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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 per
frs espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal apro
ximada, sendo uma parte deles em 1 :400 000 e outra em 
1:250 000 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas. na escala aproximada de 1:1 30 000, com recobri
mento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, dis
criminadas em fotoíndice, 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 - Mosaicos semicontrolados de radar* 

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

b) mosaicos na escala 1:1 000 000 com amplitude de 4° de lati
tude por 6° de longitude, organizados com base na redução dos 
mosaicos na escala 1:250 000 

6 - Carta planimétrica 

275 folhas de 1 o de latitude por 1 °30' de longitude, impressas na 
escala 1 :250 000, no Sistema de Projeção UTM 

7 - Carta-imagem de radar 

109 folhas de 1 o de latitude por 1 °30' de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planimétricos ou 
planoaltimétricos, impressas na escala 1 :250 000, com base no 
Sistema de Projeção UTM 

,.. Abrange todo o território brasileiro 

Av Antônio Carlos Magalhães, 1 131, 4~ andar, ltaigara- CEP: 40 000- Salvador, BA 
Fone: (071)240-1588- Telex (071) 1918 PRRA BR 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 
Av Rio Branco, 37, B~ andar 
Centro- C~P: 20 090- Rio de Jáneiro, RJ 
Fone: (021) 263-4522 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL 
Rua Trairi, 798 
Petrópolis- CEP: 59 000- Natal. RN 
Fone: (084) 222·6404- Telex (0842) 241 PRRA BR 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA 
1 ~Avenida, 486 
Setor Universitário- CEP: 74 000- Goiânia, GO 
Fone: (062) 261·5163- Telex (0622) 395 PRBR BR 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS 
Rua Felipe Schmidt. 115 
Centro - CEP: 88 000- Florianópolis. SC 
Fone: (048) 222-9959- Telex (0482) 206 DNPM BR 
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PREfÁCIO 

O Projeto RADAMBRASIL, em 12 anos de atividades ligadas ao levantamento inte
grado dos recursos naturais renováveis e não renováveis do território nacional, a par, 
tir da interpretação de imagens de radar e de outros sensores, cumpre mais uma 
etapa de seus objetivos primaciais através dos resultados de mapeamentos geológi
cos, geomorfológicos, de solos, da vegetação e do uso potencial da terra, referentes 
à Folha SD 23 Brasília, volume 29 da série Levantamento de Recursos Naturais. 

A área desta Folha, posicionada entre os paralelos 12° e 16°S e os meridianos42° 
e 48°WGr, perfaz 286.770 km2 . Compreende as porções ocidental do Estado da 
Bahia, norte e noroeste de Minas Gerais, leste de Goiás e mais da metade do 
Distrito Federal 

Topograficamente é constituída por conjuntos de relevos elevados, formados por 
planaltos em estruturas sedimentares dobradas e concordantes, e planaltos cristali
nos interpenetrados por depressões pediplanadas A altimetria varia de 300 a 
1 650 m A rede de drenagem engloba parte de grandes bacias hidrográficas do 
Brasil como a do São Francisco, Tocantins e Paraná, e parte de outras menores volta
das diretamente para o Oceano Atlântico 

A densidade demográfica é bastante reduzida O grande pólo de atração e único 
centro urbano e industrial expressivo é Brasília, Capital Federal. cujo raio de 
influência se estende principalmente pelo leste goiano e noroeste de Minas 
Gerais 

A economia da área reflete acentuado desenvolvimento do setor primário, o 
grande detentor da população economicamente ativa, que tem se dedicado princi
palmente à bovinocultura e a algumas culturas temporárias (milho, algodão herbá
ceo, mandioca e arroz) O reflorestamento com euca!tptus e pmus é uma atividade que 
vem se acentuando ultimamente O Distrito Federal é a única área onde o setor 
terciário é o mais importante A estrutura fundiária apresenta altos percentuais de 
estabelecimentos concentrados entre 0-50 ha 

Servem a área poucas rodovias federais e estaduais, e estradas vicinais de res
ponsabilidade municipal O principal tronco rodoviário é a combinação BR-020/BR-
242 

Nos capítulos referentes a cada tema encontram-se maiores informações sobre 
registros de natureza técnico-cientítica ou econômica 

Vale ressaltar, no entanto, no âmbito da geologia regional, a variada gama de 
litologias desde os tempos arqueanos até as coberturas recentes; restos prováveis 
de greenstone belts; significativos progressos no conhecimento estratigráfico do 
Grupo Bambuí, com consequentes reflexos no entendimento do controle das 
mineralizações; extensas sequências sedimentares com vulcanismo secundário; 
corpos graníticos intrusivos constituindo importante província estanífera com franca 
atividade mineira; e a apresentação também no relatório de um amplo e atualizado 
cadastramento dos bens minerais, merecendo destaque: chumbo, zinco, urânio, 
manganês, barita, fluorita, ouro, calcário, ametista e cassiterita 

No que diz respeito à ciência que trata das formas de relevo, foram estudadas as 
características geomorfológicas da área, a geomorfogênese, e, nas aplicações da 
pesquisa geomorfológica, o relevo é enfocado como uma variável fundamental para 
o planejamento criterioso do uso do espaço geográfico e do aproveitamento dos 
seus recursos naturais 

O levantamento pedológico foi efetuado a nível exploratório e possibilitou a 
identificação de 29 classes de solos com expressão cartográfica, sendo analisadas 
as características morfológicas, físicas e químicas de alguns perfis representativos 
das classes Potencialmente, a área compreende solos de elevada fertilidade natural, 
os quais, geralmente, ocorrem em relevo favorável à utilização agrícola 

O quadro fisionômico-ecológico está representado por quatro regiões fitoecoló
gicas e outras fisionomias distintas, todas possuindo como principais fatores condi
cionantes o relevo, o solo e o clima, além da interferência humana Integram este 
tema um estudo fitossociológico das comunidades vegetais do Parque Nacional de 
Brasília e um levantamento quantitativo da vegetação da área 

Com relação ao uso potencial da terra, baseadas na interação dos fatores clima, 
relevo e solo, foram delimitadas áreas homogêneas mostrando a capacidade de uso 
dos recursos naturais renováveis 

Um diagnóstico, da situação atual, a correlação do uso atual com o uso potencial, 
bem como uma avaliação da influência climática neste espaço regional são os princi
pais tópicos que complementam os estudos desta área neste volume 

Helion Franca Moreira 
Superintendente Téc.nico e Operacional 
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FOREWORD 

RADAMBRASIL Project, in 12 years of activities concerning the integrated mapping 
of the renewable and non-renewable Brazilian natural resources, through the inter
pretation of radar images and other sensors, achieves one more o f its ma in objectives 
through the results obtained from geological, geomorphological, soils, vegetation 
and land use mapping, found in the Sheet SD 23 Brasília, volume 29 of the Natural 
Resources Survey Series 

The total are a of 286,770 km2 is situated between the parallels 12° and 16°S and 
the meridians 42° and 48° WGr lt embraces the regions of the west of Bahia, the 
north and northwest of Minas Gerais, the east of Goiás and more than half of the 
Federal District 

Topographically, the areais ma de up of high wavy assemblage oftableland o r ele
vated pia in with concordant folded sedimentary structure and crystalline highlands 
interpenetrated by pediplaned depressions The altimetry ranges between 300 and 
1,650 m The surface drainage system gathers part of large Brazilian hydrographic 
basins, such as the São Francisco, Tocantins and Paraná basins, as well as other 
smaller basins draining directly into the Atlantic ocean 

Demographic density is low, and Brasília is the sole urban and industrial pole in 
the region, influencing primarily eastern Goiás and northwestern Minas Gerais 

The economy of the area reflects the development of the primary sector, which 
constitutes the main occupation of the economically active population, especially 
dedicated to cattle breeding and some temporary cultures as corn, beans, cotton
plant, rice and manioc. Eucalyptus and pinus reforestation is an increasing 
activity The Federal District is the are a where the tertiary sector h as developed most 
The land structure presents a high percentage of establishments concentrated 
between O to 50 ha 

There are few federal and state controlled roads, as well as some vicinal roads in 
the area The main road system is the combination of BR-020/BR-242 

In the chapters referring to each theme, there is further information in the 
technical-scientifical and economical records 

lt is important to point out, in the field of regional geology, the broad spectrum of 
lithologies occurring in the area since the archean time until the recent cover sedi
ments; greenstone belts remnants; significant progress on the knowledge of the 
Bambuí Group stratigraphy, and consequent comprehension of mineralization gene
sis and contrai; large sedimentary sequences with secondary volcanism; intrusive 
granitic tin-rich bodies already in exploitation; and the survey of the mineral occur
rences, including among others: lead, zinc, uranium, manganese, barite, fluorite, 
gold, limestone, amethyst and cassiterite 

Concerning the science that studies the landforms, it h as been analyzed the geo
morphological characteristics of the area (the geomorphogenesis) and through the 
geomorphological research, the landform is studied as a fundamental variable for 
the serious planning of the geographical use of space and the pro per exploitation of 
the natural resources 

The pedological survey, dane in exploratory levei, identified 29 mappable soil 
classes and analyzed some morphological, physical and chemical characteristics of 
some representative profiles ofthe above classes The area, as a whole, is covered by 
highly fertile natural soil, which generally occurs in reliefs favorable for agri
culture 

The physiognomic-ecological landscape is represented through four phytoeco
logical regions and other distinct physiognomies, ali of them conditioned by the 
relief, soil and climate, besides the human action An important chapter in this theme 
is a phytosociological study of the vegetal communities in the National Park of 
Brasília anda quantitative survey of the area vegetation 

Relating to the potentialland use, based on the interaction of climate, re11ef and 
soil factors, homogeneous areas were delimited aiming to show the capacity use of 
renewable natural resources 

A diagnosis of the present situation, the correlation between actual use and 
potential use, as well as the evaluation of climatic influence ofthe regional space are 
the ma in topics completing the research of the area in this volume 

Helion Franca Moreira 
Superintendente Téc.nico e Operacional 
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RESUMO 

Neste relatório são apresentados os resultados do mapeamento 
geológico realizado na Folha SD 23 Brasília, através da utilizacão 
de imagens de radar (SLAR), abrangendo uma área de aproxi~a
damente 286 770 km 2 , compreendida entre os paralelos de 1 2° e 
16°de latitude sul e entre os meridianos de 42° e 48°WGr , englo
bando parte dos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás 

Quatro províncias geológicas podem ser visualizadas, sendo 
que, dentro de cada uma, as unidades litoestratigráficas existen
tes, acrescidas de algumas dezenas de determinações geo
cronológicas, espelham os diversos eventos geológicos que ali 
se processaram 

A primeira província é representada pela suíte de rochas de 
idade arqueana, com uma variada gama de datacões radiométri
cas que refletem retrabalhamentos sucessivos d.urante os Ciclos 
Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano Nesse contexto estão 
inseridos os Complexos Caraíba-Paramirim, Santa Isabel, Gua
nambi, Goiano e o Granitóide São Timóteo, que representam ter
renos de alto a médio grau metamórfico, assim como os 
Complexos de Conceição do Norte, Brumado, Urandi, Boquira e 
Riacho de Santana, que representam as seqüências vulcanosse
dimentares dos terrenos de baixo grau metamórfico. A segunda 
província é representada pelas rochas metassedimentares inten
samente dobradas cuja sedimentação e vulcanismo se iniciaram 

no final do Proterozóico Inferior, perdurando até o Proterozóico 
Superior Nesta província estão incluídos os Grupos Ara xá, Ara í e 
Serra da lnhaúma, a Formação Ticunzal e os Supergrupos Espi
nhaco e São Francisco A terceira província está relacionada à 
Faix~ de Dobramentos Araçuaí, representada por parte da área de 
exposição do Grupo Macaúbas, correspondente à intensa tecto
gênese brasiliana Finalmente, a quarta província engloba as 
coberturas tabulares de idade mesocenozóica, caracterizadas 
pela Formação Urucuia e as Coberturas Recentes 

As feicões estruturais mais proeminentes e claramente 
visualizad~s nas imagens de radar são representadas pelas Sin
clinais de Água Quente, Barriguda e Santo Onofre e pelas 
Anticlinais da Serra da Estiva e Ouricuri do Ouro Dentre as feicões 
lineagênicas destacam-se as Falhas de Santo Onofre, ·são 
Domingos, Alto Paranã e Januária 

É também apresentada uma síntese sobre os estudos paleon
tológicos existentes na região, com indicação de 41 localida
des fossilíferas 

Dentre os inúmeros bens minerais presentes na Folha SD 23 
Brasília, destacam-se os jazimentos de chumbo, zinco, urânio, 
manganês, barita, fluorita, ouro, calcário, ametista e cassite
rita 
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ABSTRACT 

In this reportare presented the results from the geological map
ping realized on Brasília Sheet- SD 23, through the utilization of 
radar images (SLAR), enclosing an area of approximately 
286 770 km2 , comprised between the parallels 12° and 16° 
south latitude, and between the meridians 42° and 48°WGr., 
involving parts of Bahia, Minas Gerais and Goiás States 

Four geological provinces ca11 be visualized and, inside each 
one of them, the existing litoestratigraphical units, in addition 
with some tens of geochronological determinations, reflect the 
various geological events that took place in the area 

The first province is represented by a set of archean age rocks, 
with a variated range o f radiometric data that reflect sequential re
works during Transamazônico, Uruçuano and Brasiliano Cycles 
In this context are included the Caraíba-Paramirim, Santa Isabel, 
Guanambi and Goiano Complexes and the São Timóteo Granit
oid, that represent high and medium metamorphic degree 
terrains, soas the Conceição do Norte, Brumado. Urandi. Boquira 
and Riacho de Santana Complexes, that represent the volcan
sedimentary sequences from low metamorphic degree terrains 
The second province is represented by the metasedimentary 
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rocks strongly folded, with sedimentation and volcanism being 
initiated at the end of lower Proterozoic, persisting until upper 
Proterozoic In this province are included the Araxá, Araí and 
Serra da lnhaúma Groups. the Ticunzal Formation and the Espi
nhaco and São Francisco Supergroups The third province is 
related with the Aracuaí Folded Band, represented by part of 
Macaúbas Group exp~sition area, corresponding with the intense 
brasiliana tectonogenesis. Finally, the fourth province involves 
the tabular covers from meso-cenozoic ages, charact.erized by 
Urucuia Formation and Recent Covers 

The structural features most evident and clearly visualized on 
radar images are represented by the Água Quente, Barriguda and 
Santo Onofre Synclinals, and by Serra da Estiva and Ouricuri do 
Ouro Anticlines Among lineagenic features are detached the 
Santo Onofre, São Domingos, Alto Paranã and Januária Faults 

ls presented as well a synthesis about paleontological studies 
that exist in the area, with indication of 41 fossiliferous places. 

Among severa I mineral goodnesses present on Brasnia Sheet 
- SD 23, are detached lead, zinc, uranium, manganese, baryte, 
fluorite, gold, limestone, amethyst and cassiterite ore beds 



1 1 - INTRODUÇÃO 

1 1 1 - Localização 
O presente trabalho refere-se a uma área de 286.770 km2, limi
tada pelos paralelos 12° sul e 16° sul e pelos meridianos 42°WGr. 
~ 48oWGr. correspondendo, no corte cartográfico internacional. 
a Folha .sD 23 Brasília Estes limites abrangem parte dos Estados 
de Go1as, Bah1a e Mmas Gerais e do Distrito Federal. 

A cidade de Brasília, Capital da República, assentada no ex
tr~mo sudoeste da área, exerce influência econômica sobre a por
çao ocidental da Folha. Das cidades de Salvador e Belo Horizon
te, ambas situadas fora da Folha, emanam as influências sócio
econômicas da parte oriental da mesma. 

O rio Sã? Francisco é o mais importante da Folha, não só pelo 
volume de agua transportado numa região semi-árida mas, princi
palmente, pela sua contribuição histórica e econômica na fixacão 
das populações ribeirinhas e criação das cidades hoje plantadas 
ao longo do vale, bem como pelo potencial hídrico passível de 
aproveitamento em futuros planos de irrigacão dos excelentes 
solos situados à sua margem · 

1 1.2- Objetivos do trabalho 

Um dos objetivos básicos do Projeto RADAMBRASIL é o de pro
ceder ao mapeamento Integrado de recursos naturais renováveis 
e não renováveis, elaborando mapas geológicos, metalogenéti
cos, de _POtencial dos ~ecursos hídricos, geomorfológicos, de 
vegetaçao, de explo1açao de solos, de aptidão agrícola, de uso 
potencial d.a terra~ de subsídiosao planejamento regional 

Coube a D.1v1sao de Geolog1a o levantamento geológico 
reg1onal. atraves do mapeamento em escala ao milionésimo e da 
elaboração deste relatório, onde são descritas todas as unidades 
reconhecidas na área, cadastradas as principais ocorrências 
mmera1s e esboç<Jdo um modelo evolutivo regional 

1 1 3 - Método de trabalho 

A metodologia adotada neste trabalho segue fundamentalmente 
a empregada pelo Projeto RADAMBRASIL na Amazônia A dife
rença essencial consistiu na não utilização de helicópteros e bar
cos, devido ao nível satisfatório da rede viária existente, para a 
execução dos trabalhos de campo a nível de reconhecimento Os 
locais de difícil acesso foram cobertos a pé ou através de 
montarias 

O roteiro sintético das atividades empreendidas durante toda 
a fase de trabalho pode ser assim discriminado: 
-levantamento bibliográfico para seleção e análise da documen
tação geológica referente à região estudada e a locais próximos 
Esta fase inclui um reestudo de quase todas as lâminas delgadas 
existentes sobre a área, produzidas por outras entidades e auto
res independentes, cujo acesso foi permitido à equipe do 
Projeto RADAMBRASIL; 
-interpretação preliminar de imagens de radar na escala 
1 :250.000 e fotografias aéreas convencionais em áreas restritas. 
Nesta fase procurou-se utilizar ao máximo os mapeamentos 
existentes; 
-produção de um mapa ao milionésimo preliminar; 
-trabalhos de campo, usando-se imagens de radar 1 :250.000 e 
carta~ geográf}cas 1 :100 000 como base de amarração Em algu
mas areas, alem destes elementos, foram utilizadas fotografias 
aéreas convencionais Em bacias sedimentares foram estabeleci
das seções geológicas a pé, através de cursos de água ou quebras 
de relevo consideráveis, controladas com altímetro de bolso, 
procurando-se obter um controle estratigráfico, muitas vezes de 
difícil observação em perfis ao longo de estradas, devido à cober
tura de solos existente; 
-cadastramento de ocorrências minerais através de visitas m 
loco; 
-análises petrográficas, químicas, geocronológicas e paleonto
lógicas; 
-interpretação final na escala 1:250.000, com posterior compa
tibilização à escala ao milionésimo, onde são plotadas as princi
pais ocorrências minerais, e 
-redação do relatório final 

Foram realizadas, no Centro de Pesquisas Geocror\ológicas da 
USP, através de convênio entre o Instituto de Geociências e o 
Projeto RADAMBRASIL, 33 determinações radiométricas para a 
Folha Brasília, utilizando-se os métodos Rb/Sr em rocha total e K/ 
Ar em rocha total e mineral Além dessas determinacões são dis
poníveis 84 datações pelo método Rb/Sr; 4 7 pelo método K/ Ar; 9 
utilizando-se o método Pb modelo e 3 pelo método U/Pb 

A maioria dessas determinações foi efetuada no CPGeo-USP, 
enquanto as restantes foram processadas em Londres, Stras
bourg e Hannover 

Grande parte das análises geocronológicas aqui apresentadas 
refere-se ao método Rb/Sr No CPGeo a dosagem dos elementos 
rubídio e estrôncio foi efetuada por fluorescência de raios X, 
admitindo-se um erro médio de 2% nos valores entre 50 e 500 
ppm 

Amostras com quantidades de Rb e/ou Sr fora deste intervalo 
foram dosadas por diluição isotópica, segundo técnicas discuti
das em Kawashita (1972) 

As análises espectrométricas Rb/Sr, executadas pela equipe 
do Projeto RADAMBRASIL, foram realizadas em aparelho Varian 
Mat, tipo TH -5, cujas características acham-se discutidas em 
Torquato (1974) Os valores obtidos para a relação Sr87/Sr86 
foram normalizados em função da constante Sr87/Sr86 =O, 1 194 

Os demais parâmetros utilizados foram: 

1-Rb = 1.42 x 1 o- 1 1 anos· 1 

Rb85/Rb87 = 2,6027 ± 0,0480 

A metodologia K/Ar acha-se descrita em Amaral eta/11 (1966) 
As dosagens de potássio foram efetuadas por fotometria de 
chama e absorção atômica, havendo controle do erro percentual 
entre os dois métodos 

A espectrometria é executada com aparelho Nuclide, tipo 
Reynolds 

Admite-se um erro médio de 3% para o método K/Ar As cons
tantes utilizadas foram: 

K39 = 93,2581% 
K40 = 0,011 67% 
K4 1 = 6, 73020% 

Ar40/Ar36 = 295,5 
À B = 4,962 X 1 0' 1 o anos' 1 

ÀKTotal = 0,581 X 1 o-lO anos· 1 

Nas determinações U/Pb, em zircões. os dados isolados mul
tas vezes não possuem significação geológica, pois a quantidade 
de Pb perdida pelos zircões, por difusão, não pode ser deter
minada Entretanto, os dados analíticos relativos aos dois siste
mas U/Pb independentes podem ser interpretados conjunta
mente, em diagramas Pb2°6 /U23B vs Pb2°'/U235, onde os pontos 
analíticos 1elativos às várias populações de zircões da mesma 
rocha (ou de rochas cogenéticas) são considerados em relacão à 
curva concórdia Esta curva teórica, traçada no diagrama, é o Íugar 
geométrico dos pontos analíticos que possuem idades concor
dantes Em tais diagramas. linhas amostrais (denominadas de 
discórdia) têm suas interseções com a curva concórdia interpre
tadas como sendo as épocas de formação dos próprios zircões 
(cruzamento superior) e as épocas em que ocorreram perdas 
episódicas de chumbo (cruzamento inferior) 

Quanto às idades Pb modelo, conforme discussões realizadas 
na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (Folha Brasília, Cor
dani, 1976), estão sendo aqui relacionadas com a finalidade de 
cadastramento, tendo em vista seu valor interpretativo restrito 
em termos geoc10nológicos 

O modelo Holmes-Houtermans, utilizado para a obtencão das 
idades Pb modelo das galenas da Folha SD 23 Brasília, implica 
em várias premissas que têm que ocorrer simultaneamente na 
natureza, para que o resultado seja válido em termos da idade do 
chumbo Em virtude disso, deve ser empregada muita cautela na 
interpretação da idade Pb modelo 

Tais premissas, de modo simplificado e resumido, são as 
seguintes: 
-a Terra possui idade (to) de 4,55±0,03 BA; 
- no início da história geológica da Terra, a composição isotópica 
do chumbo existente, em qualquer sistema, era constante (Pb 
primordial); 
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-durante a evolução geológica terrestre, o único processo capaz 
de alterar a composição isotópica de Pb primordial é adição de Pb 
radiogênico, proveniente da desintegração de U e Th; 
-o chumbo incorporado à galena separou-se do reservatório com 
U e Th (manto), em estágio evolutivo único, na época da 
mmeralizacão; 
-após a fo.rmação da galena, este mineral deixou de ter contato 
com fontes de U e Th; e 
-os efeitos de fracionamento isotópico natural são desprezíveis 

Idades "normais", que ocorreriam desde que todas as premis
sas fossem satisfeitas, são raras. Chumbos "anômalos" são muito 
comuns, tendo sido classificados em duas categorias: os do tipo 
B, cujas idades-modelo são excessivamente velhas, e os do tipo 
J, cujas idades são excessivamente novas, podendo aparecer 
inclusive valores negativos ("idades futuras") 

Apesar do trabalho ser produto de uma equipe, cabe mencio
nar que as principais atividades foram desenvolvidas por: PECA 
Fernandes na elaboração do mapa geológico; M L Montes, 
E R C Braz, L L da Silva e P E C.A. Fernandes na redacão da maior 
parte do relatório; AS L Montes na parte referent~ ao estudo 
petrográfico, além de diversos tópicos do relatório; F L L Oliveira 
na parte referente a Geologia Econômica; OS Siga Jr na análise 
e interpretação dos dados geocronológicos e H E F de Castro na 
parte de paleontologia (Fig 1 1) 

1 2- ESTRATIGRAFIA 

1 2 1 - Seqúências vulcanossedimentares de baixo grau 

Estruturando-se de forma alongada em meio às rochas polimeta
mórficas, existe na Folha SD 23 Brasília uma série de corpos com 

• Localidades fossilfferas A K I Ar "'- Rb/Sr 

dimensões variando de métricas a quilométricas, compostos por 
rochas básico-ultrabásicas, xistos, filitos, ardósias, metassiltitos, 
anfibolitos, formações ferríferas bandadas, rochas calcossilicáti
cas, mármores, quartzitos, cherts etc. Estas seqúências foram 
correlacionadas com a Série Minas pelos trabalhos pioneiros de 
mapeamento realizados na região leste da Folha SD 23 Brasília. 
levando-se em conta principalmente a presença de rochas ferru
ginosas como elemento básico de correlação 

Winge ( 1970) descreveu a presença na região central da Bahia 
de grupos de ectinitos representados por orto ou parametamorfi
tos, caracterizando-se por apresentar uma disposição em leitos 
ou lentes de possança geralmente pequena (métrica a deci
métrica) 

Mascarenhas ( 1973), num trabalho considerado como um 
marco inicial de um novo enfoque às pesquisas das unidades pré
cambrianas na Bahia, sugeriu a provável existência de um cintu
rão de rochas verdes no Estado da Bahia 

Para Pedreira et a/11 (1975 e 1976), os complexos metamórfi
cos compreendem uma seqúência metamórfica de baixo grau, 
composta de quartzitos, metarenitos, metagrauvacas, rnetassilti
tos e calcários, havendo a possibilidade da presença de rochas 
básicas e ultra básicas. Estes mesmos autores individualizaram os 
Complexos de Brumado e Contendas-Mirante 

Moutinho da Costa et alii (1976) cosiderararn os complexos 
metamórficos como sendo formados porgreenschtsts, anfibolitos, 
granulitos, mármores, escarnitos,homfe/s, epidositos, curningto
nita-quartzitos, cianita quartzitos, turmalina quartzitos, gonditos 
e xistos rnagnesianos (stc) Estes autores apresentaram ainda 
ilustrações delineando a existência de seqúências tipo greensto
nes na Folha SD 23 Brasília, embora sem urna individualização no 
texto do referido relatório 

• Rb/Sr e K/Ar O U/Pb Modelo a u/Pb 

Fig 1 -Localidades fossilíferas da Folha SD 23 Brasnia 
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Mascarenhas (1976), estudando os greenstone belts da Bahia, 
individualizou, na Folha SD 23 Brasíliá, os greenstones de lbitira
Brumado e agrupou as ocorrências de Urandi e Licínio de Almeida 
com a denominação de Urandi Este autor apresentou a projeção 
do greenstone de Brumado até a região de lbitira-Rio do 
Antônio. 

Bruni et a!it ( 1976b) registraram a presença do complexo meta
mórfico na região oriental da Folha SD.23 Brasília, individuali
zando essa unidade no mapa geológico ao milionésimo 

Inda & Barbosa (1978), sintetizando a geologia da Bahia, indi
vidualizaram os seguintes complexos metamórficos vulcanosse
dimentares na área da Folha SD 23 Brasília: Complexo lbi
tira-Brumado, Complexo de Riacho de Santana, Complexo de 
Boquira, Complexo de Licínio de Almeida e Complexo de Urandi 

No presente trabalho são individualizados, na parte oriental da 
Folha SD 23 Brasília, os Complexos Brumado, Urandi, Riacho de 
Santana e Boquira Esta individualização assume um caráter estri
tamente informal e está ligada simplesmente a fatores geográfi
cos, diante da inexistência de estudos detalhados dessas 
unidades que permitam a sua individualizacão com base em 
caracteres geológicos Além destes complexos mapeados, 
registra-se airida a existência frequente de corpos de dimensões 
não consideráveis na escala visada, ao longo de toda a faixa 
oriental Na parte ocidental da Folha SD 23 Brasília foi indivi
dualizado o Complexo Conceição do Norte. 

As unidades supracitadas são consideradas, com base nos 
dados existentes, como correspondentes às seqt.iências tipo 
greenstone, embora, até o momento, o grau de detalhe dos estu
dos realizados não tenha permitido o estabelecimento de uma 
estratigrafia detalhada, como tem sido feito em outros continen
tes Pelo mesmo motivo não se conhecem ainda, na Folha SD 23 
Brasília, estruturas tipo spmtfex relacionadas a esses complexos, 
nem existem estudos petroquímicos para auxiliar a caracteriza
ção dos mesmos 

As principais similitudes dos corpos individualizados na Folha 
SD 23 Brasília com os modelos estabelecidos para osgreenstones 
podem ser assim resumidas: 
-posicionamento geológico: todos os corpos se posicionam em 
áreas arqueanas constituídas por gnaisses granodioríticos, ana
texitos, migmatitos e granitóides, tendo formas alongadas, com 
direção grosseiramente N-S, embora o Complexo Brumado apre
sente inflexões para leste; 
-grau metamórfico: fácies xisto verde com auréolas de metamor
fismo de contato; 
-configuração espacial: os corpos caracterizam-se por dis
porem-se em faixas bastante restritas, descontínuas e bem 
delineáveis, possuindo, via de regra, ramificacões subordinadas 
que muitas vezes dão aos mesmos a config~ração de grandes 
"Y"; 
- litologia: rochas básico-ultrabásicas, metassedimentos, rochas 
calcossilicáticas e formacões ferríferas; 
-presença de intrusões d.e granitóides potássicos: comprovadas 
em todos os complexos da borda oriental da Folha SD 23 Brasília; 
e 
-estilo estrutural: dobramentos isoclinais, redobramentos, lo
calmente dobras normais e assimétricas, foliacões secundárias 
intenso fraturamento, cascalhamento e milonitização, com con: 
tatos de bordos falhados (Mascarenhas, 1976) 

As unidades aqui descritas, a exemplo do que vem sendo feito 
mundialmente, são consideradas como arqueanas e, pelo pre
sente trabalho, como anteriores aos complexos de alto grau nos 
quais se posicionam através de contatos imprecisos 

Deve-se frisar que a relação de idade para este tipo de 
seqt.iência não se orienta pelos princípios estratigráficos básicos, 
mas por uma série de parâmetros contidos no modelo evolutivo 

Os dados radiométricos efetuados em rochas destas seqt.iên
cias são reduzidos e referem-se aos métodos Rb/Sr, K/Ar e Pb 
modelo Um estudo geocronológico mais detalhado, abrangendo 
inclusive a utilização de novas metodologias (Sm/Nd; U/Pb). é de 
fundamental importância na tentativa de um posicionamento 
temporal destas unidades 

1 2 1 1 -Complexo de Brumado 

1 .2 1 .1 1 -Generalidades 

Os principais conhecimentos existentes sobre o Complexo de 
Brumado advêm da região conhecida como Serra das Éguas 
(Folha SD 24 Salvador), onde se localiza a mina da Magnesita 
S.A. Breves descrições de rochas aflorantes às margens do rio 
Brumado são reportadas por Theodoro Sampaio no período de 
1879 a 1880, quando de sua passagem por Bom Jesus dos Me i
ras (atual Brumado) em direção à Chapada Diamantina Trabalhos 
posteriores referentes ao mesmo local são devidos a Moraes 
Rego (1932), Barbosa (1943), Mello Junior (1943) e Bondelos 
(1954, apud Silva, 1973) Sofner (1973) considerou as rochas 
existentes na região de Brumado como base do Grupo Chapada 
Diamantina, englobando-as na Formação Livramento Mascare
nhas (1973) descreveu os "Metassedimentos da Região entre 
Brumado e Contendas" como constituídos por quartzitos, do
lomitos, anfibolitos, biotita gnaisses e migmatitos 

Pedreira eta/11 (1975) criaram a denominação de Complexo de 
Brumado referindo-se a um conjunto de gnaisses, ortoquartzitos, 
quartzitos ferruginosos, itabiritos, anfibolitos, dolomitos, rochas 
máficas, ultramáficas e granitos aflorantes nas proximidades 
de Brumado 

Moutinho da Costa et a/11 (1976) apresentaram um pequeno 
mapa inserido no texto do Projeto Letos sintetizando os greensto
nes da Folha SD 23-Z-B. 

Mascarenhas (1976) descreveu o greenstone belt de Brumado 
prolongando-se para a região de Licínio de Almeida, acepção 
esta mantida no presente trabalho 

Bruni et a/11 (1976b) descreveram na Folha SD 23 Brasília o 
Complexo de Brumado limitado ao prolongamento físico da 
mesma unidade da Folha SD 24 Salvador 

Inda & Barbosa (1978) individualizaram os Complexos lbitira
Brumado e Licínio de Almeida A denominação dupla do primeiro 
complexo procuraria dar a idéia do prolongamento para oeste do 
Complexo Brumado, passando por lbitira, onde toma a direcão 
sul, e, segundo os mesmos autores, ligando-se ao Complexo L.ic í
nio de Almeida por sob a cobertura cenozóica No presente tra
balho, o Complexo Licínio de Almeida é englobado pelo Com
plexo Brumado, em face da inexistência de estudos de detalhe 
que justifiquem sua separação 

Mascarenhas (1979a e b) reafirmou a hipótese de provável 
greenstone belt para os litotipos da região de Brumado, deli
neando também um amplo esquema evolutivo para toda a 
região 

Moraes et a/11 (1980) adotaram a denominação de Complexo 
Brumado-Urandi, abrangendo os Complexos Urandi e Licínio de 
Almeida, que já tinham sido individualizados por Inda & Barbosa 
(op ctt) 

No presente trabalho, o Complexo Brumado engloba o prolon
gamento da seqt.iência descrita como tal na Folha SD 24 Salvador 
(Lima et a!it, 1981) acrescido da faixa designada de Complexo 
Licínio de Almeida por Inda & Barbosa (1978) 

1 2 1 1 2- Distribuição na área 

O Complexo de Brumado tem sua grande área de ocorrência na 
Folha SD 23-Z-B, onde ocupa duas áreas distintas A primeira 
situa-se no extremo oriental da Folha, representando um seg
mento da Folha SD 24 Salvador, cuja forma de "Y" com mais de 
40 km de extensão é ressaltada 

A referida estrutura inicia-se a sul de Caculé, prolonga-se para 
norte de lbiassucê e bifurca-se na altura de lbitira, projetando-se 
para a região de Brumado A segunda faixa proeminente ocorre 
bordejando a serra do Espinhaço pelo seu flanco leste Corpos de 
menor relevância ocorrem dispersos entre estas duas áreas 

1 2 1 1 3 - Posição estratigráfica 

À luz dos conhecimentos existentes, a seqt.iência do Complexo 
de Brumado pode ser correlacionada a uma provável seqt.iência 
de greenstones Partindo-se de observações de campo e de 
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modelos elaborados em outros países, consideram-se estes tipos 
litológicos como as rochas mais antigas ainda representadas na 
área, a partir das quais se desenvolveram as rochas gnáissico
migmatíticas envolventes 

Os contatos do Complexo de Brumado dão-se através de forte 
atividade cataclástica, responsável pela descaracterizacão ori-
ginal das rochas envolvidas no pràcesso. · 

1 2 1 1 4- Litologias 

A faixa contígua à Folha SD 24 Salvador é caracterizada pela pre
sença de rochas básico-ultrabásicas e anfibolitos, encaixados em 
gnaisses ricos em termos básicos. 

A estrutura em forma de "Y" situada na região NE da Folha 
SD 23-Z-B apresenta-se altamente cataclasada, sendo frequente 
a presença de cataclasitos, milonitos, muscovita quartzitos, fuch
sita quartzitos e quartzitos ferruginosos com níveis de gru
merita e magnetita, ocorrendo subordinadamente gnaisses 
bandeados, onde se nota uma grande contribuicão básica 

A observação do Complexo de Brumado na r~gião de Licínio 
de Almeida é prejudicada pela cobertura de solos desenvolvida 
nessa região. As principais litologias observadas são sericita
clorita muscovita-biotita-fuchsita xistos, actinolita xistos, calco
xistos, flogopita xistos, talco xistos, quartzitos, milonitos, for
mações ferríferas e ferromanganesíferas com gonditos associa
dos a gnaisses de posição incerta em relação ao complexo Efei
tos cataclásticos são bastante sentidos nesta área, imprimindo 
uma foliação com mergulho geral para leste 

1 2 1 1 5 - Geocronologia 

Estudos geocronológicos deste complexo praticamente inexis
tem Exceção se faz a duas datações K/Ar referentes a um anfi
bolito e a um filito das proximidades de Licínio de Almeida, 
obtidas por Távora, Cordani e Kawashita (1967). citadas como 
pertencentes à unidade quartzítica Esses dados referem-se pro
vavelmente ao complexo em estudo, em virtude das localizações 
dessas amostras e das litologias observadas 

Os valores K/Ar obtidos (Tab 1 I, no:" de ordem: 84 e 85) tanto 
para a rocha anfibolítica (545 MA) analisada em hornblenda 
como para o filito (472 MA) analisado em rocha total indicaram 
idades que refletem aquecimentos do Ciclo Brasiliano, em unida
des tidas como bem mais antigas 

1 2 1 2- Complexo Boquira 

1 2 1 2 1 -Generalidades 

O Complexo Boquira compreende vários corpos de dimensões 
variadas, existentes na borda nordeste da Folha SD 23 Brasília 
(Folhas SD 23-X-B e SD 23-X-D), dentre os quais o mais impor
tante situa-se na região de Boquira, onde se localiza a mina de 
galena da Mineração Boquira S.A 

As primeiras referências sobre a existência de minerais de 
interesse econômico na região são atribuídas a Montes Flores, 
que em 1923 reportou a existência de galena argentífera no 
município de Macaúbas (apud Espourteille & Fleischer, 1980), 
cuja jurisdição territorial naquéla época abrangia o atual municí
pio de Boquira 

A descoberta dos depósitos plumbíferos de Boquira deu-se de 
forma pitoresca Entre 1952 e 1953, lavradores da região levaram 
amostras de cerussita recolhidas no Morro Pelado ao padre da 

TABELA 1 I 

paróquia local A constatação do valor econômico da ocorrência 
levou o religioso à troca do hábito pela atividade mineral 

Nagell (1970) definiu a Formação Boquira da seguinte forma: 
"A Formação Boquira é a rocha encaixante dos minérios de 
chumbo em Boquira, e também dos pequenos depósitos de 
chumbo ao norte e ao sudeste da mina Esta formação corres
ponde aos quartzitos ao leste da serra de Macaúbas descritos por 
Johnson (1962) e à Unidade Boquira de Diniz Gonçalves e 
outros (1968)" 

Kaul (1970) subdividiu a Formação Boquira em urna parte indi
visa acrescida de três membros (Contendas, Boquira e Tiros) 

Schobbenhaus Filho (1972) manteve em seu mapa integrado 
a designação de Formação Boquira. 

Mascarenhas (1976) considerou como provável estrutura tipo 
greenstone a sequência existente em Boquira 

A utilização pioneira do termo Complexo Boquira deve-se a 
Inda & Barbosa (1978) no Mapa Geológico da Bahia 

Espourteille & Fleischer (1980) apresentaram um oportuno 
trabalho sobre geologia, geoquímica e controles da minera
lização 

1.2 1 2 2 - Distribuição na área 

O Complexo Boquira tem sua área de ocorrência restrita a corpos 
estreitos e isolados, orientados segundo a direção NO-SE, situa
dos na região nordeste da Folha SD 23 Brasília, mais precisa
mente nas Folhas SD 23-X-B e SD.23-X-D Pela sua relevância 
econômica, a estreita fai)(a que ma.rgeia a serra do Espinhaço na 
região de Boquira é a área mais conhecida e estudada e, se for 
considerada juntamente com a serra do Carrapato, constitui a 
maior área aflorante da unidade em questão 

1 2 1 2 3 - Posição estratigráfica 

O Complexo Boquira, como hipótese de trabalho e diante dos 
dados existentes, é considerado como uma sequência tipo 
greenstone Os corpos hoje iso'lados constituintes desse com
plexo representam, provavelmente, o resultado de um amplo pro
cesso evolutivo, onde as rochas primitivas ficaram representadas 
pelos testemunhos hoje existentes em meio às rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim 

Corpos graníticos intrusivos no Complexo Boquira foram veri
ficados na região homônima e ao sul da serra do Carrapato 

Os contatos do Complexo Boquira dificilmente são observa
dos, estando condicionados, na maioria dos casos a efeitos 
tectônicos 

1 2 1 2 4- Litologias 

O Complexo Boquira apresenta-se constituído por uma gama 
muito variada de rochas, embora os estudos existentes sejam 
insuficientes para comprovar as inter-relações existentes entre 
essas litologias. 

Na região de Boquira, esse complexo or;orre bordejando a 
serra do Espinhaço, de mais de 70 km de comprimento por menos 
de 1 km de largura Deste alinhamento resultam cristas de colora
cão arroxeada e altitude insignificante diante da imponência da 
~erra do Espinhaço Espourteille & Fleischer (op ctt ) fizeram uma 
síntese sobre as litologias presentes nesta região na unidade por 
eles denominada de Formação Boquira, cuja adaptação é feita 
logo a seguir Os trabalhos de detalhamento realizados por esses 

Determinações K/Ar em rochas do Complexo de Brumado 

N? de 
campo Rocha 

Filito 

- N~cte '' N? de ordem ___ laboral _ 

84 - j-E~R~-~9~8---+-
85 - ER-3 Anfibolito 

-------c--------------------·-

Ar40x 1 o-6~cSTPj 
Mater %K rad --g-

R to 2.21 46,3 
Hornbl 0,37 9,2 

- -------L----~ ----· 

Obs : os números de referência são os da bibliografia 
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%Ar40 Idade 
Rei atm (MA) 

29,8 472±16 256 
33,2 545±20 256 



autores revelaram o caráter lenticular e a interdigitação verifica
dos entre as várias litologias 

A composição predominante do Complexo Boquira na região é 
dada por anfibolitos, formações ferríferas, quartzitos, mármores, 
rochas calcossilicáticas, epidotitos e xistos. Espourteille & Fleis
cher (op ctt) identificaram macroscopicamente três variedades 
de anfibolitos: os macicos, os bandeados e os xistosos O anfi
bolito maciço apresenta uma coloração verde-escura a quase 
preta, tendo uma granulação média a fina e agregados cristalinos 
de magnetita A estrutura bandeada nos anfibolitos do segundo 
tipo é devida à alternância de camadas centimétricas de anfi
bolito verde com camadas escuras de magnetita e ocorre mais 
frequentemente na zona de transição para as formações ferrífe
ras Os anfibolitos xistosos constituem zonas de transicão entre 
os anfibolitos e os clorita biotita xistos, sendo o aspect~ xistoso 
decorrente da presença de amianto em fibras, notando-se ainda a 
presença de granada. Mármores dolomíticos e calcoanfibolitos 
ocorrem associados aos anfibolitos Os epidotitos estão associa
dos às faixas carbonáticas, mormente quando estas se encon
tram em contato com os quartzitos brancos Granitos pórfiros 
penetram as seqLiências acima descritas, corroborando as obser
vações feitas ao longo do Complexo Caraíba-Patamirim nas pro
ximidades de Boquira, onde ocorre um corpo circular que parece 
constituir o núcleo de um evento granitizante amplamente reco
nhecido na medida em que se aproxima desse local Ao contrário 
dos granitos descritos, cuja área de penetração restringe-se a 
rochas do Complexo Boquira, rochas básicas, além de cortarem 
este complexo, atingem também o Grupo Santo Onofre, caracte
rizando uma fase magmática bastante posterior à granitização 

A serra do Carrapato constitui um alinhamento de direcão 
grosseiramente N-S, situada 1 O km a leste de Boquira, orÍde 
foram reconhecidos quartzitos puros a feldspáticos, sericita
quartzo xistos, actinolititos, formações ferríferas, metabásicas, 
mármores, unakitos, epidositos, epídoto-trPmolita-diopsídio fels, 
sericita-epídoto-turmalina fels, sienitcs etc. O extremo norte 

desta serra apresenta uma seção bastante interessante onde se 
podem reconhecer rochas metabásicas em posição topográfica 
inferior, sobrepostas por calcossilicáticas, homfels, escarnitos e 
epidotitos, ocorrendo, no topo do alinhamento, mármores de 
cores róseas a verdes perfeitamente estratificados. Toda a 
seqLiência é penetrada por sienitos róseos pórfiros 

Uma série de corpos apresentando as mais diversas dimen
sões com composições e formas semelhantes às rochas já descri
tas espraia-se ao longo da planície de Guanambi. Somente os 
corpos passíveis de representação na escala utilizada foram indi
vidualizados em mapa 

Este fato deve ser levado em conta em relação a algumas ocor
rências minerais posicionadas em mapa no Complexo Caraíba
Paramirim, embora na realidade situem-se em pequenos corpos 
relacionados ao Complexo Boquira 

1 2 1 2 5- Geocronologia 

Jardim de Sá (1978), estudando o comportamento radiométrico 
de rochas vulcânicas intrusivas no Complexo Boquira, observou 
um forte desequilíbrio isotópico desses dados quando plotados 
num diagrama isocrônico, apresentando retas delimitantes entre 
1 150 MA (R I.= 0,705) e 750 MA (R I = 0,734) (Tab 1 li, n? de 
ordem: 39). 

Outros dados referem-se a determinações K/ Ar dos metasse
dimentos do Complexo Boquira (Tab 1 111, n" de ordem: 38, 25, 
27 e 42) e de granitos, granodioritos, traquitos e sienitos intrusi
vos nesta seqLiência supracrustal (Tab ,1 IV, n?' de ordem: 33, 48, 
38 e 46) As idades obtidas em anfibolitos, mármores, metabasi
tos, xistos e quartzitos do Complexo Boquira variam num amplo 
intervalo de 3 000 a 490 MA As amostras com idades superiores 
a 1 800 MA (Tab 1 111, n?' de ordem: 38 e 25) devem ser encara
das com ressalvas; podem estar revelando certa quantidade de 
argônio primário, incorporado na época da formação dos mine
rais, e, se levarmos em conta seu conteúdo extremamente baixo 

TABELA 1 11 

~-

N? de N ? de 
ordem la borat 

39 
39 
39 
39 
39 

1445 
1446 
1447 
1532 
1507 

N?de 
campo 

X~101 

E~ 1 5 
E-7 
M-7 
T-15 

Determinações Rb/Sr, R T, em riolitos e traquitos intrusivos no Complexo Boquira 

Rocha Rb Sr 
(ppm) (ppm) 

Riolito 182,2 27,9 
Riolito 239,0 30,0 
Traquito 120.7 51,0 
Traquito 227,0 28,0 

35,7 

Rb87 /Sr86 

19.40 
23,81 

6,92 
24,24 
19.76 

0,8044 
1,0439 
1,0395 

Idade 
Rei (MA) 

855±28 142 
940±28 142 

1 005±41 142 
978±29 142 

1 182±36 142 
L._ 

Traquito 235,9 
-~-------

-----r 
-----~~---

1
---~~~-~~-~~-~ --

____________ _L _______ _L __ _ 

Obs :os números de referência são os da bibliowafia 

TABELA 1 111 
Determinações K/Ar em metassedimentos do Complexo Boquira 

--------

N? de N? de N? de Rocha Mater %K 
Ar40x 1 o-6~c 

ordem laboral campo rad 
%Ar40 Idade Rei atm (MA) 

38 - 66-RN-8 Anlibolito Tremol 0.0185 5,99 16,2 3 113±304 256 
38 - 66-RN-9 Trem marm Trem oi 0,0740 9,34 14.5 1 857±173 256 
25 - 66-0B-26 Metabasito R to 0.4040 120,0 9,0 2 987±143 256 
27 - 66-0B-30 Xisto Biotita 7,88 188,0 9,2 528±20 256 
42 - 66-GD-1 Quartzito Muscov 7,82 1 ?2,0 8.4 492±15 256 

Obs: os números de referência são os da bibliografia 

TABELA 1 IV 
Determinações K/Ar em rochas intrusivas nos metassedimentos do Complexo Boquira 

-~ -- -~--~~------- - ---------~-------- --------- ------ ------- -~ -----

N? de N• de N? de Rocha Mate r %K 
Ar40x 1 o-6~cSTP:) %Ar40 Idade ., ~ 

ordem laboral campo rad --9- atm (MA) Rei 
~- ---

33 974 66-GD-25 Granito Biot 7,98 232 15.4 625±24 256 
33 - 66-G0-27 Traquito R to 7,88 213 1,0 587±19 256 
33 972 66-GD-26 Traquito R to 5,53 133 1.1 532±20 256 
48 - 66-0B-33 Sien pari Biot 8,51 209 40.2 542±20 256 
38 - 66-RN-1 O Granod Biot 7,91 189 0,9 529±20 256 
46 - 67-GD-2 Ortófiro R to 10.75 223 1.4 467±15 256 

Obs :os números de referência são os da bibliografia 
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em potássio ( <0,4%). os valores em torno de 500 MA tornam-se 
mais confiáveis e representam o último aquecimento sofrido por 
estes metassedimentos 

Quanto às determinações 1</Ar de rochas intrusivas nos 
metassedimentos do Complexo Boquira, seus dados variam num 
intervalo de 470 a 625 MA, indicando novamente o Episódio 
Brasiliano como responsável pelo resfriamento sofrido por 
esta unidade 

Além dessas determinações, inúmeros outros dados foram 
obtidos utilizando-se o método "Pb modelo" em galenas pro
venientes de ocorrências conhecidas, incluindo as de Boquira 
(Tab 1 V, relatados na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 
Folha Brasília, 1976). ' 

O exame da Tabela 1 V evidencia de imediato dois tipos de 
resultados: aqueles relativos às galenas da mina de Boquira (n9 de 
ordem: 38), com idades "Pb modelo" da ordem de 2 500 a 2.600 
MA, e os demais, todos eles apresentando idades negativas ou 
"futuras" De acordo com Cassedanne & Lassere (1969), as gale 
nas de Boquira seriam do tipo B, visto que a mineralizacão é 
encaixada em rochas mais jovens do que 2 500 MA As idades 
antigas significariam a remobilização de Pb a partir de material 
arqueano que faria parte, presumivelmente, do embasamento da 
região de Boquira 

Os demais resultados nas galenas de outras ocorrências (Tab 
1 V, n~ de ordem: 22, 21, 73, 18, 23 e 50) evidenciam a exis
tência de Pb anômalo tipo J. Tais resultados têm que ser neces
sariamente explicados por evoluções comP,Iexas do Pb em dois 
ou mais estágios, tendo havido importante incorporacão de Pb 
radiogênico em algumas das fases evolutivas · 

TABELA 1 V 
Análises isotópicas em chumbo de galenas provenientes de veios mineralizados 

__ N_P_d_e_o_rd_e_m __ -+ ___ N_9_decampo Idade Pb modelo 

38 
38 
38 
38 
22 
22 
21 
73 
18 
18 
23 
50 

G-1702 2 530±35 
G-1702 2 570±30 
G-1 703 2 520±45 
G-1 703 2 535±90 
G-1708 (-470±75) 
G-1708 (-350±1 00) 
G-2057 (-550±75) 
G-2055 (-380±80) 
1-1 (-800)' 
1-2 (-700)' 
G-2056 (-550)' 
_G_-3_4_5_8 __ _[_ ____ 1-54)' 

*As referências não mencionam os enos experimentais 
Obs :os númeroS de referência são os da bibliografia 

1 2 1 3 -Complexo Urandi 

1 2.1 3 1 -Generalidades 

Referência 

65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

O Complexo Urandi corresponde à menor área aflorante das 
seqúências vulcanossedimentares individualizadas no presente 
trabalho, constituindo-se primorctialmente por rochas básico
ultrabásicas, sedimentares elásticas, xistos, formações ferrífe 
ras etc 

1 2 1 3 2- Distribuição na área 

O Complexo Urandi ocupa uma pequena área na Folha SD.23-Z
B, sendo englobado pelo Complexo Santa Isabel e, em menor 
parte, pelo Complexo Guanambi 

1 2 1 3 3- Posição estratigráfica 

A exemplo das menções já feitas em relação a outras seqúências 
vulcanossedimentares, o Complexo Urandi é considerado como a 
unidade mais antiga ainda preservada na região a partir da qual se 
desenvolveram os Complexos Santa Isabel e Guanambi Granitói
des intrusivos no Complexo Urandi foram verificados no campo 
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1 2.1 .3.4- Litologias 

Os afloramentos do Complexo Urandi ocorrem em pequenos 
sítios isolados pelo manto de cobertura de solos, o que dificulta 
grandemente o estabelecimento de relações estratigráficas com 
certo grau de precisão As principais litologias do complexo são 
representadas por seqüências ferríferas, rochas básico-ultrabá
sicas, calcossilicáticas, mármores, xistos, quartzitos, arcóseos 
etc. 

Dois quilômetros ao norte da cidade de Urandi, um corte de 
estrada permite reconhecer uma seqúência alterada, onde ocor
rem quartzitos verdes, intercalados com metarenitos arcoseanos 
e xistos, sendo cortada por veios de sílex Aproximadamente 
1 km a sul deste afloramento, ocorrem xistos escuros penetrados 
por apófises de rochas graníticas, cujo estado de alteracão não 
permite a observação de maiores detalhes · 

Na parte norte da cidade de Urandi e na saída oeste existem 
paredões alterados mostrando intercalações rítmico-centimé
tricas de leitos de rochas básico-ultrabásicas com chert. A 2,5 km 
a oeste de Urandi, na estrada que liga esta cidade a Espinosa, 
tem-se um afloramento bem preservado de formações ferríferas 
bandeadas, com uma atitude média de N1 0°0-55°NE, penetra
das por apófises de granitóides róseos 

A sul de Urandi, na mina de manganês de Barreiro dos Cam
pos, tem-se uma complexa seção onde ocorrem mármores, cal
cossilicáticas, xistos, tremolita, actinolita-xistos, quartzitos e 
granodior i tos cortados por granitos róseos O afloramento mostra 
intensos sinais de perturbação tectônica. 

1 2 1 4- Complexo Riacho de Santana 

1 2 1 4 1 --Generalidades 

O Complexo Riacho de Santana compreende estreitas faixas 
situadas na parte ocidental da Folha SD.23 Brasil ia Estas rochas 
foram associadas à Série Minas por Guimarães & Dutra (1964), 
que. ao descreverem a região da Chapada Grande, citam a exis
tência de ocorrências de cobre, além de realizarem um estudo 
petrográfico dos diferentes tipos litológicos encontrados na 
região. 

Veiga (1967) descreveu as rochas da região de Riacho de San
tana da seguinte forma: "Nas proximidades da cidade de Riacho 
de Santana, encontram-se quartzitos ferruginosos (localmente 
itabiríticos) com o diopsídio e actinolita interestratificados com 
calcários dolom íticos muitas vezes serpentinizados, notando-se, 
inclusive, a presença de antofilita Possivelmente, essas rochas 
são correlacionáveis à Série Minas, ou estão situadas entre as 
rochas metassedimentares e as rochas basais da região" 

Bruni et a/11 ( 1976b) descreveram a presença do Complexo 
Metamórfico nas regiões de Chapada Grande e Riacho de San
tana, dando informações bastante completas sobre as litologias 
presentes nessa região 

Inda &Barbosa (1978) utilizaram a terminologia de Complexo 
Riacho de Santana para a sequência já descrita por Guimarães & 
Dutra (op cit) e Veiga (op c1t ) 

Moutinho da Costa & Silva (1980) usaram a nomenclatura de 
Conjunto Metamórfico de Riacho de Santana, descrevendo com 
bastante detalhes a seqúência 

1 2 1 4 2- Distribuição na área 

O Complexo Riacho de Santana ocorre na parte nordeste da Folha 
SD 23 Brasília, mais precisamente na Folha SD 23-X-D, ocu
pando duas áreas principais, situadas respectivamente nas pro
ximidades de Riacho de Santana e Chapada Grande Além destas 
duas áreas, a unidade aparece em pequenos afloramentos não 
mapeáveis na esc<Jia utilizada 

1 2 1 4 3 - Posição estratigráfica 

Como pode ser observado em mapa, a porção meridional do 
Complexo Riacho de Santana está situada em meio ao Complexo 
Santa Isabel, refletindo redobramentos conspícuos A parte 



setentrional do complexo situa-se em meio ao Complexo Gua
nambi, sendo claramente penetrada e deformada pelo sienito da 
região de Cara Suja. 

1 2 1 .4 4- Litologias 

O Complexo Riacho de Santana é constituído por um conjunto de 
rochas bastante diversificadas, onde predominam quartzitos, 
mármores, xistos, filitos, anfibolitos, formacões ferríferas e ro
chas calcossilicáticas Grandes áreas arrasa.das, onde se tem o 
desenvolvimento de crostas lateríticas, situam-se na região da 
Chapada Grande, a oeste da crista formada por rochas do 
Complexo Riacho de Santana, constituindo uma área potencial
mente importante para pesquisa mineral, levando-se em conta a 
proximidade das ocorrências de cobre situadas na referida 
elevacão. 

Os. quartzitos ocorrem na maioria das vezes com uma colora
ção clara, embora em alguns locais apresentem tonalidades 
róseas, sendo constituídos primordialmente de quartzo, hema
tita, muscovita, sericita, biotita, granada e clorita. 

Os xistos apresentam uma composição extremamente varia
da, podendo-se mencionar a presença de clorita xistos, anfibolito 
xistos, muscovita xistos, cianita xistos, quartzo xistos, biotita xis
tos e uma série de variações entre todos estes tipos. 

Os filitos mostram cores cinza-escuro a creme, constituindo
se de quartzo, clorita, sericita e hematita 

Os anfibolitos apresentam uma coloração verde-escura e 
possuem, em termos gerais, granulação fina São compostos pri
mordialmente por anfibólios e, secundariamente, por plagioclá
sio, microclínio, epídoto e quartzo 

Os mármores ocorrem com uma tonalidade variando do róseo
claro a cinza e mostram-se ligeiramente orientados 

Os serpentinitos apresentam cor esverdeada, hábito la melar e 
fibroso e grã fina Ao microscópio exibem textura em malha 
formada por agregados fibrosos de serpentina, talco e óxido 
de ferro. 

Os diopsiditos têm uma coloração esverdeada, grã média a 
grossa, composta essencialmente por um arranjo nematoblástico 
de diopsídio entremeado por filme de óxido de ferro 

Esteatitos são rochas de granulação fina e aspecto fibroso, 
compostas essencialmente por agregados foliados de talco, en
tremeados, ocasionalmente, com aglomerados de serpentina O 
talco forma também veios paralelos e interpenetrantes 

1 2 1 5- Complexo Conceição do Norte 

1 .2 1 5 1 -Generalidades 

O Complexo Vulcanossedimentar de Conceicão do Norte está 
diretamente relacionado com as faixas máfico-ultramáficas e 
associações vulcanoclásticas e vulcanoquímicas que assomam 
na região de Natividade (GO) 

Estas estreitas faixas foram primeiramente reportadas por 
Moutinho da Costa eta/11 (1976), que as cartografaram caracteri
zando-as como faixas de greenstones, as quais configuram típicas 
estruturas em "Y", inseridas no que os mesmos denominaram de 
"associação basal" (pré-Espinhaço) de Goiás 

Correia Filho et a/ti (1980). na área do Projeto Natividade 
(DNPM/CPRM), tomando como base as informações de Mou
tinho da Costa et a/ti (op ctt ), configuraram estruturas semelhan
tes aos greenstone belts, tendo em vista a presenca, na área do 
Projeto, de numerosos elementos geológicos in.dicativos dos 
mesmos, tais como litoestratigrafia, estruturas primárias, tec
tônica e relações com as rochas granito-migmatíticas circunvi
zinhas. 

Segundo os referidos autores, foram reconhecidas apenas as 
séries greenstone e sedimentar A série máfico-ultramáfica não foi 
caracterizada na área investigada 

Entretanto, para os mesmos, o maciço básico-ultrabásico de 
Cerqueira-Santaninha, como também outros pequenos corpos 
inseridos nos migmatitos regionais e não mapeados na escalq do 
Projeto Natividade estariam relacionados às faixas vulcanosse
dimentares e constituiriam o grupo ultramáfico hoje parcialmente 
migmatizado. 

Correia Filho et ali i (op ctt ), embora afiançando, pelas caracte
rísticas já mencionadas, que as faixas metavulcanossedimenta
res representam estruturas do tipo greenstone belt, preferiram 
reuni-las, informalmente, sob a denominação de Complexo 
Metamórfico Vulcanossedimentar, já que em seu âmbito não 
foram encontradas estruturas spmtfex, disjunções poliedrais e 
ptllow lavas, muito comuns neste tipo de ambiente 

No trato da Folha SD.23 Brasília, este complexo metavulca
nossedimentar ocorre na região de Conceição do Norte (GO), 
onde a Rio Doce Geologia e Mineração S A (DOCEGEO) atual
mente desenvolve projeto de pesquisa mineral 

Serão tecidas consideracões de ordem litoestrutural apenas 
da seqüência vulcanossedirrientar que assoma na aludida região 
Esta constituirá o provável greenstone belt de Conceição do Norte, 
independentemente do não aparecimento do grupo máficQ
ultramáfico com suas texturas características, fato este que não 
permitiu a Correia Filho et a!tt (1980) denominarem como tal a 
mesma seqüência na região de Natividade (GO) 

No entanto, não serão aqui abordadas-as relações estratigráfi
cas entre as unidades litológicas que constituem o pacote vulca
nossedimentar, por serem estas somente passíveis de descrição 
através do respaldo de trabalhos em escala de detalhe, que no 
momento estão sendo desenvolvidos pela DOCEGEO, os quais 
fogem da alçada do mapeamento ao milionésimo executado pelo 
Projeto RADAMBRASIL. 

Apesar desta ressalva, deve-se enfatizai que foi feita uma 
tentativa de se delimitar, a grosso modo, a área de ocorrência 
desta seqüência vulcanoclástica relacionada ao greenstone belt 
de Conceição do Norte, o qual pela primeira vez é cartogra
fado 

1 2 1 52- Distribuição na área 

Aflora em estreita e restrita faixa ramificada, configurando 
grosseiramente uma estrutura em "Y", abrangendo em seus 
domínios a cidade de Conceição do Norte (GO), sede do municí
pio homônimo, na porção setentrional da Folha SD 23-V-A 

1 2.1 5.3 - Posição estratigráfica 

Esta seqüência vulcanossedimentar, disposta em aspecto "ame
bóide", está encravada nos terrenos granito-gnáissico-migmatí
ticos do Complexo Goiano Via de regra, seus contatos com as 
rochas do embasamento são frequentemente mascarados por 
efeitos tectônicos, causando um intenso cisalhamento, provo
cando milonitizacão, filonitizacão e xistificacão nas unidades 
litológicas envolv.idas . · 

1 2 1 54 - Litologias 

A seqüência litológica que compõe o greenstone belt de Concei
ção do Norte estaria representada, somente, pelo grupo sedi
mentar (Anhaeusser, 1971 ), através de parte de sua associacão 
arenosa Este grupo sedimentar é constituído por uma sedim~n
tação cíclica, onde ocorrem alternâncias de associações sedi
mentares elásticas com seqüências químicas, vulcânicas e 
piroclásticas subordinadas 

No caso específico do cinturão de Conceição do Norte, a asso
ciação arenosa distai estaria representada, a pnon, por sericita 
xistos, metatufitos, quartzitos ferruginosos e banded tron for
mat/Ons 

Em relação às seqüências ferríferas banda das, Correia Filho et 
a/ti (1980) advogaram a existência, na área de Natividade, de dois 
tipos petrográficos bem distintos: os dolomíticos e os tremo
líticos. 

Os primeiros são geralmente de cor cinza-avermelhado, 
bandados, exibindo alternância de leitos quartzosos com outros 
ferruginosos Via de regra mostram-se bem foliados, sendo a 
foliação bastante nítida e quase ortogonal ao bandeamento. 

Sua composição mineralógica é constituída fundamental
mente de quartzo, opacos e carbonato, geralmente lixiviado, e, 
subordinadamente, limonita e argila-minerais. 
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Os segundos exibem cores variegadas, variando do vermelho
pardo ao cinza-creme-esverdeado São bandados com alter
nância de leitos centimétricos e milimétricos de óxido de ferro e 
tremolita, em cristais, às vezes muito grosseiros, formando verda
deiros tremolititos 

M ineralogicamente são compostos por quartzo, tremolita e 
opacos e, como produtos secundários, limonita, clorita e argila
minerais 

As seqliências ferríferas bandadas, observadas em Conceicão 
do Norte, estariam inseridas no primeiro tipo aludido por Con:eia 
Filho et a/11 (op ctt) 

Os quartzitos ferruginosos são rochas de coloração pardo
escura, manchadas de óxido de ferro e compostas de camadas 
intercaladas de quartzo e óxido de ferro, apresentando cristais de 
biotita associados Sua gênese parece estar diretamente rela
cionada à origem das formações ferríferas bandadas. 

Os metatufitos foram observados em afloramentos já no 
perímetro urbano da cidade de Conceição do Norte. São aflora
mentos bastante intemperizados, guardando cor de alteracão 
vermelho-escura, resultante da alteração dos minerais ferrom~g
nesianos contidos nos mate r i ais detríticos e piroclásticos que os 
constituem. São metatufitos básicos Todavia, segundo infor
mações verbais dos geólogos da DOCEGEO, são encontrados na 
área, também, metatufitos de composição intermediária a áci
da 

Segundo a mesma fonte, os metatufitos associam-se às meta
vulcânicas de composição básica e ácida, as quais não foram 
observadas no decorrer dos trabalhos de campo 

Com relacão aos sericita xistos, estes também assomam na 
periferia da é idade de Conceição do Norte e foram pela primeira 
vez descritos por Barbosa et alit ( 1 969) quando os mesmos repor-

taram que "a sede do município de Conceição do Norte está sobre 
quartzo-sericita-muscovita-xistos intercalados por clorita xistos 
calcíferos frequentemente crivados por pequenos octae
dros de martita e que parecem estar associados com rochas bási
cas, tendo-se encontrado nos xistos decompostos, relictos de 
um mineral de hábito radial, provavelmente anfibólio" 

Não foi possível observarem-se as relaçõe& entre estes xistos 
e as demais litologias que compõem a seqliência de Conceição 
do Norte Todavia, baseando-se nos modelos estratigráficos 
hipotéticos de seqliências arqueanas relacionadas a greenstone 
belts, é de se supor que estas litologias ocorram em inter
calações 

1 .2.1 5.5 - Geocronologia 

O estabelecimento de relacõe,; geocronológicas para este 
complexo é muito difícil, uma 'vez que os dados obtidos refletem 
reomogeneizações isotópicas p0steriores à época de formação 
das rochas 

Os dados radiométricos Hb/Sr disponíveis para esta unidade 
(Tab. 1.VI) apresentam urna grande dispersão em diagrama iso
crônico e, quando considerados conjuntamente com os metasse
dirnentos localizados mais a norte, pertencentes à região de 
Natividade (Folha SC 23 Rio São Francisco), indicaram a idade de 
800 MA, em duas retas paralelas com elevadas relações iniciais 
(Hasui et a/11, 1980) Tal valor, acoplado à elevada relação inicial e 
à dispersão dos pontos analíticos, reflete uma reomogeneização 
isotópica de rochas consrderadas mais antigas 

Um dado K/Arreferente a um xisto (Tab 1 Vil, n?de ordem: 1 ), 
analisado em rocha total, apresentou uma idade de 590 MA, indi
cando um completo reiuvenescirnento brasiliano 

TABELA 1 VI 
Determinações Rb/Sr, R T, em xistos da região de Conceição do ~~rJrte 

N' de 
ordem 

---- --- ----1- -N? de N2 de 
laborat campo 

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

3996 GOR-906a 
3997 I GOR-906b 
3998 GOR-906c 
3999 J GOR-906d 
4073 GOR-906e 

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

' Convênio CPGeo/DOCEG EO 

Rocha Rb Sr 
(ppm) (ppm) 

Seric -qz xis 96,8 32,0 
109,7 39,1 
114,3 49,7 
110,8 36,1 
165,7 59.4 

----------

Rb87 /Sr86 s,87 /Sr86 Idade Ref Obs 
(MA) 

~---------

8,86 0,874 1 331±44 . Sr sp 
8.48 0,886 1 491 ±38 * Sr sp 
6,73 0,842 1 41 8±46 * Srsp 
9,01 0,888 1 415±42 . Sr sp 
8,19 0,844 1 186±41 * Sr N 

-

TABELA 1 VIl 
Determinações 1</Ar em xistos da região rle Conceição do Norte 

--~-,~-;-:.-[-';-:-;-=-1o~=-~:=-·-~~-·----J~---=:-=~-=~c-~=-f=-::--~=-o-t-___ --_-=s~e-R-, :_:c-:-J_----~~~" ' --2-~--8K_5---t----A-'~_ao-~-1-;-.~-5~-c-c __ s_;-:__P_j-:_ ____ --~·:,~ l-e--=~d-=~-:-r-5-+---R""e_r 
'Convênio CPGeo/DOCEGEO 

2 2- Complexo Goiano 

2 2 1 -Generalidades 

Os trabalhos geológicos efetuados na região central de Goiás a 
partir de meados da década de sessenta começaram a dar ênfase 
às unidades pré-cambrianas na tentativa de se configurar um 
esboço de sua litoestratigrafia e evolução tectônica A unidade 
basal, o Complexo Goiano, não fugiu deste contexto 

Almeida (1967) reconheceu quatro ciclos tectorogênicos 
acompanhados de evolução metamórfica, afetando as unidades 
pré-cambrianas da região em foco, sendo que os dois mais anti
gos incidiriam em um complexo indiviso, provisoriamente deno
minado pelo autor de Complexo Basal Embora o autor não 
mencione no texto, os dois ciclos mais antigos seriam o Jequié e 
o Transamazônico Este, segundo o mesmo, se constituiria 
sobretudo de grande variedade de rochas gnáissicas, migrnati
tos, metabasitos e diversas eruptivas, ocorrendo subordinada
mente micaxistos, metaconglomerados e quartzitos. Na região 
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central do Estado de Goiás, nas bacias dos rios Tocantinzinho e 
Paranã, haveria, segundo o autor, abundância de granitos no 
Complexo Basal, rochas que sempre se mostram muito cata
clasadas 

Ainda Almeida (1 968), ao discorrer sobre a evolução tectônica 
do Centro-Oeste brasileiro no Proterozóico Superior, afirmou que 
as rochas do Complexo Basal apresentam efeitos de remobiliza
ção durante os ciclos tectorogênicos mais novos, mostrando-se 
muito fraturadas em direções subparalelas às das estruturas 
Brasilides e Araxaídes 

Neste trabalho, o autor é mais pormenorizado ao arrolar os 
tipos litológicos que constituem o Complexo Basal, que seria 
composto por vários tipos de gnaisses, sendo freqüentes os bio
tita gnaisses, os gnaisses básicos, a hornblenda, ou piroxênio, os 
gnaisses kinzigíticos e vá r i os tipos de migrnatitos Ocorrem, tam
bém, leptinitos, biotita xistos, mármores, quartzitos, metacon
glomerados e paranfibolitos, além de extensas áreas de rochas 
graníticas, geralmente muito cataclasadas. São relativamente 
comuns metabasitos e piroxenitos 



Barbosa et a/11 (1969) denominaram de Pré-Cambriano lndife
renciado a um complexo de rochas gnáissico-gran íticas com 
intercalações locais de xistos, quartzitos e anfibolitos que consti
tuem o escudo Pré-Araxá. Para estes autores, as rochas do emba
samento estariam orientadas predominantemente em direcão 
nordeste, o que é resultado do último processo tectônico que ~fe
tou a região. 

Bruni eta/11 (1976b), na área em foco, agruparam, sob a desig
nação de Pré-Cambriano lndiferenciado, rochas gnáissicas de 
texturas e composições diversas, quartzitos, micaxistos e inter
calações de anfibolitos hornblêndicos Segundo os mesmos, na 
região do baixo rio Palma e do rio Paranã, no limite ocidental da 
Folha SD 23 Brasnia, "esta unidade é constituída por gnaisses 
claros, pegmatóides, com duas micas, com faixas de gnaisses 
facoida is, lentes de quartzitos grosseiros, veios de quartzo e finas 
intercalações de micaxistos, em geral originados por diaftorese 
em zonas de falhas antigas" Ainda asseveram que em Conceicão 
do Norte, a nordeste da área de ocorrência desta unidade, predo
minam biotita gnaisses fracamente orientados, intercalados por 
pequenas faixas de gnaisses bandeados 

Para Bruni et a/11 (op c1t ), nas regiões dos municípios de Monte 
Alegre de Goiás e Cavalcante, a unidade estaria representada por 
rochas quartzo-miloníticas sericitizadas, de foliação quase verti
cal Nas bacias dos rios Arraias, São Domingos e Bezerra e do ria
cho Fuhdo, para estes autores, ocorreriam gnaisses a duas micas, 
de composição geralmente granodiorítica e tonalítica, de granu
lação muito fina, orientados no sentido noroeste e cortados por 
diques de anfibolitos e quartzo Finalizando, os autores afirmam 
que, nos municípios de Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, a 
unidade estaria representada por uma faixa de gnaisses muscoví
ticos claros e pegmatóides, com aspecto de gre1sen, sendo grafi
tosos em diversos locais Estas rochas estariam cortadas por 
pegmatitos com cassiterita e diques de anfibolitos 

Dos trabalhos mais recentes, pode-se dar ênfase ao de Araújo 
et a/11 ( 1979), que individualizaram duas associações litológicas 
drstrntas como pertencentes ao Complexo Goiano Ambas seriam 
compostas, em sua quase totalidade, por termos gnáissicos A 
prrmerra, denominada Conjunto Gnáissico Migmatítico, é for
mada,predominantemente, por gnaisses graníticos, migmatitos 
e granrtos A segunda, nomeada de Conjunto Gnáissico-Anfibolí
tico, compõe-se, em sua essência, de biotita gnaisses e anfi
bolitos 

Ressalta-se, também, o trabalho de Berbert (1980), que, ape
sar de ser de caráter regional, não é menos importante O autor 
distinguiu dois tipos de terrenos pré-cambrianos associados ao 
Complexo Goiano, com diferentes associações litológicas, graus 
de metamorfismo e estilos estruturais 

O primeiro tipo é composto por rochas granito-gnáissicas e 
vulcanossedimentares, similares aos terrenos granito-green
s_tone de era tons, como o de São Francisco e outros localizados na 
Africa, Canadá e Austrália Sua área prototípica estaria localizada 
entre as cidades de Goiás e Porangatu O segundo tipo é formado 
por granulrtos com estruturamentos gnáissicos (piroxênio gnais
ses) associados a hornblenda gnaisses, metagabros, anfibolitos, 
piroxenitos, leptinitos, biotita gnaisses, xistos e quartzitos Sua 
típica área de ocorrência está situada na região entre as cidades 
de Goiânia e ltauçu 

Tomando-se então como base a divisão proposta por Berbert 
(1980) e observando-se o seu mapa esquemático de localizacão 
das principais áreas do Complexo Basal aflorante em Goiás, ~ê
se, ~Ir: que toda a área de ocorrência deste complexo, nos 
domrnros da Folha SD.23 Brasília, estaria inserida nos terrenos 
granito-gnaisses/greenstones que compõem o primeiro tipo 

1 2 2 2- Distribuição na área 

As rochas do Complexo Goiano distribuem-se na porção oci
dental da Folha SD 23 Brasília, ocupando áreas pertencentes às 
Folhas SD.23-V-A, V-C e Y-A 

Sua maior área de ocorrência está situada na Folha SD 23-V
A, abrangendo grandes porções territoriais dos municípios de 
Paranã, Conceição do Norte e Arraias 

1 2 2 3- Posição estratigráfica 

Como unidade litoestratigráfica mais antiga da porcão ocidental 
da Folha SD 23 Brasília, o Complexo Goiano constitui o embasa
mento regional e é recoberto discordantemente ora pelo Grupo 
Araí, ora pelo Grupo Bambu í. ressalvando-se determinados locais 
em que o contato se faz por falha. 

Ressalte-se que muitas vezes as relações de contato entre 
estas unidades encontram-se mascaradas ora pelo manto de 
decomposição, ora pelas faixas cataclásticas que incidem sobre 
as zonas de contato. 

Com relação ao contato deste complexo com o Grupo Araxá, 
este se faz discordantemente. Saliente-se, entretanto, que esta 
relação, fora da Folha SD 23 Brasília, em um contexto mais 
amplo, não é representativa. Isto se deve principalmente ao fato 
de que, na Folha em palco, o Grupo Araxá, além de possuir 
diminuta área de exposição, tem litologias contrastantes com as 
do Complexo Goiano. Em Folhas contíguas, como a SC.22 Tocan
tins e SD 22 Goiás, nas quais o Grupo Araxá se faz representar 
com maior relevância, os contatos são difíceis de serem delinea
dos, devido à superimposição de eventos tectotérmicos que 
aumentam ou diminuem o grau metamórfico, recalibrando as ro
chas de ambas as unidades para a mesma fácies metamórfica ou 
migmatizando-as, homogeneizando por conseguinte o pacote 
rochoso 

I .2 2.4- Litologias 

As para gêneses minerais e as texturas apresentadas pela maioria 
das rochas do Complexo Goiano na Folha SD 23 Bras O ia indicam 
que estas foram submetidas a fenômenos de metamorfismo 
regional dinâmico e retrógrado 

O metamorfismo dinâmico regional é da fácies anfibolito de 
grau médio a alto, caracterizada pela presença das paragêneses 
plag ioclásio-quartzo-b iotita-m icrocl ínio, plagioclásio-q uartzo
biotita -hornblenda e microcl ín io-q uartzo-b iotita-m uscovita -p la
gioclásio-granada 

É notável a presença de retrometamorfismo associado, subor
dinadamente, às rochas do Complexo Goiano Evidencia-se pela 
observação de reações retrógradas entre minerais, como por 
exemplo a transformação da hornblenda em biotita e esta em 
clorita 

Araújo et a/11 (1979) já haviam reportado estas afirmações, 
asseverando que a paragênese mineral denota que as rochas que 
compõem o Complexo Basal foram submetidas a fenômenos 
metamórficos regionais, situados nos estágios mais elevados da 
fácies anfibolito, promovendo migmatização e granitização que 
mascaram intensamente as estruturas originais Os efeitos re
trometamórficos são bem pronunciados, sendo comuns faixas de 
xistos diaftoréticos dentro dos gnaisses e migmatitos 

Barbosa et a/11 (1969) também se referiram à presenca de re
trometamorfismo na Folha SD.23 Brasília, ao afirmare~ que é 
muito comum encontrarem-se estreitas faixas de xistos inseridos 
nos gnaisses do embasamento Aqueles, para os autores, seriam 
de origem diaftorética e representariam antigas zonas de falha, 
estando, muitas vezes, associados a milonitos 

O metamorfismo dinâmico cataclástico atingiu intensa
mente as rochas deste complexo, principalmente as situadas nas 
depressões interplanálticas de Nova Roma, Campos Belos e Rio 
Claro e nas regiões de Cavalcante e Teresina de Goiás 

É sintomática a presença de estruturas cataclásticas em quase 
todos os afloramentos observados O ponto efetuado no Rio 
Forquilha, Folha SD 23-V-C, é bastante representativo Ali ocor
rem rochas altamente cataclasadas, mostrando porfiroclastos de 
K-feldspato de até 1 O em de comprimento, ora bem arredonda
dos, ora bem estirados, em matriz "esfarinhada", milonitizada Os 
pórfiros são envoltos por níveis de material quartzo-feldspáticos 
em icáceos (biotita) configurando estruturas de fluxo (flow structu
res) Em determinados locais do corpo rochoso, estas estruturas 
de fluxo são tão intensas que desenvolvem uma forte foliacão 
cataclástica, a qual concorda com a laminacão de fluxo e com a 
orientação dos porfiroclastos. O mergulho desta foliação tende, 
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como em outras áreas do Complexo Goiano, a mergulhar para NO 
e, subordinadamente, para ·sE. Nestes locais, com a perda total 
do estrutura menta gnáissico em favor de uma forte folia cão tec
tônica, a rocha poderia ser classificada, em campo·, como 
milonito xisto, seguindo a classificação de Higgins (1971) 

As rochas atingidas parcial ou totalmente pelo metamorfismo 
cataclástico são de composição predominantemente granítica a 
granodiorítica e apresentam, ao microscópio, sua mineralogia 
bastante transformada. Os feldspatos mostram-se intensamente 
sericitizados, fraturados e exibindo extincão ondulante Quase 
sempre aparecem transformados em p~rfiroblastos ovóides 
Aqueles que estão macia dos denotam forte deformacão nas suas 
lamelas de gemi nação O microclínio exibe seus geininados em 
rede, os quais estão bastante fraturados 

O quartzo possui forte extinção ondulante, microgranulação, 
fraturamento e recristalização dos grãos, constituindo um verda
deiro mosaico poligonalizado. 

A biotita tem cor amarronzada e ocorre como palhetas dispos
tas como leitos foliados A granada aparece ocasionalmente 
Associados à paragênese primária ocorrem, secundariamente, 
sericita, epídoto, calcita e óxido de ferro. 

Por outro lado, nos domínios da Folha SD 23-V-A, que abarca 
as regiões de Paranã, Serranópolis, Conct:ição do Norte e Taipas, 
é evidente a quase ausência da intensa cataclase que afetou os 
litotipos do Complexo Goiano nas regiões de Campos Belos, 
Cavalcante, Teresina e Nova Roma Nestas, as rochas, como aqui 
já foi citado, apresentam-se foliadas, transformando as unidades 
gnáissicas em autênticos milonitos, enquanto que naquelas as 
estruturas originais estão bem preservadas, ressalvando-se as 
zonas de falhamento, onde adquirem uma incipiente foliação que 
varia de N10°E a N10°0 

São rochas que variam de composição granítica a tonalítica, 
cujos componentes mineralógicos principais são o quartzo, o 
feldspato e a biotita. Apresentam, via de regra, textura granoblás
tica, podendo também exibir textura porfiroblástica com os 
cristais de feldspatos bem desenvolvidos Além do estrutura
menta isotrópico, a estrutura gnáissica pode ser observada com 
relativa freqüência Os litotipos principais podem ser assim 
descritos: 

1.2 2 4.1 - Granitóides 

Os granitóides são rochas de grã média a grossa, com estrutura 
isotrópica e cores variando desde tons creme e róseos a 
ocasionalmente esverdeados Microscopicamente exibem tex
tura porfiroblástica a granoblástica inequigranular, com grã 
média a grosseira e aspecto isotrópico. A principal paragênese 
observada é representada por microclínio pertítico-quartzo
pl ag iocl ás i o -b i otita -m uscovita 

O microclínio pertítico é o principal constituinte Ocorre sem
pre como porfiroblastos bem recristalizados, exibindo frequente
mente seus geminados em rede levemente argilizados, contendo 
inclusões ovóides de quartzo, restos de plagioclásio sericitizado 
e pequenas palhetas de biotita O quartzo tem granulação variável 
com forte extinção ondulante 

O plagioclásio está sempre sericitizado e só ocasionalmente 
exibe a macia de albita A muscovita e a biotita ocorrem em pro
porçÕ€s semelhantes, havendo um ligeiro predomínio da pri
meira Ambas ocorrem como agregados foliados contornando os 
porfiroblastos de microclínio pertítico Como acessórios ocorrem 
a apatita e opacos Os minerais secundários são representados 
por sericita, epídoto, clorita e calcita 

1 2 2 4 2- Gnaisses granodioríticos 

Já os gnaisses, na região em palco, são de composição grano
diorítica e apresentam granulação média a grossa, com cores 
variadas, onde predominam o cinza de tonalidade clara e 
esverdeada e o creme. A estrutura é gnáissica, ligeiramente 
orientada. Ao microscópio, estas rochas apresentam textura por
firoblástica a granoblástica M ineralogicamente mostram-se 
compostas por porfiroblastos de plagioclásio circundados por 
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aglomerados microgranulares quartzosos, entremeados com lei
tos foliados de biotita ou por um aglomerado granoblástico de 
plagioclásio, quartzo, microclínio e biotita. A hornblenda apa
rece ocasionalmente. 

O plagioclásio é sempre o constituinte dominante: Ocorre 
constantemente sericitizado e/ou saussuritizado, guardando 
ainda vestígios da macia de albita. Esta mostra-se fortemente 
deformada e, às vezes, microfalhada. A maioria dos cristais apre
senta forte extinção ondulante Estes, quando sob a forma de por
firoblastos, exibem, nos bordos, zonas com sombras de pressão 

O quartzo apresenta granulação variável e ocorre como 
cristais maiores circundados por um aglomerado microgranular 
poligonalizado, assemelhando-se, por vezes, à textura mortar 
Sua principal característica é ser uniaxial e exibir forte extin
cão ondulante. 
· O microclínio pertítico é ocasional Quando aparece, mostra 
seu geminado em rede, tão característico, e leve argilização. 
Alguns cristais mostram-se fraturados com preenchimento de 
epídoto granular 

A biotita é o máfico dominante Tem cor amarelo-amarron
zada, revelando alto teor em titânio Ocorre ora como palhetas 
dispersas, ora como aglomerados foliados, circundando os por
firoblastos de feldspato 

Os acessórios são representados pela apatita, zircão, titanita, 
opacos e allanita e os produtos secundários de alteração por seri
cita, clorita, epídoto e calcita. 

1 2 2 4 3- Metabásicas 

Ocorrem em faixas restritas associadas aos terrenos granito
gnáissicos. São rochas de cor cinza-esverdeado a esverdeada, 
com grã fina e aspecto cataclástico 

Em lâmina, apresentam textura blastofítica, nematoblástica e 
cataclástica Suas principais paragêneses são representadas por 
hornbl enda -pl agioc I ásio-bi otita, a c ti no I i ta -pl agiocl ás i o -quartzo
biotita e actinol i ta -ep ídoto 

O anfibólio é representado por actinolita ou hornblenda, 
sendo este último o dominante Exibem suas clivagens caracte
rísticas, formas prismáticas e leve pleocroísmo esverdeado. A 
hornblenda ocorre, às vezes, bastante transformada em biotita e 
clorita Não foram observados relictos de piroxênio 

O plagioclásio mostra-se levemente sericitizado e/ou saus 
suritizado, éxibindo a macia de albita, quase sempre com ligeiras 
combinações com Carlsbad e periclina 

O anfibólio encontra-se sempre orientado, às vezes com 
forma de porfiroblastos ovóides, denotando sombras de pressão 
nos bordos Muitos porfiroblastos exibem seus núcleos já inteira
mente transformados em epídoto granular. O quartzo, na maioria 
das amostras laminadas, é intersticial e deformado 

Associados à principal paragênese ocorrem, como produtos 
de alteração, epídoto, sericita, clorita e óxido de ferro Os 
minerais acessórios são representados por opacos e apatita 

Praticamente não houve a constatação em campo de rochas 
com estruturas migmatíticas O fato prende-se, talvez, à escala de 
mapeamento aqui utilizada ou, na verdade, à isenção de uma rele
vante fase de migmatização que conseqüentemente não deixou 
registros marcantes nestes terrenos arqueanos 

Exceção pode ser constatada em um riacho que nasce no sopé 
da serra de Caldas (Folha SD.23-V-A) Ali observa-se lajeiro de um 
metatexito que exibe estruturas dobradas, estromáticas e ptigmá
ticas, cujo neossoma é de composição granítica e o paleos
soma, anfibol ítica 

1 2 2.5 - Geocronologia 

Os dados geocronológicos Rb/Sr disponíveis para as rochas 
gnáissicas do Complexo Goiano junto à Folha SD.23 Brasnia 
(Tab 1.VIII), somados a outros pertencentes à Folha SD 22 
Goiás, apresentaram-se algo dispersos quando plotados conjun
tamente em um diagrama isocrônico de referência (Fig 1 2) 
Caracterrzou-se, no entanto, um alinhamento médio com a idade 
de 2 060 MA e urna relação inicial (R. I.) de O 708, sugerindo a for-



TABELA 1 VIII 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas da porção oriental do Complexo Goiano 

N? de N~ de N~ de Rocha 
ordem laborat campo 

11 3844 C0-611 Gnaisse 

6 3845 C0-620 Gnaisse 
8 3846 C0-618 Granito 

113 5338 PE-LL-454 Hornb -biot 
granod 

114 5339 PE-LL-456 Biot-
granod 

115 5340 PE-LL-4 71 Biot -granod 
116 5341 PE-LL-468 Gnaisse 

Obs : os números de referência são os da bibliografia 
N T -Neste trabalho 
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0,79 
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Fig 1 2- Diagrama isocrônico de referência para rochas gnáissicas e migmatíticas 
das porções ocidental da Folha Brasllia e oriental da Folha Goiás 

mação dessas rochas durante o Ciclo Transamazônico a partir de 
material preexistente 

Deve-se ressaltar, entretanto, que os dados referentes às ro
chas gnáissicas localizadas a oeste da cidade de Paranã tiveram 
seus pontos analíticos posicionados acima deste alinhamento 
(2 060 MA). devendo representar porções pré-transamazônicas 
preservadas neste complexo Todavia, não se pode também des
cartar a possibilidade de tais pontos representarem porções tran
samazônicas com elevadas relações iniciais (alinhamento para
lelo ao de 2 060 MA) 

Uma análise K/Ar efetuada em anfibólio de um metabasito da 
região de São Domingos (Tab. 1 .IX, n~de ordem: 15) acusou uma 
idade de 2 060 MA, caracterizando a época transamazônica 
como a do resfriamento deste corpo 

Os demais dados K/Ar efetuados em rochas gnáissicas e 
graníticas desta porção basal referem-se a análises em biotitas e 
distribuem-se num grande intervalo de tempo, entre 1 630 e 500 
MA (Tab 1 .IX, n':" de ordem: 3, 4, 5, 6 e 13) 

Tal padrão vem demonstrar aquecimentos que afetaram esta 
região, rejuvenescendo as idades K/Ar, parcial ou completa
mente, como notado na rocha granítica localizada próximo à 
cidade de Cavalcante (GO) (Tab 1 IX, n~ de ordem: 13), onde a 
idade é de 500 MA, caracterizando a presenca da tectônica 
brasiliana nesta porção basal · 

Nas regiões vizinhas a oeste, já na Folha SD 22 Goiás, as ida
des K/ Ar apresentaram-se dispersas no intervalo 500-2.300 MA, 
vindo a indicar, tal como observado através dos dados acima 
comentados, histórias que remontam tempos bastante antigos, 
com rejuvenescimentos superimpostos 

Sr 
(ppm) 

163 6 
4264 

15 5 
502 9 

182 5 

3860 
147 o 

Rb87;sr86 sr87;5 ,s6 

2 61 o 7936 
o 67 o 7238 

153,4 41773 
0,27 o 7102 

1,72 o 7574 

0,66 o 7308 
2,69 08361 

1.2 3- Complexo Caraíba-Paramirim 

1 2 3.1 -Generalidades 

Idade Ref 
(MA) 

2 354±90 131 
- 131 

1 574±36 131 
- NT 

2112±72 NT 

- NT 
3 348±99 NT 

O Complexo Caraíba-Paramirim, na Folha SD.23 Brasnia, englo
ba uma seqliência polimetamórfica onde se destacam gnaisses 
de composição granodiorítica a tonalítica, metatexitos e migma
titos, contendo fragmentos de seqliências tipo greenstone belts A 
origem arqueana é revelada pelas análi.ses geocronológicas, 
embora remobilizações tectometamórficás posteriores sejam 
frequentemente detectadas 

A denominação de Complexo Caraíba-Paramirim foi utilizada 
pela primeira vez na Folha SD 24 Salvador, editada pelo Projeto 
RADAMBRASIL (Lima et al11, 1981 ), em vista da impossibilidade 
da separação do Complexo Caraíba do Complexo Paramirim 
Considerando-se que esta unidade prolonga-se da Folha SD 24 
Salvador para a SD 23 Bras O ia, a mesma nomenclatura será man
tida neste relatório. 

A seguir são discutidos os principais trabalhos sobre as duas 
unidades originais articuladas no Complexo Cara íba-Paramirim 

A primeira referência conhecida ao Grupo Caraíba é atribuída a 
Toniatti (apud Bruni et al11, 1976a), que, num trabalho inédito, 
considerou como tal um conjunto de rochas de fácies granul ítica 
associadas a plutonitos básico-ultrabásicos, situados na região 
do vale do rio Curaçá, no NE da Bahia 

Kegel (1963) descreveu na região de Itaberaba uma seqliência 
de gnaisse, quartzito-gnaisse, granito-gnaisse, migmatitós e in
trusões de rochas básicas Este autor refere-se a esta seqliência, 
descrita na zona centro-oriental da Bahia, como gnaisses deIta
beraba No mesmo trabalho, Kegel define o gnaisse do Catuaba, 
situado a oeste de Jacobina, e defende a sua junção com o 
gnaisse Itaberaba, expressando-se: "Outro trecho, que podemos 
denominar gnaisse do Catuaba (afluente do rio ltapicuru, a oeste 
de Jacobina), estende-se ao lado ocidental da serra, porém aflo
rando em área bem menor que a do gnaisse de Itaberaba Ao sul, 
rumo ao rio Paraguaçu, os dois trechos unem-se por desapareci
mento dos quartzitos da Série Jacobina, ligando-se, também, ao 
gnaisse Paramirim" 

Maack (1963), estudando a geologia da bacia do rio de Con
tas, identificou uma seqliência de gnaisses e granitos, consi
derando-a como pertencente à Série Pré-Minas 

TABELA 1 IX 

Determinações K/Ar em rochas da porção oriental do Complexo Goiano 
-----

N~ de N~ de N? de Rocha Mater %K 
Ar40x1 o-5~cSTPj %Ar40 Idade Ref 

ordem laborat campo rad g atm (MA) 

3 1134 G0-45 Gnaisse Biot 6 25 30,05 2,9 938±18 129 
13 1110 Cavalcante Granito Biot 7 12 16,17 1,8 504±11 129 

4 4144 C0-622 Biot -granit Biot 7 35 75,41 1,24 1 627±24 131 
6 4145 C0-620 Biot -granit Biot 6 82 44,92 0,96 1 196±13 131 
5 4146 C0-621 Biot -granit Biot 7 23 55,58 0,90 1 334±15 131 

15 1182 G0-40 Metabasito Anfib o 187 2.74 7,90 2 060±88 129 

Obs: os números de referência são os da bibliografia 
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Barbosa, em trabalho realizado em 1964, embora só publi
cado em 1970, utilizou a denominação de Grupo Caraíba da 
seguinte forma: "Assim apelidamos provisoriamente um grupo 
de rochas altamente metamórficas, migmatíticas, aparecendo na 
área das Folhas Uauá e Salgueiro, no Estado da Bahia, e também 
no Estado de Pernambuco, ao sul da grande Falha de Floresta. 
Predominantes neste grupo são migmatitos com paleossoma 
anfibolítico. Associam-se migmatitos biotíticos, leptinitos (me
tarcóseos etc), calcários sacaróides e um piroxênio gnaisse 
constituinte da serra de ltiúba. Freqüentes na área desse grupo 
são diques irregulares de granito róseo, granodiorito e tonalito 
Veios retilíneos ou ptigmáticos de pegmatito e aplito são também 
encontrados por toda a parte" O autor menciona ainda a pre
sença de corpos irregulares de rochas gabróicas e piroxen íticas 
associadas ao Grupo Caraíba 

Barbosa (1965) estendeu o Grupo Cara íba até a região de 
Remanso-Sento Sé, referindo-se a "um grupo de gnaisse maior
mente migmatizado que vem continuamente se estendendo 
desde a região de Curaçá através de Juazeiro. A rocha mais 
comum é um biotita gnaisse cinza-claro a cinza-médio (para
gnaisse) Associam-se leptinitos, anfibolitos, quartzitos e mi
caxistos" 

Mascarenhas (1973), sintetizando informações colhidas nos 
Projetos Bahia e Bahia 11. ampliou a área de ocorrência do 
Complexo Caraíba, que, além de ocorrer na Falha Senhor do Bon
fim, se prolongaria para sul, englobando o vale do Paramirim, a 
região de Brumado e as áreas descritas como gnaisse Itaberaba e 
gnaisse do Catuaba por Kegel (1963). sendo possível sua exten
são para a faixa de granulitos da área atlântica e sul da Bahia 

Para Jardim de Sá et a/li (1976a) o Complexo Caraíba é com
posto principalmente por gnaisses e migmatitos de composição 
granítica a granodiorítica, enquanto corpos graníticos ocorrem 
subordinadamente Segundo os mesmos autores, a unidade 
apresenta uma estrutura altamente complexa, predominando o 
metamorfismo de grau anfibolítico com variações até granulítico. 
Dados geocronológicos a caracterizam como arqueana, com pos
teriores eventos de rejuvenescimento 

Nos projetos de geologia básica executados na Bahia através 
de convênio CPRM/DN PM, as regiões onde anteriormente tinha
se assinalado a presença do Grupo Caraíba foram denominadas 
de Complexo Metamórfico-M igmatítico 

Moraes et ali/ ( 1980), no projeto Brumado-Caetité, utilizaram a 
denominação de associação migmatítico-plutônica, alegando a 
redundância do termo metamórfico-migmatítico. 

Kegel (1959), numa viagem de reconhecimento pelo Estado 
da Bahia, definiu o gnaisse do Paramirim na região situada entre 
Brotas de Macaúbas e Ponta da Serra (Folha SD.23-X-B) 

Schobbenhaus Filho (1972), integrando os resultados par
ciais de vários trabalhos geológicos, inclusive os da SUDENE, 
éxecutados na década de 60, denominou a planície do rio Param i
rim, onde se situam os gnaisses do Paramirim de Kegel (op clt ), 
de Complexo Granítico-Migmatítico 

O Projeto Letos, em seu relatório final (Moutinho da Costa et 
altt 1976), abandonou o critério de separação do embasamento 
cristalino em complexos, como já tinha feito em relatório de pro
gresso do mesmo projeto (Barbosa & Moutinho da Costa, 1973), 
e passou a unificar as unidades basais segundo a denominação 
de Seqüência Pré-Espinhaço 

Jardim de Sá et a/!1 (1976a) utilizaram pela primeira vez a 
denominação de Complexo Paramirim referindo-se a uma se
qüência de gnaisses e migmatitos de composição granodiorítico
granítica, além de corpos diapíricos de composição semelhante 
Os estudos geocronológicos feitos por esses autores permitiram 
a obtenção de uma isócrona com 2 600 MA para o Complexo 
Paramirim, além de evidência de rejuvenescimentos poste
riores 

Moutinho da Costa &Silva (1980) cartografaram os seguintes 
agrupamentos litológicos na planície do Paramirim: Complexos 
Metatexíticos 1 e 2; Complexos Diatexíticos 1 e 2; Complexo 
Metamórfico de Boquira e Plutonitos félsicos 

Gomes & Mota (1980) demonstraram a existência, no vale do 
Paramirim, de uma anomalia gravimétrica negativa com isogáli-
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c as que se fecham em torno do valor Bouguer de -150 mgal e que 
representa um espessamento da crosta naquele local. Na parte 
sul dessa anomalia, os mesmos autores discutiram uma significa
tiva anomalia magnética, denominando-a Corpo de Botuporã. 

1 2 3 2 -Distribuição na área 

O Complexo Caraíba-Paramirim ocorre na porção leste da Folha 
SD 23 Brasnia, interpondo-se entre a Chapada Diamantina e a 
serra do Espinhaço (Folhas SD.23-X-B e SD 23-X-D), adentrando 
para sul, onde ainda ocupa importante área da Folha SD 23-Z-B, e 
fazendo-se presente em áreas restritas da Folha SD 23-Z-D 

As rochas polimetamórficas das regiões de Correntina-Coribe 
(Folha SD 23-X-C) e Januária (SD 23-Z-C) foram consideradas 
como pertencentes ao Complexo Cara íba-Paramirim, ressalvan
do-se, desde já, a possibilidade de que trabalhos em escala maior 
do que a utilizada presentemente possam levar à individualização 
de unidades independentes naquelas regiões. 

Na Folha SD.23-X-B registra-se ainda a presença de uma faixa 
relativamente estreita situada a oeste da serra do Espinhaço fl que 
alcança maior distribuição na parte SOda mesma Folha. 

1 2 3 3 - Posição estratigráfica 

O Complexo Caraíba-Paramirim representa uma unidade arquea
na sobre a qual se assentam os rendimentos dos Supergrupos 
Espinhaço e São Francisco Esta interpretação baseia-se em: a) 
caracterização litológica, b) presença de restos de seqüências 
vulcanossedimentares e c) datações geocronológicas 

1 2 3 4- Litologias 

Para aqueles acostumados ao trato das questões relativas ao 
estudo litoestratigráfico do Arqueano, a descrição das seqüên
cias litológicas integrantes do Complexo Caraíba-Paramirim na 
Folha SD 23 Brasnia ressaltará a similitude desta unidade com as 
regiões arqueanas de alto grau bem estudadas e reportadas em 
outros continentes A seqüência em questão apresenta um pre
domínio de gnaisses tonalíticos e granodioríticos com zonas 
anatéticas e migmatizadas, corpos granitóides e restos supra
crustais vulcanossedimentares Alguns enclaves de rochas per
tencentes à fácies granulítica foram localizados na unidade em 
foco 

A observação em campo das rochas do Complexo Cararba
Paramirim é prejudicada pela cobertura de solos desenvolvida na 
planície de Paramirim Em termos gerais, os afloramentos cons
tam de lajedos planos, muitas vezes extremamente difíceis de 
serem amestrados, ficando as áreas mais esclarecedoras situa
das em córregos secos, durante a maior parte do ano, e em 
pequenas pedreiras 

Na região situada entre Macaúbas e lbipitanga localiza-se uma 
das áreas onde existe grande número de afloramentos de gnais
ses tonalíticos a granodioríticos, de cor cinza, granulação média e 
bandas geralmente milimétricas 

Na estrada Macaúbas-Rio do Pires, além dos gnaisses, são 
freqüentes as exposições de migmatitos com paleossomas 
gnáissicos de cor cinza e neossomas graníticos róseos, havendo 
um predomínio das estruturas agmáticas e schollen Em muitos 
locais formam-se corpos graníticos maciços, como acontece 1 3 
km a sul de Macaúbas, na rodovia para Rio do Pires, onde afiara 
um biotita granito porfiróide de cor rósea e bastante cata
clasado 

O mais importante afloramento dos gnaisses cinza, entre
tanto, ocorre nos fundos da igreja de lbiassucê (Folha 
SD 23-Z-B) 

Neste local ocorre uma seqüência típica de redutos arqueanos 
onde estão representados grav gnaisses mundialmente conheci
dos Trata-se de gnaisses listados e fitados com composição 
tonalítica, apresentando bandas claras e escuras caracterizadas, 
no último caso, por maiores concentrações de biotita e anfi
bólios A rocha apresenta uma foliação orientada segundo 
N10°E-75°SE, alinhando-se, segundo esta mesma direção, res-



tos de rochas básico-ultrabásicas, de dimensões centtmétricas a 
decimétricas, na forma de lentes e flaser. 

Um enclave de formação ferrífera bandada (BIF) com apro
ximadamente 20 em de diâmetro foi reconhecido em meio à 
seqüência, representando restos de uma seqüência supracrustal. 
À medida que se desloca para oeste, em direção à Fazenda Mata, 
vai-se notando uma transição' dos gnaisses tonalíticos de 
lbiassucê para granitóides róseos, até chegar-se nesta fazenda, 
onde ocorrem diatexitos róseos com reminiscências de biotita, 
além de pequenos xenólitos totalmente biotitizados, apresen
tando um predomínio de estruturas schlieren e nebulíticas. 

Vindo de Macaúbas para Boquira (Folhas SD 23-X-D e SD.23-
X-B), pode-se observar um processo de migmatização gradual 
onde os gnaisses cinza vão progressivamente sendo injetados 
por material granítico róseo, até chegar-se a um corpo granítico 
diapírico situado nas circunvizinhanças de Boquira (Folha SD.23-
X-B) Esta migmatização progressiva por injeção é igualmente 
verificada em outros locais do Complexo Caraíba-Paramirim 

As intercalações de rochas da fácies granulito reconhecidas 
no campo assumem pequenas dimensões, no máximo atingindo 
escalas métricas Na saída sul de Caculé tem-se um afloramento 
de 2x 1 m ao lado da linha férrea, onde ocorre um anatexito com 
melanossoma constituído por granada piriclasito e o neossoma 
por granada biotita granodiorito gnaisse. Numa pedreira situada 
na saída N de Caculé, na rodovia que liga esta cidade a lbiassucê, 
foi identificado um enclave de hiperstênio granito charnoquito 
com um diâmetro aproximado de 4 m, de coloração verde, englo
bado por hornblenda biotita granito de cor cinza-rosado, de 
granulação média e textura sal e pimenta, cortado pot veios de 
pegmatóides róseos de composição sienítica, contendo pórfiros 
de anfibolito de atá 5 em Na estrada Pancadão-Caetité, 500 ma 
oeste daquele povoado, existem blocos ao lado da todavia de 
piriclasitos com coloração verde, granulação média a grosseira, 
algo orientados e compostos essencialmente por um arranjo 
granoblástico de plagioclásio e hiperstênio 

Os remanescentes supracrustais são relativamente abundan
tes em toda a área de exposição do complexo, variando desde 
dimensões centimétricas a quilométricas e representando restos 
de seqüências tipo greenstone belts Metodologicamente, apenas 
os corpos maiores foram individualizados, como aconteceu com 
os Complexos Brumado e Boquira-Serra do Carrapato. A região 
de Botuporã (Folha SD 23-Z-B) apresenta uma profusão de ocor
rências remanescentes de rochas rnáfico-ultramáficas. Em ter
mos gerais, os remanescentes supracrustais são constituídos por 
rochas básico-ultrabásicas, anfibolitos, xistos, mármores, for
mações ferríferas bandadas etc 

A região de Correntina (Folha SD 23-X-C), aqui considerada 
no Complexo Caraíba-Paramirim, apresenta uma suíte litológica 
bastante diversificada No início da estrada que liga esta cidade a 
Santa Maria da Vitória ocorre um corpo de dimensões quilométri
cas de composição granodiorítica a tonalítica, de cor cinza e em 
muitos locais apresentando-se bastante cataclasado Na cidade 
de Correntina registra-se a presença de biotita xistos cortados por 
apófises de biotita granito com textura de rocha subvulcânica, 
onde se localiza uma pequena mina de ouro cuja descoberta 
remonta ao tempo dos bandeirantes Na rodovia que liga a BR-
349 a Jaborandi pode ser vista uma complexa seqüência de ro
chas básico-ultrabásicas, xistos, migmatitos, granitos, gnaisses e 
hornblenda sienitos 

Estas últimas são freqüentes nas proximidades de Jaborandi 
(Folha SD 23-X-C) No local conhecido como Rodeador fotam 
identificados grandes afloramentos de biotita hornblenda sieni
tos róseos, com zonas enriquecidas em feldspatos e contendo 
xenólitos de rochas básicas anfibolitizadas com contatos transi
cionais com a matriz envolvente 

Procurando-se facilitar os conhecimentos petrográficos dos 
principais conjuntos litológicos integrantes do Complexo Ca
raíba-Paramirim, são descritos a seguir alguns tipos litológicos 
pertencentes a essa unidade. 

1 2.3 4.1 - Gnaisses 

São rochas de cor cinza a esverdeada, granulação média a 
grosseira e ocasionalmente porfiroblásticas Ao microscópio 
apresentam textura fitada, granolepidoblástica ou porfiroblástica 
com grã média a grosseira 

As principais paragêneses são representadas por plagioclásio 
±quartzo ± microclínio pertítico ± biotita ± titanita ± epídoto; 
microclínio pertítico ±quartzo± plagioclásio ± biotita ± musco
vita e plagioclásio ± diopsídio ± hornblenda ± quartzo ± 
titanita 

Na maioria das· amostras o plagioclásio apresenta-se forte
mente sericitizado e/ou saussuritizado, guardando ainda vestí
gios da macia da albita Nas rochas de composição diorítica, o 
plagioclásio aparece inalterado, podendo ou não apresentar 
macias da albita com algumas combinações com Carlsbad O 
quartzo ocorre com granulação variável, às vezes micro
granulado, contornando os porfiroblastos de feldspato O micro
clínio pertítico exibe leve argilização e, na maioria das amostras 
analisadas, apresenta-se geminado em rede Ocasionalmente 
ocorre como restos no interior dos plagioclásios. Os máficos são 
representados por biotita e, ocasionalmente, por diopsídio e 
hornblenda A muscovita ocorre como um produto secundário, 
enquanto apatita, zircão e titanita são os acessórios 

1 2 3 4 2- Granitóides 

Macroscopicamente são tochas de cor cinza a rósea, às vezes 
esverdeada, grã média e com estrutura isotrópica a ocasional
mente gnáissica 

Microscopicamente observa-se textura xenoblástica, por
firoblástica a granoblástica, com granulação média e estrutura 
isotrópica a ligeiramente cataclástica. Suas principais paragêne
ses são representadas por; microclínio pertítico ±quartzo± pla
gioclásio ± biotita ± muscovita; microcl ínio pertítico ±quartzo± 
plagioclásio ± hornblenda ± biotita ± titanita e plagioclásio ± 
quartzo ± microclínio pertítico. 

O microclínio pertítico exibe seus geminados em rede e 
mostra-se levemente argilizado, contendo ocasionalmente in
clusões de quartzo e restos de plagioclásio sericitizado Nas ro
chas de composição granodiorítica, o microclínio parece se 
formar à custa do plagioclásio, o qual se apresenta intensamente 
sericitizado. A presença de mirmequita é comum O plagioclásio 
exibe sempre a macia da albita e está intensamente sericitizado 
ou ainda saussuritizado O quartzo preenche os espaços vazios 
entre os feldspatos, tem forte extinção ondulante e granulação 
variável Os minerais máficos presentes são representados por 
hornblenda e biotita O primeiro mineral apresenta cor verde
escura, forma prismática e 2V ± 25°, enquanto a biotita tem colo
ração marrom-amarelada e ocorre como palhetas dispersas 

1 2 3 4.3- Granodioritos 

Englobam rochas de cor cinza-esbranquiçado a creme, grã média 
e aspecto isotrópico a ligeiramente foliado. Ao microscópio apre
sentam textura granoblástica a granolepidoblástica, com estru
tura isotrópica a levemente cataclástica A principal paragênese é 
representada por plagioclásio ±quartzo ± biotita ± microclínio 
pertítico ±titanita ± muscovita O plagioclásio apresenta a macia 
da albita, na maioria das vezes deformada por efeitos cataclásti
cos, e mostra-se intensamente sericitizado ou saussuritizado 
Associado ao plagioclásio ocorre microclínio pertítico, na maioria 
das vezes neoformado O quartzo preenche os espaços vazios 
entre os feldspatos e exibe forte extinção ondulante. A biotita e a 
muscovita ocorrem juntas Os acessórios são representados por 
apatita, titanita e opacos 

1 2 3 4 4 - Rochas cataclásticas 

O metamorfismo dinâmico atingiu moderadamente as rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim. 

Em alguns pontos, onde a cataclase foi mais intensa, as rochas 
foram transformadas em verdadeiros milonitos e blastomilonitos, 
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mascarando sua textura original e transformando a mineralogia 
Nestas rochas observa-se uma diminuição da granulação e da 
orientação dos grãos, enquanto a mineralogia fica reduzida a uma 
massa de sericita, circundando ovóides quartzosos bastante frag
mentados e recristalizados 

Nas rochas onde a cataclase foi mais moderada ainda se 
observam vestígios da mineralogia original, revelando tratar-se 
de granitóides de composição granodiorítica Apesar da intensa 
sericitização e/ou saussuritização dos plagioclásios, observam
se vestígios da gemi nação albita, apesar da forte deformação das 
suas !ameias 

O quartzo forma aglomerados estirados ou fitados, com forte 
extinção ondulante e alta recristalização Os minerais micáceos 
aparecem orientados, conferindo foliação à rocha 

1 2 3.4 5 - Anfibolitos 

Trata-se de rochas de cor preta a levemente esverdeada, com grã 
média e estrutura em faixas. Ao microscópio apresentam textura 
nematoblástica, com paragêneses representadas por plagioclá
sio ± hornblenda ±quartzo ± biotita ± titanita ± epídoto O pla
gioclásio e a hornblenda aparecem orientados com faixas 
superpostas ou iiÍterdigitados O plagioclásio exibe a macia da 
albita com algumas combinações com Carlsbad A hornblenda 
ocorre associada com titanita granular e epídoto, tem cor verde
azulada, forma prismática, sinal negativo e 2V ± 40° O quartzo 
aparece em proporções variáveis e, por vezes, é intersticial 

1 2 3 4 6 - Metabásicas 

Ocorrem na forma de enclaves, paleossomas e diques, tendo uma 
composição semelhante a rochas do tipo gabro ou diabásio anfi
bolitizado. A maioria exibe textura blastofítica a nematoblástica, 
apresentando-se em grande parte anfibolitizadas A principal 
paragênese observada é representada por hornblenda ± pla
gioclásio ± biotita ± epídoto A hornblenda tem cor esverdeada, 
forma prismática e leve pleocroísmo esverdeado O plagioclásio, 
na maioria dos casos, devido à intensa saussuritização, aparece 
com inúmeras inclusões de epídoto granular, guardando ainda 
vestígios da macia da albita Onde o processo de anfibolitizacão é 
mais intenso, a rocha exibe uma matriz de anfibólio 'com 
inclusões granulares de epídoto Associados ainda aos minerais 
já descritos, ocorrem biotita, titanita, ilmenita, clorita, apatita 
etc 

1 2.3.4 7- Granofels 

Apresentam-se com uma cor cinza-esverdeado a amarelada, com 
grã média e aspecto isotrópico Ocorrem como corpos isotrópi
cos, gnaisses ou migmatitos 

Ao microscópio apresentam textura granoblástica a poiquilo
blástica, grã média e estrutura isotrópica a levemente cataclás
tica. A principal paragênese é representada por plagioclásio ± 
quartzo ±granada ±diopsídio ±epídoto ±microclínio pertítico ± 
titanita O plagioclásio ocorre com ou sem geminação da albita, 
algumas vezes combinada com Carlsbad O quartzo apresenta 
forte extinção ondulante e granulação variável. A granada tem cor 
róseo-amarronzada e ocorre na forma granular ou intersticial, 
associada com epídoto granular, titanita e diopsídio, exibindo 
ocasionalmente inclusões de quartzo e epídoto O diopsídio tem 
forma prismática, sinal positivo e 2V ± 50° 

1 2 3 4 8 - Piriclasito 

Amostra coletada na saída sul de Caculé apresenta cor cinza
escuro, granulação média e estrutura isotrópica Ao microscópio, 
exibe textura granoblástica a nematoblástica, sendo constituída 
por uma associação de plagioclásio, hiperstênio e biotita e, 
ocasionalmente, granada e quartzo, ocorrendo ainda como aces
sórios apatita e minerais opacos 

O plagioclásio e o hiperstênio são os constituintes majori
tários. O plagioclásio exibe a macia da albita, às vezes combinada 
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com Carlsbad e periclina, mostrando-se levemente deformada O 
hiperstênio é abundante, ocorrendo associado com biotita e 
minerais opacos, exibindo 2V médio, sinal negativo e forte pleo
croísmo róseo. 

1 2 3 4 9- Hiperstênio granito charnockito 

Ocorre na saída norte de Caculé, na forma de megaxenólitos, em 
meio a uma rocha granítica O charnockito tem cor esverdeada, 
granulaçãD média a grossa e estrutura isotrópica. Ao microscó
pio, apresenta textura granoblástica formada por microclínio 
per.títico, quartzo, plagioclásio e hiperstênio Os máficos são re
presentados em ordem de abundância decrescente por biotita, 
hornblenda e hiperstênio Este último mostra borda com transfor
mações retrometamórficas para hornblenda, biotita e/ou bastita 
A alteracão e a hidratacão da allanita são evidenciadas pela pre
senca d~ fraturas radiais nos minerais adjacentes. O zircão, apa
tita ~ minerais opacos são os acessórios presentes 

1 2.3 5- Metamorfismo e aspectos petrogenéticos 

O Complexo Caraíba-Paramirim caracteriza-se pela presença de 
rochas da fácies anfibolito, dentre as quais foram localizados 
alguns enclaves de rochas de fácies granulito As principais para
gêneses são representadas por plagioclásio ±quartzo ±biotita ± 
muscovita e K-feldspato ± plagioclásio ±quartzo ± biotita ± 
hornblenda ± titanita Em termos gerais pode-se afirmar que a 
cataclase atuou localmente no Complexo Cara íba-Paramirim, 
formando milonitos e blastomilonitos 

O Complexo Caraíba-Paramirim coaduna-se perfeitamente 
com as áreas arqueanas descritas por diversos autores nas mais 
variadas regiões.do mundo. Windley & Bridgwater (1971) dividi
ram os terrenos dominados por rochas metamórficas de alto grau 
em 5 agrupamentos 
-raros cinturões supracrustais de baixo a médio grau, constituí
dos principalmente por greenschtsts com estruturas originais bem 
preservadas, mas deformadas; 
-cinturões de supracrustais (principalmente anfibolitos) com 
ultrabásicas e pelitos, com associações conspícuas de silli
maníta, cordierita e mica que foram afetadas por metamorfismo 
de alto grau; 
-quartzo feldspato granito gnaisses, migmatitos e agmatitos, 
que constituem a associação litológica predominante na se
qt.iência; 
-complexos estratiformes básicos de alto grau, com unidades 
proeminentes de anortositos e massas de anortositos e anortosi· 
tos gabróicos isolados nos gnaisses; e 
-granitos intrusivos tardios e rochas relacionadas 

Os mesmos autores caracterizaram os gnaisses quartzo
feldspáticos da seguinte forma: "Os gnaisses quartzo-feldspá
ticos, com uma composição geral granítica a granodiorítica, são 
as rochas de maior proeminência nos terrenos de alto grau Elas 
variam consideravelmente em litologia e estrutura interna, 
evoluindo desde granitos e tonalitos homogêneos a enormes 
áreas de gnaisses migmatíticos e agmatitos Quase todas as ro
chas da unidade mostram uma foliação impressa que comumente 
destrói muitos dos caracteres originais da rocha e, conseqt.iente
mente, causa considerável dificuldade na interpretação de sua 
ongem 

Glikson ( 1971) definiu os granitos sádicos como uma associa
ção típica do Arqueano, sendo constituídos por granitos sádicos, 
tonalitos, granodioritos e plagioclásio gnaisses Em termos 
genéricos, estas rochas teriam as seguintes características: 
Si0 2 > 70%, Na2 0 > 5%, Na/K > 1, K/Rb > 300 e Rb/Sr < 0,5, 
Rb (55 a 65 ppm) e Sr < 1 50 ppm 

No mesmo estudo, Glikson (op ctt) advoga, para estas ro
chas, uma origem relacionada à fusão da crosta oceânica 

Green & Ringwood (1968) mostraram que líquidos ácidos 
sádicos podem ser produzidos, por fusão parcial de baixo grau, de 
anfibolitos ou eclogitos sob condições úmidas 

Glikson (1971) apresentou um modelo de evolução arqueana 
onde os granitos sádicos ou tonalíticos representam intrusões 
em associações tipo greenstone belts 



As características litológicas do Complexo Caraíba-Para
mirim, confrontadas com os dados acima sintetizados sobre 
seqüências arqueanas de alto grau, parecem ser suficientes oara 
comprovar uma evolução complexa iniciada no Arqueano, 
quando os granitos sádicos penetram associações básico
ultrabásicas Posteriormente, a seqüência foi metamorfizada à 
fácies granulito e mais tarde a an.fibolito Reflexos de retrometa
morfismo, cataclase e remobilizações completam a fase evolutiva 
do complexo 

O trabalho de Gomes & Motta (1980), anteriormente ::omen
tado, demonstrou a existência no vale do Paramirim de uma 
grande anomalia gravimétrica negativa, interpretada como um 
espessamento da crosta nesse local 

Esta importante conclusão, aliada às características litológi
cas do complexo em si, levam a considerá-lo, na Folha SD.23 
Brasnia, como uma unidade crustal com posicionamento original 
superior ao Complexo Santa Isabel. A presença dos atuais 
núcleos aflorantes de rochas da fácies granul ítica teria se tornado 
viável devido a falhamentos 

1 .2 3 6 - Geocronologia 

Idades arqueanas para as rochas do Complexo Caraíba-Parami
rim, além de rejuvenescimentos posteriores, foram determina
das, através de métodos geocronológicos, em diversas áreas 

Próximo à Serra dos Meiras, Fazenda Sete Voltas e Aracatu 
(Folha SD.24 Salvador), foi detectada a presença de núcleos 
arqueanos preservados, onde foram obtidas idades isocrônicas 
em torno de 3 000 MA (Cordani, 1979). 

Uma isócrona (Fig. 1 .3) foi cpnstruída a partir de determi
nações efetuadas em amostras coletadas no Complexo Caralba
Paramirim e no Granitóide São Timóteo (Tab 1 X) Esse diagrama 
demonstra padrões totalmente diferentes para essas duas unida
des. A reta tracejada corresponde a amostras do Complexo 
Caraíba-Paramirim e evidencia a idade de 2 600 MA com uma 
relação inicial de O, 703 (Jardim de Sá e1 a/11, 1976b), que assinala 
a presença do Ciclo Jequié, rejuvenescendo e/ou formando ro
chas nesta época Alguns pontos analíticos localizam-se acima 
deste tracejado (exemplo das amostras de n? de campo: PE-WB-
59 e BA-51 C), sugerindo a presençà de núcleos mais antigos pre
servados do episódio de 2.600 MA. O posicionamento anômalo 
do ponto analítico referente à amostra de n? de campo BA-51-B 
deve estar relacionado a um desequilíbrio isotópico, causado por 
lixiviação de Rb e/ou entrada de Sr em épocas posteriores Pa1a 
as rochas situadas a sul de ltanajé e ao norte de lbiassucê obteve
se um padrão isocrônico distinto, com uma idade de 1 700 MA e 
relação inicial de 0,71 O (Fig 1 3), o que justifica a individualiza-
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Fig 1 3 - Diagrama isocrôníco Rb/Sr de referência para rochas gnáissicas e 
migmatíticas do Complexo Caraíba-Paramírim 

ção desta região numa unidade distinta: o Granitóide São 
Timóteo 

Na região de Correntina (Folha SD.23-X-C), nas imediações do 
povoado de Macacos, Cordani selecionou quatro amostras que, 
juntamente com uma rocha granítica de São Manoel, foram 
analisadas por esse autor através do método Rb/Sr (Tab 1 XI. n~ 
de ordem: 16 e 1 7) Esses dados, em diagrama isocrônico (Fig 
1.4), apresentaram uma idade de 2 060 MA, com uma relação ini
cial (R.I) de 0,703, assinalando a presença de eventos formado
res de rocha durante o Ciclo Tectonomagmático Transamazônico 
nesta porção do embasamento 

Duas determinações K/Ar (Tab 1 XII, n? de ordem: 98), em 
anfibólio e biotita, foram realizadas em uma rocha granítica desta 
região pela Secretaria das Minas do Estado da Bahia A idade 
obtida para o anfibólio (2 400 MA) deve ser encarada com reser
vas, devido ao alto teor de argônio atmosférico observado 
Quanto ao resultado de 2 070 MA, obtido para a biotita, reflete o 
resfriamento desta unidade granítica no Ciclo Transamazônico. 

Na região de Januária foram analisadas pelo método Rb/Sr 
(Besang e! alit, 1977) algumas rochas graníticas e dioríticas, que 
apresentaram valores que refletem novamente atividades transa
mazônicas nesta porção cratônica (Tab 1.XI, n9 de ordem: 19) 
Num diagrama isocrônico (Fig 1 5) observou-se um alinhamento 
com 1 .970 MA e relação inicial (R .I ) de 0,703, denotando a for
mação destas rochas nesta época. 

Nas proximidades de Paramirim foram realizadas, através de 

TABELA 1 X 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas do Complex,o Caraíba-Paramirim 

N~ de N~de N~ de 
Rocha ordem laboral campo 

----

-

76 4008 BA-49 Gnaisse 
77 4009 BA-50 Gnaisse 
77 4010 BA-51-B Migmatito 
77 4011 BA-51-C Migmatito 
68 1474 X-38 Diorito 
57 1473 X-33 Granito 
67 1531 11-LIV Granito 
69 1469 B-4 Migmatito 
29 1468 X-107 Migmatito 
44 1472 11-14 Migmatito 
66 4711 PE-WB-22A Hornb biot gnaisse 
70 4712 GS-WB-44 Ozo micr gna 
71 4713 GS-WB-28 1 Gnaisse 
31 4714 PE-WB-59 Gran ~gna 
66 4730 PE-WB-22 B Biot gna 
90 4675 GS-WB-146 Gnaisse 
96 4676 PE-MI-156 Gnaisse 
91 4682 GS-WB-149 Gnaisse 

126 5348 PE-ML-697 3 Granito 

-Obs :os números de referenc1a sao os da b1bl!ograf1a 
N T:- Neste trabalho 

Rb Sr Rb87 /SrBB 
(ppm) (ppm) 

------

140.7 211,6 1,94 
197,7 131,4 4.40 
248,2 456,3 1,60 
154,6 177,2 2.55 
100,8 1622,6 0,18 
339,2 56,4 18,12 
231,5 19,7 31,37 

66.7 108,6 '1.79 
71 9 552,6 0,38 
59,6 129,9 1,33 

116,4 234,1 1.45 
156,3 128,9 3,54 
221,8 91,6 7,13 
115,7 61,4 5.57 
294,8 31,37 29,09 
213.4 104,4 6,01 
154,8 119,5 3,79 

95,5 231.7 1,20 
371.4 45,7 24,99 

Sr87 /SrBB 

o 7642 
o 8182 
o 8480 
o 8109 
o 746 
1 117 
1 187 
o 765 
o 715 
o 713 
o 7496 
o 7932 
o 8839 
o 9284 
1 4192 
o 8733 
o 8298 
o 7373 
1 3564 

Idade 
(MA) 

2 120±105 
1 786±65 

-
2 863±100 

-
1 584±46 
1 074±27 
2 313±86 

-
4 32±115 

2142±127 
1 734±65 
1 745±54 
2 768±86 
1 708±40 
1 944±61 
2 278±76 
1 878±137 
1 812±45 

----~-

Ref 
-f--------
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50 
50 
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TABELA 1 XI 
Determinações Rb/Sr. R T, em granitos das regiões de Correntino e Januária 

N?de N? de N? de Rocha Rb Sr Rb87;sr86 sr87;sr86 Idade 11ef 
ordem laborat campo (ppm) (ppm) (MA) 

17 3670 BA-28-A Granito 265,1 119,6 6,53" 0,8836 1 899±50 50 
16 3671 BA-34-A Granito 81,7 344,3 0,69 0,7238 - 50 
16 3672 BA-34-B Granito 136,9 327,8 1,21 0,7389 1 937±133 50 
16 3673 BA-34-C Granito 129,2 222,7 1,69 0,7541 2 015±102 50 
16 3674 BA-35-B Granito 253,0 89,3 8,39 0,9437 1 970±59 50 
19 - AL-1346 Granito 145,0 243,6 1,73 0,7506 1 832±96 30 
19 - AL-1347 Granito 199,8 94,4 6,22 0,8752 1 900±58 30 
19 - AL-1348 Diorito 16,3 607,8 0,08 0,7047 - 30 
19 - AL-1349 Ozo diorito 56,3 605,5 0,27 0,7104 - 30 

Obs :os números de refen~ncia são os da bibliografia 

TABELA 1 XII 
Determinações 1</At em rochas da região de Correntina 

N? de N? de N? de Rocha Mate r %K 
ordem laborat campo 

98 4523 C-26-B Granito Anfib 1,1190 
98 4524 C-26-8 Granito Biot 3,1105 

"" K Sato para a Secretaria das Minas e Energia do Estado da Balllia 
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44/G EO LOG IA 

Ar40x1 o-3tcSTP) 40 Idade %Ar Rei 
rad g atm (MA) 

----------- ------
0,2190 75,71 2 429±450 ' 
0,4689 1,21 2 071 ±39 ' 

convênio entre a Secretaria das Minas e Energia do Estado da 
Bahia e o CPGeo, algumas análises isotópicas Rb/Sr de rochas 
gnáissicas (Tab- 1 XIII, n~ de ordem: 99 e 1 02). Os dados obti
dos, quando plotado:; num diagrama isocrônico junto a uma 
determinação Rb/Sr da rocha granítica X-33 (Tab 1 X, n? de 
ordem: 57, Jardim de Sá et a/11, 1976b), evidenciaram um bom 
alinhamento com idade de 1 500 MA e R I =0.724 Estes dados 
refletem, provavelmente, reativações causadas no Complexo 
Caraíba-Paramirim pela instalação da bacia onde se deposi
tariam os sedimentos que viriam a constituir o Grupo Chapada 
Diamantina 

Padrão distinto foi observado para as rochas graníticas, 
gnáissicas e migmatíticas localizadas a NO de Paramirim Neste 
local, análises Rb/Sr (Tab 1 XIII, n~ de ordem: 100, 103 e 1 04), 
efetuadas por K Sato para a Secretaria das Minas e Energia do 
Estado da Bahia, indicaram num diagrama isocrônico idade de 
2 400 MA, com uma razão inicial de 0.703 

Jardim de Sá et a/11 (1976b) mencionaram ainda dados Rb/Sr 
referentes a uma rocha migmatítica das proximidades de lbiajara 
com idade convencional de 432 MA (Tab 1 X, n? de ordem: 44), 
caracterizando a atuação do Ciclo Brasiliano no Complexo 
Caraíba-Paramirim Uma idade de 1 074 MA (Tab 1 X, n? de 
ordem: 67) foi obtida pelo mesmo autor para uma rocha gran ítioa 
a oeste de ltanajé 

A NO de Paramirim um dado K/Ar em biotita obtido em rocha 
migmatítica, analisada por K Sato para a Secretaria das Minas e 
Energia do Estado da Bahia, acusou uma idade de 1 920 MA, 
caracterizando porções preservadas durante os aquecimentos 
brasilianos (Tab 1 XIV, n? de ordem: 1 04) 

Dados isotópicos Rb/Sr de rochas gnáissicas que compõem o 
embasamento da faixa de dobramento Araçuaí. localizadas nos 
arredores de Jacareci, estendendo-se até os arredores de Bate pé 
e Tremedal (Folha SD.24 Salvador), indicaram num dia
grama isocrônico um alinhamento de 1 915 MA, com relação ini
cial (R.I ) de 0.706 (Fig 1.6). 

Dois pontos localizaram-se acima deste alinhamento, indi
cando a possível existência de porções mais antigas pré
transamazônicas aqui preservadas Uma análise K/Ar, em biotita, 
foi 1ealizada para a rocha gnáissica de número de campo EG-JM
RN-90 (Folha SD.24 Salvador) e a idade obtida foi de 490 MA, 
assinalando aquecimentos brasilianos nesta região 

Nas proximidades de Mirante e ao sul de Suçuarana (Folha 
SD 24 Salvador), os dados K/Ar caracterizaram aquecimento em 
épocas transamazônicas (2 000-1 800 MA), ao passo que nos 
arredores de Brumado e Vitória da Conquista registraram-se ida-



TABELA 1 XIII 
Determinações Rb/Sr, R T, J]ara rochas gnáissicas, graníticas e migmatíticas do Complexo Caraíba-Paramirim 

N~de N~ de N~de Rocha Rb Sr Rb87;sr86 sr87;sr86 Idade Rei 
ordem laboral campo (ppm) (ppm) (MA) 

99 4910 JM-BA-35A Gnaisse 104 2 243 2 1 25 o 7495 2 473±143 * 
99 4911 JM-BA-~58 Gnaisse 90 2 251 9 1 04 o 7474 2 814±166 * 
99 4912 JM-BA-35':: Gnaisse 104 7 172 2 1 77 o 7784 2 856±125 * 
99 4913 JM-BA-35E Gnaisse 119 2 143 5 2 42 o 7762 2 042±88 * 
99 5060 JM-BA-350 Gnaisse 108 7 235 1 1 34 o 7505 2 347±132 * 

100 4914 JM-BA-37 Gnaisse 880 992 4 o 26 o 7164 - * 
101 4924 JM-BA-38 Gnaisse 904 2 15 7 246 11 5 5122 1 362±48 * 
102 4915 JM-BA-39 Migmatito 107 7 1461 2 15 o 7668 2 000±88 * 
103 4916 JM-BA-40C Granito 162 5 178 3 2 66 o 7977 2 411±93 * 
104 4917 JM-BA-41 Migmatito 63 8 665 6 o 28 o 7150 - * 

* K Sato para a Secretaria das Minas e Energia do Estado da Bahia 

TABELA 1 XIV 
Determinações K/Ar em rochas do Complexo Caraíba-Paramirim 

N~ de N~ de N~ de Rocha Mater %K Ar40x1 o-3tcSTP) %Ar40 Idade Rei 
ordem laboral campo rad g atm (MA) 

105 4514 JM-BA-36 Gnaisse Biot 7,3039 0,1679 1,94 512±8 * 
106 4520 JM-BA-43E Diabásio R to 0,6276 0,02015 6,2 680±14 * 
100 4521 JM-BA-37 Gnaisse Biot 7,3062 0,1755 3,4 532±9 * 
103 4525 JM-BA-40A Migmatito Biot 7,2934 0,1933 3,8 579±1 o * 
104 4526 JM-BA-41 Migmatito Biot 6,6587 0,8893 0,70 1 925±29 * 

* K Sato para a Secretaria das Minas e Energia do Estado da Bahia 
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Fig 1 6- Diagrama isocrônico de referência para rochas gnáissicas de Jacareci
Batepé 

As determinações K/Ar disponíveis para o Complexo Cararba
Paramirim na Folha SD 23 BrasOia (Tab 1 XV, n'" de ordem: 35, 
92, 83, 93, 79, 78 e 126), referentes a anfibolitos, gnaisses, 
granitos e pegmatitos, localizados de modo genérico a sul do 
paralelo 14°S, indicaram idades brasilianas em torno de 600 MA, 
reportadas em Távora, Cordani e Kawashita (1967) e Cordani 
(1979), indicando uma continuidade da faixa térmica brasi
liana 

Aquecimentos generalizados no Ciclo Brasiliano foram cons
tatados também ao norte de Paramirim, através das determi
nações K/Ar em biotita e rocha total. de gnaisses, migmatitos e 
de um diabásio, analisados para a Secretaria das Minas e Energia 
do Estado da Bahia, cujos dados distribuíram-: e no intervalo 680-
51 O MA (Tab 1 XIV, n~ de ordem: 100, 103, 105 e 1 06) 

Ao norte de lbipitanga, duas análises referentes a biotita de 
migmatitos apresentaram idades de 1 130e 830MA (Tab 1 VIII, 
n~ de ordem: 30 e 41 ), podendo refletir perdas parciais de 
argônio 

O Complexo Caraíba-Paramirim representa uma entidade 
complexa, polimetamórfica, apresentando herança arqueana (~ 

TABELA 1 XV 
Determinações K/Ar em rochas do Complexo Caraíba-Paramirim 

N~ de N~ de N~ de Rocha 
ordem laboral campo 

35 - X-2 Granito 
92 - VM-25/3 Pegmatito 
30 759 66-0B-32 Migmatito 
83 - ER-T Anfibolito 
93 - VM-25/4 Gnaisse 
41 - 66-0B-1 Anatexito 
79 4153 BA-51-B Pegmatito 
78 4154 BA-54 Granito 

126 4637 PE-ML-697 3 Granito 

Obs :os números de referência são os da bibliografia 
N T -Neste trabalho 

Mate r %K Ar40x1 o-5tcSTP) 
rad g 

Musc 8 38 19 1 
Musc 8 29 18 o 
Biot 910 55 7 
Hornbl o 543 1 76 
Musc 8 47 19 1 
Biot 7 79 31 7 
Biot 7 24 16 5 
Biot 7 47 16 2 
Biot 6 55 14 8 

%Ar40 Idade Rei 
atm (MA) 

68 508±20 256 
13 7 503±16 256 
46 1 132±35 256 
7 8 685±34 256 

10 8 503±15 256 
30 826±24 256 
88 507±12 50 
69 486±12 50 
28 504±6 NT 
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3 000 MA), formações e/ou retrabalhamentos nos Ciclos Jequié 
(~ 2 600 MA) e Transamazônico (~ 1.900 MA), idades isocrôni
cas pós-transamazônicas e aquecimentos generalizados durante 
o Ciclo Brasiliano 

2 4- Complexo Santa Isabel 

2.4 1 -Generalidades 

Corresponde a uma faixa de rochas polimetamórficas, original
mente arqueanas, situadas na região central do Estado da Bahia, 
de composição migmatito-gnáissica e com enclaves de granu
lito 

Barbosa & Moutinho da Costa (1973) definiram o Complexo 
Santa Isabel como uma sequência de gnaisses de grande varia
ção composicional, e migmatitos, onde o metamorfismo granulí
tico produziu pequenas massas de composição enderbítica 
associadas aos gnaisses 

Jardim de Sá e1 al11 (1976b) sugeriram, como hipótese de tra
balho, a interpretação do Complexo Santa Isabel como uma zona 
de raiz de antigo greenslone bel!, metamorfizado na fácies 
granulito ao final do Arqueano 

Brito Neves, Cordani e Torquato ( 1980), analisando a evolucão 
geocronológica do Pré-Cambriano no Estado da Bahia, desta-ca
ram uma importante faixa de rochas migmatito-gnáissicas da 
fácies granulito, contendo ainda inclusões de rochas básico 
ultrabásicas, pertencentes ao Complexo Sa~ta Isabel, e que com-' 
poriam um padrão geocronológico similar ao do Complexo 
Jequié Os mesmos autores encaram o Complexo Santa Isabel 
como embasamento das unidades de idade transamazônica, que 
teria sido retrabalhado e rejuvenescido nas condições de infra
estrutura 

1 2 4 2- Distribuição na área 

O Complexo Santa Isabel abrange uma faixa de direção apro
ximada N-S, situada na parte oriental da Folha SD 23 Brasília, 
orlando a borda oeste da cadeia do Espinhaço, desde as recôndi
tas planícies do NO da Folha SD 23-X-D, no Estado da Bahia e 
adentrando ao Estado de Minas Gerais em direcão a Monte Azul 
onde se prolonga para a Folha SE 23 Belo Horiz-onte, tendo ante~ 
marcado presença nas Folhas SD.23-Z-B e SD 23-Z-D A dis
tância entre os extremos meridional e setentrional deste seg
mento é superior a 250 km, enquanto a largura média situa-se ao 
redor de 1 O km Afloramentos de pequenas dimensões relaciona
dos ao Complexo Santa Isabel foram reconhecidos na Serra de 
Palmas de Monte Alto (Folha SD 23-Z-B), não tendo sido indivi
dualizados em mapa devido à escala adotada 

1 2 4 3 - Posição estratigráfica 

O Complexo Santa Isabel é uma das unidades integrantes do 
embasamento cristalino na porção oriental da Folha SD 23 
Brasília A origem arqueana desta sequência é sugerida pela geo
cronologia, restando aqui salientar o vetusto caráter deste 
complexo Em consonância com o modelo avocado neste relató
rio para as unidades basais na referida região, admite-se que o 
Complexo Santa Isabel seja o produto de transformacões sofridas 
por pretéritas sequências tipo greenslone bel1s · 

O contato oeste do Complexo Santa Isabel faz-se com o 
Complexo Guanambi, divisando-se em alguns locais as relacões 
intrusivas do primeiro pelo segundo, enquanto, em outr~s, o 
limite encontra-se fortemente cataclasado. O Complexo Santa 
Isabel extrema-se a leste com o Supergrupo Espinhaço através 
de um sistema de falhamento A maior porção do Complexo 
Urandi e a parte sul do Complexo Riacho de Santana estão isola
das em meio ao Complexo Santa Isabel, através de relacões obs-
curas e de difícil observação · 

1.2 4 4- Litologias 

O Complexo Santa Isabel reúne um conjunto de gnaisses e 
migrriatitos contendo núcleos de rochas básico-ultrabásicas, 
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anfibolitos e granulitos e sendo cortado por diques de rochas 
básicas de pequenas dimensões de posicionamento posterior à 
fase de migmatização Por outro lado, processos cataclásticos 
verificam-se em diferentes graus ao longo de toda a unidade As 
cores das litologias variam enormemente ao longo do complexo, 
ora predominando a tonalidade cinza-esverdeado, ora a róseo, 
justamente quando mais forte se faz a presença da fase migmatí
tica A granulação, muitas vezes, é influenciada pela cataclase e, 
de modo geral, situa-se entre média e grosseira 

Os gnaisses podem ser bandados, fitados ou listrados, 
variando muito de composição, podendo-se destacar aqui as 
paragêneses de biotita-hornblenda-plagioclásio gnaisses e bio
tita hornblenda-microclínio gnaisses como as mais observadas 

Os rnigrnatitos possuem um neossorna onde predominam as 
composições graníticas, granodioríticas e sieníticas, enquanto as 
principais estruturas verificadas são as agmáticas, schollen, flebí
tica, estrornática, dobrada, schlteren, estictolítica e ptigrnática 

A estrada Guanambi-Caetité permite um bom conhecimento 
regional do Complexo Santa Isabel Neste perfil são reconheci
dos núcleos de anatexitos e rochas básico-ultrabásicas granuli
tizadas, em meio a gnaisses da fácies anfibolito, que por sua vez 
são migmatizados pela entrada de soluções responsáveis pela 
formação de inúmeros veios e raros corpos diminutos de 
rochas granitóides 

Um dos afloramentos mais elucidativos sobre o Complexo 
Santa Isabel foi localizado na estrada que liga os povoados de 
Tanque e Pilões, mais precisamente 3,2 km a oeste do primeiro 
Neste local tem~se um lajedo muito bem preservado de coloração 
cinza, com faixas negras onde ocorrem anatexitos essencial
mente estromáticos transpostos e caracterizados por dobras 
intrafol i ais disruptas O melanossorna aparece em faixas decimé
tricas e é um hornblenda metagabro da fácies granulito, enquanto 
o neossoma é constituído por um gnaisse cinza-claro de granula
ção fina a média A exposição mostra sinais de redobramento 
com a foliação original redobrada em dobms decimétricas, nas 
quais ocorre o desenvolvimento de nova e incipiente foliação e de 
um fraturamento plano-axial. Observa-se, também, a formação de 
núcleos métricos de leucossoma fluido que inleta o anatexito es
trornático, constituindo diques centimétricos de granulação 
média a grosseira, com estrutura 'estictolítica Nestes núcleos de 
maior mobilização o leucossoma exibe estrutura schlteren e 
nebul ítica,"tendo mobilidade suficiente para fragmentar e girar os 
leitos de melanossorna, originando assim uma estrutura schollen 
A existência de material leucossomático, tanto sobre a forma de 
núcleos quanto de diques discordantes, indica que a anatexia 
iniciou-se com a transposição e continuou ao fim desta Tal fato é 
confirmado pela ocorrência de cristais maiores de biotita pós
tectônica, cortando as foliações nos anatexitos estromáticos 

Na região a sul de lgaporã, o Complexo Santa Isabel é rico em 
contribuições básico-ultrabásicas, como pode ser verificado na 
rodovia lgaporã-Tamboril, 12 krn a sul da primeira cidade Neste 
local têm-se metagabros fragmentados pela injeção de um meta
tecto O material básico constitui fragmentos centimétricos 
variando de angulares a arredondados que exibem toda a escala 
de assimilação desde parcial até total, neste caso, sobrevivendo 
no metatecto sob a forma de manchas difusas do tipo "estruturas 
fantasmas" Em termos regionais, o neossorna varia de composi
ção granitóide a sienítica, apresentando intensidade de atuação 
de local para local, indo desde níveis milimétricos à individualiza
ção de pequenos rnorrotes 

Os principais tipos litológicos encontrados no Complexo 
Santa Isabel são descritos a seguir 

1 2 4 4 1 - Gnaisses 

Estes litotipos constituem o arcabouço litológico do Complexo 
Santa Isabel Em termos gerais são rochas cinza-esverdeado, de 
granulação média e tendo uma composição granítica e grano
diorítica Ao microscópio apresentam uma textura granolepi
doblástica, às vezes cataclástica. sendo constituídos predomi
nantemente por microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo, bio
tita e hornblenda O microclínio pertítico apresenta urna gemina-



cão em malha característica com argilizacão incipiente, contendo 
~inda inclusões de quartzo, plagioclásio·, zircão etc. O plagioclá· 
sio apresenta-se intensamente sericitizado, podendo exibir ou 
não a macia da albita e aparece substituído por microclínio, bio
tita, titanita e quartzo Este último tem granulação variável, 
eventualmente ocorre estirado e posiciona-se tanto intersticial
mente entre os principais constituintes mineralógicos dos gnais
ses, quanto no interior dos feldspatos A biotita aparece como 
palhetas, tendo uma cor esverdeada, estando associada com 
titanita e ilmenita Em algumas lâminas, a hornblenda mostra-se 
ligeiramente substituída pela biotita. Como minerais acessórios 
nas rochas gnáissicas regisva-se a presença de zircão, apatita 
e opacos 

1 2 4 4 2- Granitóides 

Os granitóides ocorrem na forma de neossoma de migmatitos ou 
ainda em veios pegmatóides São rochas de cor cinza-esver
deado a róseo, com granulação média a grossa, ocasionalmente 
fina, inequigranular a equigranular, com estrutura isotrópica a 
ligeiramente foliada. Microscopicamente os granitóides são 
formados por microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo, biotita e 
hornblenda O microclínio pertítico e o plagioclásio são majori
tários e alternam-se em ordem prioritária de abundância. O 
microclínio aparece quase sempre substituído, com intensidade 
variada, pelo plagioclásio No estágio mais adiantado deste pro
cesso aparecem restos de plagioclásio dentro do microclínio 
pertítico A substituição é di1etamente proporcional à sericitiza
ção ou saussuritização, embora o plagioclásio, apesar de serici
tizado, ainda guarde vestígios da geminacão albita, às vezes 
levemente deformada devido à cataclase ·Nas amostras forte
mente cataclasadas, os feldspatos exibem formas ovaladas e 
mostram-se intensamente sericitizados e recortados por uma 
massa microgranulada quartzo-feldspática, contendo ainda epí
doto, titanita, calcita, biotita e clorita O quartzo ocorre de quatro 
formas distintas: intersticial.microgranulado, veio ou ainda como 
inclusões nos feldspatos O quartzo ocorre em várias gerações 
com granulação muito variada e forte extinção ondulante Os 
máficos presentes são, prioritariamente, a biotita, seguida pela 
hornblenda A biotita ocorre como palhetas dispersas, com uma 
coloração esverdeada, revelando alto teor em ferro férrico e 
estando comumente associada à titanita e ilmenita. A hornblenda 
tem cor esverdeada, forma prismática, às vezes estando na forma 
esquelética e associada com biotita e titanita. Secundariamente. 
associados à paragênese primária, ocorrem epídoto, calcita, se ri
cita e clorita Os minerais acessórios mais comuns são: zircão, 
apatita e fluorita 

1 2 4 4 3 - Sienitos 

No Complexo Santa Isabel ocorrem como pequenos corpos in
trusivos, ou mais comumente, como neossomas em migmatitos 
São rochas de cor rósea a cinza-esverdeado, granulação média a 
grosseira, estrutura isotrópica, exibindo às vezes megacristais de 
microclínio. A principal paragênese é representada por microclí
nio pertítico, quartzo, plagioclásio, augita, hornblenda e biotita O 
microclínio pertítico é o mineral primordial, aparecendo leve
mente argilizado com a macia combinada albita-periclina ou, 
ocasionalmente, Carlsbad. Em algumas amostras constitui verda
deiros porfiroblastos, às vezes levemente albitizados, cataclasa
dos e circundados por uma massa de plagioclásio fortemente 
sericitizado, associado a quartzo-microgranulado, epídoto, tita
nita e biotita. Uma feição constante nos porfiroblastos de 
microcl(nio é a presença de restos de plagioclásio fortemente 
sericitizados em forma de manchas ou, ocasionalmente, cunei
formes, semelhantes a intercrescimentos, sugerindo a formação 
do álcali a partir da substituição do plagioclásio Este mineral é 
pouco frequente e quando aparece exibe a macia da albita e 
mostra-se fortemente sericitizado O quartzo é um mineral 
ocasional, ocorrendo como inclusões no interior dos feldspatos, 
ou ainda, microgranulado, no contato entre os porfiroblastos de 
microcllnio Os máficos mais constantes são a biotita e horn-

blenda, podendo eventualmente estar presente a augita-diopsí
dica. A biotita é o máfico dominante exibindo cor esverdeada e 
formando palhetas dispersas por toda a rocha, encontrando-se 
associada ao epídoto e a titanita granular e apresentando, 
ocasionalmente, inclusões de zircão. A hornblenda tem colora
ção esverdeada e forma prismática, apresentando sinal negativo 
e 2V ± 60° A augita-diopsídica tem cor esverdeada, forma 
prismátíca, leve pleocroísmo esverdeado e sinal positivo Comu
mente aparece associada a anfibólio e a biotita, exibindo reações 
retrometamórficas Os acessórios mais comuns são: zircão, apa· 
tita e allanita 

1 2 4.4 4- Rochas cataclásticas 

A presença destas rochas é proeminente no Complexo Santa Isa
bel. Comumente têm composição granítica a granodiorítica, exi
bindo texturas porfiroclástica e cataclástica A principal para
gênese é representada por microclínio pertítico, quartzo, pla
gioclásio e biotita Os feldspatos alternam-se em ordem prioritá
ria de abundância e caracteristicamente formam porfiroclastos 
com formas ovóides. O microclínio exibe a macia em malha, 
forma ovóide, extinção ondulante, sombras de pressão, além de 
fraturamentos, os quais, muitas vezes, apresentam-se preenchi
dos por quartzo-microgranulado O plagioclásio mostra-se ge
minado segundo a lei da albita, apresentando forte extinção 
ondulante e com as lamelas de geminação deformadas Contor
nando os feldspatos é comum a presença de agregados folia dos 
constituídos por palhetas de biotita, quartzo-microgranulado, 
epídoto e titanita granular A biotita tem cor esverdeada e forma 
palhetas, às vezes deformadas. contendo inclusões de zircão e 
alterando-se para clorita O quartzo ocorre em várias gerações, 
apresentando-se na forma microgranulada, contornando os 
porfiroblastos de feldspato Nos milonitos o quartzo apresenta 
forma fitada ou estirada e tem forte extinção ondulante 

1 2 4 4.5 - Charnockitos e charnoenderbitos 

Estas rochas ocorrem como melanossomas, paleossomas ou 
intercalações tectônicas em migmatitos Trata-se de litologias de 
cor cinza-esverdeado a amarelado, granulação média a grosseira. 
isotrópicas a ligeiramente bandadas Microscopicamente apre
sentam textura granoblástica inequigranularcom paragêneses da 
fácies granulito: 1<-feldspato (pertita) ± plagioclásio ± hiperstê
nio ± diopsídio ± hornblenda ±quartzo± biotita ou plagioclásio 
± hiperstênio ± biotita ±quartzo 

Nos granitos charnockíticos nota-se a predominância de 
feldspatos potássicos que ocorrem micropertitizados e ligeira
ment-e argilizados, observando-se a presença constante de inter
crescimentos mirmequíticos e, apesar da abundância de micro
pertita, ocasionalmente nota-se que o hospedeiro é o microclí
nio devido à presença de vestígios de geminação em malha O 
quartzo apresenta-se granular, com forma xenoblástica, às vezes 
amebóide e com forte extinção ondulante O plagioclásio aparece 
com ou sem geminação da albita, mostrando-se esta levemente 
deformada Os máfico's ocorrem em proporções subordinadas ao 
quartzo e aos feldspatos, sendo representados em ordem de 
abundância pelo hiperstênio, diopsídio, hornblenda e biotita Os 
minerais acessórios são: apatita, zircão e opacos, estes últimos 
ocorrendo de modo disperso 

Os charnoenderbitos são rochas de cor esverdeada, granula
ção média a grosseira, estrutura isotrópica, constituindo-se pre
dominantemente por plagioclásio, quartzo, hiperstênio, diopsí
dio, hornblenda, biotita, microclínio pertítico etc O plagioclósio é 
o mineral mais proeminente, contendo ocasionalmente inclu
sões de quartzo e mostrando, algumas vezes, geminação da 
albita, além de apresentar-se levemente sericitizado e ser 
frequente a presença de antipertita O quartzo ocorre com 
granulação variável e forte extinção ondulante. Os máficos nesta 
rocha ocorrem em quantidades subordinadas ao quartzo e ao 
feldspato e, dentre eles, o hiperstênio é ligeiramente superior ao 
diopsídio, enquanto a hornblenda e a biotita ocorrem em menor 
quantidade O hiperstênio ocorre como resquícios de cristais 
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envoltos por uma massa fibrosa de bastita e uralita, notando-se a 
presença de óxido de ferro e inclusões de opacos e quartzo ao 
longo das clivagens Alguns cristais aparecem cortados por 
pequenas palhetas de biotita neoformada de cor marrom
avermelhada. O hiperstênio apresenta pleocroísmo róseo carac
terístico, 2V médio e sinal negativo O diopsídio aparece, ora 
circundado pela biotita, ora associado ao ortopiroxênio e aos 
minerais opacos, possuindo uma cor esverdeada, forma prismá
tica, sinal positivo, 2V ± 55°, alterando-se para uralita, biotita e 
hornblenda. A biotita ocorre em duas gerações, aparecendo a 
mais antiga como palhetas dispersas, alterando-se para clorita 
com forte impregnação de óxido de ferro e tendo uma coloração 
marrom-avermelhada Os acessórios mais comuns estão repre
sentados pela apatita, zircão e opacos 

1 2.4.4 6 - Piriclasitos 

São representados por rochas negras de granulação média e 
estrutura maciça, cuja principal paragênese é dada por plagioclá
sio, augita-diopsídica, hornblenda, biotita e hiperstênio. Ao mi
croscópio, o plagioclásio ocorre em proporção ligeiramente 
superior à augita-diopsídica, podendo estar geminado ou não, 
além de mostrar leve sericitização A augita-diopsídica aparece 
circundada por hornblenda e recortada por palhetas de biotita, 
ocorrendo esporadicamente como resquícios dentro da horn
blenda e biotita A augita-diopsídica tem cor esverdeada, leve 
pleocroísmo esverdeado, sinal positivo e ângulo 2V ± 50° A 
hornblenda tem cor esverdeada, forma prism'ática, sinal negativo, 
2V ± 45°, alterando-se para biotita, mostrando impregnação de 
óxido de ferro ao longo de suas clivagens. A biotita ocorre em 
duas gerações distintas, a mais antiga ocorre com palhetas bem 
formadas, distribuídas aleatoriamente, cortando o piroxênio e o 
anfibólio, enquanto a mais nova aparece como massa informe. O 
hiperstênio é esporádico, ocorrendo como resquícios associados 
ou inclusos na augita-diopsídica Os minerais acessórios são: zir
cão, apatita e opacos 

1 2 4 4 7 -Metaultramafitos 

Trata-se de rochas ultramáficas, mais precisamente de piroxeni
tos. cuja ocorrência é restrita a paleossomas em migmatitos A 
coloração predominante é verde ou preta, apresentando texturas 
nematoblásticas e granoblásticas, sendo constituídas essencial
mente por diopsídio ou por diopsídio e hornblenda A augita
diopsídica tem cor esverdeada, sinal positivo e 2V ± 60°, 
ocorrendo com forma prismática, com leve impregnação de óxido 
de ferro ao longo de suas clivagens e mostrando leve alteração 
para clorita e epídoto Em algumas lâminas, o piroxênio mostra
se parcial a totalmente transformado em anfibólio, constituindo 
restos em meio a uma massa de anfibólio ou de uralita 

1 2 4 4 8 - Metabásicas 

Trata-se de rochas de composição básica, de coloração escura, 
comumente esverdeadas a pretas, de estrutura isotrópica, sendo 
às vezes cortadas por diques pegmatóides No campo ocorrem 
como paleossomas em migmatitos Ao microscópio apresentam 
texturas granoblásticas e composição semelhante a gabros, ga
bros noríticos e noritos As de composição gabróica são consti
tuídas essencialmente por augita-diopsídica e plagioclásio A 
augita-diopsídica tem cor esverdeada, leve pleocroísmo, com 2V 
oscilando entre 25° e 50°. sinal positivo, contém inclusões de 
feldspato e opacos, mostrando impregnação de óxido de ferro ao 
longo de SL'as clivagens e ajterando-se para clorita e hornblenda 
O plagioclásio exibe a macia da albita combinada com Carlsbad e 
periclina A maioria dos cristais está levemente sericitizada 
Como minerais acessórios aparecem titanita granular e opacos 

As rochas noríticas a gabros noríticas a mostradas no Comple
xo Santa Isabel são constituídas predominantemente por hipers
tênio, plagioclásio, hornblenda, biotita ou ainda pela paragênese 
plagioclásio, hornblenda, hiperstênio, diopsídio e biotita. O 
hiperstênio apresenta bordos fibrosos característicos da altera.-
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ção para bastita e uralita, estando alguns cristais parcialmente 
transformados em hornblenda ou cortados por palhetas de bio
tita, além disso, mostra pleocroísmo róseo característico, 2V 
médio e sinal negativo Uma amostra, coletada a sul de Riacho de 
Santana, revelou o hiperstênio ocorrendo como resquícios 
aureolados por diopsídio ou hornblenda. O plagioclási.o apre
senta comumente a macia da albita com ligeiras combinações 
com Carlsbad e periclina, além de inclusões esporádicas de apa
tita A hornblenda ocorre como cristais associados ao hiperstênio 
ou inclusos nele, ocorrendo com uma cor esverdeada a verde
pardacenta, forma prismática, 2V ± 75° e sinal negativo. A biotita 
aparece com uma cor marrom-avermelhada bem forte e ocorre 
como palhetas distribuídas aleatoriamente ou inclusa no ortopi
roxênio A distribuição caótica da biotita sugere uma formação 
tardia em relação aos outros máficos presentes Os opacos ocor
rem sempre de modo intersticial 

1 2 4.4.9 - Anfibolitos 
Ocorrem na fo; ma de paleossomas em migmatitos. A coloração é 
esverdeada a preta, a granulação fina a média e apresentam-se 
ligeiramente foliados A paragênese principal é representada por 
hornblenda, plagioclásio, biotita, aparecendo ocasionalmente 
quartzo e granada. Ao microscópio exibem textura nema
toblástica a granonematoblástica O anfibólio ocorre associado a 
biotita, quartzo e epídoto, tendo uma cor verde-azulada, forma 
prismática a ripiforme, orientação preferencial, sinal negativo e 
2V ± 50° A biotita tem cor amarronzada e aparece como peque
nas palhetas distribuídas aleatoriamente O plagioclásio mostra
se intensamente sericitizado e/ou saussuritizado e ocasional
mente exibe vestígios da macia da albita A granada aparece 
ocasionalmente na forma de pequenos cristais distribuídos 
aleatoriamente 

1 2 4 5- Metamorfismo e aspectos petrogenéticos 
As principais paragêneses observadas nas rochas do Complexo 
Santa Isabel são: 1) plagioclásio ±quartzo± biotita; 2) plagioclá
sio ±quartzo± microclínio pertítico ± biotita ± hornblenda; 3) 
plagioclásio ± quartzo ± microclínio pertítico ± biotita ± 
hornblenda ± augita-diopsídica; 4) microclínio pertítico ± quart
zo± hiperstênio ± biotita; 5) microclínio pertítico ± plagioclásio 
± quartzo ± hiperstênio ± biotita ± diopsídio ± hornblenda 
Estas paragêneses permitem situar-se o metamorfismo do 
Complexo Santa Isabel variando entre a fácies anfibolito cata
zona\ (migmatito, granito gnaisses e granitóides) a granulito cata
zona I (subfácies hornblenda granulito), segundo as classificações 
de Turner(1968) e Miyashiro (1973), estando as temperaturas de 
formação estimadas entre 600 e 700°C e sob pressões baixas a 
médias A primeira reação progressiva observada é a formação de 
biotita a partir da reação entre a hornblenda e o plagioclásio As 
reações retrometamórficas são observadas nas rochas onde 
ocorre paragênese ortopiroxênio ± clinopiroxênio ± biotita e 
hornblenda 

Uma amostra de um paleossoma coletada a 6 km a norte de 
lgaporã, na rodovia que liga esta cidade a Bom Jesus da Lapa, 
revelou-se um charnoenderbito, onde os cristais de hiperstênio 
apresentam alteração para bastita, biotita e clorita, aparecendo a 
bastita como um bordo fibroso em torno do hiperstênio, além de 
mostrar exsolução circundando os feldspatos que são repre
sentados dominantemente por plagioclásio com antipertita Um 
excelente exemplo de retrometamorfismo é observado nas lâmi
nas analisadas a partir de amostras de paleossoma coletadas a 
norte do povoado de Tanque (Folha SD 23-Z-B), onde se percebe 
que a rocha meta básica recristalizou-se na fácies granulito, com a 
formação de hiperstênio e foi posteriormente recalibrada para a 
fácies anfibolito com a formacão de hornblenda verde circun
dando o hiperstênio e a neofor.mação de biotita Nas bordas das 
lâminas observa-se uma passagem brusca do dique metabásico 
para um charnoenderbito, notando-se uma coloração marrom no 
contato entre as duas rochas, enquanto nas lâminas onde a bio
tita e a hornblenda estão ausentes nota-se a presença marcante 
do hiperstênio. 

As proposições de Glikson & Lambert (1976) e Tarney (1978) 
para explicar a evolução dos terrenos arqueanos defendem a 



existência de um zoneamento vertical de crosta, onde se verifica
ria uma diferenciação de magmas mais básicos retidos nas zonas 
mais profundas da crosta e sujeitos a metamorfismo da fácies 
granulito. Com a diferenciação do material básico primitivo have
ria uma passagem gradativa para a crosta superior com a forma
ção de rochas de composição granodiorítica e, por fim, graní
tico-potássica. Miyashiro (1973) advoga a formação de rochas da 
fácies granulito em grande profundidade e que seriam induzidas 
para cima e colocadas em justaposição com rochas sobre jacen
tes de grau metamórfico inferior Os trabalhos de campo realiza
dos no Complexo Santa Isabel revelaram claramente a presença 
de rochas básico-ultrabásicas que, na forma de paleossomas e 
enclaves- como as mais antigas litologias preservadas na uni
dade-, provavelmente representam uma pretérita crosta básico
ultrabásica. Este material. através de processo de diferenciacão, 
evolui para rochas granodioríticas, posteriormente submetid~s a 
anatexia e granulitização, podendo este último processo ser pos
terior ou contemporâneo a anatexia Brown & Fyfe (1972) propu
seram a fusão de granitóides em zonas profundas da crosta a 
partir de fases hidratadas de rochas de alto grau metamórfico, 
podendo os resíduos de tais líquidos ser rochas de fácies 
granulito, incluindo alguns eclogitos de alta temperatura Estes 
mesmos autores demonstram que num processo metamórfico 
hidratante em que a rocha anídrica não é porosa, a expansão da 
rocha acompanha a hidratação e por sua vez pode levar à redução 
na permeabilidade da região hidratada e na diminuição das pro
babilidades da água penetrar essa área, formando uma carapaça 
que protege o interior da hidratação Seguindo as idéias desses 
autores, os resquícios de rochas granulíticas preservadas no 
Complexo Santa Isabel em meió às litologias da fácies meta
mórfica de mais baixo grau poderiam representar essas partes 
remanescentes ao processo metamórfico hidratante, responsá
vel pela sobreposição da fácies anfibolítica 

A Figura 1 7 procura sumariar a evolução do Complexo Santa 
Isabel, baseando-se em dados de campo e observações petrográ
ficas Admite-se que essa unidade corresponde a segmentos da 
crosta primitiva simática, submetida ainda durante o arquea
mento a uma complexa evolução polimetamórfica, com eventos 
anatéticos e granulitizantes. Migmatização de idade transama
zônica afeta o complexo em boa parte de sua extensão. 

1 2 4 6- Geocronologia 

Os dados geocronológicos Rb/Sr disponíveis para as rochas do 
Complexo Santa Isabel são apresentados na Tabela 1 XVI. 
podendo-se reconhecer o seu caráter antigo através de uma 
rápida observação 

Tentativamente foram plotadas num único diagrama iso
crôniço de referência (Fig 1.8) rochas localizadas entre as cida
des de Riacho de Santana e Caetité, analisadas por Jardim de Sá 
(1976b) e Cordani (1979) Obteve-se uma idade de 2.700 MA, 
com relação inicial de 0.705, indicando o Ciclo Jequié como 
homogeneizador destas rochas Alguns dados analíticos (exem
plo da rocha de n? de campo: BA-48-A) localizaram-se acima do 
alinhamento de 2. 700 MA, refletindo a presenca de núcleos mais 
antigos, sobreviventes à homogeneização ~corrida no Ciclo 
Jequié 

Novos dados geocronológicos foram obtidos para o Complexo 
Santa Isabel pelo Projeto RADAMBRASIL, em rochas de natureza 
diorítica, gabro-norítica, gnáissica e migmatítica (Tab 1 XVI. n?' 
de campo: GS-WB-130; GS-WB-622.2; GS-WB-153; ML-GS-
652 2; PE-ML-338; PE-ML-648 3; PE-GS-237 1) O diagrama 
isocrônico de referência (Fig 1 9) evidencia a idade de 2 100 MA, 
com uma relacão inicial de O, 705, vindo a caracterizar a atua cão 
do Ciclo Tran.samazônico ná faixa deste complexo. A posiÇão 
aparentemente anômala neste diagrama isocrônico dos pontos 
GS-WB-71 e PE-ML-338 reveste-se de grande importância por 
se referirem a paleossomas, respectivamente anfibolítico e 
granulítico. O primeiro dado ajusta-se perfeitamente à isócrona 
de 2 700 MA, anteriormente comentada, enquanto o outro retrata 
a presença de núcleos granulíticos ainda mais antigos 

Crosta pnmit1va simotiCO (?) 

Anotexio 

Anotexitos com restos do crosta primitiva preservados 

1 Metamorfismo 
Fo'cies gronulito 

Gronulitos com nÚcleos de onotexitos e do crosta primitivo 
preservada 

Anotexia 

Anotexitos recalibrados poro a Fa'cies Anf1bolito com 
Melonossomo Gronul(tiCO 

Migmatizo~ão 

Migmotitos com poleossomo de Anatexitos e neossoma 
GronitÓide 

Retrometomorfismo 

Migmotltos e onotexitos polimetomÓrficos com rochas dos FÓcies 
Anf1bolito e Gronulifo recalibrados para FÓcies Xisto Verde 

Fig 1 7 - Esquema evolutivo para o Complexo Santa Isabel 

Diante destes dados acredita-se numa estruturação para esta 
faixa anterior a 2 700 MA, afetada por mobilidades tectônicas 
que rejuvenesceram suas idades durante o Ciclo Jequié, sendo 
parcialmente reomogeneizadas no Ciclo Transamazônico 

Dados adicionais foram obtidos através da utilizacão do 
método K/Ar (Tab 1 XVII, n?' de ordem: 89 e 82), refer~ntes a 
uma análise de biotita de uma rocha gnáissica posicionada a sul 
de Urandi, indicando a idade de 800 MA, enquanto uma análise 
em rocha total de um diabásio localizado a leste de Guanambi 
indicou idade de 1 600 MA A primeira idade parece indicar uma 
perda parcial de argônio, enquanto a segunda revela, pela 
primeira vez, atividades básicas pós-transamazônicas no Com
plexo Santa Isabel 

2 5- Complexo Guanambi 

1 2 5 1 -Generalidades 

O Complexo Guanambi tem sua grande área de ocorrência 
situada a leste do rio São Francisco, numa extensa região 
aplainada, cuja monotonia só é quebrada pelos grandes mse/
bergs de formas suaves ali plantados Trata-se de um conjunto 
litológico, provavelmente de idade arqueana, de composição 
granitóide, constituído primordialmente por sienitos e, secun
dariamente, por granitos, granodioritos, tonalitos e monzonitos, 
sendo frequente a presença de xenólitos angulares dispersos no 
seio da rocha Essas litologias tipicamente porfiróides podem-se 
apresentar maciças ou foliadas, estando muitas vezes gnaissifi
cadas e cataclasadas Corpos tipicamente intrusivos são divisa
dos no Complexo Guanambi, sendo o Sienito Cara Suja o 
exemplo mais evidente Um extensível metassomatismo potás
sico é verificado ao longo do complexo 
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Fig 8- Diagrama isocrônico de referência para rochas gnáissico-migmatítico-monzoníticas do Complexo Santa Isabel 

TABELA 1 XVI 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas do Complexo Santa Isabel 

--------

N9 de N9 de N? de 
Rocha Rb Sr Rb87 ;sr86 sr87 15,86 Idade Ref ordem laboral campo (ppm) (ppm) (MA) 

-------- ----·--·---- -----
60 3882 BA-46 Gnaisse 165,0 370,4 1,30 0,7506 2 435±13 50 
61 3883 BA-47-AI Migmatito 10,9 196,5 0,16 0,7131 50 
61 3884 BA-47-B Migmatlto 70,7 220,6 0,93 0,7453 50 
64 3879 BA-48-A Migmatito 342,0 139,0 7,35 1,0255 3 007±87 50 
64 3715 BA-48-B Migmatito 285,2 100,5 8,48 1,0289 2 640±79 50 
64 3716 BA-48-C Migfnatito 259,4 105,8 7,30 0,9960 2 751 ±80 50 
64 3717 BA-48-D Migmatito 48,0 326,1 0,43 O, 7365 50 
64 3718 BA-48-F Migmatito 73,9 342,1 0,63 O, 7368 50 
62 1510 J-84 Gnaisse 142,3 316,5 1,31 o 0,752 2 461 ±134 142 
65 1506 J-93 Migmatito 73,2 471,5 0,45 0,727 142 
74 1465 J-1 03 Migmatito 57,8 1059,9 0,16 0,713 142 
65 1466 X-75 Monzonito 226,1 181,6 3,66 0,854 2 808±87 142 
88 4706 GSWB-130 Microdiorito 26,2 133,6 0,57 0,7202 NT 
75 4707 GSWB- Hornb gabr 104,1 71,1 4,29 0,8315 2 046±70 NT 

622 2 no r 
63 4708 MLWB-153 Hornb gabr 19,3 193,3 0,29 0,7111 Nl 

no r 
72 4728 GS WB-71 Migmatito 115,7 713,1 0,47 0,7246 NT 

123 5331 MLGS- Granodior 157,2 591,8 0,77 0,7301 2 258±92 NT 
025 2 

124 5332 PE ML-338 Gna /charn 1 47,9 342,6 0,41 0,7364 NT 
end 

125 5347 PE ML- Gnaisse 162,8 1050,1 0.45 0,7196 N T' 
648 3 

95 4710 PE GS- 8101 gran 120,2 552,4 0,63 0,7246 N T' 
237 1 gna 

--------

*Zona de contato Santa lsabei-Guanambi 
Obs :os números de referência são os da bíbiiografia 
NT 
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Fig 1 9 -Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência para rochas dos Complexos 
Santa Isabel e Guanambi 
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A denominação de Complexo G uanambi foi criada por Barbosa 
& Moutinho da Costa (1973) que assim se referiram: "O 
Complexo Guanambi é fundamentalmente constituído por rochas 
diatexíticas de composição variável desde granítica até sienítica, 
:;om predominância de tipos granodioríticos" 

Kegel (1959), descrevendo uma seção geológica entre Bom 
Jesus da Lapa e lgaporã, mencionou a presença de sienitos nesse 
local: "Com as primeiras colinas aparece um sienito, muito ligei
ramente gnaissificado, de coloração cinzenta e· com bastantes 
componentes fêmicos" 

Jardim de Sá et a/11 (1976b) aceitaram uma idade arqueana 
para o Complexo Guanambi, embora salientassem a escassez 
de dados 

Inda & Barbosa (1978) englobaram, segundo a simbologia 
Apf, as litologias existentes na planície de Guanambi e no 
planalto divisor das bacias do Paramirim e Gavião, correspon
dendo, no último caso, ao Granito de São Timóteo do presente 
relatório. Segundo aqueles autores, a composição dominante da 
unidade Apf seria de granitos, granodioritos e tonalitos com 
sienitos e monzonitos subordinados 

A utilização do termo Complexo Guanambi no presente relató
rio tem um sentido puramente litoestratigráfico 



TABELA 1 XVII 
Determinacões K/Ar em rochas do Complexo Santa Isabel 

N~ de N~ de N~ de 
ordem laboral campo 

89 - GC-1 
82 4351 GS-WB-61 2 

Obs: o número de referência é o da bibliografia 
N T - Neste trabalho 

1 2 52- Distribuição na área 

Rocha Mater 

Gran -gna Biot 
Diabásio R to 

O Complexo Guanambi jaz na porção oriental da Folha SD 23 
Brasília, delineando uma ampla faixa de direção aproximada N-S, 
situada a leste do rio São Francisco, fazendo parte do território 
baiano e mineiro As Folhas onde se registra a presença do 
referido complexo são a SD 23-Z-B, SD.23-X-D, SD 23-Z-D e 
SD 23-Z-B, sendo que nesta última atribuem-se ao Complexo 
Guanambi os três corpos granitóides diferenciados em mapa na 
área de ocorrência do Complexo Santa Isabel 

1 2 5 3 - Posição estratigráfica 

O Complexo Guanambi constitui um imenso batólito cujo eixo de 
maior diâmetro supera os 250 km Evidências refletidas pelas 
litologias integrantes dos xenólitos encontrados em meio a essa 
unidade sugerem a intrusão deste complexo em áreas constituí
das dominantemente poranatexitos e rochas básicas e ultrabási
cas Esta relação intrusiva pode ser verificada em campo, na 
pedreira da Rede Ferroviária Federal S A, situada a 5 km a sul de 
Espinosa, Folha SD 23-Z-B, onde aparecem anatexitos com 
estruturas estromáticas, flebíticas e schl1eren injetadas por 
material granitóide do Complexo Guanambi. 

A cobertura arenosa existente na região limítrofe das Folhas 
SD 23-X-B e SD 23-X-D prejudica a observação dos contatos 
entre o Complexo Guanambi e o Caraíba-Paramirim O limite 
entre o Complexo Guanambi e o Santa Isabel, na maioria das 
vezes, é de difícil observação A interpenetração do segundo pelo 
primeiro está evidenciada em muitos locais, como na estrada 
Caetité-Guanambi, enquanto em outros um intenso processo 
cataclástico mascara as relações de contato 

1 2 54- Litologias 

A análise fotogeológica da superfície aplainada de Guanambi 
leva a pensar-se erroneamente numa região cárstica Na reali
dade a grande quantidade de lagoas aí existentes é condicionada 
mormente pela diminuta espessura do manto de solo, o que 
favorece a exposição de bons afloramentos do Complexo Gua
nambi nesta região 

As exposições situam-se ao rés do chão na forma de lajeiros 
ou em morrotes arredondados fincados em meio à planície Os 
tipos petrográficos mais comuns no Complexo Guanambi são os 
sienitos, seguidos por granodioritos, granitos, monzogranitos e 
monzonitos A presença de xenólitos angulares de rochas bási
cas, ultrabásicas e anatexíticas é registrada em vários locais 

Macroscopicamente as rochas do Complexo Guanambi são 
leucocráticas a mesocráticas, variando de cinza-esverdeado até 
ligeiramente rosado, possuindo, em termos gerais, uma granula
ção média a grosseira, onde os pórfiros, geralmente de microclí
nio, variam de 0,5 a 7 em de diâmetro 

Visando a dar uma noção mais facilmente compreensível das 
litologias do Complexo Guanambi promoveu-se o agrupamento 
das mesmas em conjuntos, cuja discussão é efetuada a seguir: 

1.2.5.4 1 - Sienitos 

Os sienitos são frequentes em todo o Complexo Guanambi, mor
mente na baixada homônima Trata-se de rochas leucocráticas de 
cor rosa-claro a cinza, isotrópicas, porfiroblásticas, de granu
lação grosseira, compostas essencialmente por porfiroblastos de 

Ar40x 1 o-5~cSTP~ 40 Idade %K %Aratm Rei 
rad g (MA) 

7,05 27,6 7,7 800+24 256 
0,2083 2,08 14,54 I 599±36 NT 

microclínio pertítico, entremeados por microgranulações de 
quartzo e plagioclásio, com algum quartzo ou por aglomerados 
maciços de biotita, hornblenda e augita Os porfiroblastos de 
microclínio exibem intercrescimentos micropertíticos, gemina
cão Carlsbad e em malha, além de leve argilização, apresentando 
inclusões de quartzo e mirmequitização marginal nos bordos A 
presença de restos de plagioclásio sericitizado no interior do 
microclínio pode ser o produto de metassomatismo potássico 
sobre rochas onde o plagioclásio era o feldspato original O pla
gioclásio concentra-se na matriz interporfiroblástica, exibindo a 
macia da albita e sericitização frequente. O quartzo ocorre de 
modo intersticial ou como mobilizado Dentre os máficos presen
tes a biotita e o piroxênio ocorrem em proporções semelhantes, 
com um leve predomínio do primeiro A biotita tem cor amarelo
amarronzada e ocorre em palhetas dispersas A augita exibe cor 
esverdeada, leve pleocroísmo, por vezes geminada, apresen
tando sinal positivo e 2V~70° Ocasionalmente mostra-se substi
tuída irregularmente pela biotita e hornblenda, ficando apenas 
remanescentes A hornblenda tem cor esverdeada e está sempre 
associada à presença de augita e/ou titanita e epídoto Os princi
pais minerais acessórios são: apatita, titanita, allanita e opa
cos 

O Sienito Cara Suja, um maciço tipicamente intrusivo, situado 
na Folha SD 23-X-D, é considerado neste trabalho como uma 
manifestação tardia do magmatismo responsável pela geração 
do Complexo Guanambi e integrante, portanto, desta unidade Na 
borda SO o Sienito Cara Suja revela seu caráter penetrativo pelo 
desenvolvimento de rochas hornfélsicas, enquanto na parte NE e 
E o caráter intrusivo revela-se claramente em imagem de radar 
pela perturbação sofrida pela direção dos metamorfitos do 
Complexo Riacho de Santana, que na zona de contato tan
genciam o corpo intrusivo Inúmeros xenólitos foram localizados 
no Sienito Cara Suja, incluindo gnaisses, quartzitos, sienitos, 
anfibolitos e rochas básico-ultrabásicas As dimensões variam de 
poucos centímetros até mais de 1 m 

Macroscopicamente a rocha apresenta uma coloração es
verdeada a rósea, textura porfiroblástica e granulação média a 
grosseira Variações composicionais granodioríticas e graníticas 
são por vezes registradas Veios pegmatíticos cortam a rocha em 
vários locais 

Microscopicamente o Sienito Cam Suja constitui-se dominan
temente por microclínio pertítico, aegirina-augita, hastingsita, 
plagioclásio e quartzo O microclínio além de micropertitizado 
está levemente argilizado, contendo inclusões de quartzo-apatita 
e piroxênio, este último aparecendo quase sempre transformado 
para hornblenda, biotita e clorita O plagioclásio e o quartzo ocor
rem de forma intersticial Os máficos presentes são representa
dos por biotita, aegirina-augita e hastingsita Os acessórios 
presentes são: apatita, titanita, zircão, fluorita e ilmenita 

No presente trabalho vai-se de encontro às idéias de Barbosa 
& Moutinho da Costa (1973) que consideraram o Sienito Cara 
Suja como um corpo intrusivo desvinculado do Complexo Gua
nambi. Além dos aspectos de campo, parecem indiscutíveis a 
similitude composicional, a presença de xenólitos, texturas por
firoblásticas e granulares hipidiomórficas e a constância na 
granulação entre os Sienitos Cara Suja e os já descritos no 
Complexo Guanambi, sugerindo a cogeneticidade dessas litolo
gias Os dados petroquímicos apresentados e analisados no fim 
deste capítulo reforcam esta última idéia 

Numa antiga ped.reira situada às margens do Açude Ceraíma 
afiara um melanossienito de rara beleza, onde pórfiros de 
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microcl ínio branco ligeiramente rosados flutuam numa matriz de 
augita verde-escura, despontando ainda xenólitos de micro
diorito de até 0,5 m contendo sulfetos disseminados. Trata-se de 
um exemplo passível de verificação em campo de atividades 
metassomáticas no Complexo Guanambi Situação muito pare
cida ocorre no extremo sul da Folha SD 23-Z-D, nas proximidades 
da sede municipal de Riacho dos Machados, mais precisamente 
no sopé da serra do Rochedo, na fazenda homônima 

1.2.5.4 2- Granodioritos gnáissicos 

Ocorrem predominantemente nas Folhas SD.23-Z-B e SD 23-Z
D, apresentando coloração cinza-claro, granulação fina a média, 
variando desde corpos isótropos a gnaissificados além de se 
encontrarem, em alguns locais, fraturados e cataclasados 

Microscopicamente são compostos por um arranjo quartzo
feldspático contendo biotita e hornblenda, elaborando uma tex
tura cataclástica A paragênese predominante é a de quart
zo-plagioclásio, aparecendo este último intensamente saussuri
tizado, ocorrendo como faixas associadas ao quartzo micro
granulado e exibindo, muitas vezes, deformacões nas lamelas 
dos geminados Alguns cristais de microclíni~ aparecem oca
sionalmente associados a estas faixas Os máficos presentes são 
a biotita e a hornblenda. A primeira exibe cor esverdeada e ocorre 
junto com epídoto, allanita e titanita granular A hornblenda é 
menos frequente, tendo forma prismática, leve pleocroísmo, sinal 
negativo e 2V ~ 80°. Como minerais acessórios aparecem apa
tita, titanita e opacos 

1 2 54 3- Granitóides 

Ocorrem amplamente distribuídos pela área do Complexo Gua
nambi São rochas de cor creme a rósea, com algumas variações 
para cinza-claro, granulação média a grosseira, estrutura isotró
pica, com efeitos cataclásticos, às vezes bastante pronun
ciados. 

Ao microscópio exibem texturas granoblástica, porfiroblástica 
e cataclástica, tendo um aspecto isotrópico a ligeiramente 
foliado e granulação média a grosseira A principal paragênese é 
representada pormicroclínio pertítico ±quartzo ±plagioclásio ± 
biotita ± titanita ± epídoto e ocasionalmente anfibólio 

O microclínio pertítico é o constituinte majoritário, exibindo 
intercrescimento micropertítico, forma anédrica e, ocasional
mente, mirmequitização marginal. Ele aparece associado ou 
intercrescido por quartzo e circundado, na maioria das vezes, por 
microgranulação deste mineral e plagioclásio sericitizado A bio
tita é constante na maioria das lâminas, ocorrendo como palhetas 
dispersas com coloração amarronzada a marrom-amarelada, 
associando-se ao epídoto e à titanita granular Nas amostras afe
tadas fortemente pela cataclase observa-se uma microgranula
ção dos constituintes principais, com os feldspatos sendo 
transformados em porfiroblastos ovóides, além de intensa serici
tização do plagioclásio e deformação nas lamelas de seus 
geminados 

1 2 54 4- Ouartzo-monzonitos 

Rocha de coloração ligeiramente rosada, com granulação fina e 
estrutura maciça Ao microscópio apresenta textura granular 
xenomórfica, estrutura isotrópica formada por microclínio e pla
gioclásio, ocorrendo esporadicamente quartzo e biotita. O 
microclínio exibe a geminação em malha e indícios de argiliza
ção O plagioclásio apresenta-se em avançado estágio de sericiti
zação e só muito raramente se observam vestígios da gemi nação 
albita O quartzo aparece preenchendo os vazios entre os 
feldspatos, apresentando extincão ondulante e forma anédrica A 
biotita ocorre na forma de pa.lhetas exibindo uma cor verde· 
amarelada e alterando-se, muitas vezes, para clorita e óxido de 
ferro A apatita é o mineral acessório presente 

1 2 5 4.5- Hiperstênio granito ou granito charnockítico 

No extremo NO da Folha SD.23-X-D, a 39 km de Bom Jesus da 
Lapa, foram identificados, em contato com calcários do Grupo 
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Bambuí. afloramentos métricos de hiperstênio granito aqui posi
cionados, tentativamente, no Complexo Guanambi. Esta rocha 
apresenta uma cor amarelo-creme, granulação média a grosseira 
e com leve orientação. Mineralogicamente é constituída essen
cialmente por microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio, biotitél 
e hiperstênio O microcl ínio qué é o principal constituinte ocorre 
com intercrescimento micropertítico e com inclusões ovóides de 
quartzo, sendo comum a presença de mirmequita marginal O 
quartzo tem forma amebóide e, às vezes, substitui ambos os 
feldspatos O plagioclásio exibe a macia de albita, mostrando 
ocasionalmente no seu interior intercrescimento antipertítico. O 
hiperstênio é abundante ocorrendo como relicto em meio a uma 
massa de bastita, biotita e clorita, exibindo pleocroísmo róseo 
característico, 2V médio e sinal negativo. 

1 2 54 6- Enclaves 

A presença de enclaves no Sienito Cara Suja já tinha sido relatada 
por Barbosa & Moutinho da Costa (1973), embora se desconhe
çam menções do referido fato para o restante do Complexo Gua
nambi. No presente trabalho, verificou-se que os xenólitos estão 
presentes em outros locais do Complexo Guanambi, ele
gendo-se a Fazenda Allan Kardec, situada nas cercanias de Gua
nambi, como a localidade-tipo onde essas relações podem ser 
bem caracterizadas Neste local, xenólitos angulares de di
mensões variadas, alguns com diâmetro superior a 1 m, repre
sentando migmatitos e rochas básico-ultra básicas estão imersos 
em um sienito 

Em termos genéricos, os xenólitos do Complexo Guanambi 
constituem-se predominantemente de rochas básico-ultrabá
sicas, anfibolrtos, migmatitos e metatexitos. Em plano secundá
rio e relacionados mormente ao Sienito Cara Suja ocorrem 
xenólitos de gnaisses e qu'3rtzitos 

O contato entre os xenólitos e as rochas encaixantes apresen
ta-se de duas maneiras totalmente distintas. Na primeira, os 
xenólitos têm formas angulares e contatos abruptos, enquanto, 
na segunda, os xenólitos são arredondados e o contato com a 
matriz é transicional, caracterizando a presença de um restito, 
como já discutido anteriormente 

1 2 55- Metamorfismo e aspectos petrogenéticos 

As rochas do Complexo Guanambi foram submetidas a metamor
fismo regional da fácies anfibolito, resultando nas seguintes 
paragênéses: microclínio pertítico ± clinopiroxênio ± horn
blenda ± biotita; plagioclásio ±quartzo± K-feldspato ± biotita e 
K-feldspato ±quartzo ± plagioclásio ± biotita 

Num único local. situado no extremo NO da Folha SD 23-X-D, 
encontrou-se uma paragênese relacionada à fácies granulítica 
Na realidade, as dificuldades causadas pela cobertura de solo 
existente na região, aliadas à proximidade da zona de contato 
com o Complexo Caraíba-Paramirim, tornam duvidosa a inserção 
no Complexo Guanambi das rochas encontradas nesta pequena 
exposição 

O metamorfismo cataclástico manifesta-se em vários locais, 
refletindo-se na microgranulação dos constituintes principais, na 
transformação dos feldspatos em porfiroblastos ovóides, na 
intensa sericitização dos plagioclásios e na deformação das 
!ameias dos seus geminados 

Metamorfismo de contato pode ser exemplificado pela borda 
SO do Sienito Cara Suja (Folha SD 23-X-D), onde se desenvolvem 
rochas hornfélsicas apresentando uma paragênese de K-felds
pato ± plagioclásio ±quartzo± grossulária ± actinolita ± tulhita 
±opacos ±óxido de ferro 

O metamorfismo retrógrado é reconhecido em rochas da 
fácies anfibolito pelo aparecimento de paragêneses superimpos
tas indicativas da fácies anfibolítica de grau mais baixo 

O estudo sistemático de lâminas delgadas mostrou que as ro
chas do Complexo Guanambi apresentam vestígios de metas
somatismo potássico, refletido por restos de plagioclásio em 
meio a microclínio Aliás, a presença do metassomatismo po-



tássico pode ser reconhecida no próprio campo, como acontece 
no Acude Ceraíma 

C~m o intuito de melhor caracterizar as rochas sien íticas do 
Complexo Guanambi foram realizadas 7 análises químicas, 
incluindo os elementos maiores e menores (Tab. 1 XVIII) e ela
borado o diagrama de Streckeisen (1967) (Fig 1 1 O) 

No diagrama índice de alcalinidade versus conteúdo em silica 
proposto por Wright (1969), as rochas examinadas situam-se no 
campo calcoalcalino (Fig 1.11) Esta tendência calcoalcalina 
torna-se mais evidente quando se comparam as análises quími
cas dos sienitos Guanambi com a média dos sienitos segundo 
Nockolds (1954) (Tab 1.XIX) 

O índice agpaítico das rochas sieníticas do Complexo Gua
nambi varia de 0,67 a 0,99. Na Figura 1.12 nota-se que estas ro
chas apresentam um caráter fortemente miascítico 

O conteúdo de elementos-traço dos sienitos do Complexo 
Guanambi é compatível com as rochas de composição seme
lhante descritas por Mielke (1979), embora os valores de Rb, Zr, 
Ba e F sejam altos em relaçã.o aos apresentados por esse 
autor 

As evidências de campo salientando as relações magmáticas 
intrusivas das rochas do Complexo Guanambi são reforçadas pela 
presença de xenólitos angulares de contatos abruptos com a ma
triz e através de dados petrográficos onde se reconhece a pre
sença da textura granular hipidiomórfica em todo o complexo 
Uma origem anatética para o magma formador deste complexo é 
advogada no presente relatório, tomando-se como base a pre
senca de enclaves de rochas básico-ultrabásicas ou anfibolitos 
inc~mpletamente digeridos Uma origem semelhante a esta foi 
proposta por Albuquerque (1973) para os granitos do NE de 
Portugal, enquanto Didier & Roques (1960), a partir do estudo 
dos xenólitos do Maciço Central Francês, sugerem que os grani
tos poderiam ser produto de granitização de rochas preexisten
tes, atualmente representadas nos enclaves 

No modelo evolutivo do Arqueano (Giikson, 1971 ), os grani
tos potássicos têm um caráter intrusivo nos greenstone belts e 
nos granitos sódicos, sendo resultantes da fusão parcial da base 
da crosta As características geológicas estabelecidas para a 
região oriental da Folha SD.23 Brasília, quando confrontadas 
com os exemplos mundiais de litologias arqueanas, levam a 
concluir-se pela existência de um sítio arqueano nessa faixa, 
diante das similitudes verificadas Coerentemente com o modelo 
evolutivo empregado neste relatório considera-se o Complexo 
Guanambi como correspondente aos granitos potássicos de Glik
son (1971 ), com caráter intrusivo, onde o Sienito Cara Suja cor
responde a uma fase final do magmatismo Retrabalhamentos 
posteriores, marcadamente no Transamazônico, completam a 
evolução do Complexo Guanambi. 

1 2.5 6 - Geocronologia 

As tentativas de análises radiométricas Rb/Sr para as rochas do 
Complexo Guanambi foram muitas, porém os teores bastante ele
vados em Sr dificultaram tais determinacões 

Rochas granodioríticas, monzoníticas'e sieníticas dos arredo
res de Guanambi, coletadas e selecionadas pela equipe do 
Projeto RADAM BRASIL, foram gentilmente analisadas através do 
método Rb/Sr nos laboratórios do lnstitute of Geological 
Science, Londres, por R Beckinsale Os dados obtidos (Tab 
1 XX; n~ de campo: GS-WB-1 03 1; 1 03 2; 77; 80 1; e 75 2) apre
sentaram um bom alinhamento quando tratados em diagrama 
isocrônico A idade obtida foi de 2.100 MA para uma relação ini
cial de 0,706 (Fig 1 13), caracterizando a formacão dessas ro-
chas no Ciclo Transamazônico. · 

A relação inicial (0.706k quando analisada num diagrama de 
evolução da razão Sr87 /Sr 6 no tempo geológico, posiciona-se 
acima da linha evolutiva referente a rochas provenientes do 
manto Isto sugere numa primeira análise a presença de um 
material crustal anterior, reomogeneizado no Evento Tectono
magmático Transamazônico, porém não deve ser descartada a 
possibilidade de uma contaminação sofrida por estas ro
chas durante sua colocação na crosta, elevando o valor da ra
zão Sr87 /SrBB. 

As relações de campo anteriormente discutidas acopladas aos 
dados radiométricos asseguram uma intensa mobilidade neste 
domínio do Craton do São Francisco, atingindo porções a oeste 
(regiões de Correntina e Januária), denotando acreções significa
tivas de rochas graníticas e sieníticas, bem como retrabalhamen
tos de rochas preexistentes 

Outra análise Rb/Sr referente a rocha gnáissica dos arredores 
de Espinosa apresentou valor concordante com os observados 
para as proximidades de Guanambi (Tab 1 XX, ng de campo,: GS
WB-121 1) Este dado, quando plotado num diagrama isocrônico 
junto a rochas do Complexo Santa Isabel adjacente, que se mos
tram nitidamente afetadas pela Tectogênese Transamazônica, 
caracteriza novamente a formação de rochas no ciclo evi
denciado, com idade de 2 1 00 MA, e relação inicial (R 1.) de 
0,705 (Fig 1 9). Tal valor reveste-se de grande importância por 
demonstrar que pelo menos em parte o Complexo Santa Isabel foi 
também envolvido pelo tectonismo desta época 

Os dados isotópicos Rb/Sr obtidos para o maciço sien ítico 
(Morro do Cara Suja), que ocorre a SE de Bom Jesus da Lapa (Tab. 
1 XXI; n'!' de campo: BA-37; 38; A, B, C, D; 39A; 41; J-76; 78 e 
80), indicam, sem sombra de dúvidas, idades transamazônicas 
próximas a 2.000 MA Num diagrama isocrônico observa-se um 
bom alinhamento com idade de 2 100 MA e relação inicial (R.I.) 
de O, 707 (Fig 1 .14), plenamente concordante com os dados 
obtidos para as rochas dos arredores de Guanambi e adjacências. 
O ponto referente à amostra BA-38C posicionou-se abaixo do 
alinhamento citado, elevando o valor cja relação inicial 

Um dado K/Ar obtido numa hornblenda de uma rocha graní
tica deste maciço apresentou uma idade de 1 950 MA refletindo a 
época do resfriamento desta unidade (Tab 1.XXII, n9 de or
dem 56) 

Na Tabela 1.XX são apresentados os dados radiométricos 
referentes a rochas migmatíticas, localizadas nos arredores de 
Riacho de Santana, analisadas por K Sato para a Secretaria das 
Minas e Energia do Estado da Bahia O comportamento desses 
dados em diagrama isocrônico ajusta-se ao padrão que foi 
anteriormente observado para os migmatitos do Complexo Santa 
Isabel. com 2 700 MA e relação inicial (R.I) de 0.705 (Fig 1.8). 
Deve ser ressaltado que o posicionamento das amostras BA-
43A 2 e 43-B, em tal diagrama, enquadra-se em outros alinha
mentos, devido à baixa relação Rb/Sr dessas rochas. Com isto, 
somente dois dados (BA-44A e B), bastante próximos ao 
Complexo Santa Isabel, caracterizam sua formação durante o 
final do Arqueano 

É importante salientar que vestígios de épocas pré-tran
samazônicas foram também constatados através da análise K/Ar, 
em biotita, de um hornblenda-biotita gnaisse, localizado ao sul de 
Espinosa, cuja idade foi de 2 270 MA (Tab 1 XXII, n~ de ordem 
111 ), denotando a presença de porções que não foram completa
mente rejuvenescidas pelo aquecimento transamazônico 

Estas constatações, conforme relatado por Brito Neves, Cor
dani e Torquato (1980), asseguram a formação de rochas graníti
cas, granodioríticas e sien íticas ao longo do Ciclo Tec
tonomagmático Transamazônico, bem como o retrabalhamento 
em diversos níveis de rochas preexistentes Observação adi
cional relativa a uma análise Rb/Sr é feita para um dique pegmatí
tico que corta o Maciço Sien ítico Cara Suja, com idade con
vencional de 1 500 MA, para uma relação inicial de 0,705 (Tab 
1 XXI. ng de ordem 52) e com razão Rb87 /Sr86 = 77,7 bastante 
confiável Tal dado pode ser considerado como indício da sobre
posição do Ciclo Espinhaço na área, respaldado em análises adi
cionais, referentes a rochas básicas e graníticas, desta época, 
aflorantes nos Complexos Santa Isabel e Caraíba-Paramirim 

Na porção meridional do Complexo Guanambi, ao sul de 
Porteirinha (Folha SD 23-Z-D), o valor de 1 500 MA foi nova
mente observado através de um dado K/Ar referente a uma biotita 
de um granodiorito, caracterizando a época do resfriamento 
desta unidade (Tab 1 XXII, ng de ordem 1 07) 

Os demais dados geocronológicos para o Complexo Gua
nambi referem-se a datações K/Ar, em biotitas, efetuadas por 
Távora, Cordani e Kawashita (1967). Observam-se idades em 
torno de 1. 790 MA para os gnaisses próximos a Palmas de Monte 
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TABELA 1 XVIII 

Análises químicas e composição normativa do corpo sienítico do Complexo GL•anambi 

Amostras 

019/41 1.16/75 2 116/84 116/85 116/103.1 116/69 116/113 2 116/118 2 Média das 
amostras 

Si02 57.96 55.85 55.2,8 56.84 55,30 58,84 57,36 - -
Al 20 2 17,83 14,37 21.73 21,32 22,68 16.75 20,63 - -
Fe20 3 2,68 3,36 0,73 2,15 1,61 2,97 0,97 - -
FeO 3,93 4,26 3.40 3,23 3,56 3,93 2,86 - -'#. MnO 0,15 0,19 O, 15 0,15 0,15 0,16 0,12 - -

"' Ti02 1,05 1,15 0,91 Ó,83 0.75 1,13 0,61 - -o 
c C aO 3,66 4,76 3,88 1,80 2.47 3,27 1,76 - -"' E MgO 2,20 4,06 2,11 0.78 1.46 2,69 2,05 - -
"' Na20 2,99 3,12 3,86 ãj 4,11 3,87 3,24 3,37 - -x K20 5,99 6,62 5,35 7.49 7.73 5,37 3.48 -o -

P205 0,24 0.43 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 - -
H20 0,14 0,14 0,23 0,11 0,09 0,11 0,13 - -
PF 0.44 0.49 0,72 0,68 0,20 0.47 1.44 - -

Total 98,82 98,82 99,92 98.46 99,19 98.74 97,97 - -

Razão de 

alcalinidade 
0,248 0,286 0,239 0,302 0,229 0,30 0,31 - -

Se 14 12 14 8 10 - - 6 10,6 
C r 170 40 38 20 10 - - 24 -
Co 16 8 11 <5 <5 - - <5 8,33 
Ni 100 18 20 12 10 - - 14 29 
Cu 31 14 8 10 <5 - - <5 12,16 

E Zn N N N N N - - N N 
Cl. Rb 379 208 148 219 206 - - 285 240,8 Cl. 

Sr 340 320 840 552 1000 - - 1000 856,6 o 

~ Zr 570 420 480 1800 2200 - - 660 1021,6 
;:; Ba 2400 3080 3400 950 2160 - - 1880 2311,6 
o H f N N N N N - - N N c 
"' Th02 <30 <30 <30 <30 <30 - - <30 <30 E 
~ Nb 40 38 38 30 22 - - 26 32,3 w 

K 42 44 46 32 20 - - 24 34,6 
Li N N N N N - - N N 
La 296 256 400 184 48 - - 208 232 
C e 520 520 580 320 - - - 340 391,6 
Yb 3 3 3 2 2 - - 2 2,5 
F 280U 1610 2000 1450 1100 - - 1850 1801 6 

Quartzo 5,6 - 2,06 - - 6,88 - - -
Ortoclásio 35,9 39,6 34.42 47,08 46,1 32,2 45,1 - -
Albita 25,6 26,69 37.78 34,8 27,59 28,87 33,30 - -
Anortita 16,70 7,05 3,80 7,87 11,25 14,89 7,97 - -
Mg-diops - 8,67 8,67 - - 0,33 - - -

'#. Fe-diops - 2,38 3,92 - - 0,13 - - -

"' Enstat1ta 
> 

5,5 2,88 1,10 1,26 0,06 6,6 1.33 - -
3 45 0,98 0,07 3,15 0,96 ;:: Ferro 0,88 1,98 - -

E' Forsterita - 2,37 - 0,56 2,52 - 2.71 - -o 
Faialita - 0,89 0,96 3,22 - 2,13 - -" -

o Magnetita 3,22 4,92 4,29 3,29 2,34 4,34 1.46 - -'"' u 
llmenita 2,02 2,21 1,87 1,65 1.42 2,17 1 '17 - -v; 

o 
Coríndon 0,33 4,91 3,37 - -Cl. - - - -

E 
Apatita 0,86 1,92 0,51 0,42 0,39 0,35 0,33 - -o 

u 
6,68 8,30 o - 2,81 - - - - -

A 63,69 84,89 87.46 85,68 80,38 62,70 84,98 - -
p 22,61 15,1 o 9,64 14,32 19,61 28,99 15,01 - -
o 7,34 - 2.71 - - 10,1 - - -
AB 38,13 59,70 50,87 42,50 37.44 42,50 42,50 - -
O r 55,50 40,30 46,35 37,50 62,36 47.4 57,50 - -
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Fig 1 O - Locação das amostras analisadas no diagrama OAP de Streckeisen 
(1967) 
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Fig 1 11 -Diagrama de Wright (1969) 

TABELA 1 XIX 
Comparação dos sienitos segundo Nockolds com os sienitos Guanambi 

Oxielementos Sienitos Sienitos Sienitos Sienitos 
% calcoalcalinos alcalinos peralcalinos Guanambi 

Si02 59,41 52,16 61,54 61,86 63,75 61,69 56,73 
Ti02 0,83 1,61 0,59 0,58 0,66 0,52 1,07 
Al 20 3 17,12 12,82 17,45 16,91 15,32 14,73 22,63 
Fe20 3 2,19 2,63 1,82 2,32 4,11 4,56 2,34 
FeO 2,83 6,90 3,10 2,63 1,53 3,68 4,19 
MnO 0,08 0,19 0,09 0,11 0,17 0,20 0,15 
MgO 2,02 7,20 0,74 0,96 0,36 0,70 2,55 
C aO 4,06 8,21 2,39 2,54 1,52 1,87 2,19 
Na20 3,92 2,61 5,59 5,46 7,28 6,69 4,09 
K20 6,53 4,39 5,97 5,91 4,62 4,65 7,67 
P20s 0,38 0,70 0,19 0,19 0,15 0,17 0,25 
H2o+ 0,63 0,58 0,59 0,53 0,53 0,58 -

-

Tipo Sienitos Sien i tos mesa e Ferro hastingsita Álcali-sienito Aegirina sienito Sienito peralcalino Sienitos 

litológico leucocráticos melanocráticos s1enno 

Alto (Tab 1 XXII, n~ de ordem 81 ), refletindo a época do resfria
mento abaixo de uma temperatura média de 250°C para esta por
cão do embasamento 
, As análises K/Ar restantes (Tab 1 XXII. n~ de ordem: 80, 86 e 
94) apresentaram idades respectivamente de 980, 730 e 530 
MA O primeiro dado refere-se a uma rocha migmatítica próxima a 
Guanambi, e os demais a gnaisses localizados ao sul de Urandi. 
Caracteriza-se, então, uma influência térmica do Ciclo Brasiliano 
neste complexo, com algumas de suas porções parcial ou total
mente rejuvenescidas 

A realização de trabalhos geológicos e geocronológicos mais 
detalhados nesta região se faz necessária, no sentido de confir
mar ou mesmo modificar os modelos anteriormente comen
tados 

2 6- Granitóide São Timóteo 

1 2 6 1 -Generalidades 

O Maciço Granitóide São Timóteo caracteriza-se por apresentar 
uma composição álcali-granítica, com termos graníticos a grana-

leucocráticos 

dioríticos secundários Os efeitos de metassomatismo potássico 
e sádico são reconhecidos ao longo da unidade e assumem maior 
importância diante das promissoras ocorrências de urânio asso
ciadas ao último processo metassomático Admite-se uma idade 
arqueana para a presente unidade com retrabalhamento pós
transamazônico: 

Jardim de Sá et a!Ji (1976b) posicionaram no Complexo Para
mirim uma série de corpos graníticos diapíricos, dentre os quais 
se encontraria o de São Timóteo, atribuindo sua origem à remo
bilização de granitos no embasamento arqueano, durante o Pro
terozóico Médio 

, Geisel Sobrinho et ai11 (1980) fizeram uma ampla discussão 
sobre a geologia e os aspectos geoeconômicos da região da 
Lagoa Real situada no Maciço de São Timóteo Deve-se frisar o 
destaque dado por esses autores à presença de rochas metas
somáticas 

Stein et a/11 (1980) discutiram os processos de metassoma
tismo sádico verificados em Lagoa Real. comparando-os com 
modelos estabelecidos na Suécia e União Soviética. A se
paração do Granitóide São Timóteo do Complexo Caraíba-
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Fig 1 12- lndice agpaítico dos sienitos do bató1ito de Guanambi 
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Fig 1 13 - Diagrama isocrônico de referência para rochas do Complexo 
Guanarnbi 

TABELA 1 XX 
Determinações Rb/Sr, R T em rochas do Complexo Guanambt 

N'' ri e N? de N'' de 
Rocha 

Rb 
ordem laboral campo (ppm) 

58 3711 BA-43-A-2 Migmatrto 105,4 
58 3712 BA-43-B Migmatito 129,7 
59 1713 BA-44-A Migmatito 233,0 
59 3714 BA-44-B Migmatito 145,7 

110 - GSWB-1031 A:.1g -hornbl 192,3 
hrot -srenito 

110 - GSWB-1032 Biot -hornbl 78,8 
monzodtor 

108 - GS WB-77 Hornb -biot- 144,9 
~zo monzontto 

109 - GS WB-80 1 Aug -biot 127,7 
granodior 

112 - GS WB-75 2 Qzo -sienito 170,6 
87 4709 GSWB-1211 Biot -aLig -gna 211 9 

Obs ·os mímeros de referêncta são os da btbltografia 
N T - Neste trabalho 

-

Sr Rb87/Sr86 sr87 /SrBG 
(ppm) 

2116,0 0,14 0,7074 
465,8 0,81 0,7299 
249,3 2,73 0,8043 
282 5 1,50 07707 

1301,5 0.43 o 7189 

2353,2 0,10 0,7090 

1028,6 0.41 o 7185 

1620,7 0,23 0,7126 

1096 3 0.45 0,7197 
330,8 1,86 O, 7632 

--,----------

ldarle 
(MA) 

-
-

2 511±89 
-
-

-

-

-

2 259±79 
-

R e 

5 
5 
5 
5 

o 
o 
o 
o 
-

-

-

-

-
N T 

TABELA 1 XXI 
Determinações Rb/Sr, R T, do Sienito Cara Suja 

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

N~ de N? de N? de 
Rocha Rb Sr 

ordem laborat campo (pprn) (ppm) 
-~----~ ------

51 3706 BA-37 Sienito 298 1 682 5 
52 3707 BA-38-A Sienito 462 5 243 9 
52 3708 8A-38-B Sienito 442 1 242 8 
52 3709 SA-38-C Sienito 464 5 145 6 
52 3710 BA-38-D Pegmatito 486 9 777 
53 3880 SA-39-A Sienito 334 2 723 9 
55 3881 BA-41 Sienito 334 4 11201 
54 1467 J-76 Sienito 336 1 647 8 
54 1541 J-78 Sienito 377 o 786 8 
54 1542 J-80 ~i~ito 339 7 1529 1 

- -----------
Obs :os números de referência são os da bibliografia 

Paramirim, no presente trabalho, é causada pela extensão do 
corpo e constância na composição litológica 

1 2 6 2- Distribuição na área 

O Granitóide São Timóteo constitui um maciço situado na região 
leste da Folha SD 23 Brasília, mais precisamente a NE de Caetité, 
ocupando uma fração das Folhas SD 23-X-D e SD 23-Z-B O 
corpo apresenta uma forma ligeiramente elíptica, com eixo maior 
adquirindo direção N-S, medindo aproximadnmente 75 km 

1 2 6 3 - Posição estratigráfica 

O Granitóide São Timóteo constitui um grande maciço intrusivo 
no Complexo Caraíba-Paramirim 

56/GEOLOGIA 

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

Rb87 15,s6 Sr87 /Sr86 Idade Ref 
(MA) 

1 27 o 7403 1 932±141 50 
5 58 o 8657 2 000±64 50 
5 35 o 8536 1 931±61 50 
9 45 ""'j 1 728±52 50 

18 87 1 1110 1 500±45 50 
1 34 o 7446 2 046±127 50 
o 84 o 7318 50 
1 51 o 752 2 177±100 142 
1 39 o 747 2 070±119 142 
o 64 o 725 142 

- -- - -

Os bordos do batólito estão muito afetados por falhamentos, 
notando-se a presença de textura granofírica ao longo dos mes
mos, além da ocorrência bastante marcante de fluorita, principal
mente na extremidade norie do corpo 

1 2 6 4- Litologias 

O Granitóide São Timóteo tem composição de um álcali-granito 
com variações para termos granodior íticos, mostrando-se re
cortado por falhas, com direção preferencial NE, associados a 
veios preenchidos por albita-gnaisse ou mesmo albititos resul
tantes de metassomatismo sádico A coloração das rochas grani
tóides varia desde tons róseos a cinza-esbranquiçado, sendo 
influenciada diretamente pelo predomínio de feldspatos potássi-
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Fig 1 14- Dtagrama isocrônico para rochas do morro da Cara Suja 

TABELA 1 XXII 
Determinações K/Ar em rochas do Complexo Guanambi 

? de N 
o rdem 

81 
81 
86 
80 
94 

107 

111 

56 

N~ de 
laborat 

666 
682 
-
-
-

854 

4605 

674 

N~ de 
campo 

X-5 A 
X-5 B 
ER-5 A 
VM-35 
GC-2 
Cl-22 

PE/GS/ 
237 2 

X-4 

Rocha Mate r %K 
---

Gnaisse Biot 7,86 
Granito Biot 6,68 
Gnaisse Biot 8,03 
Migmatito Biot 5,95 
Gnaisse Biot 7.48 
Granodio- Biot 7,69 
rito 
Horn:-biot- Biot 6,83 
gna (resis-
tato) 
Granito Hornbl 0,91 

--- --'------ --- '-------

Obs :os números de referência são os da bibliografia 
N T -Neste trabalho 

cos ou plagioclásios respectivamente A g1anulação é grosseira e 
a textura é predominantemente porfiroblástica e, menos comu
mente, cataclástica Mac10scopicamente é composto por mi
croclinio, quartzo, biotita, plagioclásio, hornblenda e fluorita, 
ocorrendo ocasionalmente piroxênio 

O microclínio ocorre em três gerações A primeira exibe a 
macia em malha, combinada com Carlsbad, sugerindo que o 
feldspato original era o ortoclásio A segunda aparece com a 
macia em malha, onde o microclínio está micrope1titizado e apre
sentando manchas ou restos de plagioclásios sericitizados que 
evidenciam efeitos de metassomatismo potássico A última gera
ção é representada por pequenos cristais xenomórf1cos com a 
macia taJtana, mas sem pertita Os cristais das duas primei1as 
ge1ações apresentam-se fraturados e argilizados Muitos cristais 
de microclínio apresentam se albitizados, mostrando no seu 
interior cristais de calcita O quartzo também ocorre em 3 
gerações: a primeira é a mais difícil de ser observada devido à re
cristalização e apresenta cristais anédricos, fraturados, com 
extinção ondulante; a segunda geração aparece como mosaico 
granulado a microgranulado e a última geração ocorre em gotí
culas substituindo os feldspatos O plagioclásio tem composição 
Ah 70An30, sendo mais caracteristicamente representado por 
oligoclásio Ocasionalmente aparece a albita O oligoclásio exibe 
a macia da albita, às vezes combinada com Carlsbad, mostrando, 
frequentemente, suas la melas de gemi nação deformadas e oco r-

Aé'Ox 10 
rad 

s ~cs~rPj 
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Idade Ref 
(MA) 

1 780±58 256 
1 795±49 256 

728±24 256 
984±80 256 
527±20 256 

1 493±38 -

2271±53 NT 

1 947±58 256 

rendo em, pelo menos, duas gerações Na primeira está repre
sentado por 1 estas sericitizados no interior dos cristais de 
feldspato, enquanto na segunda mostra-se inalterado e bem 
geminado Dentre os máficos presentes a biotita é o mineral pre
dominante, seguindo-se da hornblemia e hastingsita A primeira 
ocone como palhetas curtas, de cor marrom-amarelada, por 
vezes esverdeada, distribuídas aleatoriamente por todo o corpo 
granítico, desde suas fácies homogêneas porfi1oblásticas a 
granodioríticas e gnáissicas A ho1nbienda ocorre associada com 
a biotita e a titanita granular, tendo uma cor verde-azulada, forma 
prismática, sinal negativo e 2V pequeno, sugerindo tratar-se de 
ferroastingsita A fluo1ita apa1ece quase sempre nos interstícios 
entre os minerais, ou ainda em fraturas nos cristais de mi
croclínio, sugerindo urna 01igern hidrote1mal 

Os acessórios são zircão, allanita, titanita, magnetita, u,a
ninita, fluorita e barita Os albita-gnaisses associados às zonas de 
falhas existentes neste co1po granítico contêm aegirina epídoto e 
granada A aegirina-augita tem cor esverdeada e fo1ma xeno
blástica, ocorrendo ao lado de cristais de albita com composição 
Ab90An1 O A granada tem coramarelo-amarronzada, forma ané
drici1 e parece tratar-se de andradita A albita aparece em cristais 
poligonalizados, estando macia da segundo a lei da albita e tendo 
uma composição de Ab90An 1 O 

Associados à paragênese primária ocorrem secundariamente 
sericita, epídoto, clorita e calcita 
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1 2.6.4 1 - Enclaves 

Foram encontrados vários en'claves no interior deste corpo graní
tico, inclusive alguns de grandes dimensões Trata-se de metaga
bros, clinopiroxênio-actinolita-hornblenda fels, plagioclásio
ctinopiroxênio granotels e um hiperstênio granito Esta últrma 
rocha apresenta evidências marcantes de retrometamorfismo 
para a tácies anfibolito 

1 2 6 5- Aspectos petroquímicos e metassomatismo 
Foram selecionadas 8 amostras do corpo granitóide São Timóteo 
e analisadas para elementos maiores (Si02 , Al 20 3 , Ti0 2 , FeO, 
Fe2 0 3 , MnO, CaO, MgO, e P2 0 5 ) e elementos-traço (B, Ba, Be, Cu, 
Cr, F, La, Li, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Sn, Zr e Zn) 

A partir dos resultados das análises químicas obteve-se a 
composição normativa CIPW para estes granitos (Tab 1 XXIII) de 
acordo com Hutchison (1975) Os cálculos petroquímicos mos
tram que as 8 amostras analisadas se dividem em dois domínios 
principais no diagrama OAP (Streckeisen, 1967), situando-se nos 
campos do álcali-granito e do granito, enquanto uma posicionou
se na área do granodiorito (Fig 1 1 5). 

No diagrama-índice de alcalinidade versus conteúdo em sílica 
proposto por Wright (1969), as rochas analisadas situam-se 
totalmente no campo alcalino, confirmando sua afinidade al
calina (Fig 1 16). 

H ali (1971) relacionou a composição normativa de granitos de 
cinturões orogênicos de gradientes térmicos diferentes (varis
cano, caledoniano e alpino) com os dados experimentais obtidos 
por Tuttle & Bowen (apud Hall, 1971) e Luth, Jahns e Tuttle 
(1964) no sistema 0-0r-Ab a pressões variáveis de água, encon
trando resultados concordantes 

Na utilização do gráfico 0-Ab-Or (H ali. op ct1) eliminaram-se 
os granitos com resultados normativos 0-Ab-Or 80% Tratamento 
semelhante a este foi usado porWernick &Gomes (1974) para os 
granitos transamazônicos do Vale de Ribeira do lguape, SP e PR. 
e por Silva & Montes (1980) para os granitóides da Folha 
SD 24 Salvador 

Para o corpo granitóide São Timóteo a média das 7 (sete) 
análises. uma foi excluída por apresentar 0-Ab-0 r 80%, lançadas 
no diagrama 0-Ab-Or (H ali, op ct1 ), cai no campo dos granitos 
variscanos, caracterizados por se formarem sob condições de 
gradiente geotérmico baixo O Granitóide São Timóteo apresenta 
composição normativa média 0-Ab-Or 36,9: 30, 74: 32,2 muito 
próxima dos granitos variscanos 35.3:32,1 O= 32.7 (H ali, 1971) 
(Fig 1 17) 

O diagrama Na x K x C a (Raju & R ao, 1972), elaborado para dis
criminar rochas graníticas de origem magmática daquelas forma
das por processos metamórficos e de substituição, de
monstra que as 8 amostras estudadas caem no campo das rochas 
magmáticas (Fig 1 18) Glikson (1978) ressalta que as razões 
K20/Na2 0 obtidas em granitos arqLteanos seriam interiores a 1 De 
todas as amostras analisadas 7 apresentaram valores acima de 1, 
enquanto apenas uma apresenta valor de 0.73 

O diagrama de variação química (Fig 1 19) usando o teor de 
Si0 2 versus os óxidos Na 20, K:P e C aO apresenta uma variação 
linear do Na2 0 e K2 0 e um 1rendde variação negativo para o CaO, 
mostrando que há um aumento no teor de CaO com a diminuição 
do teor em Si0 2 

O conteúdo de elementos-traço do Granitóide São Timóteo, 
quando comparado com a média de rochas graníticas da crosta 
(Mielke, 1979), é coerente com rochas dessa composição, 
observando-se, apenas, valores anômalos altos de F, Rb e Zr 

Beus (1969) usa os teores em Li e Sn e as razões Mg/Li e Zr/Sn 
para selecionar granitos portadores de Sn, Be, Li, Ta e Nb. Os limi
tes seriam Li (1 00 ppm e mais), Sn (20 ppm e mais), Mg/Li (30 
ppm e menos e 100 ppm e mais) e Zr/Sn (20 ppm e mais) Das 8 
amostras analisadas, só uma apresenta valores favoráveis para a 
razão Zr/Sn A utilização desses critérios atribui um caráter estéril 
em relação aos elementos Sn, Be, Li, Ta e Nb 

A relação Rb/Srx 1 OOfoi estudada por Lawrence (1975) para o 
Granito de Galway na Irlanda que se apresenta mineralizado em 
Mo, pirita, calcopirita e tluorita Esse autor observou que a 
mineralização estava associada com rochas que apresentavam 
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valores Rb/Sr x 100 superiores a 400 indo até 4 300 Das 8 amos 
tras analisadas somente 2 apresentaram razões favorá
veis. 

A razão Ba/Rb foi utilizada por Tauson & Kozlov (1973) no 
intuito de detectar granitos mineralizados. Seguindo esses pa
râmetros, os granitos de interesse potencial possuiriam razões 
baixas com valores entre 0,03 e 0,26, enquanto que para o Grani
tóide São Timóteo os valores obtidos são superiores a 1 

As características mineralógicas das rochas do Maciço São 
Timóteo são similares às dos granitos sintectônicos de Marmo 
(1971) (Fig 1 20) O Maciço de São Timóteo apresenta evi
dências de metassomatismo potássico e sádico. O primeiro é 
amplamente observado em campo, permitindo que os porfiróides 
de K-teldspato alcancem dimensões superiores a 5 em. A pre
sença de corpos de albititos associados a zonas de falhas é atri
buída a processos de metassomatismo sádico Este tipo de 
metassomatismo associado a reativações tectonomagmáticas 
vem despertando grande interesse nos últimos anos devido à 
presença de depósitos uraníteros a ele associados. 

Na União Soviética a maior parte dos corpos albitizados loca
liza-se ao longo detalhamentos de caráter profundo, dispostos 
em forma circular ou em arco, situados próximo a bordas de 
núcleos arqueanos e na periferia de zonas de reativações tecto
nomagmáticas do Proterozóico Interior a Médio O processo de 
albitização está relacionado à presença de fluidos quimicamente 
ativos ricos em H20, C0 2 , Si0 2 e álcalis originados em condições 
de ultrametamorfismo Voskresenskaya (1976) considera o pro
cesso de metassomatismo sádico como um estágio final supe
rimposto a um metassomatisrno K mais precoce Os albititos 
lineares ocorrem ao longo de talhas regionais, podendo conter 
reservas substanciais de U e Th associados com Nb, Ta e 
terras raras 

A descoberta de anomalias radioativas através do levanta
mento aerogeotísico na região d~ Lagoa Real (Folhas SD 23-X-D 
e SD 23-Z-B) levou a NUCLEBRAS à realização de intensos tra
balhos de pesquisas na região (Geisel Sobrinho et aiu, 1980 e 
Stein e1al11, 1980) A NE de Caetité, na parte SI! I e SE do Maciço de 
São Timóteo, a equipe técnica da NUCLEBRAS mapeou diversas 
lentes de albitito, albita gnaisse e aegirina-augita-albita gnaisses 
associados a talhas, as quais se relacionam a várias ocorrências 
de urânio 

Os efeitos de metassomatismo Na e K diminuem a confiabili
dade das interpretações petroquímicas utilizando os álcalis, em 
virtude da lixiviacão e reconcentracão de Na e K que causam o 
mascaramento d.e sua mineralogi~ original Por outro lado, a 
superposição de eventos tectonometamórticos causa a remobili· 
zacão de elementos-traço, prejudicando a interpretação do 
potencial metalogenético e das relações genéticas 

Stein e1 a/11 (1980) advogaram um possível zoneamento 
mineral em torno do macico, ocorrendo a mineralizacão de urânio 
dentro do maciço, enqua~to nos seus bordos estari~m presentes 
Sn e Au Esses autores sugerem ainda a possibilidade de existi
rem ainda dentro do macico ocorrências de Ba, Cu, Pb e Zn Os 
trabalhos de campo no Pr~jeto RADAMBRASIL revelaram a pre
senca de tluorita disseminada em toda a borda do corpo, aliás. o 
que· é um fato comum em ambientes onde ocorrem manifes
tacões de metassomatismo sórlico, l1avendo inclusive possibili
da-de da existência de concentracões maiores associadas às 
zonas de falhas 

O Granitóide São Timóteo é considerado como um segmento 
arqueano intrusivo no Complexo Caraíba-Paramirim e posterior
mente remobilizado e sujeito à ação de metassomatisrno K 
e Na 

1 2 6 6- Geocronologia 

Uma isócrona com 1 700 MA e re\acão inicial de 0,71 O (Fig 1 3) 
foi obtida para o Granitóide São Tim-óteo, posicionando-se neste 
segmento amostras seguramente cogenéticas referentes a 
variacões texturais de gnaisses pertencentes ao mesmo aflora
ment~ (Tab 1 X, n? de ordem 66). Dado semelhante fora anterior
mente observado em rochas migmatíticas a E de Brumado (Folha 



TABELA 1 XXIII 
Análises químicas e composição normativa do Maciço São Timóteo 

.----------
Amostras 

150/202 150/204 150/205 150/207 150/208 150/199 150/223 019/025 
-

Si02 76,07 75,27 73,30 73,91 72,99 73,77 73,02 62,32 
Ti02 0,10 0,10 0,16 0,21 0,20 0,24 0,21 0,61 
AI20 3 11,83 11,71 2,09 12,42 12,47 11,63 12,05 14,59 

i? Fe20 3 1,20 0,24 1,63 1,43 1,58 1,64 1,13 2,74 
<n FeO 1,19 0,76 1,33 1.43 1,41 1,89 2,32 5,72 o 
c MnO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Q) 

E MgO 0,12 0,12 0,29 0,17 0,18 0,11 O, 15 2,50 .'!' 
Q) Na20 3,47 3,18 3,29 3,91 3,40 3,43 3,47 4,01 x 
o C aO 0,59 1,43 0,75 0,70 0,92 0,98 0,98 1,97 

K20 5,05 5,23 5,31 4,90 4,96 4,65 4,84 2,94 

Pz05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
PF 0,69 1,23 0,93 0,68 0,78 0,62 0,47 1.35 

LOGRA 0,54 0,45 0,49 0,59 0,48 0,53 0,51 0,45 

B 15 <10 12 26 15 26 36 10 

Ba 370 380 470 516 516 800 B80 508 

Be 11 7 13 11 9 9 5 2 

Cu 5 5 5 <5 5 5 <5 15 

E C r 23 <5 <5 <5 5 5 <5 143 
"- F 2050 5365 2000 2225 2175 1138 425 245 "-

La 100 128 100 122 128 80 84 60 

8 Lt <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 50 
i" Mo <5 34 <5 <5 <5 <5 <5 5 -c 
<n Nb 45 77 77 48 46 35 36 20 o 
E Ni 14 9 10 7 10 7 82 78 Q) 

" Pb 52 <10 30 36 56 44 28 34 
'" Rb 337 274 378 384 382 233 197 159 

Sr 79 70 55 112 138 120 122 380 

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 

Zr 230 266 338 340 272 424 630 135 

Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 200 

K2Na 20 1,45 1 64 1,61 1,25 1,45 1,34 1,39 0,73 

Ba/Rb 1 08 1 38 1,24 1,34 1,35 3,43 3,45 3,19 

Rb/Sr X 100 426,58 391 43 687,27 342,85 276,81 194,16 161,47 41,84 

Si0 2 76,07 75,27 73,30 73,91 72,99 73,77 73,02 62,39 

Zr/Sn 46 59,2 4,78 68 54,4 84,8 126 27 

Quartzo 35,73 35,50 33 17 31,62 33,24 34,84 33,27 24,87 

Coríndon 0,02 - 0,009 - 0,33 - - 2,29 

Ortoclásio 28,63 30,18 30,31 27,62 28,35 25,98 26,21 5,66 

o Albita 29,38 27,38 28,29 33,30 29,25 29,77 29,83 34,68 

Augita 1.42 2,27 2,55 1,88 3,25 2,45 3,05 7,15 

"' Wollastonita - 1,64 - 0,09 - 2,40 o 22 -> 
;o 

1,77 1,68 E Magnetita 0,36 2,44 2.12 2,37 2,45 4.14 

o Titanita 0,39 0,25 0,39 2,52 0,49 0,50 0,52 1,52 
c 

Apatita 0,23 0,24 o 24 o 0,23 0,24 0,23 o 23 0,24 
ro Mg-biotita 0,39 0,40 0,97 0,56 0,60 0,36 0,50 8,71 u 
u; 

Fe-biotita 1,70 1,74 1,59 2,01 1 82 2,87 4,42 10,69 o 
"-

Q 37,42 37,24 35,16 33,48 35,32 37,44 36,01 34,36 E 

u 
o 

A 59,02 58,37 59,79 62,27 57,98 57,15 57,30 28,98 

p 3,55 4,39 5,04 4,23 6,69 5,40 6,68 36,64 

Q 38,11 38,14 36,14 34,16 36,59 38,45 36,25 38,14 

Ab 31,34 29,42 30,82 35,98 32,20 32,86 33,40 53,18 

O r 30,54 32,43 33,02 29,84 31,20 28,68 29,35 8,68 
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F1g 15- Diagrama QAP (Streckeisen, 1967) para o Granitóide São Timóteo 
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Fig 1 16- Diagrama de Wright ( 1969) aplicada ao Granitóide São Timóteo 

SD 24 Salvador), onde se obteve um dado isocrônico com idade 
de 1 710 MA e relação inicial de 0,7519 (Cordani, 1979) 

Os valores isocrônicos posicionados no intervalo 1 700-
1 500 MA com elevadas relações iniciais, obtidas para rochas 
graníticas e gnáissicas do Granitóide São Timóteo, além de ou
tras porções do Complexo Caraíba-Paramirim, caracterizam ao 
nosso ver um tectonismo ativo nesta época, relativo a distensões 
crustais, que propiciaram a formação dos sítios deposicionais 
para os sedimentos do Grupo Espinhaço e da Chapada Diaman
tina 

Este tectonismo é refletido no embasamento através de for
mações rochosas, que individualizaram porções no Complexo 
Cara íba-Paramirim, tal como a referente ao Granitóide São Timó
teo Favorecendo tal hipótese existe ainda um dado K/Ar refe
rente a um diabásio, colocado no embasamento do Complexo 
Santa Isabel, a O do Espinhaço, com idade de 1 .600 MA, mencio
nado anteriormente 

Stein et a/11 (1980) relataram 3 datações U/Pb, executadas em 
amostras da região da Fazenda Real pela Universidade de 
Adelaide, na Austrália, com idade de 820 MA e 540 MA (Tab. 
1 .XXIV) Os mesmos autores comparam-nas com as uraninitas da 
URSS (1 500-1 800 MA) e as da Suécia (1 740 a 1.850 MA) e 
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Fig 1 17- Diagrama O x Ab x O r com isobáricas mínimàs de Tuttle & Bowen (apud 
Hall, 1971) e Luth, Jahns e Tuttle (1964) com composição média dos Granitos 

Variscanos (V). Caleclonianos (C) e Alpinos (A) 

No 
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Fig 18 -Diagrama Na x K x Ca (Raju & Rao, 1972) para distinção entre rochas 
rT)igmatíticas e de substituição 

aventaram a possibilidade da idade 820 MA representar um 
primeiro período de remohilização de urânio durante o Brasiliano 
Inferior, e não a idade original da mineralização que poderia ser 
bem mais antiga A idade de 540 MA poderia ser devida à remo
bilização e redeposição do urânio durante eventos ter mais do 
Brasiliano Superior 

A presença de padrões geocronológicos simila; es em outros 
continentes, tais como na URSS e Suécia, certamente reflete um 
importante marco evolutivo na história da Terra 

Considerando as relações geológicas e geocronológicas entre 
o Granitóide São Timóteo e o Complexo Cara íba-Paramir im, con
sidera-se aquela unidade como tendo srdo gerada em épocas 
anteriores, sofrendo posterior retrabalhamento e reomogeneiza
ção isotópica há 1 700 MA atrás 
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Fig 1 19 - Diagrama de variação química para as amostras do Maciço São 
Timóteo 

1.2 7- Formação Ticunzal 

1 2 7 1 -Generalidades 

Foram Barbosa et a/11 ( 1969) que pela primeira vez mencionaram, 
na área do Projeto Brasília, a presença esporádica de restos de 
xistos sobrepostos aos gnaisses do Complexo Goiano atribuídos, 
na época, ao Grupo Araxá sem, contudo, terem sido carta
grafados 

Praticamente uma década após a publicacão do trabalho de 
Barbosa et a/11 (op ctt ) a N UCLEBRÁS, através do Projeto Campos 
Belos-Cavalcante, constatou a ocorrência de importante pacote 
de xistos sotopostos aos quartzitos da Formacão Arraias do 
Grupo Araí, correlativos aos xistos aludidos por Ba.rbosa er a/11 (op 

10 
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Fig 1 20- Diagrama de variação K,O x Na20 de Marmo (1956) para o Granitóide 

São Timóteo 

ctt ), ocupando, via de regra, as fraldas das escarpas quartzíticas e 
passíveis de serem cartografados em escala 1 :100 000. 

No entender de Marini et a!tt (s d ) esta seqliência de xistos 
seria o nível estratigráfico condicionador das anomalias radiomé
tricas detectadas nas regiões de Campos Belos-Monte Alegre e, 
principalmente, na depressão do Rio Claro, nos contrafortes da 
serra do Ticunzal, a oeste de Cavalcante 

Constituir-se-ia, para os aludidos autores, uma unidade litoes
tratigráfica passível de maiores atenções, quer por seu signifi
cado geológico, quer por sua importância metalogenética para as 
províncias uran ífera e estan ífera da região centro-leste de Goiás 
pois, segundo os mesmos, "além de condicionar as ocorrências 
da primeira é frequentemente a encaixante dos granitos, pegma
titos e gtetsens da segunda". 

A nova formação mapeada passou a ser denominada, provi
soriamente, de "Unidade Xistosa" pelos referidos autores 

Ressalte-se, inclusive, que Marini & Fuck (apud Marini et a!tt 
s d ) correlacionam os xistos grafitosos que bordejam a serra 
Branca, e que se encontram parcialmente greisenizados, aos xis
tos grafitosos da porção superior da Formação Cachoeira das 
Éguas Estes xistos, nesta região, estão sotopostos aos quartzitos 
da Formação Arraias e seriam os mesmos litotipos que, a leste, 
assomam na área do Projeto Campos Belos-Cavalcante (NUCLE
BRÁS, DRM) 

Marini et altt (s d.), tendo em vista o aumento progressivo do 
metamorfismo dos metassedimentos do Grupo Ara í de leste para 
oeste, o fato de que na borda oriental da serra da Mesa o Grupo 
Ara í apresenta a mesma associação mineralógica do Grupo Serra 
da Mesa e que ambos os grupos assentam-se diretamente sobre 
os xistos grafitosos da "Unidade Xistosa", lançam a hipótese de 

TABELA 1 XXIV 

Idades Pb206;u238, Pb207 ;u235 e Pb207jpb206 em rochas dos arredores de Lagoa Real 
--~-- ,------·-r-·--

N? de N~ de Rocha 
ordem campo 206pb;238u 207pbf235u 207pb;206p b 

Idade Idade Idade 
206pbj204pb 206Pb/238u 207pbf235u 207pbj206pb Rei 

--

40 Nb-146 Albitito mi- 0,1360 1,2453 0,06648 7,017 822 821 821 251 
neraliz 

40 Nb-ES-6 Plagiocl 0.4528 4,137 0,06629 249 2 408 1 661 818 251 
gnais 

40 Nb-B0-1 Uraninita 0,08585 0,69066 0,05842 540 531 533 545 251 
-

Obs :os números de referência são os da bibliografia 
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que ambas as seqLiências fazem parte de uma mesma faixa de 
dobramentos e que os Grupos Serra da Mesa e Araí comporiam, 
respectivamente, porções internas e marginais da citada faixa 

Para os aludidos autores, ambas as seqLiências represen
tariam fácies sedimentares e metamórficas de mesma idade, 
sobrepostas ora sobre os xistos grafitosos, ora sobre os gnaisses 
do Complexo Basal 

Para Marini et a/11 (op crt ): "este último fato demonstra tam
bém que a seqLiência de xistos grafitosos foi eliminada local
mente por erosão antes da deposição dos quartzitos basais, quer 
na Formação Arraias, quer no Grupo Serra da Mesa" 

Diante do exposto julgam os autores que a "Unidade Xistosa" 
poderia ter tido uma extensão areal bem maior do que a atual
mente cartografável e que haveria a possibilidade de se corre
lacionar esta unidade litoló,gica na área do Projeto Campos Be
los-Cavalcante (NUCLEBRAS,DRM) com a Formacão Cachoeira 
das Éguas do Grupo Araxá · 

Esta unidade xistosa, no âmbito da Folha SD 23 Brasília, será 
denominada de Formacão Ticunzal pois seus afloramentos mais 
representativos situam-se no sopé da serra homônima, no muni
cípio de Cavalcante (GO) 

1 2 7 2- Distribuição na área 

A Formação Ticunzal possui, na Folha SD 23 Brasília, presença 
bastante restrita, condicionada a estreita faixa de ocorrência nas 
bordas das serras da Boa Vista, Boqueirão, Arraias e Água Fria e 
em quase todo o rebordo da depressão interplanáltica do Rio 
Claro, principalmente no sopé das serras do Ticunzal e Tomba
dor, sua localidade-tipo Para efeito de cartografia geológica, 
somente foram representadas no mapa as áreas de afloramento 
mais relevantes, no caso as do sopé das serras do Ticunzal e 
Tombador, na região do rio Neg10 As outras áreas de ocorrência, 
por serem constituídas por estreitas faixas de afloramentos, não 
guardam representatividade nesta escala de mapeamento 

1 2 7 3 - Posição estratigráfica 

A Formacão Ticunzal posiciona-se na estratigrafia regional 
assente aos gnaisses cataclásticos do Complexo Goiano e solo
posta pelos quartzitos da Formação Arraias Em ambas as 
situações o contato se faz através de uma discordância ero
sional 

Segundo Marini et alrr (s d ), a Formacão Ticunzal apresenta 
espessura muito variável Sua espessura média ser ia da ordem de 
200m medidos entre a capa e a lapa dos xistos situados nas 
regiões do rio Preto e imediatamente a sudoeste de Campos 
Belos Quando os xistos não respondem presença, deixam que os 
quartzitos da Formação Arraias assentem-se aos gnaisses do 
Complexo Goiano 

Para os referidos autores, o fato dos quartzitos da Formação 
Arraias ocorrerem ora sobre os xistos, ora sobre os gnaisses 
cataclásticos do embasamento, demonstra a existência de 
importante fase de erosão pré-Ara í e, conseqLientemente, de dis
cordância erosiva 

Ainda Marini et a/11 (s d ) reforçam a presença de discordância 
entre os xistos da Formação Ticunzal e os quartzitos da Formação 
Arraias, através do contraste marcante do grau de metamorfismo 
exibido pelos metapelitos intercalados nos quartzitos da For
macão Arraias em relacão aos xistos da Formacão Ticunzal Nas 
regiões de Arraias-Ca-mpos Belos e Teresin~-Nova Roma os 
primeiros apresentam-se como ardósias, macroscopicamente 
afaníticas, expondo ao microscópio finíssimas !ameias de seri
cita Já os xistos, ao contrário, são grosseiros, exibindo duas xis
tosidades e com paragêneses tais como: biotita-muscovita-gra
fita-quartzo, biotita-gra nada-epídoto, muscovita-quartzo-cia n i ta, 
muscovita-tremolita-quartzo e clorita-muscovita-quartzo, atri
buíveis à zona da biotita ou epídoto 

Com relação ao contato com o Complexo Goiano, este é 
menos nítido porque, muitas vezes, a seqLiência xistosa rela
cionada à Formação Ticunzal apresenta, em sua porção basal. 
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gnaisses grafitosos muito semelhantes aos encontrados no 
Complexo Goiano 

Em zonas de falhas os gnaisses do embasamento, por 
cataclase, transformam-se em milonitos xistos, muito semelhan
tes aos xistos da Formacão Ticunzal As diferencas, segundo 
Marini et a/11 (op crt ), são 'que os xistos desta form;ção apresen
tam dois planos de xistosidade bem marcantes e com minerais 
típicos como granada, biotita e cianita Seriam assembléias 
mineralógicas bastante distintas das encontradas nos xistos 
cataclásticos do embasamento 

Todavia, algumas vezes, quando o contato da unidade de xis
tos se faz com os gnaisses cataclásticos, este é bem nítido e pode 
ser cartografado com relativa facilidade 

Os granitos estaníferos tipo Serra Branca, bem como suas 
manifestações pneumatolíticas e hidrotermais, são nitidamente 
intrusivos na formacão em pauta Nos contatos com os xistos 
encaixantes, freqLie~temente formam-se grersens, quase sempre 
portadores de mineralizações e compostos por mica verde, to
pázio, berilo, cassiterita, fluorita e quartzo 

Neste ponto vale como adendo a seguinte explicação: Bar
bosa et a/ri ( 1969) quando fizeram o primeiro mapeamento geoló
gico do Estado de Goiás, nos domínios do Projeto Brasília, 
DN PM/PROSPEC, relacionaram os xistos grafitosos assentes ao 
embasamento, os quais constituem atualmente a Formação 
Ticunzal, ao Grupo Araxá 

Posteriormente Marini, Fuck e Figueiredo (1976), com base 
em critérios litoestratigráficos, houveram por bem separar os 
metamorfitos da região da Serra da Mesa dos do Grupo Araxá, 
cognominando-se de Grupo Serra da Mesa 

Ainda Marini, Fuck e Figueiredo (1976) e Marini et a/11 (1977) 
sugeriram que sejam retirados, do Grupo Serra da Mesa, os xistos 
grafitosos e gnaisses grafitosos que ocorr-em sotopostos às 
camadas de quartzitos grosseiros da base deste grupo, em volta 
do domo da Serra da Mesa, propondo-lhes a denominação de 
Formação Cachoeira das Éguas 

Mais recentemente, Marini & Fuck (apud Marini et a/11, s d ) 
correlacionaram os xistos grafitosos que bordejam a serra Branca 
aos xistos grafitosos da região da Serra da Me,sa, locando-os na 
porção superior da Formação Cachoeira das Eguas Tais xistos, 
nesta região, seriam recobertos pelos quartzitos da Formação 
Arraias do Grupo Araí, guardando, por conseguinte, o mesmo 
posicionamento dos xistos gra~itosos da área do Projeto Campos 
Belos-Cavalcante (NUCLEBRAS, ERGOI) relacionados à For
mação Ticunzal Ambas as formações seriam, portanto, cro
nocorrelatas 

Em síntese, no contexto litoestratigráfico do centro-oeste do 
Estado de Goiás, a Formacão Ticunzal seria cronocorrelacionável 
à Formação Cachoeira da~ Éguas e ambas estariam sotopostas às 
seqLiências homotaxiais Araí, Araxá e Serra da Mesa 

1 2.7.4- Litologias 

Segundo Marini et a/11 (s d ) até o presente momento não foi possí
vel estabelecer-se uma subdivisão litoestratigráfica para a Forma
cão Ticunzal. tendo em vista a não identificacão de níveis-guias 
~ontínuos resultado do intenso dobramento 'que lhe é caracte
rístico, e pela existência de colúvios nas encostas onde ocorrem 
suas maiores exposições 

Observa-se, entretanto, que próximo à base da seqLiência são 
mais frequentes os níveis grafitosos, enquanto para o topo são 
comuns níveis de micaxistos destituídos de grafita 

Para Marini et a/11 (op crt) os xistos biotíticos e/ou muscovíti
cos, usualmente grafitosos, e os quartzo-micaxistos, todos com 
duas xistosidades, a última de clivagem, constituem as litologias 
dominantes Via de regra apresentam-se bastante brechados e 
filonitizados com associações de finas camadas de grafita 
xistos 

Os xistos apresentam, em geral. associações mineralógicas 
características da fácies xisto verde e, localmente, indícios de 
metamorfismo mais elevado, correspondente à fácies anfi
bolito 



Evidências de retrometamorfismo são constàtáveis nas fratu
ras e bordas dos porfiroblastos de granada através do surgimento 
de micas pela pseudomorfose da andaluzita em sericita e pela 
sericitização dos planos de xistosidade. 

Na base da seqüência, associam-se aos xistos, localmente, 
gnaisses grafitosos. 

Leitos de quartzitos grosseiros e micáceos, turmaliníticos, ou 
arcoseanos, raramente atingindo 2m, também respondem pre
senca em associacão com os xistos 

Óurante os trabalhos de campo desenvolvidos pelo Projeto 
RADAM BRAS I L, na área de ocorrência da unidade em pauta, 
devido à escala regional de mapeamento, somente foram 
observados alguns afloramentos de micaxistos grafitosos na 
região do rio Negro os quais. na época, não foram relacionados à 
Formação Ticunzal 

Sendo assim, para se fazer uma descrição sintética das litolo
gias que compõem esta unidade, tornou-se necessário utilizar os 
dados coligidos por Marini et a/11 (s d ) enfocando, precipua
mente, a região do rio Negro, localidade-tipo da referida for
mação 

Segundo os autores, os principais tipos litológicos encontra
dos foram: 

1 2 7 4 1 - M icaxistos grafitosos 

Afloram extensivamente e exibem-se com granulações gros
seiras, em geral com duas xistosidades bem visíveis, a última de 
cisalhamento, provocando a crenulação da primeira, com cor de 
intemperismo avermelhada, resultante da limonitizacão pro
veniente da alteração da limonita ou magnetita Caracte.rizam-se 
por sujar a mão de preto, dada a presença de grafita Estil pode 
ocorrer tanto disseminada como concentrada em finos leitos pre
tos, podendo-se, neste último caso, identificar a estratificação, 
que é rara nos xistos da região Amostras frescas são raramente 
encontradas, sendo nestas identificados a olho nu muscovita, 
biotita. quartzo e grafita Como acessórios são comuns magne
tita, zircão, turmalina e feldspatos 

1 2 7 4 2 -Grafita xistos 

Os grafita xistos puros são pouco frequentes, ocorrendo normal
mente em leitos de centímetros a decímetros que só ocasional
mente atingem mais de 2 m de espessura Possuem cor preta, 
xistosidade bem desenvolvida, comumente mostrando-se cre
nulada e são muito puros, de forma que se distinguem macrosco
picamente só !ameias de grafita 

1 2 7 4 3 - M uscovita xistos 

São bastante comuns e ocorrem. como os biotíticos, em camadas 
espessas e por grandes áreas Possuem cor de alteracão cinza, 
granulação grossa, podendo ser ou não grafltosos Ma i~ freqüen
tes e característicos são os muscovita xistos não grafitosos A 
biotita é um componente minoritário comum em alguns espéci
mes deste xist:J e zircão, opacos e turmalina são acessórios fre
quentes 

Alguns destes xistos exibem feições reliquiares que lembram 
minerais de rochas ígneas, suspeitando-se, pois, derivarem de 
rochas vulcânicas de composição ácida 

1 2 7 4 4- Sericita xistos e sericita-clorita xistos 

Assemelham-se, em composição mineralógica, aos muscovita 
xistos, porém apresentam granulação fina, mal se identificando 
em amostras de mão os minerais micáceos As amostras mais 
quartzosas têm textura granolepidoblástica Por vezes são 
feldspáticas (pertíticas) e mostram como acessório turmalina 
acicular. 

1 2 7 4 5- Micaxistos granatíferos 

Os micaxistos granatíferos são mais frequentes do que aparen
tam no exame de campo, uma vez que contêm granadas sub-

milimétricas dificilmente distinguíveis em afloramentos semi
alterados Apresentam cor de alteração castanho-avermelhada e 
são constituídos principalmente por biotita, muscovita, quartzo e 
opacos Usualmente só o exame microscópico revela a presença 
de granada submilimétrica 

Menos frequentes são os granada xistos com porfiroblastos 
de almandina com até 1 em de tamanho, como ocorrem em certos 
níveis na região do rio Preto Nas bordas e nas fraturas dos por
firoblastos de granada verifica-se, por vezes. mica marrom resul
tante de retrometamorfismo 

1 2.7 4 6- Gnaisses grafitosos 

Intercalam-se. via de regra. nos micaxistos grafitosos da porção 
inferior da unidade São granoblásticos com foi i ação bem nítida, 
conferida tanto pelas micas e pela grafita, como pela orientação 
dos grânulos de quartzo 

1 2 7 4 7 - Tremolita xistos 

São pouco frequentes atendo-se somente a certos níveis afloran
tes na área do rio Preto São, em geral, bastante quartzosos, com 
textura lepidonematoblástica 

1 2 7 5- Geocronologia 

Com relação à idade dos xistos pode-se afirmar que os mesmos 
são mais antigos que os quartzitos da base da Formação Arraias, 
como também que os granitos tipo Serra Branca que lhes são niti
damente intrusivos 

Com relacão a estes observaram-se valores radiométricos 
pelo método. Rb/Sr, em rocha total, que acusaram idades no 
intervalo de 1 1 50 a 1 600 MA 

Hasui &Almeida (1970) relacionaram, pelo mesmo método, o 
Granito Serra da Mesa à isócrona de 1 400 MA 

Por outro lado, Hasui (apud Marini et a/11, s d.) comunicou a 
obtencão de isócrona com 2 000 MA nos gnaisses da borda sul 
da ser~a da Mesa, atribuídos à Formação Cachoeira das Éguas que 
está sendo cronocorrelacionada à Formação Ticunzal 

Cordani (apudMarini eta/11, s.d ) fornece valor isolado de 2 600 
MA obtido em rochas da serra Branca 

Calcado no exposto é provável que os xistos da Formação 
Ticunzal sejam de idade proterozóica inferior ou mesmo ar
queana. 

2 8- Grupo Araxá 

2 8 1 -Generalidades 

O Grupo Araxá foi definido pela primeira vez por Barbosa (1955, 
apud Barbosa et a/1i, 1 970) no decorrer de estudos real'rzados no 
Triângulo Mineiro, nos arredores da cidade de Araxá Neste local. 
Barbosa (op Gil ) descreveu um grupo de metamorfitos da fácies 
epídoto-anfibolito, constituído essencialmente por micaxistos e 
quartzitos lentiformais com intercalações de anfibolito 

Para o autor, os xistos típicos desse grupo, encontrados em 
torno da cidade de Araxá, são compostos de duas micas, comu
mente com predomínio da muscovita Em geral apresentam como 
acessórios granada, rutilo, zircão, turmalina e estaurolita 

No âmbito da Folha SD 23 BrasOia, a área de ocorrência do 
Grupo Ara xá é tão restrita que torna o grupo menos importante em 
contraste com outras unidades litoestratigráficas de áreas de 
ocorrências muito mais abrangentes 

1 2 8 2 - Distribuição na área 

No trato da Folha SD 23 BrasOia a área de ocorrência do Grupo 
Araxá restringe-se aos arredores da cidade de São Domingos 
(GO) 

Ressalte-se, aqui, que o pacote sedimentar posicionado nas 
imediações da cidade de Conceição do Norte e cartografado na 
Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folha SD 23 BrasOia, 
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DNPM/PROSPEC, como pertencente ao Grupo Araxá, à luz de 
novos dados de campo, _inseriu-se na sequência vulcanossedi
mentar relacionada ao Complexo de Conceição do Norte, consi
derado como um provável greenstone belt. 

A serra de São Gonçalo, situada a oeste da cidade de Concei
ção do Norte, também plotada no mesmo mapa como Araxá, foi 
englobada pela Formação Arraias do Grupo Ara í 

Os afloramentos de "xistos Araxá" posicionados nas cer
canias da cidade de Nova Roma (GO) plotados também no mapa 
do DNPM/PROSPEC não foram ali constatados no decurso dos 
trabalhos de campo do Projeto RADAMBRASIL 

1 2 8 3 - Posição estratigráfica 

Na coluna estratigráfica da Folha SD 23 Brasilia, o Grupo Araxá 
posiciona-se sobre o Complexo Goiano Na Folha em pauta, sua 
delimitação e relações de contato com as rochas do embasa
mento são nitidamente observáveis, tal a discrepância textura!, 
estrutural e grau metamórfico entre os constituintes litoestrati
gráficos Deve-se ressaltar, entretanto, que em Folhas circunvizi
nhas à Folha SD 23 Brasilia, como é o caso da Folha SC.22 
Tocantins, o relacionamento estratigráfico das unidades em 
questão é incerto e muito complexo, devido à superimposição de 
eventos tectotérmicos acompanhados de metamorfismo poli
cíclico e polifásico que atuaram sobre as mesmas, ao ponto de 
não se poderem relacionar as rochas resultantes a esta ou àquela 
unidade litoestratigráfica 

1 2 8 4- Litologias 

Na Folha SD 23 Brasília as litologias dominantes do Grupo Araxá 
são representadas por xistos grafitosos e filitos grafitosos 

Os xistos são rochas de cor cinza-escuro, de granulação fina a 
média e aspecto xistoso 

Ao microscópio apresentam textura lepidoblástica, local
mente porfiroblástica, composta por um arranjo lepidoblástico de 
biotita, quartzo e muscovita, além de porfiroblastos de an
daluzita, estaurolita, granada e cloritóide 

Na maioria das vezes os porfiroblastos de andaluzita apre
sentam-se intensamente alterados para sericita Este fato parece 
ser indício da presença de chiastolita, a qual é particularmente 
sujeita a este tipo de alteração ao longo das linhas de in
clusões carbonosas 

Já os filitos possuem cor amarronzada, de granulação fina e 
aspecto xistoso, contendo certa quantidade de grafita 

Ao microscópio exibem textura lepidoblástica, composta por 
níveis superpostos de biotita e quartzo O conjunto apresenta-se 
fortemente crenulado 

Ressalte-se, também, que pode-se reconhecer, nas áreas de 
ocorrência do Grupo Araxá, metamorfismo do tipo regional, de 
contato e retrógrado O metamorfismo regional se caracteriza 
pela presença de rochas da fácies anfibolito, representado por 
associações minerais com biotita, granada, estaurolita, an
daluzita e cloritóide O metamorfismo de contato é observado nas 
vizinhanças das intrusões graníticas, onde os biotita xistos apre
sentam localmente granada e estaurolita O metamorfismo retró
grado é evidenciado pela presença de paragêneses superim
postas 

1 2 8.5 - Geocronologia 

O Grupo Araxá tem sua maior expressão em áreas adjacentes, a 
oeste, fora dos limites da Folha SD 23 Brasil ia, onde se concen
tram os dados radiométricos 

Estes metassedimentos foram datados na borda ocidental do 
Complexo Cana Brava, onde recebe a denominação de Grupo 
Serra da Mesa (Marini et ali!, 1977), definindo uma idade isocrô
nica de 1 150 MA, esboçando-se também, no mesmo diagrama, 
isócronas de 800 MA em pares de amostras de mesma proce
dência (Hasui et a/11, 1980) 

Idade I</ Ar de 530 MA foi obtida num anfibolito, registrando o 
aquecimento brasiliano que afetou rochas desta região Nos ar~e-
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dores de Uruacu, análises Rb/Sr desses metassedimentos ali
nharam-se nu~ diagrama isocrônico com idade de 550 MA e uma 
relacão inicial de 0.760, refletindo um rejuvenescimento isotó
pico' brasiliano nesta porção mais a sul (Hasui et a/11, 1980) 

Análises isotópicas Rb/Sr dos metassedimentos do Grupo 
Araxá, na região de Goiânia, esboçaram num diagrama isocrônico 
um alinhamento com 950 MA (Hasui et a/li, 1980) 

Notam-se portanto idades de metamorfismo semelhantes 
para os Grupos Serra da Mesa e Araxá, evidenciando uma tecto
gênese Uruaçuana que afetou grande extensão ocupada por 
estas rochas Influências do tectonismo brasiliano foram detecta
das tanto nas idades Rb/Sr, como nas K/Ar, onde os valores em 
torno de 500 MA, e intermediários, caracterizaram homogenei
zações isotópicas deste ciclo 

1 2 9- Grupo Araí 

O Grupo Araí, nos domínios da Folha SD.23 Brasilia, é repre
sentado por uma seqLiência de baixo grau de metamorfismo, 
localizada em sua porção mais ocidental. ocupando áreas englo
badas pelas Folhas SD 23-V-A, V-C e Y-A. 

Seus litotipos recobrem o embasamento granito-gnáissico 
relacionado ao Complexo Goiano e são sotopostos pelos 
metassedimentos dos Grupos Bambuí e Paranoá 

Esta unidade litoestratigráfica possui uma característica geral 
bem marcante, qual seja a de apresentar, em sua base, um pacote 
psam ítico integrado, primordialmente, por quartzitos ortoquartz í
ticos, quartzitos feldspáticos e metarcóseos. e em seu topo por 
uma seqLiência onde predominam pelitos Alicerçado nesta 
brusca variação litocomposicional. pode-se dividir a unidade em 
duas formações, denominadas por Arraias, na base, e Traíras, 
no topo 

2 9 1 - Formação Arraias 

2 9 1.1 -Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica, bem como a totalidade do Grupo 
Araí, possui uma bibliografia limitada, a qual compõe-se de tra
balhos que versam sobre a matéria de uma maneira muito 
gen.eralizada. Raros são os trabalhos que enfocam assuntos 
específicos, o que vem provar que o grupo ainda carece de estu
dos mais pormenorizados, a nível de campo, em escalas de 
detalhe, semidetalhe e regional 

Os primeiros estudos sobre este grupo de metamorfitos 
devem-se a Andrade Ramos (1959) que, em rápido reconheci
mento geológico na região centro-oriental de Goiás, referiu-se a 
eles como quartzitos e xistos do Grupo Canastra, expressando-se 
da seguinte maneira: "Cerca de 20 km a norte de Arraias voltam a 
aparecer quartzitos ondulados com eixo de dobramento EO for
mando monadnocks intercalados de xistos verdes, com direções 
sensivelmente NS Estes materiais podem ser incluídos na Série 
Canastra (Série Minas)" 

Almeida (1967) também correlacionou a seqüência ao Grupo 
Canastra O aludido autor reconheceu neste grupo uma formação 
quartzítica inferior denominada de Formação Cristalina - cu
nhada por O H Leonardos em 1 960- a qual constitui a vasta ser
rania que é a Chapada dos Veadeiros, assim como as serras que 
dela se continuam para norte, atravessando o rio Paranã para 
alcançarem o município de Natividade Estas serranias, atual
mente, estão relacionadas à Formação Arraias 

Dos trabalhos pioneiros deve-se dar ênfase ao de Barbosa et 
a/11 ( 1969) que tem o mérito de propor a primeira coluna estrati
gráfica composta do Grupo AraL a qual foi dividida formalmente 
nas Formacões Arraias e Traíras e, informalmente, em 1 O (dez) 
unidades, t~mando como base a extrema variação litológica apre
sentada na referida coluna 

Segundo os autores, a fim de melhor defini-las, foram feitas 
várias secões na Folha de Cavalcante, ressaltando-se o perfil feito 
a cavalo de Cavalcante a Paranã, em cujo trajeto executaram-se 
diversas seções geológicas ortogonais de direção leste-oeste 



Caracterizadas as unidades, os geólogos Dyer e Meneguesso 
(apud Barbosa et alii, op c1t) sugeriram uma nova denominação 
para o conjunto de unidades informais que haviam empilhado, a 
de Grupo Araí. nome referente a um povoado- também conhe
cido popularmente na região como São Domingos- existente a 
NNO da cidade de Cavalcante (GO) 

Com relação à base da sequência, Barbosa et ali1 (op cit ) 
denominaram-na de Formação Arraias, pelo fato de aflorarem no 
município homônimo de Goiás suas melhores exposições, como 
também devido ao valor econômico-mineral desta região 

Digno de menção é o trabalho publicado por Dyer (1970) na 
revista da Escola de Minas de Ouro Preto, que consiste em uma 
síntese das informacões divulgadas pela PROSPEC no relatório 
sobre a "Geologia. e lnv'entário dos Recursos Minerais do 
Projeto Brasnia" 

Dos trabalhos mais recentes pode a princípio ser citado o de 
Schobbenhaus Filho et al1i (1975), que caracterizaram a Forma
ção Arraias como composta de quartzito basal com lentes de 
metaconglomerado intraformacional, seguido de metassiltitos, 
filitos, calcoalbititos e, novamente, quartzitos no topo, apresen
tando um complexo de rochas efusivas de composição basalto
andesítica, parcialmente metamorfizado e concordante com o 
quartzito basal 

Marini. Fuck e Figueiredo (1976), na área do Projeto São Félix, 
utilizando a mesma divisão informal proposta por Barbosa et al11 
(op c1t ), atribuíram à Formação Arraias uma composição litoló
gica um pouco distinta da originalmente apresentada Definiram
na como uma sequência constituída por quartzitos micáceos, 
laminados, com níveis conglomeráticos e intercalacões de 
quartzo-xistos exibindo, localmente, xistos calcíferos · 

Baêta Junior.et al11 (1978) dividiram a Formação Arraias em 
três subunidades assim descritas: 

A Subunidade 01 compõe-se de quartzitos cinza-claro, de 
granulação média a grosseira, muitas vezes arcoseanos e apre
sentando estruturas tais como estratificacão cruzada de médio 
porte com ângulos variando de 40° a 50° 'e marcas de onda Na 
base, em contato com os biotita gnaisses do Complexo Goiano, 
assomam lentes de conglomerado de cor cinza-esverdeado, com 
matriz arenosa e apresentando seixos compostos fundamental
mente de quartzitos, filitos e gnaisses 

A Subunidade 02 inicia-se com filitos cinza-esverdeado, quart
zosos com intercalacões centimétricas de calcário cinza-claro, 
mesocristalino e micciceo Para o topo predominam filitos cinza
escuro, laminados, com intercalações de quartzitos finos e 
silicificados 

Proj Canabrava
Porto Real (AraÓjo 
e Alves, 1975) 

:t 
U) 

Pro] Letos 
( Moutinho da Costa 
et alti, 1976 l 

A Subunidade 03 é formada por quartzitos róseos a cinza
claro, de granulação média a grosseira, estratificado, com 
intercalações de filitos-cinza-esverdeado, quartzosos, Iam i nados 
e apresentando marcas de onda e estratificação cruzada tabular 
de porte centimétrico com ângulos baixos 

Araújo et al11 (1979) propuseram um novo '"squema estratigrá
fico para o Grupo Araí, dividindo-o em seis subunidades designa
das, informalmente, pelos números 01, 02, 03, 04, 05 e 06 A 
Formação Arraias englobaria as Subunidades 01 a 03, e a Forma
ção Traíras, as demais 

Segundo os autores, a Subunidade 01 é formada essencial
mente por quartzitos, com níveis descontínuos de conglomera
dos, lentes de metassiltitos e de rochas vulcânicas de natureza 
ácida a intermediária associadas A Subunidade 02 compõe-se 
dominantemente de metassiltito tendo, na base, lentes de meta
margas e variações arenosas mais para o topo A Subunidade 03 
compreende um espesso pacote de quartzitos, de granulação fina 
a média, por vezes conglomerático, com lentes de metas
siltitos 

É, também, digna de menção no trabalho de Araújo et alit (op 
cit) a correlação cronolitoestratigráfica que os mesmos fazem 
entre os Grupos Araí e Natividade, tomando como base as colu
nas propostas por Moutinho da Costa etaltJ (1976) e Correia Filho 
et al11 (1980) Esta correlação está baseada primordialmente na 
similaridade litológica e no posicionamento dos referidos gru
pos, como pode ser observado na Figura 1 21 

Por outro lado, faz-se necessário observar que a parte superior 
das litologias incluídas por Barbosa et alii (1969) na Formação 
Traíras foi considerada pelos autores como pertencente ao Grupc 
Bambuí 

Braun (1980) calcado nos conceitos estratigráficos emitidos 
por Dyer (1 970) sobre o Grupo Araí, os quais já haviam sido inseri
dos no Projeto Brasília da PROSPEC, sugeriu a extensão do 
mesmo para oeste, além do rio Maranhão, até os contrafortes da 
Serra da Mesa e Dourada e dos maciços básicos e ultra básicos de 
Canabrava, Niquelândia e Ceres 

O autor afirmou: "Apoiado pelos dados levantados nos recen
tes projetos de mapeamento e de aerogeofísica executados pela 
CPRM, assim como pelas novas informações divulgadas a partir 
dos inúmeros projetos de pesquisa mineral, foi procedida uma 
foto interpretação detalhada que veio mostrar a continuidade das 
unidades estratigráficas estabelecidas por Dyer (op c1t ), por 
quase toda a área central de Goiás" O mesmo ainda asseverou 
que as unidades informais mapeadas por Dver (op c1t) são dificil
mente contestáveis, por serem perfeitamente identificáveis no 

PrOJ Notiv1dade 
( Corre.a F 0 e SÓ,l979l 

N 
a> 

" .g Sericita quartzitos 1 com passagem gradocionol pa-
§ ra as rochas carbonotados subjacentes 

'3 
11l 

"' Ser~ cita quartzitos com delgadas 
camadas de quartzttos arcosea-
cnos -"""...---· E 

Clorita- sericita -quartzo xtsto 1 localmente corbon~ 
ti co 

~ Mármores tmpuros 1às vezes dolomÍticos com metabr~ 
-g c h os sinsedtmentores localtzados e lentes de fi litos 
u intercalaoas E 

o 
o 
N 

E 
o 
<D 

E 
o 
o 

" 

/// g 
~~ 

~----~ 
Quartzitos~ colcÓnos 1 calcooreni -
tos e calcahos impuros 

-~--
Quartzo xistos e qu~zitos serict-
ticos ~ 

F!!! tos e seriéita -clorita "tstos 

Sericito-quortzitos com marcos de 
ondas e estratiftcaçõo cruzada 

Metaconglomerados rnuscov(ticos que 
grodom o quartzitos muscov(ticos gro~ 
seiros, com seixos esparsos e vulcâni-

cas aCioas associados 
:::--....Complexo b<Jsal 

§ Clorito-sericita-calcoxisto e/lentes de mármores 
.g C!orita-serictto-quartzo xistoscarbonÓticos com lentes 
(f} de mcirmores 

Clonro -ser(c!ta- quartzo xistos e/lentes de quartzitos 
conglomerortcos 

Complexo basol diatex.itos, metotexitos, fotx.os de 
rochas vulconossedimentores 

Fig 1 21 -Correlações entre os Grupos Arai e Natividad.e, compiladas de Araújo et a/11 (1979) 
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campo e por apresentarem peculiaridades geomoriológicas dis
tinguíveis nas fotografias aéreas E mais, que as áreas de atuação 
dessas unidades possuem, na maioria das vezes, um estilo de 
dobramento muito suave, colocando-as em posição horizontal, 
permitindo assim uma perfeita descrição da coluna 

Braun (op ctt ), além de postular a extensibilidade lateral des
sas unidades, promoveu modificações na divisão estratigráfica 
proposta por Dyer (op ctt ), segundo ele, para torná-la mais 
compatível com as novas informações e as variações faciológicas 
em área muito mais ampla Com relação ao problema o autor 
assim se manifestou: "Suas duas formações na realidade deve
riam constituir grupos, pois compreendem unidades por ele 
(Dyer) bem definidas e mapeadas que, por isso, deveriam ser for
mações É bem verdade que, se quisermos levar em conta os I imi
tes de rnapeabilidade do Código Americano de Nomenclatura 
Estratigráfica, cada formação dessa ainda poderia ser dividida em 
unidades menores perfeitamente mapeáveis na escala 1 :25 000, 
dentro dos critérios estabelecidos por aquele código para a 
caracterização de formações" 

Todavia, a par de todas as supostas assertivas, o autor 
ressaltou a impossibilidade de constatação da existência dessas 
unidades informais em áreas dos domínios do Grupo Araí, porei e 
não devidamente especificadas O próprio assim se expressa: 
"Tratando-se todavia de um pacote que se torna mais deformado 
para leste, a maioria dessas formações não mais seriam reconhe
cidas ali, o que só criaria problemas de nomenclatura e correlacão 
para os futuros geólogos" · 

Finalizando, Braun (1980} ordenou as unidades em 4 grupos 
ela seguinte forma: B (Unidades 02 e 03), sedimentos psamítico
psefíticos de frente transgressiva costeira (deltaica); C (Unidades 
04, 05 e 06), sedimentos pelítico-calcários da frente trans
gressiva nerítica; D (Unidades 07,08 e 09), sedimentos lutítico
psamíticos da cunha regressiva costeira; e E (Unidades 1 O e 11 ), 
sedimentos pelítico-calcários da nova frente transgressiva nerí
tica A Formação Arraias englobaria o grupo A, restrito aos quart
zitos da Unidade 01 de Dyer (1970) e suas intrusões ígneas, e o 
grupo B 

O trabalho mais recente que se tem em mãos é o de Fuck & 
Marini (s d ), o qual não versa especificamente sobre o Grupo 
Araí, mas, sim, abrange todas as coberturas proterozóicas homo
taxiais ao Grupo Araxá O que de mais importante está ali im
presso com relação à unidade em pauta são as conceituações de 
ordem faciológica e as correlações das colunas estratigráficas de 

Projeto Canabrava- Porto Real (AraÚjo et ali i, 1979) 

SOm 

Barbosa et al11 (1 969), Araújo et al11 (1979) e Fuck & Marini (1978), 
onde se pretende mostrar a gradativa modificação da coluna do 
Grupo Araí, à luz de estudos mais detalhados (Fig 1.22) 

Podem-se citar ainda os trabalhos de Bruni et alit (1976b), 
Marini et a/11 (1977), Marini et ali1 (1978) e Dardenne (1979) que 
reportam sobre o Grupo Araí de forma sucinta, dentro da descri
ção de um contexto geológico regional 

Na verdade aqui será adotada a divisão litoestratigráfica pro
posta por Barbosa et al11 (1969) (Fig. 1.23), porque esta é a única, 
na literatura geológica específica, que se propõe a ser de âmbito 
regional Todavia, foram feitas modificações visando a adaptar a 
nova coluna à realidade dos trabalhos de campo desenvolvidos 
pelo Projeto RADAMBRASIL, no trato da Formação Arraias, nos 
domínios da Folha SD 23 Brasil ia Sendo assim, foi suprimida a 
Subunidade 02 de Dyer (1970), pelo fato de não terem sido 
observados os níveis de calcoalbititos associados aos quartzitos 
e rnetass iltitos qL'e a compõem 

A tentativa de Braun (1980) para modificar a estratigrafia do 
Grupo Araí, ao reagrupar as unidades informais de Dyer (op ctt ), 
tornando corno base as condicões ambientais de sedimentacão, 
é válida O que parece ainda c~recer de dados de campo é a pro
posição formula da pelo autor em forma I izar as referidas unidades, 
elevando à categoria de grupo as Formações Arraias e Traíras 

Por outro lado, as formulações de Braun (1980) com relação à 
extensibilidade lateral das unidades até as cercanias das serras 
da Mesa, Branca e Dourada parecem ser plausíveis, ressalvando
se o fato de existirem variacões faciológicas laterais e desapare
cimento brusco dessas u~idades, fato inclusive observado e 
reportado pelo autor O que pode, também, ser levado a discus
são é a afirmação do mesmo de que o estilo de dobramento des
sas unidades é suave, colocando-as em posição horizontal. 
facilitando sobremaneira o empilhamento estratigráfico Esta 
afirmação, inclusive, é corroborada por Fuck & Marini (s d ) 
quando os mesmos afirmam textualmente "Não obstante as 
mudancas de fácies através da bacia, as diversas camadas são 
acornp~nhadas com relativa facilidade em sua distribuição 
regional, visto que a deformação e o metamorfismo que as atingi
ram foram suaves, pouco perturbando sua disposição e caracte
rísticas originais" 

Esta afirmacão é no entanto motivo de controvérsia, pois a 
sequência Ara f depositada em borda de plataforma sofreu, pelo 
menos, a infiL,ência das tecwgêneses L'rLiaÇL'ana e brasiliana, as 
quais, respectivamente, imprimiram sobre ela dobramentos e 

Fig 1 22- Correlações entre as colunas propost~s para o Grupo Araí, segundo Fuck & Marini (s d I 
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Fig 1 23- Coluna litoestratigráfica do Grupo Arai nos domínios da Folha SD 23 
Brasil ia adaptada de 'larbosa et a/11 (1969) 

redobramentos que podem ser observados, por exemplo, nas 
imagens de radar na escala 1:250 000, na Folha de Cavalcante da 
PROSPEC na escala 1 :250 000 e em observacões de campo 
Estes estilos tectônicos superimpostos, visíveis ~té em escala de 
afloramento, dificultam sobremaneira o empilhamento estrati
gráfico, principalmente das seqt.iências pelíticas de topo 

BaêtaJunioreral11 (1978). por exemplo, já haviam atinado para 
este fato ao reportar: "As estruturas presentes nas litologias do 
Grupo Araí refletem no mínimo três fases de dobramentos, sendo 
a primeira referente ao Ciclo Uruaçuano (Almeida, 1967) e as 
duas últimas ao Ciclo Brasiliano (Almeida, op C!t )" 

Os autores supracitados asseveram que a tectônica uruaçuana 
produziu lineações e microdobramentos cujos eixos possuem 
direção NE-SO Todavia, segundo os mesmos, as feições estru
turais mais destacadas estariam relacionadas ao Ciclo Brasiliano 
traduzidas por duas fases de dobramentos superimpostos, res
pectivamente de direcões NO-SE e E-0 

Tais afirmativas al(cerçam a contestação que aqui se faz de 
que as diversas camadas das unidades informais das Formações 
Arraias e Traíras possam ser acompanhadas com relativa facili
dade em sua distribuição regional 

Por outro lado, a assertiva de Braun (1980) de que o pacote 
Araí apresenta-se mais deformado para leste - embora o autor 

não especifique a leste de que referencial, pressupõe-se que 
o mesmo esteja se referindo à porção oriental da bacia de deposi
cão- é também contestável As imagens de radar que registram 
~om grande propriedade as feições estruturais mostram um 
aumento gradativo das deformações justamente no sentido 
oposto, de leste pará oeste, da borda da bacia para o seu 
depocentro 

Em suma, os conhecimentos sobre o Grupo Araí ainda são 
muito precários A formulação de uma coluna estratigráfica 
regional é um problema de difícil solução, devido ao empilha
mento e à variacão lateral de fácies de suas unid3des A bem da 
verdade, deve-~e mencionar que ainda persistem fortes diver
gências, sobretudo de ordem conceitual, entre alguns autores 

Araújo et al11 ( 1979), por exemplo, colocam uma grande parte 
da seqüência que aflora no topo da serra de Traíras como perten
cente ao Grupo Bambuí e, ressalte-se, esta serra é a localidade
tipo da Formação Traíras do Grupo Araí 

Marini (inf verbal) afirma que a seqt.iência da região da serra de 
Traíras, inserida por Araújo et al11 (op C li ) no Grupo Bambuí, pode
ria ser um pacote pelito-carbonático do Grupo Paranoá de 
ambiente redutor e posicionamento estratigráfico superior à 
seqt.iência deste grupo na região de Alto Paraíso, a qual é franca
mente oxidante 

Ainda para o mesmo, esta seqt.iência redutora poderia, talvez, 
constituir-se em uma unidade à parte, posicionada estratigrafica
mente acima do Grupo Paranoá, fácies Alto Paraíso, e abaixo do 
tilito Jequitaí do Grupo Macaúbas 

Dardenne (apud Fuck & Marini, s d) e Dardenne (inf verbal) 
assevera que os calcoalbititos mencionados por Barbosa er al11 
(1969), colocados na Unidade 02 da Formação Arraias e observa
dos por ele nas imediações da localidade de Colinas (GO), equi
valem ao Conglomerado São Miguel, base do Grupo Paranoá Isto 
quer dizer que mais de 1 500 m de sedimentos empilhados por 
Dyer (1970) e relacionados ao Grupo Araí estariam na verdade 
inseridos no Grupo Paranoá, o que reduziria consideravelmente a 
espessura e a extensão areal do primeiro grupo 

Estes fatos espelham com bastante propriedade o estágio 
atual de conhecimento desta unidade litoestratigráfica 

1 2 9 1 2- Distribuição na área 

A Formacão Arraias no trato da Folha SD 23 Brasília localiza-se 
em sua p~rção mais ocidental, ocupando áreas abrangidas pelas 
Folhas SD 23-V-A, V-C e Y-A 

Na Chapada dos Veadeiros, a SSO de Teresina de Goiás, 
observam-se ótimos afloramentos, onde se notam as referidas 
intercalacões entre os bancos de arenitos e pelitos como também 
as características estruturais do pacote do topo da Formação 
Arraias 

1 2 9 1 3 -Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Arraias, no trato da Folha 
SD 23 Brasília, fica bem definida, pois esta unidade litoestratigrá
fica jaz sobre os gnaisses quartzo-feldspáticos e granitóides do 
Complexo Goiano, em contato erosional ou por falha Este, algu
mas vezes, apresenta-se abrupto e é feito ora pelos quartzitos 
feldspáticos ou ortoquartzíticos da Formação Arraias, ora pelo 
conglomerado basal desta mesma unidade, como é o caso, por 
exemplo, do observado nas imediações da cidade de Campos 
Belos, onde se vê o psefito em contato direto com um gnaisse 
quartzo-feldspático com estruturamento cataclástico 

Ressalte-se também que na região de Campos Belos" Forma
cão Arraias sotopõe-se discordantemente à Formação Sete 
Lagoas do Subgrupo Paraopeba, do Grupo Barnbuí 

Araújo et al11 (1979) já haviam observado as relações de con
tato entre as rochas do embasamento e o Grupo Araí, reportando
se da seguinte maneira: "Sobrepõe-se discordantemente às 
rochas do Complexo Basa I com exceção de alguns trechos onde o 
contato faz-se por falha O contato discordante é marcado ora por 
um nível pouco espesso de metaconglomerado, ora por um quart
zito sericítico de granulação fina, ou, ainda, por rochas vulcâ
nicas ácidas" 
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Ressalte-se entretanto que, na grande maioria das vezes, o 
contato entre estas mesmas unidades apresenta-se intensa
mente mascarado e descaracterizado pelas faixas cataclásticas 
de trend regional NE-SO que a ele se sobrepõem No entanto 
pode-se discernir, com relativa segurança, quais são os litotipós 
pertencentes a uma ou outra unidade, pelo tipo de trama 
cataclástica e estruturas rei ícticas apresentadas As rochas de 
ambas as unidades, ressalvando-se a enorme discrepância de 
seus graus metamórficos, apresentam composição mineralógica 
muito semelhante, ou seja: os gnaisses do Complexo Goiano são 
na Folha SD.23 Brasília quartzo-feldspáticos E os psamitos que 
constituem o pacote Ara í podem ser classificados, a grosso 
modo, como arenitos feldspáticos compostos essencialmente 
por grãos de quartzo, feldspato e fragmentos líticos. 

Estes litotipos, quando expostos a uma forte tectônica de fa
lhamento com conseqt.iente ação cisalhante (sheanng) e triturante 
(crushmg), adquirem feições bastante significativas des
tes esforços, com o desenvolvimento de estruturas de fluxo, por
firoblastos com bordos arredondados, neomineralização (de
senvolvimento de sericita nos planos de foliação), recristalização 
e foliação cataclástica Há, porém, a possibilidade de se separa
rem os dois grupos de rochas As do Complexo Goiano, quando 
sujeitas a tectônica ruptura\, via de regra, guardam ainda resquí
cios do anterior estruturamento gnáissico, ao passo que os repre
sentantes litológicos da Formação Arraias, sofrendo os mesmos 
esforços, exibem uma trama bem mais homogênea, porém não 
menos intensa A estas rochas poderia dar-se a denominacão, 
seguindo a classificação de Higgins (1971 ), de milonito xistos 

Existem entretanto situações de campo em que é pratica
mente impossível propor-se uma separação Exemplificando, 
uma rocha do embasamento, posicionada nas imediacões da 
zona de contato com a Formação Arraias, sendo a pnon textura l
mente isotrópica, quando sofre forte deformação ruptura\ (ca
taclase), transforma-se, também, em um milonito xisto Os 
morrotes alinhados constituídos por milonito xistos, caulínicos, 
com planos de xistos idade sericitizados e que apresentam disse
minações auríferas- aquele da mineração de ouro da cidade de 
Cavalcante é um exemplo típico -, inserem-se nesta problemá
tica, sem que se possa afiançar se os mesmos pertencem a esta 
ou àquela unidade litoestratigráfica 

Faz-se necessário portanto que haja um contraste textura\ 
entre as rochas das referidas unidades litoestratigráficas para 
poder-se individualizá-las 

A Formação Arraias é recoberta pela seqt.iência predominan
temente pelítica da Formação Traíras Inclusive não há citação 
bibliográfica que descreva esta relação de contato 

O contato parece ser transicional e pode ser observado na 
rodovia G0-12, no trecho em que esta corta a Chapada dos Vea
deiros Ali, nota-se uma modificação radical na seqt.iência em ter
mos litocomposicionais De um pacote predominantemente 
psamítico-pelítico da Formação Arraias, grada-se meridiana
mente a um pacote pelítico-psamítico pertencente ao Traíras 

Deve-se aqui afirmar que a inferência da espessura da Forma
ção Arraias é bastante difícil porque esta, como já dito anterior
mente, sofreu a influência de dois ciclos tectoorogênicos, os 
quais imprimiram sobre a seqt.iência dobramentos e redobramen
tos que mascaram sua possança real Será então aceita, com reti
cências, a espessura formulada por Barbosa et a/11 (1969) para 
esta formação Sendo assim, descartando-se o pacote de quartzi
tos com níveis de calcoalbititos que não aflora na Folha SD 23 
Brasília, a seqt.iência teria cerca de 800 m de possança 

1 2 9 1 4- Litologias 

As serranias existentes na mesopotâmia dos rios Paranã e Mara
nhão, em seus baixos cursos, e aquelas observadas fora deste 
interflúvio, nas imediações das cidades de Arraias e Campos 
Belos, constitL,em os principais locais de afloramentos da conspí
cua seqüência psamítica que compõe quase que totalmente a 
Formação Arraias 

A porção mais basal desta unidade é essencialmente consti
tuída por um quartzito cinza-c!aro, macroscopicamente apresen-
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tando-se ora maciço, ora com laminação plano-paralela hori
zontal, de grã média, com os grãos de quartzo bem arredondados 
e exibindo minerais prismáticos alterados, provavelmente felds
patos caulínicos Compõem parcialmente as serranias existentes 
nas imediações das cidades de Arraias e Campos Belos Pode ser 
observado no leito do córrego Sal obre a cerca de 2 km de Campos 
Belos, indo-se em direcão à vila de Combinado. Ali avistam-se 
vários afloramentos, so.b a forma de lajeiros, deste litotipo 

Na verdade a serra de Arraias, localizada no município homô
nimo, em Goiás, seria a feição fisiográfica que melhor configura
ria, em termos litológicos, a unidade informal n? 1 de Dyer (1970) 
Ali, além do quartzito feldspático já mencionado, ocorre asso
ciado um metarcóseo, de coloração cinza médio a claro, de grã 
média a grosseira, apresentando níveis ricos em feldspato Mos
tram, via de regra, bons planos de acamamento Observam-se 
associados a este litotipo estruturamentos primários tais como 
estratificação cruzada de médio porte e baixo ângulo, marcas de 
onda e partmg lmeatton 

Os quartzitos feldspáticos têm ampla distribuição regional, 
ocorrendo em vários pontos da bacia de deposição, como por 
exemplo as serras da Aboboreira e da Areia, exibindo, via de 
regra, as mesmas características litoestruturais 

Ao microscópio apresentam textura psamítica, às vezes 
cataclástica, isotrópica ou orientada quando cataclasada, com 
granulação fina, quase sempre mostrando leitos de granulação 
mais fina numa matriz de granulação média 

O quartzo é o principal constituinte, denotando formas su
bangulares a subarredondadas e forte extinção ondulante O con
tato entre os grãos é variável, ora tangencial interpenetrante, ora 
flutuante Muitos cristais exibem bordas de crescimento auti
gênico e inclusões de apatita, zircão e se ri cita Via de regra, deno
tam formas ovaladas com sombras de pressão nos bordos e no 
interior de alguns cristais. É comum a presença de \ameias de de
formacão 

O f~ldspato presente é o plagioclásio, podendo ocorrer ainda 
o microclínio pertítico O plagioclásio apresenta geminação da 
albita, formas subarredondadas e leve sericitização Nas amos
tras submetidas à cataclase observam-se a deformação e micro
falhamentos nas \ameias de geminação 

Circundando os grãos de quartzo ocorre plagioclásio numa 
massa de sericita, calcita, clorita, óxido de ferro e opacos 

Os acessórios presentes são representados por zircão, epí
doto e turmalina 

Ainda constituindo a serra de Arraias, localidade-tipo da for
mação homônima, observa-se na estrada de Campos Belos a 
Arraias arenito fino a médio, matriz argiloso, bem selecionado, 
bom arredondamento e apresentando estruturas primárias tais 
como estratificação cruzada acanalada do tipo festonada, algu
mas reviradas, denotando mergulhos para este, sul e oeste, com 
predomínio para oeste 

O quartzito feldspático basal, por vezes, grada lateralmente 
para um quartzito de cores variegadas em que predomina a cor 
cinza de tom médio a claro, muito sericítico, desprovido de grãos 
de feldspato, quase sempre apresentando-se bastante silicifi
cado e exibindo forte plaqueamento Uma relevante exposição 
pode ser observada no leito do rio Salobre, próximo da estrada 
que liga Nova Roma ao garimpo da Serra Ali, este litotipo 
intercala-se com um quartzito mais escuro, arroxeado, com por
firoclastos de material quartzoso, muito semelhante às metavul
cânicas que se associam à base do Arrains. 

Microscopicamente apresentam textura blastopsamítica e 
cataclástica, granulação fina, algo orientada, constituindo-se 
essencialmente por quartzo, contendo ainda uma quantidade 
razoável de sericita 

O quartzo é o constituinte majoritário, apresentando forte 
extincão ondulante, formas subarredondadas, às vezes ovaladas, 
exibi~do fraturamento e sombras de pressão nos bordos dos 
cristais Estes grãos de quartzo apresentam-se circundados por 
uma massa fina de sericita e quartzo, microfraturados e bem 
recristal izados. 

Como acessórios pmsentes, aparecem zircão, turmalina e 
minerais opacos 



A seqLiência basal ainda pode ser subordinadamente repre
sentada por quartzitos ortoquartzítrcos ou quartzitos strtcto sensu 
São rochas de grã fina, Iam i nadas ou não, de cores cinza de vários 
tons e rósea Podem ser observadas, por exemplo, nas serras de 
Caldas, da Prata e das Almas 

Apresentam ao microscópio textura granoblástica, às vezes 
granolepidoblástica, aspecto isotrópico a levemente orientado e 
granulação fina Minera logicamente são constituídos essencial
mente por quartzo e muscovita O primeiro apresenta forte extin
ção ondulante, com contatos interpenetrantes e poligonalizados 
e granulação fina Exibe inclusões de apatita, sericita e epídoto 
No contato entre os grãos é comum a presença de pequenas 
palhetas de sericita Os acessórios presentes são representados 
por zircão. epídoto e opacos 

Todos estes litotipos, principalmente aqueles que possuem 
feldspatos como constituinte mineralógico, quando sujeitos a 
esforços com pressionais em zona de falhamentos, transformam
se em milonitos xistos, mascarando todo e qualquer estrutura
me~to primário da pretérita rocha. Pode-se citar. como exemplo, 
o afloramento situado na confluência do rio Arraias com a estrada 
que liga a cidade de Arraias à localidade de Chuva de Manga, às 
margens do rio Palma Naquele ponto, podem ser observados 
enormes lajeiros compostos por quartzitos pertencentes à base 
da Formação Arraias, apresentando forte foliação cataclástica, 
com aparecimento de sericita nos planos de xistosidade A serra 
de Santana. nas cercanias da cidade de Cavalcante, GO (Folha 
SD 23-V-C), possui afloramentos dos mais representativos da
queles milonitos xistos, principalmente na zona de contato com 
as rochas do Complexo Goiano 

A transformação da trama original das rochas da Formação 
Arraias dando origem a uma textura cataclástica com desenvolvi
mento de foliacão, filonitizacão e silicificacão em zona de falha
mentos. config~rando faixas "cataclásticas, Já havia sido abordada 
textualmente por Araújo et a/11 (1979). quando estes reportaram: 
"Zonas de intenso cisalhamento e brechação são comuns em 
toda a área de exposição destas rochas Por conseguinte. 
encontram-se, freqüentemente. filitos e quartzitos extrema
mente brecha dos e silicificados, balizando faixas de milonitos ao 
longo dos planos de falha" 

Em se tratando de litotipos da Formação Arraias, devem ser 
aqui mencionados aqueles que assomam na serra da Ave Maria. 
no município de Cavalcante Ali, observam-se notáveis aflora
mentos de um arenito branco, bem selecionado, maturo, gra
nulometria de fina a média, com grãos compostos fundamen
talmente por quartzo bem arredondado e esférico (provavel
mente menos de 5% de grãos de feldspato) É uma constante a 
presença de estruturamentos primários. tais como npple marcks, e 
grandes estratos cruzados do tipo acanalado, com duplo sentido 
de corrente e mergulhos de até 40° com forte truncamento entre 
os estratos Ressalte-se que este psamito grada verticalmente 
para um arenito muito fino e bastante argiloso, muito semelhante 
àquele observado na serra de Arraias 

É sintomática a presença associada aos quartzitos basais da 
seqLiência Arraias. de um metaconglomerado intraformacional 
Este psefito já havia sido observado e descrito por Dyer ( 1 970). 
pela primeira vez. nas proximidades da cidade de Arraias, em aflo
ramentos do r i o homônimo, no local da antiga usina de força da 
cidade O autor assim se expressou: "Na velha usina da cidade 
podem ser vistos magníficos afloramentos do psefito que aí 
ocorre formando lentes que acompanham os planos de estratifi
cação A lente mais superior que aflora na estrada que dá acesso à 
usina possui seixos principalmente de quartzito encaixante. mas 
também de gnaisses e metapelitos finos que o intercalam Ainda 
encontram-se seixos esparsos ou em pequenas concentrações 
dentro das camadas diagonais de quartzito" 

As observações de Dyer (op ctt ) estão cor retas e pode-se aliar 
a estas informações o fato de que o metaconglomerado possui 
seixos que variam de poucos centímetros de eixo maior até meio 
metro Estes são formados de metapelitos, vulcânicas e, princi
palmente, do quartzito que compõe a rocha encaixante A 
ausência de seixos de rochas do embasamento lhe dá um posi-

cionamento intraformacional e a sua configuração lentiforme lhe 
restringe a presença em termos espaciais 

A matriz do conglomerado é quartzítica, de extrema dureza, 
apresentando laminação. Há uma pronunciada tendência dos sei
xos de se disporem com seus eixos maiores concordantemente 
aos planos de foliação da matriz, cuja atitude média é 
N30°E-48°NO Seu contato com a rocha encaixante é brusco e 
pode ser observado em escala de afloramento 

Deve aqui ser ressaltado que, algumas vezes. foi observado 
este psefito diretamente assente <W embasamento e portanto 
com posicionamento hasal em relação à seqLiência Arraias Pode
se citar, como exemplo, o afloramento sito no início da subida da 
serra de Arraias, indo-se no sentido da cidade do mesmo nome 
Ali, o psefito apresenta-se altamente cataclasado com desenvol
vimento de foi ia cão na matriz e nos seixos Estes são constituídos 
por quartzo, qu~rtzitos e gnaisses do embasamento 

No leito do rio Santa Isabel, na confluência deste com a 
estrada que liga a localidade de Chuva de Manga à cidade de 
Arraias, expõem-se grandes lajeiros formados por este psefito. 
aiJresentando matriz com planos bem pronunciados de xistosi
dade, o que é quase uma constante em todos os afloramentos 
observados 

Ao microscópio, a matriz apresenta-se milonitizada, de grã 
fina a média. composta essencialmente por grãos de quartzo fra
turados. granulados. entremeados a leitos sericíticos e musco
vita Associados a este conjunto, aparecem fragmentos de rocha 
constituídos essencialmente de sericita e óxido de ferro 

Também nas circunvizinhanças da cidade de Campos Belos 
foi constatado o mesmo co11glomerado basal A relação de con 
tato é marcante e pode ser observada na base dos morrotes maii; 
meridionais que delimitam a cidade 

Saliente-se também que não existe, tão-somente, um único 
nível dentro da seqLiência da Forma cão Arraias que contenha len
tes deste conglomerado Na serra de Caldas, no município de 
Paranã (GO). expõem-se vários níveis descontínuos de conglo
merado dentro da seqLiência quartzítica, com posicionamentos 
estratigráficos bem definidos 

Para Araújo e! a/11 (1979), um possível controle litoestratigrá
fico destes níveis rudáceos na seqLiência ;"\rraias IJOderia estar 
relacionado à presença de seixos de vulcânicas nos conglomera
dos de situação basal Tal fato, segundo os mesmos. raramente 
aconteceria nos de posicionamento mais superior Os autores 
assim se expressam: "Em alguns locais. são abundantes os sei
xos de rochas vulcânicas entre os elementos rudáceos, especial
mente naqueles das camadas basais Quando ocupam posicões 
mais superiores no pacote, passam a predominar seixos de quart
zito. quartzo e, raramente. filito, havendo um ou outro local onde 
podem ocorrer seixos de vulcânicas ou ele granito" 

Pode-se levantar a hipótese, tomando-se como base a for ma e 
o posicionamento destes conglomerados, de que os mesmos 
seriam originários de dejeções nas bordas da bacia de sedimen
tação Araí, transportados por correntes de turbiclez, tomando a 
configuração de verdadeiros fanglomerados A orientacão dos 
seixos, bem como a foliação da matriz, tem caráter essencial
mente tectônico, assinalando um evento posterior e, portanto. 
não invalidando a referida hipótese Dyer (1970) inclusive jci 
aventara esta possibilidade ao afirmar: "Dada a disposicão destas 
lentes de conglomerado pode-se supor que seriam originalmente 
cones de dejeção formados por correntes que temporariamente 
adquiriram grande competência" 

Não se deve descartar também a possibilidade dessas lentes 
de conglomerado serem registros de depósitos resiclt1ais de 
canais fluviais 

Além do afloramento prototípico desta unidade litológica. o da 
Usina Velha, pode-se citar. dentre muitos outros, o de Cavalcante 
(no paiol de munições da mina de ouro). da subida da serra da Ave 
Maria e do córrego do Morcego, perto da cidade de Nova 
Roma 

A seqúência Araí evoltli verticalmente para um pacote cont 
intercalacões de arenitos e pelitos com marcante predomínio dos 
primeiro~ Os arenitos, via de regra, são laminados com aleita
mento ondulado, laminação plano-paralela horizontal contínua e 
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com níveis apresentando estratificação cruzada de pequeno 
ângulo e porte, do tipo tabular ou acanalada São de grã fina, 
caulínicos, apresentando contato brusco com os pelitos Estes 
são siltitos e/ou argilitos, ora maciços, ora Iam i nados e de colora
ção púrpura 

1 2 9 1 5- Ambientes de sedimentação 

A bacia de deposição Araí parece ter sido elaborada a expensas 
de uma dinâmica fissura! a qual originou falhamentos germanotí
picos de direção preferencial N-NE, na zona marginal do Craton 
do São Francisco Ali, foi favorecida a implantação de uma sedi
mentação predominantemente elástica, continental, de caráter 
fluviolacustre, a qual responde pela Formacão Arraias A totali
dade do aporte sedimentar para esta bacia de deposição foi pro
veniente dos terrenos granito-gnaisse-greensrones que caracte
rizam o Complexo Goiano em sua porção setentrional Os sedi
mentos eram transportados através de um sistema fluvial que 
convergia para o depocentro da bacia, ao longo de fortes decli
ves, o que refletiu muito em sua composição mineralógica, haja 
vista a grande quantidade de arenitos e/ou quartzitos que apre
sentam feldspatos em sua mineralogia, espelhando com isto as 
condições rápidas e em distâncias curtas nas quais estes sedi
mentos foram depositados 

Araújo era/11 (1979) já levantaram o p10blema da instabilidade 
tectônica e sua implantação nas condições de deposição ao afir
marem: "Admite-se que as condições de instabilidade reinantes, 
com grandes reflexos na sedimentação, propiciaram a deposição 
de leques aluviais, inter digitados com sedimentos lacustres e flu
viais Estes sedimentos, transportados ao longo de f<Jrtes decli
ves e a curtas distâncias, indicam ainda que havia um forte 
soergui menta na bacia, o que impedia o desenvolvimento de um 
sistema fluvial normal" 

Esta instabilidade no arcabouco estrutural da bacia de sedi
mentação, durante a deposição ta,nto da Formação Arraias como 
da Formação Traíras, propiciou a configuração de uma forte com
partimentação estrutural, o que redundou em uma extrema varia
ção ele fácies na seqúência, tanto lateral como vertical 

Braun (1980) já discorria sobre esta instabilidade durante a 
deposição do pacote basal do Grupo Araíao afirmar "Realmente 
a Unidade 01 (quartzitos e intrusões ígneas) tem uma história 
geológica totalmente independente, tendo sofrido deformacões 
e intrusões vulcânicas antes da sedimentacão do rest~ da 
seqúência Suas características ambientais são mais de caráter 
continental (fluviolacustre), enquanto as demais unidades for
mam uma seqúência harmônica de plataforma, com raras insta
bilidades penecontemporâneas e com uma sucessão de trans-
gressões e regressões 

Na verdade, esta instabilidade no ambiente de deposicão dei
xou registros marcantes na seqúência, através de um atua.nte vul
canismo ácido a intermediário que secionou a base do pacote, de 
uma variação de litologia tanto lateral como vertical e do 
desenvolvimento de depósitos psefíticos lentiformais, verdadei
ros fanglomerados, depositados nas bordas da bacia por corren
tes de turbidez, em condições de grande dinamismo 

A p!IOII pode-se levantar também a hipótese de um subam
biente eólico durante a deposição da Formação Arraias Na serra 
da Ave Maria, município de Cavalcante, em sua parte basal, aflo
ram arenitos com estratos cruzados de grande porte, exibindo 
sentidos contrários nos mergulhos dos estratos e apresentando 
truncamentos de até 40" Por todas as características assinaladas 
e por serem mineralógica e textura! mente maturas, esses psami
tos poderiam, talvez, estar relacionados a um ambiente de depo
sição eólico, o que diferiria substancialmente de litotipos de 
posicionamento também basal, como, por exemplo, os que asso
mam na serra de Arraias, os quais apresentam características de 
ambiente fluvial 

É interessante aqui registrar que na própria serra da Ave Maria 
comprova-se que há uma retomada, para o topo, das condições 
fluviais de sedimentação com o aparecimento de lentes de con
glomerado e de arenitos com matriz argilosa 
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Deve-se ainda ressaltar que, após a sedimentação da seqúên
cia psamítica basal da Formação Arraias, as condições ambien
tais, até então muito instáveis, passaram paulatinamente a ficar 
mais estáveis, o que propiciou u,l,na mudança gradativa na 
sequencra De um ambiente francamente continental fluvial, 
passa-se a outro com características litorâneas refletidas na alter
nância de níveis pelíticos e psamíticos, o que é uma tônica nos 
afloramentos representativos desta porção mais a picai da Forma
ção Arraias 

Em síntese, na evolução da bacia Araípodem-se individualizar 
dois ambientes bem distintos para a Formação Arraias O 
primeiro basal, francamente continental, fluviolacustre, podendo 
ter também contribuição eólica, e o segundo transicional, litorâ
neo, representado pela seqúência pelito-psamítica que tão bem 
caracteriza o topo desta formação 

1 2 9 1 6- Vulcanismo básico a ácido 

1 2 9 1 6 1 -Generalidades 

Foram Barbosa e r a/11 ( 1969) os que pela primeira vez descreveram 
este vulcanismo associado à base da Formação Arraias, asseve
rando: "Essa ocorrência de rochas básicas e intermediárias, de 
derrame, nunca foi referida antes nessa região goiana" 

Segundo os autores, estas efusivas estariam localizadas na 
pa1te mediana do quartzito basal, abaixo do nível de lentes do 
metaconglomerado, conforme ficou constatado no caminha
menta que fizeram de Cavalcante ao Pico do Moleque 

Ainda os mesmos atestam que as rochas básicas desse 
complexo de efusivas foram todas transformadas em anfibolitos e 
as andesíticas frequentemente em propilitos, e que a ocorrência 
de c/ay galls e leitos convolutados indicaria uma g1ande turbu
lência no meio de sedimentação do quartzito infe1ior do Grupo 
Araí, sendo esse vulcanismo o responsável direto por essa 
agitação 

Na verdade, não existem trabalhos que versem especifica
mente sobre este vulcanismo Os de âmbito regional e os de 
semidetalhe abordam o assunto superficialmente, ressalvando· 
se apenas o de Araújo et a/11 (1979), que trata da matéria de 
maneira mais pormenorizada Segundo os mesmos, "as vuicâni
cas constituem níveis não muito possantes e são representadas 
por andesitos, riodacitos e riolitos. Os tipos mais ácidos interca
lam-se notadamente na parte inferior do pacote (serras da Abo
boreira e Boqueirão) enquanto os mais básicos, na superio1 
(serras Boa Vista e Ave Maria) Os primeiros parecem representar 
tipos explosivos, ao passo que os últimos evidenciam derrames 
ou st!!s e parecem representar uma fase de recorrência elo vulca
nismo inicial Esta hipótese é reforçada pela ocorrência de rochas 
vulcanoclásticas na base e de rochas vulcânicas de natureza 
intermediária, sem estratos concordantes com termos sedimen
tares, nas porções mais superiores do pacote" 

1 2 9 1 6 2 - Distribuição na área 

As vulcânicas ocorrem no trato das Folhas SD 23-V-A e V-C, com
pondo as partes baixas e planas dos vales circundados por ser
ranias da Formação Arraias e em pequenos diques e st!!s inseridos 
na mesma formação São notáveis os afloramentos observados 
nas serras de Santana e da Ave Maria na região de Cavalcante, 
serra de Ana ias, serra da A1eia nas proximidades da confluência 
dos rios Paranã e Bezerra, região de Teresina de Goiás, serra da 
Aboboreira, serra da Boa Vista e região de Nova Roma 

1 2 9 1 6 3 - Posição estratigráfica 

As efusivas secionam a porção inferior da Formação Arraias, bem 
como parte da seqLiência psamítico-pelítica de topo desta 
mesma unidade, como pode ser observado na estrada G0-12, 
nas imediacões da cidade de Teresina de Goiás. 

Para Dyér (1970) estas rochas situar-se-iam somente abaixo 
do nível de metaconglomerado Esta afirmação, porém, é provida de 
ambigLiidade, pois sabe-se que a seqúência basal desta formação 



comporta vários níveis descontínuos, mas bem definidos deste 
conglomerado, inclusive os de posicionamento basal. tornando
se assim muito difícil situar as vulcânicas na coluna litoestratigrá
fica tomando-se como base estes psefitos 

Os contatos com os metassedimentos quase sempre encon
tram-se mascarados por depósitos coluviais Todavia, em alguns 
locais, as relações de contato são constatáveis Exemplificando, 
na Usina Velha da cidade de Arraias expõe-se notável aflora
mento das vulcânicas onde se observa o contato entre estas e os 
quartzitos, apresentando características de derrames ou de intru
são em forma de st/1, ao passo que na serra da Ave Maria as efusi
vas apresentam-se sob a forma de dique, secionando o pacote 
psam ítico 

1 2 9 1 6 4- Litologias 

As vulcânicas da base da Fonnacão Arraias variam de termos áci-
dos a básicos · 

Os termos ácidos são representados por rochas de coloração 
cinza-claro a cinza-esverdeado, xistificadas, apresentando feno
cristais de quartzo em uma matriz quartzo-sericítica ou quartzo
feldspática 

Em lâmina, exibem textura porfirítica composta essencial
mente por uma mesóstase quartzosa bem 1ecristalizada, en
tremeada por finos leitos sericíticos, contendo ainda aglomera
dos ovóides quartzosos de grã grossei1a Dispersos nesta mesós
tase, ocorrem alguns fenocristais ovóides de quartzo, exibindo 
fraturas e bordos com somb1as de pressão A rocha foi classifi
cada como um metafenorriolito 

Inserem-se também nos termos ácidos as rochas vulcânicas 
que afloram nas serras da Pedra Branca e da Aboboreira, princi
palmente nesta última, cortando em provável discordância a 
seqLiência quartzítica da Formação Arraias São rochas de com
posição dacítica de cor cinza, porfiríticas, isotrópicas a ligeira
mente xistificadas, compostas por uma matriz microfelsítica na 
qual aparecem dispersos diversos fenocristais de quartzo e 
feldspato 

Ao microscópio, exibem textura porfirítica, aspecto isotrópico. 
às vezes cataclástica, constituída por uma mesóstase quartzosa a 
quartzo-feldspática, bem recristalizada, na qual ocorrem disper
sos inúmeros fenocristais de quartzo e plagioclásio O qua1tzo 
apresenta formas euédricas, com bordos de c01rosão e extinção 
ondulante Alguns cristais estão fraturados Os feldspatos pie
sentes afluem em p1oporções semelhantes, havendo um ligeiro 
p1edomínio do anortoclásio Estes aparecem como cristais isola
dos ou f01mando aglomerados locais O plagioclásio exibe a 
macia da albita com algumas combinações com Carlsbad Ambos 
os feldspatos estão levemente sericitizados 

A mesóstase quartzo-feldspática está bem xistificada, oxidada 
e sericitizada contendo pequena quantidade de epídoto Os feno 
cristais de quartzo e feldspato apresentam-se ovalados, orienta
dos. exibindo, ainda, fraturamento e sombras de pressão 
Dispersos na montagem ocorrem aglome1ados constituídos por 
quartzo, microclínio pertítico, epídoto e opacos 

Os andesitos representam os termos intermediários e pare
cem ser os litotipos predominantes deste vulcanismo São ro
chas, via de regra, isotrópicas, microcristalinas e de cores 
cinza-escuro a cinza-esverdeado Em alguns afloramentos mos
tram desenvolvimento de intensa foliação 

Ao microscópio apresentam textura porfirítica, intergranular, 
com uma massa fundamental pilotaxítica Apresentam feno
cristais de augita e plagioclásio Esta massa, formada por micróli
tos de plagioclásio, mostra-se intensamente propilitizada com 
neoformação de epídoto, titanita, clorita, tremolita-actinolita e 
óxido de ferro 

Araújo et a/11 (1979) afirmaram que a textura porfiroblástica é 
uma característica de quase todos os andesitos da região 
Segundo os mesmos esta rocha, ao microscópio, exibe esta tex
tura com maior ou menor quantidade de pórfiros de plagioclásio, 
distribuídos em uma matriz fina, por vezes foliada, constituída por 
feldspatos, clorita, tremolita-actinolita, epídoto-zoisita e biotita 
comumente orientada segundo o plano de foliação 

Os termos mais básicos são rep1esentados por basaltos e dia
básios São rochas de cor primária cinza-esverdeado, isotrópicas, 
microcristalinas, cloritizadas e exibindo, em determinados pon
tos, intensa foliacão 

Microscopica~ente apresentam textura interg1anular às ve
zes de alteração. constituída essencialmente por uma massa de 
plagioclásio intensamente saussuritizado, tendo os interstícios 
preenchidos por cristais prismáticos de augita O plagioclásio da 
massa fundamental ocorre com forma ripiforme, exibindo oca
sionalmente a macia da albita A intensa saussuritizacão trans
forma o plagioclásio numa massa granular de epídoto e.titanita A 
forte alteração apresentada por estas rochas é atribuída a alte
rações deutéricas 

1 2.9 1 6 5- Aspectos petloquímicos e petrogenéticos 

O vulcanismo associado ao G1 upo Ara í é do tipo básico a interme
diário, aparecendo ocasionalmente termos ácidos, e caracte
rizado pela presença de basaltos, andesitos e riolitos O teor em 
Si0 2 varia de 47 a 52%, apresentando também valores entre 
64 e 72,84% 

Petrograficamente foram classificados em lâmina delgada 
como diabásio, basalto, fenoandesitos e fenorlacitos com alguns 
tipos cataclásticos 

Foram executadas sete análises químicas destas rochas para 
elementos maiores e menores pela Paulo Abib Engenharia S/ A e 
Geosol , respectivamente (Tab 1. XXV) 

A plotação desses resultados no diagrama OAP de Streckei
sen (1967) (Fig 1 24) demonstra que os principais tipos litológi
cos são representados por a ndesitos, riolitos. álcali -1 i oi i tos, lati to 
e quartzo-latito, evidenciando uma natureza mais básica quando 
comparados ao vulcanismo do Espinhaço e da Chapada Diaman
tina 

Quando plotados no diagrama Na,O + K,O versus· Si02 de 
l1vine & Baragar (1971) (Fig 1 25) 1evelam uma tendência 
subalcalina com leve afinidade alcalina Ent1etanto, no diagrama 
Ti02 XSi02 (Whitehead & Goodfellow, 1 978) as amostras situam
se totalmente no campo subalcalino (Fig 1 26) 

No diagrama AFM (Fig 1 27) de Kuno (1968) a maioria das 
amostras cai no campo da sé1ie hiperstênica Segundo Kuno (o;J 
crt) as rochas desta série seriam 01iundas de um magma 
basáltico com alguma contaminação c1ustal 

Os diagramas de variação dos óxidos versus o Fator Larsen 
(Fig 1 28), conside1ados como índice de diferenciação magmá
tica ilust1am bem a variação química de alguns óxidos Nesta 
figura observa-se que há um ac1éscimo de SiO, com o aumento de 
índice de diferenciação Com exceção de Na2 0, que apresenta 
pequenas variações, os demais óxidos apresentam um comporta
mento inverso ao Si02 , ou seja, mostram valores baixos com o 
acréscimo do índice de diferenciação 

Os resultados dos elementos-traço quando comparados com 
a tabela de Andrews-Jones (1968)- tabela da abundância dos 
elementos-traço nas rochas compa1adas com a média das 10chas 
ígneas e vários tipos de rochas- revelam que os valores de Ba. Pb, 
Nb, Li e Mo são normais, o S1 está abaixo da média e o C1 e o Cu 
estão acima da média Com relação ao Sr. somente a amostra 
1020/583 1 apresenta valores acima da média O flúor apresenta 
um valor alto somente com relação à amost1a 1020/570 

A interpretação desses dados químicos deve ser cautelosa, 
principalmente na avaliação dos elementos maiores considera
dos móveis durante os processos metamórficos Sabe-se, com 
base nos dados de campo e observações microscópicas, que 
estas rochas foram submetidas a efeitos de metamorfismo 
regional e dinâmico O metamorfismo regional é ele fácies xisto 
verde e causa leve sericitização e saussuritização nessas 10chas, 
fixando o K na sericita e Ca no epídoto Os efeitos cataclásticos 
podem causar lixiviação nesses elementos maiores Sendo 
assim, a interpretação dos gráficos utilizando os álcalis deve se1 
tomada com cautela, pois o metamorfismo pode ter alterado leve
mente o quimismo original dessas rochas Tomando estas pre
cauções pode-se supor que a natureza do vulcanismo do A1a í seja 
subalcalina com leve tendência alcalina A abundância de 10chas 
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TABELA 1 XX:V 

Análises químicas e composiç.ão normativa das rochas vulcânicas do Grupo Arai 

.------
Amostras 

1020/ 1020/ 1020/ 1020/ 1020/ 1020/ 1020i 
583 1 539 586 575 3 626 2 626 1 570 

Si02 47,77 47,60 52,00 64.40 50,90 51,00 72,84 
Ti02 0,96 0,92 1,16 0,56 0,73 0,7 0,11 

* 
A1 20 3 15,18 15,20 13,68 13,02 14,41 14.41 12,81 
Fe20 3 4.43 6,00 4,86 6,94 4,94 4.75 1,39 

"' F e O 6,54 9,13 6,71 1,50 5,61 5,70 0,29 o 
ê MnO 017 0,18 0.71 0,10 0,16 0,15 0,10 Q) 

E MgO 6.40 6,65 4,64 010 5.75 5,57 0,10 Q) 

õ; C aO 8,87 6,60 4,93 1,28 8,90 9,07 1,14 x 
o Na 20 2,53 2,75 4,31 2,86 2.48 1,89 3.40 

K 20 1.40 2,66 1,60 5,50 1,27 1,22 4,60 

Pz05 0,33 0,30 0,37 0,14 0,15 0,15 0,10 

F 600 525 1050 450 235 280 8000 
Cu 78 84 80 30 84 55 5 
Ni 82 132 20 <5 128 108 <5 

E Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 "-
"- Ba 500 1200 255 1300 420 340 126 

Sr 430 230 150 
o 210 300 230 52 
u Pb 11 62 11 18 10 10 22 g 

Nb <20 <20 <20 <20 <20 <20 53 
'" o Sn <5 <5 <5 <5 <5 <7 13 ê 
Q) Li <50 <50 <50 <50 <50 <50 64 E 
Q) Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 w 

C r 178 168 24 <5 61 44 <5 
Br <2 4 <2 <2 <2 <2 6 
La <30 34 <30 146 <30 74 174 

Apatita 0,81 2,86 3,0 0,32 0,85 1,24 0,80 
llmenita 1,90 2,08 2,23 1,04 1,51 1,35 0,20 
Ortoclás10 8,67 18,86 9,63 32,13 8,22 7,96 27,66 

* 
Albita 2,63 27,86 37,07 23 87 22,95 16,32 29,24 

ro Anortita 37,64 25.44 13.45 5 37 6,14 27,78 3.49 
> 

Magnetita 10,59 16,61 11.43 3.46 12.49 11,21 1,59 ;; 

E Mg-diopsídro 5,37 4,50 1,90 0,53 26,06 9.76 0,55 o Fe-diopsídio 1.45 0,59 0,61 - 4 50 2,01 -c 
o En 14 28 0,07 1,09 - 3,66 9.71 "0 
u 

Fs "' 4.40 0,31 4,03 - 0.72 2,29 
o 

Quartzo 12,14 1,33 5,66 22,78 12.78 10,86 34.45 "-
E 

Hematita - - - 8 49 - - -c 
u 

Wollastonita - - 1,95 - - -
Coríndon - - - - - - 0,97 
Q 19,98 1,80 8,51 27,15 25,51 17.47 36,33 
A 14,97 41.57 38,13 62.42 42,63 17,58 56,53 
p 65,04 56,08 53,26 10.43 31,84 65,24 7,13 

básicas associada a esse vulcanismo pode ter sua gênese atri
buída à fusão expressiva do manto seguida da fracionamento 

1 2 9 1 6.6- Geocronologia 

As metavulcânicas próximas da base do Grupo Araí. expostas na 
região de Cavalcante, foram analisadas pelo método Rb-Sr por 
Hasui et a/11 (1980) Os autores asseveraram que, em termos de 
idade conve11cional, o único valor plausível é de 1 220 MA, para a 
amostra n?47, que tem maior razão Rb-Sr Segundo os mesmos, 
esse valor independeria da razão inicial assumida e provavel
mente corresponderia à época do metamorfismo dessas vul
cânicas 

Recentemente, análises isotópicas realizadas em amostras de 
metavulcânicas coletadas pelo Projeto RADAMBRASIL nascer
canias de Teresina de Goiás constituíram-se de fundamental 
importância para o esclarecimento temporal do Grupo Araí (Tab 
1 XXVI, n~ de campo: C0-606, 61 O, 601, 602, CTL-302, LL-
575 3, LL-539 e LL-626 1) 
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Em um diagrama isocrônrco de referência (Fig 1 29) a distri
buição desses pontos analíticos exibiu um agrupamento próximo 
à origem que, junto aos dados referentes às rochas de números de 
campo LL-575 3 e CTL-302, determrnou um alinhamento com 
idade de 1 170 MA e relacão inicial de O, 71 O Tal dado, embora 
preliminar, parece refletir~ época do metamorfismo, o que corro
bora com a opinião de Hasui et a!it (op ctt ), enquadrando-se no 
regime tectônico Espinhaço 
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Fig 1 24- Diagrama QAP (Streckeisen, 1967) para rochas vulcânicas do Grupo 
Arai 
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Fig 1 25- Diagrama Na O+ K O versus Si02 (lrvine & Baragar, 1971) para rochas 
2 vul~ânicas do Grupo Arai 
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26- Diagrama Ti02 x Si02 (Whitehead & Goodfellow, 1978) para rochas vul
cânicas do Grupo Araí 
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Fig 1 27- Diagroma AFM (Kuno, 1968) para rochas vulcânicas do Grupo Arai 
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Fig 1 28- Plotação de alguns óxidos versus o fator de Larsen para rochas vulcânicas do Grupo Araí 
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TABELA 1 XXVI 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas metavulcânicas do Grupo Araí 

N~ de N~ de N~ de Rocha Rb 
ordem laboral campo (ppm) 

12 3842 C0-606 Metavulc 444 
12 3843 C0-610 " 27 o 
12 3840 C0-601 25 8 
12 3841 C0-602 " 47 9 

7 3760 CTL-302 " 1306 
120 5335 LL-575 3 Meta feno 1481 

da c 
121 5336 LL-539 Metadiab 66 5 
122 5337 LL-626 1 Metabásic 38 4 

Obs : os números de referência são os da bibliografia 
N T - Neste trabalho 

0,78 

0,76 

0,74 

co 601 

\ c~~L~:61 
j •LL-539 
1 co 606 

co 610 

./'.-
LL-575 3 

MSWD = 0,97 
,( Rb = l42xl0-11 anos_, 

0~0~------.------,,------.-------.------.-------,------+ 

2 3 4 5 6 

Fig 1 29 - Diagrama isocrônico de referência para rochas metavutcânicas do 
Grupo Araí 

2 9 2 - Formação Traíras 

2 9 2 1 -Generalidades 

A Formação Traíras foi criada por Barbosa et al11 (1969) para 
designar uma seqüência predominantemente pelítica, posi
cionada no topo do pacote Araí, a qual afiara na serra homô
nima, sua localidade-tipo Os autores ao dividir informalmente a 
sequência em dez unidades relacionaram as de números 04 a 
1 O a esta unidade litoestratigráfica Apesar dos referidos auto
res englobarem cerca de 1 200m de sedimentos da sequência 
Araí nesta formação, os mesmos foram muito sucintos na des
cricão de suas características, afirmando inclusive: "Conforme foi 
dito na descrição geral do Grupo Araí, nessa formação temos 
uma sequência de psamitos e pelitos, juntamente com rochas 
carbonáticas Quase nada há de especial para relatar das 
suas unidades" 

Para Bruni et alil (1976b), a Formação Traíras é constituída 
por uma sequência de metapelitos, metapsamitos e rochas car
bonáticas, que representa a parte superior do Grupo Araí 

Segundo ainda os autores, a parte basal da unidade é carac
terizada por metassiltitos e filitos claros, extremamente pirito
sos, apresentando, no topo, um horizonte de xisto de cor 
esverdeada, com cristais octaédricos de magnetita e zonas com 
enriquecimento secundário de manganês Superpostos a esses 
elásticos finos, sobrevêm calcofilitos e calcários subordinados 
que se sotopõem a filitos prateados 

A essa seqüência elástico-química segue-se um nível de 
quartzito médio a grosseiro, ferrífero, encimado, da base para o 
topo, por filitos, quartzitos grosseiros, metassiltitos e filitos car
bonosos Culminando essa seqüência heterogênea têm-se, por 
último, calcofilitos e calcários sericíticos 

Baêta Júnior et a/11 (1978), na área do Projeto Manganês no 
centro-sul de Goiás, DNPM/CPRM. consideraram como Traíras 
uma sequência de filitos de cor cinza-escuro, laminados, por 
vezes calcíferos e grafitosos, apresentando delgadas interca
lações de quartzito branco de granulação fina Na base ocorrem 
nível de calcoxisto amarelado e lentes de calcário. 
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Sr 
(ppm) 

224 2 
185 9 
1900 
229 3 

56 2 
97 4 

255 1 
219 5 

Rb87;sr86 sr87;sr86 Idade Ref 
(MA) 

o 57 o 7171 - 131 
042 o 7170 - 131 
039 o 7175 - 131 
061 07177 - 131 
6 81 o 8228 1 209±42 NT 
443 o 7841 1 246±39 NT 

o 76 o 7244 - NT 
o 51 o 7172 - NT 

Uma década após a publicação do Projeto Brasilia, de Bar
bosa et al11 (op ctt ), Araújo et al11 (1979) lançaram as bases de 
uma nova coluna litoestratigráfica, com seis unidades também 
informais, sendo as 3 últimas pertencentes à Formação 
Traíras. 

Segundo estes a Subunidade 04 é composta predominante
mente de metassiltitos, por vezes filitos, com lentes de mármo
res, calcifilitos e quartzitos subordinados. A Subunidade 05 é 
constituída por um pacote de quartzitos de granulação fina a 
média, e a Subunidade 06 é formada dominantemente por 
metassiltitos de coloração esverdeada, com lentes de mármores 
associadas. 

Braun (1980) em seu trabalho, cuja proposição é a revisão 
estratigráfica na área central de Goiás, domínio do Grupo Araí, 
consagrou as unidades informais de Dyer (1970), estendendo
as superficialmente e reagrupando-as de acordo com seus 
ambientes de sedimentação O autor afirmou: "A. partir da Uni
dade 03 (topo do Arraias), .começa uma grande transgressão 
marinha caracterizada pelo avanço das sequências pelíticas e 
carbonáticas 04 e 05 A Unidade 04, francamente interdigitada 
com os arenitos da Unidade 03, é mais uma transição para a 
Unidade 05, predominantemente carbonática. A Unidade 06 é, 
também, uma transição superior e lateral para sedimentos mais 
lutíticos e sílticos Os arenitos da Unidade 07 caracterizam uma 
fase tipicamente regressiva, com pequenas oscilações, culmi
nando nos arenitos da parte média superior da Unidade 09, 
onde começam a predominar lutitos, até o predomínio dos 
níveis calcários da Unidade 1 O, que caracteriza outra trans
gressão" 

Em detrimento de algumas proposições mencionadas. será 
aqui aceita para a Formação Traíras a divisão litoestratigráfica 
formulada por Araújo et al11 ( 1979) em sua quase totalidade 

A divisão proposta por Dyer ( 1970) para a mesma formação 
tem como sustentação o empilhamento estratigráfico das sete 
unidades informais que a constituem, levada a efeito tomando
se como base a seção da serra das Traíras Entretanto, esta não 
será aqui aceita porque vê-se com reservas a extensibilidade 
lateral destas mesmas unidades cobrindo toda a área de ocor
rência da referida formação, não sendo portanto representativa 
de suas sequências mais conspícuas. 

1 2 9 2 2 -Distribuição na área 

A Formacão Traíras, em relacão à Formaciio Arraias, tem exten
são bem' mais restrita, atua~do precipua'mente a NO da cidade 
de Cavalcante (GO), na região da serra das Traíras, Folha SD 23-
V-C, e no município de Alto Paraíso de Goiás, Folha SD 23-
Y-A. 

1 2.9.2.3 - Posição estratigráfica 

A Formacão Traíras, na sua base, relaciona-se com a Formação 
Arraias através de um contato gradacional que pode ser obser
vado na Chapada dos Veadeiros, tomando-se como referência a 
mudança paulatina da sequência sedimentar ali aflorante que de 



um pacote psamítico-pelítico relacionado à Formação Arraias 
grada a um outro pelítico-psamítico, já posicionado na Forma
cão Arraias. 
· Araújo et ali i (1979) também relataram a ocorrência de conta
tos bruscos entre as duas unidades litoestratigráficas, afir
mando que "a Formação Traíras sobrepõe-se, concordante
mente, à Subunidade 03 (topo da Formação A1raias), através de 
contatos bruscos e/ou de modo transicional, através do apareci
mento de níveis, cada vez mais freqüentes, de metassiltitos 
alternados com quartzitos". 

Com o Grupo Paranoá, imediatamente superior, o contato é 
discordante dos tipos estrutural e erosivo. Baêta Júnior et a/11 
(1978), na área do Projeto Manganês no centro-sul de Goiás, 
CPRM/DN PM, já afiançavam que este contato se faz por discor
dância, o qual, segundo os autores, é do tipo angular e ero
sional A definição e a caracterização deste contato são facili
tadas pela existência, em grande parte da área, do conglo
merado basal do Grupo Paranoá, superposto a filitos e quartzi
tos dobrados da Formação Traíras. 

Saliente-se que as relacões de contato entre as duas unida
des litoestratigráficas em p'auta podem ser observadas no riacho 
Cordovil a 200m de sua confluência com o rio São Miguel (Fig. 
1 30). Neste local, observa-se uma discordância erosional e 
estrutural, tendo na base um siltito cinza-azulado, altamente 
tectonizado, com planos de fraturamento com atitude N55°E-
800SE, pertencente à Formação Traíras, sendo sobreposto por 
um conglomerado desprovido de fraturamentos, atectônico, 
relacionado à base do Grupo Paranoá. 

Com a ausência do Grupo Paranoá, o contato superior da For
mação Traíras se faz com o Grupo Bambu í, através de uma forte 
discordância ou, subordinadamente, por falha (seg Araújo et 
a/11, 1979) 

Ressalte-se entretanto que o Grupo Bambuí, na Folha SD.23 
Brasília, não faz contato com a Formação Traíras, na medida em 
que não se considera como Grupo Bambuí, mas sim como For
mação Traíras, a seqüência descrita por Araújo et a//Í (1979), a 
NO de Cavalcante. 

Em suma, a Formacão Traíras, na Folha SD.23 Brasnia, 
sobrepõe-se gradacion~lmente à Formação Arraias e é soto
posta discordantemente pelo Grupo Paranoá 

1.2 9 2 4- Litologias 

A Formação Traíras tem seus melhores afloramentos expostos 
na serra de Traíras e na Chapada dos Veadeiros. 

Inicia-se a seql.iência por um pacote integrado essencial
mente de pelitos com pequenos bancos e/ou lentes de quartzito 
associados. Aqueles são compostos por metassiltitos, via de 
regra bem laminados, com planos de foliação marcantes, às 
vezes filitosos, e apresentando cores variegadas onde predomi
nam o cinza de tonalidade clara a escura e o castanho-aver
melhado. Foram também observadas variedades grafitosas 
subordinadas a pequenas intercalações ou a lentes esparsas 
dentro do pacote pel ítico 

Por vezes o metassiltito apresenta concentrações supergêni
cas com desenvolvimento de formas botrioidais de material 
manganesífero, bem como ocorrências de hematita. 

Ao microscópio os pelitos apresentam-se compostos funda
mentalmente por uma massa fina de sericita, contendo oca
sionalmente leitos quartzosos, onde se observa o desenvol
vimento de biotita e de alguns cristais de apatita Todo o con
junto exibe impregnação de óxido de ferro. 

Segundo Araújo et a/11 (1979), "os pelitos em geral apresen
tam textura granolepidoblástica, são foliados e constituem-se 
essenci<Jimente de quartzo, sericita e argila-minerais Carac
terizam-se, ainda, pela alternância de faixas constituídas por 
grânulos recristalizados de quartzo, entremeados por finas pa
lhetas de sericita e argila-minerais, com outras ricas em sericita, 
entremeadas por quartzo e por agregados de argila-minerais. 
Turmalina, zircão e opacos compõem os acessórios mais obser
vados" 

Associado à seqüência pelítica basal aparece, subordinada
mente, um nível carbonático com provável descontinuidade, re
presentado por calcoxistos de cor cinza-claro a púrpura, apre
sentando relevante foliacão cataclástica. 

O pacote pelítico-ps~mítico com características rítmicas da 
Formação Traíras que a flora na Chapada dos Veadeiros estaria 
diretamente relacionado com a sua seqüência basal. Afloramen
tos que podem caracterizar com bastante propriedade este 
pacote sedimentar podem ser observados a oeste da cidade de 
Alto Paraíso de Goiás na estrada que vai para a vila de São Jorge 
Ali, a seql.iência é composta por ritmitos perfeitos que apresen
tam finos leitos de argilito, siltito e arenito síltico. A coloração 
desses leitos milimétricos varia do cinza-escuro a muito claro, 
ocorrendo intercalados esparsos bancos de arenitos brancos que 
adquirem intensa coloração avermelhada secundária 

Relacionam-se também à base da seqüência Traíras os 
metassiltitos de cor cinza-escuro que assomam ao longo do rio 
São Miguel, os quais apresentam-se ora compactos, ora bem 
estratificados em bancos regulares com cerca de 20 em de 
espessura. 

Ao microscópio exibem textura elástica, granulação fina, 
aspecto isotrópico, com mineralogia composta essencialmente 
por sericita e leitos irregulares com concentrações locais de 
quartzo circundados por biotita. Associados ao quartzo aparecem 
ocasionalmente alguns cristais de turmalina, epídoto, zircão e 
microclínio 

Repousando concordantemente sobre os metassiltitos e 
ritmitos da seqüência basal, ocorrem quartzitos cinza-claro, de 
grã fina, apresentando-se ora maciços, ora finamente Iam i nados, 
com estratificação cruzada de pequeno ângulo e porte do tipo 
tabular e com sericita como um de seus componentes mineraló
gicos principais. 

Ao microscópio a rocha revelou-se de granulacão fina, isotró
pica, equigranular, compo.sta essencialmente de. quartzo entre
cortçdo por finas palhetas de sericita. 

O quartzo tem forte extinção ondulante, forma anédrica e 
contatos suturados Localmente, observam-se em alguns cristais 
vestígios de crescimento autigênico. As inclusões mais comuns 
são representadas por apatita, zircão e muscovita 

Segundo Araújo et a/ti (1979), sobreposta concordantemente 
aos quartzitos, assoma uma seql.iência de topo pelito-carbonáti
ca, formada por quartzo-clorita-sericita filitos, metassiltitos e 
mármores Os filitos e metassiltitos distribuem-se por uma consi
derável extensão, ao passo que os mármores ocorrem geralmente 
em lentes, na base da seql.iência, em contato com os quartzitos 
subjacentes Esta seql.iência de topo não foi observada no 
decurso dos trabalhos de campo do Projeto RADAMBRASIL. 

1 2 9 2 5 -Ambientes de sedimentação 

A Bacia de Sedimentação Araí, como já foi dito anteriormente, foi 
elaborada através de uma dinâmica fissura i, a qual, segundo Ber
bert (1980), originou uma grande s.utura que bordeja os Comple
xos de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava, localizados a oeste 
do extremo ocidental da Folha SD.23 Brasília. Esta geossutura 
teve seu maior desenvolvimento ao sul da região de Natividade e 
Porto Nacional, sofrendo ali um processo de embaciamento, 
tornando-se o receptáculo da sedimentação dos clastos que ori
ginaram as seql.iências Araí, Araxá e Barnbuí 

Na verdade, o início da sedimentação Araí reflete o meio tec
tonicamente instável em que se processou, através do apareci
mento de conglomerados formados por corrente de turbidez, da 
imaturidade de seus sedimentos, espelhando condições rápidas 
de tr:msporte e em curtas distâncias e da associação de 
intenso vulcanismo 

Após a deposição do pacote psamítico basal da Formação 
Arraias, o qual abarca todas as característicàs anteriormente cita
das, as condições ambientais passaram a ficar cada vez mais 
estáveis, denotando uma certa calma tectônica no arcabouço 
estrutural da bacia de deposição O fato propiciou a configuração 
de uma seqüência bastante distinta daquela já depositada, com 
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características francamente litorâneas, que responde pelo pacote 
de topo da Formação Arraias 

A partir deste momento, parece haver uma implementação 
nas condicões marinhas litorâneas, com o aparecimento da 
seqüência 'de base da Formação Traíras Esta, com franca alter
nância de sedimentos pel íticos e psam íticos, com predomínio 
dos primeiros, indicaria pulsações na deposição que poderiam 
significar variações de energia devido às marés 

Após a sedimentação desta seqüência, parece ter havido uma 
mudança nas condições de deposição com a implementação de 
um ambiente sublitorâneo raso que através da regressão do mar, 
a qual possibilitou a exposição subaérea da área, originou a 
seqüência psam ítica representada pelos quartzitos diretamente 
assentes ao pacote pelítico-psamítico 

Culminando a sedimentação Traíras, houve a deposição de 
uma seqüência pelito-carbonática que segundo Araújo et a/11 
(1979): "refletiu condições deposicionais variáveis evidenciando 
um ambiente que oscilava desde águas rasas a pouco profundas, 
onde eram frequentes pequenas variações do nível das águas, 
propiciando mudanças de fácies" 

Em suma, não há variacões sensíveis nas condicões ambien
tais de deposição da Form.ação Traíras Estas pode~ ser classifi
cadas por marinho-litorâneo a sublitorâneo, onde foram depo
sitadas as seqüências basal e de topo, com um período de 
frequente exposição subaérea, que originou uma seção psam ítica 
intermediária. 

1 2 1 O- Granitos Tipo Serra Branca 
1 2 1 O 1 -General idades 

Cinco corpos graníticos intrusivos, com forma grosseiramente 
elíplica. foram individualizados na Folha SD 23-V-C (Fig 1 31) 
tendo recebido a denominação de Serra do Mendes, Mocambo. 
Pedra Branca, Sucuri e Soledade Estes corpos constituem uma 
importante província estanífera onde se verifica uma franca ativi

·dade mineira nos presentes dias 
A denominação "granitos tipo Serra Branca" é utilizada neste 

relatório devido à similitude textura I, mineralógica e metalogené
tica dos corpos estudados com o Granito Serra Branca (Andrade. 
1978; Andrade & Danni, 1978) situado na Folha SD 22 Goiás 

A primeira referência à presença de corpos graníticos na 
região deveu-se a Barbosa eta/11 (1969), para quem essas rochas 
seriam produtos de remobilização anatética de rochas do 
embasamento 

Andrade (1978) estudou em detalhe o Granito Serra Branca 
(Folha SD 22 Goiás). tecendo valiosas consideracões sobre os 
aspectos litológicos e mineralógicos do referido ~orpo 

Andrade & Danni (1978) advogaram uma origem magmática 
para o Granito Serra Branca Estes mesmos autores constataram a 
presença de enclaves de biotita xisto grafitoso espalhados por 
todo o corpo granítico, principalmente nas regiões próximas ao 
contato com as encaixantes 

Araújo et a/11 ( 1 979) descreveram cinco corpos de natureza in
trusiva: o Granito Serra do Mendes, o Granito Serra do Sucuri. o 
Granito Pedra Branca. o Granito Passa Três e o Granito Mo
cambo 

Jorge Luiz Padilha apresentou em 1979 uma tese à École 
Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, onde fez o estudo 
petrográfico e genético do Granito Pedra Branca 

1 2 1 O 2- Distribuição na área 

Os corpos graníticos em foco localizam-se na parte ocidental da 
Folha SD 23 Brasília, constituindo feições marcantes em ima
gens de radar, na Folha SD 23-V-C. entre os paralelos 13°00' e 
13°45', de latitude sul e os meridianos 4JDOO' e 47°15' de longi
tude oeste 

1 2 10.3- Posição estratigráfica 

À exceção do Granito Pedra Branca, cujo posicionamento merece 
maiores comentários, todos os demais são intrusivos no Com
plexo Goiano 

O Granito Pedra Branca, além de mostrar relações intrusivas 
com o Complexo Goiano, penetra também as rochas elásticas do 
Grupo Araí 

1 2 1 0.4- Litologias 

Visando a contribuir para um melhor conhecimento dos granitos 
em questão, optou-se, neste trabalho, pela descrição individual 
dos diversos corpos 

1 2 1 O 4 1 -Granito Pedra Branca 

O Granito Pedra Branca localiza-se na serra homônima, a nor
deste de Nova Roma e está limitado entre os paralelos 13°22' e 
13°30' de latitude sul e meridianos 4 roo· e 4 7°08' de longitude 
oeste O maciço apresenta uma forma elíptica com 12 km de com
primento por 9 km de largura 

O corpo tem uma composição predominante de biotita granito 
a duas micas e microgranito pórfiro, com granulação variável de 
média a grosseira e coloração diversificada, sendo frequentes os 
tons róseos, cinza, creme e esbranquiçados O maciço é secio
nado por greisens filonianos mineralizados em cassiterita A 
região de contato entre o granito e as rochas encaixantes evi
dencia um forte cataclasamento Três direções preferenciais de 
falhamentos afetam o macico 

As principais variedades.litológicas iaentificadas no Granito 
Pedra Branca, são: 

1.2 1 O 4 1 1 - Biotita-álcali-granito 

É a fácies litológica predominante no maciço, tendo uma colora
ção cinza-róseo, granulação média a grosseira e textura porfirítica 
onde os fenocristais de feldspato têm dimensões de até 5 em A 
presença de quartzo azulado é conspícua, enquanto diques de 
microgranito e gre1sens filonianos mineralizados em cassiterita e 
fluorita cortam esta fácies, principalmente nas proximidades das 
zonas mais fraturadas 

Ao microscópio os biotita-álcali-granitos apresentam textura 
porfirítica, localmente granofírica, constituindo-se essencial
mente por microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio e biotita O 
microclínio aparece levemente argilizado, apresentando oca
sionalmente a macia de Carlsbad, sugerindo que o feldspato ori
ginal era o ortoclásio, sendo comum a presença de inclusões de 
quartzo e plagioclásio, onde o quartzo aparece com forma vermi
cular a gráfica e o plagioclásio como cristais automórficos O 
microclínio apresenta-se intensamente fraturado e preenchido 
por quartzo microgranular. sendo comum a presença de fluorita 
nessas juntas O plagioclásio ocorre no mínimo em duas 
gerações, aparecendo a primeira na forma de cristais euedrais 
intensamente sericitizados, mostrando ainda vestígios da macia 
da albita. enquanto a segunda geração ocorre como cristais auto
mórficos,límpidos. na forma de inclusões no interior do microclí
nio O quartzo ocorre em três gerações, das quais a primeira como 
cristais maiores fraturados, a segunda como um mosaico grano
blástico preenchendo fraturas no microclínio e a terceira como 
inclusões vermiculares ou gráficas no álcali-feldspato. A biotita 
aparece como pequenas palhetas. mostrando-se cloritizada e 
associada com epídoto, apatita, fluorita, minerais opacos e 
cassiterita 

1 2 1 0.4.1.2- Biotita-muscovita-álcali-feldspato granito 

Ocorre como uma grande massa contínua no bordo oeste do 
Maciço Pedra Branca, em zona de falha dentro do biotita granito, 
formando corpos alongados, margeando os gre1sens filonianos 
Apresenta uma coloração creme a rósea ligeiramente esver
deada. tendo granulação média e estrutura isotrópica a gnáissica, 
observando-se, em alguns locais, alternâncias de leitos claros 
formados por feldspato e quartzo, com leitos cinza-esverdeado, 
constituídos de sericita Os greisens associados ao biotita musco
vita granito são abundantes, aparecendo cortados por veios 
pegmatóides e são mineralizados em fluorita e cassiterita Esta 
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fácies muscovita granito é cortada por diques de lamprófiros, 
microgranito e leucogranito 

A análise microscópica dos biotita-muscovita-álcali-feldspato 
granito revelou que a rocha é composta essencialmente por 
microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo, biotita e muscovita O 
microclínio pertítico apresenta gemi nação Carlsbad e, ocasional
mente, em malha, aparece levemente argilizado e contém 
inclusões de cristais automórficos de plagioclásio, quartzo e epí
doto granular 

O plagioclásio apresenta geminação albita combinada com 
Carlsbad, ocasionalmente, mostrando-se sericitizado Foram 
identificadas duas gerações de plagioclásio, mostrando-se seri
citizado e com lamelas de gemi nação fortemente deformadas na 
primeira, enquanto na segunda ocorre como cristais límpidos e 
não deformados O quartzo mostra-se fraturado e com forte extin
ção ondulante A muscovita ocorre como aglomerados locais 
associada a biotita, fluorita, turmalina e opacos 

1.2 1 O 4 1 3- Microgranito pórfiro 

Macroscopicamente apresenta coloração cinza, textura porfirí
tica e matriz microfelsítica na qual ocorrem diversos fenocristais 
de quartzo e feldspato. 

Ao microscópio a rocha exibe uma textura porfirítica sendo 
composta essencialmente por uma matriz fina quartzo-feldspá
tica, onde ocorrem fenocristais bem desenvolvidos de quartzo, 
microclínio e plagioclásio Destes fenocristais o quartzo exibe 
forma bipiramidal com bordos de corrosão e extinção ondulante, 
além de fraturamento em alguns cristais O microclínio pertítico 
como fenocristal ocorre com a macia de Carlsbad, sugerindo que 
o álcali-feldspato original era o ortoclásio O plagioclásio aparece 
como fenocristal isolado ou em aglomerados, exibindo a macia 
da albita combinada com Carlsbad 

A matriz é constituída por uma mistura de quartzo e feldspato 
recortado por aglomerdos sericíticos, sendo frequente a pre
sença de fluorita e minerais opacos 

1 2 1 O 4. 1 .4 - Gretsens 

Constituem filões encaixados nos biotita granitos e muscovita 
granitos, com espessuras centimétricas e métricas e alguns me
tros de extensão As lâminas examinadas não satisfazem plena
mente a definição de Shcherba (1970a e b) segundo a qual 
gretsens são rochas metassomáticas. Trata-se de rochas compos
tas essencialmente por quartzo e mica, tendo uma textura 
cataclástica com grã fina a média e estrutura isotrópica A matriz é 
essencialmente formada por uma matriz de se ri cita e quartzo, na 
qual aparecem dispersos porfiroclastos fraturados de quartzo 
Evidências de cataclase são reveladas pela presença de fratura
mentos e lamelas de deformação nos cristais de quartzo A pre
sença de zinwaldita é comum nestes gre1sens 

1 2 1 O 4 2- Granito Serra do Mendes 

O Granito Serra do Mendes está situado na serra homônima a 
oeste de Monte Alegre de Goiás, estando limitado entre os 
paralelos 1 3°1 O' e 13°20' de latitude sul e 4 7°00' e 4 7°1 5' de lon
gitude oeste. O maciço apresenta forma grosseiramente elíptica a 
semicircular e é constituído pelos morros Mangabeira e Laran
jinha, tendo dimensões de 17,5 X 15 km, que lhe conferem a 
maior área aflorante entre todos os corpos aqui relatados As 
relações de contato com as rochas encaixantes dão-se predomi
nantemente por falhamentos A coloração varia desde tons cinza 
a róseos, enquanto a granulação situa-se entre a média e a 
grosseira 

A única fácies litológica a mostrada foi a biotita álcali-feldspa
to granito, embora trabalhos de maiores detalhes possivelmente 
identifiquem outras fácies no Granito Serra do Mendes 

Microscopicamente este biotita granito apresenta textura 
granular hipidiomórfica e granofírica, sendo constituído essenci
almente por microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio e biotita 
O microclínio pertítico aparece ora como porfiroblastos, ora inter-

crescido com quartzo, caracterizando perfeitamente a textura 
granofírica Como porfiroblastos aparecem quartzo e plagioclá
sio, estando este último sericitizado e/ou saussuritizado e ocorre 
como cristais maiores ou como inclusões no álcali-feldspato O 
quartzo ocorre em três gerações: na primeira como grandes 
cristais fraturados, na segunda forma um mos(lico granoblástico e 
na terceira como inclusões vermiculares no microclínio A biotita 
tem cor amarelo-amarronzada, aparece com forma variável, apre
sentando inclusões sagen íticas A fluorita ocorre dispersa na 
montagem, inclusa no microclínio e associada aos aglomerados 
quartzosos poligonalizados Os acessórios presentes são apatita, 
titanita e minerais opacos Como produto de alteração aparecem 
epídoto, sericita e clorita 

1 2 1 O 4 3 -Granito Mocambo 

Este corpo granítico está situado na serra homônima, localizada a 
nordeste de Nova Roma, e limitado entre os paralelos 13°22' e 
13°30' de latitude sul e 4 7°00' e 4 7°07' de longitude oeste O 
maciço tem forma grosseiramente elíptica, com dimensões de 8 
X 7 km A fácies biotita granito é dominante no maciço onde se 
tem um predomínio da coloração cinza, uma granulação grosseira 
e estrutura isotrópica 

Os biotita-álcali-feldspato granitos revelam, ao microscópio, 
uma textura granular hipidiomórfica, com grã grosseira e consti
tuição essencial de microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio e 
biotita O microclínio pertítico exibe, ocasionalmente, gemina
ção Carlsbad e leve argilização, apresentando inclusões de quart
zo e plagioclásio, estando muitos cristais fraturados com 
preenchimento de quartzo microgranular, biotita e fluorita O pla
gioclásio aparece como cristais automórficos e como inclusões 
no interior do álcali-feldspato mostrando-se em ambos os casos 
intensamente sericitizado O quartzo ocorre em três gerações: a 
primeira como cristais maiores fraturados, a segunda como aglo
merados poligonalizados e a terceira como inclusões no interior 
do álcali-feldspato A biotita ocorre como pequenas palhetas e 
também associada a fluorita, muscovita, clorita e cassiterita 
Como acessórios ocorrem zircão e opacos, enquanto a se ri c i ta e a 
clorita são produtos de alteração 

1 2 1 O 4 4- Granito Sucuri 

Este corpo situa-se a NE de Cavalcante, sendo limitado pelos 
paralelos 1 3°30' e 13°35' de latitude sul e 4 7°1 O' e 47°1 7' de lon
gitude oeste A denominação provém do córrego Sucuri que bor
deja o corpo As dimensões são em torno de 4,5 X 1 ,5 km A 
fácies dominante neste corpo é o biotita-muscovita granito que 
macroscopicamente apresenta uma cor esverdeada, textura 
granular hipidiomórfica, grã média e estrutura isotrópica 

Ao microscópio, mostra-se constituída por microclínio pertí
tico, quartzo, plagioclásio e biotita, organizados segundo uma 
textura granular hipidiomórfica O microclínio pertítico exibe, 
além da macia em nialha, gemi nação Carlsbad e leve argilização, 
apresentando-se alguns cristais fraturados e outros contendo 
inclusões de quartzo, plagioclásio e biotita O quartzo ocorre em 
três gerações: a primeira como cristais fraturados, a segunda 
como cristais poligonalizados e recristalizados e a terceira como 
inclusões no feldspato O plagioclásio é pouco frequente e ocorre 
sempre sericitizado, exibindo ainda a macia da albita com algu
mas combinacões com Carlsbad A biotita e a muscovita ocorrem 
como peque~as palhetas formando aglomerados locais A 
fluorita aparece dispersa por toda a lâmina Os acessórios são a 
apatita, o zircão e minerais opacos, enquanto epídoto, sericita e 
clorita são produtos de alteração 

1 2 1 O 4 5 -Granito Soledade 

O Granito Soledade localiza-se a NE de Cavalcante e está situado 
na área limitada pelos paralelos 1 3°37' e 13°45' de latitude sul e 
os meridianos 4 7°1 O' e 4 7°1 7' de longitude oeste A denomina
ção provém do córrego Soledade que bordeja o corpo granítico O 
maciço apresenta dimensões de 7,5 X 4 km 
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O corpo tem compos1çao principal de um biotita granito 
granofírico, apresentando granulação fina a média e coloração 
variável entre cinza e esverdeado, sendo intrusivo nas rochas do 
Complexo Goiano, cujos contatos apresentam-se muito falhados 
O corpo é cortado por falhas com duas direções principais: NO-SE 
e NE-SO Para facilitar a descrição deste corpo, apresenta-se a 
litologia dividida em 2 conjuntos principais: 

1 2 1 O 4 5 1 - Biotita microgranito cataclástico 

A rocha apresenta uma coloração esverdeada, grã fina e estrutura 
orientada Ao microscópio apresenta-se constituída por um 
arranjo microgranular quartzo-feldspático entremeado por leitos 
de biotita, sericita e níveis quartzosos A textura é cataclástica, 
localmente microgranofírica e porfirítica. O á i cal i-feldspato 
ocorre microgranulado ou como pórfiros, mostrando-se nos dois 
casos argilizados. com forte extinção ondulante 

O plagioclásio aparece como cristais maiores intensamente 
sericitizado, exibindo. ocasionalmente, vestígios da macia da 
albita O quartzo tem forte extinção ondulante e ocorre em três 
gerações: como cristais maiores fraturados, microgranulado e 
como inclusões vermiculares no álcali-feldspato A biotita, seri
cita. epídoto e opacos formam aglomerados locais, aparecendo a 
biotita como pequenas palhetas dispersas A titanita, allanita, 
apatita e zircão são os acessórios presentes, enquanto o epídoto, 
sericita e calcita ocorrem como produtos de alteração 

1 210 4 52- Granófiros 

São rochas cuja coloração varia entre o cinza e o verde, tendo uma 
granulação fina a média e estrutura isotrópica a localmente 
foliada 

Ao microscópio. constituem-se essencialmente por um inter
crescimento granofírico de álcali-feldspato e quartzo, contendo 
ocasionalmente plagioclásio e biotita. dispostos de modo 
orientado A textura é granofírica, às vezes, cataclástica e porfirí
tica O álcali-feldspato e o quartzo aparecem intercrescidos for
mando um belíssimo arranjo granofírico, mostrando-se o primei
ro mineral fortemente argilizado O plagioclásio ocorre como 
cristais subédricos, fortemente sericitizado. guardando ainda a 
macia da albita, com algumas combinações com Carlsbad O 
quartzo ocorre como fenocristais arredondados e como inclusões 
nos feldspatos Além disso, o quartzo e os feldspatos ocorrem 
ainda como pórfiros ou micropórfiros orientados, exibindo 
ocasionalmente, nos'bordos, sombras de pressão Entremeados 
aos minerais quartzo-feldspáticos ocorrem aglomerados de bio
tita, muscovita, calcita, epídoto e quartzo microgranulado re
cristalizado Como acessórios ocorrem apatita, zircão, titanita 
e allanita 

1 2 1 O 5 -Aspectos petroqu ímicos e petrogenéticos 

Foram selecionadas e analisadas 9 amostras para elemento? 
maiores e elementos-traço, um número bastante pequeno para 
uma caracterização petroquímica dos cinco corpos descritos. 
Além disto, os processos metassomáticos e hidrotermais sofri
dos por essas rochas prejudicam a aplicação dos parâmetros 
comumente utilizados no estudo das rochas graníticas A utiliza
ção dos diagramas aqui comentados deve ser vista com ressalvas 
diante dos fatores prejudiciais já comentados 

Os resultados das análises químicas (Tab. 1 XXVII) mostram 
que a maioria dos granitos apresenta um teor de sílica variável 
entre 72 e 75% e K20 com valores de 4,60 a 5,95% 

A partir dos resultados das análises químicas. obteve-se a 
composição normativa CI PW onde todas as amostras apresen
tam coríndon normativo. indicando que estes granitos são 
hiperaluminosos 

No diagrama OAP (Streckeisen, 1967) a maioria das amostras 
cai no campo dos álcali-granito. enquanto uma posiciona-se no 
campo dos granitos (Fig 1 32) 

No diagrama índice de alcalinidade versus conteúdo em sílica 
(Fig 1 33) proposto por Wright (1969), as amostras situam-se 
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totalmente no campo alcalino, confirmando a afinidade alcalina 
já observada no diagrama OAP 

H ali (1971) relacionou a composição normativa de granitos de 
cinturões orogênicos de gradientes geotérmicos diferentes 
(Variscano, Caledoniano e Alpino) com os dados experimentais 
de Tuttle e Bowen (apud Hall, op cit) e Luth, Jahns e Tuttle 
(1964). realizados no sistema 0-Ab-Or a pressões variáveis de 
água encontrando resultados concordantes Na utilização do grá
fico 0-Ab-Or proposto por Hall (op Ctt) foram eliminados os 
granitos com resultados normativos 0-Ab-Or menores que 80% 
Tratamento similar foi usado por Wernick & Gomes (1974) para 
os granitos do Vale da Ribeira de lguape nos Estados de São 
Paulo e Paraná e por Silva &Montes ( 1980) para os granitóides da 
Folha SD.24 Salvador. Para os granitos tipo Serra Branca, o ponto 
médio das 9 análises lançado no diagrama 0-Ab-Orcai próximo à 
média dos granitos variscanos caracterizados por se formarem 
sob condições de gradientes geotérmicos baixos (Fig 1 34) Os 
granitos tipo Serra Branca apresentam ainda composição norma
tiva média 0-Ab-Or = 39,2:27,2:33,6 muito próxima daquela 
característica dqs granitos variscanos (35,3:32:32,7) 

O diagrama Na x K x Ca (Raju & Rao, 1972). elaborado para 
discriminar rochas de origem magmática daquelas formadas por 
processos metamórficos e de substituição, demonstra que das 9 
amostras somente 2 (Serra do Mendes e Pedra Branca) caem no 
campo das rochas magmáticas (Fig 1 35), três outras pertencen
tes aos Granitos Soledade e Serra do Mendes caem no limite dos 
campos magmáticos e metamórficos, enquanto três amostras do 
Granito Mocambo e uma do Pedra Branca caem no campo das 
rochas metamórficas Com base nestes dados. conclui-se que o 
presente gráfico não é representativo para os granitos estudados, 
cujo caráter magmático é indiscutível 

As razões K20/Na 20 apresentam valores superiores a 1 com 
variacões entre 1 ,35 e 2,69 

O ~onteúdo de elementos-traço dos granitos tipà Serra Branca 
é compatível com rochas de composição semelhante quando 
comparado com a média das rochas graníticas da crosta (Mielke, 
1979) Dos corpos estudados, apenas o Serra do Mendes e o 
Soledade reúnem número maior de valores anômalos em relação 
à média de Mielke (op ctt) 

Em relação ao conteúdo em flúor, a maioria das amostras exibe 
altos valores, exceção feita ao Granito Soledade, contendo valo
res abaixo da média. 

Os valores mais altos de estanho foram encontrados nos 
Granitos Pedra Branca e Serra do Mendes 

Beus ( 1969) usou os teores de Li. Sn e as razões Mg/Li e Zr/ 
Sn para selecionar granitos portadores de mineralizações de Sn, 
Be, Li, Ta e Nb Os valores-limite seriam: Li > 100 ppm e Sn 
> 20 ppm 

A utilização destes critérios demonstra que o Granito Serra do 
Mendes com 284 ppm de Li e 6 ppm de Sn seria um portador em 
potencial dos elementos Sn, Be, Li, Ta e Nb 

1 2 1 O 6- Geocronologia 

Dentre os corpos magmáticos pré-brasilianos foi analisado atra
vés do método Rb/Sr o Granito Pedra Branca (Tab 1.XXVIII. n~ 
de campo: PBL-1 a, 1 d, 1 g, 1 c; COB-1618 e LL-570). cujos dados 
isotrópicos se dispersaram entre as idades de 1 180 e 1 600 MA 
Faz exceção uma análise Rb/Sr em feldspato deste corpo, que 
apresentou uma idade anômala de 2 400 MA, refletindo uma pro
vável modificação em sua composição química Rb/Sr por ocasião. 
da formacão dos cristais maiores de feldspato potássico. 

Estes dados foram plotados num diagrama isocrônico de refe
rência junto a outras análises de rochas graníticas de caracteres 
semelhantes, tais como a do corpo granítico de Mocambo (n~ de 
campo: LL-634 5), o de Porto Nacional e o de Monte Alegre de 
Goiás (Fig 1 36) O diagrama evidenciou forte dispersão entre os 
alinhamentos de 1 550 e 1 180 MA. denotando uma evolução 
complexa destes corpos, marcada por uma elevada relação inicial 
(0.730) Tal valor pode também estar relacionado a eventos 
metamórfico-metassomáticos posteriores, que provocaram não 
só a elevação da relação ( Sr87!Sr86) i. como também a grande dis
persão dos pontos no diagrama isocrônico. 



TABELA 1 XXVII 

Análises químicas dos granitos tipo Serra Branca 

Granito Serra do Mendes 

1020/536 1020/538 

Si02 65,20 74,50 
Ti02 0,67 0,16 
A120 3 14,55 11,96 

Fe20 3 6,39 2,02 

* F e O 2,67 0,57 

"' MnO 
o 

0,10 0,10 

E MgO 0,64 0,10 

'" E C aO 2,20 0,90 

'" Na20 3,02 2.75 o; 
x K20 4,66 5.10 o 

P205 0,28 0,10 
H2o+ - -
H2o- - -
PF 0,98 1,01 

Total 101,36 99,27 

F 1300 13800 
Cu 30 <5 
Ni 6 <5 
Zn <200 <200 
Ba 980 98 

é 
Sr 132 26 Q 

"-
Pb 46 62 

o Nb <20 40 
u 

Sn <5 6 
~ Li 50 284 
o c Mo <5 <5 

'" C r 19 <5 E 
'" Br 4 <2 Lü 

La 260 126 
B - -

Rb - -

Zr - -

Q 

90 90 

60 

o 

o o 
o g- () 

30 

A 30 60 

Granito Pedra Branca 

1020/570 1020/571 

72,84 70,38 
0,11 0,27 

12,81 12,94 
1,72 3,10 
0,29 0,21 

0.10 0,10 
0,10 0,18 
1,14 1,31 
3.40 2,32 
4,60 5.74 
0,10 0,10 

- -

- -
1,21 1,98 

98.42 58 63 
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Fig 1 32 - Diagrama OAP (Streckeisen. 1967) para os granitos tipo Serra 
Branca 

Amostras 

Granito Mocambo 

1020/634 4 1020/634 5 1020/634 6 

73.70 71.48 72,90 
0,16 0,15 0,19 

11,88 12.71 12,02 
2,17 2,27 2,90 
0,38 0,26 0.41 
0,10 0,10 0,10 
0,10 0,10 0,10 

0.74 1,12 0.51 
2,26 2,53 2,21 
5,60 5,92 5,95 
0,11 0,10 0,10 

- - -
- - -

0,92 2,26 0.75 
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Fig 1 33- Diagrama de Wright (1969), Si0
2 

versus índice de alcalinidade para os 
granitos tipo Serra Branca 
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Fig 1 34- Diagrama O x Ab x Or com isobáricas mínimas [Tuttle & Bowen apud 
Hall, 1971) e Luth, Jahns e Tuttle (1964) com composição média dos Granitos 
Variscanos (V), Caledonianos (C) e Alpinos (A), para os granitos tipo Serra 

Branca 
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Fig 1 35 - Diagrama Na x K x Ca (Raju & Rao, 1972) para os granitos tipo 

Serra Branca 

TABELA 1 XXVIII 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas graníticas das proximidades de Nova Roma 

N~ de N? de N~ de 
ordem laboral campo 

10 4000 PBL-1a 
10 4065 PBL-1d 
10 4002 PBL-1g 
10 4157 PBL-1c 

9 1147 COB-1618 
9 1146 COB-168* 

117 5.333 LL-643 
117 5334 LL-645 
118 5349 LL-634 5 
119 5350 LL-570 

* Análise efetuada em feldspato 
**Convênio CPGeo/DOCEGEO 
N T -Neste trabalho 

2.11 - Tonalito São Domingos 

2 11.1 -Generalidades 

Rocha Rb 
(ppm) 

Granito 512,9 
Granito 482,9 
Granito 493,6 
Granito 383,0 
Granito 444.7 
Granito 270,3 
Granito 229.4 
Granito 187,9 
Granito 306.4 
Da cito 434,5 

As rochas de composição tonal ítica que afloram nas cercanias da 
cidade de São Domingos foram pela primeira vez descritas por 
Barbosa et a/11 (1969) Além do referido trabalho, não há mais 
bibliografia disponível que .aborde a matéria sequer superficial
mente 

1 2 11 .2 - Distribuição na área 

O Tonalito São Domingos está situado no Estado de Goiás, apro
ximadamente a N e NO da cidade homônima, limitado entre os 
paralelos 13°15' e 13°30' latitude sul e os meridianos 46°15' e 
46°30' longitude oeste 

O corpo principal, de forma grosseiramente elíptica, constitui 
um stock cujo eixo maior apresenta aproximadamente 5 km de 
comprimento com direção E-0 e o eixo menor com 2,5 km de 
largura 
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Sr 
(ppm) 

16 6 
204 
13 1 
16 7 
21 2 
220 

130 7 
134 7 
33 2 
45 1 

Rb87;sr86 sr87;sr86 Idade Ref 
(MA) 

1071 2 988 1 486±39 ** 
78 1 2 188 1 324±36 ** 

1309 3 068 1 260±32 ** 
774 2 492 1 609±39 ** 
700 2 267 1 554±48 ** 
40 5 2 132 2 436±74 .. 

5 15 o 8542 2 01 0±58 NT 
407 o 7993 1 612±49 NT 

28 15 1 2511 1 353±31 NT 
29 64 1.3538 1 525±40 NT 

1 2.11 .3 - Posição estratigráfica 

O corpo tonal ítico ocorre sob a forma de stocks e diques cortando 
as rochas do Complexo Goiano e, também, como soleiras asso
ciadas aos xistos do Grupo Araxá 

1 .2 11 4 - Litologias 

O Tonalito São Domingos tem grã média a grosseira, estrutura 
isotrópica e textura hipidiomórfica granular a localmente micro
gráfica. Apresenta coloração variável onde predomina o cinza 
com tonalidades que variam de muito claras a escuras Observa
se, inclusive, uma predominância de tons claros provocados pela 
presença de grande quantidade de plagioclásio. 

O stock tonalítico tem granulação grosseira no centro, pas
sando para fina nos bordos Na zona de contato com os xistos, 
ocorrem microtonalitos sob a forma de diques seccionando os 
xistos Araxá Tanto os tonalitos como os xistos apresentam-se 
cortados por veios de quartzo Estes últimos são considerados 
como repositórios das mineralizações auríferas da região e se 
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Fig 1 36- Diagrama isocrônico de referência para rochas graníticas localizadas a 
NO de Nova Roma 

acham concentrados nos cascalhos dos rios Existem, recente
mente, notícias da presença de cassiterita associada a esses 
tonalitos 

Ao microscópio, apresentam-se constituídos essencialmente 
por plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita Esses minerais 
aparecem como cristais euédricos a subédricos, dispostos em 
arranjo granular hipidiomórfico O plagioclásio ocorre frequente
mente sericitizado e saussuritizado Em algumas lâminas, estas 
alterações ocorrem no centro do cristal de plagioclásio, ressal
tando uma estrutura zona!. Apesar da alteração, observa -se ainda 
a macia da albita às vezes deformada devido a efeitos cataclásti
cos O quartzo apresenta suas características comuns Ocasional
mente exibe aspecto cuneiforme configurando uma textura 
gráfica O anfibólio presente é representado mais frequente
mente pela hornblenda, podendo ocorrer ainda a actinolita Este 

último aparece com forma acicular Na maioria das amostras o 
anfibólio está alterado para clorita Os acessórios presentes são 
representados por apatita, zircão e opacos. 

A textura granular hipidiomórfica e micrográfica, aliada ao 
modo de ocorrência do Tonalito São Domingos sob a forma de 
stocks, diques e sills, leva a atribuir, para este corpo, uma 
origem magmática 

Os conhecimentos atuais das características petrográficas do 
Tonalito São Domingos, aliados à presença dos máficos horn
blenda e biotita, além da existência de mineralizacões de ouro e 
cassiterita, levam a supor uma possível correlação. deste com os 
Granitos Tipo Serra Branca 

1 2 12- Supergrupo Espinhaço 

Foi o Barão de Eschwege que, em seu "Quadro Geognóstico do 
Brasil" publicado em Weimar em 1822, introduziu o nome Serra 
do Espinhaço, para designar o sistema orográfico que, em sua 
definição, abrangia as serras da Mantiqueira, ltacolomi, Caraça, 
ltambé e outras que se estendiam para a Bahia e Pernambuco 
Dentro desse maciço, o pesquisador alemão distinguiu quatro 
unidades de rochas, às quais não deu nome estratigráfico 

Orville Derby estudou a região mineira a partir de 1822 e, em 
sua publicação de 1906 "The Serra do Espinhaço, Brazil", edi
tada em Chicago pelo Journal of Geology, definiu a serra do 
Espinhaço como se estendendo de Ouro Preto para Diamantina, 
Grão Mogol, Caetité, Rio de Santas, L:ençóis, Morro do Chapéu, 
Jacobina e Juazeiro E evidente o erro geográfico cometido por 
Derby, embora tenha acompanhado em 1906 o geógrafo baiano 
Teodoro Sampaio na exploração do rio São Francisco, cartogra
fando as serranias que se estendem para o norte de Caetité, em 
continuidade com as de Diamantina. 

Naquela publicação, Derby institui a Série Minas que". con
sists of a great complex of predominantly argillace schists, with 
subordinate masses of ordinary quartzites, ferruginous quartzites 
(itabirites passing to pure iron ores) and limestones" Esta é a des
cricão das rochas do Quadrilátero Ferrífero Incluiu também na 
"série" os quartzitos e arenitos da região de Diamantina e Grão 
Mogol Para os quartzitos e conglomerados de Mucugê (Santa 
Isabel do Paraguaçu), incluídos erroneamente na Série Minas, em 
vista da suposta continuidade física da Chapada Diamantina com 
o Espinhaço Mineiro, o autor notou serem diferentes, instituindo 
os Grupos Paraguaçu e Lavras Ressalte-se que, em virtude da não 
existência, naquela época, do código de nomenclatura estratigrá
fica, os termos hoje de sentido preciso, série, grupo, membro etc., 
eram utilizados com muita liberdade pelos diferentes autores 

Os trabalhos posteriores de Harder & Chamberlin (1915), 
Rimann (1917), Guimarães (1931 ), Freyberg (1932), Moraes 
(1937) e muitos outros, se limitaram sempre ao Espinhaço 
Mineiro. Estavam em voga, então, os termos Série Minas e Série 
ltacolomi, que assumiriam, principalmente o primeiro, signifi
cado e extensões diversas, e frequentemente indesejáveis 

O te1mo Espinhaço pela primeira vez usado em sentido estrati
gráfico se deve a Draper (1920), em trabalho que passou des
percebido Ressurgiu, porém, com Freyberg ( 1932), ainda que em 
sentido comum, como "Formações do Espinhaço", cuidadosa
mente aplicado às seqüências não pertencentes ao Quadrilá
tero Ferrífero 

Moraes (1937) propôs a substituição da chamada Série lta
colomi para Série Espinhaço, e daíadvém a origem de sua utiliza
ção estratigráfica atual, consagrada no Mapa Geológico do Brasil 
de 1972, na categoria de Grupo 

Pflug (1965) adicionou os quartzitos, conglomerados e filitos 
da região de Diamantina do Espinhaço Mineiro, na Série Minas, 
estendendo em 1969 para toda a região da Série do Espinhaço, 
inclusive a Chapada Diamantina na categoria de grupo 

Desafortunadamente, além do sentido estratigr~fico, o termo 
Espinhaço tem adquirido outras conotações. Fala-se e escreve
se abundantemente sobre "ciclo tectônico" Espinhaço. As carac
terísticas tectônicas particulares desse suposto ciclo, que justi
ficariam uma individualização, jamais foram exemplificadas Usa
se também o termo para designar um conjunto de idades 
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radiométricas cuja amplitude possui uma elasticidade variável, 
segundo opinião do autor ou das instituições que o utilizam Em 
resumo, existe uma generalizada incompreensão sobre a verda
deira natureza do objeto geológico, cujo tríplice aspecto -
material, temporal e histórico - não tem sido devidamente 
discriminado, a ponto de ser utilizada apenas uma palavra para 
designá-los Neste trabalho, o termo Espinhaço refere-se ao 
aspecto material, litológico, estratigráfico, como se definirá 
adiante, e não implica evolução tectônica, nem data em que os 
sedimentos foram depositados ou deformados 

Mas, se o Espinhaço Mineiro fora objeto de uma pletora de 
escritos e pesquisas, a sua extensão baiana permanecera intangí
vel, cabendo à Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste (SUDENE) realizar, no final da década de sessenta, os 
primeiros mapeamentos sistemáticos no Espinhaço Setentrional 
e Chapada Diamantina Ocidental 

Moutinho da Costa et al11 (1976) atribuíram uma notável dis
cordância angular entre o Supergrupo Espinhaço e as asso
ciações Pré-Espinhaço, e assim resumiram esta unidade:" com
preende uma espessa seqúência de formações epiclásticas, 
sotopostas por unidades complexas de derrames de lavas ácidas 
e periclastos, com menor proporção de sedimentos intervulcâni
cos, a qual foi agrupada no Grupo Espinhaço Inferior Os Grupos 
Médio e Superior são essencialmente terrígenos, sendo distribuí
dos em diferentes tectopos: um subgeanticlinal- fácies nerítica
e um miogeossinclin!JI - fácies fltsch- bordejando um longo e 
estreito cinturão de dobramento (Serra do Espinhaço); uma zona 
transicional entre miogeossinclinal e miogeanticlinal e pericra
tônica moderadamente perturbada (Chapada Diamantina); uma 
zona pericratônica transicional para fácies de plataforma, não 
perturbada a localmente deformada 

Grande volume de magmas básicos (toleíticos) atravessou o 
Pré-Espinhaço e os dois grupos inferiores do Supergrupo Espi
nhaço, no período Pré-Cambriano (antes da deposição do Grupo 
Superior?), formando diques, s10cks irregulares, stlls e lopó
litos" 

Bruni et al11 (1976b) seguindo a conceituação da fácies oci
dental e oriental para o Supergrupo Espinhaço, para uma melhor 
representação das unidades litoestratigráficas no mapa ao milio
nésimo, agruparam a fácies ocidental em três unidades, agora 
numeradas de 1 a 3 A Unidade 1 é o mesmo Espinhaço Inferior 
do Letos (Moutinho da Costa et ali!, 1976) ou a Formação Pajeú 
(Schobbenhaus Filho, 1972) A Unidade 3 reúne apenas a seção 
com predominância de filitos da antiga Formação Santo Onofre e 
pró-parte do Espinhaço Superior Dessa forma a Unidade 2 
amplia-se desmesuradamente (Bom Retiro e São Marcos) e mais 
as litologias deslocadas do corpo principal da serra, como as da 
serra do Muquém, Ponta da Serra, Palmas de Monte Alto, Central. 
e a seção do chamado Platô do Rio Pardo de Minas 

Inda & Barbosa (1978) dividiram o território baiano em sete 
domínios de caráter bivalente, geotectônico e geocronológico 
Em quatro desses domínios ocorrem sedimentos do Supergrupo 
Esp.nhaço que, assim, teve sua área de distribuição ampliada, 
abrangendo praticamente todos os sedimentos e metassedimen
tos pré-cambrianos da Bahia, a saber: os Grupos Rio Preto, Santo 
Onofre, Rio dos Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina, e 
excetuando apenas os Grupos Rio Pardo e Jacobina 

De interesse da Folha Brasrlia é o Domínio 111, tectonicamente 
designado como Sistema de Dobramento Espinhaço e cronologi
camente pertencente ao Proterozóico Médio (1 ,1 a 1,8 bilhão de 
anos) Este domínio se divide em dois blocos e duas zonas: o 
Bloco do Param i rim, que serve de embasamento aos sedimentos 
e metassedimentos, e o Bloco de Gavião, que se acha fora dos 
domínios desta Folha As zonas são a do Espinhaço Setentrional 
e da Chapada Diamantina Ocidental, representada parcialmente 
na Folha SD 23 Brasília Na primeira zona o grupo é o Santo Ono
fre, e na segunda estão os Grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu e 
Chapada Diamantina 

Os sedimentos pré-cambrianos, nos domínios da Folha SD 23 
Brasília, a leste do Chapadão do Urucuia, modeladores que são 
das duas configurações fisiográficas bem distintas (Espinhaço 
Setentrional e Chapada Diamantina Ocidental), são reunidos 
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neste trabalho em dois grupos: os sedimentos da serra do Espi
nhaço constituem o Grupo Santo Onofre e os da Chapada Dia
mantina o grupo do mesmo nome A unidade maior ou Supergru
po Espinhaço, embora anódino, reúne esses dois grupos 

O objetivo último da geologia sedimentar não é a classificação 
estratigráfica Esta é apenas um meio empregado na primeira fase 
das pesquisas, em busca de uma compreensão inicial. O trabalho 
geológico somente se esgota em fase posterior, quando se atinge 
o conhecimento das contingências que determinaram a gênese 
dos sedimentos Na Chapada Diamantina e Espinhaço, mediante 
os valiosos trabalhos que ali se desenvolveram, e que foram 
analisados anteriormente, a primeira fase pode ser considerada 
encerrada Falta apenas uniformizar e consolidar a linguagem 
falada pelos diferentes autores e, daí. partir para a segunda fase, 
já em bases científicas e não mais convencionais Ciente de que 
nenhuma classificacão pode ser perfeita, em vista de seu caráter 
puramente convenc,ional. optou-se aqui pela mais simples e mais 
fiel ao terreno, respeitadas as limitações da escala de representa
cão No desmembramento dos grupos citados, procurou-se tanto 
quanto o possível evitar a introdução de novos nomes e atender 
às definições originais, mesmo que isso possa ferir, incidental
mente, os procedimentos estratigráficos aceitos na maioria 
dos países 

1 2 12 1 -Grupo Santo Onofre 

A denominacão é de Porcher (1970) Foi tomada do rio que 
perlonga o e~tenso vale, cujas cabeceiras se situam pouco ao 
norte de Caetité, e que abandona a cordilheira ao sul da Serra do 
Paulista, para desaguar no São Francisco A adequação do nome 
ao grupo é discutível em face do código de nomenclatura estrati
gráfica, porém não pode ser abandonado por gozar de prioridade 
e estar consagrado pelo uso. Neste relatório deu-se preferência, 
sempre que possível. aos nomes propostos pela equipe da 
SUDENE, pioneira na área, o que lhe assegura prioridade sobre 
qualquer outro Nos casos em que isso não foi possível, optou-se 
por nomes substitutos colhidos no "Projeto Santo Onofre", já que 
o "Mapa Geológico do Estado da Bahia", embora anterior a este, 
utilizou a mesma nomenclatura da SUDENE 

Os primeiros trabalhos desenvolvidos nesta unidade são atri
buídos à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) e executados por Schobbenhaus Filho (1967a e b), 
Caldasso (1967), Veiga (1969), Beurlen, H (1970), Winge 
(1970), Kaul (1971 ), Knijnik (1967) e Porcher (1970), advindo 
deste último a denominação do grupo Neste mapeamento sis
temático foi incluída também a parte da Chapada Diamantina, a 
oeste do meridiano 42°00'0, e que passou a ser chamada de Cha
pada Diamantina Ocidental 

Na síntese destes trabalhos efetuada por Schobbenhaus Filho 
( 1972), foram apresentadas duas colunas estratigráficas distintas 
para o então Grupo Minas, em virtude da ausência de elementos 
seguros para a correlação estratigráfica das seqúências litológi
cas que afloram nas serras do Espinhaço Setentrional e na Cha
pada Diamantina Ocidental. passando então a constituir os 
Grupos Santo Onofre (Porcher, 1970) e Chapada Diamantina 
(Brito Neves & Leal, 1968) 

Anteriormente, Pflug, Schobbenhaus Filho e Renger (1969) já 
haviam apresentado um modelo de evolução geossinclinal para 
esta área, no qual as diferenças litológicas entre os dois grupos 
supracitados representariam modificações faciológicas de uma 
única seqúência de deposição do Grupo Minas (fácies Boquira), 
em um ambiente miogeossinclinal 

Moutinho da Costa etal11, 1976, apresentaram uma sistemati
zação das áreas quartzíticas e pelíticas, dividindo a região 
mapeada em dois domínios geográficos distintos (I e li) que cor
respondem respectivamente ao Espinhaço e Chapada Diaman
tina Os referidos autores eliminaram os nomes Minas, Santo 
Onofre e Chapada Diamantina e utilizaram na categoria de super
grupo o termo Espinhaço, que por sua vez se divide em grupos 
com designações descomprometidas: Espinhaço lnferror, Medro 
e Superior 



Um breve comentário a respeito destas modificações é 
feito a seguir: 
-a Formação Boquira passa a constituir um complexo intitulado 
Associação Pré-Espinhaço, no qual reúne rochas metamórficas 
de baixo grau, cataclasitos e plutonitos de origens diversas; 
-o Espinhaço Inferior é composto principalmente por vulcânicas 
ácidas a intermediárias, piroclásticas félsicas, associadas a con
glomerados e quartzitos No bordo oriental da serra, na região 
Boquira-Macaúbas, sua descrição coincide com a Formação 
Pajeú de Kaul (1970) (apudSchobbenhaus Filho, 1972). Ao sul de 
Caetité, ocupa faixa muito estreita e descontínua As vulcânicas 
que bordejam a serra pelo lado oeste, desde a latitude de Monte 
Azul até Pontal, foram consideradas também como Espinhaço 
Inferior; 

-o Espinhaço Médio engloba a Formação Bom Retiro (Porcher, 
1970) e parte da Formação São Marcos de Kaul (1970), inclusive 
seus membros Mosquito e Serra da Vereda, à excecão das rochas 
que se situam a oeste desta serra Ao sul de Ca.etité, engloba 
quartzitos de variada composição mineralógica e granulométrica, 
conglomerados de ocorrência local, filitos e xistos, considerados 
empurrados sobre o Espinhaço Superior Os quartzitos que for
mam o flanco oeste da serra, latitude de Monte Azul até as pro
ximidades de Pontal, são considerados como pertencentes ao 
Grupo Médio, assim como o complexo litológico de Rio Pardo de 
Minas-Montezuma, que inflete em arco para leste, formando a 
serra de lnhaúma; e 

-o Espinhaço Superior reúne ao norte da latitude de lgaporã a 
Formação Santo Onofre e parte da Formação São Marcos, situada 
a oeste da serra da Vereda Inclui os quartzitos e filitos da serra do 
Muquém e Ponta da Serra e outros serrotes próximos das mar
gens do São Francisco Ao sul de lgaporã, o Espinhaço Superior 
estaria representado pelos quartzitos e filitos grafitosos ou não da 
serrania que ocupa uma estreita faixa curvilínea que circunda o 
batólito de Guanambi, assim como os siltitos e quartzitos da 
Serra de Palma de Monte Alto e sua pró-parte a Serra Central, a 
noroeste de Espinosa Também pertenceriam a esse grupo os 
quartzitos com intercalações de filitos e filitos, que ocupam uma 
área triangular com um vértice em Rio Pardo de Minas e base 
quase retilínea, marcada pelos paralelos de Monte Azul ao norte e 
Pontal ao sul 

A seqLiência litoestratigráfica inferior do Grupo Santo Onofre, 
segundo Inda & Barbosa 1978, é constituída de duas subunida
des, sendo a base formada de quartzitos e fuchsita quartzitos, 
com níveis xistosos, em relação complexa com vulcanitos, e apa
rentemente corresponde ao Espinhaço Inferior de Moutrnho da 
Costa e! a/11 ( 1 976) e pelo menos em parte à Formação Pajeú de 
Schobbenhaus Filho ( 1972) 

Na seqLiência litoestratigráfica intermediária, são reabilitadas 
algumas denominações da SUDENE, como as Formações Pajeú, 
Bom Retiro e São Marcos, embora diferindo da conceituacão o r i~ 
ginal, haja vista que o antigo Membro Serra da Vereda·, como 
indica o mapa, passa a constituir parte da Formacão Bom Retiro A 
Formação São Marcos reduz-se ao Membro M~squito e a Pajeú 
passa a englobar a Formação São Marcos 

A chamada seqLiência litoestratigráfica superior abriga duas 
formacões: Sítio Novo e Santo Onofre Essas duas formacões 
compÕem o que o Letos designava como Espinhaço Superior, e 
elevando à categoria de formação o então denominado Membro 
Sítio Novo de Kaul (1970), posicionando-a equivocadamente no 
topo da seqLiência 

Moutinho da Costa &Silva (1980) apresentaram os resultados 
finais do mapeamento executado pela TRISERVICE (Projeto 
Santo Onofre) no corpo pri ncipa I da ser r a, entre os para I elos 1 2" e 
14° na escala 1:50 000 

Tomando como referência a Falha de Santo Onofre, os autores 
dividiram o que chamaram de Espinhaço Ocidental, em dois 
domínios; I a oeste e li a leste da falha. No primeiro, foram reco
nhecidas seis unidades litológicas e no segundo nove Essas 
numerosas unidades pertencem ao Supergrupo Espinhaço, 
embora em nenhum momento seja declarada a categoria estrati
gráfica a que pertencem 

Neste relatório o Grupo Santo Onofre consiste das Formações 
Pajeú, Bom R(')tiro, São Marcos, Sítio Novo, Canatiba e Palmas de 
Monte Alto. 

1 2 1 2.1 - Formação Pajeú 

1 2 12 1 1 1 -Generalidades 

É a unidade inferior deste grupo, sendo seu nome proposto por 
Kaul (1971 ), tomado da localidade situada a 8 km ao sul de 
Macaúbas e, desde então, conservado em todas as classificações 
estratigráficas posteriores, embora a distribuição superficial indi
cada nos diferentes mapas nem sempre coincida com a defi
nição original 

1 2 12.1 1 2- Distribuição na área 

Está presente, apenas, no flanco oriental da cordilheira, a partir de 
Caldeiras, onde modela serrotes estreitos e longos orientados 
para N 10°0 No paralelo de Botuporã, ocupa faixa mais larga, 
apresenta-se mais completa e expressa-se na topografia pelas 
serras do Ouro, Sapiranga, Sarandi, do Meio e ltiúba Sua distri
buição interrompe-se brevemente ao norte de Macaúbas, vol
tando a ocorrer na área de Boquira, estando ausente em 
Bocuituba, ressurgindo em Arraial e Chapada do Arroz, esten
dendo-se para Oliveira dos Brejinhos e lpuçaba, por incorporação 
dos epidotitos que ali ocorrem, e bordejando a sinclinal norte da 
cordilheira, prolongando-se até os limites norte da Folha SD 23 
Brasnia com a Folha SC 23 Rio São Francisco 

1 .2 1 2 1 1 3 - Posição estratigráfica 

Situa-se na base do Grupo Santo Onofre e, por isso, jaz em con
tato discordante ora sobre as rochas do Complexo Caraíba
Paramirim, ora sobre o Complexo de Boquira O contato superior 
com a Formação Bom Retiro é localmente concordante, porém, 
com o desaparecimento desta ao sul de Macaúbas, o contato se 
realiza por discordância com a Formação São Marcos 

1 2 1 2 1 1 4- Litologias 

Esta formação é constituída por quartzitos, quartzitos feldspáti
cos, homfe/s com epídoto e actinolita, epidositos e vulcânicas 

l<aul (op c1t) distinguiu nesta unidade dois membros As vul
cânicas, que constituem fração importante da formação, foram 
reunidas no Membro Bomba e a fração sedimentar no Membro 
Riacho Fundo j\/loutinho da Costa & Silva (1980) reconheceram 
que esses dois membros se interdigitam Na descrição que 
segue, se considera separadamente a fração sedimentar da fra
ção vulcânica Entretanto, em vista da escala utilizada, foi 
impossível agrupar-se estas duas frações dentro da categoria 
de membro 

A) Quartzitos 

As rochas dominantes são os quartzitos dos tipos puros, feldspá
ticos e metarcóseos, em geral de granulação média O cimento é 
frequentemente silicoso e localmente de carbonato de cálcio; 
este praticamente ausente nas outras formações A estratificação 
cruzada e as canalizacões são muito comuns, assim como tam
bém o são as ocorrê~cias de conglomerados intraformacionais 
mal selecionados e, como de hábito, lenticulares os tipos mais 
grosseiros apresentam fenoclastos de quartzitos, gnaisses e 
quartzo de veio A matriz é quartzosa ou contendo algumas 
frações feldspáticas 

Petrograticamente os metarcóseos são rochas esbranquiça
das, de grã fina e aspecto isotrópico São constituídos por uma 
associação de quartzo e feldspato, contendo quantidades subor
dinadas de se ri cita, muscovita e calcita O quartzo é o constituinte 
majoritário, exibindo contatos poligonais e interlobados e forte 
extincão ondulante Dentre os feldspatos presentes, microclínio 
e plagioclásio, este último é o dominante, com formas anédricas, 
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exibindo geminação da albita, com indícios de alteração para 
sericita A calcita é abundante, ocorrendo como cimento, asso
ciada à sericita, soldando os grãos de quartzo e feldspato, ou 
ainda como cristais esparsos bem recristalizados. 

B) Homfels 

Os hornfels são rochas de coloração cinza-esverdeado, de 
granulação fina a média e estrutura isotrópica. Ao microscópio 
exibem textura granoblástica formada por um arranjo quartzo
feldspático microgranular com epídoto e actinolita Estes dois 
últimos delimitam os grânulos de quartzo e feldspato, preser
vando assim a textura elástica original Apresentam, raramente, 
leitos com variação na granulometria ou na mineralogia, configu
rando assim um acamamento remanescente 

C) Rochas vulcânicas 

As rochas vulcânicas estabelecem relações complexas com os 
sedimentos O volume e a extensão desse vulcanismo são bas
tante subordinados em relação ao da Chapada Diamantina, posi
cionado em uma estreita faixa longitudinal, no bordo leste da 
serra do Espinhaço, sendo suas principais ocorrências restritas às 
regiões ao sul de Macaúbas, e na localidade de Tiros, próximo 
a Boquira 

Apresentam um caráter intermediário a ácido, com predomí
nio de metaálcali-traquitos, metaquartzo traquitos e metafe
norriolitos e, mais raramente, latiandesitos 

Petrograficamente os metaálcali-traquitos apresentam ca
l acterísticas bem marcantes, sendo 10chas de coloracão cinza
escuro quase preta, granulação fina, com forma is~trópica e 
aspecto massivo A textura é traqu ítica ou pilotaxítica, composta 
por uma mesóstase microfélsica, onde os micrólitos de feldspato 
potássico aparecem dispostos em formas paralelas, fluida I, tendo 
seus interstícios preenchidos por material criptocristalino, quart
zo e pequenas palhetas de biotita e sericita 

Ocasionalmente aparecem alguns fenocristais de sanidina 
com a macia Carlsbad, tendo formas euédricas, e, ocorrendo 
parcialmente substituída po1 quartzo, levemente argilizado 

O quartzo aparece ora como mic1ofaixas, cortando irregular
mente a rocha, ora como aglomerados locais Em ambos os casos 
mostra-se bem recristalizado com contatos poligonalizados Os 
raros aglomerados, quartzo-feldspáticos presentes na rocha, 
ocorrem associados com muscovita, calcita, opacos e epídoto 
Nesses aglomerados o K-feldspato exibe a macia em malha, pare
cendo tratar-se do anortoclásio 

Os metaquartzo traquitos são rochas de cor cinza com 
granulação fina e aspecto ligeiramente xistoso A textura é \raquí
tica ou pilotaxítica, contendo fundamentalmente uma mesóstase 
quartzo-feldspática formada por micrólitos de sanidina, dispos
tos de modo orientado, sugerindo linhas de fluxo, tendo seus 
interstícios preenchidos por quartzo bem recristalizado, poligo
nalizado, ou faixas com pequeninas palhetas de biotita esver
deada, epídoto granular e óxido de ferro O álcali-feldspato 
constitui pequenas ripas, comumente micropertitizado, e só 
ocasionalmente apresenta a macia Carlsbad, sugerindo tratar-se 
de sanidina 

Os metafenorriolitos são de cor cinza-escuro, aspecto isotró
pico, massivos, porfiríticos, compostos por uma matriz micro
félsica, na qual aparecem dispersos vários fenocristais de quartzo 
e feldspato Apresentam granulação fina, constituída por uma 
mesóstase quartzo-feldspática, mostrando algumas vezes linhas 
de fluxo, na qual acham-se dispersos fenocristais de feldspato, 
aglomerados quartzosos e quartzo-feldspáticos Todo o conjunto 
mostra-se bem recristalizado e levemente impregnado por óxido 
de ferro 

O quartzo é quantitativamente significante, indicando um ele
vado caráter ácido para a rocha Nos agregados, ora está bem re
cristalizado com contatos poligonalizados, ora ocorrem como 
inclusões dentro do microclínio, ou ainda microgranulado O 
feldspato predominante é o microclínio, ocorrendo como feno
Ciistal, ou nos aglomerados associado ao quartzo Como feno-
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cristal exibe exsolução de pertita O plagioclásio apresenta 
alteração para sericita, muscovita e epídoto-zoisita. Dispersos na 
matriz ocorrem micrólitos de sanidina. Titanita, apatita e opacos 
são os acessórios presentes 

1 2 12 1 1 5 -Aspectos petroqu ímicos, petrogenéticos e me
tamorfismo 

As rochas vulcânicas da parte oriental da Serra do Espinhaço 
apresentam um caráter predominantemente intermediário a 
ácido, com teores de Si02 variando de 53 a 68%, de Al 20 3 

variando de 13,3 a 15,9%, de K2 0 entre 5,07 e 13,28% e valores 
baixos de sódio e magnésio (Tab 1 XXIX) 

No diagrama triangular QAP (Streckeisen, 1967) foram plota
das nove amostras destas rochas vulcânicas, as quais demonstra
ram uma incidência nos campos dos álcali-riol i tos, quartzo-álcali 
traquitos e álcali-traquitos (Fig 1 37) 

No diagrama classificatório Na 20x CaO x K20 apresentado por 
Jardim de Sá (1978) modificado de Condie & Hunter (1976) 
foram plotadas quatro amostras, confirmando os campos dos 
riolitos, traquitos alcalinos e dacitos (Fig 1 38): 

A tendência alcalina dessas rochas é marcante quando da 
utilização do gráfico Na20 + K20 x Si02, no qual foram incluídas 
amostras das rochas vulcânicas da Formação Rio dos Remédios 
da Chapada Diamantina Uma única amostra entretanto se posi
cionou no campo subalcalino 

Na utilização do gráfico Ti02 x Si02 (Fig 1 39) foi possível 
observar-se uma forte tendência subalcalina, com incidência 
total das amostras neste campo 

Quanto à saturação em alumina, a proporção molecular do 
Al2 0 3 < Na2 0 + K2 0 + CaO caracteriza essas rochas vulcânicas 
como peralcalinas 

As análises químicas efetuadas nestas rochas demonstraram 
com relação aos elementos-traço altos valores para os elementos 
Ba, Zr, Rb, Nb e Y, enquanto para os elementos Ni e Crforam obti
dos valores baixos 

Winchester & Floyd (1 977) apresentaram dados geoqu ímicos 
para discriminar as diferentes séries de magmas e seus produtos 
de diferenciação, usando para isso elementos imóveis tais como 
Ti, Zr, Y, Nb, Ce, Ga e Se Esses elementos são usados como 
meios químicos pa1a discriminar diferentes tipos de rochas vul
cânicas, e podem ser aplicados para rochas metamorfizadas ou 
intensamente alteradas 

Assim, a utilização do gráfico Zr/Ti02 versus Nb/Y (Fig 1 40) 
mostra que a maioria das amostras incide no campo dos traquitos 
e somente uma que cai no campo dos traquiandesitos, confir
mando assim o caráter intermediário das rochas vulcânicas da 
Formação Pajeú 

No gráfico Si02 versus Zr/Ti0 2 (Fig 1 41) é possível observar 
que a maioria das amostras cai no campo dos comenditos
pantelelitos, quase no limite com o campo dos traquitos e 
somente uma amostra cai no campo dos andesitos, já próximo do 
limite com os traquiandesitos 

Quimicamente, as rochas vulcânicas da borda leste da serra do 
Espinhaço apresentam características opostas àquelas que 
constituem a Formacão Rio dos Remédios do Grupo Chapada 
Diamantina As prime'iras apresentam teores de K20, Rb e Zr mais 
elevados enquanto os teores de Ba, C a, Sr e K/Rb são menores do 
que os apresentados pela suíte da Chapada Diamantina 

Em um quadro comparativo, com valores apresentados em 
outros locais, citados na literatura fluente sobre a petroquímica 
de rochas vulcânicas, observa-se uma melhor correspondência 
com os riolitos comendíticos (Carmichael; Turner; Verhoogen, 
1974), notando-se valores compatíveis de Rb e Nb, Zr e Y, e valo
res mais baixos de Ni, C r, Sr e Ba, enquanto que para a razão K/Rb 
os valores são mais elevados 

MacDonald et a/11 (1974, apud Jardim de Sá, 1978) advogaram 
duas hipóteses sobre a gênese de rochas peralcalinas: uma 
p1imeira devido ao fracionamento de magmas básicos não 
peralcalinos ou ligeiramente alcalinos e uma segunda devido à 
fusão de rochas do manto superior (fusão parcial em "pacotes") 
ou da crosta inferior com ou sem participação de uma fase volátil 



TABELA 1 XXIX 
Análises químicas das rochas vulcânicas do Espinhaço 

Amostras 

E-7 E-15 M-7 T-15 X-101 48 57 13 2 74 

Si02 61,57 66,87 67.49 67,82 67,96 53.61 65.20 55,22 59.24 

Ti02 0,91 0.53 0.50 0.48 0,46 2.70 0.69 1,97 1,04 

AI20 3 15,89 13.61 13.49 13,39 13,43 14.13 13,34 14,91 14,99 

Fe20 3 - - - - - 11.41 4.45 7.24 7.56 

FeO - - - - - 0,86 2.35 0,75 1,07 
?fi 

MnO 0,19 0.14 0,13 0,14 
"' 

0,14 0,019 0.55 0,008 0.026 
o c MgO 0.71 0,37 0,33 0,37 0,36 0,16 0.76 0,08 0,04 
<1> 

E C aO 1.18 0.08 0,10 lr 0,15 1,47 1,09 1,11 0,33 
~ 

<1> 
Na20 6,39 3,82 3,37 6 3,71 4,64 1,01 4,87 0.46 0,67 

K20 5,07 7,75 8,13 7,59 6,04 10,81 3,97 13.28 10,78 

P205 0,43 0.05 0.09 0,04 0,06 0,89 0.15 0,84 0,16 

H2o+ - - - - - - - - -
H2o- - - - - - 0,14 0.26 0,24 0,20 

Fe20 3 (tOtal) 6 55 5,93 5,54 5.68 5 88 - - - -

Cu 22 18 23 10 12 34 - - -

Ni 8 7 17 7 13 - - - -

Rb 103 215 203 215 165 - - - -

8a 467 222 275 184 174 - - - -
Sr 49 33 30 31 30 69 76 77 37 

Zr 326 710 478 686 624 - - - -

Nb 70 107 77 112 137 - - - -

La 40.4 181 69,4 139 145 - - - -

C e 85,8 323 112 277 228 - - - -

Pr 9 82 29,7 12.5 23,1 22 5 - - - -

E Nd 43.4 11,1 47.2 85 3 83.6 - - - -
Q_ 
Q_ 

Sn 8,38 18,1 8,02 13,0 13,0 - - - -

8 En 2.57 2.85 1 7 1,69 1,91 - - - -

~ Gd 7,63 13,1 7,16 10,3 10.3 - - - -
o Dy 6,59 6.88 6.36 9,09 9,29 - - - -c 
<1> 

E Eu 3.40 2,79 3,37 4.99 5,54 - - - -
~ 
LU Yb 1,97 3,67 3,32 4,73 4,45 - - - -

y 37,0 32,1 36,3 54 3 61.5 - - - -

C r - - - - - 34 29 19 59 

Zn - - - - - 47 49 43 42 

Ni - - - - - <9 <9 <9 <9 

Li - - - - - <3 10 <3 <3 

Pb - - - - - <50 <50 <50 <50 

Co - - - - - <9 <9 <9 <9 

Cd - - - - - <3 <3 <3 <3 

Mo - - - - - <12 <12 <12 <12 

Ag - - - - - <2 <2 <2 <2 

Bi - - - - - <15 <15 <15 <15 

Fe20 3 tot /Mg 9,22 16,03 16,79 15,35 16,33 - - - -

K20/Na20 0,79 2,03 2.41 2,05 1,30 10,70 0,81 28,86 16,08 

Na+K/Na+K+Ca 0.905 0.993 0,992 0,997 0,987 0,901 0,895 0,934 0,975 

K/Rb 520 352 402 340 364 - - - -

Rb/Sr 2,103 6.515 6.767 6,935 5,500 - - - -

Sr/Ba 0,105 0,144 0.109 0,168 0,172 - - - -

La/Yb 20,51 49,32 20,90 29,39 32.58 - - - -

K/Ba 108,5 349 295 412.5 347,12 - - - -
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TABELA 1 XXIX -Conclusão 
--

E-7 E-15 M-7 

Q 3,48 15,84 17,22 

OR 30,02 45.59 47,82 

Ab 53,45 27.25 24,10 

An - - -

Ne - - -

Mg-Di 2,28 0,43 0.60 

Fe-Di - - -

En 0,60 0,70 0,60 

i? Fs - - -

"' F o - - -> 
;:; 

E F a - - -

o Mt 1_39 3,02 L86 c 
o 
"" Hm 3,52 0.64 1,12 

"' "' o IL 1.67 0,15 0,91 o_ 

t: 
Ap 1,01 o - -

u 
Aeg 0,46 4.16 4.16 

Wo - - -

c - - -
Ru - - -

A 80,61 74,21 73,52 

p - - -
Q 10,38 25.78 26,47 

F - - -

Fonte: Jardim de Sá 

Q 
• Jardim de So' ( 1978) 

D Proj RADAMBRASIL(T981) 

A 30 60 90 

Fig 1 37 - Diagrama QAP (Streckeisen, 1967) para rochas vulcânicas do 
Espinhaço 
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Fig 1 38- Diagrama de classificação petroqu ímica (adaptado de Condie & Hunter, 
1976 apud Jardim de Sá, 1978) para rochas vulcânicas do Espinhaço 
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Esta fase, segundo MacDonald & Baley, 1973 (apud Jardim de Sá, 
1978), poderá ser observada através de correlacões tais como Nb 
x F, Zr x F, Rb x F e K x F, resultando em outra~ correlacões tais 
como Nb x Rb e Zr x K · 

A presença de uma fase volátil no processo de formacão das 
vulcânicas da Formação Pajeú poderia ser analisada a p~rtir do 
comportamento dos elementos móveis 

Segundo MacDonald (apud Jardim de Sá, 1978), os comendi
tos são especialmente abundantes em zonas de nftrng conti
nentais, mas os detalhes de seu posicionamento são ignorados 

Jardim de Sá (1978) apresentou um trabalho pioneiro sobre os 
dados petroquímicos das vulcânicas do Espinhaco, onde de
monstrou que os padrões de terras raras exibem notável enrique
Cimento nos elementos leves (150-51 0), menos acentuados nos 
termos intermediários ( 1 0-40) Este padrão é semelhante ao 
padrão apresentado por rochas anatéticas crustais 

Com base nos dados aqui apresentados, conclui-se que o vul
canismo da Formação Pajeú é de natureza intermediária a ácida, 
per~lcalino, semelhante aos comenditos potássicos A presença 
de alcal1-traqu1tos, quartzo-álcali-traquitos e riolitos associados 
sugere um fracionamento. 

Quanto à gênese dessas rochas, parece que a segunda hipó
tese de MacDonald (apud Jardim de Sá, 1978) é mais provável 
para explicar a sua origem, uma vez que se desconhecem termos 
mais básicos que os traquitos na composição dessa unidade 

1 2 12 1 2 - Formação Bom Retiro 

1 2 12 1 2 1 - Generalidades 

O termo é originário de Porc.her ( 1970) e formalizado por Schob
benhaus Filho (1972) Provem da localidade que se situa à beira 
do córrego Boca i na, na serra da Barriguda, na extremidade norte 
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da cordilheira Desde então passou a ser empregado, sem modifi
cações importantes, por todos os outros pesquisadores Esta for
mação é constituída essencialmente por quartzitos e mais 
subordinadamente por quartzitos feldspáticos e filitos 

1 2 12 1 2 2 -Distribuição na área 

Este volumoso pacote de quartzitos possui sua maior expressão 
na serra da Mangabeira, onde modela o grande Sinclíneo da 
Barriguda, prolongando-se para sudeste, ocupando faixa mais 
estreita, expressada pelas serras da Barra e do Engenho Velho, 
onde é bruscamente omitida por falha de traço NE Reaparece nas 
proximidades de Bocuituba, também por efeito de falhamento 
paralelo ao primeiro, formando a serra do Pajeú e NO de Boquira, 
ressurgindo a norte de Macaúbas, e se estendendo continua
mente até Lagoa Clara, onde o pacote quartzítico desaparece 
definitivamente 

1 2 1 2 1 2 3 - Posição estratigráfica 

O contato inferior da Formação Bom Retiro se realiza por discor
dância ou por falhamento, ora com o Complexo Caraíba
Paramirim, ora com o Complexo de Boquira, ou com a Formacão 
Pajeú O contato superior é discordante com a Formacão São 
Marcos Tudo indica que entre a deposição das FormaçÕes Bom 
Retiro e São Marcos transcorreu um considerável intervalo de 
tempo, pois as deformações que afetam os quartzitos da primeira 
são mais intensas que as incidentes sobre as formações superio
res. Isto é particularmente evidenciado pelas relacões entre o 
eixo do Sinclíneo da Serra da Barriguda com o eixo do Sinclíneo 
da Serra do Santo Onofre, que entre si fazem um ângulo de 30" 
aproximadamente Dessa forma, os quartzitos da Unidade Bom 
Retiro constituem resíduos e uma primeira fase deposicional. de 
distribuição muito mais ampla, deformada e severamente ero
dida, sobre os quais se assentaram sedimentos de um segundo 
ciclo de deposição, deformados em uma segunda fase tectônica 
menos rígida 

1 2 1 2 1 2 4- Litologias 

Predominam os quartzitos de coloração branca, apresentando 
bom selecionamento dos grãos, de granulação fina a média. A 
maioria possui maturidade mineralógica avançada, com os pesa
dos estáveis turmalina e zircão Os tipos imaturos (mais de 5% de 
argila na matriz) são relativamente raros, assim como os tipos 
feldspáticos Localmente ocorrem níveis delgados e descontí
nuos de metassiltitos e metargilitos, interestratificados nos 
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quartzitos, geralmente transformados em xistos e filitos A 
estratificação cruzada é praticamente a unica presente, sendo os 
conjuntos dispostos em grandes lances e baixo ângulo de 
mergulho 

Petrograficamente os quartzitos feldspáticos apresentam tex
tura granoblástica, onde o quartzo é o componente principal, 
ocorrendo como um mosaico poligonalizado No contato entre os 
grãos é comum apresentarfilmes de sericita Os minerais opacos, 
turmalina e zircão são os acessórios presentes 

Os filitos apresentam coloração cinza-claro, granulação fina e 
aspecto xistoso Exibem ao microscópio textura lepidoblástica, 
formada por finas palhetas de sericita, associada com quartzo 
microgranulado, biotita e opacos 

1 2 12 1 3- Formação São Marcos 

1 2 12 1 3 1 -Generalidades 

Esta unidade foi definida por Kaul (1 970) quando do mapeamento 
da Folha de Boquira O nome provém de um riacho, afluente do 
riacho Santo Onofre, situado a oeste de Boquira, e nesse sentido 
é impróprio, pois um curso de água não referencia com precisão 
a seção tipo. Esta formação é constituída essencialmente de 
quartzitos sericíticos, quartzitos feldspáticos, dumortierita 
quartzitos, filitos e biDtita quartzo xisto O autor reconheceu e 
denominou dois membros muito bem distintos, por suas caracte
rísticas litológicas e morfológicas, chamados de Serra da Vereda 
(quartzitos com dumortierita) e Mosquito (biotita-quartzo xis
to) 

1 2 12 1 3 2- Distribuição na área 

Os quartzitos sericíticos que compõem a maior fração da unidade 
estendem-se desde o paralelo 12°15'S até aproximadamente 
13°30'S A formação se expressa morfologicamente pela serra do 
Mocambo, no centriclíneo da grande Sinclinal do Santo Onofre 
Segue para SO. sendo sua presença assinalada sucessivamente 
pelas serras do Buraguinho, do Buraco, do Cascão, da Malha
dinha e dos Olhos-d'Agua Na serra do Pedro Grande, a faixa por 
ele ocupada, que atinge o máximo de largura no paralelo de 
Boquira, aí começa a se estreitar consideravelmente até se 
extinguir por completo pouco a sul de Lagoa Clara Assim, a área 
de distribuição apresenta a forma de gigantesca lente, cuja maior 
espessura deve atingir 1 O km, a julgar pelas medidas efetuadas 
em Boa Madeira 

O Membro Mosquito ocorre desde a região de Bocuiutuba até 
o riacho do Bento O Membro Serra da Vereda forma a imponente 
serra do mesmo nome, cujas cristas atingem as elevações máxi
mas da cordilheira 

1 2 12 1 3 3 - Posição estratigráfica 

O contato inferior entre esta unidade e a Formação Bom Retiro é 
discordante, e quando esta última desaparece ao sul, a Formação 
São Marcos assenta discordantemente sobre o Complexo Cara í
ba-Paramirim, e, por sua vez,pmc/7 out ao sul de Caldeiras O con
tato superior com a Formação Sítio Novo é por falhamento, no 
limite inferior do Membro Serra da Vereda 

1 2 12 1 3 4- Litologias 

Esta unidade reúne, dentro de seus limites, uma monótona suces
são de quartzitos feldspáticos e sericíticos, em geral finos A 
estrutura interna é, dominantemente, a estratificação paralela, 
em leitos delgados que raramente se espessam além de 30 cen
tímetros Esses bancos se repetem indefinidamente na vertical e 
possuem grande continuidade lateral Localmente observam-se 
leitos cruzados, com canalizações suaves, contendo conglo
merados finos As marcas de corrente e de ondulacões são extre
mamente comuns. Existem ocasionais lentes· delgadas de 
quartzo-xistos e sericita xistos de cor verde 

Os quartzitos sericíticos são rochas de coloracão esbran
quiçada, granulação fina e aspecto algo orientado A'a microscó-
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pio apresentam uma textura granoblástica, cuja paragênese 
principal é representada por quartzo e sericita O q!lartzo tem 
granulação variável, e no contato entre os grãos é comum a pre
sença de filmes sericíticos Como zircão, ocorrem opacos, 
turmalina e epídoto 

Os biotita-quartzitos sericíticos diferem ligeiramente dos 
anteriores, pelo aspecto isotrópico que apresentam. Ao micros
cópio, revelam textura granoblástica, formada por um arranjo 
quartzo-feldspático, contendo ainda algumas palhetas bem 
desenvolvidas de biotita O plagioclásio apresenta formas anédri
cas e geminação albita, com algumas combinações com Carls
bad Ocorre como cristais esparsos exibindo ocasionalmente 
alterações para sericita e epídoto 

A) Membro Mosquito 

Quebrando a monotonia litológica da unidade, ocorre morfologi
camente, constituindo uma faixa estreita abatida, sobre as 
superfícies quartzosas São rochas xistosas de grã fina a média e 
coloracão amarronzada Ao microscópio apresentam uma textura 
granol~pidoblástica, formada por uma associação de quartzo, 
biotita e plagioclásio A rocha aparece cortada ocasionalmente 
por faixas mais xistosas compostas por muscovita-biotita e 
quartzo 

O quartzo é o principal constituinte, tem granulação variável e 
forte extincão ondulante Das micas presentes, a biotita é a domi
nante A~bas ocorrem como pequenas palhetas orientadas, 
emprestando xistosidade à rocha Associados à paragênese 
principal ocorrem secundariamente sericita e epídoto Os aces
sórios são representados por turmalina e minerais opacos 

B) Membro Serra da Vereda 

Essa unidade apresenta uma característica lito)ógica e morfo
lógica bem marcante dentro desta formação E constituída de 
quartzitos brancos, algo xistificados, belamente manchados de 
azul devido à presença do mineral dumortierita Morfologica
mente constitui um serrote estreito e alongado, com altitudes 
pouco mais elevadas dentro da cordilheira, destacando-se dessa 
maneira dentro da monotonia que ali se descortina 

Ao microscópio exibem textura granoblástica e granonema
toblástica, constituída essencialmente por quartzo e dumortieri
ta, contendo ainda quantidade subordinada de sericita 

O quartzo aparece com forma poligonal, às vezes fitado, exi
bindo pontos triplos no contato entre os grãos Nesses contatos, 
é comum a presença de ser i cita e dumortierita Esta tem cor azul
cobalto, e forma cristais alongados e fibrosos, paralelos ou trans
versais à xistosidade 

1 2 12 1 4- Formação Sítio Novo 

1 2 12 1 4 1 -Generalidades 

Nome dado por Kaul (1970) para uma sequência de quartzitos 
puros ou feldspáticos com intercalações de filitos, que ocorrem a 
oeste da serra da Vereda, interpretando-a como membro da For
mação Santo Onofre Aqui neste trabalho, esta unidade é elevada 
à categoria de formação, como aliás procederam Inda & Bar
bosa (1978) 

É constituída principalmente de quartzitos puros, quartzitos 
feldspáticos ou sericíticos. entre os quais se intercalam filitos 
cinza em camadas delgadas e descontínuas Localmente ocor
rem conglomerados e brechas poligênicas, principalmente na 
borda oeste da serra do Espinhaço, na porção sul da área da Folha 
SD 23 Brasília, onde esse \itotipo inicia sempre a seção da For
macão Sítio Novo, intercalado (?) numa sequência vul
can.oclástica, que se estende através de uma longa faixa na borda 
ocidental da serra do Espinhaço, até as proximidades do paralelo 
de Monte Azul Ocorrem ainda conglomerados e brechas na serra 
da Garapa, e são particularmente notáveis no vale do riacho João 
Dias, na região de Favelândia 



1 2 12.1 4 2- Distribuição na área 

É a unidade de maior distribuição geográfica dentro do Grupo 
Santo Onofre Ocupa os flancos do grande Sinclíneo do Santo 
Onofre, a oeste da serra da Vereda Consideram-se como perten
centes a esta unidade os quartzitos distribuídos a oeste da Falha 
de Santo Onofre, e que formam as serras da Garapa, dos Breji
nhos, da Manga e do Muquém Os quartzitos de Caetité e os da 
serra entre Urandi e Licínio de Almeida, que continuam para sul, 
penetrando em território mineiro, estão incluídos dentro do 
pacote Sítio Novo 

1 2 1 2 1 4.3 - Posição estratigráfica 

Ao norte de lgaporã, na parte principal da cordilheira, a Formação 
Sítio Novo encontra-se em contato tectônico com o Membro 
Serra da Vereda da Formação São Marcos No bloco oeste da 
Falha de Santo Onofre e ao sul de lgaporã, até os confins do 
Estado de Minas Gerais, ela repousa também através de falha
menta sobre rochas do Complexo Santa Isabel. As relações de 
contato com a Formação Canatiba não são clatamente visíveis, 
em virtude das intensas deformações que afetaram ambas as uni
dades Porém, a julgar pela semelhança dos filitos e quartzitos 
que integram uma e outra, somente que em proporções diferen
tes, é legítimo supot -se uma interdigitação muito íntima, tanto no 
sentido horizontal quanto vertical. Ambas, assim, inseparáveis, 
definem um ciclo deposicional de distribuição muito mais ampla 
que os ciclos caracterizados pelas unidades mais antigas 

1 2 12 1 4 4- Litologias 

Os quartzitos são brancos e cinzentos, bem selecionados, ten
dendo a composição para ortoquartzíticos e mais subordinada
mente para metarcóseo A quantidade da matriz é em geral 
inferior a 5% Esses elementos definem a maturidade textura! e 
mineralógica, ambas elevadas Em certos locais, porém (entre 
Urandi e Licínio de Almeida, por exemplo), os quartzitos apresen
tam urna recristalização mais intensa Na serra do Boqueirão, os 
ortoquartzitos apresentam bimodalidade, estando os gtãos maio
res (até 3 mm) notadamente arredondados Como sói acontecer 
nas seções terrígenas submetidas a metamorfismo de baixo grau, 
a sericitização é ubíqua 

Elementos importantes pata a caracterização genética dos 
sedimentos desss fotmação são os leitos de metapelitos interca
lados às seções quartzíticas, as canalizações dessas, os fragmen
tos de argila esparsos entre os grãos, os leitos de conglomerado 
fino, gradado, e as evidências de deformações sinsedimentares, 
fatores esses que aguardam maior atenção por parte dos 
pesquisadores da paleoecologia do Pré-Cambriano. 

Petrograficamente os quartzitos apresentam textura grano
blástica, formada por um aglomerado de quartzo, contendo 
pequenas palhetas de biotita, clorita e sericita O quartzo apre
senta forte extinção ondulante com contatos poligonalizados 
Ern alguns casos, apresentam uma cataclase marcante, consti
tuindo autênticos protomilonitos Nesse caso a coloração é cinza 
a cinza-azulado, de grã fina a média e aspecto isotrópico Exibem 
textura granoblástica, às vezes do tipo morta r, ocasionalmente 
foliadas, constituídas por uma matriz quartzo-sericítica, na qual 
encontram-se dispersos vários porfiroclastos de quartzo, ora 
ovalados, ora arredondados, mais ou menos orientados 

Os filitos são via de regra grafitosos, de coloração cinza
azulado e granulação fina Exibem ao microscópio textura lepi
doblástica formada por uma associação de sericita, quartzo, 
biotita e grafita, dispostas em lâminas finas, fortemente microdo
bradas e crenuladas 

Os conglomerados e brechas na região de Favelândia apre
sentam uma surpreendente variedade composicional dos feno
clastos constituída de quartzitos, quartzo de veio, anfibolitos, 
milonitos, granito, migmatito, filito e gnaisses. A matriz distribui
se irregularmente e tende para a composição filarenítica. A colo
ração é cinza-esverdeado de granulação grossa, filonitizada, com 
estrutura conglomerática algo sericitizada A matriz também 

filonitizada denota uma foliacão vertical Associados à rocha 
aparecem leitos arenosos e ar~oseanos Ao microscópio a matriz 
exibe textura cataclástica, grã grosseira, composta essencial
mente por um aglomerado de microcl ínio, quartzo e plagioclásio, 
entrecortado por uma massa sericítica Dispersos no conjunto, 
ocorrem os fragmentos de rochas de composição variada. 

A cataclase é evidenciada pela presença de aglomerados 
ovóides, deformacão nas lamelas de geminocão dos pla
gioclásios, forte e;tinção ondulante do quartzo e .microgranula
ção dos minerais 

Na porção meridional da serra do Espinhaço, nos domínios da 
Folha SD.23 Brasília, esse litotipo constitui uma longa e estreita 
faixa que se estende por toda a encosta da serra, até o paralelo 
próximo da cidade de Monte Azul Em contato por falha com as 
rochas do Complexo Santa Isabel, apresenta seixos arredonda
dos e subarredondados de vários tamanhos, constituídos princi
palmente de gnaisses, granitos e quartzo. A matriz é cinza-es
verdeado de composição quartzo-sericítica e estrutura de fluxão, 
assim como todo o conjunto apresentando uma marcante 
cataclase Com relacões de campo ainda obscuras, intercala-se 
(?)aos conglomerad;s em seqüência de material claro, composto 
de uma alternância uniforme de estratos com cerca de 1Om de 
espessura, constituído de material filitoso e material arenoso 
grosseiro, este último parecendo formar a matriz do metaconglo
merado, e aqui considerado possivelmente como uma seqüência 
vulcanoclástica, altamente metamorfoseada e decomposta 

O conglomerado apresenta-se entre as cidades de Mato Verde 
e Montezuma, compondo três níveis ou lentes dentro da 
seqüência vulcanoclástica (?) indicando possivelmente mudan
cas bruscas no ambiente de sedimentacão desta unidade A este 
~aterial vulcanoclástico (?)o Ptojeto .Porteirinha-Monte Azul, 
executado pela CPRM, classificou como quartzito sericítico 

No topo da seqüência basal da Formação Sítio Novo entre os 
quartzitos que segue e o metaconglomerado acima descrito 
aflora uma seqüência de rochas vulcânicas, de composição ácida 
a intermediária, contendo pórfiros de quartzo e sanidina, frequen
temente caulinizada, e que acompanha a faixa de ocorrência dos 
metaconglomerados descontinuamente 

1 .2 1 2 1 5 -Formação Canatiba 

1 2 12 1 5 1 -Generalidades 

Corresponde inteiramente à Formação Santo Onofre, já várias 
vezes referida aqui Muda-se apenas a denominação, por ser 
imprópria e indesejável, pois que Santo Onofre já é designação 
do grupo a que pertence a formação Afloramentos típicos podem 
ser observados nas imediacões da cidade de Canatiba, situada na 
parte central da serra do Espinhaço É composta essencialmente 
de filitos com lentes de quartzitos subordinados 

1 2 12 1 52- Distribuição na área 

As melhores e mais acessíveis exposições se encontram ao longo 
do curso do riacho Santo Onofre A faixa ocupada é geralmente 
estreita, tendo orientação submeridiana, com strJke paralelo à 
estrutura regional As áreas mais amplas se localizam nas ime
diações da Fazenda São José e no paralelo de lgaporã. A partir daí 
e para sul as ocorrências além de estreitas se tornam descontí
nuas 

1 2 12 1 5 3 - Posição estratigráfica 

Considera-se a Formação Canatiba como ocupando o topo da 
seqüência na serra do Espinhaço, em que pesem as fortes evi
dências de variações laterais com a Formação Sítio Novo, a qual 
ocupa a parte central do Sinclíneo Santo Onofre A filiação facio
lógica entre ambas é bastante clara, sugerindo terem sido gera
das por processos de deslizamento subaquosos de massas de 
sedimentos, caracterizando possivelmente a fácies distai de 
depósitos turbid íticos. 
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1 2 12 1 54- Litologias 

A fração dominante é de pelitos, na maior parte dos casos filitiza
dos, e subordinadamente quartzitos e metarcóseos na forma de 
lentes, e finas intercalações de quartzo arenitos e sublita
renitos 

Os filitos são quartzo-filitos e sericita filitos A coloracão varia 
de cinza-azulado a preto ou cinza-claro, a depender p.rincipal
mente do teor de grafite ou manganês presente No v a I e doSa nto 
Onofre, os filitos são predominantemente grafitosos, apresen
tando-se em lâminas paralelas e planas siltitos e arenitos finos, 
de coloração variada, constitumdo autênticos ritmitos Este tipo 
de litologia é bem exemplificado em Canatiba Nas redondezas 
da cidade de lgaporã, os ritmitos antes milimétricos tornam-se 
centimétricos a decimétricos, exibindo arenitos normalmente 
gradados na base e sugerindo a presença das seqLiências de 
Bouma 

Os quartzitos são cinza e brancos, em estratos laminares 
plano-paralelos, com ou sem sericita, com fragmentos esparsos 
de argila, às vezes bimodais, isto é, inteiramente semelhantes 
aos quartzitos classificados como os pertencentes à Formacão 
Sítio Novo · 

Petrograficamente apresentam textura granolepidoblástica, 
formada por um arranjo granular de quartzo, biotita e muscovita, 
contendo ainda alguns cristais de plagioclásio O quartzo apre
senta contatos poligonais e forte extinção ondulante O pla
gioclásio é ocasional Em alguns casos encontram-se catacla
sados, com o quartzo formando os grãos maiores, circundados 
por suas microgranulações, caracterizando a textura morta r Dis
persos no conjunto ocorrem alguns cristais de microclínio pertí
tico e raras palhetas de sericita 

1 2 12 1 6- Formação Palmas de Monte Alto 

1 2 12 1 6 1 -Generalidades 

Por conveniência do mapeamento e por conseqLiência dos cri
térios estratigráficos formais, fica neste trabalho instituída a For
mação Palmas de Monte Alto, que reúne siltitos, arenitos e 
quartzitos, que não foram convenientemente caracterizados nos 
diversos estudos anteriores 

1 2 12 1 6 2- Distribuição na área 

Os sedimentos assim designados modelam a serra do mesmo 
nome e a serra Central, em cujo sopé situa-se a cidade de Espi
nosa, no extremo norte de Minas Gerais A seção presente nessas 
duas serras está fisicamente separada da secão sedimentar da 
cordilheira principal Estruturalmente configura-se, hoje, em 
monoclinal de mergulho suave, porém no passado integrava o 
grande anticlinório, de eixo meridiano, paralelo ao corpo princi
pal da serra do Espinhaço, e cuja existência está documentada 
por extensos resíduos esparsos sobre o Complexo Guanambi, 
entre os quais se incluem as serras da Manga e Muquém 

1 2 12 1 6 3 - Posição estratigráfica 

A formação jaz diretamente sobre o Complexo Guanambi Dentro 
do Grupo Santo Onofre não existe o contato desta forma cão com 
as outras que compõem o grupo, mas é possível que corr~sponda 
ao topo da seqLiência, em virtude do fraco metamorfismo apre
sentado pelos seus componentes litológicos, havendo ainda a 
possibilidade de corresponder ao mesmo nível estratigráfico que 
os das Formações Sítio Novo e Canatiba Diques e soleiras de dia
básio afetam a formação, situandó-se a ocorrência principal na 
localidade Buracão A Formação Jequitaí repousa em discor
dância sobre os quartzitos de Palmas de Monte Alto, sendo que 
os diamictitos daquela unidade não são cortados pelas intru
sivas 

1 2 1 2 1 6 4- Litologias 

Os tipos litológicos presentes na base variam lateralmente No
tam-se pequenas espessuras de brechas de quartzo de veio com 
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matriz arcoseana, para e ortoconglomerados desorganizados, 
siltitos e níveis de snex. Sobre esses existe uma secão razoavel
mente contínua de siltitos, argilitos e arenitos vari~gados, aca
mamento plano-paralelo, sem quaisquer indícios de metamor
fismo Sobrevém uma espessa seção de quartzitos, cuja compo
sição original se encontra obliterada por silicificação extrema 

1 2 1 2 1 7 - Metamorfismo 

Três tipos diferentes de metamorfismo são possíveis de se reco
nhecer, afetando as rochas do Grupo Santo Onofre: o regional, o 
cataclástico e o de contato 

O metamorfismo regional se caracteriza pela presença de ro
chas da fácies xisto verde Nos quartzitos a recristalização do 
quartzo e da muscovita foi praticamente completa, exibindo 
fábrica de orientação proeminente O quartzo apresenta-se como 
um mosaico poligonalizado ou interlobado, mostrando pontos 
triplos entre os grãos Os feldspatos são invariavelmente alotíge
nos, e a muscovita detrr'tica convive com a muscovita recris
talizada Nos metarcóseos calcíferos, o carbonato elástico 
mostra-se recristalizado Em alguns quartzitos feldspáticos e xis
tos observa-se o desenvolvimento de porfiroblastos de biotita 

Na região de Boquira e Macaúbas, a muscovita, o quartzo e a 
grafita mostram-se alinhados, indicando possivelmente a direção 
S1 Epr'doto, biotita, cloritóides e cianita foram detectados e pare
cem caracterizar a fácies xisto verde alta A presença da cianita na 
Formação Serra da Vereda poderia ser decorrente de reações 
sucessivas a partir de sedimentos argilosos 

A dumortierita presente nos quartzitos da serra da Vereda 
pode ser produto de metassomatismo do boro, a partir de 
soluções hidrotermais, ou ainda de origem marinha 

Desse modo pode-se concluir que o metamorfismo regional 
se faz presente nos litotipos do Grupo Santo Onofre, caracteri
zando a fácies xisto verde alto, até quase o início da fácies anfi
bolito, em condições de pressões intermediárias (barro
wianas) 

Como produto do metamorfismo de contato pode-se citar a 
presença do epr'doto e da acti nolita em hornfels. gerados pela in
trusão de rochas básicas sobre rochas do Grupo Santo Onofre 

O metamorfismo cataclástico se caracteriza pela presença de 
quartzitos cataclásticos e protomilonitos Em zonas de falhas, 
onde o stress foi muito mais elevado, as rochas afetadas apresen
tam um caráter xistoso que evolui localmente formando os 
filonitos 

1 2 12 1 8- Geocronologia 

Quanto à imensa faixa adjacente, que constitui a serra do Espi
nhaço, Brito Neves et al11 (1979) mencionaram uma idade U/Pb, 
concórdia com 1 770 MA, de frações diferentes de zircão do 
metarriolito de Conceição do Mato Dentro (Folha SE 23 Be!o 
Horizonte) Embora bastante preliminar, tal dado deve refletir a 
idade de cristalização do riolito Importante aqui é notar que valor 
semelhante fora obtido em rochas granito-gnáissicas do Com
plexo Caraíba-Paramirim, bem como num diabásio associado ao 
Complexo Santa Isabel Portanto, tal época deve estar rela
cionada a um tectonismo distensivo, responsável pelo sítio 
deposicional, com vulcanismo associado, que afetou inclusive os 
dados isotópicos de porções basais adjacentes ao Espinhaço 

Brito Neves et al11 (op ctt) observaram que os dados Rb/Sr para 
as metavulcânicas ácidas de Conceição de Mato Dentro mostra
ram grande dispersão em diagrama isocrônico, evidenciando a 
não permanência como sistemas fechados no que conr.erne ao 
Sr e eventualmente ao Rb O alinhamento dos pontos provenien
tes de mesmo afloramento indicou idades brasilianas (530 e 640 
MA), refletindo aqui uma superposição deste evento em rochas 
tidas como anteriores. 

Análises radiométricas de filitos e metafolhelhos, localizados 
a oeste de Macaúbas, apresentaram em diagrama isocrônico um 
alinhamento com t = 580 MA (R I = 0,733, Jardim de Sá, 1978), 
refletindo novamente a atuação do Episódio Brasiliano na 
região 



Távora,Cordani e Kawashita (1967) reportaram um dado K/Ar 
referente e um xisto, analisado em flogopita. A idade obtida para 
esta rocha, localizada na serra de Macaúbas, foi de 497 MA, indi
cando rejuvenescimento isotópico brasiliano nesta porção, que 
propiciou a perda de Ar radiogênico, produzido em épocas 
anteriores (Tab 1 XXX, n~ de ordem: 37) 

Távora, Cordani e Kawashita (op c1t} mencionaram ainda inú
meras datações K/Ar em metabasitos localizados no Espi
nhaco Setentrional Os dados distribuíram-se entre 540 e 1 200 
MA (Tab 1 XXXI. n~ de ordem: 26, 24, 34, 47, 32) Tal intervalo é 
semelhante ao observado no Espinhaço l\lleridional, nos arredo
res de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, ao norte de 
Gouvea, e Datas Estes valores, tomados como idades mínimas 
para o Espinhaço, se ajustam com as conclusões obtidas pelo 
método Rb/Sr, evidenciando aquecimentos brasilianos e pré
brasilianos em toda a extensão da serra do Espinhaço 

Um esboco evolutivo simplificado para as rochas do Super
grupo Espinhaço, proposto por Brito Neves et alii (1979), aqui 
resumido e com pequenas modificações, é o seguinte: 
- 1.800-1 700 MA: dinâmica crustal, com falhamentos, extru
sões ácidas e básicas associadas, propiciando o sítio de depo
sicão; 
- Í 700-1 300 MA: desenvolvimento da sedimentação cíclica do 
Espinhaço, com rochas básicas associadas; 
- 1.300-1 000 MA: tectonismo ativo, com dobramentos e meta
morfismo da seqtiência sedimentar, reomogeneizações isotópi
cas, com magmatismo básico associado Individualização da 
Bacia de Sedimentacão Bambuí; 
- 650-500 MA: dobr~mentos e metamorfismo atingindo o Grupo 
Bambuí, cronocorre!atos, e Complexos Basais adjacentes à 
cadeia Espinhaço; e 
- 500-400 MA: eventos pós-tectônicos brasilianos, ajustamento 
final de blocos, hidrotermalismo etc 

TABELA 1 XXX 
Determinações K/Ar em rochas do Supergrupo Espinhaço 

----.----------.--------.-----------,---------,---------------------,---------.--------,---------

-- N~ de-t '1~ de N~ de Rocha Mate r %K Ar40x1 o-6(?cSTP) %Ar40 Idade Ref 
_ __'.'rdem laboral campo rad g ,,_tm __ --l ____ (_M-cA_) __ --+----:c-::-::---

36 -----+-~6~6--0~B~-Q~p=--~-~o~;,_o_p_ó_~--;-,-o--+----K---~e-ld--s--+---~3-.2--7----+----------5-6-.2=---------~--~3~4~.5 395±15 256 

36 - 66-0B-QP R to 3,67 68,1 22,5 423±15 256 
37 - 66-GD-17 Xioto Flogop 8.47 187,0 15,7 497±25 J 256 

------ -~ ---------~~--------'----------- ____JL__ ________ _j_ _____________________________ __L_ _________ ___J._ _______ _ 

Obs : os números de refetência são os da bibliografia 

TABELA 1 XXXI 
Determinações K/Ar em mchas intrusivas nos metassedimentos do Supergrupo Espinhaço 

Ne de 
ordem 

26 
24 
34 
47 
32 
28 

49 

N~ de 
campo 

66-0B-22 
66-08-27 
66-GD-18 
66-0B-2 
66-GD-19 
B-19 

AO 

Rocha 

Metabasito 

Gabro 

----------------~--- ---~--

Obs :os n;.írneros de referência são os da bigliografia 

1 2 12.2- Grupo Chapada Diamantina 

Ma ter 

R to 

Tremo i 
Plagio-
clásio 
R to 

A Chapada Diamantina, por ter-se tornado uma das primeiras 
regiões do País a manifestar uma vocação mineira, tem sido ao 
longo dos anos alvo de inúmeros trabalhos versando, na maioria 
dos casos, sobre aspectos restritos A falta de infra-estrutura para 
a execução de trabalhos geológicos regionais pode ser explicada 
como uma das principais causas da confusão estabelecida na 
nomenclatura estratigráfica da 1 egião 

A terminologia do Grupo Chapada Diamantina foi empregada 
prioritariamente por Brito Neves & Leal (1968) para englobar as 
Formações Morro do Chapéu, Caboclo, Tombador e São 
Pedro 

No presente trabalho, o Grupo Chapada Diamantina conglo
mera as Formações Mangabeira, Rio dos Remédios, Seabra, 
Tombador, Caboclo e Morro de Chapéu 

Credita-se a Derby, um dos decanos da geologia brasileira, o 
início ria montagem do arcabouço da estratigrafia da Chapada 
Diamantina, cujo trabalho, "The Serra do Espinhaço, Brazil", 
publicado em 1906, define os Grupos Lavras e Paraguaçu, pró
ximo à cidade de Mucugê, antiga Santa Isabel do Paraguaçu, na 
Folha SD 24 Salvador Pela sua importância histórica transcreve
se integralmente do original o seguinte texto: 'The sandstone 
sheet, estimated to be from 400 to 500 m thick, consists of a 
lowerflaggy, succeeded by a coarse conglomerate that passes to 
a whitish sandstone with scattered pebbles and patches, and 
layers of conglomerate, and finally to argillaceous sandstones 
and sandy shales The conglomerate, where seen in contact with 

%K 

0,747 
0,400 
0,320 
0.206 
0,344 
0,253 

0,297 

I Ar40x1 o-6~ccSTP) ~Ar40 Idade Rei 
raa g atm (MA) 

49,70 5,5 1 204±58 256 
20,20 40,9 968±48 256 
10,38 21,8 686±39 256 

fl,91 21,3 587±19 256 
8.42 57,?. 540±13 256 

15,1 o 91,8 1 111±56 í42 

6,67 72,8 501±25 142 
--~-

the lower red sandstone, contains large fragments of this rock 
that indicate a time-break and unconformability, at least of 
overlap, betvveen the two Some of the sandstone layers next to 
the conglomerate are very hard and quartzitic, but in general botli 
members ofthe series are unmetamorphosed The lm'\/er member 
may take the na me of the Paraguaçu group, as it is specially well 
developed in the vicinity of Santa Isabel (or São João) do Para
guaçu The upper member may appropriately be denominated the 
Lavras group, as its conglomerate member is undoubtedly the 
principal, if not the only, repository of the diamonds that have 
given the popular na me of Lavras ("Washings") to the whole dis
trict The thickness o f the Paraguaçu group can be estimated with 
approximate accuracy at about 250m; that of the Lavras group 
cannot be so closely calculated, but it is probably about the 
same 

Branner em 1909 (trabalho transcrito em 1946) apresentou 
uma coluna estratigráfica para a região norte da Chapada Diaman
tina (Fig 1 42). onde correlacionou as rochas diamantíferas de 
Morro do Chapéu com as denominadas de Grupo Lavras na região 
de Lençóis-Andara í-Mucugê Este engano só foi desfeito por 
Brito Neves (1967) ao demonstrar que os quartzitos e conglo
merados existentes na região de Morro do Chapéu, e por ele 
denominados de Formação Morro do Chapéu, ocupam um posici
onamento estratigráfico superior aos caracterizados como Lavras 
por Derby ( 1906) 

Branner (191 Ob) estudando o norte da Chapada Diamantina, 
próxrmo à cidade de Jacobina, definiu a "Série Tombador" da 
seguinte forma: "As suggested by the section and sketches, the 
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Série Alagoas 
Série Sergipe 
Calcários Salitre 

Nomes 

Camsdas Vermelhas Estância 
Série Lavras (geradora de diamantes) 
Quartzitos Cambau 
Folhelhos Caboclo 
Jacuípe Flint 
Arenito Tombador 
Série Minas 
Complexo Cristnlino 

Espessura 

? 
350m 
350m 
700 m 
100m 
500 m 
100m 
400m 

1 OOOm 

Idade 

Terciário 
Cretáceo 
Jurássico? 
Triássico? 
Carbonífero? 

Devoniano? 

Siluriano 
Combriano 
PE- em parte? 

Fig 1 42- Coluna estratigráfica de Branner (1909) para a região norte da Chapada 
Diamantina (trabalho reeditado em 1946 pelo CNG) 

Serra do Tombador is tormed by the edges of a resisting series of 
nearly horizontal beds. They are sandstones and quartzites, and 
the series is unbroken by intercaled shales" Como se observa na 
seção 01 iginal (Fig 1 43), Branner (1 919) supunha que os quartzi
tos por ele denominados Tombador estivessem numa posição 
estratigráfica inferior aos que Derby denominara de Lavras nos 
municípios de Lençóis e Andaraí. embora atualmente sejam 
considerados equivalentes estratigráficos 

Recobrindo os quartzitos Tombador Branner (191 Oa) identifi
cou um pacote de sedimentos finos, denominando-os de Jacu ípe 
Flints Na mesma publicação, Branner definiu o termo Caboclo: 
"Nest above the Jacuípe flints and resting conformably upon 
them is a series of shales that were given the field name of 
Caboclo shales from their development in the Serra do Caboclo 
on the vvest side of the Salitre Valley" O conhecimento regional 
acumulado permite, atualmente, saber-se que os "Jacu ípe flints" 
não passam de lentes de antigas rochas carbonatadas totalmente 
silicificadas 

Da interpretação de Branner, considerando o Tombador como 
subjacente ao Lavras de Derby, surgiriam alguns problemas, den
tre os quais a locação da Formação Caboclo numa posição estrati
gráfica inferior ao Grupo Lavras. 

Embora a Fotmação Caboclo possa ser identificada a leste de 
Andaraí (Folha SD 24 Salvador), recobrindo o Grupo Lavras de 
Derby, Crandall (1919) relacionou os sedimentos arena-argilo
sos, sotopostos ao Grupo Paraguaçu de Derby, à Formação 
Caboclo A seção geológica apresentada por esse autor (Fig 
1 44), além de mostrara estrutura anticlinal regional da região do 
Pa' Inácio (Folha SD 24 Salvador), permite identificar ciaramente 
o posicionamento estratigráfico do Gtupo Paraguaçu de Derby, 
cuja terminologia tem sido enormemente empregada por traba
lhos mais recentes Na seção mencionada (Fig 1 44) deve-se 
observar o lapso cometido por Crandall ao posicionar os "Ca
boclo Shales" numa posição inferior ao Paraguaçu 

Barbosa (1941) descreveu uma seção entre Livramento de 
Bruma do e Rio de Contas (Folha SD 24 Salvador), na qual relatou 
uma seqt.iência quartzítica cortada por rocha vulcânica xistifi
cada, correlacionando todo o conjunto com a "Série ltacolomi" 
de Minas Gerais 

Oliveira &Leonardos (1943) introduziram a denominação For
mação Sincorá para o Grupo Lavras de Derby, justificando esta 

o Jocobin<J E 

Fig 1 43- Seção onde Branner (1919) procura mostrar os quartzitos Tombador 
situados numa posição inferiora os atuais quartzitos da Formação Morro do Chapéu 

(nível pontilhado superior), denominado por esse autor de Lavras 

Serro dos Louras 

1 44 Esquema original de Crandall (1919). podendo notar-se a inversão da 
Formação Caboclo, aqui situada abaixo dos quartzitos Paraguaçu 
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mudança com o seguinte comentário: "A extensão dada hoje ao 
primitivo Grupo Lavras de Derby nos obriga a designar pelo nome 
de Formação Sincorá a inicialmente descrita por aquele autor na 
serra deste mesmo nome e que serviu de paradigma da série" 

Kegel & Pontes (1957) individualizaram três unidades na serra 
do Tombador: o Arenito Tombador, o Siltito Tombador e um con
glomerado sem denominação. 

A partir de Kegel (1959), a geologia da Chapada Diamantina, 
que já se caracterizava pela imprecisão, torna-se ainda mais con
fusa com a apresentação de uma coluna estratigráfica (Fig. 1 45) 
onde o Tombador é considerado como mais novo do que o Grupo 
Bambuí Aliás, este procedimento é justificado na página 29 do 
referido trabalho: "J C Branner (1919) estabelece a seguinte 
seqt.iência (de cima para baixo), no seu mapa geológico do Brasil: 
Salitre (Bambuí), Lavras, Caboclo e Tombador, que considerou 
representativa para a zona central da Bahia, em torno da Chapada 
Diamantina, até o rio São Francisco ao norte Os no~sos estudos, 
que foram muito facilitados pelos excelentes afloramentos cria
dos pela construção de novas estradas e, em outros lugares. pela 
mineração, levaram-nos a uma concepção diferente, repre
sentada pelo quadro seguinte (de cima para baixo): Tombador, 
Bambuí e Lavras, sendo eliminada a Formação Caboclo" Além 
desse problema, percebe-se pela observação da referida coluna 
(Fig. 1 45) que a "Série Lavras" não é correlacionada ao Tomba
dor, fato este frontalmente contrário aos conhecimentos 
atuais 

Quaternário 

Terciário e Secundário 

Paleozóico 

Pré-Cambriano 

Arqueano 

Argila, areia, cascalho dos leitos, das vár
zeas e dos terraços dos rios Calcário das 
vazantes 

Não foram constatados, a não ser que a 
Formação Barreiras, conhecida na zona 
oriental da Bahia, se estenda até a região 
ora focalizada 

Conglomerado de Lajes. 40-50 m 
Tombador: formação de arenito cinza-cla

ro, com siltito mais variegado; 
por vezes conglomerado de ba
se, com seixos de quartzo e 
quartzito Há silicificação Qua
se não perturbada 

-Discordância--- --- - - - --
Bambu i: formação de calcário cinza, azul

escuro ou mesmo preto e siltito 
cinza {ardósia, de cores vivas, 
quando alterado); por vezes há 
muitas silicificacões; moderada
mente dobrada , 

Lavras superior: arenito e 
quartzito branco e róseo, às 
vezes conglomerático 
Lavras média: folhelho, si I
tito e arenito vermelho {Pa
raguaçu) 
Lavras inferior: arenito e 
quartzito branco, conglo
merados 

Série Lavras Conglomerado Soém, com 
seixos muito variados de 
número, procedência, ta
manho e arrumacão; talvez 
de gênese fluvio91acial 
Conglomerado basal, poli
gênico, de origem fluvial 

Quartzito, siltito. folhelho, 
filito e micaxisto, às vezes 

Série Minas itabirito ou quartzito hema
títico Rochas básicas 
Cor.glomerados intrafor-
macionais. 
Quartzito micáceo, filito, 

Série micaxisto, por vezes, mig-
"Pré-Minas matito; infiltração pegma

títica 

Ortognaisse, paragnaisse, micaxisto Ro
chas ácidas e básicas 

Fig 1 45 - Coluna estratigráfiGa para a região central da Bahia elaborada pçr 
Kegel (1959) 



Barbosa (1965), mapeando a região de Sento Sé (Folha SC.24 
Aracaju), promoveu a primeira tentativa de integração da estrati
grafia da região, introduzindo os termos Formações São Pedro e 
Laje. A primeira é constituída por conglomerados com intercala
ções arenosas, enquanto a última corresponderia à atual Forma
ção Morro do Chapéu 

Brito Neves (1967) promoveu uma melhor sistematização 
estratigráfica para a Chapada Diamantina, desfazendo inicial
mente o erro de Kegel (1959) em relação à posição estratigráfica 
do Grupo Bambuí, propondo, em segundo lugar, a permanência 
da estratigrafia apresentada por Branner (1909) já utilizada por 
Barl:rosa (op c1t) Brito Neves (op cil) introduziu ainda uma nova 
terminologia para o Lavras de Branner, que agora passaria a ser 
denominado de Formaçãc Morro do Chapéu 

Pflug, Schobbenhaus Filho e Renger (1969) apresentaram 
uma síntese da evolução geológica da região mineiro-baiana, a 
leste da bacia do São Francisco, considerando que a distribuição 
de fácies e a posteriortectônicaDo Grupo Minas indicam um orto
geossinclinal que se formou ao redor de duas regiões estabiliza
das: os Cratons São Francisco e Lençóis Salientaram ainda a 
necessidade de equiparar a "Série Lavras" da bacia de Lençóis 
com o Grupo Minas 

Mascarenhas (1969) introduziu a denominação de Formação 
Lençóis para uma seqLiência de arenitos feldspáticos, argilitos e 
ardósias que afloram na ponte do rio Santo Antônio, na BR-242. 
Esta designação encontra-se em total esquecimento 

Kaul (1971). Schobbenhaus Filho & Kaul (1971) e Schob
benhaus Filho (1972) apresentaram a primeira coluna estratigrá
fica para a Chapada Diamantina Ocidental, ou seja, a parte situada 
a oeste do meridiano 42° Neste empilhamento, o Grupo Chapada 
Diamantina foi dividido em 7 unidades, aqui relacionadas da base 
para o topo: Complexo Rio dos Remédios, Formação Ouricuri do 
Ouro, Formação Mangabeira (Membro Lagoa de Dentro). Forma
ção lpupiara (Membro Superior e Membro Inferior). Formação 
Caboclo, Formação Morro do Chapéu e Formação Guariba (Mem
bro Superior e Membro Inferior) 

Mascarenhas (1973), fundamentado em dados anteriores e 
nos resultados do mapeamento básico regional na escala 
1 :250.000 da região centro-leste da Bahia, executado através 
de convênio CPRM/DNPM, demonstrou entre outras coisas a 
ciclicidade de sedimentacão na Chapada Diamantina e que 
somente as unidades supe.riores do Grupo Chapada Diamantina 
são transgressivas para norte-nordeste. 

Barreto et a/11 (1975) executaram o Projeto Rochas Efusivas, 
através de convênio entre a Secretaria das Minas e Energia do 
Estado da Bahia e a CPRM, visando, através de mapeamento 
geológico na escala 1:50 000 e levantamento geoquímico, à 
selecão de áreas potencialmente importantes no ponto de vista 
min~iro Esses autores dividiram o Supergrupo Espinhaço nos 
Grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu e Lavras O primeiro é 
constituído de metassedimentos elásticos basais e por uma 
seqLiência de rochas metavulcânicas ácidas O Grupo Paraguaçu 
posicionar-se-ia discordantemente sobre o Rio dos Remédios, 
constituindo-se por metaconglomerados, quartzitos, metassilti
tos, metarenitos e rochas ígneas O Grupo Lavras seria repre
sentado por uma unidade basal (Formação Tombador), essen
cialmente composta de metaconglomerados, quartzitos e meta
renitos, que seria subjacente a uma unidade predominantemente 
constituída de metassiltitos com raras lentes de calcário (Forma
ção Caboclo) Esses autores empregaram a denominação de 
Grupo Paraguaçu numa acepção totalmente diversa da utilizada 
por Derby (1906). que atribuiu tal nomenclatura para os quartzitos 
róseos situados nas colinas próximas à cidade de Mucugê Pela 
lei da prioridade, tal mudança configura um desvio da nomencla
tura originalmente empregada em outro sentido, em locais e 
seções perfeitamente restituíveis nos dias presentes 

O Projeto Letos, publicado em 1976, considerou os sedimen
tos aflorantes na Chapada Diamantina Ocidental como integran
tes do Supergrupo Espinhaço que, por sua vez, subdivide-se em 
Espinhaço Inferior, Médio e Superior 

Pedreira et a/11 (1975) inseriram os sedimentos da Chapada 
Diamantina, situados na Folha SD 24 Salvador, no Supergrupo 

Espinhaço, o qual se dividiria nos Grupos Inferior, Médio e 
Superior 

Jardim de Sá et a/11 (1976b), além de realizarem algumas 
datacões nos sedimentos da Chapada Diamantina, elaboraram 
um ~odeio tectonomagmático para a Chapada Diamantina e 
Espinhaço Setentrional Jardim de Sá (1978) .apresentou uma 
importante contribuição ao conhecrmento geologrco da Chapada 
Diamantina, mormente do ponto de vista petroquímico. 

Montes, A (1977), Montes, Montes e Dardenne (s d) realiza
ram uma análise sedimentológica da borda oriental da Chapada 
Diamantina, ficando evidenciado um sentido de corrente de nor
deste para sudoeste 

Inda & Barbosa (1978) dividiram o Supergrupo Espinhaço, na 
região da Chapada Diamantina, nos Grupos Rio dos Remédios, 
Paraguaçu e Chapada Diamantina O Grupo Paraguaçu com
preenderia as nomenclaturas introduzidas por Schobbenhaus 
Filho & Kaul (1 971 ), ou seja, Formações Ouricuri do Ouro, Manga
beira e Lagoa de Dentro, acrescentando a Formação Açuruá, que 
seria uma correspondente parcial da Formação lpupiara Montes, 
M (1977) já tinha chamado a atenção para o emprego indevido 
da terminologia Paraguaçu em trabalhos recentes, numa forma 
diversa da empregada por Derby (1906) O uso dessa nomencla
tura como feito por Inda & Barbosa (op cJt) vem demonstrar a 
necessidade do abandono imediato do termo Paraguaçu, para 
evitar maiores transtornos à já confusa estratigrafia da Cha
pada Diamantina 

O Projeto RADAMBRASIL, através do relatório da Folha SD 24 
Salvador (Lima et a/11, 1981 ), sugere o emprego do termo Forma
ção Seabra, como base do Grupo Chapada Diamantina na Folha 
SD 24 Salvador, sendo sobreposta consecutivamente pelas For
macões Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu 

No presente trabalho, o Grupo Chapada Diamantina é repre
sentado, da base para o topo (Fig 1 46), pelas Formações Man
gabeira, Rio dos Remédios, Seabra, Tombador, Caboclo e Morro 
do Chapéu 

A maioria das rochas do Grupo Chapada Diamantina está 
isenta ou sofreu metamorfismo regional de baixo grau, o que pro
piciou o desenvolvimento de clorita e de sericita, a partir de sedi
mentos argilosos Os cristais de quartzo, que constituem os 
arenitos, apresentam, em sua maioria, bordos com crescimento 
autigênico, aparecendo o conto r no primitivo evidenciado pelas 
inclusões de óxido de ferro 

1.2 12 2 1 -Formação Mangabeira 

1 2 12 2 1 1 -Generalidades 

Esta unidade constitui-se de quartzitos, arenitos, conglomera
dos, pelitos silicificados e rochas intrusivas básicas. A acepção 
utilizada engloba as Formações Mangabeira e Ouricuri do Ouro 
descritas por Kaul (1971 ), Schobbenhaus Filho & Kaul (1971) e 
Schobbenhaus Filho (1972) Os trabalhos de campo demonstram 
a ocorrência restrita da Unidade Ouricuri do Ouro, caracterizada 
pelos referidos autores, propondo-se aqui sua alocação na For
rnação Mangabeira Por outro lado, o Membro Lagoa de Dentro é 
mantido no sentido original 

A Formação Mangabeira é considerada, neste relatório, como 
unidade basal do Grupo Chapada Diamantina Este procedimento 
visa a não introduzir maiores modificações na já confusa estrati
grafia da Chapada Diamantina, uma vez que poder-se-ia promo
vera Formação Mangabeira à categoria de grupo, levando-se em 
conta as características litológicas e metalogenéticas distintas 
entre esta unidade e as restantes do Grupo Chapada Diamantina 
Além disso, foi determinada uma discordância angular entre as 
Formações Mangabeira e Seabra nas proximidades de Varginha, 
no flanco oeste da serra da Mangabeira 

Ao longo da área dominada pela Formação Mangabeira 
situam-se várias ocorrências de antigos garimpos de ouro A pre
sença desse tipo de mineralização propiciou o assentamento 
populacional na região, constituindo, por outro lado, um impor
tante fator prospectivo decorrente da localização seletiva das 
mineralizações auríferas na Formação Mangabeira em detri-
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~#~W com marcas de corrente e gretas de ressecomento 

Membro Ouncuri do Ouro- Conglomerados poli mÍticos 
com seixos arredondados e subangulares de quartzitos 
broncos. róseos, quartzo le1toso,rochos vulcÔmcos oC_L 
dos, rochas ferríferos e gnaisses 

Fig 1 46 -Coluna estratigráfica esquemática do Grupo Chapada Diamantina na 
Folha SD 23 Brastlia 

mento das demais unidades componentes do Grupo Chapada 
Diamantina Anomalias cintilométricas foram determinadas pelo 
Projeto RADAMBRASIL nos conglomerados do Membro Ouricuri 
do Ouro, o que lhe concede um caráter tínico em relacão aos 
demais conglomerados do Grupo Charada Diamantina · 

1 2 12 2 1 2- Distribuição na área 

Na Folha SD 23 Brasília, a Formação Mangabeira ocorre no ex
tremo nordeste, formando o bordo ocidental da Chapada Diaman
tina, ocupando pequenas áreas das Folhas SD 23-X-B e 
SD 23-X-D 

1 2 12 2 1 3 - Posição estratigráfica 

Como pode ser observado na coluna estratigráfica do Grupo Cha
pada Diamantina (Fig 1 46), a Formação Mangabeira constitui a 
base dessa unidade, sendo claramente penetrada pelas rochas 
vulcânicas da Formacão Rio dos Remédios Uma discordância 
angular entre a Form~ção Mangabeira e a Formacão Seabra foi 
identificada na borda oeste da serra da Mangabeira, como já 
relatado 
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1 2.1 2.2.1 .4- Litolog1as 

A Formação Mangabeira compreende uma sequenc1a elástica 
afetada por intrusões básicas Pelos seus caracteres distintos do 
resto da formacão, foram individualizados os Membros Ouricuri 
do Ouro e Lago·a de Dentro Devido à limitação da escala, muitos 
locais onde foram reconhecidos aflommentos destas duas 
subunidades permanecem indivisos 

A Formação Mangabeira constitui-se de quartzitos de cores 
branca, creme e esverdeada; metarenitos; arenitos feldspáticos e 
arcóseos, com lentes de conglomerados Os afloramentos geral
mente apresentam forte foliação Num perfil executado na Folha 
SD 23-X-B, entre o povoado de Santana do Ouro e o alto da serra 
da Mangabeira, encontram-se, na base da seqLiência, quartzitos 
brancos, esverdeados e cinzentos, verticalizados, contrastando 
com o mergulho suave dos arenitos argilosos da Formação Sea
bra que se lhe sobrepõe Devido à complicação estrutural verifi
cada em sua área de ocorrência, torna-se muito difícil estimar 
uma espessura para a unidade, devendo ser superior ao milhar de 
metms Numa seção geológica estabelecida do povoado de Cais 
para leste, podem-se verificar excelentes exposições de quartzi
tos brancos, puros, com estratos subverticalizados com uma 
espessura média de 20 em, contendo estratificação cruzada de 
grande porte e baixo ângulo. notando-se uma tendência, à 
primeira vista, de mergulho para leste 

As rochas básicas ocorrem na forma de diques e s,//s com 
dimensões que variam de alguns metros a centenas de metros As 
amostras co!etadas no campo foram agrupadas em dois conjun
tos: metadiabásios e gabros noríticos. 

Os metadiabásios são rochas de cor esverdeada, granulacão 
média a goosseira P estrutura isotrópica Ao microscópio identi
fica-se a textura blastossubofítica onde as ripas de plagioclásio 
ocorrem associadas a cristais anédricos de actinolita O pla
gioclásio mostra-se intensamente saussuritizado e transformado 
numa massa de epídoto granular, enquanto o piroxênio encontra
se totalmente transformado em uralita, actinolita, epídoto e 
clorita Entrecortando os cristais de plagioclásio e piroxênio 
ocorre uma massa tina de clorita e opacos 

Os gabros noríticos apresentam textura subofítica a inter
granular, formada essencialmente por ripas euedrais de pla
gioclásio intercrescido com cristais prism:íticos de hiperstênio e 
augita O plagioclásio exibe a macia da albita com algumas com
binações com Carlsbad O hiperstênio ocorre em quantidade 
superior à augita, apresentando-se a maioria dos cristais daquele 
mineral alterada para augita e biotita Este último mineral ocorre 
como auréolas em torno do hiperstênio, mineràis opacos ou nos 
interstícios entre os felcJspatos, sugerindo, neste caso, que o 
potássio provém de resíduos micropegmatíticos I'! os interstícios 
entre o piroxênio e o plagioclásio é comum a presença dfl finos 
aglomerados de sericita, clorita e calcita. 

1 2 12 2 1 5- Membro Ouricuri do Ouro 

O Membro Ouricuri do Ouro ocorre na base da formação, 
constituindo-se conglomerados que, apesar de constituírem aflo
ramentos de dimensões consideráveis, em termos regionais, são 
descontínuos Ocorrências desta rocha foram reportadas por 
Kaul (1971) na região de Ouricuri do Ouro, atribuindo-lhes 
inclusive o grau de formação Os trabalhos de campo do Projeto 
RADAMBRASIL conseguiram registrar a presença desses con
glomerados em vários locais na região de lbitiara A oeste desta 
cidade, no local conhecido como Macacos de Cima, têm-se pare
dões, com mais de 50 m de altura, prolongando-se no mínimo por 
mais de 1 km, constituídos por conglomerados róseos com sei
xos de até 50 em de diâmetro, arredondados a subangulares de 
quartzitos brancos, arroxeados, quartzo leitoso e, mais rara
mente, rochas vulcânicas, com uma matriz arenosa grosseira, 
apresentando uma anomalia cintilométrica de 200 c p s, che
gando a 600 c p s em solo localizado na base do afloramento, 
tendo-se um teor dfl fundo de 50 c.p.s. Outras ocorrências do 
conglomerado foram verificadas a norte de lbitiara, na estrada 
que liga esta cidade à BR-242 e a oeste da mesma cidade, na 
estrada para Mocambo, já no sopé da serra que bordeja a Cha-



pada Diamantina A ocorrência, situada ao sul da serra do ltapi· 
curu (Folha SD.23-X-B), merece menção diante da foliação 
imposta aos conglomerados, inclusive com rotação dos seixos 
Além das litologias já mencionadas como constituintes dos sei
xos do conglomerado Ouricuri do Ouro, ocorrem também seixos 
de rochas ferríferas e gr.aisses 

1 2 12.2 1 6- Membro Lagoa de Dentro 

O Membro Lagoa de Dentro pode ser reconhecido no povoado 
homônimo situado a SE de Brotas de Macaúbas, a leste de Araci 
ou na BR-242 Esta unidade é constituída predominantemente 
por siltitos, metassiltitos e argilitos, em muitos locais totalmente 
silicificados, ocorrendo em estratos paralelos, contendo marcas 
de ondas e gretas de ressecarnento e tendo uma colora cão mui
tas vezes, totalmente verde, enquanto em outros locai~ n~ta-se 
uma predominância de cor arroxeada Os metassiltitos, ao mi
croscópio, mostram-se com uma granulação fina, sendo compos
tos por leitos argilosos e quartzo-feidspáticos com actinolita 
fibrosa e epídoto granular Estes minerais apresentam-se dispos
tos sob a forma de leitos finos, onde em alguns a associação 
mineralógica quartzo-feldspática é dominante Nos leitos de 
granulação mais fina, o óxido de ferro é abundante, contendo 
ainda finas palhetas de biotita A alternância entre camadas de 
granulação fina a média sugere uma estratificação remanescente 
Os lettos mais finos são contínuos, enquanto os mais grosseiros 
são irregulares e penetrados por material fino, o que faz lembrar 
estruturas tipo flaser, geradas em zona de turbulência 

2.12 2.2 - Formação Rio dos Remédios 

2 12 2 2 1 -Generalidades 

A Formação Rio dos Remédios é constituída essencialmente por 
rochas metavulcânicas de caráter predominantemente ácido a 
intermediário, encontrando-se muitas vezes bastante catacla
sadas 

Spix & Martius no relato da histórica incursão realizada pelo 
Brasil entre 1817 e 1820 relataram vagamente rochas que 
poderiam ser relacionadas às aqui descritas, situadas entre Vila 
Velha e Serra do Rio de Contas 

Barbosa (1941) foi o primeiro a reconhecer objetivamente as 
rochas vulcânicas da Chapada Diamantina, descrevendo uma 
extensa faixa dessas rochas na região central da Bahia e caracteri
zando perfeitamente seu caráter intrusivo 

Cassedanne & Melo (1966) descreveram diversos tipos petro
gráficos incluindo riolitos, vidro riolítico, dacitos e traquitos 

Schobbenhaus Filho & Kaul (1971) definiram o Complexo Rio 
dos Remédios com as seguintes palavras: "Complexo Rio dos 
Remédios -desde a região de lbitiara até Paramirim e ltanagé, ao 
sul, numa faixa mais ou menos contínua da ordem de 'I 00 km, 
estende-se um complexo de rochas efusivas ácidas a interme
diárias, representadas notadamente por riolitos, dacitos, traqui
tos, tufitos, aglomerados e brechas vulcânicas Grande parte 
deste complexo está transformada em xistos quartzosos e sericí
ticos, geralmente com evidências de cataclase" 

Misi & Souto (1972) descreveram ocorrências de cassiterita 
em veios disseminados em rochas vulcânicas Estes autores rela
taram também a presença de xenólitos de quartzito com 
turmalina nas rochas vulcânicas ácidas situadas nas proximida
des do povoado de Novo Hot izonte 

Schobbenhaus Filho (1972) sintetizou os dados existentes 
sobre o' Complexo Rio dos Remédios" da seguinte forma: "Este 
complexo forma uma seqüência indivisa de tochas, caracteriza
das, principalmente, por vulcanitos, de ácidos a intermediários, 
representa dos por riolitos, r iolitos pórfiros, riodacitos, dacitos, 
traquitos, brechas vulcânicas, aglomerados vulcanoclásticos e 
tufitos(?) Geralmente estas rochas estão metamorfizadas ao 
nível de epizona, ou seja, transformadas em filitos, sericitita
xistos ou sericita-quartzo-xistos, comumente com evidências de 
cataclase e milonitização, na maioria das quais, ainda, se 
percebe, tanto macro como microscopicamente, a origem 
vulcânica" 

Dultra et a/11 (1972) e Dultra (1974) descreveram diversos tipos 
de rochas que variam de riolitos a dacitos com ocorrências restri
tas de tufos e quartzo-queratófiros e seus produtos metamórficos 
na forma de xistos, às vezes contendo cianita O modelo evolu
tivo, admitido por esses autores, postula urna fase inicial de derra
mes anteriores à sedimentação, cujo produto encontra-se, 
atualmente, na forma de xistos A segunda fase vulcânica 
apresenta-se hoje em dia com as catacter ísticas magmáticas 
melhor preservadas 

Sighinolfi & Sakai (1973) e Sighinolfi & Conceição (1975) 
analisaram a petrologia e a geoquímica do vulcanismo da Cha
pada Diamantina Os riolitos foram classificados como tipos 
alcalinos potássicos, sendo sua gênese discutida em termos de 
fusão crustal e subseqüente diferenciação. Por outro lado são 
relatados fenômenos de metamorfismo, lixiviação e alteração 
hidt otermal que alteram os padrões primários de distribuição dos 
elementos maiores e traços, cuja principal causa é atribuída a um 
sistema convectivo de águas meteóricas ativadas termalmente 
pelo corpo vulcânico Os autores relacionaram ainda esse vulca
nismo potássico a fenômenos de tectônica global. associando-se 
a urna zona de r:ftmg ou de colisão entre os Cratons de Salvador e 
São Francisco 

Barreto eta/11 (1975), no texto do Projeto Rochas Efusivas pro
duzido através de convênio da Secretaria das Minas e Energia do 
Estado da Bahia e a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais. caracterizara-m o Grupo Rio dos Remédios como: "Uma 
sequência vulcânica compreendendo tipos petrográficos ácidos 
a intermediários (quartzopórfiros, metapórfiros, riolitos-pórfiros, 
dacitos e riodacitos), gradando lateralmente a rochas enriqueci
das em álcalis (quartzo-keratófiros e keratófiros)" Na base da 
sequência vulcânica esses autores posicionaram uma sequência 
elástica predominantemente quartzítica, com lentes congiome
ráticas 

1\!loutinho da Costa eta/;r (1976) colocaram as rochas vulcâni
Cils da Chapada Diamantina Ocidental no Grupo Espinhaço 
inferior, classificando-as de acordo com sua composicão como 
quartzo-pórfiros e quartzo-queratófiros, com uma grande predo
minância do primeiro. 

Jardim de Sá (1978) e Jardim de Sá et aír: ( 1976b) estudaram a 
geoquímica do vulcanismo associado à Chapada Diamantina e à 
Serra do Espinhaço, chegando à conclusão que as vulcânicas da 
chapada possuem um teor subalcalino com elevados teores de K 
e elementos incompatíveis Segundo esses autores, a origem do 
vulcanismo estaria relacionada à fusão parcial da crosta inferior, 
enquanto um modelo de tectônica vertical-gravitacional é pro
posto para a área em questão, onde o levantamento de um bloco 
teria um papel fundamental na consecução do processo 

No presente relatório, a terminologia da Formação Rio dos 
Remédios engloba a grande massa de rochas vulcânicas existen
tes no flanco nordeste da Folha SD 23 Brasnia O seu posiciona
mento no Grupo Chapada Diamantinil satisfaz a necessidade de 
regionalização e integração estratigráfica Após este conjunto de 
pulsações magmáticas correspondente à Formação Rio dos 
Remédios venficam-se outras manifestações vulcânicas de 
intensidade incomparavelmente menor, penetrando as For
mações Seabra e Tombador (Montes, M 1977) O rio dos Remé
dios que empresta seu nome à unidade em questão é um curso 
de água de pouco volume, correndo de norte para sul na Folha 
SD 23-X-B, aproximadamente do povoado de Novo Horizonte 
para lbiajara 

A Formação Rio dos Remédios, do ponto de vista econômico, 
assume um papel de alta relevância em virtude de as jazidas de 
barita, associadas a essa unidade, formarem uma das maiores 
reservas desse mineral estratégico para a exploração petrolífera, 
conhecidas no País. 

1 2 12 2 2 2- Distribuição na área 

Toda a área aflorante da Formação Rio dos Remédios testringe-se 
aos limites da Folha SD 23 Brasília, ocupando a sua porção nor
deste e esboçando uma faixa com mais de 100 km de compri
mento e direção grosseira NNO-SSE 
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1 2 1 2 2.2 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Rio dos Remédios apresenta um posicionamento 
tipicamente intrusivo, podendo ocorrer discordantemente sobre 
as rochas do Complexo Carafba-Paramirim ou penetrando os 
quartzitos da Formação Mangabeira, base do Grupo Chapada Dia
mantina Na região a sul de lbitiara e Novo Horizonte, o derrame é 
tipicamente fissura I. encontrando-se em meio à massa de rochas 
vulcânicas xenólitos de quartzitos com até vários quilômetros 
de diâmetro. 

1 2 12 2 2 4- Litologias 

A Formacão Rio dos Remédios constitui-se de rochas metavul
cânicas, 'de caráter predominantemente ácido a intermediário, 
representadas por metafenorriolitos, metafenodacitos e mais 
esporadicamente metafenorriodacitos Estas litologias, muitas 
vezes, mostram-se totalmente cataclasadas, constituindo milo
nitos, blastomilonitos a filonitos De modo geral exibem texturas 
porfiríticas e blastoporfiríticas Associados à grande massa de 
rochas vulcânicas ocorrem corpos subvulcânicos de pequena 
expressão Em termos macroscópicos, as rochas da Formacão 
Rió dos Remédios caracterizam-se por upresentar uma coloraÇão 
cinza-escuro e textura porfirítica, na qual aparecem dispersos 
fenocristais de quartzo, álcali-feldspato e plagioclásio Boa parte 
das rochas da Formação Rio dos Remédios mostra diferentes 
graus de alteração, chegando ao extremo de se encontrarem 
locais totalmente dominados po1 um pó muito fino resultante da 
t1ansforrnação completa dessas rochas 

As rochas vulcânicas, no campo, apresentam-se na fo1ma de 
pequenos afloramentos em meio a capeamentos de solo ou na 
forma de exposições praticamente contínuas ao longo de vários 
quilômetros O pe1fil ao longo da estrada lbitiaJa-lbiajara, acom
panhando o curso do rio dos Remédios, pode ser tomado como 
seção-tipo para a unidade, andando-se praticamente em cima de 
rochas vulcânicas ao longo de todo o percurso Outro corte geoló
gico que bem demonstra a intensidade do vulcanismo pode ser 
feito entre a Vila de Remédios e o marco geodésico do CNG, que é 
atingido após percorrer-se 1 O quilômetros ern cima de 1 achas 
efusivas Deste marco podem-se observar megaxenólitos, situa
dos a leste do povoado de Remédios, emergindo da grande 
massa de rochas vulcânicas Ao norte de lbiajara, aproximada
mente onde o rio dos Remédios inflete para oeste, já na serra da 
Mangabeira, observa-se o contato po1 falha entre os quartzitos da 
Formação Mangabeira e as rochas vulcânicas da Formação Rio 
dos Remédios 

Os principais tipos petrográficos da Formação Rio dos Remé
dios são descritos a seguir: 

A) Metafenorriolitos 

São rochas félsicas porfiríticas, compostas predominantemente 
por uma mesóstase quartzo-feldspática localmente rnicrograno
fírica na qual aparecem dispersos fenocristais de quartzo e 
feldspato O qua1tzo é o fenocristal dominante, exibindo formas 
euédricas il subédricas, às vezes bipiramidais, com bordos 
embainhados e extinção ondulante Alguns cristais apresentam 
núcleos com aprisionamento de material da matric O feldspato 
alcalino tem formas euedrais a subedrais, ocorrendo sempre 
rnicropertitizado, mostrando corrosão tanto nos bordos quanto 
no seu interior Dentre os feldspatos presentes o ortoclásio é 
dominante, sendo seguido pelo rnic10clínio e o anortoclásio Os 
fenocristais de feldspato apresentam-se substituídos por calcita, 
sericita, quartzo e fluorita A mesóstase quartzo-feldspática, na 
ma i o ria das vezes, mostra -se sericitizada, recristal izada, algo oxi
dada e evidenciando efeitos de hidrotermalismo associado a 
metamorfismo dinâmico e regional da fácies xisto verde 

B) Metafenorriodacitos 

São rochas félsicas, porfiríticas, compostas essencialmente por 
uma mesóstase quartzo-feldspática, microfelsítica localmente 
granofírica, onde aparecem dispersos fenocristais de álcali-
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feldspato e plagioclásio O álcali-feldspato tem formas euedrais e 
subedrais, mostra-se micropertitizado e exibe no seu interior for
mas irregulares atribuídas possivelmente à corrosão pela mesós
tase, alterando-se para sericita e cal cita No interior dos cristais é 
comum a presença de núcleos com aprisionamento de material 
da matriz O plagioclásio subédrico a anédrico apresenta-se 
geminado segundo a lei da albita, às vezes combinada com 
periclina e Carlsbad e está fortemente sericitizado Apresenta 
bordos de corrosão, núcleos com aprisionamento de material da 
matriz e leve cataclase, ocorrendo como fenocristal isolado ou 
formando aglomerados esparsos, estando no último caso asso
ciado com quartzo e calcita fortemente recristalizada A mesós
tase microfelsítica é abundante, mostra-se fortemente oxidada, 
sericitizada e recristalizada, contendo localmente zonas poli
gonalizadas, com qua1tzo, calcita, muscovita, álcali-feldspato, 
titanita e ilmenita 

C) Metafenodacitos 

São rochas félsicas, com textura porfirítica a glomeroporfirítica, 
constituídas dominantemente por uma mesóstase fe!sítica, 
quartzo-feldspática, bastante sericitizada, algo oxidada, na qual 
aparecem dispersos diversos fenocristais de plagioclásio Este 
material apresenta-se com dimensões de até 1 em Tem formas 
euedrais a subedrais, exibe a macia combinada de Cailsbad e 
pe1iclina, com um teor de anortita variando entre 25 e 30% (oli
goclásio) Os plagiocl;ísios, comumente, mostram-se bastante 
alterados para se1 i cita, podendo-se observar também no seu 
interi01 palhetas de biotita, calcita e opacos Alguns fenocristais 
'lxibern no seu interior formas semelhantes a figuras de conosão, 
embora seja difícil comprovar a continuidade ótica nos mesmos 
devido à alteração reinante A mesóstase quartzo-feldspática 
apresenta-se fortemente sericitizada, oxidada e recristalizada, o 
que leva à formação ocasional de aglomerados locais com 
feldspato, quartzo, calcita e opacos com contatos poligonaliza
dos Estes aglomerados às vezes se assemelham a vazios ou anti
gas bolhas de gás, atualmente preenchidas por calcita, quartzo 
etc Ocasionalmente aparecem veios de quartzo e calcita cor
tando a rocha irregularmente 

D) Rochas cataclásticas 

A cataclase ern rochas porfiríticas ácidas é um fato de ocorrência 
amplamente gene1alizada em outras regiões O processo con
siste na transformação de mesóstase microfelsítica ern agrega
dos xistosos, compostos de quartzo, sericita e muscovita, que de 
acordo com a 1elação da matriz versus pórfiros e do caráter maciço 
versus o foliado da rocha inseri1-se-ia na classificação de 
Higgins ( 1971) 

As rochas cataclásticas da Formação Rio dos Remédios são 
félsicas, possuindo urna coloração esverdeada e um caráter xis· 
toso A composição predominante é dada por urna massa 
se1icítico-quartzosa, na qual aparecem cristais orientados de 
quartzo azulado, po1 vezes estirados, além de aglomerados 
qua rtzo-feldspáticos 

Ao microscópio, essas rochas exibem texturas cataclásticas, 
porfiroclásticas e glomeroporfiroclásticas, às vezes granole
pidoblásticas 

Os cristais de quartzo e feldspato, imersos em matriz sericí
tica, comumente mostram forte extinção ondulante, fratura menta 
e crescimento blástico Os cristais ovóides e fitados apresentam, 
nos bordos, sombras de pressão com desenvolvimento de 
mine1ais micáceos e qua1tzo microgranulado Nos aglomP.rados 
qua1tzo-feluspáticos, os efeitos da cataclase são evidenciados 
pela ocorrência de deformação nas !ameias de geminação dos 
feldspatos, microfalhamentos e alteração para sericita, calcita 
e epídoto 

Nas rochas onde os efeitos cataclásticos são incipientes, 
ainda se consegue reconhecer as características remanescentes 
da origem ígnea Neste caso, ocorrem fenocristais com bordos 
embainhados, às vezes bipiramidais, restos da matriz micro
félsica em torno do fenocristal e núcleos no cristal onde se tem o 



aprisionamento do material da matriz Os feldspatos remanes
centes mostram formas euedrais com geminação ígnea típica. 

E) Rochas subvulcânicas 

Barreto et al11 (1975) mencionaram a presença de fenômenos 
subvulcânicos aproximadamente a 1 km a oeste da Fazenda 
Joazeiro, onde o corpo principal de rocha efusiva mostra, local
mente, textura granofírica. 

Os trabalhos de campo efetuados pelo Projeto RADAM
BRASIL localizaram, a 8 km ao norte da Fazenda Joazeiro, rochas 
subvulcânicas, classificadas como microgranitos porfiríticos. 
Trata-se de rochas félsicas de grã fina, isotrópicas, holocristali
nas, constituídas essencialmente por uma matriz micrográfica 
formada por uma mistura eutética de álcali-feldspato na qual se 
encontram dispersos diversos fenocristais de quartzo e alguns de 
álcali-feldspato O predomínio da matriz é flagrante, aparecendo 
o quartzo com formas cuneiformes e gráficas, sobre um fundo de 
feldspato que, às vezes, se apresenta sericitizado Toda a matriz 
apresenta-se recortada por uma massa de sericita contendo 
alguma calcita, parcialmente alterada para epídoto Os feno
cristais comumente exibem formas arredondadas com bordos de 
corrosão Os minerais opacos são granulares e intersticiais, 
notando-se a existência de zonas com sericita e calcita no centro 
de alguns aglomerados desses opacos 

F) Tufos, brechas e sedimentos vulcanoclásticos 

Diversos trabalhos têm mencionado a existência de tufos, bre
chas e sedimentos vulcanodetríticos associados ao vulcanismo 
da Chapada Diamantina, principalmente nas regiões de lbitiara
lbiajara e Paramirim (Conceição, 1974; Jardim de Sá, 1978; e 
Cavalcanti et al11, 1980) 

A equipe do Projeto RADAMBRASIL, após analisar tanto as 
lâminas das amostras coletadas no campo como todas aquelas 
disponíveis em outras entidades e cujo uso foi gentilmente 
liberado, não conseguiu nenhuma com características marcada
mente tufáceas Deve-se ressaltara dificuldade da caracterizacão 
do caráter tufáceo de rochas vulcânicas quando estas se enc~n
tram muito recristalizadas e fortemente cataclasadas 

As seções geológicas executadas, embora levando-se em 
conta a limitação do seu caráter regional, não conseguiram indivi
dualizar nenhum local com características vulcanossedimentares 
típicas 

Os blocos de quartzitos e rochas elásticas identificadas em 
meio à Formação Rio dos Remédios constituem xenóliws circun
dados pela massa vulcânica, com foliações totalmente discor
dantes daquelas imprimidas às rochas efusivas 

1 2 12 2.2.5- Aspectos petroquímicos, petrogenéticos e meta
morfismo 

Para facilitar a compreensão das idéias aqui expostas são tecidas 
algumas considerações metodológicas 

Devido à granulação fina das rochas vulcânicas, mesmo 
levando-se em conta sua natureza porfirítica, a classificacão des
sas litologias fica condicionada aos resultados de análise.s quími
cas Para classificar estas rochas e estudar seu comportamento 
geoqu ímico foram utilizadas todas as análises químicas conheci
das na literatura, devendo-se mencionar: Sighinolfi e Sakai 
(1973), Conceição (1974), Dultra (1974), Barreto et a/11 (1975), 
Moutinho da Costa etali1 (1976),Jardim de Sá (1978) e Cavalcanti 
etai11(1980)(Tabs 1 XXXII,1 XXXIII,1 XXXIV,1.XXXV,1 XXXVI) 
A estas análises, extraídas de trabalhos anteriores, que totaliza
ram o número de 127, foram acrescentadas mais duas realizadas 
pelo Projeto RADAMBRASIL (Tab 1.XXXVII) 

Durante a fase de integração dos dados foram analisadas mais 
de 100 lâminas pertencentes aos autores e às entidades que já 
tinham desenvolvido trabalhos na região, sendo este número 
acrescido das seções delgadas produzidas durante a execução 
deste trabalho 

O procedimento adotado na classificação microscópica segue 
a orientação de Streckeisen (1967), que afirma: "Na ausência de 
uma análise química, uma rocha vulcânica pode ser classificada 
com base nos fenocristais". Quando se dispunha de análises 
químicas, a classificação era feita através de cálculos da norma 
CI PW ou através da utilizacão de uma série de diagramas de varia
cão usando os elementos ·maiores, menores e traços A interpre
tacão final, na medida do possível, associa as observações de 
ca~po, a interpretação petroquímica e as análises micros
cópicas 

O vulcanismo da Formacão Rio dos Remédios é caracterizado 
por um total predomínio de. rochas ácidas do tipo riolitos e álcali
riolitos, com composição média de Si0 2 em torno de 72%, com 
valores que variam entre 64 e 74% e, por vezes, superam os 80% 
(Fig 1 47). 

Ao microscópio, baseando-se no estudo dos fenocristais, 
estas rochas, como já referido, foram classificadas como metafe
norriolitos, metafenodacitos e metafenorriodacitos 

A partir dos resultados das análises químicas e posterior cál
culo da norma CI PW e a plotação nos diagramas triangulares QAP 
(Streckeisen, 1967), observa-se que a maioria das amostras 
situa-se no campo dos riolitos e álcali-riolitos (Fig 1.48) 

O diagrama classificatório Na2 0 x CaO x K2 0 (Condie & Hun
ter, apud Jardim de Sá, 1978) ilustra um predomínio de riolitos, 
álcali-riolitos, riodacitos e dacitos (Fig 1 49) A utilização deste 
diagrama no presente caso é de pouca confiabilidade, devido aos 
processos metassomáticos verificados na Formação Rio dos 
Remédios, cujas evidências são observadas nos altos valores de 
K20 e baixos índices de Na 20, enquanto os baixos valores de CaO 
sugerem forte lixiviação As observações microscópicas revelam 
uma forte sericitizacão na matriz microfelsítica e nos fenocristais 
de feldspato, ating(ndo a maioria das amostras estudadas 

Os diagramas de variação Si 20 versus K20, Na 20 e CaO (Fig 
1 50) mostram uma total dispersão de valores, sugerindo a pre
sença de processos metassomáticos nas rochas integrantes da 
Formacão Rio dos Remédios O metassomatismo dos álcalis e a 
lixiviaç.ão do CaO tornam inviável a utilização do índice álcali
cálcio (Peacock, 1931 ), que se baseia nas relações CaO x Si02 e 
Na2 0 + 1<2 0 x Si02 

A Figura 1 51 mostra o diagrama Na2 0 + K2 0 versus Si02 

(lrvine & Baragar, 1971 ), onde, apesar dos efeitos do metassoma
tismo, as rochas da Formação Rio dos Remédios posicionam-se 
claramente no campo subalcalino 

A Figura 1 52, utilizando o Fator Larsen (1 /3 Si+ K- (Ca + 
Mg) convencionalmente tomado como índice de evolução 
magmática, plotado contra alguns óxidos, ilustra variações 
químicas de alguns desses óxidos, com o aumento do índice de 
diferenciação magmática A referida ilustração foi construída a 
partir de dados apresentados por Jardim de Sá (1978) e Caval
canti et al11 (1980), observando-se, no primeiro caso, o aumento 
de K

2
0 e Si0

2 
concomitante à elevação do índice de diferencia

cão O lancamento dos resultados de 60 análises extraídas do 
~egundo t~abalho evidenciou uma dispersão dos pontos, suge
rindo muito sutilmente um acréscimo de K2 0 e Si02 acompa
nhando o índice de diferenciação da rocha. Ainda a partir dos 
dados apresentados por Cavalcanti et al11 (op Gil) verificam-se, 
em algumas amostras, altos valores de K2 0 e baixos de F1, o que 
pode ser causado pela forte sericitização das amostras. 

Usando-se mais uma vez os dados do último autor, pode-se 
notar que Al2 0 3 , Na2 0 e Ti02 apresentam comrortamentos opos
tos aos do K20 e Si0 2 , ou seja, revelam valores baixos com o 
acréscimo do índice de diferenciação 

O diagrama AFM (Fig 1 53) é pouco representativo para a For
macão Rio dos Remédios devido ao fato de que a maioria das 
am~stras se concentra num vértice do diagrama triangular AFM, 
atribuindo-se tal fato aos baixos valores de MgO e altos teores de 
ferro e álcalis A falta de um trend de diferenciação deve-se à 
ausência total de termos básicos 

O gráfico Ti;/J versus Si0 2 (Fig 1 54), proposto porWhitehead 
& Goodfellow (1978), individualiza as rochas vulcânicas em 
questão, num campo subalcalino, assemelhando-se aos resulta-
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lABELA 1 XXXII 

____ [,G,: ''" 
Análises químtcas das rochas vulcânic~s do Grupo Chapada Diam_a_nt_~n_a ___________________ _ 

"' g 
(i; 
E 
"' <V 
x 
o 

E 
o. 
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o 
" g 
v, 
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Q' 

w 

GIB8 GIB9 

Si02 64.70 71,82 68,65 71.70 
Ti0

2 
0,33 0,50 0,52 0.42 

AI2 03 12,56 12,21 12,55 12,81 
Fe20 3 3.48 2,70 6,28 1,63 

FeO 2,82 1.41 1 ,32 0,95 
Fe

2
0 3 to! 6,61 4,26 7,74 2.68 

MnO 0,135 0,063 0,117 0,112 

MgO 0,4 7 0.41 0.49 0,33 
C aO 4,06 1 .7 4 1,1 5 3,1 O 

Na2 0 3,37 3,19 4.45 2 04 
K

2
0 4,12 5,27 3,76 5,70 

H2o+ 2,77 1,22 0,84 2.07 

GIB11 

71,99 

0,24 
12,37 
3,15 
0,97 
4,23 

0,058 

0,044 
1,91 

3,05 
5,36 
1,66 

71,38 
0,38 

12,54 

2.44 
1.08 
3,64 

0,035 

0,031 
1,34 

2,68 
7,14 
1,00 

-------~-~----+---~---~--,_--~. 
Cu 

Ni 

Zn 

Pb 

Li 

Rb 
Sr 

Th 

u 

26 
9,0 

108 
6,2 

7 
38 
35 

18,6 
1,94 

77 
11.4 

204 
1,40 

17,2 

230 
30 

23,2 
3,20 

11,8 7,2 
18,6 9,4 

87 56 
6 0,4 

21 12,6 
94 166 

46 51 
21,7 
2,54 

9,0 

16,0 I 
50 

1,70 

8,1 

264 

30 
23 

2,60 

9,6 

10.7 

35 
3,5 

28 

150 
28 

71,10 
0,32 

12,56 
2,32 

1,43 
3,91 

0,0821 
0,062 

2,42 

2,92 
4,90 

1,97 

18,2 
8,6 

64 
10,7 

4 
61 

52 

65,69 
0,33 

13,51 
6,08 
0,57 

6 71 
0,066 

0,32 
2,20 

4,29 
3,95 
1,97 

8:J 

13.4 
83 

71,71 
0,53 

12,69 
1,90 

2,32 
4,47 

0,051 

0,269 
1,40 

2,12 

6,18 
1,35 

8 
13 

76 

13 2.3 I 
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112 305 
58 22 

18,7 21.4 
2,14 1,68 

69,52 
0,45 

12,46 
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0,84 
5,75 

0,074 

0,069 
1,85 

2,90 
5,07 

1.72 

9,1 

8.4 
85 
8,0 

18,8 

195 
62 

18,f) 

2,51 

Amostras frescas 

GIB23 GIB24 GIB25 GIB27 Gi830 

68,54 71,37 

0,43 0,35 
12,09 13,71 

5,39 3,35 
1,04 0,71 

6,54 4, i 4 

0,091 0,020 

69,03 

0,35 
14,35 
3,08 
1,15 

4,36 
0,059 

71,02 

0,31 

12.49 
3,72 
0,68 
4,47 

0,033 

71,86 69,70 

0,60 0,49 

12,74112,81 
1.33 4,13 
2,70 0,80 
4,33 5,02 

0,075 0,035 
0,035 0,22 0,090 0,009 0,23 0,035 

2,76 0,30 1,77 1,6 I ,65 2,60 

4,56 2.55 4,251 4,47 3,40 4,04 
3,69 6 37 4,4 7 4.41 5,35 4,56 

1,89 0,94 ~;8t8 1,05 0,84 0,73 

8,2 o 36 16,6 9,8 

1 9 1 0.2 , • 1 I 9.9 11 2 
4o 78 3o I 3o 164 45 
1 3 1 O, 7 2,4 8 35 1 3 

1,2 15,8 1 0,5 11 7 

34 286 1 60 1 40 220 54 
156 37 42 40 48 56 

GIB31 

70,56 
0,35 

12,37 
3,66 
1,06 

4,84 
0,062 

0,054 
2,33 

3,91 
4,95 
1,30 

7 
13 

44 
24 

14,6 
195 

93 

2,42 3,95 5,70 2,81 2,80 2,50 
__[_ _____ _ --+--+- 900 185 I--2-3-2-+-2-G-1-J---2-0-2--t---700-+---2-,-~--

"·'I ,.. "·' "" "·' "·':j 
K/Rb 
Rb/Sr 

Th/U 9,6 

190 
7,667 

7,22 

Fome: Sighinolfi & Concoicão (1974) e Sighinolfi & Sakai (1974) 

395 
5,357 

667 
1,173 

dos obtidos com o gráfico Na 20/K 20 versus Si02 proposto por 
lrvine & Ba1agar (1971 ). 

Trabalhos mais recentes, entre os quais Winchester & Floyd 
(1977) e Whitehead & Goodfellow (1978), sugerem a utilização 
de diagramas classificatórios usando alguns elementos menores 
e tracos considerados imóveis durante os processos de altera
ção Ós dois primeiros autores sugerem o uso de Ti, Zn, Y, Nb, Ce, 
Ga e Se que são-considerados imóveis durante os processos 
metamórficos e na alteração ocorrida após a consolidação, afir
mando ainda que os gráficos obtidos com alguns destes elemen
tos reconhecem rochas originalmente ígneas apesar de inten
samente alteradas 

A utilização dos diagramas classificatórios Zr/Ti02 versus Si0 2 
(Fig 1 55) e Zr/Ti0 2 versus Nb/Y (Fig 1 56) propostos porWinc
hester & Floyd (op c1t ), usando 5 amostras citadas por Jardim de 
Sá ( 1978), posiciona as rochas efusivas no campo das rochas rio
dacíticas e dacíticas, próximo do limite com o campo dos riolitos, 
comenditos e panteleritos. Este resultado é satisfatório quando 
comparado com o obtido usando-se Na 20 /K 20 versus Si02 (Con
die & Hunter, 1976) 

Os resultados dos elementos-trace das 10chas da Formacão 
Rio dos Remédios, quando confr~ntados com a tabela· de 
Andrews-Jones (1968), onde é apresentada a abundância dos 
elementos-traço nos solos com a crosta terrestre, a média das 
rochas ígneas e vários tipos de rochas, mostram qlie os elemen
tos Li e Sr apresentam valores abaixo da média, enquanto Pb, Rb e 
U apresentam índices dentro da média e Ni, Ba, Nb, Y e Zr exibem 
valores supeliores à média Os altos teores de Sr, Y, Ni e terra<; 
raras provavelmente são características do magma original O Zn 
é um dos elementos aparentemente mais concentrado nas ro
chas vulcânicas, podendo este enriquecimento ser atribuído a 
processos secundários ligados a uma fase hidrotermal Os valo
res da razão K/Rb variam desde 166 até 900, com valores médios 
em torno de 200, portanto bastante elevados para rochas vulcâni
cas A razão Rb/S r é mais elevada nas rochas alteradas do que nas 
sãs, devido à lixiviação do cálcio nos plagioclásios, devendo-se 
ressaltar a diminuição simultânea do estrôncio e do cálcio 
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293 158 
I ,931 13,864 

8.7 12,7 

216 
3,145 

7,4 
0,218 7.730 3,809 3,500 4,5831 0,964 2,097 

8,3 5,9 3,8 8,1 7,3 7,4 
_..L_ __ _J__ ___ _l _ ____j_~-~----'---

O tratamento químico dispensado às rochas vulcânicas, aliado 
aos dados de campo e a observações microscópicas, evidencia 
efeitos de lixiviação, metassomatrsmo, alteração hídrotermal, 
metamorfismo regional da fácies xisto verde e rne~amorfismo 
cataclástico. Estes processos não só obscurecem as característi
cas originais da rocha como contribuem para a formação de uma 
mineralogia secundária Os p10cessos secundários observados 
nas análises mic10scópicas são manifestos pela sericitização dos 
feldspatos, neoformação de sericita, biotita e epídoto, formação 
de rnicroclínio a partir do anortoclásio e/ou sanidina e mobiliza
ção do quartzo Na lixiviação há uma forte redução nos vai ore!' de 
Ca, Na e I<, sofrendo, este último, urna 18distribuição devido à for
mação da se1icita onde se processa sua retenc,;ão A reclistaliza
ção do epídoto, por outro lado, permite a fixação do cálcio A água 
não pode ser olvidada devido à sua capacidade de contribuir para 
o aumento do grau de alteração das rochas As dosagens de água 
feitas por Conceição (1974) mostram até 2% em rochas forte
mente cataclasadas 

Com o advento da tectônica de placas, um dos principais obje
tivos no estudo das rochas vulcânicas é a caracterização das afini
dades geoquímicas dessas litologias e a correlação corn o 
ambiente onde foram geradas Pode-se dizer, em termos simplis
tas, que a definição das afinidades geoquímicas repousa na com
paração de análises químicas de um determinado grupo de 
elementos Nesse sentido têm sido feitos inúmeros estudos em 
rochas vulcânicas rle arcos de ilhas e margens continentais onde 
as características geoquímicas são bem estabelecidas (Jakes & 
White, 1972; Nicholls & Charmichael, 1969; Tvlackenzie & Cha
pell, 1972 e Dickison & Hatherton, 1967) Entretanto, a maioria 
desses trabalhos concentra sua atenção na investigação rle ro
chas básicas e intermediárias, mormente tanerozóicas, de prefe
rência de idades quaternárias ou terciárias No caso destas rochas 
jovens no ponto de vista geológico, é possível o estabelecimento 
de campos e características composicionais para cada ambiente, 
levando-se em conta a ausência dos efeitos de alteração e meta
morfismo nessas litologias ainda incólumes aos processos dege
nerativos Entre a aceitação da validade destes parâmetros para 



Amostras alteradas 

GIB33 GIB34 GIR35 GIB38 GIB39 GIB44 GIB47 GIB49 MÉDIA GIB5 GIB6 GIB10 GIB11 GIB20 GIB22 GIB37 GIB40 GIB41 GIB42 

71,63 67,62 66,37 71,98 72,49 70,64 67,06 72,35 70,01 61,77 84,77 83,08 88,08 79,65 79,21 72,38 73,60 73,55 73,14 

0,42 0,80 0,76 0,37 0,26 0,38 0,72 0,40 0,44 0,75 0,23 0,23 0,31 0,21 0,24 0,38 0,37 0,13 0,50 

12,95 13,99 12,50 12,53 12,41 12,19 14,85 12,55 12,83 16,66 7,51 9,34 5,62 11,75 11,17 12,22 12,87 14,93 13,13 

2,34 2,80 6,00 2,03 2,01 3,12 2,77 3,45 3,36 7,65 1,88 2,56 225 1,20 2,93 4,12 2,85 3,17 4,76 

1,47 2,36 2,92 0,84 1,19 0,56 2,53 0,24 1,36 0,31 0,58 0,60 1,12 0,89 0,59 0,73 0,57 0,53 0,35 

3,97 5,42 9,24 2,96 3,33 3,74 5,58 3,72 4,87 8,66 2,52 3,23 3,49 2,19 3,58 4,93 3,48 3,76 4,15 

0,059 0,062 0,061 0,054 0,045 0,06 0,094 0,066 0,067 0,039 0,004 0,073 0,002 0,030 0,015 0,038 0,002 0,082 0,033 

0,33 0,63 0,30 0,085 0,047 0,32 0,98 0,093 0,24 0,206 0,150 0,143 0,26 0,50 0,20 0,062 0,047 0,028 0,55 

1,09 1,35 2,17 1,16 0,85 1,72 1,30 1,15 1,80 tr tr tr 0,10 tr tr 0,50 tr 0,05 tr 

4,03 5,18 2,77 4,32 4,64 2,13 4,73 3,67 3,60 0,11 0,028 0,05 0,027 0,53 0,10 1,69 1,01 0,22 0,18 

3,59 4,20 6,03 4,59 4,02 6,32 3,62 4,72 4,89 7,95 2,91 3,71 1,88 3,80 3,63 5,98 6,49 4,68 7,29 

1,10 1,38 0,62 1,08 1,09 1,53 1,74 1,26 1,33 3,11 1,44 1,13 1,16 1,78 1,52 1,73 1,89 2,20 2,00 

8 29,5 9,2 7 7,2 5 16,8 26 18,4 9,4 7 53 9 28 6 7 6 7 5 

11 13,4 11,8 13 13 10,2 9,6 11 12,1 18,2 5,2 3 3,4 7,1 5 12 7,6 13,4 5,6 

113 80 81 25 64 49 101 126 77 100 75 49 46 30 49 66 58 20 81 

15,5 1,7 1,7 4,5 4,5 10,7 2,4 15,5 13,3 9,4 7 53 9 28 6 7 6 7 10,2 

8,1 9,6 3,7 2,8 13 9,7 23,2 21,2 10,5 29,5 28 16,2 12 12,2 1,2 7 7,3 0,6 10,2 

80 99 125 190 120 198 80 148 150 500 193 153 110 162 186 230 253 233 250 

107 88 60 81 30 46 76 39 56 5 5 3 6 17 10 7 17 12 9 

- 19,1 - 27,6 - 21,1 18,5 22,7 20,9 - - 19,0 10 - 19,5 - - 21,2 24,5 

- 220 - 2,0 - 3,65 1,46 3,57 2,43 - - 1,07 0,95 - 2,48 - - 2,07 1,52 
----

372 352 401 200 278 265 373 265 352 132 125 201 142 194 162 216 213 166 242 

0,748 1,125 2,083 2,346 4,000 4,304 1,053 3,795 3,627 100 38,60 51,00 18,333 9,525 18,60 32,86 14,88 19,42 27,78 

- 8,7 - 13,8 - 5,8 12,7 6,3 8,9 - - 17,7 10,5 - 7,9 - - 10,2 16,1 

TABELA 1 XXXIII 

Análises químicas das rochas vulcânicas do Grupo Chapada Diamantina 
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66,24 

2,13 

13,12 
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6,90 

0,06 

3,65 

0,50 

0,54 

3,50 

2,87 

Amostras frescas 

4 9 10 11 15 

72,91 68,10 65,31 60,71 64,10 
0,81 1,03 0,81 0,69 0,78 

10,60 13,70 12,53 11,86 12,76 
- - 3,80 4,63 5,82 
- - 4,41 5,1 o 1,24 

8,90 7,00 - - -

0,40 0,62 0,12 0,22 0,06 

1,00 1,05 0,98 1,38 0,64 
0,82 1,40 2,73 6,20 2,70 
1,53 3,45 4,00 3,70 1,42 

3,07 3,66 3,40 4,20 9,00 
0,19 0,08 1,26 1,02 1,52 

rochas do passado geológico recente e a sua aplicação às 
sequências antigas, existe um longo caminho onde devem ser 
analisadas muitas variáveis 

Em relação às rochas vulcânicas ácidas, o quadro já muda 
totalmente de figura, pois, além de os trabalhos serem em 
número reduzido, as características químicas dessas rochas não 
estão bem estabelecidas (Ewart & Stipp, 1968; Ewart; Taylor; 
Capp, 1968; Dostal; Dupery; Lefevre, 1977; El Hinnaviet; Pichler; 
Zeil, 1969) Em relação ao vulcanismo ácido de idade prote
rozóica, os estudos são ainda mais restritos e os parâmetros 
geoquímicos estão ainda por estabelecer (Yacé, 1977, e Fabriés 
& Gravelle, 1977) 

A gênese do vulcanismo da Chapada Diamantina foi inicial
mente discutida por Sighinolfi & Conceição (1 975) ao advogarem 

Amostras xistosas e alteradas 

1 3 5 6 7 8 12 13 14 16 

74,08 59,98 76,03 72,28 80,45 74,88 63,35 54,85 71,25 71,01 

0,57 2,13 0,86 0,68 0,48 0,69 0,33 0,65 0,36 0,65 

13,14 13,12 10,98 13,49 10,26 14,66 20,39 17,01 14,56 11,48 

- - - - - - 3,68 3,79 4,34 4,80 

- - - - - - 0,11 0,31 0,08 0,79 

3,90 6,90 6,40 4,90 2,40 3,50 - - - -

0,34 0,06 0,02 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,40 3,65 0,51 0,40 0,63 0,40 0,34 1,43 0,97 1,45 

0,13 0,50 0,13 0,25 0,13 0,13 0,40 0,40 0,40 0,40 

3,16 0,54 0,17 0,78 0,17 0,41 o 20 0,05 0,08 0,20 

5,50 3,50 4,08 5,50 3,88 1,92 8,00 6,40 5,20 5,20 

0,74 2,87 1,07 1,13 1,08 1,31 1,94 3,74 2,34 3,50 

a hipótese de uma fusão crustal em zona de provável encontro de 
placas Posteriormente, Jardim de Sá ( 1978) discutia 3 hipóteses 
sobre a gênese do vulcanismo da chapada: 1) fusão expressiva do 
manto, seguida de fracionamento; 2) anatexia de material supra
cwstal em profL'ndidades relativamente rasas; 3) anatexia de ro
chas do embasamento e grandes profundidades da crosta Este 
autor defendeu a terceira hipótese como responsável pela gera
cão da massa vulcânica 
, Analisando-se as três hipóteses supracitadas, observa-se que 
a primeira pode ser refutada com dados de campo onde se nota 
que as rochas básicas existentes na Chapada Diamantina são niti
damente posteriores às rochas da Formação Rio dos Remédios, 
admitindo-se inclusive um hiato considerável entre os dois even
tos Por outro lado, apesar de os baixos valores de Sr e Cu sugeri
rem uma cristalização fracionada, os valores também baixos de Li 
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0,9 

2,22 
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<005 
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11,5 11,6 11,2 
1 5 2,5 1,7 
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0,26 
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7,41 

<0.05 

0,64 
0,057 

<1.41 
3,91 
6,14 

<0.05 

o 42 
2,21 
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<0,05 
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TABELA 1 XXXIV- Conclusão 

Amostras 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
--- --------- ---~-- ----

Si02 66,9 74,1 68,6 74,3 76,0 74,5 75,2 72,3 75,2 71,7 72,2 75,8 

Ti02 0,48 0,24 0,42 0,41 0,22 0,22 0,35 0,39 0,43 0,41 0,26 0,20 

Al 20 3 13,6 10,9 12,0 1,22 13,2 14,6 12,1 13,3 13,2 12,2 13,0 13,7 

'di. Fe 20 3 3,7 2,4 2,2 4,8 1,6 2,9 3,9 2,5 4,9 3,5 4,2 2,0 

FeO 1,72 1,93 4,35 1,64 1,04 0,40 1,78 3,12 1,19 1,89 2,98 1,19 

"' Fe20 3 total o 
c MnO 0,27 0,24 0,42 0,13 0,05 0,04 0,16 0,37 O, 15 o 27 0,24 O, 15 
Q) 

E MgO 0,42 0,22 0,31 2,58 0,47 
.'!' 

0,24 0,45 0,51 0,29 0,22 o 42 1,0 

(!) C aO 0,69 1,20 1,01 <0.10 <0.10 <0.10 0,10 0,45 <0,10 0,84 <0.10 <0.10 
o Na 20 1,52 1,48 2,86 0,5 0,71 0,07 0,05 0,20 0,11 2,26 1,03 0,07 

K20 7,53 4,34 6,59 477 6,58 5,20 5,96 5,78 4,34 5,35 5,64 5,64 

P205 <0.05 -::O 03 <0.05 <0.07 <0.03 <0.03 <0,05 0,10 0,48 0,05 0,05 <0.05 
- -----r-----
E Ag - - - - - - - - - - - -
o. 
o. 

Sn <5 11 2 <5 14 o <5 12 13 <5 <5 <5 <5 
u B 10 30 10 79 37 98 76 50 68 12 10 62 
$ F 9000 220 300 470 740 750 240 330 210 650 325 575 
"' o 

As 2 0,5 3 <0.5 0,5 - 0,5 2 1 1 1 1 c 
Q) 

Sb <5 5 <5 7 6 6 7 - 9 6 8 7 
E 
Q) Au <0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ;:u 

- I-- ------ r--~-- -------

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
- r-- ---- --

Si02 80,5 73 8 70,6 69,7 49,4 71,8 73,6 79,80 69,5 69,0 75,9 76,8 

Ti02 0,24 0,17 0,25 0,45 0,32 0,29 0,27 0,18 0.16 0,32 0,3 0,26 
Al20 3 11,8 13,1 15,5 13,9 27,4 13,1 13,1 12,0 14 3 13 5 12,8 12,7 

'di. Fep 3 20 1.2 3,5 4,7 7,9 3,3 2,7 1,1 4,7 39 3,0 3,6 
F e O 1,04 3,5 1,49 1,93 1,19 1,63 1,93 0,9 1,04 1 23 0,90 1,19 

"' o Fe 20 3 total c 
Q) MnO 010 0,35 010 0,24 0,11 0,23 0,24 0,05 008 0,29 0,08 0,08 
E 
.'!' MgO 0,35 0,05 1,0 0,37 0,62 0,80 0,60 0,51 0,38 0,28 0,05 0,20 
(!) C aO <0.10 0,14 <0,10 0,52 <0.10 0,82 o 50 <0 10 <010 o 64 0,10 <0 10 o Na20 0,09 2 31 0,04 2,85 017 0,10 0,09 0,06 2,51 1,10 0,15 0,07 

K20 3,61 5,39 5,78 4,91 9,03 6,94 6,58 4 05 5 35 5,78 5 96 4,44 

P205 o 03 <0.03 o 03 O, 17 0,03 0,04 0,03 <003 0,05 004 0,03 0,04 
- --------- --
E Ag - 1 - - - - - - - - - <1 o. 
o. 

Sn 5 22 84 <5 66 <5 <5 36 <5 <5 9 <5 

i B 110 10 39 27 60 40 42 68 29 12 48 60 

"' 
F 235 875 650 345 1250 280 435 725 240 465 145 223 

o 
As 0,5 1 0,5 c 0,5 2 1 0,5 0,5 1 2 10 1 

Q) 
Sb 10 6 7 6 <5 8 6 8 5 7 E 51 5 Q) Au <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 -~0~0~ <0,05 <0.05 <005 <0.05 <0.05 <0,05 ;:u 

- ___j_-~- --- ------ ------ ------- ---

Fonte: Cavalcanti et a/11 (1980) 

e Pb quando comparados com as médias das rochas riolíticas 
mundiais (Vinogradov, 1959 apud Conceição, 1974) são fortes 
argumentos contra essa hipótese, desde quando o fraciona
mento deveria levar a uma maior concentracão destes dois ele
mentos A segunda hipótese também é desc~rtada porque a fonte 
seriam os metassedimentos da chapada e o grau metamórfico 
dessas rochas é baixo A terceira hipótese é a mais viável e 
compatível com os dados de campo e com a natureza essencial
mente ácida das rochas vulcânicas 

Os resultados de análises químicas, aliados à interpretação 
dos gráficos e diagramas esquemáticos, observacões de lâminas 
e associação com a natureza essencialmente ácida do vulca
nismo da Formação Rio dos Remédios, levam a considerá-lo 
como de natureza subalcalina com ligeira afinidade potássica. A 
gênese do material magmático estaria ligada à anatexia das ro
chas do embasamento a grandes profundidades da crosta (idéia 
já advogada por Jardim de Sá, 1978) 

2 12 2 3- Formação Seabra 

2 12 2 3 1 -Generalidades 

Denominação adotada pelo Projeto RADAMBRASIL a partir da 
Folha SD 24 Salvador (Lima et a/11, 1981 ), em s11bstituição ao 
termo Paraguaçu, já desgastado pelas sucessivas utilizações 
imprecisas 

Nas proximidades da cidade de Seabra (Folha SD 24 Salva
dor), situa-se a seção-tipo ao longo da BR-242, onde existem 
excelentes afloramentos, em corte de estrada, de arenitos 
argilosos. 

1 2 12 2 3 2 - Distribuição na área 

A Forrnacão Seabra ocorre na parte nordeste da Folha SD 23 
Brasnia, ~cupando parte das Folhas SD 23-X-B e SD 23-X-D, 
prolongando-se ainda para as Folhas SD 24 Salvador eSC 23 Rio 
São Francisco 
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TABELA 1 XXXV 

Análises químicas das rochas vulcânicas do Grupo Chapada Diamantina 

Fonte Moutinho da Costa et a/ii (1975) 

Amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 

-

Si0 2 69,5 74,0 66,8 74,2 67,0 71,0 64,5 64,3 
Ti0 2 0,26 0,38 0,9 0,34 0,28 0,13 0,72 0,58 
Al 20 3 14,20 10.4 9,8 8,1 15,0 14,1 12,0 18,0 
Fe20 3 - - - l - - - - -<R FeO - - - - - - - -

U) Fe 20 3 (to!) 4,78 3,01 11,72 6.43 3,6 5.4 10,72 5,7 o 
c MnO 0,12 0,29 0,80 0,75 0,13 0,12 0,68 0,12 Q) 

E MgO 0,65 0,65 0,2 0,3 0,5 1,0 - 1.4 _<ll 
Q) CaO 0,20 2.7 1,8 1,0 2,8 1,3 1,0 1,2 6 Na20 2,11 1,32 2,14 2,02 1,57 1,64 3,52 4,94 

K20 4.78 5,30 5,64 5,97 5,14 5,99 4,54 2,07 
1>205 - - - - - - - -

-

Cu - - - - - - - -
Ni - - - - - . - - -
Zn - - - - -

I 
- - -

E 
Rb (l - - - - - i - - -

(l 

Ba 1000 290 630 320 680 I 900 650 640 
o 

~ 
Sr - 100 150 65 - - 195 -
Zr - - - - - - - -

o Nb 46 43 17 48 - - 17 -c 
Q) Sn - - - - - - - -
E 

_<ll B - 13 29 22 10 10 20 10 
w 

Be 9 11 8 12 - - - -
Rb - - - - - - - -
y - - - - - - - -

- ~----

Nb/Y - - - - - -

ffl02 - - - - - -
-~ 

TABELA 1 XXXVI 
Análises químicas das rochas vulcânicas do Grupo Chapada Diamantina 

Elementos 

Cu 
Se 
v 
Co 
Ni 
C r 
Zn 
Pb 
Ba 
Zr 
Nb 
Sn 
B 
Be 
La 
y 
Sr 

Fonte: Barreto et a/11 (1975) 

Média 

11 
9 

35 
11 
16 
23 

12 
384 
248 

13 

26 
1,2 

64 
31 

109 

1 2 1 2 2 3 3 - Posição estratigráfica 

Amplitude 

5-500 
570 

10-1500 
5-500 
5-200 

10-700 
500-700 

10-70 
20-5000 
20-1500 
10-50 
10-1000 
10-2000 

1-10 
20-300 
10-150 

100-700 

-
-

A Formação Seabra integra o Grupo Chapada Diamantina assen
tando-se discordantemente sobre a Formação Mangabeira e/ou a 
Formação Rio dos ReiT)édios Na sua parte superior a Formação 
Seabra passa concordantemente à Formação Tombador 
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-

-

Jardim de Sá (1978) 

9 10 
1 2 3 4 5 6 

Média 

(P-100) P-18 P-72 P-52 PB-24 PB-36 

66.4 74,1 67,02 67.76 68,27 69,10 72,11 72,19 69.41 

0.78 0,6 0,56 0,61 0,54 0,61 0,38 0.43 0,52 

10,1 6,9 14.47 12,87 13,68 12,20 12,06 12.26 12,92 

- -

I 
- - - - - - -

- - - - - - - - -
10,72 6,14 4,85 6,23 4,64 5,85 4,24 4,38 5,03 

0.49 0.42 O, 15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

1,3 0,3 0,61 0,72 0,66 0,72 0,49 0,85 0,67 

2,2 1,2 2,57 2,12 2,24 2,61 1.42 1,39 2,06 

2,68 2,52 4,14 4,32 4,19 2,60 2,82 2,70 3.46 

4,85 5,13 4,58 4,01 4,59 5,10 5.45 4,72 4.74 

- - 0,20 0,29 0,19 0,20 0,11 0,13 0,19 

- - 30 9 8 14 17 19 1,6 

- - 16 4 10 17 5 13 11 
- - - - - - - - -
- - - - I 

I - - - - -

500 610 873 910 1103 1154 688 875 934 

130 150 115 99 171 81 74 78 103 

- - 30 599 556 620 413 482 534 

19 18 26 31 23 31 19 25. 26 

-I 18 17 - - - - - -

14 86 - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 91 68 82 107 149 138 106 
- - 60 820 63 108 629 70 74 

---

- - 0.43 0,37 0,36 0,28 0,30 0,39 -
- - 0,98 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 -

--~-- - ----

TABELA 1 XXXVII 
Análises químicas das rochas vulcânicas do Grupo Chapada Diamantina 

01 9/PE/M L/WB-50 

Si02 
Ti02 
Al 2 0 3 
Fe20 3 
FeO 
MnO 
MgO 
C aO 
Na 20 
K20 
H20 
P205 

1 2 12 2 3 4- Litologias 

61.48 
1,21 

11.76 
9.48 
1,68 
0,013 
0,04 
0,32 
1,80 

10,00 
0,12 
0,15 

019/PE/ML/WB-87 1 

65.73 
0,61 

10,73 
7,79 
1,38 
0,068 
0,19 
1,66 
3,02 
4,67 
0,24 
3,02 

A Formacão Se abra apresenta-se constituída por uma monótona 
seqLiência de arenitos argilosos, em alguns locais arcoseanos, 
com um predomínio da cor branca, embora ocorram tonalidades 
róseas Estratificacões cruzadas, predominantemente acanala
das, variando desd-e dimensões diminutas até consideráveis, são 
conspícuas na maioria dos afloramentos verificados Lentes de 
siltitos e argilitos tendendo à cor arroxeada, ocorrendo em estra
tos plano-paralelos, são registradas na unidade A base da forma
ção é constituída por conglomerados grosseiros de coloração 
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vulcânicas da Chaparla Diamantina 

rósea e arenitos ortoquartzíticos grosseiros da mesma coloracão 
Esta última sequência pode ser observada a oeste do Brejo Luís 
de Brito, mais precisamente no local conhecido por Brejo Seco 
(Folha SD 23-X-D) 

O teor considerável em minerais argilosos contidos nos areni
tos da Formação Seabra faz com que estas rochas ao se alterarem 
produzam superfícies ligeiramente aplainadas, utilizáveis pelos 
pequenos agricultores da região 

Diques e st!ls de rochas ácidas e básicas estão presentes na 
formação, embora na maioria das vezes totalmente alteradas 

2 12 2 4- Formação Tombador 

2 12 2 4 1 -Generalidades 

A denominação Tombador foi criada por Branner (1909) ao estu
dar os arenitos da serra homônima, situada nas p;oximidades de 
Jacobina. O emprego desta terminologia no presente trabalho 
deve-se às relações estratigráficas estabelecidas tanto na Folha 
SD 23 Brasilia quanto na SD 24 Salvador 

1 2 12 2 4 2- Distribuição na área 

A Formação Tombador ocorre na região nordeste da Folha SD 23 
Brasilia (Folhas SD 23-X-B e SD 23-X-D), ocupando as partes 
mais proeminentes das estruturas sinclinais de Água Quente, 
Lu íza de Brito e Cocal, além de uma estreita faixa no extremo nor
deste da Folha 

1 2 12 2 4 3- Posição estratigráfica 

A Formação Tombador, pertencente ao Grupo Chapada Diaman
tina, mostra-se recobrindo concordantemente a Formação Sea
bra e sendo sobreposta pela Formação Caboclo, igualmente de 
modo concordante 

1 2 12 2 4 4- Litologias 

A Formacão Tombador, na Folha SD 23 Brasilia, constitui-se de 
arenitos 'róseos, formando-se bancos à medida que as rochas 
mostram maiores sinais de cataclase A granulação varia de fina a 
grosseira, enquanto estratificações cruzadas de médio porte são 
frequentes Níveis de arenitos conglomeráticos e conglomerados 
finos foram reconhecidos nas proximidades do povoado de 
Minas do Espírito Santo, embora estas ocorrências de ruditos 
sejam incomparavelmente menos importantes que as aflorantes 
na Folha SC 23-Z-D, integrante da Folha SC 23 Rio São Fran
cisco Na área limítrofe com a Folha SD 24 Salvador, os arenitos 
da Formação Tombador apresentam-se bastante silicificados e 
fraturados, adquirindo uma coloração quase branca 

2 1 2 2 5 - Formação Caboclo 

1 2 12.2 5 1 -Generalidades 

A terminologia provém de Branner (191 Oa) que, trabalhando ao 
norte da Chapada, definiu os "Caboclos Shales" 

1.2.12 2 52- Distribuição na área 

A Formação Caboclo ocupa uma área muito restrita na Folha 
SD 23 Brasil ia, mais precisamente na sua porção nordeste, onde 
afiara no centro das Sinclinais de Água Quente (Folha SD 23-X
D), Luíza de Brito e Cocal (Folha SD 23-X-B) Ocorrem em uma 
estreita faixa no canto nordeste da Folha 

1 2 12 2 5 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Caboclo, integrante do Grupo Chapada Diamantina, 
sobrepõe concordantemente a Formação Tombador, não tendo 
sido observadas as relações superiores com a Formação Morro 
do Chapéu 

1 2 1 2 2 5 4- Litologias 

As coberturas de solo desenvolvidas sobre a Formação Caboclo 
prejudicam muito a caracterização desta unidade na Folha SD 23 
Brasil ia Os afloramentos descritos registram a presença de silti
tos e argilitos, com diferentes graus de silicificação, além de 
calcários. 

Na Sinclinal Luíza de Brito (Folha SD 23-X-D), em meio a 
espessa cobertura, a inda podem ser reconhecidos siltitos e arg il i
tos de cores amareladas, em estratos plano-paralelos 

No fechamento sul da Sinclinal de Água Quente, na Fazenda 
Xavier, ocorrem calcários cinza-escuro, microcristalinos, cujo 
afloramento foi ampliado pelos trabalhos rudimentares de um 
pequeno fabrico de cal, sendo cortados por vênulas de calcita 
branca e apresentando uma atitude N30°0-25°NE 

2 1 2 2 6 - Formação Morro do Chapéu 

2 12.2 6.1 -Generalidades 

Esta denominação foi inicialmente aplicada por Brito Neves 
(1967) aos arenitos e conglomerados do município homônimo, 
situado na Folha SC 24 Aracaju 

1 .2 1 2 2 6 2 - Distribuição na área 

A Formação Morro do Chapéu, na Folha SD 23 Brasilia, ocupa 
uma área insignificante, restringindo-se a uma faixa muito 
estreita situada no canto nordeste da Folha, estendendo-se para 
as Folhas SD 24 Salvador eSC 23 Rio São Francisco 
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Fig 1 53- Diagrama AFM para rochas vulcânicas da Chapada Diamanttna 
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1 2 12 2 6 3 - Posição estratigráfica 

A Formacão Morro do Chapéu situa -se no topo do Grupo Chapada 
Diamantina recobrindo concordantemente a Formação Caboclo 
0 contato com o Grupo Bambuí não foi observado em campo 

1 2 12.2 6 4- Litologias 

A inexpressividade da distribuição geográfica da Formação 
Morro do Chapéu, na Folha SD 23 Brasília, faz com que esta uni
dade fique limitada a afloramentos de arenitos brancos, silicifica
dos e cataclasados, alinhados segundo a direção NNO-SSE 

1 2 12 2 7 - Geocronologia 

Os dados radiométricos obtidos por Jardim de Sá et a/11 ( 1 976a) 
em rochas da Chapada Diamantina Ocidental referem-se a dois 
tufos de ltuaçu (Folha SD 24 Salvador) e a sete riolitos de lbiajara 
(Tab 1 XXXVIII, n~ de ordem: 45), que forneceram uma idade iso
crônica de 1 070 MA, com uma relação inicial (R I ) de 0.718 Tal 
dado parece refletir a época do metamorfismo que afetou essas 
rochas, embora certas precauções devam ser levadas em conta, 
no que se refere à possibilidade de tratar-se de eventos distintos 
de extrusão, tal como mencionado por Jardim de Sá (op ctt) 

Brito Neves et a/11 (1979) obtiveram para as Formações 
Guariha-Lençóis, através de análises de siltitos argilosos e argili
tos finamente acamados, na região de Morro do Chapéu (Folha 
SC 24Aracaju), uma isócrona com 822 MA e relação inicial (R 1.) 
de O, 7225, relativa a frações finas e rocha total O evento de 822 
MA foi relacionado como pós-diagenético, provavelmente de
vido a falhamentos do flanco ocidental da anticlinal de !VIorro do 
Chapéu, que condicionou o contato desta unidade com o Grupo 
Bambuí sobrejacente (Brito Neves et a/ti. op ctt) 

Siltitos argilosos e argilitos pertencentes à Formação Cabo
clo, da região de Morro do Chapéu, definiram uma isócrona com 
1 250 MA e relação inicial (R I ) de 0,7360 (Brito Neves et a/11. op 
ctt) Estes acrtores disccrtiram ainda os dados de cristalinidade das 
illitas, que mostraram valores do campo do anquimetamorfismo 
para o campo do epimetamorfismo, bem como conjecturaram a 
possibilidade de alguns dados analíticos, localizados abaixo do 
alinhamento citado, representarem atuações brasilianas sobre
postas 

A idade de 1 250 MA e a elevada relação inicial foram interpre
tadas como resultantes de uma reomogeneização isotópica 

Inúmeros foram os dados K/Ar obtidos em rochas da Chapada 
Diamantina e intrusivas associadas Távora, Cordani e Kawashita 
(1967) mencionaram duas idades para quartzo pórfiro de lbitiara, 
respectivamente de 395 e 425 MA (feldspato potássico e rocha 
total) Jardim de Sá (1978) citou a intensa alteracão hidrotermal 
dessas rochas, refletindo nestas idades, que nã~ guardam rela
ção com o episódio de extrusão 

Duas amostras de rochas básicas intrusivas nos metassedi
mentos da Chapada foram analisadas pelo método K/Ar (Jardim 
de Sá, 1978) O primeiro dado refere-se a uma análise em pla
gioclásio de um gabro localizado a NE de Brotas de Macaúbas 

(Lagoa de Dentro), que forneceu uma idade de 1.100 MA (Tab. 
1 XXXI, n9de ordem: 28). O segundo corresponde a uma determi
nação em rocha total, de um gabro saussuritizado a E de Param i
rim, que acusou uma idade de 500 MA (Tab 1 XXXI, n9 de 
ordem: 49) 

O valor de 1 100 MA deve relacionar-se ao episódio tardi a 
pós-tectônico na evolução da Chapada Diamantina, e o de 500 
MA reflete atuações brasilianas que rejuvenesceram completa
mente esta rocha 

2 13- Grupo Serra da lnhaúma 

2.13 1 -Generalidades 

Essa unidade foi definida por Lima et a/11 ( 1981 ), para representar 
uma seqüência de metaconglomerados polimíticos, metar
cóseos e micaxistos, apresentando ainda lentes de quartzitos 
intercaladas no topo da seqüência. Estes autores indicam como 
seção-tipo a subida da serra da I nhaúma na estrada que liga 
Cordeiros a São João do Paraíso 

As primeiras referências sobre essa seqüência metassedi
mentar foram feitas no Projeto Sul da Bahia (Silva Filho et a/11, 
1974) Essa seqüência estava incluída em um conjunto de maior 
extensão denominado Supergrupo Espinhaço, ocorrendo em boa 
parte do Platô do Alto do Rio Pardo e posicionada discordante
mente no então chamado Complexo Metamórfico-Migmatítico 
(aqui denominado de Complexo Caraíba-Paramirim) Ademais, o 
Supergrupo Espinhaço seria recoberto discordantemente pelos 
conglomerados polimíticos do Grupo Macaúbas 

Trabalhos posteriores continuaram adotando para os metas
sedimentos do Alto Rio Pardo a denominação Supergrupo Espi
nhaço, apenas destacando características em sintonia com o tipo 
de trabalho realizado. Entretanto, Pedreira etalit (1976) e Inda & 
Barbosa ( 1978) preferiram denominar esses metassedimentos 
de Espinhaço Indiviso e Espinhaço Meridional, respectivamente, 
além de sugerirem sua correlação com as seqüências interme
diárias da serra do Espinhaço 

Segundo Lima et a/11 (op CJt) a seqüência exposta na serra da 
lnhaúma (Folha SD 24 Salvador) é um conjunto que se prolonga 
para oeste e adentra na área da Folha SD 23 Brasnia, onde se liga 
a litologias orientais do Supergrupo Espinhaço Os demais 
metassedimentos do médio/alto rio Pardo (micaxistos da região 
de ltambé, Macarani, Maiquinique etc.; metadiamictitos da 
região de ltambé; leptitos de Cândido Sales etc ), cujas relações 
de contato com os litotipos da serra da lnhaúma não são bem 
definidas, dirigem-se também para essa Folha e penetram na 
Folha SE.23 Belo Horizonte, constituindo, na região do rio 
Araçuaí, o chamado Grupo Macaúbas. Desse modo, parece clara 
uma separação dos litotipos que afloram na serra da lnháuma 
daqueles ocorrentes no restante do platô do Alto Rio Pardo 

Embora correlacionáveis com aquelas do Supergrupo Espi
nhaço, as rochas da serra da lnháuma mostram características 
próprias, a saber: abundância de pelitos, grau metamórfico 
relativamente alto e posição geotectônica extracraton, justifi-

TABELA 1 XXXVIII 
Determinações Rb/Sr, R T, em rochas do Supergrupo Espinhaço 

N~ de N~ de N~ de Rocha Rb Sr 
ordem laboral campo (ppm) (ppml 

Rb87;sr86 sr87;5 ,86 Idade Rei 
(MA) 

----

45 1440 P-11/12 Riolito 67.4 89,2 2,20 0.7511 1 464±93 142 
45 1441 P-52 " 117,5 76,5 4.49 0.7984 1 451±67 142 
45 1442 P-24 " 168,3 72,5 6,80 0,8233 1 215±42 142 
45 1443 P-100 " 103,5 108,8 2,77 0.7587 1 353±77 142 
45 1444 P-72 " 93,6 172,2 1,58 0,7455 1 784±129 142 
45 1508 P-23 56,5 101,2 1,63 0,7702 2 763±120 142 
45 1509 PB-36 " 150.7 73,3 6,00 0.7981 1 083±43 142 
43 1568 X-92 Filito 286,9 26,6 32,20 1,0217 690±20 142 
43 1569 X-97 54,8 90,8 1,75 0.751 o 1 823±104 142 
43 1570 X-98 Metalolhelho 155,2 59,9 7,58 0,7918 802±30 142 

Obs :os números de referência são os da bibliografia 
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cando deste modo seu agrupamento em uma unidade particular 
denominada Grupo Serra da lnhaúma 

Seu metamorfismo deve ser entendido dentro do contexto 
maior da Faixa Móvel Araçuaí, muito embora algumas caracte
rísticas possam ser vislumbradas. O metamorfismo progressivo 
foi polifásico, tendo alcançado condições de PT da fácies anfi
bolito, conforme atestam as associações com estaurolita e/ou 
cianita Ademais, o tipo bárico enquadra-se na pressão média 
Transformações ligeiras de natureza tardia estão registradas nas 
associações sob a forma de produtos ou minerais secundários. 

1 2 1 3.2 - Distribuição na área 

As ocorrências desse grupo na Folha SD 23 BrasOia restringem
se a uma limitada área dentro do quadrante SE, orientadas apro
ximadamente na direção E-0, na altura do paralelo 15°S 

1 2 1 3 3 - Posição estratigráfica 

Está unidade litoestratigráfica sobrepõe-se ao Complexo Caraí
ba-Paramirim, em provável discordância angular, embora em 
nenhum dos perfis tivesse sido possível a visualização da 
mesma 

Segundo Silva Filho et al11 (op ctt ), na parte basal da serra da 
lnhaúma e nas proximidades de Piripá afiara um conglomerado 
polimítico, descontínuo, que possivelmente baliza a discor
dância 

Suas relações com o Grupo Macaúbas são pouco claras, 
devido à extensa cobertura sedimentar 

1 2 13 4- Litologias 

Numa seção geral, da base para o topo, ocorrem os seguintes 
tipos litológicos: 
- metaconglomerados polim íticos, formados por macroclastos 
(seixos, calhaus) com diâmetro de até 20 em Como clastos 
aparecem quartzitos, gnaisses e quartzo grosseiro, que dominam 
volumetricamente a matriz, achatados e concordantes A matriz 
tem coloração acinzentada, granulação fina a média e estrutura 
xistosa Macroscopicamente, compõe-se de quartzo, biotita, 
muscovita etc ; 
- metarcóseos, que ocorrem discretamente Silva Filho et al11 
(1974) observaram seu aparecimento a partir do topo dos meta
conglomerados, apresentando coloração rósea e foliação com 
mergulho suave para SE; 
- micaxistos, que constituem a litologia mais bem exposta do 
grupo, de clara ascendência pel ítica Mostram coloracão rósea 
por alteração, granulação fina e porfiroblastos de g·ranada e 
estaurolita; 
-lentes de quartzitos aparecem já perto do topo, com espessura 
centidecimétrica A postura da xistosidade é muito regular, mos
trando mergulhos médios para SE, exceto nas proximidades de 
veios de quartzo; e 
-quartzitos, de coloração creme, finos, mais ou menos xistifica
dos e também crenulados Estratos cruzados ocorrem local
mente 

Essa seqLiência só ocorre de forma completa fora dos limites 
da Folha SD 23 Brasília, mais precisamente na serra da 
lnhaúma 

1 2 13 5- Geocronologia 

Os dados geocronológicos disponíveis para este grupo resu
mem-se a duas análises Rb/Sr, referentes a uma rocha gnáissica, 
e a outra xistosa, localizadas a sul de Tremedal (Folha SD 24 
Salvador), apresentando respectivamente idades convencionais 
de 1 400 e 650 MA, atribuindo-se uma relacão inicial de 
0,705 . 

Esses dados foram plotados num diagrama isocrônico con
junto com rochas do Grupo Macaúbas, localizadas a sudeste, e 
granitos associados, aflorantes nos arredores de Encruzilhada, 
todos pertencentes à Folha SD 24 Salvador Tal diagrama apre-
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sentou forte dispersão dos pontos analíticos, com um alinha
mento aproximado em 750 MA e relação inicial (R.I) de 
0,718 

Tal idade (750 MA)a inda não é interpretável com facilidade do 
ponto de vista geotectônico, podendo relacionar-se a um "bra
siliano precoce" ou mesmo a um rejuvene·scimento parcial de 
rochas mais antigas, causando uma grande dispersão dos pontos 
analíticos no diagrama. 

2.14- Grupo Paranoá 

1 2 14 1 -Generalidades 

É definido como uma unidade essencialmente constituída de 
quartzitos, metarenitos, metassiltitos, metargilitos, ritmitos, fili
tos e ardósias com lentes de calcários, dolomitos e silexitos, 
sendo ainda assinalada a presença de um conglomerado 
basal 

Quem primeiro mencionou o termo Paranauá foi Andrade 
Ramos (1956), referindo-se a ardósias e ortoquartzitos claros, 
bem classificados que ocorrem extensivamente na cachoeira 
Paranauá, no rio do mesmo nome Na época, o autor deu uma 
denominação informal de "Quartzito Paranauá" e o situava dentro 
da "Série Bambu í" 

Parada (1961 ), na Carta Geológica da quadrícula de Brasília, 
propôs uma modificação segundo os seguintes termos: "Assim 
sendo, o ortoquartzito denominado inicialmente Paranoá (Rela
tório do Diretor, 1956). pelo seu caráter litológico, sugere situar 
toda a formação, conforme comentado acima, não na Série 
Bambuí siluriana, mas sim, talvez, no Cambriano ou mesmo Pré
Cambriano Uma vez que se trata de fácies diferente, logicamente 
outro nome vem à mente, qual seja, o de Série Brasília, para a 
formação" 

Costa & Branco (1961) quando apresentaram a primeira divi
são litoestratigráfica da "Série Bambuí" não incluíram o Paranoá 
como pertencente a essa unidade 

Braun (1968), utilizando dados regionais, modificou o con
ceito original estabelecido por Costa &Branco (1961 ),que consi
deravam o Grupo Bambuí como constituído essencialmente por 
pelitos e carbonatos, e, a exemplo de Andrade Ramos (1956), 
incorporou a esse grupo a Form&ção Paranoá 

Dardenne (1978) propôs o retorno à definição original do 
Grupo Bambuí como uma seqLiência pelito-carbonática e o 
enquadramento dos sedimentos arenosos do Paranoá em um 
grupo independente 

Dardenne ( 1 979) constatou uma discordância de baixo ângulo 
entre os Grupos Araí e Paranoá, já observada antes por Dyer 
(1970) e Barbosa et al11 (1969) Segundo o mesmo autor, o Grupo 
Paranoá é divisível em três formações: 

-Formação Alto Paraíso, composta de espessos horizontes de 
arenitos intercalados com folhelhos, argilitos e raras lentes car
bonatadas A base é representada pelo Conglomerado São 
Miguel; 
- Formacão São João da Alianca, intermediária, constituída de 
folhelho~ com raras intercalaçõ~s arenosas Pequenas lentes de 
dolomitos e de calcários com estromatólitos colunares são 
observadas; e 
-Formação Cocal, superior, formada pela alternância de arenitos, 
folhelhos e argilitos com associações de dolomitos e calcários 
lenticulares, onde a presença de estromatólitos colunares é 
frequente Os quartzitos do topo, subjacentes ao tilito da base do 
Grupo Bambuí, são geralmente conglomeráticos 

A validade dessa divisão fica comprometida pela presença de 
uma falha de empurrão não detectada por Dardenne (1979) na 
época, que promove a repetição de camadas e proporciona um 
falso aumento de espessura 

A seqLiência de predominância filítica, situada a leste de 
Bras O ia, na bacia do rio Bartolomeu, está sendo interpretada aqui 
como pertencente à parte superior do Grupo Paranoá Anterior
mente já tinha sido mapeada como Série Canastra (Barbosa, 
1963 e Prospec, 1961) e Formação Paraopeba (Barbosa et al11, 
1969) 



À luz dos conhecimentos atuais, pode-se dividir o Grupo Para
noá, seguramente, em pelo menos duas formações: uma basal, 
de predominância arenosa e uma superior, essencialmente snti
co-argilosa Justifica-se portanto a denominação de grupo para 
essa unidade litoestratigráfica Entretanto, apesar de se reconhe
cer a possibilidade de dividir o Grupo Paranoá em duas for
mações, esta bipartição não será aqui adotada, visto que o grau 
de conhecimento da área de ocorrência deste grupo não é sufici
ente ao ponto de propiciar uma separação condizente, que refle
tisse em mapa a realidade de campo. 

De posse das informações obtidas no campo e na interpreta
ção de imagens de radar, foi possível estimar espessuras de parte 
da seqüência do Grupo Paranoá O conglomerado basal (São 
Miguel) possui uma espessura calculada em 50 m A seção de 
metarenitos com intercalações subordinadas de metassiltitos e 
metape!itos alcança na zona de maior exposição, região situada 
ao norte de Brasilinha de Goiás e ao sul do Salto do ltiquira, uma 
espessura aproximada de 1 200 m Acima dessa seqüência 
repousa um pacote com predominância de sedimentos finos, ini
ciando-se por uma camada de 50 m de metassiltitos Iam i nados e 
sendo completado por uma camada de aproximadamente 150m 
de metargilitos e metassiltitos Daí estimar-se uma possança 
aproximada de 1 450m para a seqúência total do Grupo Paranoá, 
excetuando-se a seqüência dobrada superior, aflorante ao norte 
de Brasnia, de espessura indeterminada Esses dados estão re
presentados na coluna geral do Grupo Paranoá (Fig 1 57) 

As datações radiométricas (K/Ar) efetuadas nos metassedi
mentos do Grupo Paranoá acusam 660 MA, indicando a idade do 
último metamorfismo A identificação de estromatólitos coluna
res do tipo "Conophyton metula kirichenko" no Grupo Paranoá 
indica uma faixa de idade compreendida entre 1 350 e 950 MA 
(Dardenne et a/11, 1973, apud Dardenne, s d) 

1 2 14 2 - Distribuição na área 

Na Folha SD 23 Brasília as ocorrências de representantes litoló
gicos do Grupo Paranoá estão situadas no extremo ocidental sul, 
limitados pela Falha de São Domingos, a leste, e o paralelo 
14°00'S, ao norte 

Indubitavelmente, as melhores exposições do Grupo Paranoá 
estão na serra Geral do Paranã e na Chapada dos Veadeiros Na 
serra Geral do Paranã os arenitos do Grupo Paranoá formam uma 
escarpa com aproximadamente 250 m, como é observado 
exemplarmente no Salto de ltiquira A Chapada dos Veadeiros é o 
único local onde é conhecida a base do Grupo Paranoá, repre
sentada pelo Conglomerado São Miguel 

Uma extensa área situada ao norte de Brasniil e prolongando
se para a Folha SD 22 Goiás, apresentando uma textura de ima
gem de radar destoante das demais, está sendo considerada, 
também, como de domínio do Grupo Paranoá 

A leste de Brasília, na bacia do rio São Bartolomeu, observa-se 
uma feição similar (de imagem de radar), interpretada da mesma 
forma, como parte superior do Grupo Paranoá 

A cidade de Brasnia situa-se numa ampla estrutura dômica, 
onde se observam excelentes afloramentos do Grupo Paranoá 

Nas serras da Carreira Comprida, Boa Vista, Boqueirão e do 
Meio têm-se boas exposições de rochas desse grupo, as quais 
estão em contato, por falha de empurrão, com litotipos da Forma
ção Três Marias 

Na Fazenda Boca da Lapa os arenitos constituem cristas onde 
se apresentam em contato por falha de empurrão com o Grupo 
Bambuí 

Afiara de maneira contínua em toda a serra de São Domingos, 
constituindo uma extensa crista que se sobressai na topografia 
regional 

1 2 14 3 - Posição estratigráfica 

O Grupo Paranoá em quase toda a área encontra-se sobreposto 
ao Grupo Araí e sotoposto aos Grupos Macaúbas e Bambuí 
Somente nas proximidades da Fazenda Boca da Lapa observou-

'==:::;~::;-:==:=:~=:;:~::;:=~}Pacote dobrado de espessura indetermino-
1- : . : , do Intercalações de siltitos, arenitos e ar-

1 500 .!-:====--==-=--==-==-1 gil1tos vermelhos com lentes de sileXItos 

!
i~~~~~~:~·~··~·~ Filitos vermelhos dobrados, cortados por 'c~} veios de quartzo 

. RedBeds- Sillitos, argilitos e arenitos 

!=:·:::::::·;;;;:;· -=;·;;·=;· ~·;;· ~·;;·=;· ~ vermelhos 

~~~~~~~~~~~} Siltitos argilosos laminados 

. ·~ 

1000iiiil 

Om 

Zona de predominância de arenitos com 
intercalações de siltitOS 1 orgilitos 1 ardósias 
e lentes de carbonatos (calcários e/ou do 
lom1tos) -

Ritmito'3 constitu(dos por intercalações de 
siltitos e arenitos com lentes de carbono
tos na base 

Fig 1 57- Coluna geral do Grupo Paranoá 

se o contato entre os Grupos Paranoá e Macaúbas, este último 
representado pela Formação Jequitaí. 

A base do Grupo Paranoá representada pelo conglomerado 
São Miguel está sobreposta discordantemente a litotipos do 
Grupo Araí, nas proximidades da Vila São Jorge Essa discor
dância é melhor denunciada pela diferença de características 
metamórficas entre esses litotipos Enquanto que os litotipos do 
Grupo Araí, no local, desenvolvem uma clivagem de fratura bem 
pronunciada segundo a atitude N55°E-80°SE, o conglomerado 
sobreposto permanece sem nenhum indício de metamorfismo 
Essa discordância estrutural e erosiva está caracterizada como de 
baixo ângulo. 

Na serra de São Domingos e escarpa da Chapada dos Veadei
ros o contato entre esse grupo e o Grupo Bambuí, este último re
presentado pela Formação Três Marias, é feito por falha de 
empurrão Na própria Chapada dos Veadeiros, os Grupos Araí e 
Paranoá, nas proximidades da Fazenda Boa Esperança, estão em 
contato por falha de empurrão (Falha da Chapada dos Vea
deiros) 
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A sul da cidade de Alto Paraíso de Goiás, no vale do ribeirão do 
Piçarrão, observa-se um contato brusco, concordante, formado 
por duas seqüências do Grupo Paranoá de diferentes característi
cas ambientais, facilmente observável pelo contraste geomor
fológico 

1 2 14 4- Litologias 

O Grupo Paranoá apresenta uma grande variedade de tipos litoló
gicos que se revezam em predominância, a depender da área de 
ocorrência, mantendo-se, todavia, um domínio geral de arenitos 
sobre os demais litotipos. 

Na base do Grupo Paranoá, em contato discordante com os 
siltitos escuros do Grupo Araí, afiara o Conglomerado São 
Miguel Consiste em um paraconglomerado de coloração es
verdeada, matriz arcoseana carbonatada, apresentando uma cor 
vermelha quando alterada Os seixos variam de milimétricos a 
métricos e de arredondados a angulosos São compostos de 
ritmitos, calcários, argilitos e siltitos 

Acima desse conglomerado assenta-se uma seqLiência cons
tituída de intercalacões de siltitos e arenitos, ambos impuros, 
ricos em estruturas ~edimentares como gretas de contração, mar
cas de onda e diques de areia Aproximadamente a 5 km ao sul da 
cidade de Alto Paraíso de Goiás encontrou-se uma estrutura 
semelhante a tubos de vermes, que se constitui em um problema 
ainda em estudo pelos paleontólogos 

Na escarpa da serra Geral do Paranã observam-se bancos com 
espessura variável de arenito branco, fino, que em geral se 
espessa nas cotas altas Intercaladas entre esses estratos, apare
cem finas camadas de material argilo-siltoso Os bancos mais 
espessos atingem a possança de 2 m 

Os arred01es da cidade de Brasnia apresentam excelentes 
afloramentos de arenito branco, fino, em alguns locais cataclasa
dos, ardósias, siltito e argilito, com franca predomin~ncia dos 
arenitos Esses litotipos apresentam-se intercalados A medida 
que se aproxima do norte, os arenitos assumem uma importância 
secundária prevalecendo os siltitos e argilitos sobre esses, e 
aparecendo ainda silexitos pretos com estrutura peculiar, seme
lhante a oólitos e pisólitos Essa variação se reflete muito bem na 
imagem de radar, resultando em um padrão ravinado, destoante 
dos demais, perfeitamente separável 

Esse mesmo padrão é observado no vale do rio São Bartolo
meu, a leste de Brasília, em zona de ocorrência de filitos e quartzo 
sericita-xistos Esses tipos litológicos apresentam uma cor 
vermelho-tijolo e são frequentemente penetrados por veios de 
quartzo 

Na Chapada dos Veadeiros, nos domínios da Folha SD 23-Y
A ao sul da cidade de Alto Paraíso de Goiás, afloram continua
rn'ente característicos red-beds, pertencentes ao Grupo Paranoá 
São constituídos de arenitos finos, siltitos, argilitos e ardósias, e 
termos intermediários entre esses litotipos, apresentando uma 
cor vermelha devido à presença de óxido de ferro 

Abaixo desses red-beds, oconendo caractelisticamente na 
base da serra situada imediatamente a leste da sede da Fazenda 
Picarrão, no vale do Ribeirão do Piçarrão e nas proximidades da 
Fa~enda Árvore Grande, aparecem ritmitos compostos de mate
rial argilo-siltoso em lâminas intercaladas nas cores cinza, cinza
claro e vermelho-tijolo As lâminas vermelhas apresentam um 
conteúdo maior de argila que as cinza. 

Na serra de São Domingos, litotipos inerentes ao Grupo Para
noá apresentam-se em excelentes exposições Estratigrafica
mente situa-se, na base desta senania, um siltito argiloso 
amarelado com intercalacões de camadas de argilitos amarela
dos, e, no topo, um quart;ito branco subarredondado a subangu
loso, de grã média a grosseira 

1 2 14 5- Ambientes de sedimentação 

Observam-se dentro da sequência sedimentar do Grupo Paranoá 
características litoestruturais inerentes a diversos tipos de 
ambientes 

As opiniões de Dardenne (1979), Alvarenga (1978) e outros 
autores que trabalharam na área canalizaram uma interpretação 
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de uma sedimentação tipo deltaica para esses litotipos Dar
denne (op cit ), baseado em medidas de paleocorrentes, adran
tou ainda que o sentido da frente deltaica deve ter sido de leste 
para oeste Barbosa et al11 (1969) já haviam chegado, a essa 
mesma conclusão, enfatizando, como aspecto caracterrstrco, o 
afinamento da seqüência Paranoá a partir da região da Chapada 
dos Veadeiros, em todos os sentidos 

Baeta Junior et al11 (1 978) somaram a essa evidência o fato de 
que, na constituição rítmica do Paranoá, cada ciclo é iniciado por 
sedimentos finos (siltitos) que gradam para mars grosserros 
(arenitos), sendo que a passagem de um ciclo para outro se 
faz bruscamente 

Numa vasta área, situada entre as cidades de São Gabriel e 
Alto Paraíso de Goiás, ocorrem característicos red-beds, compos
tos por arenitos, siltitos, argilitos e ardósias vermelhas com inter
calações de quartzitos, formando cnstas alrnhadas Esses 
red-beds atestam a origem continental desses sedrmentos, 
evidenciada pela presença de óxido de ferro. Na base desses red
beds aparece um litotipo constituído de lâminas vermelho-tijolo e 
cinza-claro intercaladas, compostas de materral sntrco-argiloso, 
lembrando uma sequência lacustre O local típico de ocorrência 
desse litotipo é o vale do ribeirão do Piçarrão~ na ~ase da serra 
que fica imediatamente a leste da Fazenda Prçarrao Acrma do 
Conglomerado São Miguel e abaixo do matenal lamrnado, 
aparece um pacote constituído de intercalações de bancos de 
arenitos em sequência de pelitos, provavelmente correspon
dendo a uma antiga planície de maré As estruturas tipo gretas de 
contra cão, associadas a marcas de onda, diques de areia e a pro
váveis· tubos de vermes, vêm reforçar a sugestão ambiental 
anterior 

Para Alvarenga (1978), na área de sua tese, na serra de São 
Domingos (MG), os Grupos Paranoá e Bambuí distribuem-se 
segundo ciclotemas de granulometria crescente da base para o 
topo O mesmo autor subdividiu o Grupo Paranoá em duas for
macões, Inferior e Superior A primeira de deposição em 
ambiente aquático e a segunda depositada sob a influência de 
uma lenta e progressiva regressão, caracterizada por vários ciclo
temas regressivos, geralmente seguidos por uma súbita trans
gressão As litologias com bioermas caracterizam um ambiente 
marinho sublitoral, que progressivamente passa a fácies areno
sas do delta Águas periodicamente mais agitadas são responsá
veis pela deposição dos níveis de calcário aloquímico, enqua,nto 
as intercalacões de quartzitos com granulometrra de arera medra 
indicam a p~ssagem para um ambiente litorâneo, com influência 
de águas mais agitadas 

Segundo o mesmo autor, as litologias com bioermas caracteri
zam um ambiente marinho sublitorâneo que passa progressiva
mente às fácies arenosas de delta 

Observaram-se na estrada que liga Planaltina e Brasilinha de 
Goiás, nas proximidades dessa última cidade, aflorame~tos 
constituídos de matacões de arenitos situados sobre o plato da 
serra Geral do Paranã Esse arenito é grosseiro (tamanho médio 
entre O, 15 e 0,25 mm), puro, possuindo alta maturidade minera
lógica e textura!, brilho fosco e um baixo teor de impurezas de 
silte e argila Foi sugerida uma possível origem eólica para esse 
litotipo Todavia, os dados obtidos não são suficientes para um 
diagnóstico seguro 

1 2 15- Supergrupo São Francisco 

Derby ( 1881 ), numa histórica viagem de reconhecimento ao 
longo do rio São Francisco, descreveu várias ocorrêncras de cal
cário situadas às suas margens, mencionando pela prrmerr a vez o 
termo "calcário do São Francisco", assim referindo-se: "O Rio das 
Velhas também atravessa uma zona calcária, que começa perto 
de Santa Luzia e estende-se muitas léguas rio abaixo Conforme 
os Srs Liais, Allen e Burton, os calcários deste rio são idênticos 
aos do São Francisco, e não vejo razão alguma para duvidar desta 
conclusão, posto que, não tendo visto os calcários do ~i o da;; Ve
lhas, esteja impossibilitado de julgar por obs_ervaçao proprra 
Mesmo sem as observacões destes senhores, e natural conclurr 
do que se vê no São F~ancisco que a oeste da Serra do Espi-



nhaco há uma extensa zona calcária e que esta zona deve apare
cer ~o Rio das Velhas perto do lugar onde ele deixa a serra, 
conclusão esta afirmada pelas observações citadas" 

Oliveira & Leonardos (1943) empregaram a terminologia da 
Série São Francisco-Bambu ípara a extensa sequência pelito-car
bonática que se estende do vale do São Francisco à Chapada 
Diamantina. 

Oliveira (1967) num reconhecimento realizado na parte sul da 
bacia do rio São Francisco aplicou o termo Grupo São Francisco a 
um conjunto constituído pelas Formações Vila Chapada, Sete 
Lagoas, Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré, ficando a For
macão Três Marias excluída desse grupo e ocupando um nível 
sup.erior na pilha estratigráfica As subdivisões do Grupo São 
Francisco compreenderiam unidades litológicas com valor local, 
variando lateralmente ou mesmo desaparecendo quando se 
consideram grandes distâncias 

Pflug & Renger (1973) utilizaram a denominação de Super
grupo São Francisco para englobar as unidades que segundo 
esses autores seriam posteriores à orogênese que afetou a 
Cadeia Minas, dividindo-o em duas fácies distintas: uma epicon
tinental (Bambuí) e uma molassa (Macaúbas, Jequitaí, ltacolomi, 
Santo Antônio) A aplicação do termo fácies num sentido estrati
gráfico contraria as normas estratigráficas, tornando essa divi
são inaceitável 

No presente relatório, a terminologia Supergrupo São Fran
cisco reúne os Grupos Macaúbas e Bambuí, num procedimento 
conforme o Projeto Letos (Moutinho da Costa etalit, 1976), Carta 
Geológica do Brasil ao Milionésimo (Bruni etalll1976b) e o Mapa 
Geológico do Estado da Bahia (Inda & Barbosa 1978) 

Considerações especiais devem ser efetuadas no tocante a 
datações Rb/Sr de rochas sedimentares Kawashita ( 1972) mos
trou a necessidade de obedecer a certos critérios para a coleta de 
amostras a serem submetidas a datacões radiométricas pelo 
método Rb/Sr É de fundamental imp~rtância o material estar 
isento de alterações intempéricas, ser representativo da unidade 
sedimentar e ter composição química suficientemente diferente 
para os pontos analíticos se distanciarem no diagrama iso
crônico Além disto, como a homogeneização isotópica torna-se 
mais difícil à medida que cresce o tamanho das partículas 
minerais, a datação de eventos de homogeneização deve basear
se nos minerais de argila 

Considera-se que a idade radiométrica determinada pelo 
método isocrônico refere-se ao evento responsável pelo equilí
brio isotópico do Sr entre os minerais da rocha sedimentar Este 
evento pode ter ocorrido numa das quatro fases principais da his
tória da rocha: a) degradação; b) sedimentação; c) diagênese; d) 
metamorfismo (Bonhomme & Prévôt, 1968) Em qualquer caso, a 
premissa de o sistema permanecer fechado, após o fenômeno 
homogeneizador, deve ser satisfeita 

1 2 15 1 -Grupo Macaúbas 

Existe atualmente uma vasta bibliografia focalizando os diversos 
aspectos do Grupo Macaúbas. Rochas situadas nos sítios onde 
hoje se registra esta unidade foram descritas pela primeira vez em 
1846 por Helmreichen na região de Grão Mogol (apud Walde; 
Karfunkel; Karfunkel, 1978) 

Hartt, em 1866 (apud Moraes, 1937), em uma excursão pela 
região nordeste de Minas Gerais, banhada pelos rios Araçuaí e 
Jequitinhonha, referiu-se pela primeira vez à possível origem gla
cial para as rochas por ele classificadas de ardósias, citando 
inclusive a existência de camadas vermelhas designadas de dnft 
scheet e drlft clay 

Derby (1881) descreveu uma seqriência de grauvacas conglo
meráticas em Jequitaí, na serra do Cabral 

Derby ( 1906) descreveu um conglomerado na região de Bebe
douro, no Estado da Bahia, semelhante àquele descrito anterior
mente por ele em Jequitaí (1881) Naquela oportunidade, este 
autor pela primeira vez aplicou o termo Grupo Lavras para uma 
sefluência de quartzitos e conglomerados, de caracteres diferen
tes da sequência descrita na localidade de Bebedouro 

Moraes (1929, 1932 e 1937) e Moraes & Guimarães (1930 e 
1931) promoveram intensas pesquisas geológicas na região 
norte do Estado de Minas Gerais, descrevendo entre outras a 
Série Lavras Esta seria dividida na Formação Sopa, composta de 
conglomerado diamantífero, e na Formação Macaúbas, consti
tuída por filitos, micaxistos, filitos conglomeráticos, arenitos, 
quartzitos e raras camadas de calcário, sendo a primeira de ori
gem fluvioglacial e a segunda de origem glacial 

O conglomerado descrito por Derby (1881) no rio Jequitaí 
seria idêntico ao existente na Formação Macaúbas e, segundo 
Moraes (1937), pertenceria a esta última unidade 

Oliveira &Leonardos ( 1943) consideraram a Série Lavras com
posta pelas Formações Sopa e Jequitaí-Macaúbas, agregando, 
neste caso, as terminologias de Derby (1881) e Moraes 
(1937) 

Oliveira (1967) utilizou a denominação de Série Jequitaípara 
um conjunto de rochas de origem glacial e chamou a atenção para 
a impropriedade do termo Lavras para a referida unidade. 

Braun (1968) inseriu na base do Grupo Bambuí a Fácies Car
rancas, que corresponder ia a um conglomerado basal, apresen
tando a seguinte justificativa: "O conglomerado não poderia ser 
classificado como uma formação, pois é de espessura insignifi
cante e não tem expressão areal, nem mesmo na própria localida
de-tipo" 

Pflug, Schobbenhaus Filho & Renger (1969) consideraram a 
Formação Macaúbas como uma fácies marginal do Bambuí, com
posta por sedimentos sinorogênicos, restringindo-se às zonas 
marginais da Ortogeossinclinal Minas 

lsotta, Rocha Campos e Yashida (1969) descreveram superfí
cies polidas e estria das em quartzitos situados na borda nordeste 
da serra Água Fria, a 1 O km a SO de Jequita í,concluindo pela exis
tência de uma extensa glaciação pré-cambriana 

Karfunkel & Karfunkel (1975 e 1976), trabalhando na região 
de Grão-Mogo! e Terra Branca (MG ), utilizaram pela primeira vez a 
denominação de Grupo Macaúbas, dividindo-o da base para o 
topo nas seguintes formações: 
- Califorme: quartzitos com estratificações cruzadas, ocasional
mente com intercalações de conglomerados; 
-Terra Branca: tilitos, quartzitos e metassiltitos contendo seixos 
e fragmentos de rochas Esta formação é dividida pelos autores 
em três fácies sedimentares, de oeste para leste: Jequitaí, 
Caçaratiba e Turmalina; e 
- Carbonita: quartzitos, metassiltitos e filitos, com intercalações 
de xistos verdes 

Hettich (1975) individualizou as seguintes unidades litológi
cas na região de Carbonita, descritas da base para o topo: quartzi
tos microconglomeráticos com intercalações de conglomerados, 
grauvacas com seixos, alternância de filitos, siltitos e quartzitcs, 
xistos verdes e quartzitos finos 

Viveiros &Walde (1976) e Walde (1976a, 1976b, 1978) men
cionaram a presença de grauvacas conglomeráticas na serra do 
Cabral, não verificando a presença das demais unidades que 
compõem o grupo 

Almeida (1977) defendeu a idéia que o Grupo Macaúbas e os 
gnaises, xistos, quartzitos e calcários, associados a essa unidade, 
no sul da Bahia, representariam os depósitos geossinclinais 
característicos da Faixa Aracua í. 

Viveiros et alit (1979), a p'artir dos trabalhos de pesquisa exe
cutados pela Companhia Vale do Rio Doce nos depósitos de ferro 
dos vales dos rios Peixe e Alto Vacaria, norte de Minas Gerais, 
dividiram o Grupo Macaúbas em duas formações, descritas da 
base para o topo: 

Rio Peixe Bravo- Filitos predominantes, com quartzitos e fili
tos subordinados; e 

Nova Aurora - Diamictitos e quartzitos predominantes, com 
filitos subordinados O Membro Riacho dos Poções constituir-se
ia de diamictitos cinza e diamictitos hematíticos com xistos 
hematíticos subordinados 

Pereira & Ortiz (1980), a partir dos trabalhos de campo do 
Projeto RADAMBRASIL, em áreas das Folhas SD 23 Brasília e 
SE 23 Belo Horizonte, nos limites dos Estados da Bahia e Minas 
Gerais, lançaram uma nova proposta para o enquadramento 
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estratigráfico das unidades integrantes do Grupo Macaúbas, divi
dindo esta unidade em três formações, descritas da base para 
o topo: 
-Salinas: biotita-quartzo xistos, carbonáticos ou não, granada
biotita quartzo xistos, com intercalações de quartzitos e conglo
merados; 
- Carbonita: quartzo-biotita xistos, granada-quartzo-sericita xis
tos, filitos (bordo oeste da bacia), com intercalações de quartzi
tos, dolomitos e estaurolita cianita-grafita xistos; e 
- Jequitaí: diamictitos, metadiamictitos com matriz grau
vaquiana e intercalações de quartzitos. 

Para alguns autores, o paraconglomerado para o qual é man
tida no presente trabalho a denominação de Formação Jequitaí 
constitui um verdadeiro nível guia na estratigrafia brasileira, 
prolongando-se por diversos estados da Federação, onde recebe 
denominações locais tais como: Formação Bebedouro (BA), 
Diamictito Cristalina, Formação Topázio e Formação Jequitaí 
(GO), Conglomerado lbiá, Formação Macaúbas (MG), Formação 
Puga (MS) e Formação Jangada (MT) 

Esta unidade, cujas litologias têm sido referidas em trabalhos 
anteriores como sendo constituídas de diamictito, tilito, filonito 
conglomerático e grauvaca conglomerática, foi posicionada por 
Dardenne (1978) na base do Grupo Bambuí, o que demonstra sua 
perfeita correlação estratigráfica no Estado de Goiás (Fig 
1 58) 

Quando dos trabalhos do Projeto RADAMBRASIL na Forma
ção Jequitaí foi verificado um fato interessante: no Estado de 
Goiás e parte do Estado de Minas Gerais esta formação integra o 
Grupo Bambuí, enquanto ao norte do Estado de Minas Gerais a 
mesma faz parte do Grupo Macaúbas 

Levando-se em conta fatores históricos, bem como o fato de a 
Formação Jequitaí ocupar, neste último caso, uma área de ocor
rência muito mais ampla, optou-se aqui pela sua inclusão junta
mente com as Formações Carbonita e Salinas, conforme Pereira 
& Ortiz (1980), no Grupo Macáubas (Fig 1 59) 

Sua principal área de ocorrência localiza-se na parte sudeste 
da Folha SD 23 Brasília, a leste da serra do Espinhaço, abran
gendo as cidades de Taiobeiras, Ferreirópolis, Rio Pardo de 
Minas, prolongando-se para norte pela cidade de Montezuma e 

sofrendo inflexão para sudeste em direção à cidade de São João 
do Paraíso A oeste daquele acidente geográfico, ocorre a leste da 
cidade de Janaúba, prolongando-se para norte em direção à 
localidade de Pai Pedro, bordejando então a serra Central Na por
cão ocidental da sua área de ocorrência, as formacões que consti
tuem o Grupo Macaúbas não puderam ser individualizadas 

Mais ao norte, na Folha SD 23-Z-A, bordejando a porção oeste 
da serra Palmas de Monte Alto, voltam a aflorar litologias da For
mação Jequitaí, demarcando deste modo o bordo leste da Bacia 
Sedimentar do Rio São Francisco 

No Estado de Goiás são conhecidas algumas áreas esparsas 
da Formação Jequita í, tais como em Nova Roma, Campos Belos e 
Fazenda Boca da Lapa, mas que em virtude da escala aqui ado
tada não foram possíveis de ser individualizadas 

1 2 15 1 -Formação Salinas 

1 2 15 1 1 -Generalidades 

Esta, que é a unidade basal do Grupo Macaúbas, deve sua desig
nação a Pereira &Ortiz (1980), cujos trabalhos desenvolveram-se 
nos arredores da cidade homônima, situada no norte do Estado 
de Minas Gerais Aí, segundo estes autores, existem boas expo
sições de biotita-quartzo xistos com níveis rítmicos, apresen
tando estruturas sedimentares primárias como: marcas de 
corrente, marcas de canga, dobras convolutas e truncamento 
de estratos 

Moraes (1937) apresentou esta região, em seu mapa, como 
fazendo parte do Complexo Cristalino, constituído predominan
temente por rochas gnáissicas É ainda apresentada uma classifi
cação petrográfica elaborada por O Guimarães para os xistos que 
ocorrem na região de Salinas,assim referindo-se: "Pelo reconhe
cimento que temos de algumas rochas originadas da feldspatiza
ção de quartzitos e phylitos de outras localidades do Estado de 
Minas, parece-nos que não estamos longe de acertar, collocando 
a presente rocha neste grupo Não se observa no especimen 
estrutura schistosa, mas sim uma ligeira textura gnáissica" 

Fontes et a/11 (1978) enquadraram esta unidade no domínio 
dois (p€mb2 ) da Formação Macaúbas, onde predominam rochas 
xistosas a quartzo, biotita, muscovita, carbonato, feldspato, rara 
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Fig 1 59- Coluna estratigráfica esquemática do Grupo Macaúbas 

granada, com cianita, estaurolita, cloritóide a anfibólios ocasio
nais; lentes subordinadas de micaxistos carbonáticos; micaxistos 
de granulação fina a média, com quartzo, biotita, muscovita, 
clorita e granada, em parte grafitosos, localmente magnetíticos, e 
lentes de rochas calcossilicáticas; níveis de conglomerado 
polimítico e intercalações quartzíticas, hematíticas ou não 

1 2 1 5 1 1 2 - Distribuição na área 

A Formação Salinas ocupa o extremo SE da Folha SD 23 Brasil ia, 
no trecho compreendido entre as cidades de Taiobeiras e 
Ferreirópolis (MG), prolongando-se ao sul para as cidades de 
Salinas e Carbonita, já na Folha SE 23 Belo Horizonte 

1 2 1 5 1 1 3 - Posição estratigráfica 

O contato inferior desta unidade é feito de maneira discordante 
sobre rochas granitóides que se prolongam para leste em direção 
das cidades de Pedra Azul e Medina Seu limite superior é direta
mente com a Formação Jequitaí, através de falha de empurrão, 
que passa pela cidade de Taiobeiras, prolongando-se para o sul, e 
passando a oeste das cidades de Salinas, Turmalina, Carbonita e 
indo até ao norte da cidade de Senador Modestino Goncalves, no 
Estado de Minas Gerais. · 

1 2.1 5 1 1 4- Litologias 

A Formacão Salinas na Folha SD 23 Brasi1ia é constituída 
essencial~ente por biotita-quartzo xistos, quartzitos feldspáti
cos, metarcóseos, quartzitos, metagrauvacas e lentes de conglo
merados. 

Os biotita-quartzo xistos são rochas de grã fina, aspecto xis
toso, compostas fundamentalmente por quartzo, sericita e bio
tita, onde a associação quartzo-sericita é dominante e constitui 
uma matriz na qual aparecem dispersas grandes palhetas de 
biotita 

Os biotita-quartzitos feldspáticos são rochas de coloração 
cinza -c I aro, com granulação fina e estrutura isotrópica, constituí
das essencialmente por uma associação de quartzo, plagioclásio, 
biotita e muscovita, onde os minerais dispõem-se em arranjos 
granoblásticos a granolepidoblásticos, podendo ocorrer ainda 
sericita, epídoto e minerais opacos 

Os quartzitos possuem cor creme, granulação fina e aspecto 
isotrópico Ao microscópio, apresentam textura granoblástica, 
sendo constituídos essencialmente por quartzo, sericita e óxido 
de ferro O quartzo exibe forma anédrica, granulação fina, conta
tos interpenetrantes e forte extinção ondulante Finas palhetas de 
sericita aparecem dispersas no conjunto 

As metagrauvacas mostram cor cinza, grã fina e estrutura iso
trópica, apresentando intercalações de metaconglomerado poli
micto Trata-se de rochas félsicas, com textura granoblástica, 
formadas por uma matriz quartzo-feldspática, sericitizada e car
bonatada, de granulação fina, bem recristalizada, na qual ocorrem 
dispersos cristais de feldspato e turmalina O quartzo é o mineral 
dominante, apresentando granulação variando desde alguns 
microns até 0,4 mm e exibindo forma anédrica e extinção 
ondulante O plagioclásio e o microclínio alternam-se em abun
dância, tendo forma anédrica, gemi nação da albita ou em malha e 
sericitização ou argilização incipiente Ocasionalmente o micro
c! ín i o constitui porfiroblastos com bordos irregulares Dispersas 
na matriz aparecem inúmeras palhetas de biotita de cor marrom, 
associadas ao epídoto granular Os fragmentos de rocha são raros 
e suas dimensões são inferiores a 0,3 mm, sendo representados 
por quartzitos, xistos, granitos, granófiros etc 

1 .2 1 5 1 2 - Formação Carbonita 

1 2 1 5.1 .2 1 -Generalidades 

Esta unidade foi definida por Karfunkel & Karfunkel (1975 e 
1976), ao descreverem nos arredores da cidade homônima uma 
seqLiência constituída principalmente de quartzitos e metassilti
tos, que comporia a unidade superior do Grupo Macaúbas A pre
sença de camadas grafitosas e manganesíferas, segundo seus 
criadores, seria a característica desta unidade, bem como a pre
sença de xistos verdes, em níveis estratigráficos mais ele
vados 

1 2 15 1.2.2- Distribuição na área 

Dentre as unidades que compõem o Grupo Macaúbas, esta é a 
que apresenta maior exposição areal Distribui-se por uma ampla 
faixa de direção geral norte-sul, situada imediatamente após os 
litotipos do Grupo Santo Onofre, a leste da serra do Espinhaço, 
abrangendo toda a bacia do alto rio Pardo de Minas No limite sul 
da área engloba parte da Formação Rio Peixe Bravo, de Viveiros et 
a/11 (1979), prolongando-se para norte até as proximidades da 
cidade de Montezuma, aí sofrendo uma inflexão para nordeste, 
até os contrafortes da serra de I nhaúmas 

1 2 1 5 1 2 3 - Posição estratigráfica 

Esta unidade é aqui posicionada entre as Formações Salinas 
(inferior) e Jequita í (superior) Os critérios adotados para tal pro
cedimento devem-se a que esta unidade encontra-se sobreposta 
aos litotipos da Formação Sítio Novo, do Grupo Santo Onofre, e 
sotoposta aos da Formação Jequita í, em área de exposição, cujo 
trend regional é concordante com aquele apresentado pela serra 
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do Espinhaço, ou seja NNE-SSO, com mergulhos predominantes 
para SE Foi possível também observar-se o envolvimento desta 
unidade pelos litotipos da Formação Jequitaí nas estruturas 
anticlinais que são comuns nas áreas de ocorrência do Grupo 
Macaúbas 

1 2 1 5 1 2 4- Litologias 

A Formação Carbonita é constituída predominantemente por 
quartzo-biotita xistos, com granada, estaurolita, cianita e turma
lina, localmente hematíticos, formando depósitos de ferro e man
ganês, tendo ainda intercalações de quartzitos micáceos, quart
zitos e filitos hematíticos e conglomerados oligomíticos A 
seqüência xistosa distribui-se preferencialmente na porção oci
dental da sua área de ocorrência, sendo a porção central e a 
oriental constituídas principalmente de intercalações de quartzi
tos e filitos No perfil Rio Pardo de Minas para São João do 
Paraíso, ocorrem excelentes exposições desta formação Na base 
aflora um pacote de quartzitos de granulacão média, averme
lhado, feldspático e biotítico, que passa em. transição para uma 
seqüência de filitos granatíferos, cinza-azulado, com pequenos 
níveis intercalados de quartzitos No topo da seqüência voltam a 
aflorar quartzitos finos em estratos cruzados No outro bordo da 
serra afloram quartzitos ferruginosos, idênticos aos existentes na 
região de Peixe Bravo, onde se situam grandes reservas de 
ferro 

1 2 1 5 1 3 - Formação Jequita í 

1 2 15 1 3 1 -Generalidades 

A primeira descrição precisa das rochas de Jequitaí foi feita por 
Derby (1881 ), que assim se expressou: "No Jequitaí a rocha é 
semelhante à acima descrita, conquanto as camadas sejam geral
mente mais maciças e arenosas, passando às vezes a um conglo
merado contendo seixos de todos os tamanhos, até o da cabeca 
de um homem Os seixos compõem-se de gneiss, quartzito.s, 
schisto metamórfico, jaspe, itabirito, calcáreo amorfo azulado, 
que parecem idênticos a rochas das camadas de Jamaria e Lapa 
A decomposição do conglomerado fornece um cascalho gros
seiro em que se encontram diamantes em certa abundância, 
sendo de supor que estes também procedam da rocha, que é ape
nas um cascalho antigo consolidado" 

1 2 15 1 3 2 -Distribuição na área 

A Formação Jequita í ocorre na porção SE da Folha SD 23 Brasília, 
ocupando a porção central da área de ocorrência do Grupo 
Macaúbas que se inicia ao sul da área mapeada, a leste da cidade 
de Ferreirópolis, prolongando-se para norte, passando a leste de 
Taiobeiras Daí, sofre uma inflexão para NE, passando então pela 
cidade de São João do Paraíso, penetrando para o interior da 
Folha SD 24 Salvador em direcão da localidade conhecida como 
Ninheira Bordeja a serra de PaÍma de Monte Alto (BA) No Estado 
de Goiás, está presente em diversas regiões, mas sem represen
tação cartográfica na escala adotada 

1 2 1 5 1 3 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Jequitaí encontra-se no topo do Grupo Macaúbas, 
recobrindo a Formação Carbonita e sotoposta discordantemente 
à seqüência pelítico-carbonática do Grupo Bambuí 

A ausência de contatos diretos com a Forma cão Carbonita faz 
com que seu limite inferior seja impreciso · 

1 2 15 1 3 4- Litologias 

A Formação Jequitaí é integrada primordialmente por paracon
glomerados grauvaquianos, com ocorrência subordinada de 
quartzitos 

No povoado de Mandiroba (Folha SD 23-Z-B) ocorrem diamic
titos na forma de lajedos banhados pelo rio homônimo, onde 
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ocorrem paraconglomerados com matriz grauvaquiana de cor 
cinza e com seixos desde milimétricos até meio metro, compos
tos de granitos, quartzitos, argilitos cinza e vermelhos Os frag: 
mentos são angulares, encontrando-se dispersos aleatoriamente 
na matriz, podendo-se reconhecer antigos canais em fase de alte
ração A matriz mostra-se constituída por uma massa quartzo
sericítica, 11a qual aparecem pequenos seixos alongados do 
quartzito, filito, argilito e granito Na mesma região, em outros 
locais, a matriz torna-se mais arenosa sendo formada por grãos 
extremamente arredondados e bem selecionados, o que sugere 
retrabalhamento de material sedimentar depositado por proces
sos altamente seletivos, totalmente diversos dos que deram ori
gem à Formação Jequitaí 

Outros bons afloramentos dos diamictitos desta unidade 
podem ser visualizados na estrada principal que liga Salinas
Taiobeiras. Na subida para o chapadão existente nessa região, 
estão expostos metapelitos xistificados contendo alguns seixos 
alterados de quartzito e granito, onde se intercalam níveis mais 
arenosos, o que confere uma conotação rítmica à seqüência 
Entre Novo Horizonte e Matrona afloram diamictitos com colora
ção vermelho-amarelada, contendo seixos de quartzito, granito, 
gnaisse, xisto, filito e quartzo com lentes de quartzito grosseiro a 
conglomerático de cor branca 

Dardenne eta/11 (1978) reportaram a presença de paraconglo
merado na cidade de Nova Roma; no município de Campos Belos, 
nas Fazendas São Bento e Boa Nova; no município de Formosa, 
nas Fazendas Santana, Boca da Lapa e Lagrimar. entretanto não 
são mapeáveis na escala deste trabalho 

Em Nova Roma, os paraconglomerados da Formação Jequitaí 
são formados por uma matriz arcoseana ou grauvaquiana, 
frequentemente carbonatada, onde estão imersos seixos suban
gulosos a arredondados de granito, gnaisse, quartzito, silexito, 
xisto e calcários, com um diâmetro extremamente variado indo 
desde grânulos até matações 

1.2.15.1 3 5- Ambientes de sedimentação 

Duas escolas com pensamentos antagônicos se pronunciaram a 
respeito da origem da sedimentação da Formação Jequitaí A 
primeira atribuiu uma deposição glacial para esses sedimentos e, 
por isso, denominou este paraconglomerado de til i to (Leonardos, 
1960; Campbell & Costa, 1965; Dardenne et a/11, 1 978, e Walde; 
Karfunkel; Karfunkcl, 1978, dentre outros) A outra, favorável a 
uma origem por correntes de turbidez, impôs-lhe como F/ysch 
(Barbosa et a/11, 1969; Braun, 1968 e Schmidt, 1972) 

O primeiro trabalho sugerindo origem glacial para o paracon
glomerado da Formação Jequitar é devido a Derby (1881 ), 
seguindo-se Branner (1919), Moraes & Guimarães (1930) e 
Moraes (1937) Essa origem foi reforçada por Carvalho & Mau
tinha da Costa (1968) (apud Braun, 1968) ao encontrarem, pela 
primeira vez, seixos estriados na serra do Cabral 

Entretanto Braun (1968) não compartilhou desta assertiva, 
apresentando como argumentos contrários à origem glacial os 
fatos: 
- requena espessura da camada, o que não é normal em 
tilitos; 
-seixos todos arrancados do embasamento local. originalmente 
chatos, pois estão partidos segundo os planos de aleitamento; 
-os ritmitos encontrados nas proximidades de Cristalina dificil
mente poderiam ser considerados como varvitos. Nota-se que 
pelitos rítmicos são comuns no Bambuí e, em geral, estão asso
ciados a calcário; e 
-a grande predominância de margas e a frequente ocorrência de 
calcário demonstram que durante a sedimentação da Formação 
Paraopeba predominava um clima quente Quanto às estrias que 
realmente existem em muitos seixos, podem não ser de origem 
glacial No Ribeirão das Lajes, ao sul de Cristalina, o conglo
merado acha-se quase horizontal, mais argiloso, tem seixos mais 
esparsos e menores, sem estrias, e apresenta sinais muito tênues 
de metamorfismo 

Já Dardenne et a/11 (1978), favoráveis à origem glacial, apre
sentaram os argumentos: 



-a petrografia nos diversos paraconglomerados estudados mos
tra que os fragmentos de rochas granito-gnáissicas e os grãos 
de feldspatos presentes na mauiz são praticamente inalterados 
Por outro lado, a matriz possui sempre uma porcentagem não 
desprezível de uma fina poeira de carbonatos (cal cita e dolomito); 
-uma porcentagem importante dos seixos presentes nos para
conglomerados é facetada, com uma-forma de ferro de engomar 
bastante característica Na ocorrência de Cristalina, numerosos 
seixos estriados foram observados Na ocorrência de Lagamar, 
certos matacões mostram depressões em forma de gouge 
muito nítidas; 
-apesar de uma grande proporção dos seixos identificados nas 
diversas ocorrências ser do substrato local, observa-se geral
mente uma grande heterogeneidade quanto a sua natureza 
petrográfica: 
-os sedimentos argilosos fina mente la minados sobrepostos ao 
conglomerado de Crista li na podem ser interpretados como 
varvitos; 
-a espessura do paraconglomerado varia muito pouco, enquanto 
a área de ocorrência é considerável; e 
-os paraconglomerados sobrepõem-se discordantemente a 
quase todas as unidades estratigráficas pré-cambrianas mais 
antigas que o Grupo Bambuí 

Ainda segundo Dardenne et a/11 (op ctt ), os únicos critérios 
que levariam a supor uma origem a esses sedimentos por cor
rente de turbidez seriam as intercalações rítmicas, compreendi
das entre dois horizontes de paraconglomerados em Formosa 
Mesmo assim este fato poderia ser explicado através de uma 
fusão local na antiga geleira ou mesmo uma deposição em fácies 
de água-tilito 

Assim, estes autores, acrescentando ao já exposto os pavi
mentos estriados descobertos na serra do Cabral por lsotta, 
Rocha Campos e Yoshida (1969) e Walde (1976a), chegaram à 
conclusão que as ocorrências do paraconglomerado no Estado 
de Goiás constituem os vestígios de um antigo tilito situado na 
base do Grupo Bambuí 

Karfunkel & Karfunkel (1976) apresentaram um estudo petro
faciológico do Grupo Macaúbas na região mediana da serra do 
Espinhaço, em Minas Gerais Na síntese sobre a Formação Terra 
Branca, mencionaram que não existe nenhum critério suficiente 
para a comprovação de uma glaciação antiga Nem mesmo uma 
superfície estriada ou blocos dentro de um sedimento laminado, 
que seriam os melhores critérios para comprovar uma glaciação, 
se revelariam como suficientes quando considerados isolada
mente Os critérios, segundo estes autores, já comprovados para 
esta unidade seriam: 
-Região Continental: superfície estriada e polida (lsotta; Rocha 
Campos; Yoshida, 1969): seixos estriados e polidos (lsotta; 
Rocha Campos; Yoshida, 1969; Hettich & Karfunkel, 1976); sei
xos de forma Flat lron (lsotta; Rocha Campos; Yoshida, 1969; 
Hettich & Karfunkel. 1976); granulometria muito variável; arre
dondamento muito variável; varvito (Hettich & Karfunkel, 1976); 
Esker (Hettich & Karfunkel, 1976) e sedimentos tipo outwash 
-Região Marinha: seixos pingados (dropstones) e estruturas 
s!umpmg. 

Levando em consideração esta série de argumentos, Kar
funkel & Karfunkel (1976) concluíram em favor de uma origem 
glacial para a Formação Terra Branca, indicando a presença de 
geleiras do tipo wet-base na porção mediana da serra do 
Espinhaço 

Pela análise dos vários argumentos levantados pelos diversos 
autores, preferiu-se aqui adotar como hipótese mais plausível a 
origem glacial dos sedimentos da Formação Jequitaí 

1 2.1 5 1 4- Geocronologia 

Investigações geocronológicas conduzidas por Sá & Kawashita 
(1976) indicaram em diagrama isocrônico que os xistos da região 
do Médio Jequitinhonha (Folha SE 24 Rio Doce) foram metamor
fizados há cerca de 680 MA. valor este sujeito a muitas limitacões 
por se tratar de uma isócrona de referência abrangendo uma ~rea 
bastante ampla 

Rochas graníticas da região de ltinga (Folha SE 24 Rio Doce), 
intrusivas nos metassedimentos do Grupo Macaúbas, apresenta
ram valor isocrônico próximo a 540 MA. Os pegmatitos associa
dos a estas rochas graníticas mostraram idades em muscovita 
próximas de 480 MA, as quais devem ser consideradas como 
mínimas, uma vez que a retenção de argônio nas muscovitas só 
ocorre efetivamente a temperaturas inferiores a 300°C 

No Estado da Bahia, os metassedimentos do Grupo Macaúbas 
passam a orientar-se E-0 (Folha SD 24 Salvador). onde foram 
realizadas inúmeras determinações Rb/Sr Tais dados foram plo
tados num diagrama isocrônico, junto a rochas do Grupo Serra da 
lnhaúma e granitos dos arredores de Encruzilhada Os dados obti
dos, segundo Lima et a/11 (1981 ), apresentaram grande dispersão 
em diagrama isocrônico, com um alinhamento aproximado em 
750 MA (R I.= 0.718) 

Nesta porção da Faixa Araçuaí. observou-se que além dos 
metassedimentos existem grar.itos que alinham-se na idade "a
parente" de 750 MA Tal como mencionado por ocasião da dis
cussão dos dados geocronológicos do Grupo Serra da lnhaúma, 
esse valor ainda não é interpretável com facilidade do ponto de 
vista geotectônico, podendo relacionar-se a um "brasiliano pre
coce" ou mesmo a um rejuvenescimento parcial de rochas mais 
antigas, causando, como já observado, uma grande dispersão 
dos pontos analíticos no diagrama 

De qualquer maneira é notória a heterogeneidade do material 
refundido ou regenerado pelo desenvolvimento da Faixa Araçuaí. 
afetando inclusive porções basais adjacentes, tal como a norte de 
Jordânia (Folha SD 24 Salvador). onde a idade de 740 MA foi 
observada 

Portanto, para tal unidade observam-se idades no intervalo de 
750-680 MA, interpretadas como correspondentes ao metamor
fismo regional que afetou as rochas do Grupo Macaúbas e parte 
do embasamento gnáissico-migmatítico adjacente (Folha SD 24 
Salvador) Formações graníticas tardias estão associadas a esta 
faixa de dobramento, tais como as de Pedra Azul e ltinga, e apre
sentaram um intervalo de idade entre 580-540 MA Este último 
corpo penetra nitidamente os Metassedimentos Macaúbas. Os 
dados K/Ar em pegmatitos dos arredores de ltinga com idades ao 
redor de 480 MA representam o resfriamento final desta faixa 
de dobramentos. 

1 2 15 2- Grupo Bambuí 

Engloba uma seqüência pelito-carbonática, em termos gerais 
não metamórfica, de idade proterozóica, que ocupa uma vasta 
área dos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás Litologica
mente, compreende calcários, calcários dolomíticos, dolomi
tos, margas, siltitos, argilitos, folhelhos, arcóseos e os termos 
intermediários entre essas litologias O grupo é resultante de 
uma sedimentação epicontinental processada sobre uma plata
forma estável com subsidência variável ao longo de sua exten
são, podendo ser identificados três episódios transgressivos a 
partir dos quais se desenvolvem três megaciclos regressivos 

As primeiras referências aos calcários do vale do São Fran
cisco foram feitas por Vieira Couto entre 1799 e 1801 (Calóge
ras, 1904/5 e Spix & Martius, 1823/31) As primeiras informa
ções de caráter geológico só viriam com Eschwege (1832) que 
denominou de 'Terrenos de Transição" (ubergangsgebtrge) a um 
conjunto de rochas compostas de calcários escuros, xistos e 
arenitos, sendo estas últimas denominadas de arenitos Pirapora 
e consideradas estratigraficamente superiores aos xistos Uma 
seqüência semelhante aos 'Terrenos de Transição" foi assina
lada no Estado de Goiás por Gardner (1846) 

Como já mencionado anteri01mente no preâmbulo do Super
grupo São Francisco, Derby (1881) aplicou uma terminologia 
informal ao designar de "Calcário do São Francisco" a extensa 
seqüência carbonática existente no rio homônimo 

Rimann (191 7), escrevendo sobre a região da Mata da Corda 
(Minas Gerais), definiu o termo Bambuí da seguinte forma: "A 
maior parte do distrito é formada pelos schistos crystalinos da 
Série Minas e pelos schistos argilosos e argilla schistosa da 
Série Bambuhy" 
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No mesmo artigo, o autor correlacionou a "Série Bambu í" 
com os calcários que Derby (1881) tinha designado de "cal
careos do São Francisco" Apesar de não ter sido formalmente 
descrita segundo os ditames do Código de Nomenclatura Estra
tigráfica, a terminologia Bambuí passa a ter uma ampla aceita
ção entre os geólogos que posteriormente viriam a estudar 
essas seqüências. 

Branner (1919), no Resumo da Geologia da Bahia para acom
panhar o Mapa Geológico do Brasil. faz o seguinte comentário a 
respeito da ampla distribuição regional do Bambuí: "A evidência 
agora reunida induz à conclusão de que os calcários chamados 
Salitre sejam simplesmente a extensão para norte dos calcareos 
do Permiano inferior do Rio das Velhas, Rio Verde e do Alto 
São Francisco" 

Freyberg (1932). trabalhando em Minas Gerais, dividiu o 
Bambuí em Camadas lndaiá, na base, e Camadas Gerais no topo 
As primeiras seriam fortemente dobradas, enquanto as últimas 
seriam praticamente horizontalizadas 

Andrade Ramos (1956), iniciando o mapeamento do Distrito 
Federal, dividiu informalmente a "Série Bambuí" em Quartzitos 
Paranauá, Ardósias Torto e Calcários Palmeiras Mais tarde, 
estas unidades foram reunidas na Série Bras O ia por Parada (apud 
Bruni et a/11, 1976b) 

Costa & Branco (1961) propuseram, a partir de trabalhos 
desenvolvidos na rodovia Belo Horizonte-Brasília (BR-040), a 
primeira divisão litoestratigráfica para o Grupo Bambuí (Fig 
1 60) 

Barbosa (1963) apresentou uma nova divisão para a "Série 
Bambuí", promovendo a formações as unidades que tinham 
sido consideradas como membros por Branco & Costa, pas
sando o Santa Helena a ser designado por Formação Serra 
Gineta (Fig 1 61) 

Oliveira (1967) manteve as denominacões de Costa & 
Branco ( 1961 ), atribuindo-lhes o grau hierárq-uico de formações 
(Fig 1 62). enquanto o Serra da Saudade é considerado como 
membro duvidoso da Formação Três Marias 

Braun (1968), trabalhando na parte ocidental da bacia do 
Bambuí e premido pela necessidade de apresentar uma coluna 
suficientemente abrangente para a extensa área por ele ma
peada, dividiu o Grupo Bambuí em três formacões facilmente 
identificáveis no campo, designando-as de Para.noá, Paraopeba 
e Três Marias 

Formação Membro 
Caracteres 

litológicos 

Ambiente de 

deposição 

Moutinho da Costa et alii (1970) propugnaram pela aplicação 
do conceito de tectonogrupo, visando a resolver o problema 
surgido pelas variações faciológicas de diversas unidades até 
então individualizadas nos trabalhos de Costa & Branco (1961 ). 
O Grupo Bambuí. diante de tal conceito, é dividido em três tec
tonogrupos: Sete Lagoas, João Pinheiro e Formosa Nestes tec
tonogrupos estariam englobadas todas as divisões estratigrá
ficas do Grupo Bambuí, excetuando-se a Formação Três 
Marias 

A Secretaria das Minas e Energia do Estado da Bahia, através 
da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, executou em 1976 o 
Projeto Fluorita da Serra do Ramalho, onde além do estudo das 
ocorrências minerais da área procedeu-se a um mapeamento 
geológico integrado em escala 1:100 OOOde uma área de 3 000 
km 2 na região de Santa Maria da Vitória, onde foram indivi
dualizadas 8 unidades informais 

Nos anos de 1978 e 1979, o Departamento Nacional de Pro
dução Mineral. através da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais, executou uma série de furos estratigráficos no Grupo 
Bambuí, no Estado de Minas Gerais Dois desses poços locali
zam-se na Folha SD 23 Brasília e constituem um importante 
dado de geologia de subsuperfície 

Misi (1979) apresentou uma síntese sobre o Grupo Bambuí 
no Estado da Bahia, correlacionando as unidades informais de 
Serra do Ramalho com as identificadas pelo mesmo autor em 
trabalhos anteriores na bacia de lrecê 

Alvarenga (1978) realizou uma tese de mestrado na região 
lindeira dos Estados de Goiás e Minas Gerais, mais precisa
mente na serra de São Domingos, resultando, além do mapea
mento, estudos sedimentológicos e geoquímicos Ressalta-se 
também nesse trabalho a detalhada estratigrafia determinada 
para os Grupos Bambuí e Paranoá na região considerada 
(Fig 1 63) 

Dardenne (1978) apresentou uma síntese sobre a estratigrafia 
do Grupo Bambuí no Brasil Central, considerando válida para os 
Estados de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso a subdivisão em 
seis formações: Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, 
Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias (Fig 1 64), 
correspondendo a um retorno as definições originais de Costa & 
Branco (1961 ), onde as unidades que haviam sido consideradas 
como membros por estes autores passaram a receber o grau de 
formações No topo do grupo, Dardenne (op ctt ) colocou a For-

Espessura Principais 
Sedimento 

aproximada ocorrências 

Serra da Siltitos e ardósias verdes Mar calmo de profundi- Serra da Saudade 

Saudade calcíferos de média a rasa s Gonçalo do Abaeté 

Siltito com matriz sericito~ 
Mar raso com fases suba-

Três 
clorítica, granulação silte 

éreas turbulência 
Três Marias 

com 

Marias até areia fina, com aleita-
(estua ri nade I ta ica) Clima 

Curvelo 

Rio menta gradacional e len- Sedimentação Acima de São Gonçalo 

Piracicaba tes de arcóseo 
quente 

elástica 300m 

Lagoa Siltito com matriz clorito-
Lagoa do Jacaré 

do calcífera, com 
Mar raso com turbulência e 

leitos de Felixlândia 
Jacaré calcári"a (oólitos) 

clima quente 

Serra de Águas mais profundas sem 
200m 

Nova Granja. Lagoa 
Ardósias 

Santa Helena turbulência Santa Pedro Leopoldo 

Calcários cinza-negro, gra- Nova Granja, Lagoa Santa, 

fitosos 
Mar calmo de profundi- Pedro Leopoldo. Matos i-

Sete 
Calcários marmorizados 

dade média a rasa Sedimentação 200m nhos, Sete Lagoas, Ma-
Lagoas 

geralmente silicosos 
Variações mais de meta- química quiné, j Pinheiro, Para-

Mármores cloríticos 
morfismo, às vezes locais caw, Serra do Cipó 

Ouartzo-clorita-filito 
Km 30 estrada de Sete 

Carrancas calcifero Sedimentação Zero a 

pelílica poucos metros Lagoas- Dr Lc•nd 
Conglomerado basal 

Fig 1 60- Divisão da ""Série Bambuí ·, segundo Costa & Branco (1961) 
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Formação 

Três Marias 
Lagoa do Jacaré 
Serra G i neta 
Sete Lagoas 

Samburá 

Litologia 

Ardósias, siltitos e arcóseos 
Calcários oolíticos, ardósias e siltitos 
Ardósias com intercalacões de siltitos 
MármorAs diversos, ca(cários e dolomitos 
Arenitos e quartzitos Paranoá 
Conglomerados petromíticos grosseiros 

Fig 1 61 -Divisão da "Série Bambuí', segundo Barbosa (1963) 

Nível 
estratigrá~ Grupo Formação Membro Litologia 
fico 

Arcóseos, 

Superior Três Marias Serra da Sau~ siltitos e 
da de(?) intercalações de 

arcóseos 

Siltitos, arcóseos 

Lagoa do Jacaré e lentes de calcá-
rios (freqUente~ 
mente oolítico). 

Serra de Santa Ardósias 
Helena 

Sete Lagoas Calcários 

(Membro sem Ardósias 
designação) 

Vila Chapada 

Carrancas Conglomerado 
Basal 

Fig 1 62- Divisão da "Série Bambuí ',segundo Oliveira (1967) 

macão Três Marias, enquanto o conjunto de rochas de caráter 
clá~tico que vinha sendo englobado na Formação Paranoá pas
sou a integrar um grupo independente, o Grupo Paranoá 

Dardenne, Magalhães e Soares (1978), descrevendo a geo
logia do Grupo Bambuí no vale do rio Paranã, evidenciaram a 
presença nessa região de uma sedimentação epicontinental 
representada pelas seis formações acima mencionadas (Fig 
1 .65) Estas unidades apresentam importantes variações de 
espessura relacionadas à presença de altos estruturais, borde
jando a leste e a oeste a bacia do vale do Paranã, cujo centro 
mostra uma subsidência muito acentuada As litologias dolomí
ticas são controladas por altos estruturais e pela atuação con
junta das falhas longitudinais (N 1 0°-20°0) e transversais 
(N 50°0) que criaram condições favoráveis à sedimentação lito
rânea e dolomitização penecontemporânea 

Dardenne (1979) reuniu o produto de mais de uma década de 
trabalhos sobre o Grupo Bambuí, sintetizando uma série de 
publicações anteriores de autoria própria e colaboradores. 

Embora a terminologia de Grupo Bambuínão satisfaça as exi
gências do Código de Nomenclatura Estratigráfica, sua utiliza
ção neste trabalho visa a evitar a inserção de novos nomes na já 
confusa nomenclatura estratigráfica nacional. Desta forma, 
pode-se manter uma terminologia amplamente aceita por inú
meros trabalhos anteriores 

A coluna estratigráfica adotada (Fig. 1.66) toma como para
digma a divisão utilizada por Dardenne (1978) (Fig 1 64), 
inserindo-se duas modificações, as quais consistem na retirada 
da Formação Jequitaí dos domínios do Grupo Bambuí e na cria
ção do Subgrupo Paraopeba, englobando as Formações Sete 
Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da Sau
dade A última supracitada alteração foi proposta por Dardenne 
&Schobbenhaus (comunicação verbal) para o mapa do Brasil na 
escala 1 :2 500 000 (em fase de preparação) 

No presente trabalho, emprega-se o termo Subgrupo Parao
peba na acepção de um conjunto pelito-carbonático, cujas 
variações litológicas, tanto laterais quanto verticais, lhe confe
rem um caráter comum para determinados horizontes. 

Por outro lado, o posicionamento da Formação Jequitaí no 
Grupo Macaúbas já foi discutido anteriormente no capítulo refe
rente a esta última unidade 

Litologia Espes- Uni- Forma 
suro dode çõo -Grupo 

Areias soltos,lotossolo e aluvião 

+ + + + + 
+ + + + + 

+ + + + + 

+ .... + + + Arco'seos com interca facões de 
"" + • + + siltitos · 
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esverdeado 

Sílt1tas, siltitos cal c{ feros e mar 
gos 1 com lentes de calcários pre-= 
tos freqüentemente com oolitose 
in troclostos 

lntercalacoes de sdtitos e siltito 
grosseiro's Ctnzo- esverdeado 

Siltitos e silt1tos colcÍferos com 
lentes de calcários cinza estrati
ficado~ dolomitos cinza o cinza-elo 
ro e calcarenitos 
Calcário cinza o cinzo·rosodo com 
IÔm1nas de argila verde 

Dolomito, cinza cloro com ocos1 
anais níveis bosois argilosos e 
vermelhos 

~
Si ltitos e arenito muito fino com 
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- - - lomlfos estromotol(ticos 
:-:-::: : ·. ·. ·. ·. :-: :) Quartzo arenitos 

i-- -, 
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·. ~·?·~·7 :-:-. mttos estromotolt'ticos 
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Fig 1 63 - Coluna estratigráfica da serra de São Domingos, segundo Alvarenga 
(1978) 

Formação Grupo 
___ __:_ ___ -1------Trê-s M-a~;;;;;----

Bambuí 
Serra da Saudade 
Lagoa do Jacaré 
Santa Helena 
Sete Lagoas 
J,equitaí 

Fig 1 64 - Divisão do Grupo Bambuí no Centro-Oeste, segundo úardenne 
(1978) 
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I I Litologio Formopõo Ambiente de Sedimentaciio I \ 

X X X X X X 
X X X X Arcóseo esverdeado em branco macicos in 

tercalando siltito arcoseano esverde~do - Três Marias Marinho continental som X X X X X X raso o 
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ColcÓrio c1nza escuro 1 localmente ooJÍtico Sublitorâneo 

100 Dolomitos Iam i nados, brechas dolomÍticas e Litorâneo 
a dolarenitos 

500m Sete Lagoas 
Calcário argiloso cinza -escuro bem lamin~ Sublitorôneo 
da 

Argi I i tos com lentes de dolom i to bege bem 
=-.-=.-=~-~ klminado 

Litorâneo 

3o 50m 
Jequito( Sedimentos glaciais .=.~g~~~~~araconglomerodo polimÍtico •:+: 0: + + Complexo bosal; Xistos Araxá (?), Quartzitos Araí 

Fig 1 65 -Coluna geral do Grupo Bambuí no vale do rio Paraná, segundo Dardenne, Magalhães e Soares, 1978 

As variacões litológicas laterais ve1 ificadas nas formacões 
integrantes .do Subgrupo Paraopeba, aliadas à similitude ~em
posicional entre algumas dessas formações, dificultam sobre
maneira a identificação das mesmas num determinado local 
Essa questão pode ser resolvida, muitas vezes, com o estabele
cimento de' uma coluna estratigráfica, tomando-se como nível
guia os tilitos da F01mação Jequitaí e/ou os arcóseos da 
Formação Três Marias 

1 2 15 2 1 -Subgrupo Paraopeba 

A utilização neste trabalho do termo Subgrupo Paraopeba consti
tui um recurso utilizado para representar ca1tograficamente, na 
escala utilizada, um conjunto pelito-carbonático com uma ampla 
distribuicão na Folha SD 23 Brasília 

O em.prego geológico pioneiro da denominação Paraopeba 
tem uma origem curiosa Barbosa et a/11 (1969), à página 75, apre
sentaram uma coluna onde consideram Costa & B1anco (1961) 
como criadores do termo Acontece, entretanto, que estes auto
res empregaram a terminologia de Rio Piracicaba (Fig 1 60). 
creditando-se a Braun ( 1968) a paternidade do termo Formação 
Paraopeba, englobando um conjunto de rochas pelíticas e 
carbonáticas 

No vale do São Francisco, na Folha SD 23 Brasília, podem ser 
separadas duas áreas com características tectônicas próprias. Na 
parte sul, região de Januária-Santa Maria da Vitória-Santana, os 
efeitos tectônicos limitam-se a falhamentos gravitacionais e a 
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alguns poucos dobramentos extremamente suaves, estando os 
estratos numa posição horizontal a suborizontal (Fig 1 67) De 
Brejolândia para norte, em direção a Barreira e Wanderley, os 
sedimentos adquirem uma clivagem de fratura extensiva ocor
rendo várias áreas com dobramentos muito suaves Nos Estados 
de Goiás e Minas Gerais, os falhamentos inversos e de empurrão 
afetam os estratos do Bambuí, inclinando-se fortemente em cer
tos locais, como a região da serra de São Domingos 

Como pode ser observado no mapa deste trabalho, o Sub
grupo Paraopeba, em alguns locais, está dividido em formações, 
enquanto em outros permanece indiviso Isto prende-se a proble
mas próprios da escala de mapeamento utilizado e à falta de co
nhecimento detalhado nas áreas muito dobradas como as 
situadas na Folha SD 23-Y -C 

I 2 15 2 1 .1 - Formação Sete Lagoas 

A) Generalidades 

A Formação Sete Lagoas constitui a base do Subgrupo Parao
peba, sendo formada por uma seqüência de calcários e dolomitos 
incluindo lentes de pelitos e atingindo uma ampla distribuição no 
vale do São Francisco e no centro de Goiás A denominação foi 
inicialmente aplicada por Costa & Branco (1961) 

Dardenne (1978) propôs uma coluna estratigráfica para a 
região de Januária e Manga (Fig 1.68) onde a terminologia de 
Costa & Branco (op Gil) foi substituída por Formação Januá
ria. 
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Arcóseos cinza a cinza-esverdeado , 
em boncos,corn lentes de siltitos e_§_ 
v e rdeados 

Siltitos esverdeados com lentes de 
morgas 

ArdÓsias, siltitos,argilltos, folhelhos, 
localmente ool(ticos 

Calcários e margas na forma de le.':! 
tas 

Calca~ios pretos a cinza em bancos, 
localmente ool(ticos 

Folhelhos, siltitos e margas na for 
ma de I entes -

Folhelhos esverdeados, siltitos e ar 
gilitos laminados, margas e ardósias 

Calcários cinza a escuros em for
mo de lentes 

Dolomito cinza com estromotÓ!i 

tos 
------ Descontinuidade 

Dolomitos cristalinos ro'seos 

Calcános cinza, preto, bege, etc 

Folhelhos, siltitos, argilitos e mar
gas ocorrendo em lentes 

Colca'rios ooiÍticos 

Brechas lametares 

Calcários laminares, avermelhados1 

argilosos, com n(veis dolomiticos 

Fig 1 66- Coluna estratigráfica composta e simplificada do Grupo Bambuí 

Devido ao caráter integrativo deste relatório, optou-se pelo 
uso da terminologia Sete Lagoas, aceita por outros autores em 
vários trabalhos 

A individualização da Formação Sete Lagoas em mapa assume 
um caráter importante, em virtude das ocorrências de Pb, Zn e F 
associadas a essa unidade 

B) Distribuição na área 

A Formação Sete Lagoas. na Folha SD 23 Brasília, ocupa duas 
áreas distintas A primeira situa-se no vale do rio São Francisco, 
prolongando-se em direção ao norte, a partir do limite sul da 
Folha, margeando o rio São Francisco pelo seu lado esquerdo 
com algumas ocorrências esparsas na margem direita como a 
oeste das serras de Monte Alto e Central A outra área de ocor
rência dessa unidade localiza-se na parte ocidental da Folha, pro
longando-se desde a serra de São Domingos. na divisa dos 
Estados de Minas Gerais e Goiás, pata o norte do último estado 
onde ocorre em áreas isoladas 

C) Posição estratigráfica 

A Formação Sete Lagoas. base do Grupo Bambu í, assenta-se, em 
alguns locais, sobre rochas do Complexo Caraíba-Paramirim e, 
em outros, sobre os til i tos da Formação Jequita í No primeiro 
caso, a discordância é óbvia e não merece maiores comentários 
O contato da Formação Jequitaí com Sete Lagoas, entretahto, 
tem sido alvo de controvérsias Alguns autores defendem uma 
discordância entre as duas unidades. usando como critério a 
brusca mudança de litologia 

Na Folha SD 23 Bras O ia, devido à precariedade de bons aflora
mentos, são poucos os locais onde se podem fazer observações 
precisas a respeito das relações entre essas unidades Os dados 
obtidos a oeste da serra de Monte Alto, na fazenda Boca da Lapa 
(Folha SD.23-Y-C) e na região de Nova Roma, mostram uma dis
cordância entre as Formações Sete Lagoas e Jequita i. Admite-se, 
porém, que estudos detalhados comprovem a existência de dis
cordância erosiva devida ao hiato temporal necessário à mu
dança nas condições deposicionais das duas formações Essa 
discordância puramente erosiva entre a Formação Sete Lagoas e 
a Bebedouro, correlativa da Jequita í. foi demonstrada para a bacia 
de lrecê, na Folha SC.24 Aracaju por Montes. A ( 1977) através de 
mapeamento de prancheta e alidade 

O contato superior da Formação Sete Lagoas dá-se com a For
mação Santa Helena de uma forma concordante e brusca, embora 
algumas vezes seja transicional Este pode ser muito bem 
exemplificado pelos afloramentos existentes no morro da torre 
da Telebahia, a sul da cidade de Santa Maria da Vitória 

D) Litologias 

A Formação Sete Lagoas 1epresenta uma espessa seqLiência pre
dominantemente calcária. com dolomitos, calcários dolomíticos, 
margas. calcários argilosos e folhelhos subordinados 

O furo estratigráfico realizado através de convênio CPRM/ 
DNPM em Montalvânia (Folha SD 23-Z-A) revelou uma espes
sura de 500 m pata a Formação Sete Lagoas nesse local A 
existência frequente de coberturas de solo, associadas à unidade, 
impede a determinação de espessura da formação através de 
métodos superficiais 

Na base da Formação Sete Lagoas ocorrem calcários, cal
cários dolomíticos, calcários argilosos, margas e argilitos com 
uma cor predominantemente avermelhada. muitas vezes, che
gando a roxa. contendo ainda finas intercalações de margas 
cinza -esverdeado Os estratos apresentam placas com espessura 
centimétricas. onde podem ser observadas finas laminacões 
Esta seqLiência basal está representada na Folha SD 23-x'-c. a 
norte e a leste da cidade de Conentina No primeiro caso. têm-se. 
no povoado de Porto Velho, excelentes exposições de calcários 
vermelhos e roxos. por vezes dolomíticos, plaqueados, intercala
dos com argilitos da mesma cor e aparecendo ainda diminutas 
lentes de margas cinza-esverdeado Misi (1979). descrevendo 
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Fig. 1 .67 - Comer teflect da reg ião de Santa M aria da Vitória. 
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um furo executado pela CBPM na região de Santa Maria da Vitó
ria, caracterizou o equivalente à base da Formação Sete Lagoas 
como um nível de espessura mínima de 78,5 m de dolarenitos, 
calcilutitos dolomíticos de cor avermelhada, com intercalacões 
centimétricas de argilitos verdes. Cinco quilômetros ao nort'e do 
povoado de Ramalho, ocorrem calcários dolomíticos finos for
mando sets de no máximo 30 em de espessura sobrepostos ao 
Complexo Caraíba-Paramirim 

Na Folha SD 23-Z-C, a base da formação está representada 
por uma camada de calcário sobreposta por um conjunto de 
dolomitos, sendo frequentes as variações laterais em ambas as 
sequências, como pode ser visto nas comparações das seções 
geológicas das serras da Mãe Joana e do Cardoso das Minas (Fig 
1 69) No primeiro local, os dolomitos apresentam-se intercala
dos com camadas de calcário entre as cotas de 550e 700 m Essa 
sequência se adelgaça para norte, até ficar resumida a 40 m de 
espessura na serra do Cardoso das Minas, onde foram verificadas 
esteiras algáceas 

A litologia de maior porte na Formação Sete Lagoas constitui
se de calcarenitos, calcilutitos e calcários oolíticos, apresen
tando uma coloração cinza, chegando muitas vezes à cor negra 
Variações laterais para níveis pelíticos são registradas em vários 
locais Estruturas estilolíticas são frequentemente descritas 

Os processos de dissolução e reconcentração de soluções, 
cuja atuação se prolonga até os presentes dias, permitiram o 
desenvolvimento de inúmeras cavernas e a formacão, em muitos 
locais, de bolsões de travertino de cor cre~e e estrutura 
concêntrica 

Na base da serra do Ramalho (Fig 170), encontram-se 
excelentes exposições desta unidade carbonática que se pro
longa para leste, aparecendo em Bom Jesus da Lapa Na éstrada 
que sai desta cidade para Paratinga, ocorrem calcários dolomíti
cos cinza sobrepostos por calcários laminados cinza, separados 
entre si por uma superfície de erosão onde se desenvolve uma 
camada de aproximadamente 25 em de espessura de saex preto, 
de formas bizarras, lembrando estruturas algáceas 

A sul da cidade de Cocos, tem-se uma extensa área de cal
cários ool íticos cinza-escuro a pretos, intercalados com calca
renitos da mesma cor Petrograficamente os calcários oolíticos 
apresentam uma granulação média a grosseira, contendo espora
dicamente cristais de quartzo, fluorita, feldspato e palhetas de 
muscovita Os oólitos têm formas esféricas a elipsoidais e 
dimensões que variam desde alguns microns até 2 mm Ocorrem, 
ainda, alguns pisólitos pseudo-oólitos e oólitos múltiplos De um 
modo geral, é comum a presença de oólitos deformados e frag
mentados No primeiro caso, a deformação é atribuída a fenôme
nos de compactação, enquanto a fragmentação é o produto do 
retrabalhamento no momento da deposicão Por outro lado, a 
existência de oólitos múltiplos demonstra~ inconstância das cor
rentes e a existência de longos períodos de calma à época de 
deposição 

Subindo-se o rio São Francisco, a sequência carbonática está 
exposta ao longo da estrada ltacarambi-Januária, onde se pode 
estabelecer a seguinte sequência da base para o topo: 

-calcários cinza laminados, microcristalinos, com lâminas de 
argilitos pretos; 
-calcários cinza, microcristalinos, em bancos variando de 5 a 30 
em de espessura, dentro dos quais se pode perceber a laminação 
dos calcários; e 
-na região de Januária-ltacarambi, no topo da sequência 
encontram-se intercalacões de bancos macicos de brechas 
lamelares, enquanto na· região de Montalvânia· ocorrem calcá
rios o oi íticos 

Os furos estratigráficos (Fig 1 71) executados em Montalvâ
nia (Folha SD 23-Z-A)e ltacarambi (Folha SD 23-Z-C) revelaram a 
existência de uma pilha carbonática com uma espessura apro
ximada de 250 m, situada na parte basal da Formação Sete 
Lagoas A litologia predominante nessa sequência é de calcários 
cinza a cinza-escuro, localmente oolíticos, contendo ainda 
intercalações diminutas de siltitos, folhelhos e alguns termos 
dolomíticos e brechóides 

Na sequência dolom ítica, característica da parte superior da 
Formação Sete Lagoas, podem ser separados dois subtipos litoló
gicos. Na base, ocorrem dolomitos róseos sacará ides, sobrepos
tos por dolomitos sublitográficos de cor bege a cinza Os 
dolomitos róseos apresentam-se em bancos maciços com bases 
irregulares, mostrando grandes estratificações cruzadas e com 
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uma granulação grosseira Na massa dolomítica, contendo raros 
cristais de calcita, ocorre quartzo disperso Localmente, registra
se a presença de brechas e intraclastos Os dolomitos cinza e 
bege ocorrem em pequenos bancos, onde se nota a alternância 
de laminações claras e escuras, provavelmente de origem algá
cea Brechas lamelares e estromatólitos colunares de pequeno 
porte estão localmente p1 e sentes A composição predominante é 
dolomicrítica, contendo ainda cristais dispersos de quartzo e 
cal cita 

No vale do São Francisco uma extensa faixa de dolo mitos com 
ocorrências esporádicas de estromatólitos estende-se desde o 
limite sul da Folha, em direção ço norte, constituindo um nível eco
nomicamente importante devido às ocorrências minerais de Pb, 
Zn e F, nele situadas Segundo Misi (1979), as mais importantes 
concentracões de fluorita da serra do Ramalho estão associadas a 
esta unidade, podendo-se destacar: Morro Preto, Lajeado, Morro 
dos Porcos, Campo Alegre, Santo Antônio e João Neves Galena, 
esfalerita e, com menor freqúência, calcopirita estão também 
associadas na maioria das ocorrências referidas 

Dois tipos de dolomitização foram identificados por Dardenne 
(1978) nos sedimentos carbonatados do vale do São Francisco: 
uma dolomitização primária, sindiagenética ou penecontempo
rânea à sedimentação, e uma dolomitização secundária de cará
ter epigenético A dolomitização primária é caracterizada por 
dolomitos bege a cinza, compostos predominantemente por 
dolomicrita, apresentando ainda as estruturas sedimentares 
preexistentes A dolomitização secundária, ror sua vez, manifes
ta-se nos dolomitos róseos, sacaróides 

A sul da cidade de Santa Maria da Vitória, no morro onde está 
instalada a torre da Telebahia (Folha SD 23-X-C), foi observada 
uma seqLiência com 20 m de espessura de dolomitos róseos, 
sacaróides, contendo estromatólitos e esteiras algáceas, além de 
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intraclastos e estratiticacões cruzadas Sobrepondo-se a esta 
seqúência, ocorre um pac~te de 30m de espessura de dolomitos 
bege a cinza-claro, em bancos de 1 O a 30 em, com níveis de bre
chas la melares e estromatólitos colunares Quatro quilômetros a 
norte da cidade de Santa Maria da Vitória, aflora a mesma 
sequência na forma d~ pequenas exposições onde se reconhece 
a presença dos estromatólitos colunares. 

Seqüências dolom íticas semelhantes às descritas na serra do 
Ramalho ocorrem a sul, em Januária, Montalvânia e ltacarambi, 
onde Dardenne (Fig 1 68) descreve uma discordância erosiva ou 
um hiato entre o nível dolom ítico róseo e o cinza Os furos estrati
gráficos (Fig 1 71) realizados em ltacarambi e Montalvânia regis
tram o nível dolomítico em ambos os poços. 

No morro de ltacarambi, situado nas proximidades da cidade 
homônima, foi identificada a seção mais completa da região, 
podendo-se constatar uma pilha de sedimentos com 140m de 
espessura, contendo as Formações Sete Lagoas, Santa Helena e 
Lagoa do Jacaré (Fig 1 69) A primeira é 1epresentada por 
dolomitos cinza-róseo a rosado, sacaróides, contendo ocor
rências de fluorita 

Dardenne (1979) referiu-se a um nível dolomítico situado à 
margem direita do rio São Francisco (Folha SD.23-Z-C) na estrada 
que liga o povoado de Pedras de Maria da Cruz à cidade de São 
Francisco, correlacionando-o à litologia idêntica existente nos 
arredores de Januária 

Em alguns locais, o nível dolom ítico é recoberto por calcários 
cinza-escuro a pretos com finas intercalações de folhelhos pre
tos. Esta seqúência fica bem evidenciada 7 km a nordeste de 
Monte Rey (Folha SD 23-Z-A) 

E) Ambientes de sedimentação 

Para se iniciar o estudo das condicões ambientais responsáveis, 
não só pela deposição da Formação Sete Lagoas mas de todo o 
Subgrupo Paraopeba, é recomendável relembrar as característi
cas dos mares epicontinentais Estes cobriam extensas áreas 
continentais, eram extremamente rasos e apresentavam declives 
muito pequenos, restringindo enormemente a circulação da água 
e provocando sua hipersalinização Essa estabilidade de con
dições permitiu igualmente a ampla distribuição de unidades, 
como a Formação Sete Lagoas 

As características regionais do Subgrupo Paraopeba sugerem 
a existência de um mar epicontinental à época de sua deposição 
onde as diversas formações, hoje identificadas, correspondem a 
variacões na taxa de subsidência do continente 

O ·início da deposição da Formação Sete Lagoas corresponde 
à invasão das áreas continentais pelo mar, inicialmente inun-
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Fig 1 71 -Furos estratigráficos executados por CPRM-DNPM no Grupo Bambuí 

dando as partes mais baixas, formando subambientes lacustri
nos, onde a contribuição continental é marcante e pode ser 
observada nos componentes terrígenos existentes na sequência 
A coloração vermelha a roxa, presente em quase todos os locais 
onde esta sequência aflora, as gretas de contracão identificadas 
em alguns locais e os níveis dolomíticos testem.unham a exposi
ção, subaérea destes sedimentos à época de deposição 

A medida que a lâmina de água passa a adquirir maior impor
tância, a contribuição terrígena vai-se tornando menos efetiva, 
passando-se a um predomínio da sedimentação química, repre
sentada na atual pilha de calcários cinza-escuro Variacões 
laterais na profundidade da água acarretam intrínsecas m~difi
cações de temperatura, Ph, E h, salinidade, quantidade de matéria 
orgânica, grau de restrição da água na bacia etc , levando à gera
ção de subambientes, hoje representados por calcários com 

características diversas Os calcários cinza homogêneos, micro
cristalinos a cristalinos, em bancos homogêneos e estratificados, 
foram depositados em condições marinhas sublitorâneas, pouco 
profundas, num ambiente calmo de águas claras e límpidas As 
brechas lamelares intraformacionais, amplamente reconhecidas 
na área estudada, são atribuídas a formações de antigas gretas de 
ressecamento, cujos produtos são retrabalhados pelas correntes 
de maré (Dardenne, 1979) Os calcários pretos com finas 
intercalações de folhelhos correspondem a um ambiente franca
mente marinho, redutor, onde as atividades orgânicas se desen
volvem ativam e me Os calcários oolíticos, por sua vez, formam
se em profundidades inferiores a 1Om, em águas límpidas, agita
das, com temperatura e salinidade elevadas 

A regressão do nível marinho vai conduzir a condições de 
sedimentação cada vez mais rasas, permitindo o desenvolvi-
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menta da dolomitização e chegando, localmente, a condições 
evaporíticas e oxidantes favorecidas pela elevada temperatura 
reinante, provocando o desenvolvimento de um amplo processo 
de dolomitização Ao mesmo tempo, floresce com pleno vigor a 
atividade orgânica que deixa seus registros identificados entre 
Januária e Santa Maria da Vitória, onde se identificou um bios
troma, além de ocorrências esparsas de algas e estromatólitos, 
verificadas em outros locais 

Antes de se comentar algumas ocorrências de estromatólitos 
existentes na Folha SD 23 Brasília consideradas de grande valia 
para o estudo paleoambiental, procurar-se-á alinhavar alguns 
fatos genéricos sobre essas estruturas fósseis, levando-se em 
conta, principalmente, o fato de ser um assunto ainda pouco 
divulgado no Brasil 

Estromatólitos são estruturas biossedimentares laminadas, 
usualmente atribuídas a trapes e faixas restritas bem como à ação 
química de algas desprovidas de esqueletos em águas rasas O 
registro geológico indica sua presença desde o Arqueano até o 
Recente, com um intenso desenvolvimento durante o Protero
zóico 

As estruturas são geradas por sucessivos empilhamentos de 
lâminas, cujas formas particulares são mais ou menos uniforme
mente mantidas durante os processos de acreção que produzem 
a morfologia final As lâminas e suas morfologias sinóticas repre
sentam não unicamente medidas microbatimétricas em certos 
instantes do passado mas também registros preservados de 
sucessivas superfícies de equilíbrio entre interação de fatores 
químicos, físicos e biológicos Mudanças em sua morfologia e 
microestrutura, através do tempo geológico, refletem variações 
evolutivas nos estromatólitos e seus ambientes e são as bases 
para a correlação das sequências estromatolíticas pré-cambria
nas A grande maioria de ocorrências de estromatólitos situa-se 
em dolo mitos e calcários, sendo menos comumente encontrados 
associados a sedimentos elásticos A maior parte dos estroma
tólitos carbonatados são formados em águas rasas marginais de 
bacias marinhas e lagos salinos 

Nos últimos tempos, a associação de estromatólitos a certos 
tipos de mineralizações, como Mississippi Valley por exemplo, 
foi frequentemente observada, tornando-se um importante con
trole das mineralizações de chumbo e zinco no Grupo Bambuí 
Detalhamento intensivo de seções geológicas na plataforma 
russa. com a utilização de datações radiogênicas. permitiu 
estabelecer uma série de classificações para os estromatólitos 
bem como analisar seu valorgeocronológico e promover sua util i
zação em divisões estratigráficas 

A classificação dos estromatólitos é uma tarefa extremamente 
complexa, não só pelo tipo de análise morfológica a ser proce
dido na amostra como pela diversidade de classificações basea
das em diferentes aspectos Na região de Santa Maria da Vitória, 
foram preliminarmente identificados três grupos: Paniscollenia 
Korolyuk, cujo registro está entre 950 e 570 milhões de anos 
atrás; Stratifera, que perdurou no período de 1 650 e 570 milhões 
de anos atrás, e Collenia Esteiras algáceas foram igualmente 
verificadas em vários locais, na mesma região, merecendo desta
que aqui as encontradas nos povoados de Taquaril e na ocor
rência de fluorita de Lajedo Mais para sul, merece menção a 
ocorrência de algas situadas na estrada ltacarambi-Areião, 18 
km a oeste da primeira cidade (Folha·SD 23-Z-C). onde se têm 
esteiras algáceas ocorrendo em grandes blocos de dolomitos 
cinza-claro Na estrada Taguatinga-Ponte Alta (Folha SD 23-V
B), a 17 km aNda primeira cidade, foram igualmente verificadas 
ocorrências de algas situadas em calcários cinza-claro a cinza
escuro 

Dardenne (1979) descreveu a presença de Conophyton met1J/a 
Kirichenko em dolomitos na região de São Gabriel (Folha SD 23-
Y-C) situada a nordeste do Distrito Federal Os registros fósseis 
indicam ter este grupo existido entre 1 350 e 950 milhões de 
anos atrás 

No Distrito Federal, os estromatólitos ocorrem nas proximida
des da Fercal, na Chácara Engenho Velho, cujo acesso, a partir de 
Brasrlia, pode ser feito pela rodovia DF-7 Esses estromatólitos 
aparecem em calcários cinza-escuro, constituindo estratos cen-
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ti métricos separados por níveis mais argilosos Estes estroma
tólitos colunares com laminacão convexa pertencem ao Super
grupo dos Tungussides e fora~ determinados por Bertran-Sarfati 
como Lmel/a av1s (Dardenne, 1979) 

A movimentação de blocos, durante a época de deposição do 
Subgrupo Paraopeba, vem sendo defendida por vários autores 
como responsável pelo desenvolvimento de subambientes em 
certas regiões. bem como pelas diferenças de espessuras verifi
cadas numa mesma formação em áreas próximas Num dos tra
balhos mais detalhados enfocando esse problema, Alvarenga 
(1878) defendeu o condicionamento do ambiente de deposição 
da Formaçãv Sete Lagoas, na região de São Domingos, à movi
mentação da falha homônima causando: a) um maior espessa
mento dos sedimentos na parte oriental da falha; b) uma 
sedimentação predominantemente química no bordo oriental e 
c) uma maior precipitação de terrígenos na porção ocidental 

1 2 15 2 1 2- Formação Santa Helena 

A) Generalidades 

A Formação Santa Helena representa uma sequencra predomi
nantemente pelítica, composta de siltitos, argilitos, margas, 
ardósias e folhelhos de cores esverdeadas, com intercalações de 
calcários cinza O metamorfismo é inexistente ou, quando muito, 
manifesta-se na forma de ardósias. 

Costa & Branco (1961) descreveram o Membro Santa Helena, 
integrando a Formação Rio Piracicaba e constituindo-se por 
ardósias (Fig 1 60) Barbosa (1965) promoveu à categoria de for
mação esse mesmo material, embora sob a denominação de 
Serra Gineta (Fig 1 61) 

Oliveira (1967) aplicou a nomenclatura de Formação Serra de 
Santa Helena nas ardósias 

No presente trabalho, as necessidades de integração justifi
cam o emprego de uma terminologia definida na Folha SE 23 
Belo Horizonte 

B) Distribuição na área 

A Formacão Serra de Santa Helena ocorre amplamente dispersa 
na área e~tudada, sendo separável. na escala de trabalho, nas Fo
lhas SD 23-X-A, X-C, Z-A e Z-C 

C) Posição estratigráfica 

A Formacão Santa Helena assenta-se sobre a Formacão Sete 
Lagoas através de contato concordante e gradativo N~ vale do 
São Francisco, a primeira formação passa de forma gradativa e 
concordante para a Formação Lagoa do Jacaré Alvarenga ( 1 978) 
reportou um contato estratigráfico brusco entre as Formações 
Santa Helena e Lagoa do Jacaré na serra de São Domingos, na 
divisa dos Estados de Goiás e Minas Gerais 

D) Litologias 

A Formacão Santa Helena, contrastando com a unidade subja
cente, ap.resenta uma composição predominantemente elástica, 
onde ocorrem siltitos, folhelhos, margas, ardósias, argilitos e 
níveis muito finos de arenitos, sendo frequentes as lentes de cal
cários finos cinza a pretos Os afloramentos isentos de intempe
rismo apresentam uma coloração verde-amarelada, tornando-se 
arroxeada à medida que o afloramento vai sendo intemperizado 
Os estratos são plano-paralelos, na maioria das vezes mostrando 
laminacões milimétricas, embora em alguns locais as camadas se 
mostre~ maciças, com uma espessura beirando os 1 O em 

Os siltitos apresentam-se fortemente compactados, muitas 
vezes na forma de folhelhos, sendo constituídos dominante
mente por quartzo, feldspatos, minerais argilosos, micas, calcita 
e óxido de ferro 

As margas, quando inalteradas, apresentam cores que variam 
de cinza-esverdeado, granulação fina, aparecendo ocasional
mente na sua composição quartzo e sericita 



A espessura estimada para a unidade no vale do São Francisco 
está entre 60 e 100m, tendo o furo estratigráfico, realizado pela 
CBPM na serra do Ramalho, revelado uma espessura de 95 m para 
essa unidade Alvarenga (1978) determinou uma possança de 
150 a 200m para a formação a leste da serra de São Domingos, 
enquanto a oeste esse autor atribuiu-lhe 300m 

No vale do São Francisco, a Forma-ção Santa Helena aflora 
desde a região de Santana em direção ao sul Ao norte da sede 
municipal de Santana, em direção a Porteira, pode ser estabele
cida uma seção geológica (Fig 1 72) dominada porsiltitos, argili
tos e folhelhos, formando um conjunto de cores que variam de 
verde a roxo, ocorrendo em estratos plano-paralelos e apresen
tando várias lentes de calcários, às vezes oolíticos, e margas de 
cores que variam de cinza a pretas À medida que se sobe no perfil 
geológico, nota-se uma transição para calcários cinza a pretos, já 
pertencentes à Formação Lagoa do Jacaré 

Uma ampla área de afloramento da Formação Santa Helena 
situa-se nas proximidades da cidade de Montalvânia para oeste 
(Folha SD 23-Z-A). Na saída N desta cidade, na ponte sobre o rio 
Co xá, localiza-se um paredão ao lado da estrada apresentando 
um belo afloramento de folhelhos horizontais, bem laminados, 
contendo níveis fracamente calcíferos e alguns leitos snticos A 
coloração varia de esverdeada até quase preta, notando-se em 
alguns locais a intercalação de lâminas finíssimas multicoloridas, 
formando ritmitos Em toda a região do povoado de São Gonçalo, 
a norte de Montalvânia, verifica-se a existência de afloramentos 
de folhelhos e siltitos esverdeados, contendo lentes, em alguns 
locais com espessura superior a 1 m, de calcários e margas cinza 
a pretos Ainda na região de Montalvânia, na saída sul do povoado 
de Capitânia, foram identificados excelentes afloramentos do 
mesmo material, cuja observação foi favorecida pelo desmonte 
procedido através de tratores para utilização do material como 
cascalho nas rodovias locais 

Na região de Manga e Nhandutiba (Folha SD 23-Z-A), a For
macão Santa Helena constitui a base dos morros do Murundi, 
Calindó e serra da Mesa A norte de Januária (Folha SD 23-Z-C), a 
sequência pel ítica característica dessa unidade é parcialmente 
preservada da erosão nos morros da Mãe Joana, ltapiraçaba e 
ltacarambi 

A Formação Santa Helena domina a escarpa oeste das serras 
das Taboquinhas e São Felipe (Folha SD 23-Z-C), na margem 
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direita do rio São Francisco. A litologia predominante é de siltitos 
e argilitos de cores amarelo-esverdeadas, contendo intercala
ções de calcários e margas de cores cinza a cinza-escuro, que 
passam gradativamente aos calcários oolíticos da Formação 
Lagoa do Jacaré A sequência pelítica da Formação Santa Helena 
reaparece mais para leste, prolongando-se em direção às serras 
Central. luiú, Jaíbas, Gorutuba e Rompe Gibão, não aparecendo 
diferenciada em mapa 

Na região da serra de São Domingos, divisa dos Estados de 
Minas Gerais e Goiás, Alvarenga (1978) caracterizou a Formação 
Santa Helena como sendo constituída de siltitos finos a grossei
ros cinza-esverdeado, contendo níveis locais de arenitos muito 
finos, intercalados nos siltitos grosseiros. 

E) Ambientes de sedimentação 

Após um período de emersão parcial dos sedimentos do topo da 
Formação Sete Lagoas, responsável pelo desenvolvimento da 
dolomitização aí apresentada, adveio uma nova transgressão, 
resultando, como efeito, um aumento da profundidade que passa 
a ser superior à existente durante a deposição da pilha carbona
tada basal O ambiente teve um caráter redutor, onde as correntes 
extremamente fracas permitiriam o desenvolvimento dos estra
tos plano-paralelos la minados e a ausência, quase generalizada, 
de estratificações cruzadas Este cqnjunto de condições propi
ciou uma sedimentação rápida, resguardando dos efeitos intem
péricos os feldspatos atualmente presentes nos siltitos da 
Formação Santa Helena 

1 2 1 5 2 1 3 -Formação Lagoa do Jacaré 

A) Generalidades 

A Formação Lagoa do Jacaré compreende uma sequência de cal
cários pretos a cinza, com intercalações de pelitos e margas 

A denominação foi criada por Costa & Branco (1961) que de
signaram de Membro Lagoa do Jacaré a siltitos com matriz 
clorito-calcífera, contendo leitos de calcários oolíticos Barbosa 
(1965) aplicou a nomenclatura de Lagoa do Jacaré a calcários 
oolíticos, ardósias e siltitos Dardenne (1978) utilizou a denomi
nação de Formação Nhandutiba para essa sequência na região do 
vale do São Francisco 

Apesar de ter sido criada na Folha SE 23 Belo Horizonte, fora, 
portanto, dos limites da área abrangida pelo presente relatório e 
numa acepção um pouco diferente daquela utilizada neste tra
balho, aqui se optou pela manutenção do termo Formação Lagoa 
do Jacaré, visando-se a evitar a inserção de novos nomes que 
viriam confundir mais ainda a nomenclatura estratigráfica re
gional 

B) Distribuição na área 

A Formação Lagoa do Jacaré tem uma distribuição bastante dis
persa na Folha SD 23 Brasília, sendo separável. na escala de tra
balho, nas Folhas SD 23-X-A; X-C; Z-A; Z-D 

C) Posição estratigráfica 

A Formação Lagoa do Jacaré sobrepõe-se concordante e gradati
vamente à Formacão Santa Helena O mesmo tipo de contato 
verifica-se superi~rmente quando a Formação Lagoa do Jacaré 
grada para a Formação Serra da Saudade 

D) Litologias 

A Formação Lagoa do Jacaré é constituída por calcários pretos a 
cinza, localmente oolíticos e pisolíticos, margas e pequenas 
intercalacões de siltitos e folhelhos de cor verde-amarelada Os 
calcários. apresentam-se em estratos paralelos, com espessura 
média compreendida entre 1 O e 20 em, muitas vezes separados 
entre si por pequenas superfícies onduladas O desenvolvimento 
de laminações dentro de um mesmo set é comum, enquanto a 
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intercalação de camadas de calcários bastante puros com rochas 
margosas ou pelo menos com uma significativa contribuição 
detrítica também é frequente 

A espessura atribuída por Misi (1979), a partir de dados de 
sondagem, para a Formação Lagoa do Jacaré na serra do 
Ramalho está entre 60e 100m. Alvarenga (1978) encontrou uma 
possança, para a referida formação, de 600 m no vale do rio São 
Domingos, enquanto a leste da serra homônima a referida forma
cão variaria de 300 a 360m. 
· A Formação Lagoa do Jacaré ocupa uma vasta área de ocor
rência no vale do São Francisco, aflorando no limite das Folhas 
SD.23 Brasília e São Francisco (Folha SD 23-X-A), abrangendo a 
região de Wanderley, Cotegipe, Angical e Missões Em toda esta 
área, a unidade caracteriza-se por grandes afloramentos de cal
cários cinza-escuro (Fig 1 73), em camadas paralelas variando 
de 1 O a 30 em de espessura, onde se nota a intercalação de estra
tos maciços e laminados, muitas vezes separados por camadas 
centimétricas de folhelhos pretos Os leitos, em muitos locais, 
inclinam-se fortemente, alcançando 60 a 70 graus e seguindo 
uma direcão N50°E Dobras desarmônicas de diferentes dimen
sões são 'verificadas em vários afloramentos 

Na região de São Desidério (Folhas SD 23-X-A e SD 23-X-B), 
ocorrem grandes afloramentos de calcários pretos a cinza perten
centes a esta formação Esta seqüência pode se1 muito bem 
reconhecida ao longo da estrada de rodagem São Desidério
Tiririca, onde aflora uma seqüência de calcários pretos a cinza, 
ocorrendo em estratos com espessura média de 20cm, macicos, 
com lentes de brechas lamelares e diminutos níveis de calcá~ios 
dolomíticos róseos, dispondo-se horizontalmente 

Boas seções da Formação Lagoa do Jacaré estão presentes na 
região de Porteira-Serra Dourada-Brejolândia (Folha SD 23-X
A), onde se tem uma dominância de calcários cinza a pretos (Fig 
1 73). Esta mesma unidade prolonga-se para sul, podendo-se 
mencionar uma excelente seção no local conhecido por Volta da 
Serra, na Fazenda São Sebastião, situada a 44 km a sul de San
tana pela rodovia que liga esta cidade a Santa Maria da Vitória, 
onde se tem urna pilha com mais de 170 m de espessura, 
variando de calcários maciços pretos, na base, para calcários 
oolíticos, laminados, no topo. 

Misi (1979) sintetizou a litologia desta formação na serra do 
Ramalho como sendo integrada por calcarenitos, calcilutitos e 
calcários recristalizados, de coloração negra e quase sempre 
muito odorosos, aos quais se intercalam níveis de calcários o oi íti
cos e piso I íticos 

Na região compreendida entre Varzelândia e São João da 
Ponte (Folha SD 23-Z-C). predominam ocorrências de calcários 
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oolíticos cinza-escuro a pretos, enquanto nas proximidades das 
escarpas oeste e norte da serra de São Felipe prevalecem calca
renitos e calcilutitos cinza-escuro a pretos com intercalações de 
argilitos amarelados e margas cinza-esverdeado 

Nas proximidades do povoado de luiú, a Formação Lagoa do 
Jacaré ocupa a encosta superior da serra homônima, consti
tuindo-se de calcários o oi íticos cinza-escuro a pretos. Na base 
dessa encosta, observam-se intercalações de siltitos argilosos 
esverdeados que representam uma passagem gradacional para a 
Formacão Sérra de Santa Helena 

Alv~renga {1978). trabalhando na região da serra de São 
Domingos, dividiu a Formação Lagoa do Jacaré em 2 níveis O 
basal, constituído por siltitos cinza-escuro, cale íferos, margosos 
e finamente larninados. O nível superior é formado por calcários 
cinza-escuro com laminações argilosas e intercalações de níveis 
ool íticos e piso I íticos 

E) Ambientes de sedimentação 

Após a deposição da Formação Santa Helena, verificou-se uma 
regressão no nível do mar que possibilitou a deposição da 
espessa seqüência carbonática da Formação Lagoa do Jacaré 

As principais estruturas sedimentares preservadas são estra
tos maciços, estratos laminados, seqüências oolíticas, pisolíti
cas, conglomerados intraformacionais e gretas de contração. 

As considerações ambientais em relação aos diferentes tipos 
de calcários já foram feitas no capítulo referente à Formação Sete 
Lagoas, sendo válidas também pata a Formação Lagoa do 
Jacaré 

As gretas de contração evidenciam a emersão de algumas par
tes da Formação Lagoa do Jacaré, provavelmente por curtos 
períodos de tempo 

A cor negra, muito difundida ao longo da Formação Lagoa do 
Jacaré, evidencia condições redutoras e uma atividade orgânica 
intensa 

A constância da textura o oi ítica nos calcários dessa formação 
indica uma maior agitação no ambiente de sedimentação por 
efeito de ondas e correntes de maré 

1 2.1 5 2.1 4 - Formação Serra da Saudade 

A) Generalidades 

A Formacão Serra da Saudade compreende uma seqúência pel í
tica, con.stituída predominantemente por siltitos, folhelhos e 
ardósias de cor original esverdeada, contendo lentes de calcários 
e margas. 

Costa & Branco (1961) utilizaram a denominação de Membro 
Serra da Saudade para designar um conjunto de siltitos, ardósias 
verdes e calcíferas Como pode ser verificado na Figura 1 61 
estes autores consideraram a referida unidade como sobreposta 
a Três Marias, enquanto as relações de campo comprovam justa
mente o inverso. 

Posteriormente, Dardenne {1978) modificou a posição desta 
unidade, promovendo-a ao grau de formação 

B) Distribuição na área 

A Formacão Serra da Saudade ocorre marcantemente na região 
de Barrei.ras {Folhas SD.23-X-A e SD 23-V-B), aparecendo ainda 
nas Folhas SD.23-Z-C e SD 23-Z-D Outras áreas apresentam 
afloramentos dessa formação, porém não mapeáveis na escala de 
trabalho 

C) Posição estratigráfica 

A Formacão Serra da Saudade sobrepõe-se através de contato 
concord~nte gradacional à Formação Lagoa do Jacaré Superior
mente, a Formação Serra da Saudade grada para a Formação Três 
Marias. Este contato gradativo pode ser observado na estrada que 
liga Alvorada do Norte a Posse e na rodovia Alvorada do Norte
Sítio da Abadia 



D) Litologias 

A Formacão Serra da Saudade representa um conjunto predomi
nantemeÍüe elástico, constituído por siltitos, folhelhos, ardósias 
e argilitos de cor verde-amarelada, com léntes de calcários e mar
gas cinza a cinza-escuro 

Na Folha SD 23 Brasília, uma das melhores exposições desta 
unidade situa-se na região de Barreiras. Nas estradas que ligam 
Barreiras a lbotirama e a São Desidério, encontram-se magníficos 
afloramentos de siltitos e folhelhos de cor verde passando a 
arroxeada, à medida que se alteram. Os estratos são subori
zontais. com uma clivagem de fratura orientada segundo N 70 °E/ 
40°NO. que em muitos locais dificulta o reconhecimento dos 
planos primários de estratificação Lentes de margas e calcários 
são frequentes em toda a região, ocorrendo segundo uma tonali
dade cinza a cinza -esverdeado 

Alvarengà ( 1978) caracterizou a Formação Serra da Saudade 
como sendo formada por siltitos argilosos cinza a cinza-esver
deado, com raras lentes de calcários cinza-claro e apresentando 
espessuras em torho de 350 m no lado oeste da serra de São 
Domingos, enquanto no lado leste elas estão com aproximada
mente 300m 

Na serra de Jaíba (Folha SD 23-Z-C), essa formação apre
senta-se constituindo a encosta inferior da elevação e composta 
de siltitos argilosos amarelados, mostrando uma tênue foliacão 
acusada por pequenas placas de muscovita Calcários cin.za
escuro constituem pequenas lentes dentro desse pacote 

E) Ambientes de sedimentação 

Uma rápida trans-gressão do nível marinho veio modificar as con
dições responsáveis pela deposição da Formação Lagoa do 
Jacaré, evoluindo para um ambiente mais profundo e com uma 
quietude generalizada, responsável pelas finas laminações verifi
cadas nos estratos A gradação para material mais grosseiro, no 
topo da Formação Serra da Saudade, inclusive com estratificação 
cruzada, corresponde a uma regressão, cuja progressão vai dar 
início à deposição da Formação Três Marias 

1 2.1 52 1 5- Formação Três Marias 

A) Generalidades 

A Formação Três Marias é representada por um conjunto de silti
tos e arcóseos, de cores verde a cinza-esverdeado, contendo 
pequenas lentes de margas e calcários. 

A seqüência, em termos gerais, não é metamórfica e apresen
ta-se comumente horizontalizada, embora adquira forte inclina
ção nas proximidades de áreas afetadas por falhas 

Costa & Branco (1961) aplicaram a denominação de Membro 
Três Marias a um conjunto de siltitos, contendo lentes de 
arcóseos, além de apresentarem aleitamento gradacional (Fig 
1 60) Barbosa (1965) aplicou a terminologia da Formação Três 
Marias a uma seqüência de ardósias, siltitos e arcóseos, posi
cionando-a sobre a Formação Lagoa do Jacaré (Fig. 1 61) Braun 
(1968) caracterizou a Formação Três Marias como sendo com
posta de psamitos arcoseanos, localmente calcíferos 

Neste relatório, mantém-se a terminologia de Formação Três 
Marias. levando-se em conta a ampla aceitação desta nomencla
tura entre aqueles que têm contribuído significativamente para a 
compreensão do Grupo Bambuí 

B) Distribuição na área 

A Formação Três Marias ocupa uma extensa área na parte oci
dental da Folha SD 23 Brasília, ocorrendo nas Folhas SD 23-Y -A. 
SD 23-Y-B. SD 23-Y-C e SD 23-Y-D Na parte centro-oriental da 
Folha, esta formação foi pioneiramente identificada pelos traba
lhos de campo executados por este projeto, na região de Barreiras 
(Folhas SD 23-X-A e SD 23-V -B) Ao sul do vale do São Francisco, 
registra-se sua presença nas serras do Jaíba (Folha SD 23-Z-C) e 
Gorutuba (Folha SO 23-Z-0). 

C) Posição estratigráfica 

Nas seções geológicas não afetadas por tectonismo, podem-se 
reconstituir as relações gradativas entre a base da Formação Três 
Marias e a Formação Lagoa do Jacaré Este caráter transicional 
pode ser muito bem observado a sul da cidade de Alvorada do 
Norte, na íngreme encosta da Chapada da Vereda Comprida 
(Folha SD 23-Y -B), na estrada para Sítio de Abadia Nas rodovias 
Alvorada do Norte-Posse e laciara-Posse, pode-se verificar o 
mesmo fato 

Muitas vezes o contato da Formação Três Marias com o Sub
grupo Paraopeba efetua-se por falhamentos, tendo-se a impres
são, principalmente em imagem de radar, de uma discordância 
Este fato pode ser verificado na estrada de rodagem Buritis
Arinos 

A face superior da Formação Três Marias é recoberta pelos 
arenitos da Formação Urucuia, através de discordância erosiva e 
angular erosiva O segundo caso é exemplarmente observado na 
estrada para o aeroporto de Barreiras (Folha SD.23-V-B) 

D) Litologias 

A Formação Três Marias engloba uma seqüência composta domi
nantemente por siltitos e arcóseos de cor cinza-esverdeado 
Além das características litológicas e do posicionamento estrati· 
gráfico, a formação pode ser reconhecida em campo pela sua 
esfoliacão esferoidal característica 

A s~qLiência mais completa da Formação Três Marias aparece 
na parte ocidental da Folha SO 23 Brasília (Folhas S0.23-Y-C e 
S0.23-Y -0), nas proximidades de Alvorada do Norte, onde se 
nota uma gradação invertida nos sedimentos, além de uma 
passagem de estratos laminados, na base, para camadas maciças 
com espessuras em torno de 1 a 2m. no topo 

Braun ( 1968) atribuiu uma espessura em torno de 400 m para a 
Formação Três Marias na área do Projeto Brasília, enquanto Alva
renga ( 1978) mediu uma seção de 1 050 m para a mesma unidade 
no Córrego Caldeira (Folha SO 23-Y -0) Na parte oriental da 
Folha, a unidade ocorre com espessura extremamente reduzida, 
estimando-se em 50 m a possança da unidade 

Os arcóseos são rochas de granulação fina a grosseira, homo
gêneas, constituídas predominantemente por grãos de quartzo e 
K-feldspato imersos numa matriz de sericita, clorita, quartzo, 
óxido de ferro, muscovita, epídoto, apatita, zircão e minerais 
opacos 

Na estrada que liga Alvorada do Norte a Sítio da Abadia, na 
Chapada da Vereda Comprida, foi observada uma seção de 300m 
de espessura onde se têm, na base, siltitos feldspáticos finos e 
laminados. contendo lentes de calcários e margas, gradando para 
arcóseos finos, escuros, que evoluem até arcóseos grosseiros no 
topo, em bancos com espessura de 1 a 2m e intenso desenvolvi
mento de esfoliação esferoidal 

Alvarenga (1978) descreveu o Córrego Caldeira (Folha SD.23-
X-D) como o local onde se poderia estabelecer uma seção-tipo 
para a unidade 

Na parte centro-oriental da Folha SD 23 Brasília, a Formação 
Três Marias ocorre na região de Barreiras (Folhas SD 23-V-A e 
SO 23-X-A) na forma de arcóseos cinza. ligeiramente esverdea
dos, apresentando a alteração esferoidal típica 

Na região sudeste da Folha SD 23 Brasília. a Formação Três 
Marias ocorre na serra da Jarba (Folha SD 23-Z-C) e na serra do 
Gorutuba (Folhas SD 23-Z-B e SD 23-Z-D), sendo representada 
por arcóseos cinza. de granulação média a grosseira, ocorrendo 
em bancos maciços e encontrando-se atualmente silicificados. 

E) Ambientes de sedimentação 

Os trabalhos de campo permitiram observar-se a riqueza de estru
turas sedimentares na Formação Três Marias. dentre as quais 
destacam-se: marcas de corrente, marcas de onda, estratifi
cações cruzadas, marcas de carga (principalmente ba/1-and
pi//ow) e estruturas flaser A presença de feldspatos frescos nos 
sedimentos dessa unidade aliada à gradação invertida na coluna 
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estratigráfica também são fatores importantes para uma interpre
tação paleoambiental 

O início da deposição da Formação Três Marias marca uma 
transmutacão nas condicões reinantes durante a sedimentacão 
do Subgrupo Paraopeba ·Após a deposição da Formação Serra· da 
Saudade, inicia-se uma lenta e suave regressão, cujos registros 
sedimentológicos correspondem ao graried invertido e à modifi
cação verificada nos estratos da unidade, passando de lamina
dos, na base, a maciços e cruzados, no topo 

As estruturas ba/1-and-pt/low são estruturas de deformacão 
penecontemporâneas, geradas pela diferença de densidade. de 
estratos superpostos, não sendo confinadas a um ambiente parti
cular embora caracterizem um meio de sedimentacão muito 
rápido A marcante presença dos feldspatos inalterad~s. predo
minantemente plagioclásios, entre os minerais integrantes da 
Formação Três Marias, serve como registro dessa rápida sedi
mentação, além de evidenciar uma área-fonte composta por 
granodioritos e tonalitos, provavelmente submetidos a um pro
cesso de soerguimento lento e gradual 

A presença de correntes de águas agitadas e rasas é reco
nhecida no topo da seqüência, onde são frequentes as marcas de 
corrente e de ondulações de grande porte, estratificações cruza
das e estruturas flaset 

O conjunto de informações ambientais analisado sugere que a 
Formação Três Marias depositou-se num ambiente deltaico 
desenvolvido numa bacia de baixo declive, onde se verificou uma 
rápida sedimentação de material oriundo de rochas do embasa
mento polimetamórfico, onde predominavam gnaisses sádicos, 
submetido a um soerguimento suave e progressivo 

1 2 15 2 2- Geocronologia 

As primeiras estimativas feitas sobre a idade do Grupo Bambuí 
foram baseadas no seu contéudo fossil ífero e nas comparações 
efetuadas com outras ocorrências semelhantes de outras partes 
do mundo Assim, os primeiros autores estimavam uma idade 
paleozóica, baseados na semelhança desses sedimentos com os 
do vale do Mississípi nos Estados Unidos (Dardenne, 1979) 

Liais (1872) chamou essa seqüência de "Terrenos Secun
dários", considerando a maior parte como Cretáceo, devido à 
confusão feita entre microfósseis e os frequentes oólitos 

Derby, em 1880, atribuiu uma idade siluriana para a "Série 
Bambuí", baseado na presença de supostos restos de Favosttes e 
Chaetetes Posteriormente, foi demonstrado por Beurlen (1956) 
que essas estruturas constituíam configurações inorgânicas 

Posteriormente, devido à ausência de outros tipos de fósseis, 
as determinações da idade do Grupo Bambu íbasearam-se funda
mentalmente no estudo de estromatólitos e nas datacões 
radiométricas A princípio, para a finalidade específica, toda's os 
dois métodos, da forma como têm sido empregados, deixam um 
grau de incerteza 

O desenvolvimento da metodologia responsável pela utiliza
ção dos estromatólitos como meio de datação na plataforma 
russa deveu-se a datações simultâneas e intensas através da 
radiometria e paleontologia. No nosso País, infelizmente, além 
das poucas determinações, os dois métodos têm sido aplicados 
de forma totalmente desvinculada Embora Cloud &Semikhatov 
(1969) afirmem que os estromatólitos colunares têm uma distri-

buição intercontinental, ocorrendo aproximadamente no mesmo 
nível estratigráfico, necessita-se pesquisar a aplicação dessa 
assertiva no País 

O emprego de métodos radiométricos em rochas sedimenta
res é altamente questionável devido ao número relativamente 
elevado de variáveis envolvidas, que devem ser satisfeitas. 

As primeiras datações radiométricas foram realizadas por 
Amaral (1966) a partir do método Pb/Pb na região de Vazante 
(apud Dardenne, 1979). A idade determinada (1 200 MA) e as 
conclusões do autor retratam o obstáculo psicológico que afeta
va os autores brasileiros quando se tentava atribuir uma idade 
pré-cambriana para o Grupo Bambuí: "Um tal resultado é 
anormal, visto que a seqüência está encaixada nos calcários da 
Série São Francisco, de idade provavelmente eopaleozóica, 
menor que 550 MA A única explicação é que o chumbo que for
mou a galena de Vazante foi remobilizado a partir de rochas mais 
antigas por soluções de origem desconhecida" 

Amaral & Kawashita ( 1967), utilizando folhelhos da Formação 
Sete Lagoas, obtiveram uma idade Rb/Srde 590MA (R I =0,83) 
Essa idade foi reforçada pela determinação de Almeida & Hasui 
(1969), utilizando o método K/Ar em xistos sericíticos da Forma
ção Paracatu, obtendo 580-650 MA Segundo Dardenne (1979), 
esses resultados são altamente discutíveis, pois: 

-as datações K/Ar foram realizadas em xistos sericíticos e dão 
conseqüentemente a idade do último metamorfismo que afetou 
as rochas do grupo; e 
-as datações Rb/Sr apresentam um conteúdo anormal em Rb e 
uma razão inicial Sr/Sr muito elevada (0,83), que sugere uma fase 
de homogeneização posterior à sedimentação (Cioud & Dar
denne, 1973) sem dúvida contemporânea dos dobramentos que 
afetaram a seqüência sedimentar (Bonhomme, 1976) 

Bonhomme (1976), mostrando-se preocupado com a influên
cia do metamorfismo nas datações dos metassedimentos do 
Grupo Bambuí. estudou a cristalinidade das illitas com o intuito 
de caracterizar zonas sem metamorfismo Porém as determi
nações Rb/Sr efetuadas em sedimentos das regiões de Januária, 
João Pinheiro e Cedro do Abaeté referiram-se à orogênese 
brasiliana, acusando idades isocrônicas no intervalo 450-61 O 
MA Os únicos dados Rb/Sr disponíveis para o Grupo B<Jmbuí. na 
Folha SD 23 Brasília, referem-se a análises isotópicas de ardósias 
dos arredores de Barreiras, efetuadas por K Sato para a Secretaria 
das Minas e Energia do Estado da Bahia (Tab. 1.XXXIX, n° de 
ordem: 97). Esses dados preliminarmente plotados num dia
grama isocrônico acusaram uma idade de 760 MA, para uma rei a
cão inicial de 0.704. Tal razão é extremamente baixa conside
~ando-se metassedimentos desta época 

Dardenne (1979) apresentou uma tabela pormenorizada da 
evolução de idade do Grupo Bambuí (Fig 1 74) 

Em termos gerais, observa-se que as idades obtidas refletem 
os estágios de transformação que afetou o Grupo Bambuí O 
estudo dos estromatólitos carece ainda de maior controle 
Resta considerar as limitações dos métodos empregados e 
observar os limites temporais que nos impõem as seqüências 
sobreposta e sotoposta datadas Diante dessa série de fatores, 
admite-se que a deposição do Grupo Bambuítenha-se iniciado 
aproximadamente há 1 000 MA, nos diferentes compartimentos 
geotectônicos envolvidos 

TABELA 1 XXXIX 
Determinações Rb/Sr, R T, em ardósias do Grupo Bambuí 

N° de N° de N° de Rocha Rb Sr Rb87 /Sr86 sr87;sr86 Idade Ref 
ordem laborat campo (ppm) (ppm) (MA) 

97 4777 JM/2-1 A1dósia 131,1 373,1 1,02 0.7151 900±155 . 
97 4773 JM/23-32 .. 

140.0 102,3 3,98 0.74 79 808±46 . 
97 4774 JM/24-33 .. 

150.5 97.1 4.51 0.7526 786±40 . 
97 4775 JM/26-37 146,0 229,2 1,85 0,7237 823±88 . 
97 4776 JM/26-38 154,0 158.9 2,81 0.7335 785±62 . 

* K Sato para a Secretaria das Minas e Energia do Estado da Bahia 
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Walls 1925 Paranã 

-- ~~ 

Freyberg 1932 
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----~---
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Supérieur 
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Branco et 
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Supérieur 
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Oliveira 1967 férieure at•x sédiments pa- Cambro-
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raná 

Amaral et 1967 
Rb/Sr: métapélites de 

600 ma Kawashita Vazante 

Amaral 1968 Pb/Pb: ga18nes de Vazante 600±30 ma 

Cassedanne 1969 Pb/Pb: galénes de Vazante 740±40 rn a 
et Lasserre 

Almeida 1969 
K/Ar: métapélites de la For-

580-650 ma 
et Hasui mation Paracatu 

Sommer 
1970 

Microfossiles algaires Algonkien 
1971 Supérieur 

Dardenne Riphéen Moyen 
Melo et 1971 Presence de Conophyton a Supérieur: 
Mo e ri 1972 1 .350-600 m.a. 

Cane 
Géologique 1971 Eocambrien 
du Brésil 

Moeti 1972 
Conophyton cylmdncus Mas-

1 650 ma lov IMG) 

Cassedanne 1972 Pb/Pb: galénes de Morro 
780±30 ma et Lasserre Agudo 

Cloud et 1973 Conophyton metula l<irichen-
~950 ma Dardenne ko IMG) 

Dardenne, 
Conophyton metida Kirichen- ~950 ma Andrade 1973 

et Faria 
ko IGO) 

Marchese 1974 Gymnosolen 950-600 ma 

Dardenne et 1976 
Conophyton metula Kirichen-

='950 ma Campos Neto ko IMG) 

Bonhomme 1976 
Rb/Sr: Sédiments de• Groupe "'600 ma' 
Bambuí plissement 

Jardim 1976 Rb/Sr: Formation Bebedou-
~950 ma 

de Sá ro lBA) 

Fig 1 74 - Evolução geocronológica do Grupo Barnbuí, segundo Dardenne, 
1979. 

2 1 6- Formação Urucuia 

2 16 1 -Generalidades 

A primeira referência feita ao Arenito Urucuia é credenciada a 
Euzébio de Oliveira (apud Oliveira & Leonardos, 1943), denomi
nando os sedimentos elásticos que formam o chapadão do 
noroeste de Minas Gerais 

Moraes Rego (1926), em reconhecimento geológico na parte 
ocidental da Bahia, chamou essa unidade de "Arenito das Chapa-

das", correlacionando-a cronologicamente a outros arenitos 
encontrados no Piauí e Maranhão Subseqüentemente, este 
autor adotou a denominação informal de "arenito do Urucuia",já 
referida por Euzébio de Oliveira, "para toda a formação" 

Segundo Northfleet & Melo (1967) a Formação ltapecuru é 
equivalente à Formação Serra Negra, que corresponde à Forma
ção Urucuia 

Barbosa et a/11 (1969) discutiram a validade da denominação 
"Formação Urucuia", tachando-a como imprópria devido à inexis
tência desses sedimentos margeando o rio Urucuia, adotando em 
seu lugar a denominação de "Formação Serra Negra" que já 
havia sido proposta em 1949 por Campbell e outros geólogos do 
Conselho Nacional do Petróleo (CNP), na região homônima, no 
Estado do Maranhão No mesmo trabalho, os citados autores 
apresentaram um quadro de correlação (Fig. 1 75) 

Em mesa-redonda sobre o Cretáceo de Minas Gerais, no XXV 
Congresso Brasileiro de Geologia (1971 ), onde participaram 
consagrados autores que trabalharam nas seqüências cretáceas 
da área, concluiu-se ser necessária a abolição do nome serra 
Negra e conservação da designação Urucuia, mas com o signifi
cado de formação Consideraram ainda que o termo Urucuia foi 
bem aplicado, visto que grande parte dos sedimentos assim de
signados encontram-se no município homônimo 

Nunes, Barros Filho e Lima (1973), em mapeamento de parte 
das Folhas Rio São Francisco (SC 23) e Aracaju (SC 24), utiliza
ram o termo Formação ltapecuru, por acharem ser esta a denomi
nação mais antiga 

Moutinho da Costa et a/11 (1976) adotaram a divisão dos sedi
mentos cretáceos da área do Projeto Letos, em duas formações: 
Areado (Riman, 1917) e Urucuia Subdividiram a primeira em três 
unidades e sugeriram uma possível discordância entre as For
mações Areado e Urucuia 

Sob a denominação de Formação Urucuia englobaram-se 
todos os sedimentos cretáceos que ocorrem dentro dos limites 
da Folha SD 23 BrasOia, inclusive a sua seqüência basal, consti
tuída de conglomerados, siltitos, argilitos e folhelhos, que, em 
mapeamentos anteriores, foi destacada como pertencente à For
mação Areado Não foram observadas no campo diferenças que 
justificassem tal separação São aqui apresentadas as colunas da 
serra Gera I de Goiás (Fig 1 76), nas regiões de Ponte Alta do Bom 
Jesus e Santa Maria de Taguatinga que se acredita sejam as mais 
representativas desta formação 

Segundo Oliveira (1967), a Formação Urucuia, em suas ocor
rências no sudoeste da bacia do São Francisco, tem sido frequen
temente denominada Botucatu, por sua semelhança litológica 
com os arenitos Botucatu, do Sul do Brasil Outras vezes, por con
terfósseis cretáceos, tem sido chamada de Formação Bauru Este 
autor dividiu a Formação Urucuia em dois membros: o Geribá e o 
Abaeté O Membro Geribá, constituindo as camadas argila-
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Fig 1 75 - Correlação entre as bacias do Paraná, Centro-Leste e Maranhão, 
segundo Barbosa et a/11 (1969) 
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80rg .------., Arenito bronco, fino, bem selecionodo,frio'vel 
~. Apresento pequenos lentes de depÓSito resi~ 

ois de canal 

m ...-------. Arenito feldspÓtico omorelodo, grã fino o me'dio, microconglom.!!_ 
800 rÓtico, mal selecionado gronulometrlcomente, apresentando al-

700 

600 

500-

700 
Arenito fino argiloso, de cor vermelho-purpu-
rina-pálido ( SRP6/2) No base aparece um 
conglomerado cujo motnz apresento os mes -
mos característicos 1 e os seixos são campos-
tos de siltitos e arenitos finos 1 orgilosos 1 sr
licificodos 

Arenito amarelado 1 fino o médio 
1 
arredondado 

600 

o anguloso Apresento estrotificocões /Iom; 500 
nocões cruzados · -

guns seixos de dimensões entre 2 e 3cm dispersos oleotorio -l mente no corpo rochoso 

Arenito orredondodo 1 grõ médio a fino 1 cor vermelha\ bern 581ª
cionodo gronulometricomente, impuro Apresento lentes de cong_l!? 
merado de matriz constitu{do do mesmo moteriol 1 seixos de silti
tos argilosos e arenitos finos argilosos silicificodos 

Arenito arredondado grã médio, cor amarelado o esbranquiçado, 
bem selecionado gr~nulometricamente 1 feldspÓtico 

Fig 1 76- Colunas estratigráficas da serra Geral de Goiás 

arenosas inferiores, bem desenvolvidas na Fazenda São José do 
Geribá; e o Membro Abaeté, designando as camadas areníticas 
da parte superior da formação, muito bem desenvolvidas nas ime
diações da cidade de São Gonçalo do Abaeté e nas proximidades 
do local onde a BR-7 atravessa o rio Abaeté, em que se obse1vam 
magníficos exemplos de estratificação cruzada eólica 

Oliveira &Leonardos (1943) citaram ocorrências de madeiras 
dicotiledôneas petrificadas em Areal, colhidas por F Paula Oli
veira em 1881 Derby estudando esses fósseis situou a formação 
no Cretáceo Segundo Oliveira & Leonardos (op c1t ), também 
foram encontradas coníferas do gênero dadoxylon, por Von Frey
berg e F Paula Boa Nova, em 1929, nas serras dos Pilões e São 
Lamberto, próximo à divisa Minas-Goiás 

Segundo Guimarães (1964), a faixa o1iental das chapadas 
areníticas situadas a oeste do rio São Francisco para norte, ab!an
gendo áreas dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Piauí, é 
talvez de idade triássica 

Oliveira (1967) acusou a descoberta de uma ocorrência de 
folhelhos pretos betuminosos, contendo grande número deres
tos de plantas e peixes fósseis, na Fazenda São José do Geribá, 
região de Presidente Olegário e Patos de Minas Os primeiros 
foram estudados por F W Sommer, que, embora não pudesse 
fazer seguramente nenhuma datação, sugeriu possível corres
pondência com folhelhos de Riacho Doce (Alagoas) e arenitos da 
serra do Araripe (Ceará), de idade cretácea Os peixes fósseis 
dastllbe moraeslforam estudados por Rubens da Silva Santos, que 
também concluiu pela idade cretácea, embora tenha res
saltado que essa datação não era muito segura, em virtude de só 
ter sido encontrada uma espécie de peixe 

Por solicitação de Oliveira (1967), o Laboratório de Micro
paleontologia da Petrobrás (Salvador) fez a análise palinológica 
de amostras do folhelho preto de São José do Geribá Num total 
de 85 grãos de pólen, foram encontrados vários tipos de distribui
cão conhecida para o cretáceo das bacias do Recôncavo, Tucano 
~Alagoas-Sergipe 

Barbosa et al11 ( 1 969) situaram a Formação Urucuia (Formação 
Serra Negra) no Cretáceo Superior, mais precisamente no 
Turoniano, baseados principalmente em correlações 

Segundo Moutinho da Costa et al11 (1976) a sequência basal 
(Formação Areado) apresenta "Estherias" em quase toda a área 
de sua extensão e a sequência superior é afossil ífera 

Evidências de movimentação tectônica no Cretáceo ou após 
esse período foram observadas nessa formação, representada 
por uma brecha silicificada, encaixada no leito do córrego Catolé 
O leito desse córrego apresenta uma direção aproximada N-S 

138/GEOLOGIA 

1 2 16 2- Distribuição na á1ea 

A Formação Urucuia constitui o pacote rochoso que ocupa maio1 
área aflorante da Folha SD 23 Brasnia Distlibui-se principal
mente na sua parte central, constituindo o chapadão da sena 
Geral de Goiás, ou simplesmente "Gerais", divisor de águas das 
bacias dos rios São Francisco e Tocantins Aparece também for
mando pequenas serras "testemunhos" como as de Taboquinhas 
e São Felipe na margem direita do rio São Francisco (Folha 
SD 23-Z-C) 

Na parte oriental do chapadão, onde o Urucuia via de 1egra 
possui uma espessura menor, nem sempre encontram-se bons 
afloramentos, sendo comuns grandes áreas onde só se observam 
blocos rolados do material original, geralmente silicificados, 
associados a solo arenoso resultante da desagregação desse 
material 

1 2 1 6 3 - Posição estratigráfica 

Na área estudada a Formação Urucuia encontra-se sotoposta a 
material quaternário e terciário desagregado, sob1eposta aos 
sedimentos do Grupo Bambu í 

O contato entre a Formação Urucuia e o Grupo Bambuí, rep!e
sentado pela Formação Três Marias, é observado magnifica
mente na estrada do aeroporto de Barreiras No local, as rochas 
do Bambu í apresentam uma atitude de N 80°E/20°NO, enquanto 
as do Urucuia apresentam-se horizontalizadas, constituindo uma 
discordância angular e erosiva 

Segundo Oliveira (1967): "A relação entre os dois membros da 
F01mação Urucuia é de concordância e passagem gradual, com 
oco1rência local de diastema na área da serra de Santa Cruz onde 
se nota desenvolvimento de conglomerado na base do Membro 
Abaeté Também neste conglomerado são abundantes os ven
tifactos ". 

1 2 16 4- Litologias 

Destaca-se na composição litológica da Formação Urucuia, na 
área, a sua homogeneidade Observam-se quase que invariavel
mente arenitos tinos a médios, róseos, impuros, com alguns 
níveis conglomeráticos Observa-se uma tendência global des
ses arenitos tornarem-se mais argilosos na base 

Um conglomerado, ocupando a posição basal, foi observado 
na BR-242, no trecho compreendido entle o entroncamento de 
Javi e Lagoa do Oscar (Folha SD 23-X-A), na encosta superior da 
serra Esse conglomerado apresenta uma matriz arenosa, ci-



menta silicoso e é composto de seixos arredondados a angulosos 
de arenito, argilito e quartzo O diâmetro da fração mais grosseira 
varia de- alguns milímetros a aproximadamente 1 O em e todo o 
conjunto apresenta-se silicificado 

Na serra Geral de Goiás, proximidades de Ponte Alta do Bom 
Jesus, observou-se também um conglomerado, desta feita ocu
pando posição intermediária aos arenitos e apresentando desta
cadamente uma cor vermelho-púrpura pálida Esse conglomera
do apresenta uma matriz arena-argilosa, cimento silicoso e sei
xos de arenito fino argiloso, siltitos e snex. Os seixos variam de 
arredondados a angulosos e frequentemente apresentam-se 
opacos devido à silicificação O diâmetro varia de alguns milíme
tros a aproximadamente 1 O em 

Na parte inferior da formação, na área, o arenito apresenta um 
alto teor em argila, mostrando uma cor vermelha característica 
Esse fato é observado nitidamente em secões efetuadas nos 
grandes rios que cortam o chapadão (p ex Pau-d'Óieo) e na BR-
020 

Segundo Oliveira (1967), a Formação Urucuia inicia-se com 
uma seqt.iência argilosa, representada por folhelhos e argilitos 
arenosos a arenitos argilosos calcíferos de cor vermelho-tijolo, 
avermelhada ou rósea A essa seqt.iência o autor denominou de 
Membro Geribá 

Geralmente o contato inferior da Formacão Urucuia com o 
Grupo Bambu í é denunciado por uma camad~, às vezes espessa, 
de canga látero-manganesífera 

1 2 16 5- Ambientes de sedimentação 

A Formação Urucuia é formada caracteristicamente por depósitos 
continentais fluvioeólicos Estruturas tipo estratificações cruza
das acanaladas como também ventifactos têm sido encontradas 
A constância da cor vermelha em quase toda a forma cão é mais 
um elemento que se soma às características contine~tais 

Oliveira (1967) descreveu uma camada de folhelhos betumi
nosos, calcíferos, intercalada na seção argila-arenosa inferior da 
Formação (Membro Geribá). que pelas características sugere 
uma proveniência de ambiente restrito, de transicão O referido 
autor mencionou que os arenitos da parte média e ~uperior da for
mação apresentam características de deposição tanto subaquosa 
quanto eólica, passando lateralmente de uma para outra Enfati
zou que a seção argilosa inferior nem sempre está presente 

Beurlen, H (1970), referindo-se aos litotipos do Urucuia que 
constituem as serras do Santana e do Covil, concluiu que "foram 
formados por retrabalhamento de arenitos sólidos em ambiente 
subaquático fluvial e, talvez, lacustre" 

2 17- Coberturas Detríticas 

2 17 1 -Generalidades 

Esta unidade engloba as subdivisões TQd, e TQd
2

, ambas 
encerradas dentro da era cenozóica, distribuídas nos períodos 
Terciário e Quaternário 

Constitui-se a maior parte de elúvios, isto é, material pro
veniente do intemperismo das rochas subjacentes e não trans
portado, e de colúvios, material pouco transportado, acumulado 
nos sopés das encostas dos platôs · 

Estas coberturas estão geneticamente ligadas aos ciclos de 
aplainamento do final do Fanerozóico, distribuindo-se nas 
superfícies elaboradas por eles, observando-se a correspon
dência existente entre os referidos ciclos e os tipos de sedi
mento Assim, encontram-se em altitudes escalonadas de 450 
até 1 500 m. Por conseguinte, para efeito de representação des
tas unidades, propõe-se denominar as relacionadas ao ciclo de 
aplainamento Sul-Americano e Pós-Gondwana (King, 1956 apud 
Braun, 1971) e que se situam nas cotas em topo de 850 m ou 
mais de TQd 1 , enquanto aquelas que se encontram nas cotas 
abaixo de 850 m, relacionadas às superfícies de aplainamento 
Velhas (King, apud Braun, 1971 ), de TQd2 

1 2 1 7.2 -Distribuição na área 

Estão amplamente distribuídas na Folha SD 23 Brasília, consti
tuindo áreas planas, destacando-se na imagem de radar por apre
sentarem uma textura lisa de tonalidade cinza-claro, concen
trando-se preferencialmente nas depressões dos rios São Fran
cisco, Paramirim, Paranã e Palma e nas elevações da Chapada 
Diamantina, serra do Espinhaço e serra Geral de Goiás 

1 2 17.3- Litologias 

A Unidade TQd 1 , litologicamente, é variável, dependendo do 
local onde esteja situada. Na região da Chapada Diamantina, 
estes depósitos são essencialmente arenosos de granulação 
média e, em geral. subarredondados Pedologicamente, são 
classificados como Latossolos Vermelho-Amarelos de textura 
média que têm de 15 a 35% de argila, sendo a areia a fração 
granulométrica dominante Localmente, ocorrem Latossolos 
Vermelho-Amarelos de textura argilosa, onde o teor de argila 
varia de 35 a 60%, e Areias Quartzosas Nos Latossolos argilosos 
a areia pode não constituir a fração dominante, enquanto nas 
Areias Quartzosas esta é o elemento principal, sendo o teor de 
argila menor que 15%. Comportamento semelhante apresentam 
as coberturas situadas sobre a serra do Espinhaço, as serranias 
compostas por sedimentos do Grupo Araí. Paranoá (Chapada dos 
Veadeiros) e a Formação Urucuia (serra Geral de Goiás) 

Na metade oriental da Folha SD 23-Z-D, zona de dominância 
de litotipos do Grupo Macaúbas, ocorrem principalmente Latos
solos Vermelho-Amarelos textura argilosa A natureza impermeá
vel desse solo condiciona a drenagem que na região se apresenta 
muito mais densa 

A Unidade TQd 2 é composta de material de provável origem 
residual. havendo em alguns casos evidências de deposição de 
conglomerados e camadas argilosas Na maioria dos casos, a 
composição do material residual é sntico-argilosa com grãos de 
quartzo esparsos, angulosos, evidenciando a sua origem m sttu 
Associados, comumente ocorrem depósitos representados por 
uma crosta quartzo-ferruginosa, que localmente apresenta con
centrações de óxido de ferro dentro do solo Pedologicamente, 
são classificados como Latossolos Vermelho-Amarelos de tex
tura média e argilosa, ocorrendo secundariamente Areias Quart
zosas Sobre os calcários, são mais comuns os Latossolos 
Vermelho-Escuros de textura média e argilosa e os Latossolos 
Vermelho-Amarelos de textura média e argilosa Provavelmente, 
estas coberturas representadas pela Unidade TQd2 originaram
se do retrabalhamento daquelas geradas durante o Ciclo-Sul
Americano, ou seja, da Unidade TQd 1 Ocorrem preferencial
mente na planície dos rios São Francisco, Paramirim, Paranã e 
Palma 

Depósitos possivelmente de idade quaternária pleistocênica 
encontram-se preenchendo depressões chamadas de lagoas, na 
região situada entre as cidades de Bom Jesus da Lapa, Guanambi 
e Palmas de Monte Alto, bem como na porção oriental da Folha 
Registros de ocorrências fossilíferas são comuns, destacando-se 
ossadas de grandes animais em sedimentos arenosos, arena
argilosos e argilosos escuros (Moutinho da Costa et a/11, 1974) 
Veiga (1967) citou a presença de ossos de mastodontes associa
dos a depósitos lacustres a sudeste da cidade de lgaporã 

Bruni et a/11 (1976b) destacaram a região localizada entre 
Januária e ltacarambi (Janelão-Fabião) e os arredores de Montai
vânia, no norte de Minas Gerais, como importantes sítios para 
pesquisas arqueológicas e paleoambientais do Quaternário 

I 2 18- Aluviões 

Os sedimentos aluvionários da Folha SD 23 Brasnia ocorrem 
preenchendo as calhas das principais drenagens atuais, esten
dendo-se pelas planícies de inundação dos mesmos 

Os sedimentos são de natureza carbonática e terrígena e 
compõem-se principalmente de areias, cascalhos, silte e argilas 
transportados como carge de fundo ou depósitos nas barras de 
meandros, em suspensão, ou ainda como depósitos híbridos de 
deflação nas depressões locais Mantêm-se perenes ou tempo-
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rariamente inundados e parcialmente estabilizados Os depósi
tos das planícies de inundação, por efeito de transbordamento 
dos rios nos períodos de cheia, são, nas raras incidências, de pos
sança e extensão lateral reduzidas. em razão da baixa precipita
ção anual e o consequente afastamento de seu curso do perfil de 
equilrbrio Estão distribuídos principalmente no leito do rio São 
Francisco e nos rios que cortam o platô da serra Gera I de 
Goiás 

1 2 19- Rochas de posicionamento duvidoso 

Sob esta denominação estão englobados tipos litológicos, desti
tuídos de elementos conclusivos para uma perfeita caracteriza
ção de seu posicionamento estratigráfico, em que pese pos
suírem relações de contato com as unidades litoestratigráficas 
que lhe estão associadas ou então eventuais dados radiométri
cos Consistem do Granodiorito São José, Granito de Boquira, 
Granitóides e Rochas Básicas 

1 2 19 1 - Granodiorito São José 

Na bibliografia geológica disponível, somente Barbosa et a/11 
(1969) fizeram alusão ao aparecimento dessa rocha constituindo 
dois corpos bem definidos, cujas características litoestruturais 
puderam ser observadas na cachoeira do rio São José, entre as 
cidades de São Domingos e Galheiros 

O Granodiorito São José possui duas porcões aflorantes de 
forma grosseiramente elíptica, situadas respe~tivamente a oeste 
e noroeste da cidade de São Domingos (GO) 

Estes corpos granodioríticos acham-se em contato com as 
rochas do Grupo Araxá e Tonalito São Domingos, interpene
trando-os e englobando xenólitos dos mesmos Na cachoeira do 
rio São José. esses xenólitos são facilmente observáveis 
Segundo Barbosa et a/11 (op ctt ), pouco a montante desse local, 
podem-se ver diques de granodiorito grosseiro cortando o 
Tonalito São Domingos e os xistos do Grupo Araxá 

O Granodiorito São José tem cor rósea, granulação média a 
grosseira e estrutura isotrópica Ao microscópio, apresenta tex
tura granular xenomórfica, grã grosseira, constituído essencial
mente por plagioclásio, quartzo, microclínio pertítico, biotita e 
muscovita O plagioclásio é dominante Mostra-se intensamente 
sericitizado, guardando, ainda, vestígios da macia da albita 
Alguns cristais apresentam deformação nos seus geminados, evi
denciando efeitos cataclásticos Ocorre como cristais euédricos 
ou ainda como núcleos ou restos no interior do microclínio O 
quartzo apresenta suas características comuns, exibindo ainda 
forte extinção ondulante O microclínio exibe sua macia em 
malha, tendo nos bordos intercrescimentos mirmequ íticos O 
processo de microclinização é evidente O plagioclásio, quartzo e 
a biotita aparecem, em alguns pontos, substituídos pelo álcali
feldspato 

A biotita ocorre fortemente cloritizada e distribui-se de modo 
aleatório Os minerais acessórios presentes são representados 
por zircão e opacos 

Barbosa et a!it (1969). com base nas relações do granodiorito 
com as rochas encaixantes, entraram em consideracões de 
cunho genético. defendendo a hipótese de uma orige~ metas
somática para a mesma Estes autores assim se expressaram: 
"não restam dúvidas, pelo que descrevemos acima, que houve 
aqui duas fases de intrusões A primeira que parece originar-se de 
um processo magmático (Tonalito São Domingos) e a segunda. 
com típicas características de metassomatismo, pois não causou 
nenhuma alteração nas rochas encaixantes, encontrando-se 
xenólitos intactos dentro dos corpos granodioríticos" 

Os dados angariados pelo Projeto RADAMBRASIL, principal
mente os petrográficos, levam a sugerir uma origem anatética 
para os granodioritos, que teriam sido formados a partir da remo
bilização de rochas do embasamento 

Por outro lado, a existência de xenólitos dos xistos do Araxá e 
do Tonalito São Domingos no interior do granodiorito, a despeito 
de qualquer hipótese genética, atesta apenas que a intrusão do 
granodiorito foi posterior à do Tonalito São Domingos 
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1.2.19.2- Granito de Boquira 

Constitui um corpo intrusivo de forma elipsoidal com cerca de 
km de diâmetro maior, situado a 800 m da mina de Boquira, 
aparecendo algumas apófises desse granito penetrando na mina 
Esse corpo corta a Formação Boquira, produzindo alterações nas 
zonas periféricas (Nagell, 1 970) 

Apesar de posicionar-se próximo a uma área de reconheci
mento de interesse econômico, existem poucos trabalhos enfo
cando esse. magmatito e quando há referências estas são feitas 
de maneira superficial ou como mera citacão 

Moutinho da Costa eta/11 (1976) situara~ esse corpo dentro da 
Unidade Pré-Espinhaço, salientando o seu posicionamento 
encaixado .em metatexitos e a presença de corpos menores 
similares E possível que a origem desse granito esteja intima
mente relacionada à fase de migmatização transamazônica, que 
afetou intensamente o Complexo Caraíba-Paramirim, nas pro
ximidades de Boquira 

A análise microscópica mostra uma rocha de granulação 
média, félsica, holocristalina. algo orientada, formada por micro
clínio pertítico, quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita O 
microclínio pertítico e o quartzo são os minerais mais abundan
tes, este com extinção ondulante, forma granular, contatos 
interlobados com microgranulações localizadas O microclínio 
pertítico tem seus bordos levemente granulares e exibe no seu 
interior inclusões de plagioclásio sericitizado e quartzo 

O plagioclásio ocorre não geminado ou com raras macias de 
albita, tem forma anédrica e encontra-se quase sempre serici
tizado 

Estes três principais constituintes às vezes formam aglomera
dos ovóides circundados por muscovita e biotita, que formam 
concentrações locais nos bordos destes agregados, com feições 
características de "sombras de pressão", assemelhando-se à tex
tura augen As suas formas de palhetas orientadas são responsá
veis pela foi i ação da rocha 

1 2 19 3- Granitóides 

O termo granitóide será usado aqui com referência àquelas mas
sas bem ou mal individualizadas, mais ou menos homogêneas. 
isotópicas ou I igeiramente foliadas, cuja composicão é em 
essência quartzo-feldspática Esse termo como empr~ga Hasui, 
Carneiro e Bistrichi (1978) substitui o termo granito, que para 
esses autores vem sofrendo uma degeneração conceitual. desde 
que, originalmente utilizado para rochas magmáticas, com tex
tura hipidiomórfica granular e composição quartzo-feldspática 
dentro de limites, vem sendo empregado de maneira a abranger 
amplo espectro de composição mineralógica. texturas e jazi
mentes 

As ocorrências de granitóides da Folha SD 23 Brasília restrin
gem-se ao extremo oriental sul, nas proximidades de Ferreiró
polis e Taiobeiras Constituem afloramentos de pequenas dimen
sões e formas geralmente alongadas na direção meridiana Esses 
granitóides estendem-se para a Folha SD 24 Salvador. na região 
de Pedra Azul, André Fernandes, Curral de Dentro e na área de 
influência da serra do Anastácio Na sua extensão oeste, na Folha 
vizinha, foram chamados imprecisamente de Complexo Grani
tóide de Medina por Silva Filho et alit, 1974, apud Lima et a/11 
(1981) Segundo estes, o relacionamento entre esses granitóides 
fica prejudicado devido à existência de extensas coberturas 

Lima et a/11 (1981) destacaram como as duas áreas melhor 
estudadas as situadas na estrada que liga os povoados de Pedra 
Azui,André Fernandes e Curral de Dentro,e a da serra do Anastá
cio Na primeira, descreveram uma rocha grosseira, mais ou 
menos rica em porfiroblastos de feldspato potássico com até 5 
em de comprimento, que revela um isotropismo mais ou menos 
evidente, e zonas feldspáticas ou biotíticas que podem aparecer 
Observaram que as relações com as rochas adjacentes são pouco 
claras, classificando-a como biotita granitóide porfiroblástico (de 
composição em geralgran ítica) Na segunda área estudada, estes 
autores ressaltaram a variação litológica apreciável, ocorrendo 
biotita granitos porfiroblásticos, sienitos e quartzo-sienitos 



alcalinos, com relações entre si não evidentes Destacaram os 
tipos alcalinos, os quais são isotrópi~os, às vezes com por
firoblasto:> de mesopertita, sendo os mafrcos a asgmna-augrta e 
um anfiból i o sádico (?) 

A análise microscópica dos litotipos da Folha SD 23 Brasília 
mostra uma rocha de grã grosseira, isotrópica. félsica, composta 
essencialmente por um agregado granoblástico quartzo-feldspá
tico, recortado por diversas palhetas de biotita e muscovita O 
microclínio que é o constituinte majoritário exibe geminação em 
malha, mic10pertita, intercrescimento mirmequítico, inclusões 
ovais de quartzo e leve argilização O quartzo aparece com forma 
anédrica e forte extinção ondulante O plagioclásio tem macia de 
albita que por vezes aparece levemente deformada A biotita 
ocorre dispersa com palhetas de cor amarronzada forte e comu
mente altera-se para muscovita 

Esses granitóides estão posicionados dentro da faixa de do
bramentos Araçuaí (Almeida, 1977), tida como de idade brasi
liana No entanto, não existem dados esclarecedores a respeito 
da relação destes com esta faixa de dobramentos 

1 2 19 4- Rochas Básicas 

Aqui são enfocadas as rochas intrusivas básicas que cortam os 
Complexos Caraíba-Paramirim, Santa Isabel, Guanambi e Super
grupo Espinhaço Essas rochas têm distribuição generalizada e 
ocorrem comumente sob a forma de cliques e sills, associadas a 
diversos outros tipos ele rochas Geralmente constituem zonas ele 
deptessões alongadas apresentando solos roxos junto com frag
mentos da rocha alterada Não cottam as unidades sobrepostas 
ao Grupo Chapada Diamantina, ou seja, são antetiores à deposi
ção elo Grupo Macaúbas 

Geralmente são representados por cliabásios, gabtos e an
fibolitos 

Os gabros são rochas melanocráticas, maciças, com granula
ção média a grossa e textura granular hipidiomórfica, predomi
nando as variedades gabros normais e r10ritos, com olivina ga
bros e hornblenda gabros subordinados (Bruni et aln, 1976b) 

Os anfibolitos são rochas de colotação verde-escura a preta, 
granulação fina a média e estrutura orientada Mineralogica
rnente, são constituídos por hornblenda e plagioclásio dispos
tos em arranjo nematoblástico, entrecortados por alguns cris
tais de titanita e ilmenita 

Foram estudadas duas seções delgadas de rochas básicas 
que cottam a Formação Mangabeira do Grupo Chapada Diaman
tina, que se acredita sejam tepresentativas do universo figurado 
pelas rochas básicas de posicionamento duvidoso, por setem as 
de ocorrência mais comum 

A orimeira lâmina representa uma amostra de cor esverdea
da, g~anulação média a grossa e estrutura isotrópica, classifi
cada corno rnetadiabásio Microscopicamente, apresenta tex
tllla blastossubofítica, onde as ripas de plagioclásio ocorrem 
associadas a cristais anédricos de actinolita O plagioclásio 
mostra-se intensamente saussuritizado e transformado numa 
massa de epídoto granular O piroxênio encontra-se totalmente 
transformado em uralita, actinolita, epídoto e clorita Contor
nando os cristais de plagioclásio e piroxênio ocorre urna massa 
fina de clorita e opacos 

A segunda lâmina foi classificada como gabro-norito Mi
croscopicamente, apresenta textura subotítica a intergranular, 
formada essencialmente por ripas euedrais de plagioclásio, 
intercrescido com cristais prismáticos de hiperstênio e augita O 
plagioclásio exibe a macia de albita com algumas combinações 
com Carlsbad O hiperstênio ocorre em quantidade superior a 
augita A maioria dos cristais de hiperstênio apresenta alteração 
para augita e biotita Esta ocorre corno auréolas em torno do 
hiperstênio, dos minerais opacos ou ainda nos interstícios entre 
os feldspatos sugerindo, neste caso, que o potássio provém de 
resíduos micropegmatíticos Nos interstícios entre o riroxênio e 
o plagioclásio é comum ocorrerem finos aglomerados de seri
cita, clorita e calcita 

1 3 ·-PALEONTOLOGIA 

1 3 1 -Generalidades 

Apresentam-se aqui dados sobre 41 localidades fossilíferas da 
Folha SD 23 Brasília bem como algumas informações paleon
tológicas a respeito dos fósseis que ocorrem nesta área 

Essas informações foram obtidas, principalmente, mediante 
pesquisa bibliográfica e consulta aos arquivos da Seção de 
Paleontologia do DNPI\tl 

A cada localidade fossilífera foi atribuída uma denominação 
atbitrária, baseada na toponímia local. e um número que serve 
corno indicador da mesma no mapa (Fig 1 1) 

1 3 1 1 -Histórico das pesquisas paleontológicas 

Spix & Martius, de acordo com Moraes (1924), teriam registrado 
a presença de ossos de animais extintos, perto de Monte 
Alto (RA) 

Derby (1880), ao fazer o reconhecimento geológico do vale 
do rio São Francisco, mencionou ter encontrado corais fósseis 
em Bom Jesus da Lapa (BA). originando toda a controvérsia em 
torno desses fósseis e, conseqúentemente, da idade do Grupo 
Barnbuí A esse respeito ressaltam-se os trabalhos de Derby 
(1881). Paes Leme (1924), Rueclemann (apud 1\tlaury, 1929), 
Mello Junior (1938). Paes Leme (1943), Beurlen (1956), Men
des & Wernick (1964) e Campos & Campos (1976) 

Dentre esses, destacam-se os trabalhos de Ruedemann que, 
em 1929, fez um estudo acerca dos c:orais de Bom Jesus da 
Lapa, identificados por Derby, em 1880, corno Favosttes e Chae
tetes; de Beurlen que, em 1956, foi o primeiro a questionar a 
identificação feita por Derby acerca de Favosttes e Chaetetes, 
interpretando-os corno estilólitos; o de Mendes & Wernick 
(1964) dando uma outra visão a esse respeito, considerando-os 
como subslituícões mais ou menos grosseiras de um mineral de 
hábito fibrorrad.iado, e o de Campos &Campos (1976) que inter
pretaram estas estruturas como pseudofósseis ou configu
rações inorgânicas 

Em 1924, L J de Moraes, em seu livto "Serras e Montanhas 
do Nordeste", registtou a presença de fósseis em vários estados 
do Nordeste do Brasil 

Moraes Rego (1926), ao proceder o reconhecimento geoló
gico da parte ocidental da Bahia, referiu-se a possíveis indícios 
ele vida em calcários pretos das proximidades rle Santa Maria da 
Vitória (BA) 

Mattos (1935), num trabalho a tespeito da pré-história 
brasileita, registrou o encontro de uma ossada fóssil em Monte 
Alto (BA) 

Oliveita (1937) mencionou que em certas regiões calcárias, 
corno em Januária (MG), encontram-se impressões bem con
servadas de folhas 

Oliveira (apud Paiva, 1938) identificou vários gêneros de gas
trópodes pulmonados em material coletado por Mello Junior, 
em 1936, em Bom Jesus da Lapa 

Técnicos da Divisão de Geologia e Mineralogia do DNPM e 
do Conselho Nacional de Geografia realizaram, em 1942, uma 
expedição cient(fica ao divisor de água dos rios Só' o Francisco e 
Tocantins, coletando grande número de fósseis nas formações 
calcárias da região de Cocos e Carinhanha (BA) 

Entte outros trabalhos, destacam-se os de Oliveira & Leonar
dos (1943), Paula Couto (1947 e 1953) e, principalmente, o de 
Simpson & Paula Couto (1957), que apresentaram um amplo e 
profundo estudo a respeito dos mastodontes brasileiros 

Domingues (1948) mencionou diversas localidades do Es
tado da Bahia onde foram enconttados fósseis. 

A pedido do magn(fico reitor da UMG, foi realizada uma via
gem a Janaúba (MG), na qual Sornmer & Cunha (1962) coleta
ram grande e variado número de fósseis Novas informações a 
respeito desses fósseis foram completadas com os trabalhos de 
Cunha & Somrner (1962) e Cunha (1978) 

Veiga, em 1967, em seu trabalho sobre a geologia da quadrí
cula de Riacho de Santana (BA), referiu-se a ossos de mastodon
tes em sedimentos de lagoas desta região 
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Numerosos trabalhos foram publicados versando sobre fós
seis em rochas do Grupo Bambuí, destacando-se os de Casse
danne (1966b, 1968a e 1968b), Braun (1968), Barbosa et al1i 
(1969), Dardenne, Melo e Moeri (1971 ), Guimarães & Benz. 
(1972), Dardenne, Andrade e Faria (1973). Dardenne, Faria e 
Andrade (1976), Fairchild & Dardenne {1978), Marques et a/11 
(1978) e Fairchild, Subacius e Karmann (1979) 

Beurlen, K (1970) em sua "Geologie von Brasilien" fez refe
rência à presença de uma fauna quaternária em Bom Jesus da 
Lapa (BA) 

Moreira &lVI eio (1971) assinalaram a presenca de mamfferos 
fósseis em Goiás e na área do Distrito FederaÍ 

Paraense (1975) apresentou um estudo sobre olanórbidas 
brasileiros, registrando a presença destes gastrópodes em For
moso, m!.lnicípio de Coribe (BA) 

Em 1976, o DNPIVI publicou a Folha SD 23 Brasília, da Carta 
Geológica do Brasil ao Milionésimo, que apresentou um apên
dice de autoria de O A Campos e O R B Campos, sobre as 
localidades fossilíferas nesta região 

1 3 1 2- Lista de fósseis 

A seguir é apresentada uma lista interpretativa dos fósseis que 
ocorrem na área da Folha SD 23 Brasrlia Os pseudofósseis são 
também incluídos As palavras entre aspas indicam que elas 
estão sendo usadas em um sentido que não corresponde a sua 
definição original. Continua-se a usá-las para não introduzir 
novos nomes na literatura 
- Pseudofósseis: "Favosltes" e "Chaeteres · 
-Matéria orgânica indet 
- Estromatólitos: "Collema"spp, Conophyron merula Kirichenko, 
? Gymnoso/emda tipo A, ? Gymnosolemda tipo B, Kmney1a Iuciano! 
Sommer, Lmella av1s 
- Carófitas: Chara sp 
- Pteridófiras: Esporos indet 
- Monocotiledôneas: Polens indet 
- Oir;otiledôneas: Polens indet , Folhas indet 
-Moluscos: Aplexa sp , Bfujlmws sporad1cus d'Orb , Drepanotrema 
pileatum Paraense, 1 971, Enrodma ep , (?) Gasrrocopra sp , Gênero 
indet A, Gênero indet B, Hel1x sp , Odomosromus mflatus Pfeiffer, 
(?) Pa/udma sp , Planorb!s olwaceus Reeve, Planorb1s panamens1s 
Reeve, (?) S!mpu!ops1s sp , Soiaropsrs sp , S!rophochei/us sp 
- Ostracodes: Chlamydo!heca sp , Xenocvprrs sp , gênero C, 
gênero O 
- Estérias indet 
-Peixes indet 
- Aves indet 
-Mamíferos: Cervídeos indet, Erernotherrum sp, Hap/omastodon 
wannge (Holland), 1920. SmrlodonpopulatorLund, 1842, Scel!dot
herrum sp , Toxodon sp 

3 2 - Proterozóico 

1 3 2 1 -Grupo Paranoá 

1 3 2 1 1 -Localidades fossilíferas 

A) São Domingos I (1) 

Na área da serra de São Domingos (MG). Alvarenga & Dardenne 
(1978) assinalaram a preser1ça frequente de estromató!itos colu
nares em lentes de dolomitos no Grupo Paranoá Nessa região, 
segundo esses autores, o Grupo Paranoá está representado pelas 
Formações Cocal e São ,João da Aliança 

1 3 2 2- Grupo Bambuí 

Cloud & Dardenne (1973), baseados nos estromatólitos encon
trados em dolomitos do Subgrupo Paraopeba, ao norte de 
Vazante (MG), sugeriram uma idade mesorrifeana para o Grupo 
Bnmbuí nesta região, pelo correlacionamento destes estroma
tólitos com a mesma sequência desses fósseis do Rifeano Médio 
da União Soviética que abrange um intervalo de 950a ~ 350MA 
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Assinalaram, também, que esta faiJ<a cronológica é concordante 
tnnto com as idades prováveis de outros estromatólitos do Grupo 
Bambuí. como está dentro dos limites de controle fornecidos 
pelos dados radiométricos Também para Marchese (1974), com 
dados baseados nos estromatólitos, o Grupo Barnbuí pode ser 
colocado dentro do Rifeano Médio (parte superior) a Rifeano 
Superior, abrangendo o intervalo de 650 a 1 000 MA 

Cloud & Semikhatov (apud Marchese, 1974) assinalaram que 
os estromatólitos são conhecidos desde o Arqueano ao Recente, 
sendo sua composição p1incipalmente calcítica ou doiomítica, 
rnas encontrando-se alguns silicosos, devido ao efeito de substi
tuição em diferentes etapas de diagenese Com relação ao con
teúdo fossilífero, o Grupo Bambuí é ca1acter izado pela presença 
de estromatólitos, em seus diferentes níveis 

Cassedanne, Cassedanne e Brizi (1979) delinearam uma 
sucessão das formas estromatolíticas nas fácies carbonatadas do 
Grupo Barnbuí, situando, na sua parte inferior, Conophyton cf C 
cvlmdrrcus ou Conophyton me tu/a; na sua parte média, os estroma
tólitos colunares e, na sua parte superior, os estrornatólitos 
globulosos. 

Segundo informação verbal do Professor Jacques Casse
danne, tem-se observado que as mineralizações de Pb e Zn, na 
área do Grupo Bambuí, invariavelmente ocorrem associadas ao 
nrvel de Conophyton, sugerindo que, provavelmente, os Conophy
ton possam servir como guias na procura dessas mineralizações 
nos domínios do Grupo Bambuí 

1 3 2 2 1 -Localidades fossilíferas 

A) Mina Aparecida (2) 

Cassedanne (1968a) referiu-se à presença, ao microscópio, de 
matéria orgânica abundante en mouchetures em calcários maci
ços encontrados na Mina Aparecida, localizada na serra do 
Ramalho (BA) Bruni et a/11 (1976b) citaram essa ocorrência 
fazendo parte do distrito de Fluorita da serra do Ramalho, asso
ciada à mineralização de Pb-Zn 

De acordo com a informação verbal de João Carlos Cavillcanti, 
da CBPM, há ocorrência de Co/lema, na serra do Ramalho (BA) 

B) Bom Jesus da Lapa (3) 

Derby (1880) coletou no serrote de Bom Jesus da Lapa (BA), em 
um calcário azulado, criptocristalino, alguns corais mal conserva
dos, referindo-se aos gêneros Favos1tes e Chaetetes e atriburndo 
este calcário ao Siluriano Superior ou ao Devoniano, pela pre
sença deste gêneros Mais tarde, Derby (1881) assinalou que 
coletou as amostras silicificadas de corais, próximo à entrada da 
gruta de Bom Jesus da Lapa 

Branner (1915) mencionou o encontro de corais fósseis, em 
Bom Jesus da Lapa, pelo Sr Guilherme Lane, em 1909 

Paes Leme (1924) citou o encontro, po1 De1by, neste calcário, 
de corais e br i zoá r i os fósseis, pertencentes aos gêneros Favosrtes 
e Chaetetes Entretanto, Ruedemann, quando consultado por 
Maury (1929), assinalou que" outrora foram referidos a Chaete
tes vários briozoários antigos (Ordoviciano e Siluriano), de sorte 
que a determinação genérica somente não significa muito em 
relacão à idade das camadas" 

De acordo com Oliveira & Leonardos (1943), H E Williams 
coletou, em 1920, um novo espécime de Favosrres em Bom Jesus 
da Lapa; este exemplar foi enviado por Eusébro de Oliveira a C J 
1\ilaury e, por esta, entregue a R Ruedemann, para estudos Rue
dernann (apud IVIaury, 1929), examinanrlo este exemplar, reco
nheceu-o como um Favosrle> que, pelo tamanho dos coralites, 
pode ser identificado com Favosrtes nragarens1 H ali. do Siluriano, 
como também com Favosrtes exmuus Davis, do Devoniano, incli· 
nando-se por atribuí-lo ao SiiL,riano 

Entretanto, encontra-se depositado na Seção de P<lleontolo
gia do DN PM um exemplar de Favos1tes sp indet (DG M 2 980 I) 
coletado por H E Williams, em 1929, e que, segundo Campos & 
Campos (1976), provavelmente é o descrito por Ruedemann 
como Favos!les, divergindo, contudo, no tocante à data de coleta, 
com o exposto por Oliveira & Leonardos (1943) 



Paes Leme (1943) citou, numa nota de rodapé, que o Professor 
Snethi<Jge informou-o ter colhido amostras de Favosttes e Chaete
tes, m loco, em urna brecha mais recente do que o Calcário 
Bambuí Segundo rnfotmação verbal de F \N Sommer, Émile 
Snethlage era uma ornitóloga que trabalhou na Amazônia e ern 
vários lugares do Brasil e o único Snethlage conhecido era seu 
sobrinho, um anttopólogo que percorreu o sul do Maranhão 

Todavia, Beurlen (1956) considerou estas estruturas que ocor
rem no calcário de Bom Jesus da Lapa como esti!ólitos, forma
dos por cones encaixados de fibras cristalinas 

Já Mendes & Wernick (1964) consideraram estas estruturas 
como substituições mais ou menos grosseiras de um mineral fi
brorradiado, passível de substituição por snica, possivelmente 
tremolita, após examinarem uma amostra procedente de Bom 
Jesus da Lapa e pertencente à coleção do Departamento de 
Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da USP e amostras tidas como Favosttes da colecão da Divi
são de Geologia e Mineralogta do DNPIVl. coleta.das, neste 
mesmo local. por H Wilíiams. 

Segundo Campos & Campos (1976), novos exemplares des
tes pseudofósseis (DGM 2 973 I a 2 980-1, 3 720-1 e 3 721-1) 
foram coleta dos, em 1929, por Horace E Williams em Bom Jesus 
da Lapa, margem direita do tio São Francisco, encontrando-se 
depositados na Seção de Paleontologia do DNPM Entretanto, ao 
se consultar o Catálogo de Invertebrados Fósseis desta mesma 
seção, verificou-se que os exemplares de Favos1tes sp (DGM 
2 973-1 a DGM 2 975-1) foram coletados, em 1929. por H 
\/1/illtams neste mesmo local, sendo que alguns foram remetidos, 
pelo Dr Eusébio de Oliveira, em 1930, ao Dr David White doU S 
Geological Survey, para estudos, a respeito dos quais P E de Oli
veira, em obsetvação, no rróptio catálogo, datada de 1942, 
assinalou não tet tido notícia alguma, até aquela data; os 
exemplares de f1° DGM 2 976-1 a DGM 2 979-!, coletados tam
bém em 1929 por Wiliiams, ern Bom Jesus da Lapa, não foram 
enviados ao Dr White e os exemplares de n~ DGM 3 720-1 e 
3 721-1 foram coletados, neste mesmo local, pot H Williarns, 
em 1935 

C) Brasília (4) 

Dardenne, Melo e Moeri (1971) teferirarn-se à presenr;a. no Dis
trito Fedetal, de estromatóiitos ern dolomitos do Grupo 
Bambuí 

Segundo Campos & Campos (1976), o geólogo Gerobal Gui
marães registrou a presença de Coll9nta, ao norte de Brastlia, pró
ximo à Ciplan 

De acordo com Fairchild & Dardenne (1978), J. Bertrand
Sarfati, em comunicação pessoal feita a lVI A Dardenne, ern 
1976, identificou o estromatólito Lmel/a avts em rochas do Grupo 
Bambuí, perto de Brasília Esta forma, segundo Preiss (1976), é 
conhecida em outros lugares somente ern rochas com menos de 
850 MA 

D) Morro da Pingueira (5) 

Cassedanne (1968b) asinalou a presença de vibriões e de 
estilólitos de matéria orgânica em calcários do Grupo Barnbuí. 
encontrados no morro da Pingueira, também conhecido corno 
Mina do Joel, a nordeste de Montalvânia (MG) Na Listagem de 
Ocorrências Minerais da Folha SD.23 Brasília, da Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo, esta ocorrência se encontra sob o 
número de ordem 146, produzindo fluorita, tendo como subpro
dutos galena e prata 

E) Serra do luiú (6) 

Segundo informação verbal de João Carlos Cavalcanti, da CBPM, 
há ocorrências de Co/lema na serra do luiú (BA). 

F) Montalvâni'l (7) 

Marques et a/ti ( 1978) fizeram referência à presença de estroma
tólitos ern dolornitos situados a sudeste de Montalvânia (MG). 

G) Jacdrezinho (8) 

Em uma brecha intraformacional constituída por fragmentos 
angulosos geralmente calcários, disseminados num cimento 
também calcário, de cor cinza, com grãos gmsseiros, proceden
tes de Jacarezinho, município de itacarambi (MG). Cassedanne 
(1968) observou, ao microscópio, que o cimento recristalizado 
como finos mosaicos mais ou menos escuros, muitas vezes 
heterogêneos, engloba numerosas grave/les de calcário mais 
escuto, mais ou menos ricos em matéria orgânica, às vezes dis
postas em rastos Na Listagem de Oconências Minerais da Folha 
SD 23 Brasília, da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, esta 
ocorrência se encontra sob o número de otdem 046 

H) Cantinho (9) 

Em calcário dolomítico esbranquiçado ou acinzentado, proce
dente de Cantinho, município de Januária (11/lG), Cassedanne 
(1968a) obset·vou, ao microscópio, raros vibriões de matéria 
orgânica Na Listagem de Ocorrências Minerais da Folha SD 23 
Brasília, da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, esta ocor
rência se encontra sob o número de otdem 297, com minerali
zações de Zn, Pb e Ag 

I) Palmeiras (1 O) 

Em uma brecha intraformacional constituída por fragmentos 
angulosos, geralmente calcários disseminados num cimento 
também caldrio procedente de Palmeiras (IVIG), Cassedanne 
(1968a) assinalou a presença, ao microscópio, de fragmentos 
calcários acastanhados, ricos em matéria orgânica e/ou óxido de 
ferro 1\la Listagem de Ocorrências Minerais da Folha SD 23 
Brasília, da Carta Geológica do Brasii ao Milionésimo, essa ocor
rência encontra-se denominada como Alto das Palmeiras, muni
cípio de Palmeiras (MG) e listada sob o número de ordem 045 

J) Pedras de Maria da Cruz (11) 

Cassedanne (1966b) fez referência ao encontro de matéria 
orgânica em calcário ctistalino, cinza. fétido, com pontuações de 
calcita, algumas vezes avermelhadas, a 17 km a partir do rio São 
Francisco, ao longo da rodovia BR-135, no trecho compreendido 
entre Pedras de Maria da Cruz e Montes Claros (11/lG),assinalanclo 
que, ao microscópio," .la matiére organique, abondante, est soit 
répartie en vibrions, soit en globules inéguliers englobés dans les 
gtandes plages de calcite, soit repoussé autour des pseudo
pisolithes" 

L) Baixa da Lapa (12) 

Em calcários homogêneos, fétidos, cinza-escuro, procedentes da 
Baixa da Lapa, município de São João da Ponte (MG), Casse
danne (1968a) observou, ao microscópio, a presença de peque
nos glóbulos de calcita secundária, englobando matéria orgâ
nica, dando à rocha uma estrutura nodulosa Na Listagem de 
Ocorrências Minerais da Folha SD 23 Brasília, da Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo, esta ocorrência está listada sob o 
número de ordem 298 

M) Janaúba (13) 

Campos & Campos ( 1 976) assinalatam que F W Sommet encon
trou configurações o oi íticas do tipo Kmney/8 /uctanot em calcários 
do Grupo Bambuí, na Fazenda Floresta, a 25 km a oeste de 
Janaúba (MG) 

N) Lontra (14) 

Cassedanne ( 1968a) referiu-se à presença em um calcário homo
gêneo, fétido, cinza-escuro, encontrado na região de Lontra 
(MG ), de matéria orgânica, seja em forma de vibriões grossos seja 
formando circunvoluções, assinalando que em Niari, na África, 
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segundo Scolari (1965), estruturas análogas são interpretadas 
como resultado da atividade de algas. 

O) Cascavel ( 1 5) 

Cassedanne (1968a) observou a presença, ao microscópio, de 
matéria orgânica abundante, formando circunvolucões ou mais 
raramente zonas reticuladas sublinhando a estratific.ação, em cal
cários com grãos bastante grossos, bem estratificados em 
plaquetas centimétricas onduladas, separadas por finos leitos 
argilosos cor de vinho, encontrados em Cascavel, município de 
Brasília de Minas (MG) Esta ocorrência está listada sob o número 
de ordem 300 na Listagem de Ocorrências Minerais da Folha 
SD 23 Brasília, da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 

P) Galheiros (16) 

Em Galheiros, às margens da estrada para Campos Belos (GO), 
Braun (1968) encontrou calcários com estromatólitos, principal
mente do tipo Co/lenta 

Barbosa et a!tt (1969) registraram esta mesma ocorrência, 
assinalando ser o calcário com estromatólitos silicoso 

Q) Campo do Pouso (17) 

Braun (1968) assinalou que no campo de pouso de São Domin
gos (GO) são encontrados estromatólitos em calcários dolomíti 
cos e silicosos, maciços, pertencentes à parte inferior da 
Formação Paraopeba 

Rl Cedral (18) 

Durante as expedições espeleológicas Goiás 78 e Goiás 79, 
realizadas pelos membros do Centro Excursionista Universitário 
da USP, foram coleta das amostras de rochas carbonáticas do 
Grupo Bambuí. próximo a São Domingos (GO), nas quais foram 
encontrados estromatólitos pequenos, silicificados e unidos 
lateralmente; nesses estromatólitos, Fairchild, Subacius e Kar
mann (1979) encontraram raros, mas bem conservaélos, micro
fósseis, constituindo, segundo estes autores, a microflora de São 
Domingos que juntamente com a de S Gabriel (GO) e Unaí (MG) 
aparentemente ocupam posições estratigráficas semelhantes 
dentro do Grupo Bambuí 

Em comunicação verbal feita a Diógenes de Almeida Campos, 
durante a li Reunião de Paleobotânicos e Palinológicos, realizada 
em São Paulo, em 1979, T R Fairchild assinalou que esta ocor
rência se encontra na Fazenda Cedral, perto de São Domingos 
(GO) 

S) Terra Ronca (19) 

Nas proximidades da sede da Fazenda Terra Ronca, município de 
Posse (GO). Barbosa et a/11 (1969) encontraram estruturas es
tromatolíticas em calcários d0lomíticos da fácies Sete Lagoas, 
ressaltando, contudo, que não pertencem ao tipo Co/lema 

T) laciara (20) 

Guimarães & Bez (1972) assinalaram a presença de formas 
semelhantes a colênias em sedimentos da Formação Paraopeba, 
próximo a laciara (GO), 1 O a 12 km ao norte do local onde foi 
levantado um perfil, situado cerca de 18 km ao norte do rio da 
Prata 

U) São Gabriel (21) 

Darclenne, Andrade e Faria (1973) relataram a descoberta, na 
região ele São Gabriel (GO), ele estromatólitos colunares com 
laminações convexas e cilindro-cônicas, estes pertencentes ao 
grupo Conophyron em clolomitos situados na base da Formacão 
Paraopeba, próximo ao contato com a Formação Paranoá, con~ti-
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tuindo pequenos bioermas com direção E-0, ao iongo da mar
gem direita do rio Cocal. 

Em trabalho mais detalhado, Dardenne, Faria e Andrade 
( 1976) citaram a presença ele Conophyton me tu/a Kirichenko, es
tromatólito restrito ao Rifeano Médio (1 350-950 MA) e dos tipos 
A e B dos estromatólitos colunares de laminação convexa, estes 
possuindo bastante afinidade com o grupo Gymnoso!emda, em 
clolomitos finos, cinza-claro, encontrados a 29 km a OSO de São 
Gabriel (GO) na margem direita elo rio Cocal 

Neste mesmo local. Fairchild & Darclenne (1978) menciona
ram o encontro de abundantes e bem preservados microfósseis, 
observados em seções delgadas ele cherr preto, criptocristalino, 
próximo à base da Formação Paraopeba, dentro da zona de transi
ção com a Formação Paranoá, constituindo, segundo estes auto
res, a microtlora ele São Gabriel; as amostras de chett encon
tram-se depositadas na Coleção Paleontológica do Instituto de 
Geociências da USP sob os números GP-3T-556 com as secões 
delgadas G P /L-3T -37 e G P /L-3T -38 e G P-3T -557 com as seÇões 
delgadas GP/L-3T-39, GP/L-3T-40 e GP/L-3T-41 

V) Formosa (22) 

Fairchild & Darclenne (1978) assinalaram a presença de estroma
tólitos colunares, silicificados, não ramificados, perto de For
mosa (GO) na base da Formação Paraopeba, próximo ao contato 
com a Formação Paranoá 

X) Planaltina (23) 

Costa & Branco (1961) assinalaram que ao norte ele Brasnia, na 
pedreira da Fercal, as rochas da "Série Bambuí" encontram-se 
sotopostas a um metaquartzito, possivelmente do Grupo Canas
tra, em situação anômala, devido a um grande empurrão 

Na estrada para a Fercal, próximo a Planaltina (GO), Braun 
(1968) encontrou estromatólitos, principalmente do tipo Co/lema, 
em calcários da Formação Paraopeba 

1 3 3 -Cretáceo 

Barbosa & Oppenheim (1937) fizeram referência a prováveis im
pressões de folhas de ginkgoáceas ou frutos de coníferas na serra 
de Bom Sucesso, ao sul de Januária (MG), em sedimento branco 
ou róseo, constituído exclusivamente de haloisita 

Segundo informaçãó verbal de Otávio Barbosa, dada a Dióge
nes de A Campos, em 1981, posteriores estudos revelaram 
tratar-se de restos inorgânicos 

1 3 4- Quaternário 

Foram reunidos, sem distinção, no Quaternário, os depósitos de 
idade pleistocênica e os tidos ser de idade holocênica em virtude 
da presença de urna fauna e flora, provavelmente, recentes Mello 
Junior (1938) assinalou haver semelhanças entre os fósseis 
encontrados por ele nos interstícios do calcário secundário da 
gruta de Bom Jesus da Lapa e os encontrados no calcário da 
caatinga 

Para Oliveira & Leonardos (1943) os extensos depósitos cal
cários das proximidades do rio São Francisco diferem bastante no 
aspecto e na distribuição dos da caatinga do vale do rio Salitre 
Entretanto, Branner (191 Ob) mencionou que o calcário ocorre 
sobre as partes baixas ao longo do vale do São Francisco, atin
gindo Bom Jesus da Lapa, assim como ao longo dos rios Corrente 
e Carinhanha, na margem esquerda do São Francisco 

1 3 4 1 -Localidades fossilíferas 

A) Bom Jesus da Lapa (3) 

Oliveira (1937) mencionou a presença de impressões bem con
servadas de folhas de aspecto atual. na região calcária de Bom 
Jesus da Lapa (BA) 

Mello Junior (1938) coletou, na gruta calcária de Bom Jesus 
da Lapa, grande abundância de fósseis cenozóicos, dentre eles 



um artrópode, provavelmente recente, nos interstícios do calcá
rio secundário esbranquiçado e poroso, de fraca resistência Este 
material, coletado por Mello Junior, em 1938, encontra-se 
depositado na Seção de Paleontologia do DNPM 

Assinala-se a presença, neste material, de um exemplar de 
Odontostomus mflatus Pfeiffer (DGM 3 731-1) 

Oliveira (apud Paiva, 1938) estudou o material coletado por 
Mello Junior, identificando "Paludma?sp ; Hel1x sp.; Planorb1s olwa
ceus Reeve; S1mpulops!s? sp.; Strophoche!lus sp; Planorb1s pana
mens!s Reeve e 8!11nus sporad!cus d'Orb" 

Domingues (1948) assinalou que foram encontrados na gruta 
de Bom Jesus da Lapa moluscos, miriápodes e vertebrados 
fósseis em calcário mais claro, vistos numa pequena exposição 
realizada na Igreja de Bom Jesus da Lapa 

Beurlen, K (1970) feL referência à presenca de uma fauna de 
mamíferos quaternários em cavernas calcária·s de Bom Jesus da 
Lapa (BA) 

B) Janaúba (13) 

Sommer & Cunha (1962) assinalaram que em terras da Fazenda 
de Moisés Lacerda, no local chamado Floresta, distante 25 km de 
Janaúba (MG), Rosalina Pereira da Silva, prospector de fósseis 
por conta da Universidnde de Minas· Gerais, encontrou ossos 
fósseis do Pleistoceno O Reitor da UMG solicitou a colaboracão 
dos Professores Castro Faria e Paulo Couto, do Museu ~Jacio~al, 
para avaliar este material, mas, impossibilitados rle irem ao local 
dos achados, indicaram F W Sommer e F Cunha para este tra
balho Ao trabalharem no local, coletaram eles, nesta primeira 
escavação, representantes do gênero Slrophoche!lus, engastados 
no paredão a 1 m de profundidade da superfície atual e cheios de 
terra, que revelaram a presença de girogonites do gênero Chara. 
ostracodes e pequenos caramujos e assinalaram, também, a pre
sença de planorbídeos que, por terem sido coletados no monte 
de aterro, não possuem local estratigráfico certo Nas segunda e 
terceira escavações, realizadas no paredão, foram encontrados 
ossos de mamíferos dos gêneros Haplomas10don. Eremo!l!enurn. 
Toxodon Scelidorhenurn (?). Sn7!lodon (7) e cervídeos, segundo 
Paula Couto e Fausto Cunha; este material, ern sua maior parte, já 
se encontrava em Belo Horizonte, na Cidade Universitária 

Estes mesmos autores coletaram argilas dentro de cavernas 
situadas pouco mais de 2 km a leste da fazenda Neste mate r ia I, 
anali,sado por técnicos do Museu Nacional, foram encontrados 
por Alvaro Xavier Moreira polens de dicotiledôneas na argila mar
nosa próximo à ossada e, por Antonio Carlos Magalhães Macedo, 
ostracodes ela familia Cyprididae, com o gênero Chlamyd01heca e 
gêneros C e D desta mesma familia, tanto na argila como no con
teúdo terroso, de Strophocheilus Foram encontrados por Arnaldo 
Coelho o gênero Gas/roco(pjta (?) na escavação das assarias; o 
gênero Strophoche!lus, do solo da cavernil, de uma passagem 
lateral da caverna e da escavação das ossadas; o gênero Orepano
trema, do solo da caverna e da escavação das ossadas; o gênero 
Ap1exa (s1c), da passagem lateral da caverna e um gênero indeter
minado da família Endodontidae e representantes de mais três 
familias diferentes, do solo da caverna Também foram encontra
dos nesta argila vértebras de peixes e escamas, metapodiais de 
aves e fragmentos ósseos de cervídeos 

Cunha & Sommer (1962), em trabalho mais detalhado,men
cionararn que este jazigo fossilífero se encontra a oeste de 
Janaúba, interpretando-o como um sumidouro enwpido, em 
cujas camadas foram encontrados os fragmentos ósseos, as
sinalando que foram encontrados restos fósseis em pelo menos 
dois lugares diferentes, distantes cerca de 400 m um do outro 
Um outro afloramento calcário situado a cerca de 800 m a nor
deste da sede da fazenda foi por eles visitado É um lajedo no qual 
se encontraram escavados túneis e cavernas, onde coletaram 
restos fósseis de cervídeos, ungulados e conchas de gastrópodes 
pulmo.nados, pertencendo, no mínimo, a três gêneros diferentes 
Assinalaram também que os microfósseis encontrados, tais 
como oogônicos de carófitas, carapaças de ostracodes e conchas 
de gastrópodes, nos sedimentos interpretados como depósitos 
lacustres, parecem indicar a existência de lagoas perenes no final 
do Pleistoceno 

Mais tarde, Cunha (1978) fez referência à "lagoa" de Janaúba, 
como uma uvala parcialmente preenchida por camadas hori
zontais, rítmicas, onde se encontram dois jazigos fossilí
feros, jaziÇJos 1 e 2 No jazigo 1, escavado no fundo da 
tJVala, foram coletadas ossadas fósseis, a cerca ele 3 m de pro
fundidade. No jazigo 2, foram encontrados girogonites de carófi
tas em sedimento depositado no interior da concha de Strop
hoche!lus, encontrada a cerca de 1 m de profundidade, associada 
a restos de mamíferos fósseis; moluscos dos gêneros Gas/rocopta 
(?), Strophoche1lus (associado a restos de mamíferos fósseis), Ore
panotrema. Aplexa (também associado a restos de mamíferos), 
Enrodma. Sola1ops!s e dois gêneros indeterminados das fam O ias A 
e B e pólen do mono e dicotiledôneas e esporos de pteridófitas, 
ambos presentes em todos os níveis estratigráficos Na caverna 
calcária, em solo residual e numa panela no interior da mesma 
caverna, contendo vertebrados fósseis, estes autores encontra
ram moluscos e ostracodes dos gêneros Chlam!do!heca. Xenocy
pns e gêneros C e D, todos da família Cyprididae, associados a 
restos de mamíferos fósseis 

Paula Couto (1979) assinalou que" é possível que os restos 
de megatérios coletados na pane nane, cemral e cernro-oes1e do 
Brasil pertençam a Eremothenum pelo menos em sua maior 
parte, e que os restos descobertos na região Sul do País sejam 
referíveis a Megathenum 

C) Terra Ronca (19) 

Na caverna de Terra Ronca, situada na Fazenda Terra Ronca, 
município de Posse (G 0), Barbosa et al11 (1 969) assinalaram a pre
sença de restos fósseis do Pleistoceno e artefatos arqueológicos 
ainda não tocados; através da Lapa da Terra Ronca, formada em 
calcários do Grupo Bambuí, passa o rio da Lapa, afluente do 
Palmeiras 

D) Jacaré (24) 

Barbosa et al11 (1969) assinalaram a presença de restos fósseis do 
Pleistoceno e artefatos arqueológicos, na caverna de Jacaré, no 
município de Campos Belos (GO) em terrenos calcátios do 
Bambuí 

E) São Domingos 11 (25) 

Mendes & Petri (1971) fizeram referência à presença de molus
cos e vertebrados, em grande parte extintos, em depósitos no 
interior de grutas, em São Domingos (GO) 

F) Angélica (26) 

Barbosa e r al11 ( 1969) assinalaram a presença de restos fósseis do 
Pleistoceno e artefatos arqueológicos na caverna de Angélica, no 
município de São Domingos (GO) em terrenos calcários do 
Bambuí 

G) Santa Maria da Vitória (27) 

Moraes Rego (1926) mencionou ter encontrado possíveis restos 
de anelídios ou vermes e, talvez, conchas ele biválvios indeter
mináveis nos calcários pretos próximo a Santa Maria (hoje Santa 
Maria da Vitória), BA 

H) Riacho de Santana (28) 

Veiga (1967) registrou a presença, pouco ao norte da confluência 
do rio Caraíba de Fora com o riacho das Três Passagens, a 
sudoeste de Matina, município de Riacho de Santana (BA), de 
ossos de mastodontes em lagoas preenchidas por sedimentos 
não consolidados 

I) Paranã (29) 

Barbosa et al11 (1969) indicaram a presença de restos de fósseis 
do Pleistoceno e artefatos arqueológicos na caverna de Paranã, 
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situada no município de Posse (GO), formada em calcários do 
Grupo Bambuí 

J) Paranoá (30) 

Moreira & Melo ( 1971) descreveram um dente de Smtlodon 
populator Lund, 1842, encontrado por Aldemário Barreiro Filho, 
em 1969, no lago Paranoá, nas proximidades do Brasília 
Motonáutico Clube, numa fina capa de lodo no leito do riacho 
Fundo ou arroio Fundo, um dos tributários do lago, sendo a 
primeira ocorrência de Smt!odon Lund na área do Distrito 
Federal 

O Smtlodon populator Lund é popularmente conhecido como 
tigre dentes-de-sabre 

L) Cocos (31) 

Grande número de fósseis foi encontrado nas formacões cal
cárias na área de Cocos (BA)qüando de uma expedição ~ientífica 
constitu ida por técnicos do Cons\)lho Nacional de Geografia e da 
DGM do DNPM, realizada na região compreendida entre as cida-
aes de Formosa e Dianópolis (GO) , 

Paraense (1975) assinalou a presença do gastrópode Dre
panotrerna pt!eatum Paraense, 1 971, em sedimentos atuais de 
Formoso, município de Coribe (BA) 

M) Carinhanha (32) 

Mello Junior (apud Domingues, 1948) mencionou a presença de 
alguns gastrópodes em um calcário negro mais recente, encon
trado em Carinhanha, na margem esquerda do rio São Francisco 

Regrstrou-se, ainda, o encontro de grande número de fósseis 
nas formações calcárias próximas à cidade de Carinhanha (BA) 
quando de uma expedição científica formada por técnicos do 
Conselho r~ucional de Geografia e da DGM do ONPM, realizada 
na região compreendida entre as cidades de Formosa e Dianó
polis, Goiás 

N) Lapa Escrivida de Cima (33) 

Em sedimentos depositados no interior da gruta da Lapa Escri
vida, próximo à Montalvânia (MG), Bruni et a/11 (1976b) assinala
ram a presença de grandes ossos de mamíferos fósseis De 
acordo com Moutinho da Costa et altt (1976). a gruta da Lapa 
Escrivida de Cima, formada em calcários do Grupo Bambuí, está 
situada na Fazenda Parela e é assim denominada por existirem, 
nessa fazenda, dois corpos de minérios, o da Lapa Escrivida de 
Cima e o da Lapa Escrivida de Baixo, e pela existência de gravuras 
desenhadas na parede de urna caverna situada pouco ao sul da 
Lapa Esc r ivida de Cima Esta ocorrência está listada sob o n? de 
ordem 148 na Listagem de Ocorrências Minerais da Folha SD 23 
Brasília da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo e com 
mineralização de fluorita 

O) Rio Verde (34) 

Oliveira & Leonardos (1943) referiram-se à presença, na coleção 
do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, de ossos de animais do 
Pleistoceno, procedentes do rio Verde, afluente do rio São 
Francisco 

Também Paula Couto (1947) fez referência a restos de Mega
thenum coletados em Rio Verde (BA) 

P) Três Irmãos (35) 

Domingues (1948) mencionou a presença de grandes ossos 
fósseis no morro dos Três Irmãos, a nordeste de Palmas de Monte 
Alto, por ocasião da limpeza de cacimbas 

Q) Pau de Espinho (36) 

Domingues ( 1948) citou o encontro de ossadas fósseis em ro
chas calcárias do Serrote do Pau de Espinho, situado a duas 
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léguas a oeste do morro dos Três Irmãos. Na Listagem de Ocor
rências Minerais da Folha SD 23 Brasília da Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo, esta ocorrência se encontra listada sob o 
n~ 232 como Fazenda Espinho, a no1oeste de Palmas de MontE 
Alto (BA) 

R) Guanambi (37) 

Moraes (1924) fez referência a ossos tósseis procedentes de 
Guanarnbi, antiga Bela Flor (BA), depositados em Salvador, nas 
coleções de Adoipho Diniz Gonçalves, segundo informações do 
engenheiro Alpheu Diniz Gonçalves 

S) Palmas de Monte Alto (38) 

Moraes (1924) referiu-se à presença de ossos de animais extin
tos, mencionados por Spix e Martius, perto de IVIonte Alto 
(BA) 

Branner (1915) assinalou a presença, nas coleções do Dr 
Adolpho Diniz Gonçalves, de Salvador, de dentes e ossos de mas 
todonte, procedentes de Monte Alto (BA), perto do rio São Fran
cisco. Segundo Gomes ( 1934), Branner descreveu depósitos 
pleistocênicos com restos de mamíferos, entre os quais Masto
don humboldtt Cuvier, encontrados nas proximidades de IVIonte 
Alto (BA) 

Provavelmente, o Mastodon humbo/dtt referido por Branner 
seja, em verdade Haplomastodon 

Mattos (1935) mencionou o encontro de urna ossada fóssil, 
destruída, num caldeirão da Fazenda de Santa Rosa, município 
de Palmas de 1\tlonte Alto (BA) 

Segundo Paula Couto ( 194 7). restos de Megcnhenum foram 
coletados em Monte Alto (BA) 

De acordo com Simpson & Paul& Couto (1957), encontra-se 
depositada nas coleções do Departamento de Paleontologia e 
Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade de São 
Paulo a parte posterior de um terceiro molar inferior direito de um 
Haplomastodon warmgt (Holland) (no 3-1201, antiga coleção Pai
xão n? 2076), procedente de Monte Alto (BA) 

Campos &Campos (1976) registraram a presença na Seção de 
Paleontologia do DNPM de restos de um mastodome, prova,tel
mente Hap!omastodon (DGM 30-rvl), procedente de Monte Alto 
(BA). 

Segundo Paula Couto (1979) pertencem a haplomastodon warmg1 
os restos. principalmente molares isolados, procedentes de 
diversos lugares do Brasil, sendo este gênero considerado como 
o mais abundante e mais distribuído na América do Sul. 

f) Janelão (39) 

Segundo Bruni et al11 (1976b), grandes ossadas de mamíferos 
fósseis, ainda nao estudadas, são encontradas em Janelão, pró
ximo a ltacarambi (MG), em grutas formadas em calcários do 
Grupo Bambuí; a ocorrência de Janelão está situada a 6 km a 
sudoeste da Mina Grande,que por sua vez, está localizada a 12,5 
krn a noroeste de ltacarambi 

U) Fabião (40) 

Bruni et al11 (1976b) assinalaram a presença de grandes ossadas 
de mamíteros, ainda não estudadas, em grutas formadas em cal
cários do Grupo Bambuí, na localidade de Fabrão, cornprefmdida 
entre Januária e ltacarambi (MG) Na listagem de Ocorrências 
Minerais da Folha SD 23 Brasília da Carta Geológica do Brasil ao 
Milionésimo, esta ocorrência se encontra listada sob o n? de 
ordem 049, com rnineralizações de fluorita 

V) Januária (41) 

Segundo Barbosa (1934), O de Albuquerque fez referência, 
em 1929, à presença de folhas de dicotiledôneas e moluscos 
atuais em calcários encontrados em Januária (MG) 



1.4- GEOLOGIA ESTRUTURAL 

Nos limites da Folha SD 23 Brasília, fói possível identificar atra
vés das imagens de radar feições estruturais de âmbito local e 
regional, que foram tentativamente agrupadas em áreas de com
portamento homogêneo, aqui denominadas de Domínios Estru
turais Após a descrição das principais feições que caracterizam 
cada domínio, é apresentada a descrição sumária das principais 
estruturas locais inerentes a cada um desses compartimentos 
estruturais As estruturas regionais em virtude de sua maior 
abrangência serão descritas no final do capítulo 

i .4 1 - [)omínio da Chapada Diamantina Ocidental 

O grau de plasticidade da tectônica que afetou a porção ocidental 
da Chapada Diamantina está bem evidenciado através das ima
gens de radar São dobramentos idiomórficos similares ou con
cêntricos, cuja direção regional de seus eixos obedece à 
direção NNO-SSE, compondo amplos dobramentos normal
mente assimétlicos, com vergência para OSO t\la parte norte, 
desenvolvem-se, via de regra, dobras abertas e com mergulhos 
dos flancos em volta de 0°-35° Para sul, esses dobramentos 
tornam-se mais apertados, com os megulhos dos flancos em 
torno de 45°-60° Estes esforços foram responsáveis pelo apare
cimento de uma laminação ou xistosidade nos filitos e clivagem 
nos quartzitos. 

A tectônica quebrável agiu de maneira intensa, originando sis
temas de falhamentos normalmente paralelos aos eixos dos do
bramentos (longitudinais), que em alguns locais são deslocados 
pelas falhas transversais, perpendiculares aos eixos das dobras É 
possível que esse conjunto de falhas tenha sua origem rela
cionada aos esforços de cisalhamento oriundo dos dobramentos 
acima discriminados 

O terceiro tipo de falhamento é o de gravidade, que está bem 
evidenciado a 16ste de Paramirim, onde via de regra constitt•i sis
temas de horst e grabens, possivelmente relacionados aos esfor
ços de distensão da crosta 

A) Sinclinal de Água Quente 

Está exposta na porção oriental da Folha SD 23-X-D em cuja 
borda ocidental está situada a cidade de Paramirim (Fig 1 77) 
Corresponde a uma braquissinclinal cujo plano a)<ial apresenta 
direção t'JNO-SSE, com caimento para ENE e vergência OSO Sua 
largura é de aproximadamente 16 km por 75 km de extensão, 
onde estâo expostos todos os litotipos do Grupo Chapada Dia
mantina. com exceção da Formação Morro do Chapéu e apresen
tando intrusivas básicas, cortando essas litologias 

O sistema de faihamento principal é paralelo à direcão do 
plano axial, com urn sistema secundário perpendicu.lar ao 
primeiro 

B) Sinclinal de Piatâ 

Localiza-se no quadrante sudeste da Folha SD 23-X-B a leste da 
cidade de Remédios, prolongando-se para as Folhas SD 24-V -A e 
SD 24-V-C Na sua extremidade norte, nos ciomínios da Folha 
SD 23 Brasília, a estrutura é fechada, abrindo-se paulatinamente 
ao penetrar para a Folha SD 24 Salvador. É uma sinclinal com 
duplo caimento, com eixo disposto segundo a direcâo NNO-SSE 
É assimétrica, com vergência para OSO, apresent~ndo nos limi
tes da Folha em pauta uma largura de apmximadamente 5 km e 
extensão de cerca de 50 km Em seus flancos, estão expostas 
litologias das Formações Seabra, Tombador e Caboclo, com 
alguma cobertura detrítica arenosa disposta em seu interior 

C) Anticlinal da Serra da Estiva 

Situa-se na porção centro-leste da Folha SD 23-X-B definir1do 
uma estrututa aberta, assimétrica, com cerca de 15 km de largura 

e 55 km de extensão A direção de seu eixo é NNO-SSE, apresen
tando duplo caimento e vergência para OSO. Seus bordos são 
formados por litotipos da Formação Seabra, e seu interior acha-se 
recoberto por sedimentos detríticos arenosos recentes 

D) Sinclinal de Bonina! 

Assoma no quadrante nordeste da Folha SD 23-X-B, prolon
gando-se para a Folha SD 24-V-A na região de Bonina! Trata-se 
de uma sinclinal aberta com eixo disposto segundo NNO SSE, e 
caimento para NNO, assimétrica, com vergência pera OSO Sua 
largura é de aproximadamente 1 O km, apertando-se mais pilra a 
Folha SD.24 V-A, e sua extensão nos domínios da Folha SD.23-
X-B é de 13 km Afloram nos seus flancos litologias da Formação 
Tombador e seu interior é constituído pela Formação Caboclo e 
cobertt•ras detríticas arenosas recentes Se:•s bordos sao baliza
dos por um sistema de falhas de direção paralela ao eixo da 
estrutura 

E) Anticlinal do Antari 

Pequena estrutura em anticlinal, cujo eixo apresenta a mesma 
direção regional ou seja NNO-SSE, e seu caimento é para ESE É 
uma estrutura ampla cujo fechamento corresponde à extremi
dade NNO da Sinclinal de Bonina! Em seus flancos, estão expos
tas litologias da Formação 1 ombador, e seu interior é constituído 
por litotipos da Formação Seabra Localiza-se no quadrante nor
deste da Folha SD 23-X-B 

F) Sinclinal da Mangabeira 

Grande estrutura em sinclinal situada a leste da localidade homô
nima, cujo fechamento acha-se exposto ao longo da rodovia BR-
242, estendendo-se para norte, penetrando para a Folha 
SC 23-Z-0, em diteção de Barra e Xique-Xique É uma ampla 
estrutura aberta, cuja largura é de aproximadamente 15 km e mais 
de 50 km de extensão Seu eixo acompanha a direção geral dos 
dobramentos existentes no bordo ocidental da Chapada Diaman
tina (N NO-SSE), cujo caimento é para NNO e vergência para ONO 
Estão expostas em seus flancos litologias das Formações Man
gabeira, Seabra. Tombador, g no seu interior estão presentes a 
Formacão Caboclo e coberturas detríticas recentes com intrusi
vas bá~icas cortando essas unidades 

G) Anticlinal de OurictJri do Ouro 

Estrutura localizada na porção centro-norte da Folha SD 23-X-B, 
nas vizinhancas da cidade homônima, constituindo uma anti
clinal com duplo caimento, com cerca de 8 krn de largura e 25 km 
de extensão Seu eixo apresenta direção NNO-SSE, com ver
gência para OSO É uma estrutura aberta, cujo plano axial met
gulha para ESE, formando um ângulo mais acentuado do que 
aqueles observados nas estrutur·as anteriores Parece indicar uma 
discordância angular entre as litologias das unidades litoestrati
gráficas da região de Brotas de Macaúbas, com aquelas da região 
de Mangabeira, acrescentando-se ainda uma tectogênese mais 
intensa na primeira porção, cujos dobramentos são via de regra 
de pequena amplitude e apertados, contrastando com os amplos 
dobramentos abertos da segunda região Os litotipos aflorantes 
correspondem à base da Formação Mangabeira, correspondente 
aos Membros Ouricuri do Ouro e Lagoa de Dentro, com seu 
interior recobertos pela sedimentação recente 

H) Anticlinal de Brotas de Macaúbas 

Estrutura fechada em anticlinal. com cerca de 3 km de largura e 20 
km de extensão. Seu eixo é NNO-SSE com caimento para NNO e 
vergência para OSO O seu interior apresenta-se encoberto por 
sedimentos detríticos recentes, com eventuais panelas de rochas 
do Complexo Caraíba-Paramirim Localiza-se na estrada de liga
ção da BR-242 com a cidade de Brotas de Macaúbas 
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I) Sinclinal da Ponta da Serra 

Pequena estrutura em sinclinal fechada, cuja largura é de apro
ximadamente 5 km por 25 km de extensão Apresenta duplo cai
mento, constituindo na realidade uma braquissinclinal, cujo 
eixo apresenta direção NNO-SSE, com vergência para OSO 

Encerra em seu leito litotipos da Formação mangabeira, sendo 
seu interior constituído por quartzitos que aqui foram considera
dos pertencer à Formação Tombador Apresenta-se intensa
mente tectonizada por sistema de falhamentos com direção NNO 
e NNE 

1.4 2- Domínio do Espinhaço Setentrional 

Este domínio estrutural compreende toda a serra do Espinhaço, 
desde seu limite sul no Estado de Minas Gerais até sua porção 
mais setentrional nas proximidades da cidade de lbotirama, no 
Estado da Bahia Sem dúvida é o domínio de maior complexidade 
em seu arcabouco tectonoestrutural, dentro dos limites da Folha 
SD 23 Brasília Úma visão regional através das imagens de radar 
parece indicar que a serra do Espinhaço constituiria um sistema 
integrado de megassinclinórios e anticlinórios deformados e ero
didos amplamente pela tectônica de quebramento que atuou 
intensamente com eixos mergulhantes para SSE e desenvolvi
mento longitudinal por mais de 200 km A direção geral das 
camadas é N NO-SSE, com mergulhos geralmente suaves, meno
res que 45°, tornando-se mais acentuados à vertical no paralelo 
de Boquira, onde sofrem uma torção helicoidal A partir deste 
ponto, em direção ao sul da Folha, as camadas passam a mergu
lhar para leste, constituindo um megaanticlinório fechado bem 
evidenciado na sua porção meridional, com seu interior vazado, 
expondo rochas dos Complexos Cara íba-Paramirim, Santa Isabel 
e Guanambi Sua aba ocidental está representada pelas serras de 
Palmas de Monte Alto e Central Para norte daquela cidade, este 
anticlinório teria preservado somente sua aba ocidental, através 
da serra do Boqueirão, com sua aba oriental possivelmente des
truída através da geoabertura representada pela Falha de Santo 
Onofre, juntamente com a aba ocidental da Anticlinal do Santo 
Onofre, pelo mecanismo da junção de duas placas crustais 

Na porção norte da Serra, foram identificadas duas sinclinais 
denominadas aqui de Sinclinal da Barriguda e do Santo Onofre, 
apesar de trabalhos anteriores os terem identificado como uma 
única estrutura A separação se baseia na diferença marcante na 
direção de seus eixos, bem como por apresentar, a primeira, evi
dências de pelo menos uma fase tectônica entre as rochas 
que a compõem 

Dobras menores reviradas podem ser observadas, principal
mente nas Formações Canatiba e Sítio Novo, onde a alternância 
de estratos competentes e incompetentes permitiu o desenvolvi
mento de estruturas apertadas, enquanto que nas unidades 
psarníticas esses dobramentos são mais abertos, pela própria 
consistência do material 

Moutinho da Costa & Silva (1980) apresentaram um modelo 
evolutivo para a serra do Espinhaço, com base na sua semelhança 
com as seqüências supracrustais deformadas na zona monta
nhosa de Barberton Segundo esses autores, a serra do Espinhaço 
na área do Projeto Santo Onofre compreende um anticlinório 
configurado pelas serras do Estreito e Boqueirão, e por um bis
sinclinório de Santo Onofre, que corresponde a um par de sin
clinais vizinhas, interligadas por urna estreita zona antiformal em 
cúspide (cuspate foldmg) 

A tectônica rúptil foi intensa com falharnentos longitudinais e 
transversais bem evidenciados nas imagens de radar, com a pre
sença marcante dos falhamentos gravitacionais principalmente 
na porção norte da serra 

A) Sinclinal da Barriguda 

Está exposta ao norte da serra do Espinhaco, com seu fecha
mento virado para a rodovia BR -242, próxirno.à lbotirama Consti
tui urna estrutura aberta com a direção de seu eixo NS e mergulho 
para sul Sua largura é de aproximadamente 15 km por 25 krn de 

extensão, onde estão expostas as rochas quartzíticas das For
macões Bom Retiro e Pajeú. Em seu interior, é visível a presença 
de intrusivas básicas na forma de grandes derrames, mais ou 
menos concordantes com a direcão de acamamento. Os mergu
lhos dos flancos são fracos, variándo entre 35°-45°, e as rochas 
que compõem a estrutura parecem evidenciar uma fase a mais de 
deformação pelo aspecto que apresentam nas imagens, indi
cando uma fase de tectonismo quebradiço mais intenso, bem 
como pelo grau metamórfico de seus litotipos 

B) Sinclinal de Santo Onofre 

Está localizada a sudoeste da anterior, sendo uma estrutura 
aberta com cerca de 20 km de largura e 200 km de extensão (Fig 
1 78) É a principal estrutura da serra do Espinhaço Setentrional, 
onde a seqüência litoestratigráfica do Grupo Santo Onofre está 
totalmente em seu flanco oriental e porção central Seu eixo pos
sui direção NNO-SSE, com mergulho paraSSE, apresentando seu 
fechamento NNO, com truncamento parcial pela Falha do Santo 
Onofre No sentido sul, o estilo de dobramento torna-se mais 
complicado com o surgimento de várias dobras menores, assim 
como também na porção oeste da grande falha esses dobramen
tos tornam-se abundantes, com a direção de seus eixos concor
dando com a estrutura principal Os falharnentos são intensos, 
dos tipos longitudinais, transversais e de gravidade, destacando
se, além da Falha do Santo Onofre, aquelas localizadas nas pro
ximidades da cidade de Macaúbas, responsáveis pelo escar
pamento do flanco oriental da serra do Espinhaço As falhas 
menores são responsáveis pelos deslocamentos dos filões 
plurnbíferos na Mina de Boquira, apresentando rejeitas de até 
100m, sendo no entanto estéreis 

1 4 3- Domínio do Médio São Francisco 

Este domínio corresponde à extensa faixa localizada a oeste do 
rio São Francisco, de direção geral N-S, compreendendo a área 
de ocorrência do Grupo Barnbuí, nos Estados da Bahia e Minas 
Gerais, nos limites da Folha SD 23 Brasília, com reflexos dessa 
estruturacão notadarneme evidenciados no imenso chapadão 
que constitui a Formacão Urucuia É constituído por dois subdo
mínios, aqui sem denominação específica, mas com caracteres 
peculiares bem diferenciados que justificam estas subdivisões 

Subdomínio I- Localiza-se na porção setentrional da locali
dade Cerro Dourado, prolongando-se em direção norte para ~ 
cidade de Wanderley, e para noroeste em direção de Barreiras E 
caracterizado por intensos dobramentos apertados e simétricos, 
com larguras aproximadas entre 200 e 500 m, com eixos segundo 
ENE-OSO, e vergência para OSO suavizando para sul e para 
noroeste, onde já nas proximidades da cidade de Barreiras as 
camadas estão praticamente horizontalizadas Possivelmente 
estes dobramentos estão diretamente relacionados àqueles exis
tentes mais ao norte desta área, correspondente à faixa de dobra
mento do rio Preto Neste domínio a tectônica rúptil foi intensa, 
marcadamente os falharnentos de direção NE-SO, com suturas 
apresentando dezenas de quilômetros de extensão, cujos refle
xos estão bem evidenciados ao longo do chapadão Urucuia, onde 
os cursos de água dos grandes rios apresentam um padrão de 
drenagem paralela concordante com aquela direção, também 
afetando as rochas da Formação Três Marias, já no Estado de 
Goiás, onde é truncada pela direção NO-SE, possivelmente rela
cionada ao Evento Brasiliano 

Subdomínio 11 -Estende-se na porção meridional do Cerro 
Dourado, prologando-se para sul em direção das cidades de Mon
talvânia e Januária, adentrando para a Folha SE 23 Belo Hori
zonte Nesta porção os dobramentos praticamente inexistem, 
urna vez que os acarnarnentos são horizontalizados, sendo proe
minente nesta faixa o intenso sistema de falharnentos ortogonais 
com direção NE-SO e NO-SE Estes falharnentos são principal
mente gravitacionais, responsáveis pela grande dificuldade de se 
estabelecer o empilhamento estratigráfico do Grupo Barnbuí; já 
não bastasse a grande similaridade de seus litotipos, estes são 
colocados lado a lado através dos movimentos epirogenéticos 
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Fig. 1.78- Espinhaço Setentrional. 

150/GEOLOGIA 



existentes, como bem exemplificado nas regiões de Januária e 
Lontra 

A) Falha de Brejolândia 

Localizada na região entre Brejolândia e Cerro Dourado, apresenta 
direcão NE-SO, com cerca de 3 km de extensão Sua importância 
é de'vida a limitar os subdomínios I e 11. Parece constituir uma 
falha inversa, colocando em contato em um mesmo nível topo
gráfico litologias das Formações Santa Helena e Lagoa do Jacaré 

B) Falha de Januária 

Localiza-se aproximadamente ao longo do leito do rio São Fran
cisco, entre a cidade de Januária e a localidade de Lontra, com 
direção geral NE-SO, sistem? este responsável pelos diversos 
alinhamentos do grande rio E uma falha inferida, provavelmente 
de gravidade, responsável pelo posicionamento em um mesmo 
nível topográfico das camadas horizontalizadas das Formações 
Sete Lagoas e Santa Helena do Grupo Bambuí Para norte sofre 
ligeira inflexão para a direção NNE-SSO 

1 4 4- Domínio da Região de Rio Pardo de Minas 

Este domínio consiste em parte da Faixa de Dobramentos 
Aracuaí, de Almeida (1977) (Fig 1 79), adjacenté ao bordo sul e 
sud~ste do Craton do São Francisco, englobando os litotipos do 
Grupo Macaúbas e, no extremo norte do domínio, do Grupo Serra 
de lnhaúmas, estendendo-se por toda a bacia hidrográfica do rio 
Pardo, nos limites dos Estados da Bahia e Minas Gerais Esta faixa 
de dobramentos provém da região de Diamantina com direção 
geral NNE, penetrando no Estado da Bahia em direção a Monte
zuma e Cordeiro, descrevendo um grande arco cuja concavidade 
é voltada para sul, infletindo para a direção E-0 na serra de lnhaú
mas, e já na Folha SD 24 Salvador passa a apresentar a direção 
SE-NO 

É caracterizada por grandes dobramentos abertos, holomórfi
cos, com seus eixos paralelos à configuração do grande arco, ou 
seja, NNE-SSO, apresentando caimento para SOe vergência para 
o interior do craton São dobras principalmente do tipo isoclinais, 
com flancos mergulhando para ESE A leste de Rio Pardo de 
Minas, a imagem de radar demonstra a presença de uma estrutura 
em anticlinal com duplo caimento, constituindo uma pseudo
estrutura circular, compondo uma figura de interferência, indicativa 
da superposição das deformações brasilianas sobre aquelas 
geradas em ciclos anteriores 

Os falhamentos obedecem à mesma direcão dos eixos de do
bramentos existentes, muitas vezes conjung~ndo os pares de do
bramentos, sendo ainda importantes algL'mas falhas de empL'rrão, 
como a situada a oeste de Ferreirópolis, passando ainda pela 
cidade de Taiobeiras Em contraste, tanto os dobramentos 
quanto os falhamentos existentes na serra do Espinhaço pos
suem orientação para NO-SE 

A) Anticlinal de Rio Pardo de Minas 

Situada a leste daquela cidade, constitui uma braquianticlinal 
com cerca de 30 km de extensão por 1 O km de largura, imposta 
sobre as rochas da Formação Carbonita Seu eixo possui direção 
NNE-SSO, com seus flancos mergulhando para SO Seu interior 
apresenta-se recoberto por sedimentos detríticos recentes 
Constitui uma figura de interferência, indicativa da superposição 
de eventos deformantes Seu flanco oriental é balizado porfalha
mento concordante com a direção de seu eixo, colocando lado a 
lado suas litologias com as que compõem a Formação Jequitaí 

B) Sinclinal de São João do Paraíso 

Estrutura localizada a oeste daquela cidade possuindo cerca de 
50 km de extensão por 25 km de largura A direção de seu eixo 
concorda com NNE-SSO, e caimento para sul, onde em seus 

flancos estão expostos os metadiamictitos da Formação Jequitaí 
e, em seu interior, a constante cobertura detrítica recente 

C) Falha de Taiobeiras 

Falha de empurrão de grande extensão, de direção ENE-OSO, 
prolonga-se para sul adentrando na Folha SE.23 Belo Horizonte, 
e para norte em direção a São João do Paraíso, onde apresenta -se 
encoberta por sedimentos recentes Seu lado oriental cavalga 
sobre o oposto, co·m rejeito de cerca de 50 m, expondo, na por
ção leste, as seqüências basais do Grupo Macaúbas, pertencen
tes à Formação Salinas 

1 4 5- Domínio do Planalto Central e Região de Cavalcante 

Este domínio compreende a larga faixa ocidental da Folha SD 23 
Brasília, de direção geral norte-sul, incidindo, em sua totalidade, 
na Faixa de Dobramentos Brasília de Almeida (1977).A tectônica 
plástica que atingiu este domínio, durante os diversos ciclos que 
ali atuaram, afetou sobremaneira os metamorfitos que compõem 
os Grupos Araí, Paranoá e Bambuí, evidenciando nas imagens de 
radar, pelo menos, qL,atro fases compressivas distintas 

A primeira fase afeta diretamente os metassedimentos do 
Grupo Ara í, principalr,lente na porção centro-norte desse dom í
nio São dobramentos holomórficos, constituídos por amplas sin
clinais e anticlinais abertas, modeladoras das serras da Ave 
Maria, Ara í, Tombador, Ticunzal etc A orientação de seus eixos é 
segundo a direção norte-sul, com inclinação para norte, cujos 
flancos mergulham para oeste, constituindo dobramentos 
isoclinais,cuja vergência para leste aponta para o interior do Cra
ton do São Francisco 

Na região do rio Bagagem, essa primeira fase de deformação 
está também exposta, sendo superposta pelos dobramentos que 
constituem a fase compressiva seguinte 

A segunda fase de deformação fica localizada principalmente 
na região sudeste de Colinas e no alto curso do rio Bagagem 
Constitui-se de amplos dobramentos abertos, cuja direção de 
seus eixos é este-oeste sobreposta à fase inicial e produzindo um 
plissado de pequenos dobramentos de direção norte-sul Afeta 
diretamente os metassedimentos do Grupo Paranoá e consquen
temente os do Grupo Araí, que são sotopostos àquela primeira 
unidade litoestratigráfica 

A terceira fase, já menos intensa, está localizada na porção 
sudoeste da Folha e leste da cidade de Brasnia Afeta diretamente 
as rochas dos Grupos Bambuí e Paranoá, cuja direção geral de 
seus eixos é NNO-SSE, coincidente com o alinhamento estru
tural, responsável pelo principal sistema de falhamentos que se 
prolonga de Una í 

Esta deformação é refletida através de pequenos dobramen
tos fechados, constituindo sinclinais e anticlinais geralmente 
conjugadas através das zonas de falhas São dobras tipo 
isoclinais de grande amplitude, cujos flancos mergulham para 
sudeste, com vergência para nordeste Geralmente em seus flan
cos estão expostos litotipos do Grupo Paranoá, e, em seu interior, 
litologias do Subgrupo Paraopeba, parecendo indicar dobra
mentos tipo nappes 

A quarta fase compressiva é de expressão singela, localizada 
na porção nordeste da Folha SD 23-Z -C, afetando suavemente as 
litologias da Formação Três Marias Possui direção geral NNE
SSO, com eixos inclinados para SSO e planos axiais indicando 
mergulhos para NNO 

Dois sistemas de falhas são proeminentes neste domínio O 
primeiro situado na porção sul, com direção geral NO-SE, defor
mando amplamente as rochas ali existentes Dentro desse con
texto destaca-se a falha inversa da serra de São Domingos, 
colocando litologias do Grupo Paranoá sobre litologias do Grupo 
Bambuí 

O segundo sistema localiza-se na parte centro-norte do domí
nio, possuindo direção geral NNE-SSO, afetando principalmente os 
litotipos do Grupo Araí, destacando-se principalmente ao longo 
da Chapada dos Veadeiros Apesar de estar afetando rochas mais 
antigas que o primeiro sistema, esta fase parece truncar o sistema 
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Fig. 1. 79- Domínio Estrutural da regilo de Rio Pardo dt Minas. 
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NO-SE e, prolongando-se para norte, afeta indiscriminadamente 
as rochas ali existentes, desde o Complexo Goiano até o Bambu í, 
adentrando para a Folha SC.23 Rio São Francisco, definindo 
assim o Lineamento Transbrasiliano. 

A) Sinclinal da Serra do Funil 

Estrutura representada por uma braquissinclinal com cerca de 60 
km de extensão por 20 km de largura Seu eixo possui direção 
ligeiramente norte-sul. com flancos mergulhando para oeste. 
Nestes estão expostas rochas quartzíticas da Formação Arraias, 
cortadas pelo vulcanismo da base do Grupo Ara í. Seu interior é 
abatido, com a presença de sedimentos recentes 

B) Sinclinal da Serra da Ave Maria 

Pequena estrutura constituindo uma braquissinclinal com cerca 
de 20 km de extensão por 1 O km de largura. Em seu interior são 
expostos metapelitos da Formação Traíras, e seus bordos são 
constituídos por quartzitos da Formação Arraias 

C) Anticlinal do Riacho Forquilha 

Constitui o bordo sul da serra das Traíras. É uma ampla estrutura 
anticlinal. cujos bordos são quartzitos da Formação Arraias, onde 
dobramentos menores são visíveis Mais para norte expõem 
litologias da Formação Traíras 

D) Sinclinal da Serra do Tombador 

Estrutura sinclinal fechada, com eixo norte-sul e plano axial mer
gulhando fortemente para oeste Em seus bordos estão expostos 
quartzitos da Formação Arraias e, no seu interior, os metapelitos 
da Formação Traíras Possui cerca de 20 km de extensão por 2 km 
de largura Na sua base estão expostos os litotipos da For
mação Ticunzal 

E) Falha de Terezina 

Falha de empurrão de direção NE-SO afetando os quartzitos da 
Formação Arraias Possui inclinação do plano de falha para oeste, 
concordante com os eixos dos dobramentos ali existentes 

F) Falha da Chapada dos Veadeiros 

Falha de empurrão que serpenteia ao longo dos litotipos do 
Grupo Paranoá, na porção centro-ocidental da Folha Através 
deste falhamento a base do Grupo Paranoá constituída de quart
zitos é novamente exposta a oeste, tendo sido estas litologias 
mapeadas anteriormente como fazendo parte da seqüência de 
topo desta unidade, sendo então lhe atribuída uma espessura 
superior aos seus valores reais. 

G) Falha do Alto Paranã 

Também conhecida como Falha de Tiquira Constitui o bordo 
oriental da chapada dos Veadeiros a leste da cidade de São João 
da Aliança, cavalgando o Grupo Paranoá sobre litologias do 
Grupo Bambuí 

1 4 6- Estruturas regionais 

Algumas feições lineagênicas foram identificadas nos domínios 
da Folha SD 23 Brasília, aqui denominados de alinhamentos 
estruturais, constituindo um dos grandes subsídios obtidos atra
vés das imagens de radar Representam zonas de intenso fratura
menta, que imprimem às rochas forte efeito cisalhante, com 
formação de milonitos, filonitos, cataclasitos, drag folds e, em 
alguns casos, fortes evidências de transposição. 

A) Alinhamento do Alto Paramirim 

Compreende a extensa região do vale do rio Paramirim, caracte
rizada por uma longa faixa arrasada, plana, cujo trend estrutural 

apresenta direção NNO-SSE definido pelos alongamentos das 
cristas que constituem as pequenas serras no seio desta faixa e 
pela orientação dos principais cursos de água segundo esta dire
ção Este trendtambém está exposto ao longo das cordilheiras do 
Espinhaço e da Chapada Diamantina, prolongando-se para norte 
em direção à Folha SC.23 Rio São Francisco, sendo truncado ali, 
naquele domínio, pelo alinhamento NE-SO 

B) Alinhamento Malhada de Pedra Brumado 

Esta feição linear tem sua maior expressão nos domínios da Folha 
SD 24 Salvador, na região que lhe empresta a sua denominação, 
estendendo-se por cerca de 60 km, penetrando aqui em direção à 
cidade Riacho do Antônio com direção NE-SO, sendo posterior
mente truncado pelo alinhamento da serra do Espinhaço 

C) Alinhamento de Salinas 

Singela feição lineagênica no canto sudeste da área mapeada, 
prolongando-se da Folha SE 23 Belo Horizonte, penetrando nos 
limites da Folha SD .23 Brasília, com direção N E-SQ, perdendo-se 
sob a cobertura detrítica cenozóica Possivelmente representa a 
continuidade sul do alinhamento anterior 

D) Alinhamento do Rio Pardo 

Feição linear com direção NE-SO que, juntamente com o alinha
mento de Salinas, constitui partes das estruturas que compõem o 
grande arco da Faixa de Dobramentos Araçuaí Imprime forte 
foliação nos metapelitos e conglomerados do Grupo Macaúbas, 
enquanto que nos quartzitos é denotada pela forte recristalização 
cataclástica existente naquele litotipo 

E) Falha do Santo Onofre 

Magnífica feição linear que se estende por mais de 600 km, atra
vessando toda a Folha SD.23 Brasília no sentido ligeiramente 
norte-sul Esta feição condicionou grandemente as estruturas 
que afetaram o Grupo Santo Onofre, emprestando uma incipiente 
foliação em seus diversos litotipos Aqui neste trabalho é apre
sentado na História Geológica um modelo evolutivo para aquela 
cordilheira, com base nos trabalhos teóricos de Dickson (1974), 
na qual é atribuída sua origem através de uma zona de colisão de 
placas continentais. 

F) Alinhamento Barreiras-Cotegipe 

Constitui uma importante feição lineagênica, situada na porção 
centro-norte da Folha SD 23 brasília. Possui direção geral NE-SO, 
definida por um conjunto de falhas e fraturas, que imprimiram nos 
diversos litotipos aflorantes um marcante sistema de foliacão 
regional (clivagem de fratura) Este alinhamento está relacion~do 
ao sistema de dobramentos do rio Preto, considerado como de 
idade brasiliana, e localizado a norte desta região 

G) Alinhamento de Varzelândia 

Feição linear de direção geral NE-SO, localizada na porção 
centro-sul da Folha SD 23 Brasília, na região localizada a oeste de 
Varzelândia, no Estado de Minas Gerais Está expresso em ambas 
as margens do rio São Francisco, relacionado ao grande falha
menta deste grande acidente geográfico Prolonga-se para norte, 
parecendo controlar todo o médio curso do rio São Francisco que 
se apresenta magnificamente alinhado segundo essa direção 

H) Alinhamento do Alto Paranã 

Feição estrutural lineagênica com direção geral NNO-SSE, so
frendo depois no paralelo de São João da Alianca uma inflexão 
para norte-sul e posteriormente para NNE-Sso' Está possivel
mente relacionado a uma fase de distensão da crosta, que se 
segue às deformações plásticas responsáveis pelos dobramen
tos ali existentes. 
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I) Alinhamento do Baixo Paraná 

Localizado no quadrante nordeste da área em apreço, possui dire
ção geral NO-SE, incidindo predominantemente sobre as rochas 
do Complexo Goiano, responsável pela intensa cataclase que 
afetou suas rochas Sua idade estaria relacionada a eventos tec
tônicos que se seguiram após a deposição do Grupo Araí, uma vez 
que se alinham nesta direção grandes pacotes daquela unidade 
litoestratigráfica na forma de grandes cristas alongadas 

1 5- HISTÓRIA GEOLÓGICA 

Até a década de 70, os mapeamentos geológicos brasileiros 
davam pouca importância às rochas do embasamento cristalino, 
caracterizando essa enorme área com uma única cor, geralmente 
a vermelha, denominando-a simplesmente de Pré-Cambriano 
lndiferenciado A tomada de conhecimento dos trabalhos realiza
dos na África do Sul, Austrália e Canadá, individualizando no 
Arqueano regiões de alto grau metamórfico e cinturões de rochas 
verdes (greenstone be/ts), com importantes implicações econômi
cas, levou a um redirecionamento nas diretrizes dos estudos 
regionais, onde a identificação e a pesquisa das seqLiências su
pra mencionadas adquiriram grande destaque 

A compreensão da evolução tectônica das regiões arqueanas 
e das relações espaciais e temporais entre os terrenos de alto e 
baixo graus metamórficos é geralmente dificultada pelos eventos 
geológicos posteriores, o que tem obrigado à utilizacão de dados 
estruturais, estratigráficos, geoquímicos e geofísico~ A impossi
bilidade de trabalhar-se com dados maist:oncretos levou muitos 
autores a perderem a noção dos limites permissíveis do uso da 
especulação em trabalhos científicos 

Apesar do grande passo dado pela geologia brasileira na 
última década, o conhecimento existente ainda é extremamente 
rarefeito, criando sérias dificuldades para o estabelecimento de 
um modelo evolutivo fundado em dados concretos Em termos 
genéricos, o conhecimento geocronológico, além de ser extre
mamente tênue, tropeça nas limitações dos métodos utilizados e 
na inexistência de um controle geológico das áreas datadas 

Este preâmbulo procura demonstrar o grau de conhecimento, 
ainda incipiente, disponível para a elaboracão de um modelo 
evolutivo para a Folha SD 23 Brasília, devend~-se considerar esta 
tarefa mais como um conjunto de idéias para discussão e posterior 
aperfeiçoamento pelos trabalhos de detalhe que certamente 
advirão em futuro próximo Um dos problemas fundamentais para 
o estabelecimento de um modelo evolutivo para o Arqueano é a 
caracterização da crosta primitiva, existindo dois grupos princi
pais de pesquisadores de posições totalmente antagôilicas sobre 
o assunto A diferença fundamental consiste em considerar-se a 
crosta primitiva do planeta como siálica ou simática 

A origem siálica para a crosta primitiva é defendida, entre ou
tros, por Sutton ( 1973); Bridgwater, McGregor e Windley ( 1973); 
Hargraves (1976) e Krõner (1979) 

Glikson (1971, 1972 e 1978) e Glikson & Lambert (1973, 
1976) despontam entre aqueles que têm defendido uma crosta 
primitiva simática As idéias desses autores podem ser con
densadas no seguinte trecho de Glikson (1978), vertido para o 
português: "A comparação entre associações plutônicas, vul
cânicas e sedimentares dos domínios arqueanos e proterozóicos 
na Austrália indica uma natureza contrastante de seu embasa
mento, interpretado, respectivamente, como simático e siálico 
Todas as evidências consideradas salientam a forma cão desiste
mas granito-greenstone por cratonização progres.siva e dia
crônica de um regime simático primitivo" 

Glikson (1972) caracterizou a crosta primordial como sendo 
constituída por uma associação básico-ultrabásica do tipo oceâ
nica, cujos restos são conservados na base das seqLiências 
arqueanas do leste do Transvaal, Rodésia e oeste da Austrália. Ao 
grupo de pesquisadores que consideram a crosta primitiva como 
siálica, esse autor antepõe os seguintes argumentos: 

-em nenhum local onde foram estudadas as associações arquea
nas inferiores básico-ultrabásicas constatou-se a existência de 

154/GEOLOGIA 

rochas graníticas subjacentes discordantes; também não se co
nhecem sedimentos derivados do si ai, os quais aparecem unica
mente em níveis estratigráficos superiores; 
-onde os contatos entre granitos e greenstones foram mapeados, 
foram reportadas relações intrusivas e auréolas métamórficas. Os 
granitos referidos como rochas do embasamento são especial
mente removidos dos greenstone belts e em muitos locais apre
sentam idades mais novas que os granitos intrusivos nesses 
cinturões; 
-demonstrou-se, através de critérios geoquím icos, que os gnais
ses e granulitos do Complexo Arqueano de Lewisian na Escócia, 
bem como os gnaisses das Ébridas e da Groenlândia foram prova
velmente derivados dos greenstone be/ts; 
-as baixas relações Sr87 /Sr86 nos gnaisses Scounan da Escócia 
(2 900 MA) e evidências de Pb nos gnaisses e granulitos indicam 
que essas rochas foram derivadas com razões de Sr e Pb tipo 
manto; 
-se os granitos arqueanos representam segmentos de uma 
crosta primordial, deve-se esperar que eles mostrem efeitos de 
bombardeamento de meteoritos durante os estágios primordiais 
do planeta. Tais efeitos não foram reconhecidos até o mo
mento; 
-os granitos primitivos mostram uma granulação grosseira, 
incompatível com aquela esperada, se eles tivessem sido gera
dos próximo à superfície como é defendido pela teoria da crosta 
siálica primária; 
-as rochas básicas e ultrabásicas incorporadas na seqLiência 
arqueana são extremamente pobres em elementos litófilos e 
mostram pequena ou nenhuma contaminação por material 
siálico; 
-estudos experimentais sob condições variáveis de pressão 
mostram que líquidos calcoalcalinos resultam de 2 estágios de 
fusão dos peridotitos, isto é, fusão parcial do eclogito ou anfi
bolito, e que fundidos de andesitos a riolitos não se podem formar 
em equilíbrio com olivina ou ortopiroxênio Uma segregação 
direta (único estágio) do sial para o sima também é inconsistente 
com os cálculos do balanço de massa de K, Rb, Ce, Th e Ba em 
arcos de ilhas; e 
- Ringwood (1964), baseando-se na composição do manto 
como um todo (deduzida a partir dos condritos) e na composição 
do manto superior (pirolito), inferiu um baixo grau de diferencia
ção do manto em relação aos elementos maiores Seguindo esta 
linha de raciocínio, um fracionamento direto do sial primitivo 
parece ser inconsistente com uma pequena diferenciação do 
manto 

Na Folha SD 23 Brasília, as relações de campo verificadas nos 
terrenos arqueanos mostraram extrema semelhança com o 
modelo que vem sendo defendido por Glikson (1971, 1972 e 
1978) e Glikson & Lambert (1973 e 1976) e nos continentes afri
cano e australiano, já aplicado ao Estado da Bahia por Mascare
nhas (1979b) Enquanto na parte oriental da Folha, as caracterís
ticas das rochas arqueanas apresentam-se bem preservadas (Fig. 
1 80), o mesmo não ocorre na porção ocidental, domínio do 
Complexo Goiano, onde o desenvolvimento de um expressivo 
processo cataclástico, ao longo de faixas de l!endNE-SO, oblite
rou os caracteres litoestruturais das rochas jacentes nesta região 
Deve-se ressaltar, entretanto, que nas porções mais setentrionais 
dos terrenos relacionados a este complexo ainda estão preserva
das algumas calhas longitudinais com ramificações em forma de 
Y, originárias, provavelmente, de parte da antiga crosta, as quais 
foram colmatadas por uma seqLiência vulcanossedimentar, rela
cionadas à associação arenosa distai de greenstone be/t.s 

A adaptação do modelo de Glikson (1971, 1972 e 1978) e 
Glikson &Lambert (1973 e 1976) para a região estudada permite 
apresentar o seguinte quadro evolutivo para o Arqueano (Fig 
1 81 ): 

-Estágio Oceânico: megadobramentos da crosta oceânica com 
pequena sedimentacão de chert, chert ferruginoso, formações 
ferríferas bandadas ~ sedimentos pel íticos derivados da erosão 
das calhas e dos altos estruturais da crosta oceânica Fusão 
parcial de eclogitos e anfibolitos 



Fog. 1.80- Terrenos arqueanos da regoão de Riacho de Santana. 
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l - Crosta mÓfico primaria 

sÓdic.o Plutonismo so'dico 

2- Plutonismo inicial de caráter sádico 

Plutoni'5mO 
sódico Crosta 

oceânico 

3- Esto'gio vulconossedimentor 

Vulconosse
dimentor 

Pluton1smo 
so'dico 

Km 
o 

10 

20 

4 Plutonismo poto'ssico 

5- Fase metamó'rtico- cnate'tica 

Fig 1 81 -Esquema evolutivo hipotético para o Arqueano, adaptado de Glykson (1972). Glykson & Lambert (1976) 

- Plutonismo Inicial: o baixo grau de fusão parcial da crosta oceâ
nica produz elevação de magmas sádicos ácidos que se alojam 
como batólitos ovalados ou alongados 

-Estágio Vulcanossedimentar: elevação isostática dos granitos 
sádicos associada com subsidência de parte da crosta oceânica, 
processando-se abaixo das calhas a fusão que vai originar o vul
canismo calcoalcalino A erosão dos batólitos e do vulcanismo 
intrabacial resulta na acumulação dos sedimentos detríticos 

- Plutonismo Potássico: subsidência das calhas vulcanossedi
mentares entre os núcleos graníticos, resultando em dobramen
tos e metamorfismo de baixo grau O baixo grau de fusão na base 
da crosta produz os granitos potássicos que ascendem pene
trando as seqLiências já consolidadas 

-Grande Evento Metamórfico-Anatético: verificado mundial
mente em torno de 2 600 MA, resultando em alto grau de meta
morfismo nos níveis mais profundos e metamorfismo do tipo 
xisto verde nos mais rasos 

Falhamentos posteriores elevaram blocos do nível mais 
inferior, permitindo a convivência no mesmo plano de rochas de 
fácies metamórficas diversas Um bom exemplo deste fato é o 
Complexo Santa Isabel, onde existe um metamorfismo granulí
tico a anfibolítico catazonal, colocado em um mesmo nível topo
gráfico com o Complexo Caraíba-Paramirim dominado por 
gnaisses cinza, resultantes de transformações dos granitos sádi
cos do primeiro evento plutônico As idades próximas ou superio
res a 3 000 MA correspondem a núcleos preservados do grande 
evento metamórfico-a natético que faz com que a maioria das ida
des obtidas para os referidos complexos situe-se entre 2 600 MA 
e 2 700 MA O Complexo Guanambi retrata o domínio do pluto
nismo potássico, submetido a retrabalhamento no Ciclo Transa
mazônico em grau ainda não quantificado 

Os Complexos de Brumado, Urandi, Boquira, Riacho de San
tana e Conceição do Norte constituem os restos de prováveis 
greenstones cujas dimensões permitiram sua individualizacão 
cartográfica Além destes, foram reconhecidos, mormente· na 
porção leste da Folha, inúmeros fragmentos do mesmo material, 
"perdidos" em meio aos complexos polimetamórficos, consti
tuindo resquícios das seqüências máfico-ultramáficas primitivas, a 
partir das quais se desenvolveram os complexos siálicos hoje 
dominantes na região. 
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Em decorrêncià das investigações geológicas, incluindo 
levantamentos geocronológicos, ainda se encontrarem numa 
fase de reconhecimento, fica muito difícil a caracterizacão dos 
fenômenos ocorridos logo após o Arqueano, ou seja, d~rante o 
Proterozóico Inferior Na parte oriental da Folha, os dados geo
cronológicos disponíveis revelaram que o Complexo Guanambi 
foi o mais afetado, embora ainda não exista suficiente segurança 
na separação de rochas graníticas formadas durante o Prote
rozóico Inferior daquelas que simplesmente sofreram retrabalha
mento 

Os Complexos Caraíba-Paramirim e Santa Isabel foram igual
mente afetados pela tectogênese do Proterozóico Inferior, 
embora em menor escala que o Complexo Guanambi 

Uma questão intrigante é a carência da seqLiências sedimen
tares do Proterozóico Inferior, amplamente referidas em outros 
continentes A Formação Ticunzal, aflorante na parte noroeste da 
Folha, é a única unidade considerada como tal, embora persistam 
sérias dúvidas a respeito da sua caracterização temporal e da vali
dade da sua individualização como unidade estratigráfica A 
princípio suspeita-se que parte do Grupo Santo Onofre e a Forma
ção Mangabeira possam ter sido depositadas nessa era, basean
do-se em discordâncias descobertas nos trabalhos de campo e 
no próprio posicionamento estratigráfico 

Admite-se que durante a Proterozóico Médio a porção oci 
dental da Folha SD 23 Brasília ainda constituía uma faixa era· 
tônica depressiva evoluindo para marginal à medida que se 
entrava na Folha SD 22 Goiás. Sobre este cenário, depositaram
se os Grupos Ara í e Araxá, provavelmente cronocorrelatos. Como 
se procura esboçar na Figura 1 82, o Grupo Araí, mormente na sua 
unidade basal, a Formação Arraias, nutre-se de material elástico 

o E 

Complexo Goiano 

l 

Fig 1 82 - Modelo hipotético simplificado da bacia Araí-Araxá durante o Prote
rozóico Médio 



provindo do Complexo Goiano e transportado, pelo menos em 
parte, por um sistema fluvial. Estruturas típicas de cobertura de 
plataforma são ainda representadas na Formação Arraias por 
dunas identificadas durante os trabalhos de campo As estruturas 
de planície de maré, reconhecidas na Formação Traíras. regis
tram uma transgressão marinha provavelmente resultante da 
subsidência da bacia de deposição dos sedimentos do Grupo 
Araí O Grupo Araxá, ainda segundo este modelo, corresponde à 
fácies distai da bacia proterozóica A presença do Grupo Araxá, 
como considerada no mapa geológico na região de São Domin
gos, contraria frontalmente tal proposta evolutiva Deve-se, 
entretanto, frisar que a caracterização dos xistos existentes nessa 
região tropeçou em sérias dificuldades, optando-se, diante desta 
situação duvidosa, por respeitar-se a nomenclatura atribuída a 
trabalhos anteriores Esta seqüência metassedimentar poderia, à 
luz dos trabalhos de maior detalhe, ser mais antiga, cronocorrela
cionável às Formaçiíes Mangabeira e Ticunzal Seria, por conse
guinte, mais um registro das coberturas de plataforma configura
das no Proterozóico Inferior, o que viria a favorecer o modelo 
propugnado 

Ainda durante o Proterozóico Médio, na porção ocidental da 
Folha em palco, registra-se a impressão de uma fase de dobra
mentos que atingiu o Grupo Araí. e que pode ser atestada, em 
campo, pela discordância existente na confluência do córrego 
Cordovil com o rio São Miguel (Folha SD 23-Y-A). que coloca os 
litotipos dobrados e folia dos deste grupo sotopostos à seqüência 
do Grupo Paranoá, a qual se inicia por um conglomerado cujos 
seixos e matriz não apresentam tais feições tectonoestruturais 
Segundo Baeta Júnior e/ a/11 (1978), esta tectônica teria pro
duzido lineações e rnicrodobramentos cujos eixos apresentariam 
a direcão NE-SO. 

Os· granitos tipo "Serra Branca" individualizados na borda 
oeste da Folha SD 23 Brasília constituem-se nas manifestacões 
de maior porte relacionadas ao Proterozóico Médio nessa região 
Provavelmente as rochas vulcânicas ácidas a intermediárias que 
cortam a base do Grupo Ara í correspondem ao mesmo magma
tismo responsável pela geração dos granitos tipo Serra 
Branca 

Na parte oriental da Folha SD.23 Brasília, diante da impratica
bilidade da utilização de um modelo fixista clássico para enqua
drar as unidades geradas durante o Proterozóico Médio, pro
põe-se aqui a existência de um cinturão de sutura ao longo da 
cordilheira do Espinhaço, adaptando-se à região o modelo ela
borado por Dickinson (1974) O termo cinturão de sutura é usado 
para áreas complexamente deformadas, ao longo das quais blo
cos continentais são "soldados" pelas colisões que ocorrem 
quando a litosfera contendo blocos continentais atinge uma zona 
de subdução ao longo de uma junção de uma placa onde a litos
fera oceânica foi previamente consumida Ao longo da sutura, 
podem ser preservadas seqüências sedimentares muito com
primidas Bacias sedimentares periféricas, com espessura em 
torno de 5 km, são formadas por processos relacionados à coli
são Como o processo de subdução é interrompido pela colisão 
crustal, a subsidência na bacia formada pode ser sucedida por 
sucessivos soerguimentos Os depósitos das bacias periféricas 
são elásticos fluviais e deltaicos, e se a bacia é suficientemente 
profu_nda. podem ocorrer turbiditos na mesma 

Como se depreende da Figura 1 83, o atual Grupo Santo Onofre 
ocupa urna antiga área de sutura, onde ocorreu o choque de dois 
blocos continentais A Formação Canatiba, sítio de uma seqüên
cia turbidítica, provavelmente corresponde a uma bacia peri
férica A Formação Mangabeira, por outro lado, corresponde a 
uma sedimentação em bacia interior. contemporânea ao Grupo 
Santo Onofre A colisão dos dois blocos continentais vai causar o 
soerguimento das áreas situadas a leste da sutura e estas, por 
sua vez, vão contribuir corn material para atulhar a bacia do Grupo 
Chapada Diamantina. As principais justificativas para a aplicação 
desse modelo são: 
-existência da Falha de Santo Onofre prolongando-se por mais 
de 600 krn e correspondendo a 30 na de sutura; 
-existência de grande anomalia gravimétrica no vale do Parami
rim a leste da serra do Espinhaço. significando o espessamento 
crustal verificado nessa área; 

-falta de continuidade litológica entre algumas unidades situa
das a leste e a oeste da Falha de Santo Onofre; 
-presença de turbiditos ao longo da linha de sutura; 
-geração do vulcanismo ácido a intermediário das Formações 
Rio dos Remédios e Pajeú; 
-produção de granitos subvulcânicos; 
-produção de soluções potássicas e sádicas metassomatizan-
tes, cujos efeitos vão ser especialmente sentidos na região de 
Lagoa Real, onde o Granitóide de São Timóteo representa os efei
tos dessas transformações responsáveis inclusive pela rninerali-• 
zacão em urânio; e 
-presença de estruturas dobradas apertadas no Grupo Santo 
Onofre, incompatíveis com os dobramentos suaves e amplos 
verific.ados no Grupo Chapada Diamantina 

O Grupo Chapada Diamantina corresponde a uma seqüência 
de cobertura de plataforma posicionada entre o Proterozóico 
Médio e Superior. O vulcanismo ácido é representado pela For
macão Rio dos Remédios que ocupa duas grandes áreas situadas 
na ~egião de lbitiara e Paramirim, cortando a Formação Manga
beira Diques e st!!s do mesmo vulcanismo afetaram esta última 
unidade ao longo de toda a borda ocidental da Chapada Diaman
tina Vários corpos subvulcânicos associam-se ao mesmo pro
cesso vulcânico. As unidades superiores do Grupo Chapada 
Diamantina representam um sistema de deposição predominan
temente fluvial, com manifestações lacustres 

O Grupo Serra de lnhaúmas é provisoriamente considerado 
como cronocorrelato da Chapada Diamantina A obtenção de 
dados conclusivos sobre o posicionamento estratigráfico dessa 
unidade é prejudicada pela sua pequena extensão aflorante e 
pelas deformações a que foi submetida 

O Grupo Paranoá depositou-se entre 1 300 e 1 000 MA na 
parte ocidental da Folha SD.23 Brasília, constituindo uma cober
turà de plataforma A fonte dos sedimentos situar-se-ia a leste da 
bacia como pode ser demonstrada pela reconstituição de medi
das de paleocorrentes obtidas por Dardenne (s d) na região de 
Formosa-Cabeceiras, enqL'anto na área de Alto Paraíso, São João 
da Aliança e São Gabriel o sentido seria de NE para SO 

No Proterozóico Superior, implementava-se no extremo su
deste da Folha a Faixa de Dobramentos Araçuaí. Almeida (1977) 
definiu essa faixa com as seguintes palavras: "Propomos deno
minar-se Aracuaí, nome tomado da cidade e rio nela situados, a 
faixa de dobr~mentos brasilianos adjacentes à borda sudeste do 

a) 
Bacia periférico 

I 
-11-
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arco inferior 

Form Mangabeira cortada 
por vulcanismo da Form 
Rio dos Reme'dios 

b) 
Grupo S 

Onofre 

t 
~~ /",...1 

Grupo S Onofre 

c) 
~ Grupo Diamantino 
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Fig 1 83- Esquema evolutivo hipotético para os Grupos Santo Onofre e Chapada 
Diamantina, adaptado de Dickinson (1974) 
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Craton do São Francisco, em Minas Gerais e regiões vizinhas da 
Bahia O Grupo Macaúbas (Formação Macaúbas, de Moraes, 
1929) representa os depósitos geossinclinais que a caracteri
zam, sendo admissível que equivalentes do Grupo Bambuítam
bém nela existam" 

Em virtude do Grupo Macaúbas ocupar uma área mui to restrita 
na Folha SD 23 Brasília e da deficiência de dados geocronológi
cos existente no extremo SE da Folha, torna-se extremamente 
difícil a caracterização da Faixa Araçuaí à luz dos dados existen
tes Somente no extremo SE da área o Grupo Macaúbas apre
senta, além dos til i tos verificados em outras áreas, uma sedimen
tação fluvioglacial e glaciomarinha complexa. 

No Proterozóico Superior deposita -se o Grupo Bambu í, o qual 
corresponde a uma extensa cobertura de plataforma, configurada 
a expensas de marés epicontinentais que recobriram praticamen
te 2/3 da Folha em epígrafe A atuação de falhas de gravidade 
durante a época de sedimentação é registrada pela variação de 
espessura nos blocos envolvidos possibilitando, igualmente, a 
emersão de certos segmentos, com a criaçã9 de condições propí
cias à concentração de mineralizações E também no Prote
rozóico Superior, após a deposição do Grupo Bambu í, que ocorre, 
na porção oriental da Folha, a implementação da Faixa de Dobra
mentos Brasília Esta entidade tectônica é inclusive motivo de 
muitas discussões e controvérsias com relação a sua área de 
extensão e unidades por ela afetadas, embora a maioria dos auto
res concorde tratar-se de um cinturão que evoluiu na borda oci
dental do Cralon do São Francisco em decorrência de um ciclo 
tectotérmico A bem da verdade, deve-se dizer que esta entidade 
parece não satisfazer os três requisitos básicos para a sua carac
terizacão como uma faixa de dobramentos, quais sejam: ter um 
!rene! ~strutural contínuo e definido ao longo de toda a faixa; um 
padrão geocronológico coerente em toda a sua extensão; e evi
dências petrográficas fornecidas pelos minerais neoformados 
durante o evento tectônico 

Apesar dessas ressalvas, considera-se aqui a Faixa Brasília 
como tendo sido responsável pelos marcantes dobramentos 
sofridos pelos Grupos Paranoá e Bambuí naquela região 

Segundo Dardenne (s d ), os estudos efetuados não evi
denciaram diferenças marcantes na tectônica a que estiveram 
submetidos os Grupos Paranoá e Bambuí na parte ocidental da 
Folha SD 23 Brasília Nesta região, foram individualizadas duas 
fases principais de deformação: a primeira apresentando seus 
eixos segundo N20°0 e a segunda aproximadamente NS A tec
tônica rígida é responsável pelo soerguimento de grandes falhas 
inversas durante a fase de tectônica compressiva Estes falha
mentes mostram uma impressionante continuidade por centenas 
de quilômetros 

Na parte central da Folha, a horizontalidade dos estratos 
espelha a quietude a que estiveram submetidos os sedimentos, 
embora na parte norte já sejam visíveis os efeitos de clivagem de 
fratura, refletindo os eventos tectônicos ocorridos na região de 
Rio Preto (Folha SC 23 Rio São Francisco) 

Um grande hiato no registro geológico verifica-se após o Pro
terozóico Superior, não existindo comprovação da existência de 
unidades paleozóicas na área mapeada 

Do Mesozóico restaram os testemunhos de extensas pia n í
cies fluviais que se estenderam por toda a região central da 
Folha 

Reativação de antigas falhas e fraturas segundo a direção NE
SO ocorrem após o Cretáceo, originando um sistema de rios 
paralelos situados na faixa central da Folha e que abandonam o 
planalto aí situado em busca do rio São Francisco 

Soerguimentos e acomodações de camadas permitiram a 
instalação de sistemas fluviais e erosionais, cujo trabalho 
resultou nb modelado hoje existente 

1 6- GEOLOGIA ECONÔMICA 

1 6 1 -Generalidades 

Os depósitos minerais mais importantes da Folha SD.23 Brasília 
são os jazimentos de chumbo, zinco, urânio, manganês, barita, 
fluorita, ouro, calcário, ametista, cassiterita e ferro 
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O principal depósito de chumbo-zinco localiza-se próximo à 
cidade de Boquira, no Estado da Bahia Atualmente este depósito 
é o responsável pela maior parte da produção de minério de 
chumbo do Brasil, sendo a Mineração Boquira S/A (Grupo 
Penarroya) concessionária da jazida 

O distrito uranífero de Lagoa Real, situado no município de 
Caetité (Estado da Bahia), até o momento encerra 20% das reser
vas nacionais O depósito atualmente encontra-se em fase de 
pesquisa, cabendo à NUCLEBRÁS a inteira responsabilidade para 
este tipo de trabalho 

Os depósitos manganesíferos da região de Urandi, Licínio de 
Almeida e Jacareci representam uma das maiores reservas de M n 
do Estado da Bahia Outras mineralizações manganesíferas 
importantes são aquelas do município de São João da Aliança, no 
Estado de Goiás 

As mineralizacões de barita são encontradas em diversos ter
renos geológico~. sendo as mais importantes aquelas relaciona
das com as rochas vulcânicas da Formação Rio dos Remédios, 
que constituem um dos principais distritos baritíferos do 
Brasil 

O depósito estanífero detentor de grandes reservas localiza
se na região centro-oeste do Estado de Goiás, onde atualmente 
são desenvolvidos intensos trabalhos tanto de garimpagem 
como de pesquisa mineral 

A mineralizacão de ferro do vale do Rio Peixe Bravo no municí
pio de Porteirinha (Estado de Minas Gerais) constitui atualmente 
o principal depósito da Folha SD 23 Brasília Suas reservas atin
gem a 3 500 000 t de minério, cubadas pela CVRD, no ano de 
1978 

As rochas carbonatadas do Grupo Bambu í constituem grandes 
reservas de calcário e calcário doiam ítico, que são aplicados para 
a fabricação de cal e corretivo de solo 

Além destas mineralizações, podem ser mencionadas as 
ocorrências de fosfato (Grupo Bambuí em Campos Belos, Goiás), 
cobre, vermiculita, ametista, ouro, quartzitos dumortieríticos, 
níquel. salitre, talco, magnesita, grafita, cristal de rocha, dia
mante, pirofilita, granada, calcedônia e bauxita 

6 2- Ocorrências minerais 

6 2 1 -Chumbo, zinco e prata 

As mineralizações de chumbo, zinco e prata da Folha SD 23 
Brasília estão relacionadas com o Complexo Boquira ao Grupo 
Chapada Diamantina e ao Grupo Bambuí 

1 6 2 1 1 -Complexo Boquira 

O principal depósito de chumbo e zinco está localizado a NO do 
município de Boquira As atividades de mineração vêm sendo 
executadas pela Mineração Boquira S/ A (Grupo Penarroya)desde 
o ano de 1957, cujos trabalhos de lavra são desenvolvidos princi
palmente através de galerias 

lnformacões oficiais de 1977 revelam para a Mina de 
Boquira u~a reserva de 1 000 000 de toneladas com teores de 
chumbo e zinco de 9,6% e 2.7% respectivamente 

Somente a partir de 1974 o zinco começou a ser concentrado 
e os seus rejeitas de concentração são calculados em 1 000 000 
de toneladas contendo 1 ,9% de zinco A prata é produzida pela 
COBRAC, sendo separada no processo metalúrgico da Usina de 
Santo Amaro na Bahia sob a forma de liga concentrada e, em 
seguida, destinada às instalações industriais da PLUMBUM S/A
Indústria Brasileira de Mineracão, do mesmo grupo acionário, 
localizada em Adrianópolis no Éstado do Paraná, onde é recebido 
o tratamento final para obtenção de prata eletrol ítica 

A mineralizacão de chumbo de Boquira ocorre sob a forma 
filoniana, distrib~ída em três morros localmente denominados de 
Pelado, Cruzeiro e Sobrado Além dessas, subsistem a de Tiros e 
a do Morro Maranhão, ao sul do Morro do Cruzeiro. A rocha 
encaixante da mineralizacão é um anfibolito bandado com 
magnetita às vezes carbon.ática e outras vezes silicosa 



Na área mineralizada ocorrem rochas graníticas intrusivas 
associadas a zonas de falhas atravessando rochas do embasa· 
mento e separando o filão principal de modo alongado e secante 
Estes corpos graníticos são encontrados também em trabalhos 
subterrâneos São estéreis em termos de Pb e Zn e não afetam em 
suas proximidades os teores de Pb e Zn 

O filão denominado de Pelado é concordante com o banda· 
mento geral dos anfibolitos, cuja direção é N-S com mergulhos de 
75° e 85° para oeste Uma série de pequenas dobras com eixo 
vertical aparece no filão no sentido do seu comprimento 

O Filão Sobrado é também concordante com o bandamento 
geral dos anfibolitos, possuindo as mesmas direcões do Filão 
Pelado, e divide-se em Sobrado Norte, Sobrad~ Principal e 
Sobrado Sul 

O Filão Cruzeiro divide-se em filão principal e filão oeste, 
possuindo as mesmas características dos anteriores, sendo que o 
mergulho varia de 45° a 80° para este 

O Filão Maranhão é o menor de todos os filões, possuindo uma 
extensão de 11Om, encaixado em rochas anfibolíticas, com 
intercalações e transições para itabiritos típicos (Nagell, 
1970) 

A Mina de Boquira contém dois tipos de minério: o primeiro, 
chamado oxidado, que corresponde ao minério bruto da zona de 
oxidação, podendo estender-se a uma profundidade de 50 m; 
abaixo da zona de oxidação há uma predominância de sulfetos, 
C011espondendo ao segundo tipo de minério, o sulfetado (Casse· 
danne, 1966a). 

A zona de alteração supergênica é caracterizada no depósito 
pela presença de minerais oxidados, tais como: cerussita, smith· 
sanita, limonita, anglesita, piromorfita, calamina, hidrozincita, 
crisocola, bornita, covelita, malaquita, azurita, gibbsita e enxo· 
fre 

A zona inalterada é formada por um número restrito de 
minerais, evidenciada pela presença de galena, esfarelita, pirita e 
raramente calcopirita, pirrotita, marcassita e molibdenita Nesta 
zona, ocorrem falhamentos que afetam a concordância da rocha 
encaixante com a mineralização, onde o minério foi intensa· 
mente remobilizado, aparecendo em forma de lentes 

Cassedanne (1966a) descreveu a seguinte paragênese para o 
depósito de Boquira: 

-sulfetos: galena, esfalerita, pirita, calcopirita, bornita e cove
lita; 
-óxidos e hidróxidos: magnetita (frequente nas rochas encaixan· 
tese no minério), martita, especularita (assinalada nas rochas 
efusivas), gahnita, limonita, acre vermelho, acre amarelo, psilo· 
melano, wad plumbífero; 
-carbonatos: cerussita (constitui o minério bruto superficial), 
calcita (muito raro), aragonita, huntita, smithsonita, hidrozincita, 
malaquita, azurita; 
-fosfatos: piromorfita: 
-sulfetos complexos: anglesita, b1ochantita, plumbogarosita; 
-sulfatos e enxofre: baritina, gipsita, enxofre; e 
- silicatos: calamina, crisocola, quartzo, calcedônia e opala 

A ganga é caracterizada pela presença de talco, biotita, anfi
bólios e clmita 

O depósito de chumbo de Boquira é considerado por alguns 
auto1es como um depósito de origem hidrotermal e por outros 
como um jazimento sedimentar singenético 

Embora exista uma série de controvérsias a respeito da 
gênese deste depósito, alguns fatos podem conduzi I a admitir um 
caráter singenético para esta mineralização Estes fatos incluem: 
a) um controle faciológico da mineralização, ou seja, a íntima 
associação da concentração mineral com as rochas anfibol íticas 
ricas em magnetita; b) a mineralização é tipicamente stralabound; 
e c) a tectônica da área afetou a mineralizacão exceto nas 
partes remobilizadas · 

Espourteille & Feischer (1980) admitiram a fonte da minerali· 
zação de origem sedimentar baseados nos seguintes fatos: a) a 
relação Zn/Pb = O 3 - razão muito baixa, caracterizando uma 
jazida sedimentar, pois em mineralizações tipicamente vulcâni· 
cas esta relação indica valores que variam de 9,8 a 20; b} o baixo 

teor de Ag observado no minério; e c) a inexistência de fácies v ui· 
cânicas associadas às mineralizacões, exceto os itabiritos. Este 
autor admitiu, também, uma origem vulcânica para este depósito 
apoiado pelas seguintes observações: a interdigitação das 
mineralizacões com formacões ferríferas admitindo serem, estas, 
fácies quí~ico-exalativa de um complexo vulcânico; e o alto 
índice de concentracão da zona mineralizada 

São conhecidas t~mbém as ocorrências de chumbo de São 
Bartolomeu no município de Oliveira dos Brejinhos. O minério é 
constituído de galena e cerussita, e ocorre disseminado nos veios 
de quartzo leitoso, encaixado em micaxistos da Formação 
Boquira 

1.6 2 1 2- Grupo Chapada Diamantina 

No município de Rio do Pires, são registradas as ocorrências do 
Rio do Caixa e Fazenda Engenho Cardoso Na Fazenda Engenho 
Cardoso, o minério está associado a um veio de barita, com dire· 
cão N-S, encaixado em metassedimentos da Formacão Seabra 
No Rio do Caixa a mineralização é representada por galena, com 
inclusões de pirita, associada a um veio de barita e quartzo, numa 
zona de cisalhamento (Bruni e! a/11, 1976b) 

1 6 2 1 3- Grupo Bambuí 

No município de ltacarambi, são conhecidas mineralizações de 
chumbo, zinco, prata e vanádio, nos locais denominados de Mina 
Grande, São João, Jacarezinho, Pimenteira, Janelão e Taquari 

Descoberta em 1938, Mina Grande é o maior depósito mineral 
da região anteriormente lavrada para minerais de prata e atual· 
mente para chumbo Recentemente a empresa METAMIG S/A 
desenvolveu um projeto de pesquisa mineral nesse depósito A 
mineralização de Mina Grande ocorre sob a forma de veios, 
pequenas lentes e bolsões estratiformes, encaixada em doi omito 
rosa, sacaroidal O minério é caracterizado pela presença de 
galena, blenda, anglesita, cerussita, willemita, smithsonita, vana· 
dinita, descloisita e alguma malaquita Fluorita, dolomita, calcita, 
quartzo e calcedônia representam a ganga deste depósito 
mineral 

A ocorrência de Janelão está localizada próximo a Mina 
Grande e possL'i as mesmas características geológicas da 
anterior, sendo a mineralização primária representada por gale· 
na, blenda, fluorita e barita, e a secundária formada por ce1ussita, 
willemita, anglesita, malaquita e smithsonita 

O depósito mineral de Taquari, cujos trabalhos de extração 
estão sendo feitos pela Companhia Cianita Ltda , ocorre também 
sob a forma de pequenos veios e bolsões estratiformes, encaixa
dos em doi omito rosa e bege, sacaroidal, silicoso e suborizontal 
O minério consiste em blenda, galena, malaquita e vanádio 

As mineralizações de Riacho Seco, São João, Jacarezinho e 
Pimenteira localizam-se também nestes horizontes dolomíticos 
silicificados, corcordantes com a estratificação Estes depósitos 
são representados pela galena e/ou esfalerita, envolvidos por 
minerais de oxidação (cerussita, willemita etc ) 

No município de Januária, são assinaladas as ocorrências de 
Capão de Porco, Cantinho, Capão de Umburana, Poço da Pedra, 
Serrote Boquete 

A mineração de Cantinho ocorre sob a forma de bolsões estra
tiformes e consiste em blenda argentífera, galena, pirita, além de 
minerais de oxidação tais como: hid10zincita, smithsonita, 
willemita, awrita e argentita A ganga é formada pela presença de 
quartzo, calcedônia, calcita e dolomita 

As mineralizações de Umburana, Poço da Pedra, Serrote e 
Boquete são semelhantes às dos depósitos de Cantinho, com ex
ceção de Capão de Porco que é um jazimento eluvionar, formado 
pela meteorização dos depósitos primários 

Além destas ocorrências são registradas mineralizações de 
chumbo na serra do Ramalho, associadas aos depósitos de 
fluorita desta região 

A maioria das mineralizações do Grupo Bambuí (Subgrupo 
Paraopeba) é estratiforme, ou melhor, slralabound, associada a 
um nível de dolomito bege e rosa sacaroidal, silicoso e brechóide, 
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com estromatólitos e algas (Formação Sete Lagoas) em forma de 
bolsões e lentes Pequenos indícios de chumbo, zinco e fluorita 
aparecem na seqt.iência de calcários da Formação Sete Lagoas A 
fluorita às vezes ocorre nos núcleos dos oólitos nos calcários 
desta formacão, como é observado na região da serra do Ramalho 
e Montalvân.ia Pequena parte da mineralização encontra-se rela
cionada a pequenos veios, sendo portanto discordante da rocha 
encaixante, mas ainda relacionada a um horizonte estratigráfico 
(dolomitos rosa e bege) Beurlen (1974) relatou a existência de 
fluorita, penetrando nas fendas de dissecação dos sericita xistos 
e também observou uma alternância de sericita xisto e willemita 
oncólitos De um modo geral as mineralizações do Grupo Bambuí 
se concentram nos paleorrelevos, em zonas cratônicas estáveis 
com uma subsidência reduzida Cassedanne (1973) realizou 
datações em galenas de vários jazimentos através de métodos 
isótopos de chumbo, demonstrando que estas mineralizações 
são de idade bem anterior às rochas encaixantes 

Estas observacões e fatos citados acima mostram uma nítida 
relacão interna dos elementos constituintes da mineralizacão 
com. as rochas carbonáticas do Subgrupo Paraopeba, mais espe 
cificamente aos dolomitos da Formação Sete Lagoas 

As características estratigráficas e sedimentológicas desse 
jazimento enquadram-se no ambiente geológico clássico do ti
po M!SS!SS!pp! Val/ey A síntese das etapas que contribuíram para 
a concentração metal ífera pode ser assim descrita: 
-inicialmente houve deposição dos ions (F, Ba, Pb, Zn, Cu etc) 
juntamente com os sedimentos carbonatados do Subgrupo 
Paraopeba Esta concentração verificou-se em horizontes favorá
veis que se relacionaram com paleoaltos, onde se efetuou uma 
sedimentação doiam ítica A presença deste horizonte doiam ítico 
rosa, além do aparecimento de juntas de dissecação, evidencia a 
exposição subaérea deste sedimento na época de deposição 
Uma regressão no nível marinho causou a emersão dos calcários 
já depositados em um ambiente tipicamente evaporítico benefi
ciado pela alta temperatura, provocando um processo de dolomi
tizacão Nesta fase é importante também a atividade orgânica 
(alg~s e estromatólitos) que, após a sua decomposição,liberou o 
enxofre primário (galena e blenda. pirita); 
-durante o processo diagenético. as mineralizações se concen
tram a partir das soluções aquosas em estruturas favoráveis, tais 
como as brechas, que funcionaram como armadilha; 
-processos meteóricos de origem supergenética são os res
ponsáveis pela última fase de remobilização (mineralização dis
cordante) e pela oxidação da mineralização sulfetada (minério 
oxidado); e 
-finalmente, a última fase seria representada pelos depósitos 
resultantes do enriquecimento, em solos residuais ou cavernas 
cársticas, derivado dos tipos anteriores 

1 6 2 2- Manganês 

Os depósitos manganesíferos da Folha SD 23 Brasília ocorrem 
em diferentes unidades estratigráficas Essas unidades, portado
ras de grandes e pequenos jazimentos manganesíferos, são: For
mação Urucuia, Grupo Bambuí. Grupo Macaúbas, Grupo Santo 
Onofre, Grupo Chapada Diamantina, Grupo Paranoá, Grupo Araí, 
Complexo Santa Isabel. Complexo Urandi, Complexo Riacho de 
Santana e Complexo de Brumado 

1 6 2 2 1 -Formação Urucuia 

No município de Correntina ocorre manganês no povoado de 
Cabeceira Grande O depósito encontra-se em blocos indivi
dualizados, distribuídos sobre arenitos da Formação Urucuia. A 
mineralização abrange L' ma área de 100m x 20 m disposta em 
uma direcão E-0 O minério é bastante silicoso, contendo 
alvéolos preenchidos por material argiloso, associado a sílex e 
calcedônia 

São registradas também as ocorrências de manganês do 
município de São Desidério na Fazenda Perdizes Velhas e Nova 
As ocorrências estão representadas por uma série de afloramen
tos de manganês, disperso numa área parcialmente encoberta 
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por um solo castanho-amarelado arena-argiloso, provavelmente 
oriundo das rochas da Formacão Urucuia 

Estes depósitos mangane~íferos têm sua origem provavel
mente ligada com o enriquecimento supergênico que proporcio
nou a formação em superfície de uma crosta ferromanganesífera. 
relativamente extensa. 

1 6.2 2 2 ·-Grupos Bambu í e Macaúbas 

Nos municípios de Cocos e Montalvânia, são assinaladas ocor· 
rências de manganês nos seguintes locais: Fazenda do Sítio, 
Fazenda Vau do ltaguari e Fazenda São Vicente As minerali
zacões ocorrem sob a forma de pequenos bolsões, encaixadas 
e~ calcário cinza-escuro plaqueado, levemente ondulado, per
tencente ao Grupo Bambuí (Formação Sete Lagoas) O minério é 
ferruginoso, bastante poroso e às vezes silicoso, associado a cal
cita leitosa Nesta região, as mineralizações apresentam-se com 
pouco significado econômico 

Na região de Rio Pardo de Minas, são registradas várias ocor
rências de manganês relacionadas ao Grupo Macaúbas Dentre 
elas, destaca-se a Mina de Jardim,localizada a oeste do municí
pio de Rio Pardo de Minas 

Em Jardim, a mineralização principal consiste em blocos rola
dos (colúvio), onde atualmente o minério encontra-se esgotado, 
ficando somente o minério m s1tu O minério m SIIU encontra-se 
sob a forma de bolsões, encaixado em filito de atitude N 1 0°E/ 
35°SE, associado a quartzo, calcedônia e algum amianto A 
análise química deste minério revelou: Si0 2 - 5,03%; Mn0 2 -

74.4%; Fe2 0 3 - 2.1 %;AI2 0 3 - 2.7% e P2 0 5 - 0,10% 
As ocorrências de Cedro, Capão, Tabatinga, Alagoas, Natanael 

e Barreira do Mato estão situadas também no município de Rio 
Pardo de Minas, estando todas elas associadas aos filitos do 
Grupo Macaúbas 

1.6 2 2 3- Grupo Chapada Diamantina 

No município de Paramirim são assinaladas as ocorrências da 
Fazenda Mocambo e Fazenda Juriti A primeira está situada no 
sopé da serra da Bandeira, próximo ao vale do riacho do 
Mocambo No local é registrado um afloramento de manganês 
macico com hábito botroidal e bastante denso, com dimensões 
de 15 ~X 18m e altura de 2,5 m A rocha encaixante é um meta
renito branco a róseo de granulação fina e matriz argilosa, 
orientado segundo a direção N 15°E, com mergulho subvertical 
para NO As trincheiras existentes no local mostram a rocha 
encaixante, com planos de fraturamento preenchido por veios 
centimétricos de manganês Na Fazenda Juriti, o minério ocorre 
numa crosta ern um solo residual síltico-arenoso, cujo substrato 
rochoso é caracterizado por um riodacito bastante alterado 

No município de Água Quente ocorre manganês nas Fazendas 
Clemente, Brejo de Cima e Riacho da Barra Na Fazenda Clemente 
o minério ocorre no sopé da serra das Crioulas, em um depósito 
coluvionar, constituído de blocos de manganês limonítico, 
poroso, lamelar, às vezes compacto, numa região de rochas quart
zíticas orientadas na direcão NNO A ocorrência da Fazenda 
Brejo de Cima é representada por concreções ferromanganesífe
ras dispersas em um depósito coluvionar 

Na região de lbitiara, o minério de manganês ocorre nas Fazen
das Papagaio e São Domingos e é representado por um depósito 
coluvionar, associado a seixos e matações de quartzo e quartzito 
impregnado de manganês 

Em Brotas de Macaúbas são registradas as ocorrências de 
manganês nas Fazendas Boca Baixa, Prolongamento e Lençol, as 
quais foram pesquisadas pela Companhia de Minérios Metalúrgi
cos do Nordeste Ltda Estas mineralizações são representadas 
por uma crosta superficial de forma alongada, orientadas se
gundo a direção N-S. em contato com metassiltitos e metarenitos 
finos 

1.6 2 2 4- Grupo Santo Onofre 

Os principais depósitos manganesíferos relacionados ao Grupo 
Santo Onofre situam-se no município de Li c ínio de Almeida, onde 



são desenvolvidos intensos trabalhos de mineracão executados 
pela Mineração Urandi S/ A e Minérios Metalúrgic-os do Nordeste 
Ltda. Várias ocorrências são conhecidas neste município e, den
tre elas, destacam-se os depósitos manganesíferos de Pedra 
Preta, Efigênia, Galvão, Santa Efigênia, Feixe das Varas, Morro da 
Faca e Curralinho. 

Em Pedra Preta, distinguem-se dois tipos de minério: o lenti
cular e o de enriquecimento supérgeno. O primeiro ocorre na 
forma de lentes irregulares, com espessura desde poucos cen
tímetros até 1Om, encaixado concordantemente nos xistos, com 
direção N65°0 e mergulho para SO O segundo é caracterizado 
por um depósito coluvionar originado pela erosão do minério len
ticular, ocorrendo na forma de seixos e matacões, acompa
nhando grosseiramente a topografia Para este depósito, as 
reservas atuais são calculadas em torno de 15 124t, tendo sido já 
produzidas quase 70 000 t de minério, desde o ano de 1970 (Sá 
et a/11, 1980) As análises deste minério forneceram: Mn02 - 45-
50%; Si0 2 - 0,68-3%; BaO - 0.7-14,34% e P - 0,05-0,21% 

A mina de Efigênia localiza-se ao sul da mina de Pedra Preta e 
a mineralização ocorre sob a fo1·ma de lentes, de direção N30°e 
mergulho 15°E, encaixada em um quartzito grosseiro. friável, fra
turado e manganesífero A análise química deste minério forne
ceu: Mn02 - 46%; Fe- 2%; F- 0,08%; Si0 2 - 7%; Al 20 3 - 4% 
e S- 0,03% 

A ocorrência de Galvão trata-se de uma pequena lente de 
óxido de manganês, com direção N 1 0°E e mergulho 70°SE, 
encaixada em quartzo sericita-xisto Suas reservas foram exauri
das com teores acima de 40% de Mn02 

Em Santa Efigênia, o minério de manganês encontra-se sob a 
forma lenticular encaixado em quartzito ferruginoso e também 
em depósito coluvionar, formado por seixos de quartzo leitoso, 
quartzito e óxido de manganês 

No Morro da Faca, o minério ocorre em blocos rolados de 
aspecto terroso e compacto, com fratura conchoidal. bastante 
ferruginoso, exibindo relíquias de estratificação do minério. com 
níveis centimétricos de quartzo leitoso, revelando desse modo o 
caráter supérgeno do minério rolado, possivelmente originado da 
erosão do minério lenticular 

O minério de Curralinho é representado por um depósito colu
vionar, formado por blocos com seixos de minério de no máximo 
20 em de diâmetro Apesar do mmério ser de alto teor, o jazi
menta é bastante inexpressivo 

No município de Paratinga, as ocorrências de manganês 
localizam-se nas Fazendas Anda Só. Alagoas, Agreste, Boqueirão 
e Cavalo Morto De um modo geral, estas mineralizações consis
tem em uma crosta laterítica superficial, contendo grande quanti
dade de blocos e fragmentos de material manganesífero e 
ferromanganesffero Estes blocos e fragmentos chegam a atingir 
15 em de diâmetro, espalhados numa área bem restrita, às vezes 
acompanhando a topografia local Litologicamente a área con
siste em filitos às vezes grafitosos. orientados na direção prefe
rencial N1 0°0, com mergL<iho para NE 

No município de Caetité são registradas ocorrências de man 
ganês na Mina do Cedro, Guariba, Fazenda Cerquinha e Fazenda 
Angico 

Na Mina do Cedro, o manganês ocorre sob a forma de lentes 
encaixadas concordantemente em sericita e granada xistos. O 
minério forma depósitos de manganês maciço, com espessuras 
variáveis de 5 em a 1Om A reserva medida do depósito atinge a 
1 O 000 t de minério, com teores de manganês de 45 a 51% e de 
sílica variando de 0.70 a 14,34% 

A jazida de manganês de Guariba vem sendo lavrada pela 
Mineração Urandi S/ A e sua reserva medida atual é de 30 OOOt O 
minério ocorre sob a forma de lentes encaixadas concordante
mente em um quartzito cinza-claro. com atitudes de N30°E/ 
60°SE O depósito de enriquecimento supérgeno é também 
encontrado na jazida e constitui -se de blocos e seixos de minério 
conglomerático, com fragmentos de quartzo e quartzito A 
análise química do minério fornece: Mn- 40%; Fe- 6%; Si0 2 -

1 0%; Al 20 3 - 5%,, P - 0.1 5% e S - traços 

Na Fazenda Cerquinha, o minério ocorre na forma de rolados, 
formando concrecões esféricas, aumentando o diâmetro com a 
profundidade, atei formar matacões de minério compacto bas
tante silicoso 

Nos locais denominados de Vargem Suja, São Simão (muni c í
pio de Botuporã) e Serra do Pastinha (município de lgaporã) 
ocorre minério de manganês sob a forma de crostas superficiais, 
distribuídas em área de rochas quartzíticas do Grupo Santo 
Onofre 

Na Fazenda Bonsucesso (município de Riacho de Santana), 
próximo ao bordo oeste da serra da Garapa, o minério é repre
sentado por uma crosta superficial com direção N30°0, formado 
por blocos rolados com diâmetro de até 30 em 

Os depósitos manganes íferos do município de Macaúbas 
estão localizados nas Fazendas Conceição, Boqueirão, Macaú
bas e Umbuzeiro Na Fazenda Conceição, o minério ocorre em 
um coluvião, constituído de blocos e fragmentos iso
lados do minério, em um garimpo de cristal de rocha O miné
rio de manganês de Boqueirão, Macaúbas e Umbuzeiro é caracte
rizado pela presença de uma crosta superficial de minério de 
óxido de manganês, alinhado na direção N-S e associado a filitos 
grafitosos do Grupo Santo Onofre que apresentam uma orienta
ção N 10°0 com mergulhos fortes pará NE 

Na região da serra do Monte Alto, próximo às Fazendas 
Lagoinha e Cipó, o minério de manganês encontra-se em um 
depósito coluvionar. contendo seixos e matacões de óxido de 
manganês e quartzitos A litologia local é representada por quart
zitos rosa, de granulação fina, bastante fraturados, às vezes 
muito silicificados 

Em José Nunes, município de Oliveira dos Brejinhos, o miné
rio de manganês está contido numa crosta ferruginosa, contendo 
blocos de minério de quartzo leitoso e hematita, desenvolvida 
sobre rochas quartzíticas 

1 6 2 2 5- Complexo Santa Isabel 

Na área de exposição do Complexo Santa Isabel são conhecidas 
as ocorrências de manganês nas Fazendas Rodeador, Santa Isa
bel e Santana 

Na Fazenda Rodeador, o manganês ocorre sobre a forma de 
lentes associado a uma rocha anfibolítir:a bastante alterada As 
lentes manganesíferas encontram-se em posição vertical, com 
espessura máxima de 8 m 

Na Fazenda Santa Isabel. o manganês ocorre numa área de 
300 x 50 m qLre corresponde a L'rna elevação bem destacada na 
topografi3 plana local O minério é de cor preta, tratando-se de 
pirolusita, às vezes um pouco silicoso e outras vezes puro e 
macico Ocorre sob a forma de um filão lenticular com direcão 
N20°Ó e mergulho de 65°SO. com um comprimento de 300 ~e 
largura média de 30 m A encaixante parece ser uma rocha 
gnáissica bem alterada. localizada em uma das trincheiras Na 
área, observa-se a presença de corpos anfibolitos com dissemi
nações de manganês, podendo este tratar-se do protominério 
que deu origem a este depósito 

1 6.2.2 6- Complexos Urandi e Riacho de Santana 

Em Barreiro Vermelho, no município de Riacho de Santana, o 
manganês aparece sob a forma de lentes, subverticais, com 
direções norte-sul. encaixado em dolomitos e itabiritos quartzo
sos, atribuídos ao Complexo Riacho de Santana 

No município de Urandi, no local denominado de Barreiro dos 
Campos, o minério manganesífero ocorre em duas formas distin
tas: depósito lenticular e depósito de enriquecimento No 
primeiro, a mineralização é caracterizada pela presença de três 
lentes com dimensões variadas, encaixadas concordantemente 
em anfibol i tos e xistos, com xistos idade entre N40°E e N 70°E e 
mergulho de 45°NO O minério é friável, mole, poroso e leve, 
sendo formado por óxido de manganês O depósito de enriqueci-
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menta supérgeno formou-se principalmente na superfície, apre
sentando blocos de minério de manganês de estrutura botroidal 

1 6 2 2 7 -Complexo de Brumado 

No município de Licínio de Almeida são assinalados depósitos 
manganesíferos em Lagoa da Vereda I e 11, Barnabé, Pau do Rego, 
Fazenda Salto, Covão, Caibam, Pinheiro, Matinha, Mata, Riacho 
Fundo, Fazenda Louro, Aldeia, Patinhos, Fazenda Taquari e 
Fazenda Piedade 

Em Lagoa da Vereda I, distinguem-se dois tipos de minério: o 
depósito lenticular e de enriquecimento supérgeno No primeiro, 
as lentes apresentam manganês estratificado, concordante com 
uma rocha anfibolítica. Geralmente o anfibolito, próximo ao con
tato com a lente de manganês, apresenta manchas carbonáticas. 
O minério possui teores que variam de 46 a 48%, além de ferro 
com teores de 0,8 a 1 0%. O depósito de enriquecimento supér
geno corresponde ao minério que atinge profu.ndidades relativa
mente baixas, sendo possível distinguir três tipos: minério 
eluvial, rolado e silicificado, cujos teores de manganês e ferro são 
da ordem de 40% e 1 5% respectivamente 

No depósito de Lagoa da Vereda li ocorrem minérios rolado e 
m sttu, que são os dois tipos principais de jazimento O rolado 
ocorre na forma de uma camada acompanhando a grosso modo a 
topografia, sendo algumas vezes poroso e outras compacto O 
minério m sttu apresenta-se na forma tabular, com direção NNO
SSE e mergulho suave para ENE, concordante com a rocha encai
xante constituída de um talco xisto e tremolita xisto O minério 
apresenta-se maciço, friável, com hábito botroidal, ocorrendo 
associado com jacobsita 

O depósito manganesífero de Barnabé é caracterizado por 
dois tipos de minério: lenticular e de enriquecimento supérgeno 
O minério lenticular apresenta-se compacto, bandado e pul
verulento, bem estratificado, geralmente magnético em virtude 
da presença de jacobsita, com espessura máxima de 2,50 m, com 
teores de manganês e ferro variando de 39 a 45% e 10,6 a 
16,6% respectivament8 

Na jazida de Pau do Rego I e 11, o minério de manganês 
apresenta-se na forma lenticular e em depósitos rolados O 
depósito lenticular é caracterizado pela presença de minério 
compacto e cristalino, formado por óxido de manganês A lente 
tem quase 1 km de comprimento, com largura de 140m e uma 
espessura que varia de 0,20 a 1 ,20m, estando encaixada concor
dantemente em itabirito e quartzito de direção N20° e mergulho 
de 45° para SE Os rolados são constituídos de minério com
pacto, com seixos de até 30 em de diâmetro O depósito de Pau 
do Rego I e li foi pesquisado pela Mineração Urandi e suas reser
vas atingem atualmente 55 627 t de minério (Sá et a/11, 1980) A 
análise química do minério fornece: Mn- 40%; Fe- 15%; Si0 2 -

2,5%; Al 20 3 - 4%; BaO - 1% e P - 0,03% 
Na Fazenda Salto foram executados vários poços de pesquisa 

e trincheiras através da empresa concessionária e estes trabalhos 
revelaram que o manganês ocorre na forma de lente e rolado. Esta 
lente encontra-se associada a uma rocha carbonática e é concor
dante com a xistosidade segundo a direção N1 Ü0 E com mergulho 
de 40° para SE O minério lenticular apresenta teores de 46 a 48% 
de manganês e 8 a 10% de ferro e o minério rolado apresenta teo
res de 38% de manganês e 1 6 a 1 8%de ferro A reserva medida de 
manganês atinge a 16 528 t de minério (Sá et a/11. 1980) 

Os demais depósitos ocorrem geralmente na forma de lentes 
encaixadas em xistos e itabiritos com xistosidade de direcão 
geral N-S a N20°E e com mergulhos para SE · 

No município de Caetité são conhecidos vários depósitos 
manganesíferos, destacando-se:Vai Quem Pode, Pedra de Ferro, 
Açoita Cavalo, Santa Luzia, Ventador, Lagoa do Periperi, Morro 
das Cabras, Laranjeiras, Lameirão, Lagoa da Anta e Fazenda Faca 

Na jazida de manganês da mina Vai Quem Pode, ocorre miné
rio de enriquecimento supérgeno e minério lenticular O minério 
lenticular encontra-se encaixado em quartzitos, formando níveis 
centimétricos, bastante silicosos. O minério rolado contém sei
xos e blocos angulosos e arredondados, ocorrendo em camada 
de espessura variável, acompanhando a topografia do terreno. A 
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reserva medida do depósito atinge 33 834 t de minéno (Sá et a/11, 
1980). A análise química do minério forneceu: Mn - 40%; Fe -
4%; Si0 2 - 15%; Al 20 3 - 4,5%; P - O, 10% e S -traços 

Na mina de Pedra de Ferro, o minério lenticular encontra-se 
encaixado concordantemente em um quartzito itabirítico, orien
tado na direção N40°E com mergulho de 50° para SE. O minério 
rolado ou de enriquecimento supérgeno ocorre na forma de 
camada acompanhando a topografia, sendo formado por seixos e 
blocos de minério compacto, originado da meteorização e con
centração do depósito lenticular A reserva medida do depósito, 
segundo Sá et alii (1980), é da ordem de 8 382 toneladas de miné
rio A análise química do minério forneceu: Mn- 38%; Fe- 20%; 
Si0 2 - 2%; Al 20 3 - 5%; P - O, 10% e S -traços. 

A ocorrência de manganês do Morro Açoita Cavalo encontra
se na forma lenticular, orientada na direção N 30°E com mergulho 
de 30 a 50° para SE, encaixada em mármo1e grosseiro verde
escuro A meteorização é responsável pela formação de depósito 
coluvionar de manganês a partir do jazimento lenticular 

Na Mina do Ventador distinguem-se dois tipos de minério: o 
lenticular e o de enriquecimento supérgeno O minério lenticular 
está encaixado concordantemente em um quartzito róseo de 
granulação média a fina com atitude N40°E/50°SE O minério de 
enriquecimento supérgeno é caracterizado pela presença de 
minério rolado e eluvionar contendo seixos e blocos de minério, 
oriundo do depósito lenticular A análise química do minério 
forneceu: Mn- 39%; F e- 3%; Si02 - 20%; Al2 0 3 - 3%; P- 0,07% e 
S - tracos 

O d~pósito de Lagoa da Anta foi pesquisado pela Mineração 
Urandi S/A, constituindo atualmente uma das maiores jazidas 
da região A jazida localiza-se no topo da serra das Cabras O 
minério é do tipo lenticulare rolado O minério lenticular é de cor 
preta, friável, com teor médio de manganês variando de 33% a 
43% A reserva medida do depósito atinge 380 280t de minélio 

O manganês do Morro das Cabras é de cor preta, às vezes com 
hábito botroidal, friável, poroso, algumas vezes compacto, com 
fratura conchoidal, e associado a jacobsita Ocorre na forma de 
veio, falhado, com direção N60°0 e mergulho de 45°SO, com um 
comprimento de 300m e largura média de aproximadamente 5 
m O minério ocorre também em um depósito eluvionar, consti
tuído de minério compacto com hábito botroidal, resultado da 
erosão e concentração do depósito primário A rocha encaixante, 
bem alterada, tem cor creme, granulação média a grossa, com 
quartzo e feldspato sericitizado, intercalados em um xisto, com 
foliacão N60°0/45°SO, concordante com a direcão do veio No 
cont~to entre o veio e a rocha encaixante, observ~-se a presença 
de uma rocha básica, bastante alterada, podendo tratar-se de 
um anfibolito 

1.6 2 2 8- Grupos Paranoá e Araí 

As mineralizações manganesíferas relacionadas ao Grupo Para
noá situam-se nos municípios de São João da Aliança e Alto 
Paraíso de Goiás, no Estado de Goiás Os principais depósitos 
são: Pedra Preta, Fortaleza, Buritizinho, Extrema, Palmeira, Fra
ternidade, São Lourenço, Vereda, Vãozinho, São João e Pon
tezinha 

Descoberta em 1903, a jazida de Pedra Preta é considetada o 
maior depósito manganesífero desta região e vem sendo lavrada 
desde 1965 pela Mineração Pedra Preta S/A Em 1974, a firma 
GEOSOL- Geologia e Sondagens calculou uma reserva medida 
de 320 000 t de minério, com teor médio de manganês de 
41 ,32%. A rocha encaixante da mineralização é uma ardósia às 
vezes siltosa, contendo minerais de manganês nos planos de 
acamamento e fraturas, o que lhe confere um aspecto brechóide 
A mineralização geralmente localiza-se no flanco nordeste de 
uma anticlinal. O minério é constituído de pirolusita e grautita e a 
sua ganga é representada por hematita, goetita, quartzo, mica e 
caolinita O teor médio do minério mostrou: Mn- 41 ,32%; SiOz-
8,84%; Fe - 5,26%; Al 2 0 3 - 2,33% e P - O, 13% 

O depósito de manganês da Fazenda Palmeira situa-se pró
ximo às margens do Rio Tocantins, no município de Alto Paraíso 
de Goiás O minério ocorre sob a forma de seixos, matacões e blo-



cos, dispersos erraticamente no solo. Os blocos variam desde 
poucos centímetros até 1 m Em vários poços de p<;Jsquisa ocor
rem do topo para a base: 1) crosta laterítica com placas desagre
gadas de ardósia e seixos de quartzo leitoso e quartzito; 2) 
minério de manganês piso! ítico; 3) minério de manganês maciço, 
numa mistura de psilomelano, polianita e pirolusita, rico em 
bário, contendo cristais hipidiomórficos de quartzo; 4) bed rock 
alterado, com predominância de material argiloso; e 5) bed rock 
inalterado, constituído principalmente por ardósias, com níveis 
de minerais de manganês acompanhando a estratificação. A 
reserva de minério de manganês chega a alcançar 1 04 000 t de 
minério com teor médio de manganês de 45,56% 

A ocorrência de manganês da Fazenda Vereda apresenta-se 
associado ao solo em blocos dispersos nas encostas e bases dos 
morros O minério ocorre ainda preenchendo fraturas nos quartzi
tos e ardósias. formando veios. Esta área, bastante tectonizada, 
mostra dobramentos holomórficos com eixos de anticlinais e sin
clinais orientados segundo a direção N-S 

O depósito de manganês de Buritizinho também está relacio
nado com rochas ardosianas, localmente bastante alteradas O 
minério é na base de pirolusita, criptomelana, hollandita, grautita 
e litiofirita e a ganga é formada por hematita, goetita, quartzo, 
mica e argilas. Nas imediações da ocorrência, as rochas apre
sentam-se dobradas, com eixos orientados segundo a direção 
norte-sul 

Em Vãozinho, a mineralização tem uma forma extremamente 
irregular, constituída por crosta e veios de minério de manganês, 
associada a rochas ardosianas decompostas e totalmente pertur
badas tectonicamente, apresentando uma seqLiência de anticli
nais e sinclinais O minério é formado por óxido e hidróxido de 
manganês, associado a quartzo, mica, argila e ferro Duas análi
ses químicas deste minério forneceram: Mn02 - 55%; Fe 20 3 -
1,53%; Si02 - 30,16% e P.F - 1 0.02%; Mn02 - 51,06%; Fe2 0 3 -
15.70%; Si02 - 17.76% e P F - 11,33%. 

O depósito da Fazenda Fortaleza ocupa uma área de 1 000 m 
por 150m O minério é constituído por plaquetas dispostas 
segundo a orientação das ardósias As reservas de manganês 
devem atingir cerca de 68 OOOtde minério As análises químicas 
de duas amostras deste minério forneceram: Mn0 2 - 64,32% e 
59,1 0%; Fe 20 3 - 1.40 e 1, 78%; Si0 2 - 9,06 e 13,04%; e P F -
8,74 e 8,95% 

Os depósitos das Fazendas São Lourenco, Extrema, Jatoba
zinho, Santo Antônio, São Gonçalo, Pedra de Amolar e Gabriel
zinho. localizados nestes mesmos municípios, assemelham-se 
bastante aos jazimentos anteriormente descritos 

As mineralizações manganesíferas dos municípios de São 
João da Aliança e Alto Paraíso de Goiás provavelmente resulta
ram da alteração e concentração residual dos pel i tos róseos do 
Grupo Paranoá, que continham ferro e manganês disseminados 
A concentração deve ter se processado com o estabelecimento 
de um pedi plano no fim do Cretáceo e de um clima tropical, com 
estações chuvosas e secas bem estabelecidas Desta maneira, 
havendo condições topográficas e climáticas. além de rocha 
fonte, com a alteração dos pelitos o manganês foi colocado em 
solução juntamente com o ferro Estes elementos, tendo compor
tamentos químicos diferentes. são separados no processo de 
concent1ação O ferro facilmente se. oxida e assim precipita na 
forma de goetita e limonita O Mn++, necessitando de um 
potencial de oxidação mais elevado que o Fe++, permanece em 
solução, migrando até o bed rock, impermeável, onde na época de 
estiagem é oxidado e deposita -se lentamente Este processo é 
verificado em várias ocorrências desta região, onde observam-se 
em superfície vestígios de uma crosta ferrífera que passa em pro
fundidade para o minério de manganês Este, por sua vez, mostra 
uma passagem gradual para ardósia, através de uma rocha 
escura, de baixa densidade, impregnada de manganês e conser
vando ainda a estratificação das ardósias Posteriormente com a 
mudanca do nível de base de erosão, as concentracões comeca
ram a ~ofrer desintegração mecânica, levando ~onseqLiente
mente à formação de eluviões 

1.6 2 3 - Barita 

Os depósitos de barita da Folha SD 23 Brasília encontram-se nos 
mais diferentes ambientes geológicos. Ocorrem nos Complexos 
Caraíba-Paramirim e Boquira, Grupos Santo Onofre, Chapada 
Diamantina (Formação Rio dos Remédios). Ara í e Bambu í. 

Os jazimentos baritíferos mais importantes encontram-se em 
áreas dominadas por rochas vulcânicas da Formação Rio dos 
Remédios, formando os distritos baritíferos de Remédios (muni
cípio de lbitiara) e de Rio do Pires 

1 6 2 3 1 -Grupo Chapada Diamantina 

1 6 2 3 1 1 - Mineralizações associadas a rochas efusivas 

O distrito Rio dos Remédios, denominado assim por vários auto
res, abrange uma área envolvendo os municípios de lbitiara e 
lbiajara, na região da Chapada Diamantina 

O depósito da Fazenda Aguada encontra-se atualmente na 
fase de lavra sob a responsabilidade técnica da Petriba S/A 
Segundo esta empresa as reservas são calculadas em torno de 
850 000 t de minério, com densidade de 4.21 A produção é de 
1 500 t/mês, vendida na boca da mina pelo preço de Cr$ 500,00 a 
tonelada, em outubro de 1980 Neste depósito, a bmita é de cor 
branca leitosa. associada com hematita, apresentando-se sob a 
forma de veio com direção norte-sul e mergulho subvertical para 
oeste A encaixante é uma rocha vulcânica, bastante cisalhada. 
podendo tratar-se de um dacito pórfiro, com foliação concor
dante com o veio (Formação Rio dos Remédios) 

A ocorrência de Mocambo está sendo pesquisada pela Em
plesa lndt1strial Lucaia Ltda, encontrando-se na fase de mapea
mento geológico na escala 1:1 O 000 de toda a área requerida 
Algumas trincheiras foram abertas no local para obtenção de 
dados preliminares O minério ocorre sob a forma de veio de dire
ção N30°E e mergulho subvertical para NO, e é cortado por um 
veio transversal com direcão N80°0 A encaixante é uma rocha 
efusiva muito alterada, que ocorre em zonas de falha do 
Complexo Caraíba-Paramirim A barita é de excelente qualidade, 
dada a sua densidade relativamente alta, além de sua cor branca, 
leitosa, muito pura O veio tem uma largura média de 1,5 me um 
comprimento de 250m Em uma das trincheiras foi observado 
que o minério alcança uma profundidade de 6 m, de modo contí
nuo e uniforme Sendo a densidade média do minério 4,25, e 
considerando-se os dados citados anteriormente, estima-se uma 
reserva mínima de 1 O 000 t de minério, podendo ser ampliada em 
virtude dos trabalhos de pesquisa em andamento 

No local chamado Tapera, afloram dois veios de barita: o 
primeiro com comprimento de 20 m e largura de 1,5 m, e o 
segundo com 800 m de comprimento e largura de 2m Ambos 
estão orientados na direção N 10°0 e encaixados em rochas 
efusivas ácidas porfiríticas. 

A barita da Fazenda Joazeiro está situada ao longo de uma ele
vação achatada, constituída por rocha ácida, cuja foliação tem 
direção N20"0, m13rgulhando 60° para NE O minério ocorre na 
forma de veio, encaixado em rocha efusiva, com direção N 20°0 e 
mergulho 30-40° para SO, aflorando numa extensão de cerca de 
700 m, com espessura aparente variando de 2 m a 8 m e so
bressaindo até 4 m na topografia Ao longo do veio. a barita 
apresenta-se com colorações branca leitosa, cinza-escuro, cinza
azulado e rosa. mostrando um grau de pureza bastante variável 
devido à p1esença de impregnações de óxido de ferro e manga
nês, preenchendo suas fraturas e planos de clivagens 

Na Fazenda Santa Luzia, a barita ocorre sob a forma de veio, 
encaixada concordantemente num quartzo dacito pórfiro bas
tante cisalhado e alterado O veio tem direção N5°0 e mergulho 
de 25° para SO, apresentando uma extensão de 8 me uma espes
sura de 4 m em uma das escavacões existentes no local. O miné
rio ora é de cor branca e ~specto sacaroidal ora contém 
impregnações de hematita A análise química do minério forne
ceu: Si02 - 9%; BaO - 54,9%; S03 - 31 .9%; Fez03 - 0,6%; SrO -
1 ,1 2%; BaS04 - 85,9% 
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A barita da Fazenda Queimada está localizada proxrmo ao 
povoado de Novo Horizonte e foi pesquisada pela lndustria Nor· 
deste de Calcário S/ A. revelando uma reserva medida de 31.000t 
de minério e uma reserva total (indicada e inferida) de 100.000 t 
O minério ocone sob a forma de veio, com direcão N i 0°0 e mer
gulho subvertical Uma pequena parte do veio ~stá intimamente 
associada à hematita do tipo especular, em grandes placas com 
estrias de fricção, indicando planos de deslizamentos, devido ao 
tectonismo intenso da área. A rocha encaixante é efusiva ácida, 
tratando-se de um quartzo dacito pórfiro, bastante cisalhada, 
segundo a direção do veio. 

Várias outras ocorrências de barita são conhecidas nesta 
região, tais como: Fazenda Baixinha, Sítio Rocinha, Marcelino, 
Cabeça do Sonho, Fazenda Cipó, Morro do Pilão, Fazenda Pasto 
do Cavalo e Tabuleiro Todas relacionadas com rochas vulcânicas, 
cisalhadas e na forma de veios com direção preferencial N-S, con
cordantes com as encaixantes vulcânicas 

Verifica-se que as mineralizações de barita apresentam um 
controle tanto litológico quanto estrutural mais ou menos bem 
definido no distrito de Remédios Em toda região, nota-se uma 
íntima relação entre as mineralizações e as rochas vulcânicas. As 
mineralizações se concentram mais nas zonas do plano axial das 
dobras, locais onde os fraturarnentos e cisalhamentos são mais 
intensos e frequentes. 

Na região de Rio do Pires são conhecidas as ocorrências de 
barita nas Fazendas Cabeça da Onça e Matinha A primeira está 
localizada no flanco de um morro pertencente à serra da Ponta 
D'Água O veio de barita é subvertical. com tendência ao afina
mento ern profundidade, tem espessura média de 1 ,O rn e se 
estende ligeiramente sinuoso na direção geral N1 0°0 A encai
xante é urna rocha efusiva, provavelmente um quartzo dacito pór
firo, bastante cisalhado segundo a direção N 10°0 Próximo ao 
veio, a encaixante apresenta-se totalmente filonitizada e serici
tizada, constituída de pórfiros de feldspato e quartzo. Na Fazenda 
Matinha, a barita é de cor branca, leitosa, bastante impura e 
ocorre preenchendo zona de falha O veio tem direcão N40°0 e 
está encaixado concordantemente em urn riodacito A análise 
química da barita da Fazenda Cabeça da Onça forneceu: Ba02 -

59%; S03 - 30,9%; Fe2 03 - 2,6%; SrO - 0,76% e BaS04 -

89,9% 

1 6 2 3 1 2 - Mineralizações associadas a metassedirnentos 

Na Serra do lcó, rnunic ípio de Brotas de Macaúbas, a barita ocorre 
sob a forma de veio, encaixada em rnetassedimento do Grupo 
Chapada Diamantina (Formação Mangabeira) A barita provavel
mente é de origem hidrotermal e sua presença está condicionada 
à existência de falhamentos 

No município de Piatã, no local chamado Campo do Vento, a 
barita ocorre em dois veios paralelos. com uma espessura média 
de 4 m e um comprimento total de 740 m. Os veios são concor
dantes com a rocha encaixante, representada por um filito com 
atitude N5°0, subvertical A barita é de cor branco-amarelada e 
cinza-escuro, e a impureza mais frequente é o óxido de ferro, 
constituído principalmente por hematita 

No município de Rio do Pires, nas Fazendas Pedras e Engenho 
Cardoso, a barita encontra-se sob a forma filonar, com direcão 
norte -sul, apresentando uma largura de aproximadamente 1 ~ A 
rocha encaixante é um filito com intercalações de quartzito e me
tassiltito da Formacão Seabra O minério ocorre associado com 
galena, quartzo e cristal de rocha A análise química do minério da 
Fazenda Engenho Cardoso forneceu: Si0 2 - 7.78%; BaO - 31 %; 
Fe 20 3 - 7,10; Al 20 3 - 0,20%; SrO- 0.76%; BaS04 - 85,90% 

1 6 2 3 2- Complexo Caraíba-Pararnirim 

São assinaladas as ocorrências de barita no município de Botu
porã, nos locais denominados de Pajeú, Exu e Malhada Grande 
Na Fazenda Pajeú, o veio de barita já foi totalmente lavrado, res· 
tando apenas no local algumas escavações que foram executadas 
ao longo do veio, na direção norte-sul, de 50 m de comprimento, 
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com largura de 1 ,5 m e profundidade de 2,5 m. A barita é de cor 
branca e rosa, exibindo um aspecto sacoroidal A rocha encai
xante é um gnaisse, bastante alterado, com atitudes de foliação 
N 10°0 - 55°NE. 

Na Fazenda Exu existem duas escavacões em forma de trin
cheiras, com 50 m de comprimento por i m de largura e 3m de 
profundidade, não se constatando porém mineralização de barita 
nas mesmas Estas escavações foram feitas ambas na direção 
norte-sul, com espaçamento de 500 m Em apenas uma delas, 
observou-se a presença de restos deste mineral bastante 
alterado nas paredes das trincheiras, conservando entretanto evi
dências que indicam um alinhamento N -S da mineralização 

Na Fazenda Malhada Grande, o veio de barita possui uma dire
ção N-S e mergulho para este, com uma extensão aflorante de 
aproximadamente 40 me espessura média de 5 m. O minério é de 
cor branca, às vezes cinza-escuro e rosado, com textura sacaroi
dal As rochas encaixantes são representadas por rnigmatitos e 
gnaisses quartzo-feldspáticos ricos em biotita 

São registrados também depósitos baritíferos nas Fazendas 
Estaquinha (município de Paramirim), Covas, Batista, Moreira, 
Açude do Moreira, Caldeirão e na Lagoa Vargem de Dentro (muni
cípio de Rio do Pires). 

Na Fazenda Covas, a barita se apresenta sob a forma de um 
bolsão, com 8 m de comprimento, estendendo-se na direção 
N 70°E. O minério é de cor cinza-escuro, bastante ferruginoso, às 
vezes poroso e está encaixado em xisto verde e vermelho. 
alterado, de foliacão N-S 

Próximo ao m~nicípio de lbiajara, na Fazenda Batista, a barita 
ocorre em dois veios, alinhados na direção N35°E, com largura 
média de 1 m e extensão aflorante máxima de 15m A balita 
mostra-se bem cristalizada e algumas vezes associada a quartzo, 
galena, malaquita, cuprita, calcopirita e bornita A rocha encai
xante é um gnaisse bastante filonitizado e alterado 

O minério da Fazenda Moreira apresenta-se sob a forma filo
nar, com di;-ecão este, contendo cristais de barite associada com 
especularita ~quartzo leitoso A rocha encaixante é um quartzito 
fino plaqueado, com foliações norte-sul 

No Acude do Moreira, o veio de barita ocorre preenchendo 
uma zoná de fratura orientada na direção este-oeste, numa região 
litologicamente dominada por rochas gnáissicas. O veio de barita 
tem um comprimento de 6 m e urna largura de 0,8 m 

Numa região plana, próximo a Fazenda Caldeirão. a barita 
ocorre em veios alinhados descontinuamente na direção N55°E, 
numa extensão de cerca de 4 km e com largura média de 1 rn. 
O minério está associado a quartzo, contém manchas de óxido de 
ferro e algumas incrustações de calcopirita parcialmente alte
rada, formando bordos de reação com malaquita A rocha encai
xante é um gnaisse muito alterado, filonitizado, sericitizado e 
orientado na direcão N 1 0°0 

A barita da Lag~a Vargem de Dentro ocorre sob a forma de veio 
de direcão este-oeste associado com rochas anfibolíticas O veio 
foi lavr~do em escavações de 800 m de comprimento em direção 
este-oeste, com largura máxima de 1 m. Manchas de malaquita, 
bornita e pirita são observadas em determinados locais do veio de 
barita 

1.6.2 3 3- Complexo Boquira 

No município de Oliveira dos Brejinhos, no morro Ponta da Serra, 
próximo a um local chamado Barriguda, a barita ocorre sob a 
forma de veio, com urna largura máxima de 5 m O minério ocorre 
associado a dolomita e mármore, apresentando manchas de 
malaquita e calcita recristalizada A rocha encaixante trata-se de 
um itabirito que passa para xisto grafitoso Já foram extraídas no 
local mais de 20 t de barita, sem nenhuma técnica operacional. 
havendo ainda algumas estocadas no local. 

1 6 2 3 4 - Grupos Santo Onofre, Bambuí e Araí 

São registradas mineralizações de barita relacionadas ao Grupo 
Santo Onofre, nas Fazendas Malhada Grande (município de 



Macaúbas), Paul (município de Riacho de Santana) e Algodões 
(município de Botuporã). 

Na Fazenda Malhada Grande, a barita ocorre em dois veios, 
orientados segundo a direção N 10°0 e mergulho subvertical Ao 
longo de um dos veios foi aberta uma trincheira com 100m de 
comprimento, 1 m de largura e 1,5 m de profundidade, da qual 
foram retiradas algumas toneladas do minério. Este é de cor 
branca, associado com quartzo leitoso e encaixado em meta
conglomerado 

Várias escavações são encontradas na Fazenda Algodões, 
tanto para extração do minério, como para realização de traba
lhos de pesquisa O minério ocorre sob a forma de veio, com lar
gura máxima de 1 m, concordante com a rocha encaixante Além 
de veio, a barita se apresenta sob a forma de pequenos bolsões, 
encaixados em metarenito friável. feldspático de cinza-claro, e 
com atitude N1 0°E-25°SE O minério é de cor branco
acinzentada, um pouco silicoso, e às vezes com pequenas man
chas de óxido de ferro 

Um único depósito de barita relacionado com o Grupo Bambu í 
ocorre no município de Montalvânia, num local denominado 
Fazenda Alegre O minério encontra-se em um depósito coluvial, 
formado por seixos e matacões de barita, com até 80 em de 
diâmetro. A barita é encontrada também sob a forma de pequenos 
bolsões de 50 em de comprimento, associados com calcita lei
tosa,cherte óxido de ferro A rocha encaixante é um calcário oolí
tico preto e um calcário dolomítico rosa com brecha lamelar, da 
Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí) A análise química do 
minério forneceu: BaO - 29%; Pb - 0,82% e Zn - 0.40% 

Na Fazenda Malhada Grande a análise da barita indicou: Si0 2 
- 1 ,52%; BaO- 61 ,73%; S0 3 - 33,9%; Fe20 3 - O, 13%; AI;{) 3 -

0,35%; Si0 2 - 2,19% e BaS04 - 95,6% 
Associada ao Grupo Ara í é conhecida a ocorrência de Morro da 

Cruz, no município de São João do Paraíso O minério ocorre 
tanto em depósito coluvial como na forma de veio Este apresenta 
direção norte-sul e está encaixado em quartzito 

1 .6 2 4- Cobre 

Embora não se encontrem atualmente grandes jazimentos de 
cobre na Folha SD 23 Brasília, inúmeras ocorrências são observa
das em diversas localidades, merecendo um destaque especial 
aquelas da região de Chapada Grande no município de Bom 
Jesus da Lapa, e da Fazenda Matino, no município de lbipitanga 

A região de Chapada Grande é constituída de rochas do 
Complexo Riacho de Santana, geralmente orientadas na direcão 
N-S, com mergulhos subverticais para este. Localmente ocorrem 
quartzitos, itabiritos, mármores magnesianos, anfibolitos e talco 
xistos. Nesta região são assinaladas as ocorrências do Morro 
Mossorongo, Morro São Francisco (nas Fazendas Tiberaba e 
Lagoa da Pedra) e Morro da Baliza 

No Morro Mossorongo, o minério ocorre sob a forma de 
malaquita, preenchendo fraturas ou às vezes disseminado, em 
um corpo dolomítico de tonalidade branca a rosa, com bandas 
cinza-esverdeado As mineralizações, em fraturas, possuem uma 
espessura de 1 O a 1 5 em e estão orientadas nas direcões N -S e 
N20°0, com mergulhos subverticais para este e nordeste 

No Morro São Francisco, o mmeno é representado por 
malaquita, associada com especularita, ocorrendo em manchas e 
impregnações dispersas no quartzito local São comuns minerali
zações tanto nas fraturas da rocha encaixante, como em veios de 
quartzo leitoso que cortam as mesmas. Pequenas concentrações 
de malaquita aparecem também em dolomitos e xistos aflorantes 
no local. As rochas encaixantes da mineralizacão estão orienta
das segundo a direção norte-sul, com merg~lhos subverticais 
para NE 

No Morro da Baliza, ocorre um veio de quartzo com 20 em de 
espessura, com cavidades e fraturas preenchidas por malaquita 
Este veio está encaixado em mármores e filito esverdeado que 
também apresentam-se mineralizados, especialmente nas zonas 
de fraturas O veio tem direção N 1 0°E e mergulho 70° para SE, e o 
seu comprimento atinge 300m 

A ocorrência de cobre da Fazenda Matino situa-se no municí
pio de lbipitanga e está localizada no sopé da serra da Manga
beira, na sua parte oeste A mineralização ocorre em zona de 
falha, de direção leste-oeste, com mergulhos vertical a subverti
cal. A rocha encaixante refere-se a um gnaisse, que próximo ao 
veio apresenta cristais bem angulosos devido ao trituramento 
causado por uma extensa falha A textura gnáissica em rochas 
mais afastadas do veio mostra uma foliação com N 50°0 e N 60°0 
O minério de cobre é representado por malaquita, além de ocorre
rem, em menor proporção, crisocola, azurita, calcopirita e 
born i ta. A ganga é caracterizada por quartzo, chert e carbonatos A 
origem da mineralização provavelmente está relacionada com 
processo hidrotermal, onde soluções penetraram nas zonas de 
fraqueza da rocha encaixante, depositando o minério sob a forma 
de sulfetos, mais tarde transformados em óxidos. 

As análises químicas do minério da Fazenda Matino fornece
ram em oito amostras: 1) Cu- 0,03%; Pb- 25 ppm; Zn- 25 ppm 
2) Cu- 0,025%; Pb- 25 ppm; Zn- 25 ppm 3) Cu- 0,025%; Pb-
25 ppm; Zn- 25 ppm 4) Cu- 0,77%; Pb- 25 ppm; Zn- 25 ppm 
5) Cu - 0,02%; Pb- 25 ppm; Zn- 25 ppm 6) Cu -0,31 %; Pb- 25 
ppm; Zn- 75 ppm 7) Cu- 0,02%; Pb- 25 ppm; Zn- 50ppm 8) Cu 
- O, 1 8%; Pb - 100 ppm: Zn - 300 ppm 

As mineralizacões de cobre são encontradas também associa
das aos depósito~ de chumbo, zinco e prata das regiões de ltaca
rambi, Januária e Boquira, e aos depósitos de fluorita do 
Grupo Bambuí 

Pequenas concentrações de cobre ocorrem nos municípios de 
Oliveira dos Brejinhos, Guanambi, Caetité e Pindaí Todas estão 
contidas em áreas de exposição dos Complexos Caraíba
Paramirim, Santa Isabel e Guanambi 

No município de Oliveira dos Brejinhos, em um local deno
minado de lmbu Grande, o cobre ocorre como impregnações de 
malaquita em blocos de sílex, associado a um veio de quartzo lei
toso, orientado segundo a direção N60°0, com largura apro
ximada de 5 m e comprimento de 1 O m O veio afiara numa 
encosta, disperso em solo bastante arenoso provavelmente 
oriundo de rochas do Complexo Caraíba-Paramirim. 

As mineralizações de cobre relacionadas ao Complexo Santa 
Isabel ocorrem na Fazenda Sacuto e na serra da Cercuma, todas 
situadas no município de Guanambi Na Fazenda Sacuto o miné
rio está associado a um corpo de serpentinito, em forma de len
tes,com 200m de comprimento e 40m de largura, localizado em 
uma zona de falha com direção N20°E e mergulho vertical O ser
pentinito está encaixado em gnaisse As análises químicas exe
cutadas pelo Projeto Letos revelam presença de níquel e cromo 

Na serra da Cercuma o minério ocorre também associado a 
corpos de rocha básica, intercalado em rochas quartzo-feldspá
ticas esbranquiçadas, com direção N85°E e mergulho vertical. 

Nos municípios de Pindaí e Caetité, são registradas ocor
rências de cobre associadas a corpos máficos e ultramáficos. em 
forma de lentes, encaixadas em migmatitos e gnaisses do 
Complexo Santa Isabel 

No Grupo Chapada Diamantina, são assinaladas ocorrências 
de cobre na Fazenda Bananeira no município de Paramirim, em 
Passagem do Meio, na Fazenda São Francisco ou Salina no muni
cípio de Rio do Pires, na Fazenda São Vicente no município de I bi
tiara e na Fazenda Lapa no município de Bom Jesus da Lapa 

Na Fazenda Bananeira, o cobre ocorre sob a forma de 
malaquita, associado a um veio de quartzo leitoso, encaixado em 
um filito plaqueado, de cor cinza-esverdeado, orientado segundo 
a direcão NNO 

Em. Passagem do Meio, o minério de cobre está associado a 
um veio de quartzo leitoso, com 20m de comprimento e 1 ,5 m de 
largura, orientado na direção N45°E, preenchendo zona de fra
tura da rocha encaixante A malaquita representa o minério de 
cobre e está associada a calcedônia, calcopirita, crisocola e 
bornita A rocha encaixante é um quartzo dacito pórfiro bastante 
alterado e intensamente fraturado em várias direções 

Na Fazenda Salina, o cobre ocorre na forma de minerais oxida
dos, representado por malaquita e cuprita, em fraturas na direção 
N55°E, subverticais, de um veio de quartzo leitoso, orientado na 
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direcão N45°0, com extensão aflorante de 500 m Associado ao 
cob~e existe grande quantidade de hematita, às vezes alterada A 
rocha encaixante é uma efusiva ácida, alterada, bastante cata
clasada e sericitizada 

Em Pau Ferro, na Fazenda São Vicente, a malaquita ocorre 
impregnada em veio de quartzo leitoso, com um comprimento de 
15m e largura de 3m, encaixado em arenito de cor rosa e branco, 
muito fraturado e cortado por pequenos veios de quartzo 
leitoso 

A ocorrência da Lapa está localrzada na meia-encosta da serra 
da Santana Trata-se de intercalações de finas lâminas de 
malaquita em quartzitos finos A mineralização não tem continui
dade, restringindo-se apenas a pequenas concentrações locais 

Relacionadas ao Grupo Araí, são assinaladas as ocorrências 
da Fazenda Soledade no município de Nova Roma e em Monte 
Alegre de Goiás Estas mineralizações estão associadas a corpos 
máficos e ultramáficos, que cortam discordantemente as rochas 
do Grupo Araí 

No município de Serra Dourada no local denominado Morro do 
Bode, o cobre aparece em quantidade tão pequena que dificil
mente pode ser observado a olho nu A mineralização é repre
sentada por finíssimos filmes de cuprita e calcopiritil, que 
ocorrem associados a material laterítico em um solo argiloso 
vermelho, oriundo da alteração do calcário (Grupo Bambuí) 

Além dessas ocorrências, são conhecidas as mineralizações 
de cobre relacionadas aos Complexos Boquira, nos municípios de 
Macaúbas (Fazenda Contendas) e Oliveira dos Brejinhos (cata da 
Ponta da Serra), e Brumado, na serra da Santa Rita, município de 
Rio do Antônio 

1 6 2 5- Feno 

Os depósitos de ferro da Folha SD 23 Brasília são mais fre
quentes no Complexo Boquira e no Grupo Macaúbas. Entre
tanto, vários outros depósitos estão relacionados com o Com
plexo Paramirim, Grupos Araí, Santo Onofre e Chapada Dia
mantina 

O principal depósito de ferro localiza-se na região do vale do 
rio Peixe Bravo, no município de Porteirinha, no Estado de Minas 
Gerais De 1973 a 1978, a Cia Vale do Rio Doce executou o 
Projeto Porteirinha na região do vale do Rio Peixe Bravo, envol
vendo toda a montagem de infra-estrutura de pesquisa, mapea
mento geológico nas escalas 1 :20 000 e 1 :1 000, execução de 
sondagens, galerias, trincheiras, poços de pesquisa, estudo 
petrográfico, análises químicas e diversos testes de concentra
cão O minério é constituído de diamictitos hematíticos e brechas 
de quartzito hematítico (Grupo Macaúbas, Formação Carbonita) e 
sua espessura atinge até 200m O minério considerado "pobre" 
possui teores que variam de 38 a 55% de Fe e o minério "rico" 
apresenta teores variando de 55 a 69% de Fe Na sondagem, o 
teor médio de ferro calculado atinge 35,14% e o de fósforo 
0,33% 

As reservas foram calculadas através de seções geológicas e 
sondagens até a profundidade de 200m, considerando a densi
dade 3,5 para teores de ferro acima de 60%, densidade 3 para teo
res entre 40 e 60% de ferro e densidade 0,2 para teores de ferro 
entre 20 e 40% 

As reservas medidas apresentam 600 000 t, as indicadas 
1 400 000 t, as inferidas 1 500 000 t, sendo as reservas totais 
calculadas em 3 500 000 t 

Várias ocorrências de itabirito relacionadas com o Complexo 
Boquira são conhecidas tanto no município de Boquira quanto no 
de Macaúbas O itabirito ocorre como intercalações nos quartzi
tos, ora consistentes, ora bastante friáveis, apresentando uma 
nítida alternância rítmica de níveis quartzosos com níveis de 
hematita 

Formações ferríferas bandadas ocorrem também nas regiões 
de Macaúbas e Oliveira dos Brejinhos, relacionadas com a For
mação Bom Retiro (Grupo Santo Onofre), intercaladas com quart
zitos, apresentando uma orientação quase N-S, com mergulhos 
para oeste 
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Na Fazenda Capivara, munrcrpro de Oliveira dos Brejinhos, 
ocorre hematita (especularita), formando uma concentração irre
gular, assemelhando-se a uma crosta superficial, em contato com 
metarenitos do Grupo Chapada Diamantina 

Outras formacões ferríferas bandadas são encontradas tam
bém relacionada·s aos Complexos Riacho de Santana, Urandi e 
Brumado, geralmente orientadas na direção N-S, com mergulhos 
subverticais, intercaladas em quartzitos, anfibolitos e már
mores 

Além dessas ocorrências são assinalados os depósitos de 
feno nos municípios de Paramirim e Caetité, associados ao 
Complexo Caraíba-Paramirim, e a ocorrência de hematita da 
Serra de São Pedro no município de Cavalcante, Estado de Goiás, 
relacionada aos quartzitos e metapelitos ferruginosos do Grupo 
Ar aí 

1 6 2 6- Quartzito dumortierítico 

As ocorrências de quartzito dumortierítico localizam-se a oeste 
do município de Boquira e situam-se numa faixa de direção apro
ximadamente meridional ao longo da serra da Vereda, numa 
extensão de dezenas de quilômetros Os depósitos considerados 
mais importantes são aqueles de Taquari, Vaca Morta e Pompa, 
entretanto outras ocorrências menores são registradas em Olho
d'Água, Fazendas Piedade de Fora, São José, Cachoeira, Sítio da 
Barra, São Marcos, Serras da Canabrava e Desterro A dumortie
rita apresenta-se em faixas centimétricas ou às vezes dispersas 
nos quartzitos da Formação Serra da Vereda (Grupo Santo Ono
fre), conferindo-lhe uma cor azulada Esses quartzitos apresen
tam uma orientação regional, que varia de 1\J-S a N20"0, com 
mergulho para O e SO respectivamente Conhecido na região 
como mármore azul, o quartzito dumortierítico após corte e poli
mento é utilizado para ornamentação, motivo pelo qual foi alvo de 
alguns trabalhos extrativos Atualmente estes trabalhos encon
tram-se paralisados. 

Vários autores admitem que o boro, elemento original na 
rocha (arenito), após o metamorfismo foi remobilizado gerando a 
dumortierita 

1 6.2 7- Estanho 

Os mais importantes depósitos de estanho da Folha SD 23 
Brasília localizam-se na região centro-leste do Estado de Goiás, 
envolvendo os municípios de Nova Roma, Monte Alegre de 
Goiás, Cavalcante e Arraias. 

Na região da Chapada Diamantina, no Estado da Bahia, são 
registradas também inúmeras ocorrências estaníferas nos muni
cípios de Paramirim e Água Quente, tendo sido as mesmas alvo 
de intensos trabalhos de garimpagem 

No município de Nova Roma, nos locais denominados de 
Luzimar-Ataíde, Monchão dos Baianos, Felipe ou Bacia e Pedra 
Branca ocorrem mineralizacões de cassiterita em zonas de falhas 
greisenizadas, encaixadas ~m rochas graníticas da Serra da Pedra 
Branca 

Em Luzimar-Ataíde, a mineralizacão ocorre em uma zona grei
senizada, de forma filorriana, encai.xada no Granito da Serra da 
Pedra Branca Estes filões possuem um comprimento de quase 
2,5 km e são controlados por um sistema de fraturas de direção 
N40°E e mergulho 65°NO Os gretsens mais espessos alcançflm 
até 6 m de possança e geralmente são acompanhados por outro 
conjunto de gretsens bem menores, quase paralelos ou nas 
direcões N-S ou E-0 

No Monchão dos Baianos, a cassiterita também ocorre nos 
gretsens que preenchem fraturas e falhas no Granito da Serra da 
Pedra Branca Estes filões possuem uma espessura de no máximo 
4 m, e um comprimento de 1 ,5 km com direção geral de N60°0 e 
mergulho 57°NE Os gretsens são bastante quartzosos e além de 
mineralizados em cassiterita podem apresentar pequenas con
centrações de sulfetos de ferro, cobre e chumbo, e também 
arsenopirita e fluorita. 

Em Bacia ou Felipe, observa-se uma boa quantidade de gret
sens. geralmente pouco espessos (centimétricos a decimétricos), 



concordantes com a foliação de um muscovita-granito gnaisse, 
com direção NNE, e mergulho 0-NO que varia de 40 a 90° A 
mineralização de cassiterita concentra-se nestes gre1sens, disse
minada ou sob a forma de bolsões, relacionada ao muscovita-gra
nito gnaisse, que devido ao alto conteúdo de caulim resistiu 
menos ao intemperismo, formando depressões no terreno Asso
ciadas à cassiterita ocorrem fluorita sob a forma filonar, mica 
verde (I ítio?), além de pequenas concentrações de sulfetos e oxi
dados de cobre 

Ainda no município de Nova Roma são assinaladas ocor
rências de cassiterita, concentradas nas aluviões e eluviões, deri
vadas dos depósitos primários, através da desintegração mecâ
nica Este tipo de mineralização é registrado nos garimpos de 
Grata Seca, Grata Rica (ou Areia) e Garimpinho (Grata da Pedra 
Branca), que já foram intensamente trabalhados 

Nos depósitos de Luzimar-Ataíde, Bacia e Monchão dos Baia
nos (depósitos primários). a reserva poderá ultrapassar a 9 mi
lhões de toneladas de minério, com teor médio de 1 421 ppm de 
Sn. Nos depósitos secundários (Grata Rica, Grata Seca e Garim
pinho), basicamente nas regiões de garimpo, o volume total 
limita-se em 700 000 m 3 de minério, com teor médio de 500 
g/m 3 . 

No município de Monte Alegre de Goiás, as ocorrências de 
cassiterita são verificadas nos Garimpos de lngazeira, Passa e 
Fica, Escondido, Pelota, Canabrava, Várzea, Córrego Água Limpa, 
Arapuá, Grotão, Xinguzinho, Bois, Atalaia, Morro Redondo, Barro 
Preto e Riachos dos Cavalos (Tucano, Chagas, Xupé, Água Fria, 
Cabeça dos Riachos dos Cavalos) 

Os garimpos da Fazenda lngazeira e Grata Escondido situam
se próximos da borda do granito de Mocambo A mineralização 
ocorre em faixas irregulares, rica em biotita, encaixada em um 
gnaisse xistoso do Complexo Goiano Não é observada greiseni
zação, embora note-se a presença de pequenas vê nulas quartzo
muscovíticas A cassiterita concentra-se nas faixas micáceas, 
apresentando uma granulação bastante fina A rocha encaixante 
apresenta xistosidade com direção N 1 0°E, mergulho 70°NO 

O garimpo Passa e Fica localiza-se na parte sul da Serra do 
Monte A rocha mineraliZada consiste em um gre1sen xistoso, 
quartzo-m uscovítico orientado segundo N 20°E-70°NO, posicio
nado em zona de falha em um corpo granítico intrusivo, de cor 
rosa, com granulação grossa A cassiterita ocorre associada à 
muscovita, pirita, além de calcopirita alterando para malaquita. 

Nos garimpos de Pelota, Várzea, Canabrava e Água Limpa, 
situados próximos do riacho do Romão afluente do rio Paranã, a 
cassiterita é extraída dos pegmatitos e secundariamente dos grei
sens Estes encontram-se encaixados em zonas de fraturas e fa
lhas no gnaisse granítico cataclasado, com aspecto xistoso. 
pertencente ao Complexo Goiano Nesta região a empresa Tri
continental, através de sua subsidiária a Nova Bahia Mineracão 
Ltda., está executando um projeto de pesquisa mineral, tend~ já 
efetuado amostragens sistemáticas e mapeamento geológico na 
escala 1:250 000 Os resultados analíticos indicam a presença 
de ferro, manganês, zircônio, nióbio, tântalo e ouro, além de ter
ras raras No garimpo de Pelota constatou-se a presença de ouro 
em pepitas. No garimpo de Canabrava a cassiterita aparece com 
50 a 90% de Sn0 2 , ocorrendo também tálio, ouro, zircônio, terras 
raras e wolfrâmio 

Na área do garimpo Arapuá, localizado próximo do rio Paranã, 
afiara um corpo de gre1sen xistoso, micáceo e quartzoso, com 
direção N50°E encaixado em rocha gnáissico-migmatítica. O 
gre1sen tem uma coloração esverdeada e compõe-se de quartzo, 
muscovita, cassiterita e carbonato. A cassiterita é extraída tanto 
no próprio gre1sen quanto do cascalho (aluvial e eluvial), pro
veniente de sua desagregação 

Na área do garimpo de Tucano, que está sendo pesquisada 
pela METAGO S/A, ocorre veio pegmatóide formado por quartzo, 
feldspato, muscovita, turmalina e cassiterita grosseira Tudo 
indica a presença de uma zona de gre1sen com largura de algumas 
dezenas de metros por centenas de metros de comprimento, 
orientada segundo N 1 0°E-20°SE. 

No garimpo de Chagas, também alvo de pesquisa pela 
METAGO S/ A, ocorre um veio pegmatóide de composição quart-

zo feldspática, com direção N1 0°E, encaixado em uma rocha filí
tica grafitosa, vermelho-escura. 

Na região do garimpo de Xupé, observa-se um veio pegma
tóide de grandes dimensões, micáceo, caul ínico, com turmalina e 
níveis grafitosos, provavelmente relacionados aos processos de 
greisenização A cassiterita ocorre finamente disseminada nas 
massas caulínicas ou em bolsões pegmatóides. 

Na região entre Porto Real e a confluência do rio Atalaia com o 
rio Paranã. a empresa Tricontinental vem executando um pro
grama de pesquisa mineral, tendo já efetuado reconhecimento 
geológico e amostragem sistemática ao longo do curso de água 
As análises químicas revelaram teores de Sn na faixa de 31,25% a 
0,30% e teores de wolfrâmio de 2% até 0,1 5%. 

No município de Cavalcante são conhecidos os garimpos dos 
Cachorros, do Ribeirão dos Bois, do Borrachudo e do Rio Ouro 
Fino. 

O garimpo dos Cachorros situa-se próximo do Granito da Serra 
do Sucuri, que localmente apresenta-se cataclasado segundo a 
direção N 5°0 Encontra-se cortado por um veio de gre1sen de dire
ção N40°E, subvertical, rico em muscovita, com disseminações 
de cassiterita, e fluorita além de sulfetos com pirita e calcopirita 
em planos de atitude N25°0-20°SO Observam-se também 
depósitos aluviais (Garimpo Ribeirão dos Bois), originados das 
mineralizações primárias 

O minério do garimpo Borrachudo encontra-se associado a 
gre1sens de composição quartzo-m icácea, que ocorrem em zonas 
intensamente fraturadas do Complexo Goiano A cassiterita é 
extraída tanto desses gre1sens como das aluviões 

O garimpo Ouro Fino situa-se próximo do córrego homônimo. 
na serra das Palmas A cassiterita ocorre associada a veios 
pegmatóides que cortam rochas cataclasadas do Complexo 
Goiano Os veios possuem dimensões de centenas de metros 
com direção predominante N70°E, e mergulhos para 45°NO Os 
pegmatitos apresentam uma granulação grosseira e sua compo
sição mineralógica é basicamente quartzo, feldspato caulinizado 
e mica, além de turmalina preta e raros grânulos de ouro Os 
minerais provenientes deste veio são encontrados mais facil
mente nos colúvios. 

Na Serra do Soledade (município de Cavalcante), a 1 O km 
aproximadamente a norte de Teresina de Goiás, afiara um corpo 
granítico intrusivo no Complexo Goiano Esta área encontra-se 
atualmente em fase de pesquisa através da empresa Rio Capim 
Mineracão Embora não se possuam dados conclusivos, foi 
constat.ada, através de análise de raios X em várias amostras, a 
presenca de Sn, Au e tantalita-columbita, tanto nas aluviões 
como ~as zonas de contato entre o Complexo Goiano e este 
corpo granítico intrusivo. 

Na região entre a Serra do Tombador e o Rio Claro, município 
de Cavalcante, a DOCEGEO efetuou reconhecimento geológico, 
amostragem de sedimentos de corrente e concentrados de 
bateia, constatando a presença de estanho e tântalo apenas 
nas drenagens 

A região entre o córrego Tamboril e o córrego Buriti, afluentes 
do rio São Domingos (norte de Santa Maria), no município de 
Arraias, está sendo pesquisada pela DOCEGEO, sendo já consta· 
tadas ocorrências de cassiterita e ouro, apenas nas drenagens 

A leste da serra da Pindobeira, nas imediações do riacho do 
Ouro e o córrego Bonito, ambos afluentes do rio Bezerra, no muni
cípio de Arraias. a DOCEGEO vem executando trabalhos de 
pesquisa, tendo já constatado ocorrências secundárias de 
estanho e ouro 

Entre a serra do Santo Inácio e o rio Arraias (município de 
Arraias), algumas empresas vêm executando trabalhos de pes
quisa mineral, que revelaram, nas aluviões, estanho e tântalo 

De um modo geral, as mineralizações de estanho do centro· 
leste do Estado de Goiás podem ser divididas nos seguintes 
tipos: 
-tipo 1: mineralizações, em zonas de falhamentos greiseniza
dos, encaixadas nos corpos graníticos intrusivos; 
-tipo 2: mineralizações, em zonas de falhamentos greisenizados. 
encaixadas nas rochas do Complexo Goiano; 
-tipo 3: mineralizações em veios de pegmatitos; e 
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-tipo 4: depósitos aluviais e eluviais, derivados dos tipos 
anteriores 

As mineralizações do tipo 1, cuja mineralogia é bastante 
complexa, são registradas nos Granitos da Serra da Pedra Branca, 
Serra do Sucuri, Serra do Mendes e talvez no Granito da Serra 
do Soledade 

As mineralizações do tipo 2, com mineralogia bastante sim
ples, constituem a maior parte dos garimpos de cassiterita, sem
pre relacionadas a gretsens cataclasados, atribuídos ao Com
plexo Goiano 

Na mineralização do tipo 3, a presença de zonas greisenizadas 
é discutível embora sejam frequentes corpos quartzo-micáceos 
com feldspato, turmalina, grafita, cassiterita e ouro 

As mineralizações de cassiterita provavelmente foram ori
ginadas a partir desses corpos graníticos intrusivos, através do 
processo de greisenização pela ação de soluções pneumatolí
tico-hidrotermais, ricas em flúor, água e talvez cloro 

Observa-se, na região, que geralmente os depósitos de 
estanho estão frequentemente associados a fluorita e/ou topázio 
Desse modo, pode-se supor que o estanho deve ter sido trans
portado sob a forma de fluorestanatos É óbvio que neste caso a 
cassiterita e os minerais fluorados devem ser contemporâneos e 
associados com quartzo e muscovita, que fazem parte da paragê
nese da greisenização 

As mineralizações de cassiterita da região da Chapada Dia
mantina localizam-se no município de Paramirim, Estado da 
Bahia, e estão relacionados com rochas efusivas ácidas, atribuí
das à Formação Rio dos Remédios 

No povoado do Brejo de Santa Teresa, são assinaladas con
centrações de cassiterita, cujos trabalhos de garimpagem inicia
ram-se em 1971 e encerraram-se em 1974, em virtude do minério 
encontrar-se praticamente exaurido A mineralizacão ocorre sob 
a forma de veio, com espessura média de 2 em e c~mprimento de 
70cm, encai;(ada em um metarriolito de cor cinza, textura média a 
grossa, composto de quartzo esbranquiçado ou azulado e feno
cristais de feldspato Associados à mineralização ocorrem quartzo, 
microclina e mica, caracterizando um gretsen (Cavalcanti et a/11, 
1980) A cassiterita tem cor marrom-avermelhada e apresenta 
camadas concêntricas de diferentes intensidades de cores ritmi
camente alternadas, caracterizando o tipo conhecido como "es
tanho de madeira", descrito na literatura como resultado de 
processo de oxidação Ocorre também associada a ouro e 
columbita O minério é encontrado também em depósito coluvial
eluvial, proveniente da desagregação mecânica ou química da 
rocha portadora da mineralização Este garimpo foi alvo de tra
balho de detalhe do Projeto Cassiterita da CBPM, onde foi execu
tado mapeamento geológico na escala 1 :1 000, cobrindo uma 
área de 1 ha, bloqueando uma reserva estimada de 2,86 t com 
teor médio de 0.034 kgjm3 

A ocorrência de cassiterita de Mata do Fumo está situada entre 
a Serra do Passo do Cavalo e Canabravinha, a SO do povoado de 
Brejo de Santa Teresa O minério é de cor marrom-avermelhada, 
com textura botrioidal e ocorre sob a forma de veio encaixado em 
um metarriolito de cor cinza, com foliação N40°0-60°SO A 
mineralização está associada às faixas greisenizaclas e microcli
nizadas com espessura média de 15 em e encaixadas no 
metarriolito pórfiro (Cavalcanti et a/11, 1980) O minério está 
localizado nas faixas rosadas, com quartzo, de espessura mil i mé
trica até 40 em, formando bolsões Associadas aos veios de 
quartzo ocorrem especularita e mais raramente fluorita Este local 
foi marcado com a presença de trabalhos de garimpagem inicia
dos em 1974, cuja exploração resumiu-se quase que exclusiva
mente nos depósitos secundários coluviais Atualmente sua 
produção é insignificante, existindo muito pouco garimpeiro 
na área 

O garimpo de Terra Vermelha situa-se ao norte do povoado de 
Brejo de Santa Teresa, aproximadamente a 1,5 km Neste local, a 
mineralização ocorre em um metarriolito de cor cinza com textura 
média a grossa, composto de pórfiros de quartzo esbranquiçado e 
fenocristais de feldspato, imersos numa matriz afanítica, serici
tizada, onde se desenvolve processo de microclinização e greise
nização (Cavalcanti et a/11, 1980) A rocha encaixante mostra-se 
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bastante xistificada, com atitude local de N20°0-30°SO. A 
mineralização é do tipo filoniana, e concordante com a xistosi
dade da encaixante A cassiterita é de cor marrom-avermelhada, 
apresentando textura botrioidal, com espessura de 2 mm, e 
encontra-se em faixas microclinizadas, associada a quartzo e 
mica verde. 

O minério da Fazenda Juriti fica situado a 4 km a sul do 
povoado de Brejo de Santa Teresa, na estrada que liga este ao 
povoado de Curral Velho. A mineralização primária é do tipo 
filoniana, encaixada em um metarriolito alterado, ocorrendo 
associada a veios de quartzo, bandas rosadas de microclina e 
mica, caracterizando provavelmente um gretsen concordante com 
a xistos idade N 20°0-30°SO Secundariamente ocorrem faixas de 
coluvião mineralizada a cassiterita O minério tem cor marrom
avermelhada, hábito botrioidal e está associado a pirita e 
especularita 

Na região de Brejo de Santa Teresa, nos locais denominados 
de Riacho das Fendas, Butim, Lajedo Preto, Passo do Cavalo, 
Serra da Canabravinha, Riacho Água Boa, Córrego Brejinhos e 
Campos Gerais, são assinaladas mineralizações secundárias de 
cassiterita, encontradas nas coluviões e aluviões, que são ori
ginadas da desagregação mecânica e química das rochas efusi
vas ácidas 

Além dessas, ainda no município de Paramirim, são registra
dos, também, os depósitos alúvio-coluvionários de Pequiau, 
Tambori, Pau de Colher, Fazenda Brejo, Aguada, Tira Chapéu, Ria
cho do Bosque, Maranhão Lamesso e Mimoso 

As mineralizações de cassiterita da região da Chapada Dia
mantina podem ter a sua origem ligada a processos de greiseni
zação, associado aos vulcanitos da região de Paramirim O 
processo de greisenização parece ser evidenciado pela presença 
de uma associação mineral típica, tais como quartzo, mica, 
feldspato, fluorita, turmalina, além de pirita e calcopirita 

1 6 2 8 - Fluorita 

As principais ocorrências de fluorita da Folha SD 23 Brasília estão 
relacionadas com as rochas carbonáticas do Grupo Bambu í, Sub
grupo Paraopeba e estão concentradas na região da Serra do 
Ramalho, no Estado da Bahia, nas regiões de Montalvânia, no 
Estado de Goiás, e ltacarambi e Januária, no Estado de Minas 
Gerais São registradas, também, ocorrências de fluorita associa
das a rochas dos Complexos Santa Isabel, Riacho de Santana e a 
maciços intrusivos 

1 6 2 8 1 -Grupo Bambuí 

As maiores concentrações de fluorita da Serra do Ramalho 
situam-se no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, nos 
locais denominados de Mono Preto, Morro dos Porcos, Campo 
Alegre, Santo Antônio, Lajeado, Clóvis, João Neves e Água 
Branca, todos posicionados na borda oriental da referida serra 

A ocorrência de Morro Preto é considerada uma das maiores 
da região em termos de minério aflorante Este é de cor branca, 
preta e violeta, associado a calcita branca leitosa, calcopirita e 
malaquita A mineralização ocorre sob a forma de bolsões e pe
quenos veios, encaixada quase que concordante em calcários 
oolíticos, calcário dolomítico e calcário microcristalino, atribuí
dos à Formação Sete Lagoas, formando camadas suborizontais 
Nota-se, em alguns locais, a presença de brecha sinsedimentar, 
de espessura máxima de 1 m, sem continuidade lateral, onde os 
fragmentos angulosos de calcário são completamente cimenta
dos por fluorita O minério foi antes explorado pela Minebra, qL'e 
posteriormente abandonou a área em consequência da produção 
insatisfatória. Foram explorados filões, cujas dimensões não 
ultrapassavam 2 m de espessura e 30m de comprimento 
Miranda et a/11 ( 1976) estimaram uma reserva de 12 000 t, 
embora admitindo uma reserva bem maior que esta, baseados na 
geoquímica regional de rochas e no comportamento da minerali
zação em profundidade 

Em Campo Alegre, os estratos de rochas carbonáticas apre
sentam-se fracamente ondulados, com desenvolvimento de uma 



camada silicificada, ocupando o topo da estrutura, constituída de 
dolomitos silicificados, às vezes oolíticos, contendo minerali
zações de zinco e flúor Abaixo da camada do topo, ocorrem 
intercalacões de calcários azulados, calcários dolomíticos e cal
cários ooÍítico-pisol íticos, bastante fraturados, com evidência de 
uma tectônica sinsedimentar. A fluorita ocorre nesta seqLiência 
carbonática sob a forma de bolsões ou lentes, concordantes com 
o acamamento destas rochas, atribuídas à Formacão Sete 
Lagoas A fluorita é encontrada, também, cimentando a ·matriz de 
uma brecha sinsedimentar, associada com calcita leitosa e preta 
A galena apresenta-se sob a forma de lentes, concordantes com 
as faixas dolom íticas, podendo também ocorrer disseminada em 
calcários cinza, que se intercalam com os calcários dolomíticos 
Neste caso, a blenda pode ser encontrada associada com a 
galena 

A avaliação do depósito de Campo Alegre está sendo ainda 
executada, ma$ supõe-se uma reserva de 7 mil t (Miranda et 
a/11, 1976) 

A mineralização de fluorita da Fazenda Lajeado ocorre sob a 
forma de bolsões, encaixada em calcário silicificado da Formacão 
Sete Lagoas, que contém disseminações de sulfetos de chu~bo 
e zinco Em determinados locais, a freqüência de sulfetos é alta, 
mas restrita a veios quase que concordantes com as camadas 
Alguns destes veios se ramificam tornando-se discordantes e 
contendo fluorita, galena, esfalerita, calcopirita, malaquita e 
azurita. Atualmente, o depósito de Lajeado não tem elementos 
para a sua avaliação embora admita-se a existência de pouco 
mais de mil toneladas de fluorita (Miranda et a!it, 1976). 

A área do Morro dos Porcos é semelhante à de Morro Preto O 
minério encontra-se encaixado em rochas calcárias da Formacão 
Sete Lagoas, apresentando-se sob a forma de lentes e bolsõe's e 
às vezes associado a brechas sinsedimentares. Nota-se a pre
sença de galena, calcopirita e malaquita, disseminadas em níveis 
dolomíticos delgados Estima-se para este depósito a reserva de 
5 mil toneladas de minério, podendo ser ampliada com trabalhos 
adicionais (Miranda et a/11, 1976) 

A fluorita de Clóvis, considerada como a principal mineraliza
ção, é um depósito possivelmente filoniano, imerso em um manto 
de intemperismo, cujo comprimento atinge 3m, com espessura 
aflorante de 40 e 60 em. 

A ocorrência de Santo Antônio está incluída também entre as 
que apresentam um bom potencial de fluorita A mineralização 
está encaixada em rochas carbonáticas da Formacão Sete 
Lagoas, sob a forma de lentes, bolsões e filão-camada ir~egular. A 
sua reserva é estimada em um mínimo de 3. 750 t de minério, 
admitindo-se, entretanto, a possibilidade de conter 5 000 a 
7 000 t (Miranda et a!it, 1976). 

Em João Neves,a fluorita está restrita a uns poucos afloramen
tos na parte superior da encosta norte, associada a galena, e 
preenchendo espaço de uma brecha sinsedimentar O depósito é 
superficialmente inexpressivo mas cabe ressaltar que a área é 
muito acidentada, dificultando a investigação e execução de tra
balhos (Miranda et a/11, 1976) 

Na ocorrência da Fazenda Água Branca, incluindo Barro 
Branco, João Santiago e Coqueirinho, a fluorita encontra-se 
encaixada em dolomitos bastante silicosos sob a forma de 
bolsões e vênulas associada a calcita A blenda ocorre disse
minada em locais bem restritos, em dolomitos silicificados, atri
buídos à Formação Sete Lagoas Admite-se uma reserva estimada 
da ordem de 1 000 t para este depósito, sendo que a maior parte 
da reserva aproveitável ocorre sob a forma de "cascalho", nos 
depósitos coluvionares (Miranda et a/11, 1976) 

Nesta mesma região são assinalados também os depósitos de 
Água Fina de Baixo, Floriano, Retiro das Palmas, Moncliaço, 
Fazendas Santa Rosa. de Souza e Montevideo Os três últimos 
estão relacionados a rochas carbonáticas atribuídas à Formacão 
Lagoa do Jacaré, onde a fluorita ocorre em depósitos coluvio~a
res e sob a forma de vênulas milimétricas em calcários micro
cristalinos Os restantes tanto se apresentam em vênulas encai
xadas em calcário cinza-escuro, às vezes associados com galena, 
calcopirita e esfalerita, como em depósitos coluviais e eluviais 
oriundos das mineralizações primárias 

Na região centro-oeste e sul da serra do Ramalho, englobando 
parte dos municípios de Santa Maria da Vitória, Coribe e Cari
nhanha, são assinaladas diversas ocorrências de fluorita Em 
Coribe, esta aparece em Mossondo, Vista Alta, Serra do Gato I e 
Morro Pintado Nos três primeiros, a fluorita ocorre sob a forma 
de veios e bolsões irregulares, encaixados em calcários micro
cristalinos cinza-escuro da Formação Lagoa do Jacaré. Em Morro 
Pintado, apresenta-se sob a forma de veios centimétricos, 
encaixados em calcário cinza-escuro compacto da Formação 
Sete Lagoas 

No município de Carinhanha, na Fazenda Tolda, Lagoa Nova e 
Fazenda Serra, a fluorita é encontrada sob a forma de bolsões, 
associada à calcita branca leitosa e preta, encaixados em calcário 
cinza-escuro, levemente ondulado. 

Em Santa Maria da Vitória, as mineralizações de fluorita são 
encontradas na Fazenda Olho-d'Água do Covil, Fazenda Concei
ção, no povoado de Gama, Cantagalo, Pedra Caída e vários ou
tros A fluorita ocorre sob a forma de vênulas encaixadas em 
rochas calcárias, tanto na Formação Sete Lagoas como da Forma
ção Lagoa do Jacaré. 

No município de Montalvânia, os principais depósitos de 
fluorita são: Mina do Joel, Mina do Zezinho, Lapa Escrivida, Mon
talvânia, Grata do Espinho, Fazenda Nova e Fazenda São Pedro 

Na Mina do Joel, a fluorita é de cor roxa e às vezes branca, 
aparecendo sob a forma de pequenas lentes e de bolsões irre
gulares, encaixada em calcário oolítico cinza-claro e calcilutito 
fino de cor cinza-escuro, às vezes laminado Brechas sinsedi
mentares com seixos de calcário aparecem na base das camadas 
de calcário Todo este conjunto de rochas faz parte da Formação 
Sete Lagoas e encontra-se localmente dobrado A mineralização 
localiza-se no flanco e no núcleo desta dobra, cujo eixo tem dire
cão NO Ocorrem também associados calcita, malaquita, galena e 
~inerais de prata. É muito comum nas proximidades da mina, a 
ocorrência de fluorita desenvolvida nos núcleos dos oólitos de 
rochas calcárias 

A mineralização de fluorita da Mina do Zezinho ocorre sob a 
forma de bolsões, encaixada em dolomitos rosa silicificados, 
sobreposta a uma camada de chert avermelhado Estes bolsões 
contêm galena e cavidades preenchidas por malaquita e minerais 
de prata 

Em Lapa Escrivida, o corpo de fluorita apresenta-se sob a 
forma de lentes, concordantes com a encaixante, embora sejam 
observados veios centimétricos discordantes As encaixantes 
são calcário oolítico e calcilutitos cinza-claro e escuro, sobrepos
tos a uma brecha calcária. A fluorita é de cor branca, roxa e 
incolor, e ocorre associada à calcita, quartzo e pequenos cristais 
de galena 

As ocorrências de Montalvânia, Grata do Espinho e da 
Fazenda São Pedro são bastante semelhantes A fluorita é encon
trada substituindo os oólitos e também preenchendo pequenas 
fraturas nos calcários cinza-escuro oolíticos, às vezes plaquea
dos, suborizontais, contendo calcita preta e branca recrista
lizada 

Na região de ltacarambi-Januária, os depósitos de fluorita são 
encontrados na Mina do Fabião, Coqueiral, Boqueirão do Pulu, 
Lapa do Pó e Boqueirão do Delfino 

Em Fabião.'a fluorita é em geral violeta, raramente cinza-claro 
e está associada com calcita branca e preta com alguma galena. O 
minério ocorre sob a forma de lentes, no contato do dolomito rosa 
com o calcário cinza sotoposto 

Na ocorrência de Coqueiral, apresenta-se na forma de peque
nos bolsões, podendo ser também encontrada em vênulas ou dis
seminada juntamente com a willemita, blenda, alguma galena e 
calcita A rocha encaixante é um dolomito rosa, bege, bastante 
silicificado 

No Boqueirão do Pulu, a fluorita está muito dispersa em 
dolomito rosa, sacaroidal, bastante silicificado, associada a cal
cita e minerais de zinco 

O minério de Lapa do Pó ocorre sob a forma de bolsões e 
vênulas, associado com blenda, willemita e malaquita As encai
xantes são um calcário dolomítico, um dolomito bege e cinza-
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claro, bastante silicificado Barita e quartzo também aparecem 
associados a fluorita. 

Em Boqueirão do Delfino, a fluorita se concentra nos calcários 
dolomíticos rosa, sacaroidais, sob a forma de bolsões ou amas, 
associada com minerais secundários de zinco, e malaquita. 

Na porção ocidental da Folha SD.23 Brasília, abrangendo 
parte do Estado de Goiás, nos arredores de Campos Belos e 
Galheiros, são assinaladas diversas ocorrências de fluorita 
relacionadas à calcita preta laminada 

1 6 2 8 2- Granitos Tipo Serra Branca e Complexo Santa Isabel 

Na serra da Pedra Branca e na serra do Sucuri, nos municípios de 
Nova Roma e Cavalcante respectivamente, a fluorita ocorre asso
ciada com as mineralizações de estanho nos corpos graníticos 
intrusivos, em zonas greisenizadas Na serra da Pedra Branca, a 
fluorita ocorre em veios que chegam a alcançar 2m de espessura 

No município de Riacho de Santana, na Fazenda Cedro, a 
fluorita apresenta-se em veios associada com galena e barita, 
encaixada no sienito denominado Cara Suja 

No município de Guanambi encontra-se em filões encaixados 
em pegmatitos atribuídos ao Complexo Santa Isabel 

1 6 2 9- Ouro 

Os depósitos auríferos da Folha SD.23 Brasília encontram-se em 
diversos terrenos geológicos, sendo mais frequentes nos me
tassedimentos e nas rochas vulcânicas (Forma cão Rio dos Remé
dios) do Grupo Chapada Diamantina Relacion~m-se também aos 
Grupos Santo Onofre, Araí, Macaubas, Serra da lnhauma, além 
dos Complexos Goiano, Caraíba-Paramirim, Conceição do Norte 
e nos corpos graníticos intrusivos 

1 6 2 9 1 -Grupo Chapada Diamantina 

No município de Água Quente, são assinaladas as ocorrências do 
Morro do Fogo, da Mina Beta, Serra do Barreiro, Riacho Cascalho, 
Riacho Folheta, Vazante e no córrego Paramirim das Crioulas 

Na Mina do Morro do Fogo, o ouro foi garimpado desde 1932 
em um veio de quartzo com qr1ase 3m de espessura As galerias 
existentes encontram-se totalmente inundadas em con
sequência do seu completo abandono Ao que tudo indica, a 
mineralização estaria relacionada a veios de quartzo que cortam 
filitos grafitosos e metassiltitos 

A Mina Beta ou Serra das Almas encontra-se atualmente 
abandonada, sendo a mineralização provavelmente associada a 
filões de quartzo auríferos encaixados em metarenitos Asso
ciada, ocorre pirita, por vezes aurífera, impregnada no veio de 
quartzo 

As demais ocorrências mencionadas são concentracões alu
vinnares, provavelmente originadas da desintegração d~s rochas 
do Grupo Chapada Diamantina 

No município de Paramirim, são conhecidos os depósitos 
auríferos filonianos do Morro da Lavrinha, Morro da Catuaba, Tira 
Chapéu e as concentrações auríferas aluvionares e coluvionares 
do Poço do Balaio, Riacho Mateus e Fazenda Bananeira 

No Morro da Lavrinha, ocorre disseminado numa pequena 
ocorrência de talco de cor branca e esverdeada, lamelar, preen
chendo fraturas no quartzito Neste local, observa-se a presença 
de filões e lentes de quartzo leitoso O quartzito (rocha encai
xante) é de granulação média, cor cinza a branca e com indícios 
de dobramentos de pequena amplitude Na base deste, aflora 
uma camada de conglomerado 

No Morro da Catuaba, o ouro ocorre em veio de quartzo leitoso 
associado à !azurita, actinolita, cristal de rocha e pirita A rocha 
encaixante encontra-se bastante silicificada, parcialmente po
rosa e por vezes microdobrada. 

A ocorrência de Tira Chapéu está localizada na parte oriental 
da serra da Pedra Branca, cerca de 7 km a NE de Paramirim O ouro 
era garimpado principalmente num veio de quartzo leitoso com 
orientação N 20°0, cortando rochas metaefusivas, fortemente 
cisalhadas, atribuídas à Formação Rio dos Remédios. O ouro está 
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presente ainda na rocha encaixante de orientacão N 20°0/ 
subvertical e nas coluviões · 

No município de lbitiara, as mineralizacões ocorrem em veio 
de quartzo leitoso, encaixado em rocha meta efusiva da Forma cão 
Rio dos Remédios Este tipo de mineralização é assinalado ~ros 
locais denominados de Jerônimo, Tatu, Mina da Paciência, Mina 
da Peneira e G iribraz O ouro pode ser também encontrado em 
depósitos coluvionários e aluvionários, provavelmente oriundos 
das mineralizações veieiras e é registrado nas Fazendas Batata, 
André, Angical, Sobrado, Agreste, Barro Branco, Barreiro do 
Morro, Duros, Baixa Funda e no Rio dos Remédios 

No município de Rio do Pires, ocorre nos depósitos aluviais e 
coluviais ouro em menor proporção Estes depósitos, localmente 
denominados de Codá, São Félix, Sa11ta Maria, Jatobá, Telhas e 
Córrego da Praia, podem ter sua origem relacionada a veios de 
quartzo leitoso que cortam rochas efusivas da Formação Rio 
dos Remédios 

No local denominado Capivara, município de Oliveira dos Bre
jinhos, o ouro era explorado em veios e bolsões de quartzo e em 
depósitos aluvionários O garimpo abrangia uma área de 1 O 000 
m2, estando paralisado a mais de 25 anos 

No município de Brotas de Macaúbas, são conhecidas as ocor
rências de Cocal (Lavrinha do Ouro) e Santana do Ouro. Em Cocal, 
localiza-se na encosta do Morro da Cata do Ouro, localmente co
nhecido como Morro da Lavra do Ouro O garimpo estendeu-se ao 
longo de um riacho de curso temporário que desce a encosta do 
citado morro Na ocorrência de Santana do Ouro, observam-se no 
local vestígios de antigas explorações com escavações de até 
1 O m de profundidade, em busca de veio de quartzo aL,rífero 

1 6 2 9.2- Grupo Santo Onofre 

Na região de Caetité, ocorrem mineralizações auríferas no Sítio 
Barrocas, na Fazenda Botelho e em Brejo dos Padres 

Os terrenos do Sítio Barrocas foram alvo de trabalhos de 
garimpagem há cerca de 40 anos No garimpo, nota-se ainda a 
presença de escavações para retirada do cascalho mineralizado 
Veio de quartzo aparece no local, cortando quartzitos finos de 
coloração cinza, orientados segundo a direção N20°0 e mergu
lhando 60° para NE Este veio apresenta uma espessura máxima 
de 1 m, com direção NE e mergulhando subverticalmente para 
NO. 

O garimpo da Fazenda Botelho encontra-se atualmente 
paralisado No local, nota-se a presença de blocos e seixos de 
quartzo leitoso 

Em Brejo dos Padres, o ouro era garimpado nas coluviões, 
numa área de aproximadamente 100 000 m2 Na área, ocorrem 
veios de quartzo leitoso com espessura de 1 em até 1 O em e com
primento de até 20 m, orientados segundo as direções N25°0 
e N80°E 

Nos municípios de Porteirinha, Monte Azul e Riu Pardo de 
Minas, no Estado de Minas Gerais, o ouro ocorre em depósitos 
aluviais e eluviais, na serra do Espinhaço 

1 6 2 9.3- Grupo Serra da lnhaúma 

No município de Jacareci, são mencionadas as ocorrências de 
Morro do Chapéu e Rio Gavião Na primeira, o minério era 
extraído de um veio de quartzo de atitude r'J 60°-30°50, com 
espessura máxima de 2 m Na segunda, possivelmente estaria 
relacionado a veios de quartzo auríferos que cortam os me
tassedimentos 

1 6 2 9 4- Grupo Araí e Complexos Goiano, Caraíba-Pararnirim 
e Conceição do Norte 

No município de Cavalcante, Estado de Goiás, nos locais deno
minados Buraco dó Ouro, São João e Fazenda Forquilhinha, o 
ouro era garimpado em veios de quartzo, com largura máxima de 
5 m Na Fazenda Forquilhinha, o veio situa-se em zona de contato 
entre quartzitos e rnetaconglomerados do Grupo Araí com 
rochas andesíticas 



Em Arraias, Estado de Goiás, o ouro é encontrado nos depósi
tos aluviais, provavelmente oriundo dos metassedimentos do 
Grupo Araí. 

No garimpo de Auromina, situado no município de Nova Roma 
(Estado de Goiás), ocorre associado a veio de quartzo, com dire
ção geral N-S, encaixado concordantemente em um cataclasito 
do Complexo Goiano 

Em Conceicão do Norte, no Estado de Goiás, o ouro ocorre 
impregnado n~s sedimentos detríticos de uma cobertura tércio
quaternária Sua origem possivelmente está relacionada às ro
chas da sequência vulcanossedimentar do Complexo de Con
ceicão do Norte O minério é mais frequente nas coluviões, 
depositadas pelo escoamento das águas na época chuvosa 

Nas Fazendas ltarana e Cotovelo, aproximadamente a 1 km do 
município de Correntina, o ouro ocorre disseminado numa rocha 
máfica bastante xistificada, atribuída ao Complexo Caraíba-Para
mirim, com uma espessura de aproximadamente 6 m A origem 
primária do ouro poderá estar relacionada a um corpo granodiorí
tico intrusivo em xistos. As análises químicas revelaram para o 
xisto um teor de 1 g/t e para o granodiorito 0,35 g/t A pirita ocorre 
disseminada no granodiorito, e no contato deste com o xisto 
ocorre quartzo leitoso sob a forma de veio, com direções N 30°E e 
N25°0 e espessura de 40 em e 50 em respectivamente 

1 6 2 9 5- Grupo Macaúbas 

Nas Fazendas Canabrava e Serra Nova, situadas no município de 
Rio Pardo de Minas, o ouro era garimpado nas aluviões que dre
nam rochas do Grupo Macaúbas 

1 6 2 9.6- Tonalito São Domingos 

No município de São Domingos, são conhecidas as minas de 
ouro de Capote e Barriguda Na primeira, o ouro ocorre em 
material alterado de rocha tonalítica, que é cortada por veio de 
quartzo de 1 ,5 m a 2 m de espessL,ra Associados ao minério, 
ocorrem ilmenita, granada, turmalina, zircão e óxido de ferro. 

Além dessas, são mencionadas as ocorrências associadas aos 
depósitos de cassiterita, nos granitos intrusivos da serra da Pedra 
Branca, serra da Soledade e serra do Mendes 

1 6.2 1 O- Fosforita 

O único depósito de fosforita conhecido na Folha SD 23 Brasília 
situa-se a 4 km da cidade de Campos Belos, no Estado de 
Goiás 

O minério ocorre sob a forma de lentes, encaixado nos argili
tos basais da Formação Sete Lagoas São pequenos depósitos 
formados provavelmente em ambientes de plataforma estável, 
associados às rochas pelíticas e carbonatadas 

Os minerais de fosfato encontrados (apatita e francolita) ocor
rem na forma criptocristaiina A mica e o quartzo são os compo
nentes detríticos associados, além da presença de óxido de ferro 
e argila 

Os depósitos fosfáticos desta região são dos tipos primário e 
secundário O primeiro corresponde a uma rocha que ainda pre
serva a sua estrutura original, com teor de 20% de P20 5 A fos
forita secundária (residual) é uma rocha porosa de cor amarela 
sem preservação das estruturas originais, com teor médio de 28% 
de P20 5 , onunda do depósito primário 

Os estudos sobre os depósitos fosfáticos de origem sedimen
tar mostram que as condições paleogeográficas e ambientais são 
fatores essenciais para a concentração de fosfato Estas con
dições ambientais requereram ambiente plataforma! onde se 
desenvolveu uma sedimentação dominantemente química, de 
água rasas, além de um clima árido A seqüência litológica estaria 
representada por folhelhos, cherts, margas e calcário dolomítico 

A fosforita se acumularia na zona limite entre as águas rasas 
que proporcionaram a deposição dos dolomitos e calcários, e as 
zonas mais profundas, de margas, cherts e folhelhos 

Os seres vivos florescem principalmente nas primeiras deze
nas de metros abaixo da superfície onde a luz solar pode penetrar 

Quando os organismos mortos e detritos orgânicos afundam 
abaixo dessa zona e se decompõem, o fósforo proveniente da 
matéria orgânica transforma-se em fosfato dissolvido Isto signi
fica que as partes do mar abaixo da zona iluminada são relativa
mente ricas em fosfato e sua concentração permanece relati
vamente constante até grandes profundidades. 

As correntes de convecção, originadas possivelmente pela 
diferença de temperatura entre a água profunda fria e as águas 
quentes superficiais, trariam o fósforo dissolvido de águas pro
fundas até a entrada da plataforma, onde se desenvolve uma rica 
fauna em microrganismos que assimilariam este fósforo e o con
centrariam após a sua morte A água fria movendo-se das profun
dezas em direção à superfície é aquecida e tenderia a perder 
dióxido de carbono, tanto pela diminuição da pressão, como pela 
atividade fotossintética das plantas existentes nesta zona 
Assim, a água normalmente rica em fósforo desloca-se para uma 
região de pH alto, o que favorece a formação de depósitos de 
fosfato de cálcio, mesmo sem a ação intermediária dos or
ganismos 

Este modelo parece encaixar-se perfeitamente com o depó
sito de Campos Belos A litologia local é representada por argilito 
síltico na base, passando em seguida para uma sequência argila
calcária, com dolomitos no topo. 

1.6.2 11 -Alumínio 

No município de Macaúbas, nos locais denominados São 
Goncalo, Vão, Barreiro Azul, Arara e Baixa Josefa, ocorrem sais de 
alum,ens, geralmente localizados em grutas abertas na superfície 
Os sais se apresentam como agreg2dos brancos, em concen
trações locais, formados por eflorescência em paredões escarpa
dos e fendas do filito da Formacão Canatiba do Grupo Santo 
Onofre Muitas vezes as impregnaÇões de alúmen acompanham a 
xistosidade da rocha encaixante (filito da Formação Canatiba) 
Este sais de alúmen referem-se a pickeringita, formados pela ação 
do ácido sulfúrico proveniente da pirita, que ataca os constituin
tes da rocha filito-carbonosa. Estes sais não formam grandes con
centracões em virtude de sua alta solubilidade e sua facilidade de 
migraç.ão através de águas superficiais durante a época chu
vosa 

São assinaladas ocorrências de bauxita na Fazenda Angico, 
município de Água Quente, no povoado de Baraúna, município de 
Paramirim, em Barro Vermelho, no município de Riacho de San
tana, e em Riacho do Mo1rinho, no município de Correntina. 

Na Fazenda Angico, ocorre uma camada de solo vermelho 
bauxítico, laterítico, no sopé da serra Sítio da Cruz, desenvolvida 
sobre filitos do Grupo Chapada Diamantina Os teores de Al 2 0 3 
são relativamente baixos, na faixa de 20 a 25%, sem perspectivas 
econômicas imediatas 

No povoado de Baraúna, trata-se de um latosol bauxítico, no 
sopé da serra po Manuel Adão, desenvolvido sobre filitos da For
mação Seabra do Grupo Chapada Diamantina 

Próximo do riacho Morrinhos, a bauxita é encontrada sobre 
urna faixa arenítica atribuída à Formação Urucuia As análises 
químicas revelaram teores de 37 a 41% de Al 20 3 , e de Si0 2 na 
faixa de 14 a 49%. 

Em Barro Vermelho, observa-se um pequeno depósito de 
bauxita provavelmente originado das rochas plutônicas félsicas 
do Complexo Cara íba-Pararnirim, através de processo de erosão 
e concentração residual 

1 6 2 1 2 - Grafita 

As concentrações de grafita são mais frequentes no município de 
Macaúbas (Estado da Bahia), nos locais denominados de Barreiro 
Azul, Vão, Angical e Mastruz. Forma concentrações bastante 
restritas e está associada a filitos grafitosos da Formação Cana
tiba do Grupo Santo Onofre. O minério é do tipo amorfo, cuja ori
gem provavelmente estaria ligada a atividades-biogênicas 

Na Fazenda Marreca, município de Botuporã (Estado da 
Bahia), a grafita ocorre encaixada em um biotita-gnaisse (Com-
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plexo Caraíba-Paramirim) cuja foliação é em direção N-S a 
N 15°0, com mergulho de 50°E a subvertical 

NÕ município de Mato Verde, no Estado de Minas Gerais, 
encontra-se grafita próxima à Fazenda Estivinha, em um filito gra
fitoso com direção N-S e mergulho subvertical para oeste, asso
ciado com hematita A análise química efetuada pelo Projeto 
RADAMBRASIL revelou teor de 95% de cinzas, 3,4% de carbono 
fixo e 1.7% de material volátil e umidade. 

Em Cavalcante, Estado de Goiás, a grafita aparece na Fazenda 
Casa de Pedra disseminada em um filito de cor preta e esver
deada, sob a forma de lentes de pequenas dimensões 

Ao sul de Campos Belos, também no Estado de Goiás, a grafita 
é encontrada em pegmatitos formando pequenas concentra
ções 

1 6 213- Lazulita 

A única ocorrência conhecida de lazulita na Folha situa-se no 
município de lbitiara, Estado da Bahia, no local denominado de 
Aguadas Ocorre nos veios de quartzo, associada com espe
cularita, encaixados em rocha efusiva bastante cisalhada, com 
foliação na direção N80°0 e mergulho 73°SO (Formação Rio 
dos Remédios) 

1 6 2 14- Diamante 

As ocorrências de diamante da Folha SD 23 Brasília encontram
se relacionadas aos Grupos Chapada Diamantina, Santo Onofre e 
a Formação Urucuia 

1 6 2 14 1 -Grupo Chapada Diamantina 

No município de Brotas de Macaúbas são mencionados os garim
pos de Quebra Unha, Cocal, Paramirim e Quebra Queixo, cujos 
trabalhos encontram-se atualmente paralisados Litoligica
mente, esta área é constituída por rochas da Formação Tomba
dor As lentes de conglomerado que fazem parte desta formação 
possivelmente funcionaram como fonte de material para a con
centração através do processo de meteorização Estes cascalhos 
geralmente são encontrados capeados por um material cinzento, 
com manchas pretas carbonosas, localmente denominado de 
"gelo" pelos garimpeiros Segundo estes, seria uma indicação 
segura da presença de diamante 

Os garimpos Pau de Rede e Canoão situam-se no município de 
Barra do Mendes O diamante é procurado em um material arena
argiloso, com cascalhos e seixos de quartzito róseo e branco e de 
quartzo leitoso, bem arredondados e de baixa esfericidade A 
rocha-fonte destes cascalhos diamantíferos possivelmente são 
conglomerados que ocorrem na forma de lentes, encaixados nos 
arenitos e quartzitos da Formação Tombador 

1 6 2 14 2- Grupo Santo Onofre e Formação Urucuia 

No riacho Água Branca, município de Porteirinha em Minas 
Gerais, o diamante ocorre em depósitos aluvionários, provenien
tes da meteorização dos conglomerados da Formação Bom 
Retiro, do Grupo Santo Onofre 

Nos córregos Garrotinho e das Éguas e no rio Piracanjuba, no 
município de Posse, o diamante era garimpado em cascalhos 
constituídos de seixos de quartzo, com zircão, granada, estauro
lita, monazita e ilmenita associados (Barbosa eta/11, 1969) A pro
vável rocha-fonte desses cascalhos diamantíferos são os con
glomerados que ocorrem na base da Formação Urucuia 

1 6.2 1 5 -Talco 

As mineralizações talcíferas da Folha SD 23 Brasília estão sem
pre relacionadas a corpos máficos e ultramáficos dos Complexos 
Santa Isabel, Paramirim, Boquira, de Brumado e do Grupo Serra 
da lnhaúma 
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1 .6 2 15 1 -Complexo Santa Isabel 

Associado a rochas máficas e ultramáficas do Complexo Santa 
Isabel, o talco é encontrado no município de Riacho de Santana, 
nas Fazendas Muquém, Alagadiço, Lagoinha e Tanque 

Na Fazenda Muquém, ocorre sob a forma de lentes que resul
taram da alteracão de corpos de rochas ultramáficas, encaixadas 
nos gnaisses ~ migmatitos locais. É de cor branca ou cinza
esverdeado, contendo nódulos vermelhos de material ferrugi
noso. Os corpos máficos e ultramáficos parecem estar concor
dantes com a foliação N20°0-NE dos migmatitos e gnaisses 
encaixantes. Estes corpos máficos e ultramáficos são representa
dos por piroxenitos e anfibolitos de cor verde e granulação fina 
que normalmente se apresentam muito alterados 

Nas Fazendas Alagadiço e Lagoinha, próximo da encosta oeste 
da serra da Garapa, são observados afloramentos de talco que 
margeiam a serra Este é de cor cinza e contém impregnações de 
material ferruginoso Sua origem está ligada à presença de vários 
corpos de rochas máficas e ultramáficas, representadas por ga
bros, anfibolitos e piroxenitos, que se estendem por uma faixa com 
direção aproximadamente N20°0 As encaixantes são migmati
tos e gnaisses, com direção aproximada N30°0 e mergulhos 
para SO 

Na Fazenda Tanque, observa-se uma lente de talco subvertical 
encaixada concordantemente em migmatitos e gnaisses. 

1 6 2 1 5 2 -Complexos de Brumado e Boquira 

No município de Boquira, são registradas ocorrências de talco em 
Brejo Grande e Livramento do Furados. 

Em Brejo Grande, a ocorrência de talco localiza-se na meia
encosta do Morro do Agenor É de coloração azul-esverdeada, 
compacto, associado a muscovita e actinolita. Geneticamente 
parece ser derivado de rochas anfibolíticas do Complexo de 
Boquira 

A ocorrência de talco de Livramento do Furados situa-se em 
uma elevacão suave, localmente denominada de Morro do 
Tapuio É m~ciço, de cor verde e ocorre sob a forma de lentes com 
as mesmas direcões dos mármores e dolomitos observados na 
área Associado~ ao talco, ocorrem muscovita e tremolita verde 

No município de Rio do Antônio, são mencionadas as ocor
rências das Fazendas Mandacaru, Lagoa do Assento, Muricoca e 
Olho-d'Água, associadas a corpos rnáficos do Comple~o de 
Bruma do 

Na Fazenda Mandacaru, a ocorrência de talco está situada no 
vale do rio Mandacaru É do tipo lamelar e maciço, de cor verde
clara, com algumas impurezas Ocorre sob a forma rle veio, com 
atitude N45°-50°NO, encaixado concordantemente em um 
anfibolito 

Em Lagoa do Assento, está associado a um anfibolito bastante 
alterado e orientado se_gundo a direção N80°0. 

Na Fazenda Olho-d 'Agua, o talco assoma sob a forma de lente, 
com direção N-S e mergulho de 20°para O A lente tem aproxima
damente um comprimento de 500 me 4 m de espessura e é consti
tuída por talco compacto, contendo clorita e tremolita Prova
velmente a origem do talco está relacionada a um retrometamor
fismo de rochas máficas que afloram na região 

Na Fazenda Muriçoca, faz parte da associação mineral a 
magnesita 

No município de Macaúbas, na Fazenda Pajeú e em Conten
das, o talco aflora sob a forma de lentes associado a corpos máfi
cos (anfibolito) serpentinizados 

Na Fazenda Saco da Lajes, no município de Paramirim, 
localiza-se na enconsta da serra das Cabaças O talco é de cor 
verde-claro macico e ocorre sob a forma de veio, com largura que 
varia ele 1 o' m até poucos milímetros A rocha encaixante é um 
mármore magnesi<~no orientado segundo a direção N20°0 com 
mergulho de 60°0 Além de mármore magnesiano, nota-se a pre
sença de talcoxistos, cloritaxistos, biotita xistos, serpentinito 
talcificado e pegmatitos. Observa-se na área uma série de trin
cheiras de direção N20°0, sendo que em uma delas aflorá uma 
rocha granítica, podendo tratar-se de um corpo intrusivo 



1 6 2 15 3- Complexo Cara íba-Paratnirim 

Na Fazenda Angical, município de Caetité, o talco é de hábito 
lamelar, branco e ocorre sob a forma de lentes com 1 m de espes
sura, orientada segundo a direção N50°E e com mergulho para 
50°NE A rocha encaixante não aflora no local, embora note-se a 
presença de um material composto de clorita e grãos de quartzo 
concordante com uma rocha gnáissica de atiwde N60°E-50°SE 

No município de Rio Antônio, o talco é encontrado nas Fazen
das Melancia e Canjica Na primeira, ocorre sob a forma de peque
nas lentes irregulares encaixado em serpentinito e gnaisse 
cataciasado, associado à vermiculita e clorita Na segunda, é 
caracterizado pela presença de fragmentos de talco soltos na 
superfície, numa área de 30m de largura por 300m de compri
mento, contendo blocos rolados de serpentinito 

Na Fazenda Riachão, município de Macaúbas, e na Lagoa das 
Caraíbas, município de Livramento de Brumado, são menciona
das mineralizações de talco, associadas a corpos ultramáficos do 
Complexo Caraíba-Paramirim. 

1 6 2 15 4- Grupo Serra da lnhaúma 

Em Condeúba, Folha SD 23-Z-B, na Fazenda Canabrava ou Olho
d'Água do Henrique, o talco ocorre em forma de veio com 8 m de 
largura e direção N,15°E, encaixado em um quartzito rosa de 
granulação média E maciço, com coloração esverdeada, e im
pregnado de ferro e manganês, além de apresentar cristais de 
tremolita Possivelmente tem a sua origem relacionada a corpos 
máficos que cortam os quartzitos do Grupo Serra da lnhaúma 

1 6 2 16- Columbita 

No Morro da Capelinha, município de Macaúbas, ocorre colum
bita associada a um pegmatito com 5 m de largura e 20m de com
primento, orientado na direção N-S, encaixado em um serici
ta-muscovita xisto atribuído ao Complexo Cara íba-Paramirim 
Associado a columbita ocorrem quartzo e feldspato 

1 6 2 1 7 - Muscovita 

É encontrada na Fazenda Lapa, município de Oliveira dos Breji
nhos, e na Fazenda Mato Grosso, no município de Pindaí 

Na Fazenda Lapa ,a muscovita ocorre sob a forma de pequenos 
bolsões encaixados em um pegmatito Este ocorre sob a forma de 
veios cortando discordantemente um xisto do Complexo Caraíba 
-Paramirim. 

A Fazenda Mato Grosso foi garimpada há vários anos Era 
extraída através de uma escavaciio orientada na direcão N40°0 
Próximo do garimpo, aflora u~ migmatito contendo grandes 
cristais de muscovita, com direção N 60°0, sugerindo ser a rocha 
encaixante da mineralização 

1 6 2 18- Calcedônia 

Ocorrências de calcedônia são mencionadas na Fazenda 
Umbuzeiro, no município de Caetité, e na Fazenda Boca do 
Campo, no município de Paramirim. 

Na Fazenda Boca do Campo, esta é de cor verde, apresen
tando níveis de ferro e manganês, ocorrendo tanto em coluviões 
como em um veio com direção N20°0 e mergulho 58°SO, 
encaixado em um migmatito do Complexo Caraíba-Paramirim. 

Na Fazenda Umbuzeiro, é de coloração branca leitosa e ocorre 
em depósitos coluviais numa extensa área, associada com 
ágata 

1 6.2 19- Cianita 

Na Fazenda Faca, no município de Caculé, a cianita ocorre asso
ciada a um veio de quartzo leitoso com comprimento de 1 me lar
gura de 1 O em O veio tem direção N40°E e corta um xisto com 
atitude N20°E-35°SE 

No município de Jacareci, no local denominado Fazenda 
Cedro, encontra-se sob a forma de lentes, associada a cristais de 

granada e afrisita, apresentando colorações verde e azul. A rocha 
encaixante é um serLcita xisto bastante fraturado e falhado, per
tencente ao Grupo Serra de lnhaúma 

Na Fazenda Sítio, no município de Boquira, próximo da borda 
oriental da serra do Carrapato, ocorrem grandes blocos rolados 
de quartzito cortados por veios de quartzo leitoso, nos quais são 
observadas concentracões de cianita de coloracão azul 

Na Fazenda Varginho em Rio do Pires, ocorre. também cianita 
relacionada a um quartzito do Grupo Chapada Diamantina. 

1 6 2 20- Vermiculita 

As ocorrências de vermiculita da Folha SD 23 Brasília localizam
se no município de Riacho de Santana, numa área representada 
por litologias do Complexo Santa Isabel, constituindo, segundo 
Moutinho da Costa et a/11 (1976), o "Distrito de Vermiculita de Ria
cho de Santana" 

A vermiculita da Fazenda ltapicuru de Baixo situa-se ao sul da 
cidade de Riacho de Santana É de coloração cinza-esverdeado a 
marrom, geralmente associada a flogopita, apresentando-se sob 
a forma de bolsões e pequenos veios encaixados em rocha máfica 
bastante alterada 

Na Fazenda Mundo Novo, a SE da cidade de Riacho de San
tana, ocorre em forma de bolsões e veios irregulares encaixados 
nos corpos de rochas ultrabásicas intrusivas nos migrnatitos e 
gnaisses É de coloração marrom e verde-claro, frequentemente 
associada com flogopita Os migmatitos e gnaisses apresentam 
uma foliação com direção N40°0 e mergulho para NE 

Nas Fazendas Joazeiro, Polidoro, Covanco, São João, Morro 
Três Irmãos, Olho-d'Água do Juvenal, Morro da Aldeia e diversos 
outros locais, a vermiculita é encontrada frequentemente asso
ciada a corpos de rochas máficas intrusivas, atribuídas ao 
Complexo Santa Isabel, fazendo parte também do distrito de 
vermiculita de Riacho de Santana 

No município de Guanambi, é encontrada em bolsões encai
xada em pegmatito, com uma orientação N-S e mergulho sub
vertical para este 

1 6 2 21 -Amianto 

Associadas ao Grupo Santo Onofre são registradas ocorrências 
de amianto em Brejinho da Serr2 Negra, no município de Oliveira 
dos Brejinhos e em São Lourenço, no município de lbotirama 

Em Brejinho de Serra Negra, localiza-se no Morro da Boa 
Vista O amianto encontra-se relacionado a intrusões de rochas 
máficas que cortam os metassedimentos da Formação Bom 
Retiro do Grupo Santo Onofre 

Em São Lourenço, ocorre sob a forma de veio dentro de um 
corpo de rocha máfica serpentinizada, orientada na direção 
N 80°0, com mergulho subvertical O corpo de serpentinito secio
na quartzitos de granulação fina, às vezes silicificados e orienta
dos na direção N-S, com mergulhos suaves para este Associado 
ao amianto ocorre turmalina verde em cristais prismáticos 

Inseridas no Grupo Chapada Diamantina são as ocorrências da 
Fazenda Colônia, no município de Brotas de Macaúbas e na Serra 
do Brejo, município de Oliveira dos Brejinhos 

Na Fazenda Colônia, o amianto é encontrado em um corpo ul
tramáfico que corta um metarenito bastante friável O corpo ul
tramáfico está totalmente alterado e contém restritamente fibras 
de amianto 

Na Serra do Brejo, aflora um diabásio, na forma de dique, cor
tando metassedimentos do Grupo Chapada Diamantina, con
tendo fibras de amianto geralmente silicificado 

No município de Paramirim, ocorre nas Fazendas Terra 
Vermelha e Lagoa dos Patos em região constituída por rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim 

Na Fazenda Terra Vermelha, o amianto ocorre em finíssimos 
veios encaixado em mármore magnesiano de tonalidade esver
deada Possivelmente tem a sua origem ligada ao processo de 
serpentinização do mármore dolomítico, associado a intrusões 
de rochas máficas existentes na área 
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Todo este conjunto de rochas encontra-se alojado em migma
titos e gnaisses com foliação N 15°0 e mergulho para SO 

Nos terrenos da Fazenda Lagoa dos Patos, em um afloramento 
de serpentinito em forma de lentes encaixado nos migmatitos, o 
amianto ocorre preenchendo fissuras serpentin íticas 

No Morro de Lagoinha, município de Bom Jesus da Lapa, um 
pequeno corpo de rocha máfica, bastante alterado, contém 
delgados veios de amianto e quartzo O corpo rnáfico encontra-se 
alinhado na direção N30°E e afiara em região de domínio do 
Complexo Guanambi 

No município de Jacareci, no local denominado Fazenda Vila 
Recreio, está associado a um nível de clorita-xisto (Grupo Serra 
da lnhaúma), orientado na direção N5°0 e com mergulho de 25° 
para SO 

Na região onde dominam as litologias do Complexo Santa Isa
bel, envolvendo os municípios de lgaporã e Riacho de Santana, o 
amianto é encontrado formando pequenas concentracões em cor
pos rnáficos (anfibolito) encaixados em rnigrnatitos' e gnaisses. 

Na Fazenda Taipas, município de Dianópolis no Estado de 
Goiás, encontra-se amianto preenchendo fissuras em rocha ser
pentinizada que se apresenta na forma de um dique cortando 
rocha tonalítica 

1 6 2 22- Turmalina 

Na Fazenda Agretirn, município de Brurnado, a turmalina aparece 
em cristais aciculares, de coloração esverdeada e transparente, 
associada a urna rocha alterada com estrutura gnáissica Embora 
os cristais de turmalina sejam de boa coloração, seu tamanho é 
bastante reduzido, alcançando no máximo 1 ,5 em 

No município de Taiobeiras no rio Grama, ocorre turmalina em 
um pegmatito encaixado em rnetagrauvaca. 

Em Oliveira dos Brejinhos e lbotirarna, é encontrada em cor
pos de rochas rnáficas associadas às rnineralizações de amianto 

16223-Níquel 

Em ltaim de Fora, município de Barra, a ocorrência de níquel é 
representada por corpo de rocha ultrarnáfica bastante serpenti
nizada, com extensão de aproximadamente 200 rn 

No município de Oliveira dos Brejinhos, no local denominado 
Boqueirão da Barreira Branca, a rni neral ização de níquel é encon
trada em um solo argiloso, com tonalidade esverdeada, contendo 
placas de biotita Próximo da rnineralização, nota-se a presença 
de fragmentos de rochas ultrarnáficas, dispersos sobre um quart
zito do Grupo Chapada Diamantina Provavelmente a mineraliza
ção térn a sua origem relacionada a estes corpos rnáficos 

Na Fazenda Muriçoca no município de Rio do Antônio, ocorre 
garnierita em vênulas dentro de corpos ultrarnáficos serpenti
nizados, associada com rnagnesita e talco 

Em Pinda í, Fazenda Sacuto e na Serra da Cercuma, situadas no 
rnunic ípio de G uanarnbi, são mencionadas ocorrências niquel ífe
ras em rochas rnáficas e ultrarnáficas do Complexo Santa 
Isabel 

1 6 2 24- Magnesita 

No Estado da Bahia, são assinaladas ocorrências de rnagnesita no 
município de Rio do Antônio, na Fazenda Muricoca, e no municí
pio de Livramento de Brurnado, no local d~norninado Baixa 
Funda 

Na Fazenda Muriçoca, a rnagnesita aparece encaixada em um 
corpo de rocha básica serpentinizada e muito silicificada É de cor 
branca, amorfa e constitui veios com alguns centímetros de lar
gura orientados na direção N55°0 e com mergulho para SO, dis
cordantes da encaixante Esta apresenta-se alinhada na direcão 
N85°0 e contém disseminações de níquel. . 

Em Baixa Funda, está encaixada em calcário dolornítico, per
tencente ao Complexo de Brumado Apresenta textura granular, 
encontrando-se geralmente associada à calcita e clorita. 
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1.6 2.25 -Granada 

Na área de exposição das rochas do Complexo de Brurnado, 
foram constatadas duas ocorrências de granada A primeira 
localiza-se na Fazenda Água Branca e a segunda, na Fazenda 
Mucarno, ambas situadas no município de Rio do Antônio 

Os terrenos da Fazenda Água Branca foram alvo de um 
pequeno garimpo, com a granada apresentando cor castanha a 
violeta em cristais de até 1 ,5 em de diâmetro A rocha encaixante 
é um biotita-granada-estaurolita-xisto do Complexo de Bruma do. 

Na Fazenda Mucarno, ocorre disseminada em um biotita xisto 
em contato com rocha gnáissica 

1.6.2.26- Pirofilita 

No município de lbitiara (Estado da Bahia) na Fazenda Caetitu, a 
pirofilita encontra-se encaixada em rocha efusiva ácida (Forma
ção Rio dos Remédios), bastante cisalhada, com direção N30°0 

No município de Cavalcante, mencionam-se mineralizações 
de pirofilita no Complexo Goiano 

1 6 2 27- Salitre 

A 4 km a leste da cidade de lbitiara no local denominado Serra 
Lavrada, existe uma gruta constituída por rochas efusivas ácidas 
bastante cisalhadas O salitre ocorre em mistura com o solo do 
piso da gruta ou nas paredes desta, formando pequenas con
centrações 

Na Fazenda Barreiro, no município de Angical, ocorre asso
ciado a um solo argiloso avermelhado, provavelmente resultante 
da meteorização dos calcários do Grupo Barnbuí. 

Em Missões, também no município de Angical, aparece nos 
arenitos da Formação Urucuia em pequenos cristais aciculares. 

Na Fazenda Catingueiro, município de Riacho de Santana é 
também mencionada ocorrência de salitre 

No Morro do Roque, no município de Bom Jesus da Lapa, é 
encontrado no interior de uma gruta de rochas calcárias, onde o 
calcário é explorado para fabricação de cal 

1.6 2 28- Titânio 

No município de Cavalcante (Estado de Goiás), encontra-se rutilo 
na Fazenda Cutia e em Santíssimo associado a veios de quartzo 
que cortam rochas do Grupo Araí 

Na Fazenda Gagau, município de Boquira, a ocorrência é 
caracterizada pela presença de cristais bem formados de rutilo, 
de coloração castanha, dispersos em um solo arena-argiloso 
Litologicamente, a área é representada por quartzitos e arenitos 
da Formação São Marcos 

No Morro do Chapéu, situado no município de Paramirim, o 
rutilo ocorre em um veio de quartzo na forma acicular A rocha 
encaixante é quartzito da Formação Mangabeira 

No município de Botuporã, na Fazenda Taquari, são registradas 
ocorrências de rutilo associadas a veio de quartzo e cristal de 
rocha. 

1 6 2 29- Mármore 

No município de Paramirim, são assinaladas ocorrências de már
mores na Serra das Cabaças e na Fazenda Terra Vermelha Estrati
graficamente estão contidas no Complexo Boquira 

Na Serra das Cabacas, o mármore é de coloracão branca e 
verde-clara, com gran~lação bastante fina e locaÍmente cata
clasado Apresenta níveis delgados de talco além de dissemi
nações de hematita e detritos de manganês Mostra afloramentos 
com dimensões de 4 x 5 me 2m de altura, algumas vezes asso
ciados a um corpo granítico Já foi explorado há alguns anos para 
aproveitamento como pedra de ornamentação 

No Morro da Estrelinha (município de Boquira ), é de coloração 
verde-clara e branca, bastante fraturado, com afloramentos 
orientados na direção N -S com quase 200m de extensão As ro-



chas encaixantes, xistificadas, são do Complexo Boquira e apre
sentam orientação N-S com mergulho de 45°E 

Na extremidade norte do Morro da Tapuio, situado no municí
pio de Boquira, aflora um corpo de mármore, de cor verde, muito 
fraturado, orientado na direção N 10°0 

Em Brejo Grande (município de Boquira), ocorre em forma de 
lentes, encaixadas em gnaisses do Complexo Caraíba-Parami
rim. 

No Morro do Cruzeiro, próximo da cidade de Riacho de San
tana, aflora um corpo de m~rmore de cor cinza, granulação média, 
com epídoto e crosta manganesífera, intercalado nas rochas do 
Complexo Riacho de Santana 

No município de Macaúbas, é encontrado nas Fazendas 
Malhada Grande, Contendas e Jurema Trata-se de corpos lenti
culares, orientados na direção norte-sul, às vezes bastante fra
turados e localmente cisalhados 

Na área de exposição de rochas do Grupo Ara í, os mármores 
ocorrem em lentes de dimensões variadas, sendo as mais impor
tantes as encontradas no vale dos córregos Agou e Papuã Nestes 
locais, são geralmente de cor cinza, granulacão fina a média e for
mam lentes com até 30m de espessura, co~umente associados 
a calcifilitos (Araujo et a/11, 1979) 

1 6 2 30- Dolomito 

Em Brejo Grande, no município de Boquira (Estado da Bahia), 
ocorre um corpo lenticular de dolomito, exibindo coloracão 
rosada, encaixado em quartzitos e itabiritos do Complexo· de 
Boquira A área de afloramento é bastante restrita, embora surja 
em outros locais da região 

No município de Riacho de Santana (Estado da Bahia), no local 
denominado Barreiro Vermelho, ocorre em forma de lente, com 
granulação fina, cor azulada e esverdeada O dolomito encontra
se intercalado com anfibolito e quartzito do Complexo Riacho 
de Santana 

Inúmeras outras ocorrências são encontradas nos domínios 
do GruiJO Bambuí (Formação Sete Lagoas) 

1 6 2 31 -Ametista 

Ocorrências de ametista da Folha SD 23 Brasília apresentam 
ampla distribuição, sendo geralmente encontradas tanto em 
depósitos coluviais como nos depósitos filonianos Estes estão 
relacionados ao Complexo Caraíba-Paramirim, Grupos Santo 
Onofre, Chapada Diamantina, Araí, Serra da lnhaúma e Ma
caúbas 

Os depósitos coluviais ocorrem em diversos locais, tais 
como: 

No município de Caetité, são assinalados os garimpos de 
Rapinha, Cairana, Pau Ferro, Manoel Vicente, Califórnia, Vai 
Quem Pode e Garimpo Novo 

O garimpo Rapinha está situado próximo a Brejinho das Ame
tistas: Atualmente encontra-se paralisado, sendo observada no 
local uma grande quantidade de cascalho e escavacões evi
denciando uma intensa atividade no passado A am~tist~ era 
explorada em cascalho grosseiro, mal selecionado, constituído 
de seixos de quartzo leitoso e quartzito 

O garimpo de Coirana, situado ao sul de Brejinho das Ame
tistas, foi explorado desde o século passado através de trincheiras 
e túneis Atualmente os trabalhos se desenvolvem nessas antigas 
frentes A ametista ocorre em um cascalho grosseiro, constituído 
de seixos de quartzo leitoso e quartzito, capeado por um solo 
arena-argiloso Neste garimpo são produzidos também o "Iam
breu" (ametista pouco corada) e ametista de boa coloração, trans
parente e homogênea O "Iam breu" é tratado em fornos rústicos, 
adquirindo a coloração amarela do citrino 

O garimpo do Sítio Vai Quem Pode é o principal produtor de 
ametista de Brejinho. Esta é explorada em um cascalho consti
tuído de seixos de quartzo e quartzitos, capeado por solo are
noso Neste garimpo, principal atividade econômica da região, 
também produz-se o "Iam breu" A ametista é comercializada, sob 
a forma de pedras brutas, para a Alemanha Federal 

Os garimpos Califórnia, Manoel Vicente e Novo encontram-se 
atualmente abandonados A ametista era explorada em cascalho 
arenoso, capeado pór solo arena-argiloso 

1 6 2 31 1 -Complexo Caraíba-Paramirim 

No município de Licínio de Almeida, são conhecidos os garimpos 
de Lagoa da Tapagem e Piabinha No primeiro, a ametista está 
associada a veios de quartzo leitoso com direção principal de 
N80°E e mergulho subvertical para SE, distribuindo-se irregular
mente e formando pequenas drusas É de baixa qualidade em 
vista da fraca coloração e pequena transparência. Em Piabinha, é 
também de baixa qualidade, ocorrendo em um veio com direção 
N 70°0 e mergulho para SO 

No garimpo de Lagoa Grande, no município de Caetité, ocorre 
em um veio de quartzo leitoso, orientado na direção N40°0 e com 
mergulho subvertical para NE, cortando rocha quartzo-felds
pática bastante a Iterada 

No município de Jacareci, ocorre no local denominado Lagoa 
da Porteira, na forma de drusas, em veio de quartzo leitoso com 
direção N 15°E e mergulho subvertical para SE 

No garimpo de Lagoa de Baraúna, município de lbiassucê, a 
ametista é encontrada sob a forma de drusa em um veio de quart
zo leitoso que corta discordantemente um gnaisse fitado, 
segundo a direção N1 0°E e com mergulho subvertical para 
NO 

1 6 2 31 2- Grupo Santo Onofre 

Em Licínio de Almeida (Estado da Bahia), situam-se os garimpos 
de Serra do Salto e Morro da Bandarra 

A ametista da Mina de Serra do Salto ocorre na forma de veios 
com direção N50°E e mergulho para SE, cortando discordante
mente quartzito róseo com direção N40°0 e mergulho de 65° 
para NE Esta é de baixa qualidade, ou seja, pouco transparente e 
com coloração bastante fraca O material mais comercializado é o 
"Iam breu" 

No Morro da Bandarra, ocorre nas camadas de arenito e con
glomerados associada a cristal de rocha na forma de drusas A 
encaixante tem acamamento na direção N 10°0 e mergulho de 
30°E 

No município de Caetité, ocorre ametista nos Garimpos Para
guaí e Teiú O primeiro encontra-se atualmente abandonado e 
inundado, tendo sido explorado em um veio com mergulho sub
vertical para leste, que seciona um quartzito com atitude de 
N40°E-25°SE No segundo, a ametista é encontrada em um quart
zito de granulação grossa, Cor branca, com direção N-Se mer
gulho de 15° para leste, bastante fraturado. 

Na borda oriental da Serra de São Bernardo, no município de 
Boquira, ocorre encaixada em quartzitos orientados na direção 
N20°0 com mergulho para 40°SE 

1 6 2 31 3- Grupo Serra da lnhaúma 

No município de Condeúba, ocorre ametista nos garimpos de 
Coruja, Baixinho, São José do Pequim e Pastinha 

Em Coruja, apresenta-se associado a quartzo verde e citrino, 
em veios de direção N60°E e com mergulho subvertical para NO 
A rocha encaixante é um quartzito de cor amarela, granulação 
fina, friável, com atitude de acamamento N35°E-90° Vem sendo 
explorado pela mineração Badim Ltda , através de túneis em 
diversos níveis 

Em São José do Pequim, a ocorrência situa-se no flanco E de 
um morro alongado constituído de quartzito, conhecido local
mente como serra do Pequim Trata-se de um antigo garimpo, no 
qual era explorada a ametista nas zonas de fraturas dos quart
zitos 

Nos garimpos de Baixinho e Pastinha, ocorre em rocha quart
zítica, na forma de veios, geralmente associada a cristal de 
rocha 

No município de Mortugaba, na Fazenda Jurema!, era explo
rada em um veio de quartzo, orientado na direção N70°E, com 
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mergulho subvertical para noroeste A rocha encaixante é um 
quartzo-sericita xisto, com direção N70°0 e mergulho subori
zontal para sudoeste 

1 6 2 31 4- Grupos Chapada Diamantina, Arai e Macaúbas 

No garimpo Escalavrado, município de Barra do Mendes, são 
explorados ametista e secundariamente cristal de rocha Aquela 
ocorre em manchas de cor violeta a rosa inclusas nos veios de 
quartzo leitoso Este encontra-se disperso em solo arenoso, pro
vavelmente resultante da alteração dos quartzitos do Grupo 
Chapada Diamantina 

A SSO da cidade de Cavalcante (Estado de Goiás), nas pro
ximidades da Fazenda Serrinha, na serra dos Caldas, a ametista é 
encontrada em rochas quartzíticas do Grupo Arai (Barbosa et 
a/11, 1969) 

Na mina da Fazenda Tábua, próxima da Montezuma, no muni
cípio de Rio Pardo de Minas, ocorre sob forma de filão, concor
dante com a rocha encaixante, com aproximadamente 60 m de 
comprimento e 1 m de largura A encaixante é um metarenito de 
cor creme e avermelhada, friável, cataclasado com atitude E-0/ 
74°S, atribuído ao Grupo Macaúbas A mina encontra-se atual
mente paralisada e apresenta galerias com comprimento de até 
60 m 

1 6 2 32 -Calcário 

As rochas carbonatadas do Grupo Bambuí, tanto no Estado de 
Goiás como no de Minas Gerais e Bahia, além do Distrito Federal, 
encerram possantes depósitos de calcário de grande importância 
econômica 

No município de Correntina, o calcário se apresenta entre
cortado por vênulas de cal cita leitosa comumente de coloração 
cinza-escuro, maciço e microcristalino 

Em Carinhanha, vem sendo extraído há alguns anos para fabri
cação de cal Apresenta uma tonalidade cinza-escuro, é micro
cristalino, e com recristalização de calcita branca 

Na região de Palmas de Monte Alto, é explorado tanto para a 
fabricação de cal como para pedra de construção Apresenta cor 
cinza-escuro, é microcristalino e às vezes oolítico Localmente 
pode exibir pequenos dobramentos, mostrando-se geralmente 
cortado por vênulas de calcita branca e veio de quartzo leitoso 

No município de Cotegipe, o calcário é tratado em fornos rústi
cos ("caieira"), para o fabrico de cal 

Em Coribe, Santana, Urandi, Serra Dourada, Cocos, Malhada, 
Bom Jesus da Lapa e Barreiras, é extraído para fabricacão de cal e 
para o uso como material de construcão. · 

Na Fazenda Laranjeiras, município de Água Quente, no Estado 
da Bahia, ocorre lente de calcário encaixado concordantemente 
em metassiltito, relacionado provavelmente à Formacão Caboclo 
do Grupo Chapada Diamantina O calcário é mic~ocristalino, 
cinza-escuro a preto, maciço, com atitude N30°0-65°SO 

No município de lbitiara, próximo ao povoado de Brejo Luíza 
de Brito, o calcário apresenta-se com tonalidade cinza-azulado, 
bastante cisalhado na direção N 20°0 e cortado por veios de cal
cita branca leitosa, possivelmente relacionado à Formacão 
Caboclo do Grupo Chapada Diamantina · 

Na região de Goiás, nos domínios do Grupo Bambu í, o calcário 
apresenta-se em massas recifárias ou intercalações químico
elásticas, em ardósias e margas (Barbosa et a/11. 1969) 

No Distrito Federal, ·é explorado em vários locais, principal
mente no Morro da Canastra, nas Fazendas Sonhém e Sobra
dinho. O calcário extraído é utilizado tanto para a fabricação de 
cal, como para corretivo de solos, quando dolomítico 

No Estado de Minas Gerais, numa faixa que se estende desde 
Januária até a região de Manga, é explorado em várias localida
des, para fabricação de cimento portland 

1 6 2 33- Argila e caulim 

Intercaladas em rochas do Grupo Santo Onofre, são registradas 
algumas ocorrências de caulim, nos municípios de Boquira 
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(Fazenda São Luís) e Oliveira dos Brejinhos (Boa Esperança e 
Barro Vermelho) Nesta região, o caulim não é de boa qualidade, 
pois é bastante arenoso e impuro, o que torna difícil o seu apro
veitamento econômico. 

No município de lbitiara, no local denominado de Córrego do 
Boqueirão, apresenta-se sob uma cobertura de solo arena
argiloso, na forma de uma lente intercalada em metassedimentos 
do Grupo Chapada Diamantina Tem cor amarela e é bastante 
impuro, o que torna difícil a sua exploração 

No município de Boquira, nas Fazendas Pajeú e Santana, o 
depósito está intercalado em quartzitos e xistos sericíticos do 
Complexo Boquira O caulim é de cor branca, às vezes impuro e 
um pouco arenoso, sendo as tonalidades avermelhadas causadas 
pela presença de óxido de ferro 

Concentracões residuais de caulim, formadas a partir da 
meteorização.de rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, são 
assinaladas nos municípios de Riacho de Santana, Paramirim e 
Correntina. Em alguns locais, diversas escavações rasas foram 
efetuadas por habitantes da região que extraem o material para 
ser utilizado em caiação de paredes 

Em Taiobeiras, no Estado de Minas Gerais, forma concen
trações próximas a uma lagoa, sendo pos~ivelmente derivado da 
alteração de rochas do Grupo Macaúbas E utilizado para fabrica
ção de telhas e tijolos 

Na Fazenda Salinas, na Capital Federal, encontra-se um 
grande depósito de argila lacustre, com volume superior a 
5 000 000 m3 Ensaios desse material realizados no IPT de São 
Paulo o recomendam para a cerâmica vermelha (Barbosa et altt, 
1969) 

1 6 2 34- Cristal de rocha 

A maioria das ocorrências de cristal de rocha é encomrada em área 
de exposição de rochas metassedimentares do Grupo Chapada 
Diamantina, nas efusivas da Formação Rio dos Remédios e nos 
metassedimentos do Grupo Santo Onofre O minério foi intensa
mente explorado no século passado em virtude de sua alta cota
ção no mercado Geralmente ocorre associado a veios e bolsões 
de quartzo ou em depósitos coluviais 

Os depósitos mais importantes são aqueles situados nos 
municípios de Oliveira dos Brejinhos e lbitiara e secundariamente 
nos de Rio do Pires, Brotas de Macaúbas e Água Quente Nessas 
regiões, esporadicamente encontra-se um garimpo em atividade, 
onde o cristal de rocha é fragmentado para produção de 
""lasca·· 

No Estado de Goiás, nos municípios de Monte Alegre e Cavai
cante, o cristal de rocha encontra-se associado a filões e bolsões 
de quartzo leitoso, que preenchem fraturas nos quartzitos e 
metassiltitos do Grupo Arai Foi na época da Segunda Guerra 
Mundial que se deu a maior atividade de garimpagem nestas 
regiões Atualmente poucas dezenas de garimpeiros ainda tra
balham na área, faiscando principalmente os antigos rejeitas para 
produção de '"lascas" 

No município de Rio Pardo de Minas e Porteirinha, no Estado 
de Minas Gerais, o cristal de rocha ocorre em veios de quartzo lei
toso, associado às rochas dos Grupos Macaúbas e Santo 
Onofre 

1 6 2.35- Urânio e tório 

O principal depósito de urânio da Folha SD 23 Bras O ia localiza-se 
em Lagoa Real, município de Caetité, no Estado da Bahia, cuj,os 
trabalhos de pesquisa vêm sendo executados pela NUCLEI::lRAS 

No Estado de Goiás, a NUCLEBRÁS vem desenvolvendo tra
balhos de pesquisa nas ocorrências de urânio de Campos Belos e 
Rio Preto e na área torífera de Cavalcante e Santa Terezinha 

As jazidas de urânio de Lagoa Real situam-se aproximada
mente a 50 km na direcão NE na cidade de Caetité, estando posi
cionadas no Granitóid.e São Timóteo 

O Granitóide São Timóteo é cortado por corpos tabulares de 
albititos, com extensão de alguns metros até quilômetros e 
espessura desde poucos centímetros até dezenas de metros 



Os minerais radioativos ocorrem na forma de lentes ou níveis 
descontínuos associados aos piroxênios albititos e mais rara
mente aos epídoto-albititos 

A uraninita é o principal mineral de urânio, ocorrendo secun
dariamente a pechblenda e a urofana, que se encontram disse
minadas nos níveis máficos (piroxênios sádicos) A urofana 
acha-se limitada a zonas de falhamentos da encaixante 

Segundo os dados da NUCLEBRÁS, os teores de U 30 8 são 
bastante elevados, atingindo valores de até 3,59%, sendo con
tudo o teor médio nas zonas mineralizadas da ordem de 0,2% Até 
o presente suas reservas atingem 48.000 t de U30 8 (20% das 
reservas nacionais de urânio) Nas sondagens executadas recen
temente por esta empresa, foi comprovada uma continuidade da 
mineralização até a profundidade de 150m. , 

Os ensaios de beneficiamento realizados pela N LICLEBRAS 
revelaram que o minério é do tipo clássico, de tratamento relativa
mente fácil e baixo custo, com um consumo de ácido sulfúrico da 
ordem de 50 kg/t 

A mineralização uranífera, datada em 820 MA pelo método 
Pb207 /Pb206 (Geisel Sobrinho et a/11, 1980), ocorreu durante o 
Ciclo Brasiliano, associado a evento metassomático O processo 
de metassomatose alcalina deu-se em funcão da introducão, ao 
longo de falhas profundas, de fluirias de aÍta mobilidade: como 
C02, C I, F etc (Geisel Sobrinho et a/11, 1980) 

De acordo com as informações cedidas pela NUCLEBRÁS as 
áreas uraníferas de Campos Belos e Rio Preto estão relacionadas 
a extensas zonas cataclasadas em xistos por vezes grafitosos e 
gnaisses, atribL1ídos à Formação TiCLJnzal 

O mineral de urânio é a uraninita, que foi localizada em vários 
furos de sondagem, a diferentes profundidades, aparecendo 
sempre preenchendo fraturas e/ou acompanhando os planos 
de xistosidade. 

Os teores médios de urânio em locais mais enriquecidos ultra
passam 5.000 ppm de U 30 8 

As mineralizações toríferas de Terezina-Cavalcante locali
zam-se entre as serras das Araras e da Boa Vista, estendendo-se 
na direção NE, a partir de Cavalcante até além de Terezina A 
rocha encaixante da mineração torífera é um hornfe/, proveniente 
da ação de metassomatismo de contato sobre os gnaisses do 
Complexo Goiano O mineral de tório é a torogumita (Th) Si04 
6H 2 0, que se associa a apatita, pirofilita, monazita e zircão 

Em algumas amostras os teores de urânio atingem a 1 500 
ppm de U 30 8 e em outras o tório atinge 5 000 ppm de Th 2 asso
ciado a 820 ppm de césio e 2 800 ppm de ítrio 

A equipe do Projeto RADAMBRASIL, executando alguns tes
tes com cintilômetro, detectou uma anomalia radioativa próxima 
ao município de Paratinga (Folha SD 23-X-B) Esta anomalia 
localiza-se a sudeste da Fazenda Lagoa Danta, aproximadamente 
a 7 km, na margem direita do rio Santa Rita No local afiara um 
corpo granftico de granulação média, cortado por diques de 
pegmatitos, atribuídos ao Complexo Caraíba-Paramirim No 
pegmatito, a anomalia atinge a 3 000 cps enquanto no corpo 
granítico o valor é em média 150cps. O estudo petrográfico indi
cou um mineral marrom-avermelhado às vezes zona do, que pode 
referir-se a coffinita U (Si04 ) (OH)4 

Moutinho da Costa et alit (1976) descreveram anomalias 
radioativas nas seções: 1) metavulcanitos no Distrito Estanífero 
de Paramirirn (BA); 2) metaconglomerado e granada-biotita xis
tos na região de Alvorada (município de Condeúba); 3) zona de 
contato do Sienito Cara Suja com os metatexitos básicos (municí
pio de Bom Jesus da Lapa); 4) veios pegmatíticos na região de 
Caetité-Guanambi; 5) pegmatitos na região de Taiobeiras, na 
periferia de granito de Medina 

1 6 3- Possibilidades metalogenéticas 

Uma boa parte dos depósitos minerais existente na Folha SD 23 
Brasil ia mostra uma relação direta com as mais variadas unidades 
I itoestratigráficas mapeadas 

Este condicionamento litoestratigráfico, aliado aos controles 
estruturais, permite, aqui, expor uma avaliação das possibilida
des metalogenéticas para cada unidade individualizada 

A) Aluviões 

-Estanho, ouro e diamante 

B) Formação Urucuia 

-Manganês associado a arenitos 
-Bauxita desenvolvida sobre arenitos 
-Diamante no conglomerado basal 
-Salitre relacionado a arenitos 

C) Grupo Bambuí (Subgrupo Paraobepa) 

-Chumbo, zinco, prata, cobre e vanádio em dolomitos da Forma
ção Sete Lagoas 
- Fluorita em dolomitos da Formação Sete Lagoas 
- Barita relacionada a calcários dolom íticos e calcários o oi íticos 
da Formação Sete Lagoas 
-Manganês associado a calcário cinza plaqueados da Formação 
Sete Lagoas 
- Fosforita em argilitos basais da Formação Sete Lagoas 
-Calcário para fabricação de cimento 
- Dolomito e calcário dolom ítico para corretivo de solo 

D) Grupo Macaúbas 

-Manganês em filitos 
- Ferro relacionado a diamictitos e quartzitos 
-Veios de ametista em ITietarenito 
- Berilo, columbita-tantalita, cassiterita e turmalina em peg-
matiws 
-Cristal de rocha associado a filões de quartzo leitoso 
- Caulim 

E) Grupo Paranoá 

-Manganês em rochas pelíticas 
-Ferro em rochas pelíticas. 

F) Grupo Chapada Diamantina 

-Níquel relacionado a corpos máficos que cortam metasse
dimentos 
- Pirofilita associada a rochas efusivas da Formação Rio dos 
Remédios 
-Manganês em metarenitos e metassiltitos 
-Veio de quartzo com rutilo na Formação Mangabeira 
-Ametista relacionada a veio de quartzo em quartzitos 
-Cobre em veio de quartzo associado a meta efusivas da Forma-
ção Rio dos Remédios 
-Cobre em filões de quartzo nos filitos e arenitos 
-Estanho e ouro nas rochas efusivas 
-Diamante relacionado a metaconglomerado da Formação 
Tombador 
-Lentes de manganês e ferro em metarenitos e metassiltitos 
- Lazulita em veio de quartzo cortando rochas metaefLJsivas 
-Veios de barita em rochas vulcânicas cisalhadas da Formação 
Rio dos Remédios 
-Estanho e ouro nas aluviões 

G) Grupo Araí 

-Cobre em rochas máficas que cortam as rochas do Grupo 
Araí 
- Mineralizações auríferas em veios de quartzo que cortam quart
zito, conglomerado e rochas vulcânicas 
-Veios de barita em quartzitos 
-Mármore em calcifilitos. 
-Ametista relacionada a quartzitos 
-Ferro nos quartzitos e metapelitos 
- Rutilo em veios de quartzo leitoso 
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-Veio de quartzo com cristal de rocha em quartzito 

H) Grupo Serra da lnhaúma 

-Ametista em veio de quartzo relacionado a quartzitos 
- Cianita em sericita xistos 
-Veios de quartzo auríferos 
-Talco em corpos ultramáficos 
-Amianto em corpos máficos serpentinizados 

I) Grupo Santo Onofre 

-Manganês em quartzito, quartzo sericita xistos e filitos grafito
sos da Formação Canatiba 
-Ferro na Formação Bom Retiro. 
- Dumortierita nos quartzitos do Membro Serra da Vereda 
-Ouro em veios de quartzo relacionados a quartzitos 
- Barita associada a metanconglomerados e metarenitos 
-Sais de alúmen em filitos da Formacão Canatiba 
-Grafita em filitos da Formação Canatiba 
-Diamante nos conglomerados da Formacão Bom Retiro 
-Amianto em corpos máficos serpentinizados que cortam quart-
zitos da Formação Bom Retiro 
-Ametista e cristal de rocha em veios de quartzo relacionados 
a quartzitos 

J) Formação Ticunzal 

-Minerais de urânio nas unidades xistosas. 
- Mineralizações to r íferas em xisto 

L) Granitos Tipo Serra Branca 

-Estanho em zonas greisenizadas 
-Ouro em faixas greisenizadas 
- Fluorita. 
-Estanho e ouro em depósito aluvionares 

M) Complexo Goiano 

-Estanho, ouro, nióbio e terras raras em ynaisses xistosos 
greisenizados 
-Estanho e ouro em gnaisses cataclasados greisenizados 
-Estanho e ouro em pegmatitos associados a filitos grafitosos 
- Pirofilita 

N) Granitóide São Timóteo 

- Mineralizações uraníferas em piroxênio albititos 
- Fluorita 
-Possibilidade para mineralizações de estanho, topázio e 
turmalina 
-Possibilidade para mineralizaçoes auríferas 

O) Complexo Guanambi 

- Mineralizações de cobre e amianto em corpos máficos 
-Veios de fluorita em rochas sien íticas 

P) Complexo Santa Isabel 

- Mineralizações de vermiculita em corpos máficos e ultramá
ficos 
-Cobre, níquel e cromo em corpos máficos e ultramáficos 
- Mineralizações talcíf.eras relacionadas a piroxenitos, anfiboli-
tos e gabros 
-Amianto em rochas anfibolíticas. 

Q) Complexo Caraíba-Paramirirr, 

-Veios de barita em rochas gnáissicas, xistos e quartzitos 
-Cobre em veios de quartzo cortando rochas gnáissicas 
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-Ouro disseminado em rochas máficas xistificadas, próximo a 
corpos intrusivos de composição granítica 
-Grafita em gnaisse 
-Possibilidades para mineralizações de urânio, relacionadas a 
pegmatitos que cortam corpos graníticos 

R) Complexo Conceição do Norte 

-Possibilidades para cobre, níquel. cromo e ferro, na seqLiência 
vulca nossedimentar 
-Possíveis be/ts auríferos em seqLiências vulcânicas máficas 
-Ouro nos depósitos aluvionares 

S) Complexo de Brumado 

- Mineralizações talcíferas em anfibolitos serpentinizados 
- Magnesita em corpos ultramáficos. 
-Níquel em rochas ultramáficas 
-Granada em biotita xistos. 
-Possíveis formações ferríferas bandadas com manganês as-
sociado 
-Possibilidade para antofilita asbestiforme em faixas ultra
máficas 
- Mineralizações manganesíferas 

T) Complexo Boquira 

- Mineralizações de chumbo, zinco e prata relacionadas a 
faixas anfibol íticas 
-Veios de barita em itabiritos e xistos grafitosos 
- Mineralizações de cobre 
-Formações ferríferas 
- Mineralizações talcíferas em corpos máficos 
-Mármores. 
- Dolomitos intercalados com anfibolitos e quartzitos 
- Caulim intercalado em quartzitos e xisto sericíticos 

U) Complexo Urandi 

- Mineralizações manganesíferas. 
-Formações ferríferas bandadas 

V) Complexo Riacho de Santana 

- Mineralizações de cobre em veios de quartzo associados a 
quartzitos e mármores 
-Formações ferríferas 
-Mármore magnesiano 
- Mineralizações manganesíferas 

1 7 -CONCLUSÕES 

-A individualização dos Complexos de Santa Isabel, Cara íba-Pa
ramirim e Guanambi, bem como do Granitóide de São Timóteo, 
situados na porção oriental da Folha SD 23 Brasília, obedece a 
critérios litoestratigráficos 

-Os Complexos de Brumado, Urandi, Boquira, Riacho de San
tana e de Conceição do Norte foram considerados, à luz dos tra
balhos existentes atualmente, como constituindo seqLiências 
vulcanossedimentares de baixo grau, tipo greenstone be!ts 

-O modelo evolutivo de Glykson considerando uma crosta primi
tiva máfico-ultramáfica, a partir da qual evoluíram os complexos 
migmatítico-gnáissicos, é aplicado, neste trabalho, para a porção 
leste da área trabalhada, de acordo com os dados obtidos durante 
as etapas de campo 

-A migmatização de idade possivelmente transamazônica, 
registrada na porção oriental da Folha SD 23 Brasília. parece não 
ter atingido intensamente o Complexo Goiano, nos limites desta 



Folha, uma vez que em um único afloramento foi detectado esse 
evento a natético 

-A Formação Ticunzal é individualizada neste traoalho com base 
nos critérios litoestratigráficos definidos por Marini e, embora 
persistam dúvidas quanto à validade desta separação, aqui foi 
estabelecida na região das serras do Tombador e Ticunzal, no 
Estado de Goiás, em função dos importantes depósitos uranotorí
feros a ela atribuída 

-Durante as fases de campo, foi reconhecida na serra da Ave 
Maria (Folha SD 23-V-C) a presença de fácies eólicas consti
tuindo um microambiente deposicional na Formação Arraias. 

- Devido à existência de diversos níveis conglomeráticos na base 
da Formação Arraias, defende-se a impossibilidade da utilização 
desses níveis, como controladores do posicionamento litoestra
tigráfico das rochas vulcânicas associadas a esta formação 

-Aventa-se aqui a possibilidade de parte das litologias que 
compõem o Grupo Santo Onofre, bem como a Formação Manga
beira serem mais antigas do que as formações sJo Grupo Chapada 
Diamantina que se sobrepõem àquela segunda unidade litoes
tratigráfica. 

-As análises petroquímicas, efetuadas nas rochas que compõem 
o vulcanismo ácido a básico da base do Grupo Araí. indicaram 
uma tendência subalcalina, ligeiramente alcalina para aquele 
vulcanismo 

-Sob a denominação de Granitos Tipo Serra Branca, devido a 
suas analogias genéticas e mineralógicas com aqueles existen
tes na Folha SD 22 Goiás, foram individualizados cinco corpos 
semicirculares Foi suprimido o corpo próximo de Nova Roma do 
mapeamento efetuado pelo DNPM (Projeto Carta ao Milioné
simo) e acrescentados os das serras de Soledade e Sucuri já 
mapeados pela DOCEGEO (GO) 

-O vulcanismo ácido a intermediário associado ao Grupo Santo 
Onofre possui um caráter peralcalino semelhante aos comendi
tos potássicos 

-O vulcanismo ácido localizado na base do Grupo Chapada Dia
mantina foi aqui denominado de Formação Rio dos Remédios, 
em função de seu caráter subalcalino, com ligeira afinidade 
potássica 

-Em termos de uma visão regional, nota-se que o vulcanismo, 
associado aos Grupos Chapada Diamantina, Santo Onofre e Ara í. 
apresenta de leste para oeste uma passagem de termos ácidos 
até básicos, refletindo possivelmente um afinamento crustal 

-Atribui-se a existência de uma zona de sutura ao longo da 
cordilheira do Espinhaço Setentrional, oriunda possivelmente da 
colisão de placas tipo "Continente-Continente"" 

-A descoberta de pistas fósseis no Grupo Paranoá constitui 
importante elemento para a interpretação da sua paleogeo
grafia 

-O Grupo Macaúbas foi dividido da base para o topo nas For
mações Salinas, Carbonita e Jequitaí O posicionamento desta 
última unidade no grupo .:\e ·de a imperativos decorrentes da 
integração das unidades existentes no extremo sul da Folha 

-A individualização em formações do Grupo Bambuí na parte 
centro-leste da Folha, a oeste do rio São Francisco, se deve à sua 
similaridade com os critérios que vêm sendo utilizados nos Esta
dos de Goiás e Minas Gerais 

-É citada pela primeira vez a presença de estromatólitos em lito
tipos do Grupo Bambuí na região de Santa Maria da Vitória 

-É atribuída uma seqLiência vulcanoclástica para as rochas que 
compõem o escarpamento ocidental da serra do Espinhaço na 
região entre Porteirinha e Monte Azul, no Estado de Minas Gerais, 
e que faz parte, ali, da base da Formação Sítio Novo 

-É admitido, neste trabalho, que a seqLiência metassedimentar 
da região de Rio Pardo de Minas que se prolonga para norte em 
direção da cidade de Montezuma guarde caracteres litológicos e 
estruturais similares à seqLiência do Rio Peixe Bravo e Vacaria, e, 
portanto, considerados como pertencentes ao Grupo Macaúbas, 
conforme mapeamento anterior da Companhia Vale do Rio 
Doce 

-As mineralizações manganesíferas da região de Licínio de 
Almeida, Urandi e Caetité encontram-se relacionadas tanto ao 
Grupo Santo Onofre, quanto às seqLiências vulcanossedimenta
res dos Complexos Urandi e Brumado, revelando assim duas 
fases metalogenéticas distintas 

-As mineralizacões de barita associadas às rochas vulcânicas da 
região de lbitia;a estão condicionadas a zonas de cisalhamento 
de direção norte-sul. enquanto que as do Complexo Caraíba-Pa
ramirim condicionam-se a falhamentos geralmente leste-oeste 

-As maiores concentracões de Pb, Zn, Fe, Cu e Ba, relacionadas 
ao Grupo Bambuí, enco~tram-se associadas às litologias da For
mação Sete Lagoas, do Subgrupo Paraopeba, nas regiões de 
Januária, ltacolomi, Montalvânia e Serra do Ramalho 

-A área de exposição do Complexo Santa Isabel constitui um 
alvo bastante interessante para a execução de trabalhos de 
prospecção para depósitos minerais, em virtude da existência de 
grandes afloramentos de corpos máficos e ultramáficos, com 
alguns indícios de Ni, Cu e Co 

-Duas anomalias radiométricas foram detectadas em trabalhos 
de campo no Complexo Caraíba-Paramirim, na região de Pa
ratinga 

1 8- RECOMENDAÇÕES 

-Mapeamento em escala de semidetalhe e prospecção explora
tória das seqLiências vulcanossedimentares tipo greenstone belts, 
visando a testar a possibilidade da existência de concentracões 
de Au, Cu, Pb, Zn e Ni · 

-Estudos geológicos detalhados nas áreas de exposição do 
Complexo Santa Isabel, visando à delimitação de corpos máfico
ultramáficos, potencialmente importantes para encerrarem con
centrações de Cu, Ni, Co, Pt e Cr. 

-Mapeamento geológico detalhado na área do Complexo 
Caraíba-Paramirim na região de Correntina, para delimitação dos 
corpos máficos xistificados, potencialmente favoráveis às mine
ralizações auríferas 

-Levantamentos cintilométricos no Complexo Caraíba-Parami
rim na região de Paratinga, objetivando a possível presença de 
novas anomalias radioativas 

-Trabalhos exploratórios na região de Chapada Grande, no 
Complexo Riacho de Santana, principalmente a oeste da serra, 
devido à existência de uma extensa canga laterítica manganes í
fera tipo "Chapéu de Ferro", além de ocorrências de cobre 

-Mapeamento geológico de detalhe na serra do Monte Alto para 
delimitação de corpos máficos, potencialmente mineralizados 
em sulfetos 

-Mapeamento geológico de detalhe na região de São Domin
gos, a leste de Buritis, objetivando a delimitação dos dolomitos 
da Formação Sete Lagoas (Subgrupo Paraopeba), portadores de 
mineralizações de Pb, Zn e Cu 

-Mapeamento de semidetalhe na serra do Ramalho, acom
panhado de geoquímica exploratória, visando a individualizar o 
topo da Formação Sete Lagoas, passível de encerrar minerali
zações de Pb, Ba, F, Zn e Ag. 
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-Individualização e prospecção dos níveis conglomeráticos da 
Formação Urucuia, especialmente nas proximidades de Wan
derley no Estado da Bahia e na Serra Geral de Goiás, visando à 
pesquisa de ouro e diamante 

-Mapeamento geológico em escala de semidetalhe do Grani
tóide de São Timóteo, acompanhado de estudos petroquímicos 
geoquímicos, procurando delimitar o corpo com maior precisão e 
localizar novas ocorrências de urânio, além de verificar a exis
tência de mineralizações de Sn, W e F 

-Pesquisa de campo e estudo integrado das ocorrências disper
sas ao longo do extenso chapadão onde ocorre a Formação 
Urucuia. 

1 9- BIBLIOGRAFIA 

1 -ALBUQUERQUE, C A R de The origin of enclaves in granitic rocks from 
northern Portugal Spectal Publtcatlon of the Geologtcal Soctety of South 
Afnca Johannesburg, 3:479-93, 1973 

2- ALMEIDA. F F M de Observações sobre o pré-cambriano da região central 
de Goiás Bolettm Paranaense de Geoctênctas; Curitiba, (26):19-22, 
1967 

3 - ____ Evolução tectônica do centro-oeste brasilei10 no proterozóico 
superior Anats da Academw BtastleJra de Ctênc;as Rio de Janeiro, 
(40):285-93, 1 968 Suplemento 

4- _____ O cráton do São Francisco Ret'JSta Bras !letra de GeoctênCJas São 
Pacdo, 7(4):349-64, dez 1977 

5- ALMEIDA. F F M de & H AS UI. Y Geocronologia do Centro-Oeste brasileiro 
Mmeração e Metalurgia Rio de Janeiro, 50:43-6, 1969 

6- ALVARENGA, C J S de Geologm e prospecção geoquínuca dos grupos Bam
buí e Paranoá na serra de São Domingos-MG Brasrlia, Universidade, Depar
tamento de Geociências, 1978 117p Tese de mestrado 

7- ALVARENGA, C J S de & DARDENNE. MA Geologia dos grupos Bambuí e 
Paranoá In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recife. 
1978 Ana1s Recife. Sociedade Brasileira de Geologia, 1978 v 2 
p 546-56 

8- AMARAL. G & KAWASHITA. K Determinação da ir!ade do grupo Barnbuí 
pelo método Rb/Sr In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGI!l, 21 , 
Curitiba, 1 ;167 Anms Cuntiba Sociedade Brasileira de Geologia 1967 
p 214-7 

9 ~AMARAL G et ali i Potassium-argon dates of basaltic rocks from Southern 
Brazil Geochmuca et Cosmocilllmca Acta London, 30(2):159-89. Jan I 
June 1966 

1 O- ANDRADE, G F de As mmera!tzaçi5es de estanho ber!!Jo e cobre do gramro da 
serra Branca Cavalcante-GO Brasília Universidade, Departamento de 
Geociências, 1978 83p Tese de mestrado 

11 -ANDRADE. G F de & DANNY, J C .. M As mineralizacões de estanho, berílio 
e cobre do granito da serra Branca, Cavalcante-GO In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA 30. Recife. 1978 Ana1s Recife. Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1978 v 6, p 2579-93 

12- ANDRADE RAMOS, J R de Folha geológica da nova capital RelatónoAnuai 
da Otv1sãn de Geo!og1a e Mmeralogm Rio de Janeiro, 1956 55-8, 1956 

13- Reconhecimento geológico no centro oriental de Goiás Relatdno 
Anual da Owtsão de Genlogm e Mmeralogw Rio de Janeiro, 1958:66-
70, 1959 

14- ANDREWS-JONES, DA The application of geochemical techniques to mi
neral exploration Mmerailndustnes Bulletm Golden, 2(6):1-31, 1968 

15- ANHAEUSSER. C R Ciclic volcanicity and sedimentation in the evolutionary 
development of ar'cheon greenstone belts of shield areas In: SYM
POSIUM ON ARCHEAN ROCKS. Perth, 1970 Canberra, Geological 
Society of Australia, 1971 (Special publication, 3) p 57-70 

16- ARAUJO, V A et ali i Pro;eto Canabrava-Porto Real relatório final Goiânia, 
DNPM/CPRM. 1979 v 1 191 p (Relatório do Arquivo Técnico da 
DGM. 2939) 

17- BAET!l JUNIOR,J DA etalii Pro;etomanganêsnocentro-suideGoJás relató
rio final, etapa 2 Goiânia, DNPM/CPRM, 1978 (Relatório do Arquivo 
Técnico da DGM. 2789) v 1 

18- BARBOSA, O Resumo da geologia do Estado de Minas Gerais Boiellm do 
Se/VIço Geográf1co e Geo!óg1co Belo Horizonte, (3):1-40, 1934 

180/GEOLOGIA 

19- ____ Cassiterita em minas de rio de Contas, Baía Mmeração e Metalur-
gra Rio de Janeiro, 5(29):204-8, jan /fev 1941 

20-~--- Magnesita da serrra das Éguas, Bahia Mmeração e Metalurgia Rio 
de Janeiro, 7(38):71-3, 1943 

21 - ____ Geologta econômtca e apl1cada a uma parte do Planalto Central 
bras!le11o Petrópolis. DNPM/PROSPEC. 1963 70p 

22- _____ Geolog1a das folhas Remanso-Sento Sé, Bah1a Rio de Janeiro, 
DNPM, 1965 28p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 159) 

23- ____ Geologia econômica de parte da região do médio São Francisco, 
Nordeste do Brasil Boleflm da DIVISão de Fomento da Produção Mmeral 
Rio de Janeiro (140):1-97, 1970 

24- BARBOSA, O & MOUTINHO DA COSTA. L A Prn;ctolestedo Tocantms/oeste 
do no São Franctsco, 2a etapa de campo, fase 4, Rio de Janeiro, DNPM/ 
CPRM/PROSPEC, 1973 8v (Relatóno do Arquivo Técnico da DGM. 
2028) v 1A 

25- BARBOSA, O &OPPENH EIM. V Sobre a geologia da bacia do São Francisco 
no norte de Minas Gerais (2<~ parte) Mmeração e Meralurqm Rto de 
Janeiro, 2(8): 1 21-4. 1937 

26- BARBOSA, O et ali i Pro;eto Brasílta-GOJás geologia e inventário dos recur
sos minerais Goiânia, DNPM/PROSPEC, 1969 225p (Relatório do 
Arquivo Técnico da DGM, 51) 

27- ____ Geologia da região do Triângulo Mineiro Bo/e(fm da D1vtsiio de 
Fomento da Produção Mmeral Rio rle Janeiro (136):1-140 1970 

28- BARRETO, L A et ali i Pm;eto rochas efustvas relatório final Salvador, 
DNPM/CPRM, 1975 n p 

29- BERBET C O Complexo basal goiano In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA; 31 , Balneário de Camboriti, 1980 Ana1s Balneário de Cam
boriú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 v 5. p 2837-49 

30- BESANG, C et alii Radiomeuische altersbestimmunqen an gesteinen aus 
Minas Gerais und Esperito Santo/Brasilien Geo/oqisches Jahrhuch 
Hannover, 24:150-79, 1977 

31 - BEURLEN, H Geoiog1a ria folha Paratmga-Balua Recife, SUDENE. Divtsão 
de Documentação, 1970 52p (Brasil SUDENE Geologia Regional, 
12) 

32 - Sobre a origem singenético-sinsedimentar de alguns corpos mi-
neralizados em chumbo, zinco e fluorita no grupo Bambuí e dispersão 
geoquímica primária dos elementos mineraltzantes In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 Porto Alegre, 1974 AnBis Porto Ale
gre, Sociedade Brasileira de Ceologia, 1974 v 6, p 49-60 

33- BEURLEN, K Oi e angeblichen palaozoischen orogenesen anf dem hrasilia
nischen Schild Neues Jah1huch fur Geolog1e und Palaonrolog1e, Mona
tshefte Stuttgart ( 12):535-42. 1 956 

34- Geolngte von Bras't!ten Berltn, Gerbruder Borntreger, 1970 444p 

35- BEUS, A A, Geochemical criteria for assessment of the mineral potential o f 
ignem_~s rock series d~..1ring reconnaissance exploration Ouarterlv o f the 
Co/orado Schoo/ of lvlmes Colorado, 64(1):67-74, Jan 1969 

36- BONHOMME, M G Mineralogie des fractioris fines et datations rubidium
strontium dans I e groupe Bambu í, MG- Brésil Rev1sta Brast!elfa de GeoCI
ênCiaS São Paulo, 6(4):211-22. 1976 

37- BONHOMME, M G & PRÉVÔT, L Application de la méthode rubidium
strontium a l'étude de I âge radiométrique de quelques dépôts devonodi
nantiens du Massif de la Bruche (voges du Nord) Bullettn Servtce de la 
Carte Geo/og1que dA!sace et de Lorrarne Strasbourg, 21(4):219-47 
1968 

38- BRANNER.J C The diamond region o f highlands ofthe interiorof lhe State 
of Bahia, Braz i I Engmeenng and Mmmg Joumal New York, 87-98í -7, 
1909 

39 - ____ The geology of the serra do Mulato, State of Bahia, Brazil Amen-
canJournalofSCience New Haven, 30(178):256-63,1910a 

40- ____ The Tombador escapment in the State of Bahia, Brazil Amen-

41 -

42-

canJouma/ofScience New Haven, 30(179):335-43, 1910b 

Geolog1a elementar 2 ed Rio de Janeiro, F Alves, 19 1 o 396p 

Outlines of the geology of Brazil to accomp.any the geological 
map of Brazil Geo/ogica/ Soc1erv of American Bulletin New York, 
30(2):189-338, 1919 



43 _____ Esboço da geologia na região de carbonados no Estado da Bahia 
Bolet1m Geográfico Rio de Janeiro, 4(39):280-3, 1946 

44- BRAUN, O P G Contribuição à estratigrafia do grupo Bambuí In: CONGRES
SO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 22, Belo Horizonte, 1968 Ana1s Belo 
Horizonte, Sociedade Brasileira de Geologia, 1968 p 1 55-66 

45- ____ Contribuição à geomorfologia do Brasil Central Revista Brasllelfa 
de Geografia Rio de Janeiro, 32(3):3-39, jul /set 1971 

46- ____ Revisão estratigráfica na área central de Goiás In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 , Balneário de Camboriú, 1980 Ana1s 
Balneário de Camboriú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 v 2, 
p 705-19 

47- BRIDGWATER, D; McGREGOR, V R; WINDLEY, B F Stages in the deve
lopment o f the early precambrian crust of Greenland, Spec1al Pub/;catwn 
of the Geolog1cal Societv of South Afnca Johannesburg, 3:475-7, 1973 

48- BRITO NEVES, B B de Geolog1a das folhas Upammm e Morro do 
Chapéu. Bah1a Recife, CONESP/SUDENE, 1967 57p (Relatório Téc
nico, 17) 

49- BRITO NEVES, B B de & L~AL, AS Elementos da estratigrafia do médio 
São Francisco In: SIMPOSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE, 4, Recife, 
1968 Resumo das comumcações Recife Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1968 215p 

50- BRITO NEVES, B B de; CORDANI, V G, TORQUATO, J R F Evolução geo
cronológica do precambriano do Estado da Bahia In: INDA, H A V & 
DUARTE, F B Geologta e recursos mmerats do Estado da Bahta textos bási
cos Salvador, Secretaria das Minas e Energia Coordenação da Produção 
Mineral, 1980 v 3 p 1-101 

51 -BRITO NEVE,S, B B de et ali i A evolução geocronológica da cordilheira do 
Espinhaço; dados novos e integração Revtsta Brast!e1ra de Geoctêncms 
São Paulo, 9(1 ):71-85, 1979 

52 - BROWN, G C & FYFE, W S The transition from metamorphism to melting: 
status oi .the granulite and eclogite facies In: INTERNATIONAL GEOLO
GICAL CONGRESS, 24, Montreal, 1972 Proceedmgs Quebec, Hapell s 
Press, 1972 Section 2 p 27-34 

53- BRUNI, MA L et ali i Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Araca
ju (SC-24) Brasllia DNPM, 1976a 226p 

54- ____ Carta geológ1ca do Brasil ao n11110nés1mo folha Brasil ia (SD 23) 
Brasnia, DNPM, 1976b 162p 

55- CALDASSO,A L daS Nota prévia sobre a geologia da auadrícula de Macaú
bas Bahia Boletim de Estudos da SUDENE Recife (1 ):47-56 1967 

56- CALOGERAS, J P As rnmas do Bras1l e sua leg1slação Rio de Janeiro, lmpr 
Nacional, 1904/5 3v 

57- CAMPBELL, DF &COSTA, L A M da Reconhecimento regional através do 
geossincl íneo Centro~Oeste brasileiro Bolettm da OJvJsão de Gcolnqta e 
Mmeralog1a Rio de Janeiro (124):1-47, 1965 

58- CAMPOS, D de A &CAMPOS, D R B Localidades fossilíferas da folha Bra
snia- SD 23 In: BRUNI, M A L et ali i Carta geológica do Bras1l ao nnl!oné
smlo folha Brasllia (SD 23) Brasnia DNPM, 1976 162p p 141-4 

59- CARMICHAEL. I SE; TURNER; F J; VERHOOGEN, J lgneous petrologv 
New York, McGraw-Hill, 1974 739p 

60- CASSEDANNE, J P Estudo geológico da mina de Boquira (Bahia): Engenha
na Mmeração e Metalurgia Rio de Janeiro, 43(258):260-2, jun 
1966a 

61 - ____ Niveau à galets mons dans le ?alcaire de Bambuí lmportance 
paléogéographique Anms da Acadenna Bras!le1ra de Ctênc1as Rio de 
Janeiro, 38(2):281-8, 1966b 

62 - ____ Contril>ution a I étude des calcaires de Bambu í: microfacies et 
analyses des formations carbonatees encaissant les gites de plomb et 
zinc bresiliens Boletim do /nstttuto de GeoctênCtas Geo/ogNJ Rio de 
Janeiro, (2):35-61, 1968a, 

63- _____ Ocorrência de fluorita, galena, blenda e iodirita na serra do 
Parela, município de Montalvânia, MG Engenhana Mmeração e Mera/ur
gia, Rio de Janeiro, 47(279):118-24, 1968b 

64- ____ Paléogéographie et mineralisations de la zone ltacarambi-Va-
zante dans le nord-ouest de l'État de Minas Gerais-Brésil Mmeralwm 
Oepos1ta, Berlim, 8(2):101-14, 1973 

65- CASSEDANNE, J P & LASSERRE, M Étude geologique et analyse isotopi
que, par la methode plomb de quelques galénes du Bresil Bulletm du 

Bureau de Recherches Géo!ogiques et Mm1éres section 4, Paris (1 ):71-
87, 1969 

66- CASSEDANNE, J P & MELO, Z F de Estudo geológico da mina de Boquira 
(Bahia) (2' parte) Engenhana Mmeração e Metalurg1a, Rio de Janeiro, 
44(259):33-8, jul 1966 

67- CASSEDANNE, J P; CASSEDANNE, J O ; BRIZZI, A Présence de Conophy
ton dans I e group Bambu í de I Etat de Bahia (Brésil) Bulletm de la Soc1eté 
Geolog1que de France sene 7, Paris, 21 (6): 687-93, 1979 

68- CAVALCANTI, J C de C et ali i Projeto prospecção de cass1tenta na Chapada 
Dwmantina-BA Salvador, Secretaria das Minas e Energia, Companhia 
Baiana de Pesquisa Mineral, 1980 1 Ov 

69- CLOUD, P E & DARDENNE, MA Proterozoic age oi the Bambuí group in 
Brazil Bulletm of the GeologJcal SoC!efV of Amenca, Washington, 
84(5):1673-6, 1973 

70- CLOUD, P E &SEMIKHATOV, MA Proterozoic stromatolite zonation Ame
ncan Journal o f Sc1ence, New Haven, 267:1017-61, 1969 

71 -CONCEIÇÃO, T M L Petrologm e geoquím1ca de rochas efusiVas de lbll!ara-Ba
lua Salvador, Universidade Federal, Instituto de Geociências, 1974 
61 p Tese de mestrado 

72- CONDI E, K C &HUNTER, D R Trace element geochemistry ofarchaean gra
nitic rocks from the Barberton region, South Africa Earth and Planetarv 
Sc1ence Letters, Arnsterdam, 29:389-400, 1976 

73- CORDANI, V G Comentário sobre os dados geocronológicos disponíveis 
para a folha Brasnia- SD 23 In BRUNI. MA L et ali i Carta geológ1ca do 
Bras1l ao milwnés!mo; folha Brasília (SD 23) Brasília, DNPM, 1976 
1 62p p 1 35-40 

74- _____ Relatóno sob1e o contrato IGUSP/CPM-SME-BA São Paulo Uni-
versidade Instituto de Geociêncías; Salvador, Secretaria das Minas e 
Energia, Coordenação da Producão Mineral, 1979 20p 

75- CORREIA FILHO, F das C L et ali i Plojeto Natw1dade; relatólio final Goiânia; 
DNPM/CPRM, 1980 v 1 

76- COSTA, M T da & BRANCO, J J R Roteiro para a excursão Belo Horizonte 
-Brasília PublicaçÃo do /nstJtuto de Pesqu1sas RadJOatJVas, Belo Horizonte, 
040:9-25, 1961 

77- CRANDALL, R Notes on the geology ofthe diamond region oi Bahia, Braz i I 
Econom1c Geologv, Lancaster, 14(3):220-44, 1919 

78- CUNHA, F L de S Explorações paleontológicas no Ple1stoceno do R10 Grande 
do Norte Mossoró, Escola Superior de Agricultura, 1978 45p (Coleção 
Mossoroense C, 70) 

79- CUNHA, F L de S & SOMMER, F W Observações à margem 
de uma viagem científica aos municípios de Janaúba e Paracatu. Minas 
Gerais 'Anuáno da Faculdade de FJ/osof1a Clêncms e Letras da UnJVers1dade 
do Estado da Guanabara, Rio de Janeiro, 1962: 109-24 1962 

80- DARDENNE, MA Os grupos Bambuí e Paranoá na faixa dobrada Brasil ia 
In: SIMPÓSIO SOBRE A GEOLOGIA DO CRATON DO SÃO FRANCISCO E 
DE SUAS FAIXAS MARGINAIS, 1 , Salvador, 2 a 7 nov 1979 Ana1s 
Salvador, Sociedade Brasileira de Geologia, s d 

81 - Síntese soi;Jre a estratigrafia do grupo Bambuí no Brasil Central 
In: CO~RESSO B.RASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recife 1978 Ana1s 
Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 1978 v 2 p 597-61 O " 

82 - --~ ~ Les mtneraiiSaflons de plornb zmc fluor du protelo? O/C supenew 
dans /e Bréstl Central Paris, Université Pierre et Ma ri e Curie, 1979 251 p 
Thése de Doctorat d'Etat 

83- DARDENNE, MA ;ANDRADE, G F; FARIA,A Ocorrência de estromatólitos 
colunares na região de São Gabriel (Goiás) In: CONGRESSO BRASI
LEIRO DE GEOLOGIA, 27, Aracaju, 1973 Resumo das comumcacões 
StmpósiO'> e conferênCias Aracaju, Sociedade Brasileira de Geolog1a 
Núcleo da Bahia, 1973 (Boletim, 1) p 139-41 

84- DARDENNE, MA; FARIA, A; ANDRADE, G F Occurrence de stromatólites 
columnaires dans le group Bambuí (Go1ás, Brésil) Anats da Acaderma 
Brasilelfa de Ciências, Rio de Janeiro, 48(3):555-66, 1976 

85- DARDENNE, MA; MAGALHÃES, L F ; SOARES, L A Geologia do grupo 
Bambuíno vale do rio Paraná (Goiás): ln:CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30, Recife, 1978 Ana1s Recife, Sociedade Brasileira de 
Geologia, 1978 v 2, p 611-21 

86- DARDENNE, MA; MELO, S M G; MOERI, E Os estromatólitos do grupo 
Bambu(: classificaqão, importa~ncia estratigra'fica e metalogenia In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25, São Paulo, 1971 Re-

GEOLOGIA/181 



sumo das comumcações São Paulo, Sociedade Brasileira de Geologia, 
Núcleo de São Paulo, 1971 (Boletim, 11 p 88 

87- DARDENNE, MA et ali i O tilito da base do grupo Bambuí na borda ocidental 
do craton São Francisco Boletim InformatiVO da Soctedade Brasl/etra de 
Geolog;a Núcleo Centro-Oeste, Goiânia (7/81:85-97, set 1978 

88- DERBY, O A Reconhecimento geológtco do vale do Sãn Franctsco; relatório 
anexo Rio de Janeiro, Comissão Hidrográfica Rio São Francisco, 
1880 24p 

89- ______ Contrib!._1ição para o estudo da geologia do vali e do São Francisco 
Arclwos do Museu Nacwnal, Rio de Janeiro (41:87-119, 1881 

90- ____ The serra do Espinhaço Braz i I TheJournal o f Geologv, Chicago, 
14:374-401 1906 

91 - DICKINSON, W R Plate tectonics and sedimentation In: DICKINSON, W R 
ed Tecwmcs and sedtmentatmn Tulsa, Society of Economic Paleomolo
gists and Mineralogists 1974 204p (Special publication, 221 p 1-27 

92- DICKSON W R & HATHERTON, T Andesitic volcanism and seismicity a
roc•nd the Pacific SC!ence, Washington, 157:801-3, 1967 

93- DIDIER,J &ROQUES, M Nature des enclaves dansle different types de gra
nites du Massif Central Français In: INTERNATIONAL GEOLOGICAL 
CONGRESS 21, Copenhagen, 1960 Section 14 p 194-206 

94- DOMINGUES,A J P Contribuicão à geologia do sudoeste da Bahia Revtsta 
Bra"lelfa de Geoqrafta, Rio de Janeiro, 10(21:95-127, abr /jun 1948 

95- DOSTAL J: DUPUY C ; LEFEVRE, C R are eilllh element distribution in Plio
rJUaternary volcanic rocks from Southern Peru Ltthos, Oslo 10:173-
83 1977 

96- ORA PER O As jazidas elevadas de diamantes do Brasil Revtsta de SC!enctas 
Rio de Janeiro, 4(1 1:1-6; 4(21:33-39, 1920 

97 -OU L TRA E J T Andltse de dados geoló(JJCOs-geoqu!rmcos na avn!tação dopo
rencJa!tmnetn! de Pararnmm Bn Salvador Universidade Federal, lnstitLno 
de Geociências, 1974 63p Tese de mestrado 

98- DULTRA E J T et alii Petrologia comparada das rochas efusivas da Chapa
da Diamantina, Ba In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26, 
Belém 1972 Resumo das comumcaçiie,<, Belém, Sociedade Brasileira de 
Geologia, Núcleo Norte, 1972 (Boletim, 11 p 209-11 

99- DYER R C Grupo Ara í -Lim grupo de metamorfiws do centro leste de Goiás 
Revtsta da Escola de Mmas, Ouro Preto, 28(21:55-()3, 1970 

100-ELHINNAVIET E E;PICHLER H ;ZEIL,E TraceelementdistributioninChl
lean ignibrites Contnbuttons to Mmera!oqy and Petrology, New York, 
34:50-62 1969 

101 - ESCHWEGE, W L von Bettrage zur geblfgekunde Brast!mn mit vier petrogra
phischen geognostichen Karten tlnd profildt1rshnitten Berlim, s ed, 
1932 488p 

102- ESPOURTEILLE, F & FLEISCHER, R A mina de Boqc,ira In: INDA, H A V & 
DUARTE F B Gcologfc1erecwsosmmetaJsdoEsradodaBahJa;textosbási
cos Salvador Secretaria cfas Minas e Energia, Coorcfenacão da Producão 
Mineral, 1980 v 3, p 103-25 , . 

1 03 - EWART A & STI PP, J J Petrogenesis of the volcanic rocks o f the Central 
North lsland, New Zeland, as indicated by a stLJdy of SrB7/SrB6 rations, 
anel Sr, Rb, K U and Th abundances GeochuntcD et Co'>moclmlllca A em, 
London 32(71:699-736, July 1968 

104- EWART,A :TAYLOR S F1 :CAPP,A C Traceandminorelementgeochemis
try of the rhyolitic volcanic rocks, Central Nonh lsland, New Zeland Con
lflbuttons to MmeralorJV anel Petrologv New York, 18(1 1:76-104, 1968 

105- FABRIÉS, J & GRAVELLE, M Modalités du magmatisme au protérozoique 
supérieur dans la région de Silet (Hoggar central, Algérie) Bullmm 
SaCie/e Geologtque de France, Paris, 19(51:995-1 004, 1977 

106 - FAIRCH ILD T R & DARDENNE, M A First repon o f well-preserved precam
brian mic10fossils in Brazil (Paraopeba formation Bambuí group near 
BrasOial Bolettm do lnst!luto Geológtco São Paulo (91:62-8, 1978 

107- FAIRCHILD, T R; SUBACIOS S M R; KARMANN, I Late precambrian 
microfossils in silicified cumulate stromatolites from the Bambuí group 
near São Domingos, Goiás, Braz i I Paleoborâmca l atmoamencana São 
Paulo, 1 (31:23, nov 1979 

108- FONTES, C O et ali i Pro;eto Jeqwtmhonha relatório final Belo Horizonte, 
DNPM/CPRM 1978 12v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
27871 v 1 

182/GEOLOGIA 

109- FREYBERG, B von Ergebnisse geologischer Forschunqen in Minas Gerais 
(Brasilienl Neues Jahrbuch für Mmeralogte, Geolog;e und Paleontolog;e 
Stuttgart, 2:1-401, 1 ~32 

11 O- FUCK, R A & MARINI, O J O grupo Araxá e unidades Jwmotaxiais In: SIM
POSIO SOBRE A GEOLOGIA DO CRATON DOSAO FRANCISCO E DE 
SUAS FAIXAS MARGINAIS, 1 , Salvador, 2 a 7 nov 1979 Anars Salva" 
dor, Sociedade Brasileira de Geologia, s d , 

111 - _____ Projeto São Fe!tx geologia da área do eixo "A' Brasília, FUB/ELE-
TRONORTE, 1978 83p 

112- GARDNER, G Travels m themteriorofBrazt! prmctpallv through thenorthernpro
vmces and the go/d and d1amond dJstncts durmg the years 7 9 76/4 1 London, 
Reeve Brothers, 1846 526p 

113- GEISEL SOBRINHO, E et alii O distrito uranífero de Lagoa Real, Bahia In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 31 , Balneário de Camboriú, 
1980 Ana1s Balneário de Camboriú Sociedade Brasileira de Geologia, 
1 980 v 3 ' p 1 499-1 51 2 

114- GLIKSON, A Y Primitive archean element distribution patterns: chemical 
evidence and geotectonic significance Eatrh and Planetary SCience Ler
ters Amsterdam, 12(31:309-20, Nov 1971 

115- ______ Early precambrian evidence o f a primitive ocean crust and island 
nuclei of sodic granite Geo/ogJcal SoC!ety of Amenca Bul!etm Washing
ton 83:3323-44, Nov 1972 

116- ________ Archean granite series and the early crust, Kalgoorlie system 
western Austral ia In: VVINDLEY, B F & NAQUI, S M ed Arc!tean geoche
mtstry Amsterdam, Elsevier, 1978 406p {Developments in Precambrian 
Geology 1 I p 151-73 

117- GLIKSON, A Y & LAMBERT, I B Relations in space and time between major 
precambrian shield units: an imerpretation of vvestern australian data 
fart!J and Planetarv Sctence Letters Amste1dam, 20:395-403, 1973 

118- _______ Vertical zonation and petrogenesis ofthe early precambrian crust 
in western Australia Tectonophystcs Amsterdam, 30:55-89, 1976 

119- GOMES, J C F Os restos fósseis de Fructal Annaes da Escola de Mmas de 
Ouro Preto Ouro Preto, 25:57-64, 1934 

120- GOMES, R A A O & MOTTA, A C Pro;e!o levanramento gta\ tmérnco no Er;tadn 
da Bahta relatório final Salvador, DNPM/CPRM, 1980, v 1 

121 - GREEN, D H & RINGWOOD, A E Genes1s of the calc-alkaline igneous rock 
suite Com111Jutwnr; to Mmera!ogy and Perrology New York, 18:105 62, 
1968 

122- GUIMARÃES D Contribuição à geologia do Estado de Minas Gerais Bole
tim rio Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, R10 de Janeiro (55):1-
36, 1931 

123- ______ Geologia do Brasil Memána da Dtl'lscio de Fomento da Ptnduçãn 
Mmeral, Rio de Janeiro (1 1:1-667, 1964 

124- GUIMARÃES, O & DUTRA, C V Petrologia e geoqu ímica de metamorfitos 
proterozóicos da chapada Grande, bacia do São Francisco, oeste da 
Bahia Bolettm da Dtvtsão de Fornenro da Produção Mmeral Rio de Janeiro, 
(861:41-60, 1964 

125- GUIMARÃES, G & BEZ, L Caicáno Bamhuí perspectivas minerais Goiâniil, 
DNPM, 1972 n p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM 19171 

126- HALL, A The relationship between geothermal gradient and the composi
uon o f granitic magmas in orogenic belts Contnbutwns to Mmera!ogy and 
Petrology New York, 32(31:186-92, 1971 

127- HARDER, E.C & CHAMBERLIN, R T The geology of central Minas Gerais, 
Brazil )()frrnal of Geolngy Chicago, 23(41:341-78; 23(51:385-424, 
1915 

128- HARGRAVES, R B Precambrian geologic history Sctence Washington, 
193:363-71' 1976 

129- HASUI, Y &ALMEIDA, F F M de Geocronologia do centro-oeste brasileiro 
Bolellm da Soctedacfe Brastlelfa de Geologta São Paulo 19(1 1:5-26, set 
1970 

130- HASUI, Y; CARNEIRO, C da I R; BISTRICHI, C A Os granitos e granitóides 
da região de dobramentos sudeste nos Estados de São Paulo e Paraná 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recife, 1978 Anats 
Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 1978, v 6, p 2594-608 

131- HASUI, Yetalii. DatacõesRb-SreK-ArdoCentroNortedoBrasileseusigni
ficado geológico-geotectônico In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEO
LOGIA, 31 , Balneário 'de Cambo1ié•, 1980 Anars Balneário de Cambo
rié,, Sqciedade Brasileira de Geologia, 1980 v 5, p 2659-76 



132- HETIICH, M Zur Genese des Macaúbas und Geologie des Gravietes nõrd
lich der serra Negra (Minas Gerais Brasilren) Geolog1sches Jahrbuch 
Hannover. 14:47-85, 1975 

133- HETIICH, M & SKARFUNKEL J Um esker, um varv1to e se1xos estriados no 
grupo Macaúbas, nane de Mmas Gerais ÜL•ro Preto, Escola de Minas I n'sti
tuto de Geologia, 1976 n p 

134- HIGGINS, M W Cataclastic rocks GeologicaiSurvey Professwnal Paper Was
hington, 687:1-97, 1971 

135- HUTCHISON, C S The norm, its variations, their calculation and rela
tionships Mmera!ogische und Petrograph1sche MitteJiungen, Wien, 
55:243-56, 1975 

136- INDA, H A V & BARBOSA, J F Texto explicatwo para o mapa geológico doEs
tado da Bah1a esca'a 1 1 000 000 Salvador Secretaria das Minas e 
Energia Coordenação da Produção Mineral. 1978 122p 

137 -IRVINE, T N & BARAGAR, W R A A guide to the chemical classification of 
the common volcanic rocks Canad1an Journal of Earth Sc1ences Ottawa, 
8(521 ):523-48, 1971 

138- ISOTTA, C A L; ROCHA CAMPOS, A C; YOSHIDA, R Strated pavement of 
the upper pre cambrian glaciation in Brasd Nature London, 
222(5192):466-8, 1969 

139- JAKES, P &WHITE,A J R Nlaior and trace element abundances in volcanic 
rocks of orogenic are as Géo!ogJcal Soctety of Amenca Bulletm Washing
ton, 83-29-40, Jan 1972 

140- JARDIM DE SA, E F Geologia da Chapada 01amantina e faixa Santo Onofre 
Bahta egeoqu!mtca do vu/camsmoácidoassoctado Salvador, Universidade 
Federal. Instituto de Geociências, 1978 180p Tese de mestrado 

141 -JARDIM DE SÁ, E F et ali i Geocronologia e o modelo tectomagmático da 
Chapada Diamantina e Espinhaço Setentrional, Bahia In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29, Ouro Preto, 1976 Ana1s Ouro Preto, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1976a v 4, p 205-27 

14?- ____ Novos dados geocronoiógico3 sobre o craton São Francisco no 
Estado da Bahia In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 29, Ouro 
Preto, 1976 Ana1s Ouro Preto, Sociedade Brasileira de Geologia, 
1976b v 4 ' p 1 B5-204 

143- KARFUNKI'L.B &KARFUNKEL,J FaZielleentwlcklungdem!ttlerenEspmhaco 
- zone umt besonderer beruecks1cht1qunq des f!l!lt problems (Mmas Gerlus 
Rras!11en) Freiburg · Universiüit Albert-Ludwigs, Geowissenschaftlichen 
Fakultat, 1975 86p Erlangung des doktorgrades 

144- ____ Estudos petro-faciológicos do grupo Macaúbas na porcão me-
diana da serra do Espinhaço-MG In: CONGReSSO BRASILE.IRO DE 
GEOLOGIA, 29, Ouro Preto, 1976 Ana1s Ouro Preto, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1976 v 2, p 179-88 

145 - KAUL P F T Geolog1a da quadrícula de Boqwra Bahm Recife, SUDENE, Divi
são de Geologia, 1970 59p 

146- _____ Geolog1a da quadrícula Ouncun do Ouro- Bahm Recife, SUDENE, 
1971 45p (Sér Geologia Regional, 20) 

14 7 - KAWAS H ITA, K O método Rb/Sr em rochas sedimentares aplicação para as 
bacias do Paraná e Amazonas São Paulo, Universidade, Instituto de 
Geociências, 1972 111 p Tese de doutorado 

148- KEGEL. W Estudos geológicos na zona central da Bahia Boletim da Divisão 
de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro (198):1-35, 1959 

149- ____ A estrutura geológica da serra de Jacobina, Bahia Boletm1 da Dwt-
são de Geologia a Mmeralogm Rio de Janeiro (207):1-21, 1963 

150- KEGEL, W & PONTES, A R A situação geológica da serra do Tombador
Bahia Notas Prel1mmares e Estudos de DIVISão de Geologta e Mmeralogta 
Rio de Janeiro (102):1-13, 1957 

1 51 - KNIJ NIK, P R Geologia da quadrícula Barra do Mendes (S-076)-Bahla Recife, 
SUDENE, Divisão de Geologia, 1967 54p (Brasil SUDENE. Ser Geolo
gia Regional. 8) 

1 52 - KRONER, A P;ecambrian crustal evolution in the light of pia te tectonics and 
undation theory In: LINDEN, W J M van der ed FixisrP, mobilism of 
relativism; van Bemmelen's search for harmony Geologie en M!Jnbouw 
The Hague, 58(2):231-40, 1979 

153- KUNO, H Differentiation of basalt magmas In: HESS, H H ed Basalts the 
poldervaart treatise on rocks of basaltic composition New York, J 
Wiley, 1968 v 2, p 623-88 

1 54- LAWRENCE, G The use of rubidium/strontium ratios as a guide to minera
lization in the Galway granite lreland Special Publ!cauan of Assoctation of 
Exploratwn Geochem1sts Amsterdam (2):353-70, 1975 

155- LEONARDOS, O.H Observações geológicas em Cristalina, Goiás Engenha
na Mmeração e Metalurg1a Rio de Janeiro, 31(184):217-24, abr 
1960 

156 - LIAIS, E C/imats géo/og1e. faune e r géographie boranique du Brési/ Paris, Geor
ge Chamerot, 1872 640p 

157-LIMA,M IC deetalii Geologia ln:BRASIL MinistériodasMinaseEnergia 
Secretaria-Geral, Projeto RADAMBRASIL Folha 50 24 Salvador Rio de 
Janeiro, 1981 (Levantamento de Recursos Naturais, 24) 

158- LUTH, W C ; JAHNS, R N ; TUTTLE, O F The granitic system at pressure of 
4 to 1 O kilobars Journal of Geophys1cal Research, Richmond, 69:759-
73,1964 

1 59- MAACK, R Geologia e geografia física da bacia hidrográfica do rio de Contas 
no Estado da Bahia Bolet1m da Umverstdade Federal do Paraná Geografia 
Fís1ca, Curitiba (5):1-54, 1963 

160- MACKENZIE, DE & CHAPPELL, B W Shoshonitic and calc-alkaline lavas 
from the highlands of Papua New Guinea Contnbutwns to Mmeralogy and 
Petrdogy, New York, 35(1 ):50-62, 1972 

161 - MARCHESE, H G Estromatolitos 'gymnosolenidos" en ellado oriental de 
Minas Gerais, Brasil Revtsta Bras!lc1ra de Geoc1ênctas, São Paulo, 
4(4):257-71. 1974 

162- MARINI. O J; FUCK, R A; FIGUEIREDO, A N Pro;etoSãoFe/i,;relatório final 
BrasOia, FUB/ELETRONORTE, 1976 125p 

163- MARINI, O J et alii Nova umdade reg10nal no pré-cambriano do Estado de 
Go1ás Brasília, Universidade, Depa1tamento de Geociência, s d n p 

164- ____ Contribuição à geologia do pré~cambriano da porção central de 
Goiás Rev1sta Brasilelfa de Geoc1ênc1as São Paulo, 7(4):304-24, 1977 

165- ____ Dobramentos da borda oeste do craton do São Francisco In: 
REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O SIMPÓSIO SOBRE O CRATON DO 
SÃO FRANCISCO DE SUAS FAIXAS MARGINAIS, Salvador, 1977 Ana1s 
Salvador, Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo da Bahia, 1978 
(Publicação Especial, 3) p 155-93 

166- MAR MO, V On lhe emplacement of granites Amencan Journal of Sc1ence 
New Haven, 254:479-92, 1956 

167- ____ Gramte petrology and the grantte problem Amsterdam, Elsevier, 
1971 244p (Development in Petrology, 2) 

168- MARQUES, C G M et ali i Geologia e estratigrafia do grupo Bambuína faixa 
Montes Claros - Januária - Montalvânia, norte do Estado de Minas 
Gerais In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recife, 1978 
Resumo das comumcações Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 
Núcleo Nordeste, 1978 (Boletim, 1) p 129-30 

169- MASCARENHAS, J de F Contribuição à estatigrafia da Chapada Diaman
tina, na região entre ltaetê e Seabra-Bahia In: CONGRESSO BRASI
LEIRO DE GEOLOGIA, 23, Salvador, 1969 Resumo das conferêncms e das 
comumcações Salvador,Scciedade Brasileira de Geologia, 1969 (Bole
tim Especial, 1) p 59-60 

170- ____ A geologia do centro-leste do Estado da Bahia In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 27, Aracaju, 1973 Ana1s Aracaju, Socie
dade Brasileira de Geologia, 1973 v 2, p 35-66 

171 - ____ Estruturas do tipo greenstone belt no leste da Bahia In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE-GEOLOGIA, 29, Ouro Preto, 1976 Ana1s Ouro 
Preto, Sociedade Brasileira de Geologia, 1976 v 4, p 25-49 

1 72- _____ O embasamento pré-cambriano do Estado da Bahia e sua gêne-
se In: SIMPÓSIO SOBRE A GEOLOGIA DO CRATON DO SÃO FRAN
CISCO E DE SUAS FAIXAS MARGINAIS, 1 , Salvador, 2 a 7 nov 1979 
Resumo Salvador, Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo da Bahia, 
1979a 

1 73 - ____ Evolução geotectônica do pré-cambriano do Estado da Bahia In: 
INDA, H A V GeologtaerecursosmmeraisdoestadodaBahia: textos bási
cos Salvador, Secretaria das Minas e Energia, Coordenação da Produção 
Mineral. 1979b v 2, p 55-165 

174- MA TIOS, A O sáb1o Or Lund e estudos sobre a pré-h1stóna bras1lelfa Belo 
Horizonte, Biblioteca Mineira de Cultl'ra, 1935 359p 

175- MAURY, C J Uma zona de graptolitos do Llandovery inferior no rio Trombe
tas, Estado do Pará, Brasil Monographta do Servtço Geológtco e Mmeraló
g1co, Rio de Janeiro (7):1-53, 1929 

176- MELLO JUNIOR, J L de Geologia e hidrogeologia do nordeste da Baía Bo
letmJ do SeMço Geológico e Mmeralóg1co, Rio de Janeiro (90):1-1 05, 
193B 

GEOLOGIA/183 



1 77 - ~~~- ~agnesita da serm das Éguas, Bahia Mmeraçâo e Metalur:.g1a, Rio 
de Janerro, 7(41):~73-4, 1943 

178- MENDES, J C & PETRI, S Geolog1a do Bras1! Rio de Janeiro, Instituto Na
cional do Livro, 1971 207p (Enciclopédia Brasileira, Biblioteca Uni· 
versitária, Geociências/Geologia, 9) 

179- MENDES, J C & WERNICK, E Pseudocorais de Bom Jesus da Lapa (grupo 
Bambuí), Bahia Bolettm da Soctedade Brastletra de Geologia, São PBulo, 
13(1 /2):73-9, dez 1964 

180- MIELKE J E Composition of the Earth s crust and distribution of the ele· 
ments In: SI EG E L. F R Rev1ew uf research on modem problems m geoche
mtstry Paris, UNESCO, 1979 290p (Earth sciences, 16) p 13-37 

181 -MIRANDA, L L F de et ali i Pro1ero fluouta da serra do Ramalho Salvador, Se· 
cretana das Minas e Energia, Coordenação da Produção Mineral, 
1976 v 1 

182- MISI A O grupo Bambuí no Estado da Bahia In: INDA, H A V Geologta e 
recursos mmcrats do E.;,·rado da Bah1a; textos básicos Salvador Secretaria 
das Minas e Energia, Coordenação da Produção Mineral 1979 v 1, 
p 120-54 

183- MISI A & SOUTO, P Cassiterita em rochas vulcânicas na região central da 
Bahia Mme1acão e Metalurgia, R1o de Janeiro 36(332):44· 7, 1972 

184- MIYASHI RO A Metamorph1sm and metamorplnc helts London, George Allen 
& Unwin, 1973 491 p 

185- MONTES, A de S L O contexto estraugráftco e sedtmenrológ1co da formação 
BciH?douro na Bahm um pussível portador de dtamantes Bras11ia, Universi
dade 1977 I OOp Tese de mestrado 

186- MONTES M L 05 conglomerados d1amanríferos da Chapada Dtamanuna- Ba
lua 81a.'>'tl Brasília, Universidade, 1977 1 02p Tese de mestrado 

187- MONTES M L; MONTES A de S L, DARDENNE, MA A região da serra 
de Jacobina, um paleorrelevo ativo durante a sedimentação dos grupos 
Chapada Diamantina e Bambuí In: SIMPOSIO SOBRE A GEOLOGIA DO 
CRATON DE SÀO FRANCISCO E DE SUAS FAIXAS MARGINAIS 1 
Salvador, 2 a 7 nov 1979 Ana1s Salvador, Sociedade Brasileira de 
Geologia s d 

188- MORAES, L C de et al11 Proje!O Brumado -Caettté; relatório f1nal Salvador, 
DNPM/CPRM, 1980 9v v 1 

189- MORAES LJ de SerrasemomanhasdoNordeste Publtcaçãodalnspecrona 
Federal de Ob!as Contra as Seccas Sérre ID, Rio de Jane1ro, 58:1-122 
1924 

190-~~-- Geologia da região Diampmina, Estado de Mmas Gerais Relatóno 
IJ.nual do Setvtçu Genlóg;co e Mmeralógtco, Rio de Janeiro, 1928:29-
34, 1929 

191 - ~~~- Area occupada pela formação Macahubas no norte de Minas 
(jerais IJ.nms daAcaderma Brast/c;ra de CiênCias, R1o de Janeiro, 4(3):111-
4 set 1932 

1 92 - ---~~ Geologia geral In: MORAES, L J de et ali i Geologia econômica 
do nane de Minas Gera1s Boleum do Servtço de Fomenro {/a Produciio 
Mmetal Rio de Janeiro (1 9):7-111 1937 , 

193- MORAES L J de & GUIMIIRÀES, D Geologia da região diamantífera do 
nane de Minas Gerais Ana1s da Acadenua Bras!letra de Cténc!Bs, Rio de 
Janeiro, 2(3):153·86, set 1930 

194 -~~-- The diamond-bearing region of nonhern Minas Gerais, Brazil 
Econom1c Geoloqy, Lancaster, 26:502-30, 1 931 

195- MORAES REGO, L F de Reconhecimenw geológico da pane occidental do 
Estado da Bahia Bolel!fn do Se!V!ÇO Geo!ógtco e MmeralógJco, Rio de 
Janeiro (17):33-54, 1926 

196- ____ A oconênCJa de esmeraldas na serra das Éguas Salvador, lmpr Ofi-
Cial 1932 6p 

197- MOREIRA. L E & MELO, S M G de Mamíferos fósseis em Goiás e DistrilO 
Federal Anms daAcaderma Bras!lelfa de Clêncl8s, Rio de Janeiro, 43:553-
5 1971 Suplemento 

198-MOUTINI-10DACOSTA,LA &SILVA,WG da ProJetoSanwOnofre,mapea· 
menta geo!óg1co; relatório final Rio de Janeiro, DNPM/CPRM/TRISER· 
VICE, 1980 21v v 1 

199- MOUTINHO DA COSTA, L A et ali i Novos conceitos sobre o grupo Bambuí 
e sua divisão em tectonogrupos Bolellm de Geolog1a, Rio de Janeiro 
(5):3-34, 1970 

184/GEOLOGIA 

200- ProJeto leste do Tocanrms!oeste do no São Franc1sco; relatório da 
1 ~etapa de campo Petrópolis, DNPM/CPRM/PROSPEC, 1974, n p 

201 - __ ~~- Pro;ew leste do Tocantms/oeste do no São FranCisco; relatório final 
Rio de Janeiro, DNPM/CPRM/PROSPEC, 1976 11v (Relatório do 
Arquivo Técnico da DGM 2547) 

202 - NAG ELL, R H A formação Boqwra e os depósitos de mméno de chumbo e Zinco 
em Boqwra Ba/)la Trad Frederico L M Batbosa Recife, DNPM, 1970 
n p 

203 - NICHOLLS, J & CHARMICHAEL, J S E Peralkaline acid liquids: a petrologi· 
cal study Conrnbut1ons to Mtnera!ogyand Petrology, New York, 20(3):268· 
94, 1969 

204- NOCKOLDS, S R Average chemical composition of some igneous rocks 
Bullettn o f the Geological Soc1ety o f Amenca, Washington, 65(1 0): 1 007· 
32, Oct 1954 

205- NORTHFLEET, A A & MELO, M T Geo/og1a da reg:ão norte de Balsas Mara
nhão Belém, PETROBRÁS/RENOR, 1967 68p (Relatório, 268) 

206- NUNES, A de B; BARROS FILHO, C N; LIMA, R F da F Geolog1a In: BRA· 
SIL DepartameniO Nacional da Producão Mineral Projeto RADAM 
Geologia de parte das Folhas se 2 3 RIO Siio FranCISCO e se 24 AracajU Rio 
de Janeiro, 1973 (Série Levantamento de Recursos Naturais, 1) 

207- OLIVEIRA, A I de & LEONARDOS, O H Geo!og1a do Bras1! 2 ed rev atual 
Rio de Janeito, Serviço de lnformacão Agrícola, 1943 813p (Sé r Didá· 
tica, 2) 

208- OLIVEIRA, E P de Estado actual ela paleobotânica brasileira Mtneraçiío e 
Metalurgia, Rio de Janeiro, 2(7):7-17, 1937 

209 -OLIVEIRA, M A M de Conrnbwção ageo/og1a dapartes_ul dabaeta do São Fran
cisco e areas adJacentes Rio de Janeiro, PETROBRAS, 1 967 n p (Relatá· 
rio de exploração, 1) 

21 O- PAES LEME, A B Evolução da Estructura da Terra e geo/oqta do Bras!lv1stasatra~ 
vés das col!ecções do Museu NaciOnal R to de Janeiro, lmpr Nacional 
1924 368 p 

211 - ___ H1stóna fís1ca da Terra Rio de Janeiro, F Briguiet, 1 943 1 020p 

212 - PAIVA, G de Relstórro A,?ual de Dlfetor do Se!Vtço Geológtcc c !v1me!alóglco 
7938 Rio de Janeiro, DNPM, 1938 99p 

213- PARADA, J M Cana geológica da quadrículà de Brasília RelaiÔIIO Anual do 
D1retor da Dw1siio de Geologia e Mmeralogta, Rio de Janeiro, 1960:157-
9, 1961 

214- PARAENSE, W L Estado atual da sistemática dos planorbídeos brasileiros 
(mollusca, Gastropoda) Arquwos do Museu NaciOnal, Rio de Janeiro 
(55): 105-28, 1975 

215- PAULA COUTO, C de Sobre a presença de Macranchenia Owen, 1838, no 
Estado da Bahia Notas Prelmunares e Estudos da D1v1são de Geo/og~c1 e 
Mmeralogta, Rio de Janeiro (41):1·6, out 1 94 7 

216- --~- Paleonto/oqta brastlelfa; mamíferos Rio de Janeiro, Instituto Na
cional do Livto 1953 516p (Biblioteca Científica Brasileira, ser A· I) 

217--~~- Tratado de pa/eomastozoologta Rio de Janeiro, Academia Brasi
leira de Ciências, 1 979 590p 

218- PEACOCK, MA Classification of igneous rocks series Journa! o f Geology, 
Chicago, 39:54-67, 1931 

21 9- PEDREIRA, A J de C L et ali i ProJeto Bah1a; relatório final Salvador, DNPM/ 
CPRM, 1975 5v (Relató1io do Arquivo Técnico da DGM, 2409) v 3 

220- ---~-~- Carta geológ1ca do Brastl ao mtf1onés1mo; folha Salvador, (SD 24) 
Brasília, DNPM, 1976 127p 

221 -PEREIRA, A D C & ORTIZ, L R C Reconhecimento geológico da folha SE 23-
XD (Capelmha); operação 1006/80 Salvador, Projeto RADAMBRASIL, 
1980 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 381-G) 

222- PFLUG, R A geologia da parte meridional da serra do Espinhaço e zonas ad
jacentes, Minas Gerais Bolel!m da Dw1são de Geologta e 1\J!mera/ogta, Rio 
de Janeiro (226):1-55, 1965 

223- PFLUG, R & RENGER, F Estratigrafia e evolução geológica da margem SE 
do craton Sanfranciscano In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
27_, Aracaju, 1973 Ana1s Aracaju, Sociedade Brasileira de Geologia, 
1973 v 2' p 5·19 



224- PFLUG, R; SCHOBBE~IHAUS FILHO, C; RENGER, F Contnbwção à geotec
tônica do Brasil Onental Recife, SUDENE, Divisão de Geologia, 1969 
59p (SUDENE Ser Especial. 9) 

225- PORCHER, C A Geologia das quadrículas de lpup1ara e Olivetra dos BreJmhos
Ba Recife, SUDENE, Divisão de Geologia, 1970 35p 

226- PREISS, W Intercontinental correlations In: WALTER, M R, ed Stromato
lites Amsterdam, Elsevier, 1976 p 359-70 

227- PROSPEC S A Divisão de Estudos de Recursos Naturais Geologia econômi
ca e aplicada no Ois/rito Federal Bras1l Petrópolis, 1961 101 p 

228- RAJU, R D &RAO,J S R K Chemical distinction between replacement and 
magmatic granitic rocks ContnbutJons to Mmera/ogy and Petrology, New 
York, 35(2):169-72, 1972, 

229- RIMANN, E A kimberlita no Braz i I Annaes da Escola de Mmas de Ouro Preto, 
Ouro Preto (15):27-32, 1917 

230- RINGWOOD, A E The chemical composition and origin o! the Earth In: 
HURLEY, P M ed Advance9m earthsciences Cambridge, lnstitute o! fech
nology, 1964 p 287-356 

231 -SÁ, E L T de e! ali i Mapa dos recursos mmera1s do Estado da Bah/8 Salvador, 
Secretaria das Minas e Energia, Coordenação da Produção Mineral. 
1 980 Escala 1 :1 500 000 

232- SÁ, J H daS & KAWASHITA, K Idades Rb/Sr de rochas do grupo Macaú
bas In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29, Ouro Preto, 
1976 Resumo dos trabalhos Ouro Preto, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1976 p 220 

233- SCHMIDT, H L Fazieswechsel in der São Francisco, serie (Bambuí) bei Bo
caiuva, Espinhaço~Zone Minas Gerais, Brasilien Geo/ogtsche Rund
schau, Stuugart, 61:201-16, 1972 

234- SCHOBBENHAUS FILHO, C Sumário da geologia da quadrícula de lbitiara, 
Bahia Bolet1rn de Estudos SUDENE, Recife (1 ):27-35, 1967a 

235- ____ Sumário da geologia da quad1ícula tle Pararnirim, Bahia Boletim 
ele Estudos SUDENE, Recife (1 ):37-45, 1967b 

236- __ _ Re/atOno geral sobre a geologta da região setentuonal da serra doEs-
ptflhaço- Ba171a Cemra/; nQta explicativa ao mapa geológico 1 :250 000 
Recrie, SUDENE, Divisão de Geologia, 1972 91 p (Sér Geologia 
Regional, 19) 

237- SCHOBBENHAUS FILHO, C & KAUL P F T Contrrbuição à estratigrafia da 
Chapada Diamantina - Bahia Central Mmeração e Meralurma. Rio de 
Janeiro, 53(315):116-20, mar 1971 

238- SCHOBBENHAUS FILHO, C et ali i Carta geo!óg1ca do Bras1l ao nt1l10nésm1o 
folha Goiânia (SE 22) Brasília DNPM 1975 87p 

239- SCOLARI, G Étude géologique du bassin du Niari Oriental (Republique du 
Congo Brazzaville) et de ses minéralisations Cu-Pb-Zn Mémotres du 
Bureau de Recherches Géolog1ques et Mm1éres Paris, 35:1-220, 1965 

240- SHCHERBA, G N Greisens lnternatwnal Geology Rev1ew, Washington, 
12(2):114-50, Feb 1970a 

241 - _ _ __ Greisens (part 2) lnternallonal Geology Rev1ew, Washington, 
12(3):239-55, Mar 1970b 

242- SIGHINOLFI, G P & CONCEIÇÃO, M L Petrology and chemistry o! precam
brian alkaline rhyolites frorn western Bahia (Brazil) Tschermacks Mmera
loglsche une! Petrograph1sche M1tte1lungen, Wien, 22:218-35, 1975 

243- SIGHINOLFI, G P &SAKAI, T Uranium and thorium in potashrich rhyolites 
from western Bahia (Brazil) Chen11cal Geology, Amsterdam, 14(1 /2):23-
30, Oct 1973 

244- SILVA, J C Perfil analítico da magnesita Boletim do Oepartamenro Nacwnal 
ela Produção Mmeral, Rio de Janeiro (17):1-69, 1973 

245 -SILVA, J M R da & MONTES, A de S L Granitóides da folha Salvador- SD 
24: Observações sobre sua peuologia e metalogênese In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 , Balneário de Camboriú, 1980 Ana1s 
Balneário de Camboriú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 v 4, 
p 2300-12 

246- SILVA FILHO, MA da et ali i Projeto sul da Balua; relatório final Salvador, 
DNPM/CPRM, 1974 15v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
2374) 

247- SIMPSON, G G & PAULA COUTO, C de The mastodonts o! Braz i I Bulletm 
of the Amencan Museum of Natural H1story New York, 112:125-90, 
1957 

248- SOFNER, B Observações sobre a estratigrafia do pré-cambriano da Chapa
da Diamantina leste e da área contígua na folha Bahia 28 NO In: CON
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 27, Aracaju, 1973 Ana1s AracajL•, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1973 p 33 

249- SOMMER, F W &Cunha, F L de S Uma nova localidade fossilífera pie isto
cênica no norte de Minas Gerais Ana1s daAcadem1a Brasileira de Ciências, 
Rio de Janeiro, 34(4):34-5 1962 

250- SPIX,J B von&MARTIUS,CFP von Re1semBres1lienm IB1lb1s IB20ge
macht une! besctmeben Mtinchen, Gedruckt bei M Lindaner, 1823/31 
3v 

251 - STEIN, J H e! ali i Nota preliminar sobre os processos de albitização ura
nífera de Lagoa Real (Bahia) e sua comparação com os da URSS e Suécia 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 , Balneário de Cambo
riú, 1980 Anats Balneário de Camboriú, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1980, v 3; p 1758-75 

252- STRECKEISEN, A L Classification and nomenclature o! igneous rocks (fi
na I repor! o! i nq ui ry) Neues Jahrbuch f <ir Mmeralog1e Abhancllungen, Stu!!
gart, 1 07(3):21.5-40, O c! 1967 

253- SUTION ,J Stages in lhe evolution ofthe granitic crus! SpeCial Publtcat1onof 
the Geological SoCiety o f South Afnca, Johannesburg, 3:1-6, 1973 

254- TARNEX, J Geochemistry of archaean high-grade gneisses, with implica
tions as to the origin and evolution of the precambrian crust In: WIN
DLEY, B F ed The early h1story of the Earth Chichester, J Wiley, 1978 
619p p 405-17 

255- TAUSSON, L V & KOZLOV, V D Distribution functions and ratio o! trace
element concentrations as estimations of the ore-bearing potential of 
granites in: INTERNATIONAL GEOCHEMICAL EXPLORATION SYM
POSIUM, 4, 1972 Proceeclmgs London, lnstitute ot Mining and 
Metallurgy, 1973 p 37-44 

256- TÁVORA, F J ; CORDANI, V G ; KAWASHITA, K Determinações de idade 
potássio-argônio da região central da Bahia In: CONGRESSO BRASI
LEIRO DE GEOLOGIA, 21 , Curitiba, 1967 Ana1s Curitiba, Sociedade 
Brasileira de Geologia 1967 p 234-44 

257- TOROUATO, J R Geolog1a do sudeste ele Moçãmedes e suas relações com a 
evolução tectômca de Angola São Paulo, Universidade, Instituto de Geo
ciências, 1974 243p Tese de doutorado 

258- TURNER, F J Metamorph1c petrology-mmeralog1cal anclllelcl aspects New 
York, McGraw-Hill, 1968 n p 

259- VEIGA, P Considerações preliminares sobre a geologia da quadrícula Ria
cho de Santana -Bahia Boletim de Estudos SUDENE, Recife (1 ):53-6, 
1967 

260- _______ Geologm da quadrícula R1acho de Santana -Bah1a Recife, SUDENE, 
Divisão de Geologia, 1969 41p 

261 -VIVEIROS, J F M &WO.LDE, D Geologia da serra do Cabral, Minas Gerais, 
Brasil Muenstersche Forsdwngen zur Geolog1e und Palaeontoloqte Mt.lens
ter, 38/39: 1 5-27 1976 

262- VIVEIROS, J F M et ali i Geologia dos vales dos rros Peixe Bravo e Alto Va
caria, norte de Minas Gerais In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS 
GERAIS, 1 , Diamantina 1979 Atas Diamantina, Sociedade Brasileira de 
Geologia, Nticleo Minas Gerais, 1979 (Boletim, 1) p 75-87 

263- VOSKRESENSKAYA M N Sodic metasomatism as a feature o! tectono
magmatic activation in precambrían formalions lnrernatlonal Geologv 
Rev1cw, Washington, 18(8):935-9, Aug 1976 

264- WALDE, D H G FaZ!elle entwtcklung des prakambrwm zwtschen serra Mmetra 
und serra do Cabral (<>udwestltche Espmhaço-zone Mrnas Gerats. Braslf1en) 
FreibL•rg, Universiüit, 1976a 62p Erlangung des doktorgrades 

265- ____ Neue hinweise fur eine proterozoische Vereisung in Ostbras.ilien 

266-

Muentersche Forschungen zur Geologte und Palaeontologte, Muenster, 38/ 
39: 47-9, 1976b 

Desenvolvimento faciológico do precambriano entre n serra Mi
neira e a serra do Cabral (região sudoeste da serra do Espinhaco, Minas 
Gerais) In: COI~GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recrie, 1978 
Anms Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 1978 v 2, p 711-25 

267- WALOE, D H G ; KARFUNKEL, J; KARFUNKEL, B O grupo Macaübas em 
Minas Gerais; estratigrafia, gênese e corre1ações Boleum Informativo da 
Sacleclacle B1as1letra de Geologia Núcleo Centro-Oeste, Goiânia (7 /8):98-
113, set 1 978 

268- WERNICK, E & GOMES, C B Granitos e metamorfismo no vale do Ribeira 
de lguape, SP e PR In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28, 
Porto Alegre, 1974 Ana1s Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1974 v 5, p 145-54 

GEOLOGIA/185 



269- WHITEHEAD, R E S a GOODFELLOW, W D Geochemistry of volcanic 
rocks from the Tetagouche group, Bathurst, New Brunswick, Canada 
Canad;an Journal of Earth Sc1ence, Ottawa, 15:207-19, 1978 

270- WINCHESTER, J A & FLOYD, P A Geochemical discrimination of different 
magma series and their differentiation products using immobile ele~ 
ments Chem1cal Geologv. Amsterdam, 20:325-43, 1977 

271 - WINDLEY, B F & BRIDGWATER, D The evolution of archean low-and high
grade terrains Specia/ Pub!ication Geolog!cal Soctety of Austral!a, Adelaide 
(3): 33-46, 1971 

186/GEOLOGIA 

2 7 2 - Wl N G E, M Considerações sobre a geologia de parte da Chapada 01amantma 
Bahia central Recife SUDENE, Divisão de Geologia, 1970 37p (Ser 
Geologia regional, 13) 

273- WRIGHT, J B A simple alkalinity ration and its application tó the question 
of non-orogenic granite genesis Geolog1cal Magazme, London, 1 06(4): 
370-84, 1969 

274- YACÉ, I ContribL•tion à l'étude du volcanisme protérozoique inférieur de 
I Afrique de I'Ouest: l'exemple du Centre-Sud-Est de la Côte d'lvoire 
Bulletm Soc1ete Geolog1que de France, Paris, 19(5):991-3, 1977 



CONVENÇÕES GEOLÓGICAS 

Falha de empurrão, 1racejada onde inferirla 

Falha indiscriminada, tracejada onde inferido 

Fratura 

Foliação e I ou traço de camada 

Contato geológico inferido 

Contato litológico 

Contato geológico 

Falha de deslocamento horizontal 

Eixo de antklinal com caimento 

Eixo de sinclinal com caimento 

Atitude de foliação 

Atitude do acamamento 

Foliação vertical 

Eixo de anticlinal com duplo caimento, tracejado 
onde inferido 

Eixo de anticlinal invertido com caimento 

Eixo de sinclinal 

Camada horizontal 

Eixo de sinclinal com duplo caimento, ·tracejodo 
onde inferido 

Eixo de anticlinal invertido 

Conglomerado (foro do escalo do mapa l 

Eixo de anticlinal 

Aluviões 

Coberturas Detríticas 

Formação Urucuio 

Subgrupo Poraopeba 

Formação Sete Lagoas 

Formação Santo Helena 

Formação Lagoa do Jacaré 

Granito Tipo Serra Branca 

Formação Arroios 

Complexo Goiano 

Grupo Poranoá 

Formação Traíras 

Formação Jequitaí 

Formação C01 bonito 

Formação Salinos 

Complexo Coroíbo- Poromirim 

Formação Conatiba 

Formação Sítio Novo 

Formação São Marcos 

Formação Bom Retiro 

Formação Pojeú 

Complexo Boquira 

Complexo Guanambi 

Complexo Santa Isabel 

Complexo Riacho de Santana 

Formação Caboclo 

Formação Tombador 

Formação Seabra 

Formação Rio dos Remédios 

Formação Mangabeira 

Granitóirte São Timóteo 

anfibolito 

catoclasito 

vulcânicas 

quartzito 

conglomerado 

roct1as básicas 

sienito 

GEOLOGIA/187 



A- Complexo Urandi Intercalações de rochas bâsoco-ultrabásicas com estratos delgados de chert Entrada nono da 
cidade de Urandi Folha SO 23-Z·B 

B - Complexo Goiano Dobramentos isoclinais em rochas migmatftocas Base da serra de Caldas Folha 
SD 23-V·A 

ESTAMPA 11 

GEOLOGIA/189 



ESTAMPA 1 11 

190/GEOLOGIA 

A - Complexo Caraiba-Paramirim Gnaisses cinza. típicos da unidade, atingidos por intensa migmauzação Estrada 
Paramirim- Botuporã Folha SD 23-X·D 

B - Complexo Cararba-Paramlrim Diatexitos com xenólitos de rochas básico·ultrabásicas. Rio do Pires Folha 
SD 23-X·D 



A- Complexo Caraiba- Paramirim Gray gnaisses com enclaves de rochas básico-ultrabásicas e 1ron banded forma
IlM Cidade de lbiassucê Folha SD 23-Z-B 

B- Complexo Caraiba- Paramirim Apófises de granitos finos penetrando xistos Mina de ouro de Correntina Folha 
SD23-X-C 

ESTAMPA 1111 
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ESTAMPA 1 1V 

192/GEOLOGif'. 

A- Complexo Santa Isabel Ana· 
lexitos essencialmente estromâtl· 
cos transpostos com dobras in· 
trafoliais disn•ptas Oeste da ci· 
dade de Tanqt•e Folha SD 23-Z·B 

B- Complexo Santa Isabel Anatexitos granulitizados BR-030 (estrada Guanambi-Caetité) Folha SD 23·Z·B 



A-ComplexoGuanambi Xenól itosde anatexitos e roch~s má ficas em meio a stenitos FazendaAian l<ardec, nnrte 
de Guanambi Folha SO 23·Z·8 

8- Complexo Guanembi Mel•nossienito~ cnm fragmentQS d& rochas málicas Açude de Ceraima Folt1& 
SD 23-V·A 

ES TAMPA 1 V 
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ESTAMPA 1 VI 

A - Formação Arraias Conglomerado intraformacional Usina Velha de Arraias Folha SD 23-V-A 

B- Formação Sítio Novo Conglomerado basal da serra do Espinhaço Leste de Monte Azul Folha SD 23-Z-D 
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A - Formação Mangabeira (Membro Ouricuri do Ouro) Conglomerados siluados em zona de falha com seixos 
orientados de quartzo. quartzilos e rochas vulcânicas Sul da serra do llapicuru Folha SO 23·X·B 

B - Formação Jequilaí Paraconglomerado com malriz arcoseana Córrego Mandlroba Folha SD 23·Z·B 

ESTAMPA I VIl 
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ESTAMPA 1 VIII 

A - Grupo Paranoá Dobramentos isópacos e desarmônicos Rodovia DF· 7 Folha SD 23-Y-C 

B -Grupo Paranoá Pistas fósseis Sul de Alto Paraíso Folha 50 23·Y·A 
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ESTAMPA 1 IX 

A - Grupo Bambu i Morfologia característica Serra do Ramalho Folha SO 23·X.C 

B - Formação Sete Lagoas Estromatólitos do pequeno porte Norte de Santa Maria da Vitória Folha SD 23·X·Ç 
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ESTAMPA 1 X 

198/GEOLOGIA 

A - Formação Sete Lagoas Estromatólitos vistos de cima Norte de Santa Maria da Vitória Folha SO 23-X-C 

B- Formação Serra da Saudade Pelitos horizontalizados submetidos a clivagem de fratura Região de Barreiras 
Folha SO 23-X·A 



A - Formação Tras Marias Estruturas ba/1-and-pi//ow típicas da unidade Estrada Cabccoiros-Goiaminas Folha 
SO 23-Y-C 

8- Complexo de 8rumado Fotomicrografia da amostra 1049/686 Metabásica LP 2.5 x com cscapolita Proximida
des de Mocambo Folha SO 23-Z·B 

ESTAMPA 1 XI 
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ESTAMPA 1 XII 

200/GEOLOGIA 

A- Complexo Santa Isabel Fotomicrografia da amostra 057/129 Enderbito LP 2,5 x mostrando cristais de hipers
tênio circundado por bastita e biotita Proximidades de Tamboril Folha SO 23-X-0 

B- Complexo Santa Isabel Fotomicrografia da amostra 057/153 liornblenda metagabro norftico LP 2.5 x mos
trando retrometamorfismn do hiperstênio para hornblenda Sul de Riacho de Santana Folha SO 23-X·O 



f\" Complexo Gu~noml>i Fotomir.rogr~li• da amostro 019/41 Sienilo (Cara Suja) LP 2,5 x mo~tmndo zor1eamento 
no cristal de microcl(nio pertírir.o NO lle Riacho de Sant<u1o Folh;o 50 23-X-0 

B- CompiP.xo Guan•mbi Fotomicrografia o• amostra 1 049/665 2• Hiperstênio anfibolilo (dique) LP 2.5" mos
trando cristais reliclos dP. hiperstênio circundado por anfibólio c rcr.ort•do por palhetas de biotit" Proximidades de 

Tanque Folha SD 23·Z·B 

ESTAMPA 1 XIII 
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ESTAMPA 1 XIV 

202/GEOLOGIA 

A - Complexo Guanambi Fotomicrografia da amostra 1049/ 665 2a Contato entre hiperstênio anfibolito e hipers
tênio granito LP 2.5 x mostrando a presença de hornblenda marrom na zona de contato, marcando a passagem da 

fácies anfibolito para a fácies granulito Proximidades de Tanque Folha SD 23-Z·B 

B - Complexo Guanambi Fotomicrografia da amostra 1049/665 2b Hiperstênlo granito LP 2.5 x mostrando 
cristais de hiperstênio circundado por diopsldío Proximidades de Tanque Folha SD 23-Z-B 



A - Granho Pedra Branca Fotomicrografia da amostra 1020/570 Granito LP 2.5 x mostrando textura porfirítica 
Borda da serra Pedra Branca Folha SD 23·V·C 

B -Granito Serra do Mendes Fotomlcrografia da amostra 1020/536 Granito LP 2.S x mostrando textura micro
granolfri ca Borda da serra do Mendes Folha SO 23-V-c 

ESTAMPA 1 XV 
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ESTAMPA 1 XVI 

204/GEOLOGIA 

A- Formação Pajeú Fotomicrografiu da amostra 057/74 Traquito LP 2,5 x mostrando textura pilotaxltica Locali· 
dade de Tiros Folha SD 23·X·D 

B - Formaçã~ .~iodos Remédios Fotomicrogra fia da amostra 168/826 Metafenorriolito LP 2,5 x exibindo textura 
porforouca e lenocristal com bordos de corrosão Proximidades de Bela Vista Folha SD 23·X·B 
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RESUMO 

Este relatório e o mapa geomorfológico em anexo referem-se à 
área contida entre os paralelos de 12° e 16°S e os meridianos de 
42° e 48°WGr, cuja denominação na carta mundial ao milioné
Simo é SD 23 Brasília Abrange 286.770 km2 pertencentes aos 
Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e ao Distrito Federal A 
imagem de radar, utilizada como documento básico, foi acom
panhada de recursos auxiliares na interpretação geomorfológica 
Apoiou-se na análise bibliográfica de trabalhos já realizados, 
comparando hipóteses anteriormente estabelecidas com os co
nhecimentos alcançados no presente relatório Discute os proble
mas da cartografia geomorfológica mostrando as solucões 
encontradas para a escala 1:1 000 000 Analisa as feições geo
morfológicas segundo uma taxonomia que propiciou a identifica
ção e hierarquização dos fatos morfológicos, na área, em cinco 
domínios: Planícies de Acumulações Recentes, Depressões 
Pedi planadas, Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordan
tes, Planaltos em Estruturas Sedimentares Dobradas e Planaltos 
Cristalinos. Estes dom ín ias subentendem onze regiões, as quais 
por sua vez englobam vinte e uma unidades geomorfológicas 
Analisa cada uma dessas unidades classificando o relevo e ilus
trando com trechos de imagens de radar, cortes topográficos e 
perfis de formações superficiais Reconstitui a evolução do relevo 
reconhecendo as influências tectônicas, litológicas e paleocli
máticas em sua elaboracão Considera a Formacão Urucuia, do 
Cretáceo, como um dos' principais eventos pará reconstituição 
cronológica da geomorfogênese. No Complexo Montanhoso 
Veadeiros-Araí identifica relevos planos sobre quartzitos, que 
poderão ser residuais da fase erosiva, do aplanamento cimeiro, 
que resultou o entulhamento dos sedimentos Urucuia na Bacia do 
São Francisco Identifica os níveis de aplanamento, entre os 
quais um em exumação, fossilizado pela Formação Urucuia Cor
tando os dom ín ias dos planaltos e truncando o topo da Formação 
Urucuia, reconhece o pediplano do Terciário Inferior, correlacio
nado com as couraças pedogenéticas e couraças em alteritos 
Reconhece como sendo do Terciário a fase de forma cão deram
pas que retocou o pedi plano do Terciário Inferior Atr(bui à epiro
gênese a elevação dos planaltos, entre eles o Planalto do Divisor 
São Francisco-Tocantins e a subsidência dos Vão do Paraná, Vão 
do São Francisco e da Baixa Chapada do São Francisco Atribui a 
estes eventos tectônicos as lineações que definiram a drenagem 
paralela no Chapadão Central e os basculamentos que atingiram 
as serras de Palmas de Monte Alto, Central e serra do Bonito Iden
tifica nas Depressões Pediplanadas duas fases erosivas princi-

pais, uma do Plioceno, que bordeja as "serras", onde registrou a 
ocorrência de couraças de pé de serra, e outra correspondendo ao 
piso das depressões, chamada de neopleistocênica, relacionada 
com as couracas de hidromorfismo Nos Patamares do Chapadão 
reconhece a ~xumacão do relevo kárstico que foi inumado pela 
Formação Urucuia; e.ntretanto, nas Depressões Pediplanadas res
salta a ocorrência de dissolucão no Quaternário, com a identificação 
de dali nas fossilizadas Atr~vés das observações de campo reco
nhece o rio São Francisco cortando os depósitos de corridas de 
lama que aconteceram após a pediplanação do Plioceno Atribui 
idade pleistocênica para organização da drenagem do rio São 
Francisco Organiza uma tipologia para os lagos que ocorrem na 
Folha SD 23 Brasília, fazendo o mesmo para as couraças ferrugi
nosas. Esclarece sobre a morfodinâmica das áreas abordadas 
neste relatório, selecionando os exemplos localizados a norte da 
serra das Araras e a norte de Brasília, onde se generalizam os 
movimentos de massa Explica a ocorrência das veredas e marim
bus Enfocao relevo como uma variável fundamental para o pla
nejamento criterioso do espaço físico e aproveitamento dos 
recursos naturais Discute cada região geomorfológica, fazendo 
uma avaliação das formas de relevo, cuja visão de conjunto no 
mapeamento torna-se adequada para nível de decisão política 
sobre a melhor maneira de ocupar o espaço geográfico Para cada 
região discute sucintamente os diferentes tipos de modelados e 
a geometria de suas formas em correlação com os processos de 
morfogênese atual, em função da estabilidade e instabilidade do 
relevo Assim, discerne, sob essa ótica, os setores de maior fra
gilidade geodinâmica e as áreas críticas nesse aspecto, bem 
como alerta para a interferência antrópica no grau de instabili
dade das vertentes Analisa o lançamento das principais vias de 
circulação com respeito à sua adaptação aos tipos de modelado 
Sugere um traçado para ligação rodoviária entre Correntina e a 
BR-20 Indica setores em que os condicionantes geomorfológi
cos beneficiam a implantação e/ou expansão de projetos agrope
cuários. Reconhecendo a necessidade de distribuição de água 
nas Depressões Pediplanadas onde os parâmetros relevos e 
solos são favoráveis à agropecuária, sugere a implantação de 
barragens para armazenamento, irrigação e produção de energia 
elétrica Seleciona sítios que se mostram, preliminarmente, 
adequados à implantação dessas barragens, ressaltando os cui
dados que se tornam necessários Sugere setores que, pelas 
particularidades físicas, ensejam aproveitamento ou ampliação 
de empreendimentos turísticos 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological map refer to the 
area comprised between parallels 12° and 16°S and meridians 
42° and 48°WGr, whose Sheet is designated SD 23 Brasrlia in 
the millionth international cartographic char1 lt encampasses 
286 770 square kilometers distributed by the States of Bahia, 
Goiás, Minas Gerais and Distrito Federal (Federal District) The 
radar imagery used as basic document was supported by auxiliary 
sensors in the geomorphological interpretation Based on bibli
ographical analysis, it compares previously stablished hypothesis 
with the ones achieved in the present report The principal 
problems related to the geomorphological cartography are dis
cussed and some solutions found for them ata 1:1,000,000 are 
pointed out lt analyzes the relief forms according to a defined 
taxonomy, which ma de possible the identification and hierarchy 
of the area's morphological events in tive domains: Plains of Recent 
Depositions (Planícies de Acumulações Recentes), Pediplained 
Depressions (Depressões Pediplanadas), Plateaux in Concordant 
Sedimentary Structures (Planaltos em Estruturas Sedimentares 
Concordantes): Plateaux in Folded Sedimentary Structures (Pla
naltos em Estruturas Sedimentares Dobradas), and Crystalline 
Plateaux (Planaltos Cristalinos). These domains encompass elev
en regions, which embody twenty-one geomorphological units 
Each one of these units is analyzed, the landforms are classified 
and illustrated with radar imagery, topographic sections and 
superficial formation profiles lt rebuilds the area's relief evolu
tion, recognizing the tectonic, lithologic and paleoclimatic 
influences in its elaboration The Urucuia Formation, of Creta
ceous period, is considered to be one of lhe principal events of 
the geomorphogenesis chronological reconstitution In Veadei
ros-Ara í Mountainous Complex (Complexo Montanhoso Veadei
ros-Ara í) it identifies plane reliefs, elaborated on quartzites, 
which should be relicts of erosional episode on the uppermost 
pediplained surface, resulting in the accumulation ofthe Urucuia 
sediments inside the São Francisco basin The pediplained leveis 
are identified, including one surface, in exhumation stage, 
fossilized by the Urucuia Formation Cutting the plateaux do
mains and truncating the Urucuia Formation upper levei, it recog
nizes the Lower Tertiary Pediplain. correlated to the pedogenet
ic cuirasses and to cuirasses in weathered products The phase 
of ramps which retouched the Lower Tertiary Pediplain is dated as 
Tertiary lt atribules to epeirogenetic event the lifting of the pla
teaux (among them the São Francisco-Tocantins Divisory Pla
teau - Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins) and the 
subsidence o f the "Vão do Paranã", "Vão do São Francisco" and 
LowerTableland (Baixa Chapada do São Francisco) lt atribules to 
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these tectonic events the structural weakness !ines which 
defined the parai lei drainage network in "Chapadão Central", and 
the tilting that affected the ranges of Palmas de Monte Alto, Cen
tral and Bonito lt identifies in the Pediplained Depressions two 
principal erosional stages: one, reported to the Pliocene period, 
boundering the "serras" (relict hills) and registering the occur
rences of foothills cuirasses; the other, corresponding to the de
pressions floor, called neopleistocenic, related to the hydromor
phic cuirasses In the "Patamares do Chapadão" it is recognized 
the exhumation of karst which was inhumed by the Urucuia 
Formation; however, in the Pediplained Depressions it points out 
occurrence of dissolution phenomena in Ouaternary, with the 
identification of fossilized dolines (sinkholes) During field 
researches, it was evidenced that the São Francisco River 
crossed mudflows deposits which were laid after the Pliocene 
pediplanation lt is attributed to Pleistocene epoch the organiza
tion of that river's drainage A typology for the lakes found in the 
Sheet SD 23 Brasnia is presented, as well as another is proposed 
for the ferruginous cuirasses lt is explained the morphodynamic 
phenomen~• observed in the area, selecting specific examples 
located northward o f the Arar as Ridge and at northern o f Bras n ia, 
where there are generalized morphogenetic processes The 
occurrence of "veredas" and "marimbus" is elucidated lt empha
sizes the relief as a basic para meter for land planning and utiliza
tion of its natural resources Each geomorphological region is 
discussed, aiming a landform evaluation for its best use For each 
region it also briefly treats the relief's distinct forms and its 
geometry in correlation to the present-day morphogenetic pro
cesses, as a function of the stability and instability of relief Thus, 
it reveals areas of major geodynamic fragility and critic sectors at 
this respect, warning about the anthropic interference in the 
slop degree of instability lt analyzes the principal roads, regarding 
its adaptation to the landforms lt is selected the best relief option 
to implant a future road between Correntina and the BR-20 lt 
indicates zones where morphological features benefit the install
ment and/or expansion of agricultura! projects. The necessity of 
water distribution in the Pediplained Depressions, where the 
parameters "landforms" and "soi!s" are favourable to agricul
tura I pu r poses, leads to suggestioni ng o f constr uction o f dams for 
water storage, irrigation and production of electric energy lt 
elects sites which preliminarly manifest adequacy to implantation ot 
these dams, making note-worthy the indispensable cautions 
Areas that, for landscape particularities, ask for exploitation or 
ampliation of touristic activities are indicated 



2.1 -INTRODUÇÃO 

A área contida na Folha SD.23 Brasília está posicionada entre os 
paralelos de 12°e 16°5 e os meridianos de 42°e 48°WGr, abran
gendo 286 770 km2; politicamente pertence aos Estados da 
Bahia, Goiás e Minas Gerais e ao Distrito Federal 

O mapa geom01fológico ao milionésimo anexado ao presente 
relatório abrange algumas áreas ainda não ocupadas pelo homem 
assim como outras de ocupação recente ligadas principalmente a 
Brasília, Capital Federal do Brasil Potencialmente favoráveis ao 
desenvolvimento econômico destacam-se as áreas posicionadas 
e controladas pelas cheias do rio São Francisco e aquelas com 
excelentes perspectivas sob o ponto de vista de mineração situa
das no Planalto do Espinhaço, no Planalto da Diamantina e no 
Planalto Goiás-Minas 

A malha rodoviária está representada pelas rodovias pavi
mentadas que estão concentradas no Distrito Federal e cruzam 
alguns trechos dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, como 
são os casos das BR-151, BR-20 e BR-242 Outras rodovias de 
boa qualidade são geralmente centralizadas por Brasília (DF), For
mosa(GO), Campos Belos(GO), Barreiras(BA), Bom Jesus da 
Lapa(BA), Guanambi(BA), Paramirim(BA), Januária(MG), Arinos 
(MG), Janaúba(MG) e Taiobeiras(MG). 

Um trecho da Ferrovia Leste-Brasileira atravessa o sudeste da 
Folha, estendendo-se de Montes Claros(MG), passando por Ja
naúba(MG). Monte Azui(MG), Espinosa(MG), Urandi(BA), Liclnio 
de Almeida(BA), Caculé(BA) e Rio do Antonio(BA) dirigindo-se 
para Salvador 

O rio São Francisco constitui-se rw principal eixo hidroviário, 
mostrando considerável movimento de embarcacões entre as 
cidades de São Francisco, Januária, ltacarambi 'e Manga em 
Minas Gerais e Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Paratinga e I bati
rama, na Bahia, possuidoras de instalações portuárias que permi-

tem a visitação por barcos comerciais e turísticos de pequeno e 
médio portes 

Além do Aeroporto Internacional de Brasília, recebem aerona
ves de carreira as cidades de Barreiras e Bom Jesus da Lapa; 
entretanto, outras possuem pistas com 1.200 m de extensão 
podendo ser op~radas por bimotores, incluindo os turboélices 
tipo Bandeirantes. 

A rede de drenagem da área engloba partes de cinco grandes 
bacias hidrográficas do Brasil A maioria dos cursos de água 
compõe a bacia do rio São Francisco; os rios Paranã e Tocantin
zinho nascem nesta área e são formadores do rio Tocantins e o rio 
S Bartolomeu corre para a bacia do rio Paraná No extremo 
sudeste da Folha nascem os formadores do rio Pardo e alguns tre
chos pequenos de afluentes do rio Jequitinhonha 

A diversificação das formas do relevo inerentes à Folha SD 23 
Brasília ensejou sua classificação em domínios que refletem em 
alguns casos a predominância de características morfoestru
turais e em outros casos traduzem a ação dos processos morto
genéticos truncando e mascarando as estruturas originais Na 
Figura 2 1 (localização das unidades geomorfológicas)foram atri
buídos letras para os domínios e números para as regiões e unida
des Assim, as letras a seguir representam: A - Domínio das 
Planícies de Acumulação Recentes; B- Domínio das Depressões 
Pediplanadas; C- Domínio dos Planaltos em Estruturas Sedimen
tares Concordantes; D -Domínio dos Planaltos em Estruturas· 
Sedimentares Dobradas; e E- Domínio dos Planaltos Cristalinos 
Com relação aos números que vêm sempre acompanhados da 
letra do domínio ao qual pertencem, temos para o primeiro as 
seguintes regiões: A 1 -Região das Planícies Fluviais do Médio 
São Francisco; B 1 - Região da Depressão do Tocantins; B 2 -
Região da Depressão do São l"rancisco-Rio de Contas; C 1 -
Região do Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins; C 2 -
Região do Planalto Goiás-Minas; D 1 - Região do Planalto da 

Fig 2 1 - Localização das unidades geomoriológicas 
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Diamantina; D.2- Região do Planalto do Espinhaço; D 3- Região 
do Planalto Central Goiano; D 4- Região do Planalto das Nascen
tes dos Rios Paranã-Preto; D 5- Região dp Planalto dos Gerai
zinhos; e E.1 - Região do Planalto das Bordas do Espinhaço; e 
para o segurrdo número as seguintes unidades: A.1.1 -Várzeas e 
Terraços Aluviais; B 1 1 - Pediplano do Tocantins; B 1 2- Vão do 
Paranã; B 2 1 -Vão do São Francisco; B 2.2- Pediplano Serta
nejo; B 2 3- Patamares do Médio Rio de Contas; C 1.1 -Chapa
dão Central; C 1 2 - Patamares do Chapadão; C .2 1 -Chapadas 
do Distrito Federal.; C 2 2- Chapadas de Paracatu; C.2 3- Baixa 
Chapada do São ·Francisco; D.1 1 -Serras da Borda Ocidental; 
D 1 2- Pediplano Central; D 2 1 -Serras Setentrionais; D.2 2-
Serras Centrais; D'2 3- Superfície dos Gerais; D 3 1 -Complexo 
Montanhoso Veadeiros-Araí; D 3 2 - Chapadas do Alto Rio 
Maranhão; D.4 1 -Serras de Unaí e da Carreira Comprida; D 5 1 -
Chapadas do Alto Rio Pardo; e E 1 1 -Patamares Orientais e Oci
dentais do Espinhaço. 

Ocorrem litologias do Arqueano e Proterozóico, com predomi
nância de granitos, granodioritos, sienitos, metaxitos, diatexitos 
e gnaisses encontrados nas Depressões Pediplanadas e nos 
Planaltos Cristalinos. Nos Planaltos em Estruturas Sedimentares 
Dobradas prevalecem os metassedimentos e metavulcânicas que 
resultaram em enormes cristas e relevos monoclinais no Planalto 
do Espinhaço é Planalto de Diamantina Estas rochas são repre
sentadas pelo Grupo Araí no Planalto Central Goiano onde ocor
rem também sedimentos do Grupo Bambuí. Ainda nas Depres
sões Pediplanadas e nos Planaltos em Estruturas Sedimentares 
Concordantes ocorrem as rochas do Proterozóico Superior per
tencentes ao Grupo Bambuí, incl4indo os calcários que rewlta
ram nas grandes extensões de relevos kárstiços inerentes à área 

Na parte central da Folha SD 23 Brasília encontra-se o Planalto 
do Divisor São Francisco-Tocantins elaborado em rochas da For
ma cão Urucuia O mais recente dos domínios é representado 
pel~s Planícies Fluviais do Médio São Francisco, caracterizadas 
pelas aluviões cenozóicas e atuais Recobrindo trechos de todos 
os domínios ocorrem as formações superficiais do Quaternário 
que foram utilizadas como elemento básico na caracterização das 
unidades geomorfológicas (Fig 2 1) A Figura 2 2 é um mapa de 
localização das ilustrações contidas neste relatório referentes às 
unidades geomorfológicas 

A Savana (Cerrado) e a Estepe (Caatinga) se constituem nas 
principais associações vegetais que recobrem a área Entretanto, 
no Planalto do Espinhaço e nas Chapadas do Alto Rio Pardo, a 
população consagra o nome de Gerais para a biomassa que 
domina Os solos mais comuns são os Latossolos Vermelho
Amarelos, muitas vezes associados a Areias Quartzosas, os 
Podzólicos, os Planossolos e os Litólicos. 

As informações detalhadas sobre Geologia, Solos e Vegeta
ção estão contidas nos capítulos 1, 3 e 4 respectivamente, que 
tratam especificamente destes assuntos O clima merece trata
mento especial no capítulo 5 dedicado ao Uso Potencial da Terra 
Quando houver necessidade de recorrer a dados dos referidos 
temas, haverá citação através da numeracão em algarismos arábi
cos, seguida do título do assunto solicitado, conforme o sumário 
deste volume Foi mantida neste capítulo a terminologia esta
belecida pelos demais relatórios temáticos realizados pelo 
Projeto RADAMBRASIL 

Os padrões de drenagem são descritos segundo a classifica
ção proposta por Howard (1967). 

Ob s: os convenções utilizados nos figuras de imo o em de rodar encontram- se definidos no mo po oeomorfoiÓgoco 1'1 000. 000 

Fig 2 2- Localização das ilustrações de imagem de radar 
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2.2- METODOLOGIA 

2.2.1 -Introdução 

O mapa geomorfológico anexo adota uma nova metodologia e 
correspondente concepção gráfica essencialmente diferencia
das daquelas utilizadas até o volume 23 

A evolução da metodologia geomorfológica e sua cartografia 
estão sumariadas no volume 19 Esta evolucão fixa, claramente, 
diferentes etapas com graduais e constante~ avanços. Estas eta
pas fundamentam-se em dois pontos essenciais: o aumento do 
nível interpretativo pelo mais apurado controle das relações 
imagem-terreno e a reorganização das informações conseguidas 
através de uma expressão gráfica que procura traduzir, no mapa, 
toda a visão global e riqueza de detalhes fornecida pela imagem 
de radar e por informes conseguidos na bibliografia e/ou no 
campo 

As modificações introduzidas foram estudadas, durante cerca 
de um ano, por um grupo especialmente designado para a mis
são, que recolheu continuamente dúvidas e sugestões do corpo 
técnico da Divisão de Geomorfologia do Projeto RADAMBRASIL 
Essas modificações alcançaram um nível elevado do ponto de 
vista de concepções teóricas 

Os analistas de cartográfia geomorfológica encontrarão, ao 
longo dos diferentes estágios apresentados pelos mapas geo
morfológicos, importantes etapas superadas e algumas conquis
tas permanentes, compatíveis com a escala de publicação 
1 :1 000 000 e com o instrumento principal que é a interpretação 
da imagem de radar Por outro lado, tanto as concepções carto
gráficas adotadas corno o nível de domínio sobre a imagem de 
radar estiveram sempre condicionados ao acesso sobre as formas 
de relevo, à análise de materiais e de processos geomorfológicos, 
bem corno à natureza e qualidade do acervo disponível do ponto 
de vista bibliográfico e cartográfico São estas as circunstâncias 
que explicam as sucessivas e contínuas aproximações estabele
cidas nos diferentes mapas e relatórios De modo amplo, pode-se 
afirmar que os primeiros mapas, publicados em 1973, continham 
já os elementos essenciais do mapeamento, que foram crescen
temente aperfeiçoados O aprimoramento da qualidade técnica 
se deu no âmbito da qualificação dos processos geomorfológicos 
e no aumento do poder de obse;vação e controle de extrapolação 
das formas, materiais e processos rnorfogenéticos a serem repre
sentados Por outro lado, mais que as concepções cartográficas 
em si mesmas, o desenvolvimento conseguido esteve condicio
nado aos estudos experimentais, desde que o Projeto RADAM
BRASIL teve de desenvolver técnicas próprias em cartografia 
temática em função da escala adotada 

2.2.2 -Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológica são os mosaicos 
de imagens de radar, abrangendo 1 o de latitude e 1 °30' de longi
tude na escala 1 :250 000, com área de aproximadamente 18 000 
km2 O imageamento é do tipo visada lateral, em banda X O 
mosaico é semicontrolado e traz suas coordenadas impressas É 
obtido por montagem de faixas ampliadas dos diapositivos ori
ginais na escala 1:400 000 Estes diapositivos têm ótima quali
dade, mas a montagem das faixas no mosaico a 1 :250 000 baixa 
a qualidade da imagem e acrescenta algumas distorções de 
ajuste, revelação ou impressão Estes defeitos foram analisados e 
conhecidos, sendo, por isso, controlados. Raramente a informa
ção fica ausente, mas quando isso ocorre a consulta aos diaposi
tivos ou a outras fontes pode suprir a deficiência 

O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é o elemento mais 
rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, 
ressalta o relevo e tem importantes, embora poucas, gradações 
de tons e texturas A granulação é adequada para a escala, o que 
permite distinções nítidas de tons e texturas, que são os elemen
tos da interpretação Como o levantamento radargramétrico é 
feito com imageamento lateral na direção leste-oeste em algu
mas áreas e norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual 
ao recobrimento podem gerar sombras negras, onde se considera 
a informação como áusente Nenhum outro produto do levanta-

menta pode sanar esta deficiência Contudo, estas sombras são 
muito úteis para definir alguns tipos de lineamentos estruturais, 
embora do ponto rle vista geomorfológico elas apenas em con
dicões especiais permitam o cálculo da altitude relativa do relevo 
qu.e as originou As formas 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 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a 
estereoscopia O mosaico é utilizado com estereoscópio e cópias 
fotográficas de faixas de imagem de radar Cada faixa cobre apro
ximadamente 37 km de largura e o recobrimento em estereosco
pia alcança até 25% Eventuais desajustes entre as faixas criam os 
problemas comuns em estereoscopia, mas sem prejudicar os 
resultados A esteteoscopia é um recurso a mais do levantamento 
radargramétrico, sendo utilizada sistematicamente para que não 
sejam perdidos detalhes significativos Os diapositivos, os 
mosaicos e as faixas de imagem de radar formam um conjunto de 
instrumentos que se presta adequadamente à interpretação geo
morfológica A vantagem do mosaico é a visão de conjunto que se 
pode obter de uma área muito extensa A esta visão de conjunto 
junta-se a distinção dos detalhes já referidos Os grandes conjun
tos estruturais são nitidamente perceptíveis e formas de relevo de 
grande extensão são acompanhadas sem dificuldades A drena
gem pode ser acompanhada de modo preciso e seus padrões são 
claramente discerníveis Linhas de ruptura podem ser traçadas, 
até mesmo aquelas que separam os tipos de leito de um rio São 
estes elementos que permitem dividir, com nitidez, o relevo em 
partes conservadas, geralmente restos de superfícies de erosão 
antigas ou relevos estruturais, e relevos dissecados O controle 
entre estes dois tipos é claro quando ambos estão presentes na 
mesma Folha 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem de 
radar pode oferecer contribuições mais efetivas Sob vegetação 
dispersa pode-se chegar à medição de orientação de dunas ou 
restingas A rede de drenagem e interflúvios podem configurar 
fácies de dissecacão onde in.ferências sobre a rnorfogênese são 
tecnicamente co~troladas Fácies de dissecação iguais são dis
cern ~eis em diferentes posições altimétricas. A homogeneidade 
do imageamento permite a compartimentação do relevo compre
cisão comparável àquela baseada em curvas de nível Urna explo
ração adequada dos tons, considerando as direções do imagea
mento, permite um aumento de clareza nas fácies de dissecação 
ou nas áreas de relevos conservados. 

Assinaladas as limitações e qualidades da imagem como ins
trumento de interpretação geomorfológica, constata-se que as 
qualidades podem ser aumentadas com a utilização dos outros 
produtos obtidos do levantamento radargramétrico. 

Alguns recursos complementares ao levantamento radargra
métrico da Amazônia não estão mais disponíveis a partir do 
recobrimento feito em 1976, mas sua ausência é compensada 
com a utilização de outros elementos informativos, como as car
tas topográficas e os levantamentos convencionais de aerofotos 
Destes recursos destacam-se as cartas topográficas, já publica
das por outros órgãos para diversas áreas do Brasil de forma sis
temática e em escalas que podem ajudar a interpretação da 
imagem de radar Elas são úteis essencialmente para medições, 
qualificação de estudos de compartimentação do relevo e defini
ção das fácies de dissecação; nas escalas menores podem 
complementar bem os mosaicos de radar, ainda que a imagem 
seja mais útil na obtenção de uma visão geral Elas auxiliam tam
bém na correlação imagem-terreno dando referências significa
tivas 

A circunstância de não utilizar aqueles outros informes e o 
emprego, por outro lado, de recursos não produzidos diretamente 
pelo recobrimento de radar modificam parcialmente a função que 
o mosaico a 1 :250 000 desempenhou no mapeamento da Ama
zônia. Naquele mapeamento a imagem representou o instru
mento mais importante e muito frequentemente o único dispon í
vel A mudança tende a transformar a imagem em um termo de refe-
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rência ainda fundamental. mas com a possibilidade de se acres
centar outros tipos de informes Isto está condicionado pela 
maior densidade da rede rodoviária, pela integração com os 
múltiplos dados fornecidos por fotografias obtidas por satélites, 
pelo acúmulo de pesquisas geomorfológicas publicadas e pelas 
variadas coberturas de aerolevantamentos convencionais em 
diferentes escalas 

Os registros das linhas de vôo do recobrimento radargramé
trico de 1976, em conjunto com outras informações específicas. 
tais como ilS condições meteorológicas e pluviométricas na 
época do recobrimento, 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 For
mações Superficiais 

2.2.3- Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um 
quadro geral da Geomorfologia do Brasil, e está condicionado 
pelo próprio material utilizado e escala de sua publicação Isto 
decorre da visão de conjunto regional obtida pela imagem de 
radar. cuja capacidade de resolução permite definir fenômenos 
de, pelo menos, quatro ordens de grandeza. Esse amplo quadro 
de referências -ainda não conseguido por outros métodos -é 
considerado essencial para a inserção de estudos detalhados, 
dos quais o Brasil também carece Há ainda uma grande distância 
de conteúdo de informação entre o mapa geomorfológico do 
Projeto RADAMBRASIL, os mapas geomorfológicos do IBGE nas 
escalas em torno de 1:1 O 000 000. e os trabalhos universitários 
balizados pelas escalas 1 :25 000 a 1 :100 000 A integração dos 
estudos geomorfológicos já existentes com o mapeamento 
baseado em imagem de radar apresenta problemas técnicos difí
ceis e de execução lenta De qualquer modo, o mapa geomorfoló
gico do Projeto RADAMBRASIL sempre que possível procura 
exercer a função de elemento de integração de diferentes fontes 
de conhecimentos geomorfológicos 

Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um número 
crescente de usuários é outro dos objetivos do mapeamento A 
ampliação e a diferenciação dos usuários dós mapas do Projeto 
RADAMBRASIL representaram sempre um sério problema para a 
linguagem, seja cartográfica seja descritiva. A imagem de radar 
permite distinguir e acompanhar relevos planos ou aplanados 
pela erosão e diferenciá-los dos relevos dissecados. É nesses 
últimos que reside o problema terminológico Durante algum 
tempo procurou-se caracterizá-los pelas formas de relevo; mas. 
na medida em que se ampliava o domínio sobre a imagem, a des
crição das formas associadas criava embaraços principalmente 
quando o número dessas formas aumentava Por outro lado, as 
restrições de termos em I íngua portuguesa criavam a necessi
dade de introduzir termos técnicos próprios da geomorfologi'a, 
dificultando o entendimento Em determinada área da Amazônia 
(parte ocidental. com formas esculpidas sobre rochas inconsoli
dadas do Terciário) foi possível simplificar os relevos dissecados 
em apenas três tipos e designá-los por nomes de fácil entendi
mento Todavia, a falta de uma tradição no uso de termos geo
morfológicos no Brasil, uma grande riqueza semântica para 
alguns topônimos e a inexpressividade ou, em certos casos. as 
conotações regionais de outros dificultavam uma composição 
segura em termos de perfeita correspondência terminológica. 
Por outro lado, o agrônomo, que representa um dos usuários mais 
importantes, emprega uma terminologia padronizada nacional
mente incluindo termos como "suave ondulado", "ondulado", 
"montanhoso", entre outros, que são inexpressivos ou muito 
generalizados para uso em Geomorfologia No estudo de proble
ma de definição do uso adequado do relevo constatou-se que o 
elemento essencial não é propriamente a forma, mas sim o grau 
de declrvidade A utilização mais ou menos generalizada de 
mapas de declives por uma larga faixa de usuários indicou que 
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nos relevos dissecados o essencial é fornecer o grau de aprofun
damento da drenagem. conjugado com sua densidade. Assim. os 
estudos das fácies de dissecação foram aprimorados com o uso 
de quantificação. obtida através de mapas topográficos. fotogra
fias aéreas e índices estatísticos separados por classes Isto 
significou um avanço no estudo destes importantes e generaliza
dos relevos, uma vez que fornecia classes quantificáveis. A 
geometria da forma de relevo, avaliada por imagefll de radar, pas
sou a um significado secundário e foi abandonada, na medida em 
que se conseguiram uma análise e uma representação mais con
dizentes com a realidade do terreno e com as expectativas dos 
usuários, sem perder seu significado geomorfolçígico intrínseco 
Esse princípio básico de oferecer sugestões práticas para o uso 
das formas de relevo inclui um programa de aumento progressivo 
de ilustrações com interpretações de imagens de radar. textos e 
ilustrações específicas para que os especialistas em Geociências 
tomem o mapeamento com mais freqüência e, portanto, com 
mais facilidade e segurança 

Um princípio básico do mapeamento é a independência em 
relação a pressupostos teóricos ou trabalhos já realizados na área 
em estudo Isto não é feito com a intenção de ignorar os conheci
mentos já acumulados A atitude de independência decorre da 
própriil natureza da informação fornecida pela imagem de radar 
em relação a informes obtidos no campo ou interpretações de 
fotografias aéreas A informação colhida na imagem nem sempre 
resulta em interpretação direta, mas apenas em uma identifica
ção a ser confirmad~, em trabalhos sobre o terreno ou sobrevôos 
de baixa altura 

Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um com
promisso com o te(•lpo O processo de desenvolvimento brasilei
ro passou da fase de contemplar com pequenas solucões 
problemas locais. para uma etapa de planejamento regional (nte
grado Os produtos finais do Projeto RADAMBRASIL são realiza
dos em curta duração para que medidas governamentais não 
sejam tomadas sem apoio de instrumentos de base, como o mapa 
geomorfológico e outros produtos do Projeto RADAMBRASIL. A 
velocidade de produção é, pois, um elemento fundamental. mas 
não pode ser traduzida pela diminuição da qualidade. A solicita
ção de um trabalho récnico de qualidade e as exigências referidas 
puderam ser solucionadas por metodologia eficaz Um instru
mento como a imagem de radar pode ser explorado de modo pro
fundo e por urn tempo muito longo: 

Dentro desses objetivos e princípios básicos, a metodologia 
aplicada pela Divisão de Geomorfologia do Projeto RADAM
BRASIL assume papel singular Os mapeamentos geomorfológi
cos existentes no Brasil foram quase todos de iniciativa do 
Conselho Nacional de Geografia, como o mapeamento do Vale 
do São Francisco, baseado em fotografias trimetrogon, e a elabo
ração dos atlas regionais Nas universidades muitos mapas geo
morfológicos foram compostos a partir da interpretação de 
aerofotos com escalas em torno de 1 :50 000 Esses mapeamen
tos são esparsos e geralmente atingem regiões onde ocorrem 
fatos geomorfológicos que mereçam, quase sempre, do ponto de 
vista acadêmico, um estudo particularizado Ainda assim, o que 
se dispõe no Brasil em matéria de mapeamento geomorfológico é 
bastante reduzido em extensão espacial e, sobretudo, não sis
tematizado. 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 refe
rencial amplo 

Desse modo, ampara~o por uma metodologia que fixa os 
princípios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma 
operacional e por uma sistematização de mapeamento, todos 
suficientemente abertos, o mapa geomorfológico adquire a 
característica de reconhecimento, adequada à escala, e apre
senta uma linguagem cartográfica aberta, para a qual convergem 
informes científicos e pragmáticos 

2 2 4- Etapas de trabalho 

A nova organização da informação e da metodologia não mudou 
essencialmente as principais etapas de trabalho utilizadas pelo 



Projeto RADAMBRASIL Elas continuam adaptadas aos princí
pios gerais firmados como objetivos do mapeamento A expe
riência adquirida durante o mapeamento já realizado indica que 
uma Folha a 1:1 000 000 (4° x 6°), integrada por um máximo de 
16 Folhas na escala 1 :250 000 (1 o x 1 °30'), pode ser mapeada 
com homogeneidade de qualidade e interpretada por uma 
pequena equipe técnica, na qual esteja assegurada uma perma
nente troca de informações e um assessoramento técnico 
regional Esta equipe apóia-se também num referencial de 
padrões de imagem e em um manual de serviço, ambos organiza
dos sistematicamente e sempre enriquecidos pela experiência 
acumulada Desse modo, uma base de operações pode mapear 
várias Folhas simultânea e integradamente 

Estabelecidos os princípios gerais na metodologia, as etapas 
de trabalhos são o modo decorrente para satisfazer àqueles 
princípios Estas etapas de trabalho garantem um tratamento 
homogêneo das imagens de radar A homogeneidade é necessá
ria na medida em que o mapa geomorfológico é utilizado para a 
complementação de outros produtos do Projeto RADAMBRASIL, 
e também porque as bases operacionais estão dispersas pelo 
Brasil O tratamento homogêneo garante a integração dos mapas 
geomorfológicos entre si, os quais são, portanto, um produto de 
qualidade uniforme · 

Na seqLiência operacional a primeira fase consiste no levanta
mento do material bibliográfico e de toda a cartografia de apoio Da 
bibliografia são selecionadas várias hipóteses de trabalho no 
plano interpretativo, e informações diversas que podem interes
sar em qualquer momento no fluxograma de trabalho Uma explo
ração inicial sobre o mosaico a 1:1 000 000, e sobre aqueles que 
marcam seus limites, permite obter uma visão global Um reco
nhecimento já em segundo nível é feito com as Folhas a 1 :250 000 
através de uma análise mais detalhada As correlacões temáticas, 
quando disponíveis, são realizadas nesta fase. Os. mapeamentos 
topográficos, geológicos e de vegetação, entre outros, são sem
pre buscados porque permitem que as relacões mais diretas 
sejam aplicadas ou transformadas em hipót~ses de trabalho 
Nesta fase são assinalados os defeitos de imageamento e de 
revelação Além disso, a equipe levanta outras hipóteses de tra
balho e assinala pontos de interpretação mais obscuros Esta 
vivência com a imagem é importante para que os objetivos das 
equipes fiquem claramente definidos e possam ser organi
zados 

A segunda etapa de trabalho é a mterpretação preliminar feita 
Folha a Folha na escala 1 :250 000 Ela inclui o mapeamento d'a 
drenagem e dos tipos de modelado, em posicionamento preciso, 
sobre papel plástico transparente de pequena deformação. A 
delimitacão dos tipos de modelados é concluída corn o fecha
mento d~ linhas e dentro de cada área fechada são colocadas as 
letras-símbolo, as quais, juntamente com os símbolos, serão os 
indicadores que integrarão a legenda Esta operação é realizada 
sobre a imagem impressa em papel cronapaque, com estereos
copia Para homogeneidade das interpretações há um referencial 
de padrões de imagem, constituído por cópias de imagens cujos 
tipos de modelado, já mapeados ou encontrados em outras Fo
lhas, tiveram seu padrão classificado e definido Esse referencial 
contém múltiplos padrões de imagem de um mesmo tipo de 
modelado, sendo, pois, um documento dinâmico com crescentes 
reformulações Simultaneamente à interpretação preliminar é 
organizada uma ficha com os pontos de dúvidas, identificações 
de legenda e todas as demais observações, sejam de ordem 
cartográfica, sejam de natureza geomorfológica Este registro é 
fundamental para a montagem de sobrevôos e trabalhos de 
campo 

A fase de interpretação preliminar comporta uma seqüência 
de estudos que começa com a análise descritiva da drenagem, 
incluindo estudo individual dos cursos de água, das sub-bacias e 
bacias hidrográficas Mapeamentos podem ser feitos para estu
dos específicos ou para compor o mapa geomorfológico final 
Para esse último são delimitados os tipos de modelados -nos 
quais estão previstos os aplanamentos identificados pela defini
ção de sua gênese e funcionalidade-, os modelados de dissolu
ção, de acumulação e os de dissecação Este último pode ser 

mapeado como homogêneo, isto é, puramente fluvial, confi
gurado pela análise quantitativa do aprofundamento e densidade 
da drenagem Estes dois elementos combinados fixam as fácies 
de dissecação e são agrupados numa tabela que figura na 
legenda. O modelado de dissecação é usado também para áreas 
marcadas por um forte controle tectônico, onde são assinaladas, 
com símbolos, as direções estruturais e os sulcos ocupados pela 
drenagem Nesse caso é medido apenas o aprofúndamento dos 
cursos de água, já que a densidade é controlada pela tectônica, 
pela estrutura ou pela litologia 

O modelado de dissolução, representado principalmente por 
karstificação, pode ser assinalado po"r limite de sua expressão 
areal e/ou por símbolos O modelado de acumulação, com men
ção dos tipos de planícies e sua gênese, pode figurar no mapa 
como um modelo próprio ou como um domínio geomorfológico 
ou sua subdivisão 

Delimitados os tipos de modelado, todas as informações obti
das se orientam na direção de agrupar aqueles que tenham uma 
evolução geomorfológica comum, traçando-se, desse modo, as 
linhas preliminares das unidades geomorfológicas Estas são 
agrupadas em regiões e domínios geomorfológicos, ainda com 
delimitações provisórias 

Terminada a fase de interpretação preliminar, integradas 
todas as Folhas, iniciam-se as operações de campo Elas podem 
serfeitas apenas com sobrevôos a baixa altura ou com percursos 
sobre o terreno, mas de modo geral os dois tipos são utilizados 
As rotas a serem percorridas são escolhidas segundo as fichas 
preenchidas durante a fase de interpretação preliminar. São 
utilizadas as Folhas interpretadas, reduzidas a 1 :500 000 e 
1:1.000 000 Essas operações destinam -se a sanar dúvidas havi
das na interpretação preliminar e a identificar o relevo nas 
áreas de sombra. Porém, mais que isso as operações de campo 
permitem o controle imagem-terreno, a descrição do relevo, a 
coleta de amostras de material das formações superficiais, a 
tomada de fotografias e, principalmente, a busca de mais elemen
tos para conferir as hipóteses de trabalho anteriormente levanta
das Quando os trabalhos são realizados em percurso sobre o 
terreno eles permitem ainda a observação de detalhes da geo
morfogênese, do grau de equilíbrio das vertentes, das relacões 
solo-relevo-vegetação e das formas de ocupação do solo · 

Nas operações de campo coleta-se um número muito grande 
de informações, seja para o mapeamento seja para o relatório, 
incluindo a seleção de áreas que aumentarão o referencial de 
padrões de imagem, e a identificacão de características das uni
dades geomorfológicas Estas uni.dades integradas pelos tipos 
de modelado já foram previamente definidas e aproximadamente 
delimitadas na fase de interpretação preliminar O agrupamento 
de unidades geomorfológicas em regiões e domínios é também 
conferido nos trabalhos de campo, ainda que sua delimitação 
~eja mais fiel com a visão de conjunto dada pela imagem de radar 
E importante que as operações de campo, principalmente os 
sobrevôos de baixa altura, sejam organizadas de modo que as 
unidades geomorfológicas sejam observadr><> em visão global, 
para que cada uma delas seja plenamente identificada nos mosai
cos e no campo Todos os informes colhidos nas operações de 
campo são incorporados ao mapeamento na etapa denominada 
rei nterpretação. 

Durante a reinterpretação ocorre a retomada sucessiva de 
todos os fatos ou categorias de fatos mapeados, os quais são 
retrabalhados após os sobrevôos e trabalhos sobre o terreno 
Cada subconjunto mapeado, alguns incluindo quantificação, é 
tomado separadamente e inserido, do menor para o maior, em 
conjuntos de ordem de grandeza crescente, que são as unidades, 
as regiões e os domínios geomorfológicos A homogeneidade de 
conceituacão destas unidades, regiões e domínios requer sem
pre, como ~m qualquertrabalho científico, um retorno às interpre
tações preliminares 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão As Folhas reinterpretadas a 1:250 OOOsão sucessiva
mente reduzidas, por xerocópias, para as escalas 1 :500 000 e 
1 :1.000 000. As reduções sucessivas têm como objetivo revelar, 
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por sua dimensão, as formas que podem aparecer no mapa final, 
as que podem ser eliminadas e as que podem ser agrupadas em 
símbolos. O processo automático de redução retira algum subje
tivismo ocasionalmente incluído na interpretação Após a monta
gem final trabalha-se sobre a base cartográfica (blue-!tne), que 
recebe diferentes informações geomorfológicas em delicadas 
operações de cópia por transparência Desta transposição de 
temas resulta a fidedignidade no exato posicionamento das for
mas e dos símbolos mapeados O b/ue-lme é então submetido a pro
cessos de revisão internos de todos os itens técnicos 

O preparo final de relatório é a última etapa dos trabalhos exe
cutados sobre uma Folha a 1 :1 000 000. Esta posição nas etapas 
de trabalho justifica-se na medida em que o relatório contém, em 
primeiro lugar, a descrição, classificação e explicação dos fatos 
mapeados Além disto o relatório reúne um grande número de 
informações que não são mapeadas e outras apenas representa
das por símbolos. As restrições da escala criam a necessidade de 
aumentar. no relatório, o número de informações e interpretações 
conseguidas. Um esforço considerável está sendo feito no sen· 
tido de transmitir, por ilustrações, as formas de interpretação de 
imagem de radar, com intenção de disseminar a experiência 
conseguida. A insistência nesta parte se justifica pela dificuldade 
criada pela escala. que exige uma reeducação visual 

Os relatórios de Geomorfologia contêm, além de partes aces
sórias convencionais, partes comuns a todas as Folhas, a 
saber: 
-Metodologia; 
-Características Geomorfológicas; 
- Geomorfogênese; e 
-Aplicações da Pesquisa Geomorfológica 

O texto sobre metodologia é transcrito de modo completo em 
cada volume no sentido de se conseguir uma estrutura íntegra e 
porque a metodologia e a expressão gráfica podem ter modifi
cações e aperfeiçoamentos constantes 

Eventualmente podem ser inseridas em uma segunda parte 
apreciações sobre a natureza e evolução dos conhecimentos 
anteriores ao estabelecido pelo Projeto RADAMBRASIL A intro
dução de um capítulo especial sobre a natureza dos trabalhos 
anteriores é função de sua quantidade e qualidade Registros bi
bliograficos são, contudo, abundantes nas outras partes do rela
tório, de modo que a bibliografia pode ser tomada com um 
referencial abrangente 

A parte seguinte do relatório tem o título de Características 
Geomorfológicas e corresponde à descrição das unidades em 
que foi dividido o mapeamento O princípio de agrupamentos 
sucessivos de subconjuntos constituídos de tipos de modelados 
permite a identificação de unidades geomorfológicas e grupa
mento dessas em regiões que, por sua vez, constituem os 
domínios Estes conjuntos se agrupam segundo urna taxonomia 
baseada em ordens de grandeza espacial e temporal Operaci
onalmente o mapeamento foi trabalhado com os subconjuntos 
de menor ordem de grandeza mas a forma de apresentação grá
fica e a descrição e explicação no relatório são feitas a partir dos 
grandes domínios geornorfológicos As ordens de grandeza que 
foram adotadas na taxonomia são diferenciadas entre si de 
acordo com a prevalência da causalidade e predqminância de for
mas de relevo Não guardam, contudo, diferenças em termos de 
áreas para resguardar as especialidades de cada Folha mapeada 
Os domínios constituem a maior divisão taxonômica adotada 
Esse táxon organiza a causa de fatos geomorfológicos derivados 
de aspectos amplos da geologia com os elementos geotectôni
cos, os grandes arranjos estruturais e eventualmente a predomi
nância de urna litologia conspícua Esses fatores geram arranjos 
regionais de relevos com formas variadas mas que guardam 
relações de causa entre si Podem ser, por exemplo, restos de 
cadeias dobradas, grandes maciços de rochas cristalinas, bacias 
sedimentares, ou conjuntos de formas de acumulacão recente 
Identificam-se ainda como domínios grandes áreas. onde a ero
são obliterou os efeitos litológicos ou truncou estruturas como os 
pediplanos ou as depressões periféricas. Esses grandes conjun
tos de formas de relevo podem conter subdivisões que represen
tam o segundo táxon, designados como regiões geomorfológi-
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cas. Elas caracterizam-se por urna compartimentação reconhe
cida regionalmente e apresentam não mais controle causal rela
cionado às condições geológicas mas, essencialmente, estão 
ligadas a fatores climáticos atuais ou passados A tectônica que 
lhes é relacionada é a pirogênese em relação às áreas próximas e a 
tectônica regional recente (e não mais estruturas e litologias her
dadas) as quais lhes conferem características comuns e aspecto 
geral semelhante. O clima é fator interveniente ou integrante do 
conceito; alguns aspectos fitoecológicos e pedológicos, por
tanto, são também significativos. regionalmente 

O terceiro táxon descrito nesse capítulo refere-se às unidades 
geornorfológicas Estas são definidas como um arranjo de formas 
de relevo fisionomicamente semelhantes em seus tipos de 
modelados; a similitude resulta de uma determinada geomorfo
gênese, inserida em um processo sincrônico mais amplo A geo
morfogênese e a similitude de formas são explicadas por fatores 
paleoclimáticos e/ou por outros relacionados à natureza dos 
domínios 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, 
processos originários e formações superficiais diferenciadas de 
outras O comportamento da drenagem, seus padrões e anoma
lias são tomados como referencial na medida em que revelam as 
relações entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as 
condicionantes litológicas ou tectônicas 

A convergência de muitos indicadores, coerentes entre si, é o 
instrumento adequado para a separação das unidades geo
morfológicas, desde que apenas um único indicador, em geral, é 
insuficiente para definir uma evolução geomorfológica complexa. 
Estas unidades não têm dimensão prefixada, mas procura-se evi
tar a microcompartimentação, já dificultada pelo próprio princí
pio taxonômico adotado desde que a divisão de uma unidade 
geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza menor 

Uma unidade geomoriológica pode ser tomada como base de 
uma divisão fisiográfica quando considerada a interação dos ele
mentos constituintes de sua paisagem como solo, clima e 
vegetação 

A conceituação da unidade geomorfológica como uma subdi
visão das regiões e dos domínios, bem como o mapeamento de 
áreas com maior concentração de informes cartográficos, dis
pensou o fator altimétrico Este elemento foi incluído no conceito 
do mapeamento da região amazônica e periamazônica, onde os 
outros indicadores eram poucos e de difícil obtenção 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as uni
dades geomorfológicas assumem também uma conotação de 
compartimentos do relevo regional Essa conotação não é incon
gruente com a definição adotada, pois apenas se atribuiu às uni
dades geomorfológicas uma nova função, já que a divisão do 
relevo brasileiro é ainda urn problema aguardando soluções em 
diferentes níveis O Projeto RADAMBRASIL oferece, pela visão de 
conjunto dada pela imagem de radar e pela análise geomorfo
genética que faz, uma divisão do relevo baseada em um instru
mento de interpretação e uma conceituação que vem evoluindo 
no sentido técnico em todos os mapeamentos 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre 
dificuldades na medida em que, em princípio, é aconselhável uma 
ligação com a toponímia regional, nem sempre muito rica ou ex
pressiva. O problema da denominação é sensível, independente
mente do nível taxonômico de que trata a divisão do relevo Em 
decorrência, adotou-se uma ordem de precedência dos termos a 
serem utilizados na denominação das unidades geomorfológi
cas O termo inicial obedece à toponímia regional como planalto, 
planície, chapada, serra, entre outros Quando essa toponímia 
não existe, a referência é feita pela cartografia ou pelos estudos 
regionais realizados pelo IBGE ou outros de relevância A qualifi
cação deste termo inicial da topon ímia procura ser a mais técnica 
possível. com conotações preferentemente genéticas, tais como 
estrutural. aplanado, dissecado, kárstico O terceiro elemento da 
denominação refere -se à topografia de fatos morfológicos signifi
cantes, preferentemente relacionados aos interflúviõs e secun
dariamente relacionados a rios, bacias hidrográficas ou parte 
delas Pode-se ainda usar referências a pontos cardeais ou cola
terais, ou ainda posicões relativas de uma unidade em relação a 



outras. Evita-se relacionar a denominação aos nomes dos esta
dos brasileiros ou o uso de expressões extensas 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente geo
morfológico e mais detalhado pois trata da Geomorfogênese O 
assunto pode ser abordado tanto do presente para o passado 
como ao contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de 
campo, das análises geomorfológicas dos mosaicos e das infor
macões bibliográficas A Geomorfogênese inclui também um 
ord~namento racional das várias etapas da evolução do relevo, a 
naturezi;l das formações superficiais, as constatações mor
foclimáticas e suas conseqLiências na organização do relevo As 
unidades geomorfológicas podem ser tomadas na evolução de 
referência A linguagem é essencialmente técnica e os padrões 
são científicos Nesta parte há uma distinção clara entre o que foi 
provado, o que é provável e o que é sugestão. Parte das con
clusões da Geomcrfogênese é resultado de informações colhidas 
das diferentes fontes utilizadas, mas o principal está repre
sentado no mapeamento ou deriva da interpretação dos mo
saicos 

A exploração conjunta dos mapas geológicos, geomorfológi
cos, pedológicos e de vegetação, do Projeto RADAMBRASIL, 
permite comparações que levam a conclusões paleoclimáticas 
As formações superficiais são estudadas em perfis significativos 
das unidades geomorfológicas O levantamento e amostragem 
são feitos de modo completo, assim como o processamento das 
análises. Na medida em que os estudos das formações superfi
ciais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronologia 
absoluta podem aumentai bastante o nível de conhecimento 
sobre o Quaternário brasileiro, incluindo informacões sobre as 
variações dos ambientes morfoclimáticos. · 

Há segmentação entre a parte descritiva das unidades geo
morfológicas e a linguagem explicativa da geomorfogênese 
resultante de uma idéia básica do trabalho: torná-lo acessível aos 
diferentes usuários do mapa e do 1elatório Para os especialistas 
em Geomorfologia esta segmentação não interfere no entendi
mento das duas partes e a dificuldade de compreensão da mais 
técnica fica eliminada para os usuários não especializados 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que não serve apenas 
aos geomorfólogos Ela é utilizada também como embasamento 
científico da quarta parte essencial do relatório, intitulada Apli
cações da Pesquisa Geomorfológica Esta parte 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 soluções para seu adequado apro
veitamento A variedade de problemas que estão relacionados à 
pesquisa geomorfológica é muito grande e, na medida do diag
nóstico feito, todos eles são referidos em linguagem técnica 
acessível a um público de especialistas de formacões diferentes 
A experiência tem demonstrado que a metodologia já exposta é 
adequada, com a imagem de radar e os trabalhos de campo fun: 
cionando como elementos apropriados para os estudos de Geo
morfologia Aplicada São exemplos os controles geomorfológi
cos no traçado, abertura e conservação de estradas, a interfe
rência na mineração de aluvião e de jazidas de enriquecimento 
supergênico, as mudanças de sítios urbanos, a indicação de 
locais para a instalação de hidrelétricas, a exploração adequada 
dos relevos, segundo suas características, para determinadas for
mas de ocupação do espaço, entre outros Além de indicacões 
específicas procura -se, principalmente, identificar o valor da~ for
mas de relevo e sua implicação no uso de uma unidade taxo
nômica independentemente de sua hierarquia. 

2 2.5 -Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, 
paralelamente, por uma série de pesquisas e modificacões na 
composição do mapa e na organização de sua legenda · 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se qualificar 
as informações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura do 
mapa diretamente associada à legenda e refletir a sistemática da 
pesquisa geomorfológica realizada 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da 
compatibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os 
recursos gráficos disponíveis Para que esses objet1vos fossem 
realizados em um mapa utilizaram-se combinações de cores, 
letras-símbolo e conjuntos alfanuméricos, ornamentos cartográ
ficos e símbolos Esses recursos foram empregados segundo a 
ordem de grandeza e o grau de importância dos fatos mapeados 
na escala ao milionésimo 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto 
RADAMBRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, 
que foi sendo gradativamente aperfeiçoada por pesquisas e 
ensaios sucessivos e continuados. 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de 
visualização imediata. As cores são utilizadas na representação 
dos fatos de H, 2~ e 3~ ordens de grandeza, ou seja, os domínios, 
as regiões e as unidades geomorfológicas. Para cada domínio é 
utilizada uma cor básica, na qual podem ser derivadas outras da 
mesma "gama" para representar a decomposição em regiões e 
estas em unidades O objetivo dessa decomposição de cores é a 
visualização, no mapa, de unidades geomorfológicas incluídas na 
mesma região Dentro da cor utilizada para uma unidade geo
morfológica os fatos dEl quarta ordem de grandeza -os tipos de 
modelados -são representados por tonalidades da mesma cor 
sendo que os de dissolução recebem uma retícula além desta cor 
Os modelados de acumulação, quando não constituem uma uni
dilde geomorfológica, são representados por uma cor dife
renciada das cores básicas, recebendo convenções cartográficas 
segundo suas gêneses 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos 
mapeados segundo sua taxonomia reduz a expressão areal das 
cores de modo gradual, a ponto de exigir, a partir da quarta ordem 
de grandeza, a utilização de novos recursos gráficos: retículas, 
convenções cartográficas, letras-símbolo e sua variação em con
juntos alfanuméricos Estabelece-se, desse modo, uma relação 
cor e letras-símbolo para aumentar a facilidade de leitura na re
presentação dos tipos de modelados A chave das letras-símbolo 
seguiu um princípio de utilização do menor número possível de 
componentes para não dificultar sua memorização durante a lei
tura O primeiro elemento é uma letra maiúscula referente aos 
tipos de modelado de aplanamento, de dissolução, de acumula
çãó e de dissecação Nos modelados (aplanamento, acumulação 
e dissolução) são usadas outras letras minúsculas para qualificar 
as características inerentes de cada um deles; para o modelado 
de dissecação guardou-se, por sua significação especial, uma 
combinação por um conjunto alfanumérico Isto justifica-se pelo 
valor pragmático e científico desse tipo de relevo na medida em 
que ele traduz a energia da erosão O conjunto alfanumérico foi 
utilizado para representar duas variáveis morfométricas desse 
tipo de modelado: a densidade e o a profundamente da drenagem 
As variáveis morfométricas são tratadas por amostragem de áreas 
mais representativas dentro de um domínio ou região, corn ex
pressão de continuidade em até mais de uma Folha Os valores 
obtidos integram uma tabela que permite a identificação de cada 
combinação das variáveis em um conjunto de referências globais 
comparativamente aos demais valores obtidos na Folha ma
peada. 

A quinta ordem de grandeza, dentro do princípio básico de 
organização taxonômica decrescente, abrange fatos que só 
podem ter, por sua dimensão areal, uma representação por sím
bolos lineares ou pontuais As formações superficiais, pela 
complexidade e dimensão em que são tratadas, figuram com sím
bolos de ocorrência 

A morfodinâmica é uma parte significativa do mapeamento 
tanto mais que alguns de seus mais importantes fenômenos 
significam desequilíbrios criados pela atuação do homem sobre o 
relevo Alguns desses fatos são generalizados, como a erosão 
dos solos, solifluxão, acão de térmitas, e outros são localizados, 
como os deslizamento~ em rodovias A representação por varie
dade de símbolos é uma imposição tanto da escala como do pró
prio fato. Utilizando-se variações nos símbolos pode-se acres
centar outros tipos de informes: continuidade têmpora-espacial e 
ritmo de ocorrência. 
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2 2.5.1 -Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda do mapa geomorfológico foi organizada 
para que as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas 
dentro ela classificação taxonômica expressa em ordem de ÇJran
deza. É esse princípio que organiza as unidades da estrutura 
da legenda 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios geo
morfológicos organizados em chaves laterais Há uma ordenacão 
na citação destes domínios refletindo uma implicação cron~ló
gica, em que os fatos devem ser plotados na legenda dos mais 
recentes para os mais antigos 

A subdivisão dos domínios é feita imediatamente aos seus 
títulos, pela titulação das regiões e das unidades geomorfológi
cas organizadas segundo seu grau de expressividade geo
morfológica Entre essas titulações estão representados os 
modelados de aplanamento, de dissolução, de acumulação e de 
dissecação por barras geométricas dimensionadas proporcional
mente à respectiva área mapeada. Essas barras contêm ainda as 
seguintes informações: as cores das unidades geomorfológicas 
separadas em 2 cores derivadas para representar os tipos de 
modelados; as associações de letras-símbolo qualificando os 
tipos e as fácies dos modelados de aplanamento, de dissecacão, 
de dissolução e de acumulação Abaixo dessas barras encontra
se a identificação geral e resumida do domínio geomorfoló
gico. 

Os modelados de acumulação, dispersos no mapa em diferen
tes unidades geomorfológicas e que não constituem um domínio, 
têm sua área representada em uma barra, plotada antes da defini
ção das letras-símbolo A definição dos tipos de modelados 
mapeados na Folha 1:1 000 OOOvem em seguida ao conjunto de 
barras Ela é feita a partir de uma definição padronizada das letras
símbolo. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades geo
morfológicas obedecem, na legenda, a um comando único, 
localizado no final das descrições dos modelados São qualifica
das em homogênea (quando controladas apenas pela erosão) e 
diferencial (quando há um forte controle estrutural). Elas são 
definidas pela densidade de drenagem, qualificada em fina, 
média e grosseira (f, me g), e pelos números de 1 a 3 em que se 
qualificou o aprofundamento da drenagem. Após definições dos 
dois componentes da dissecação há um quadro em que todas as 
combinações possíveis destes componentes são agrupadas em 
um conjunto alfanumérico O quadro permite ao leitor identificar 
as fácies de dissecação homogênea representadas no mapa por 
ornamentos variando de intensidade sobre as cores As fácies de 
dissecação diferencial são buscadas apenas pelo algarismo rela
cionado ao aprofundamento da drenagem. 

Os fatos mapeados na quinta ordem de grandeza são orga
nizados na lista de símbolo, tendo também comando único, inde
pendentemente da unidade geomorfológica onde foram ma
peados 

O conjunto de informações geomorfológicas, descritas na 
legenda do mapa, está condensado em um quadro síntese da 
geomorfogênese, que se encontra no fim do capítulo com o 
mesmo título e constitui um resumo deste, visando a organizar 
informações que não foi possível superpor aos dados já acumula
dos no mapa geomorfológico O referido quadro, baseado na 
coluna geológica, ordena os eventos geomorfológicos, com 
ênfase nos fatos mais recentes São ressaltados os sistemas mor
fogenéticos atuantes em cada etapa da morfogênese 

De acordo com as características da metodologia, a natureza 
sistemática do mapeamento e a oportunidade de publicação em 
cores, o mapa geomorfológico resultante, baseado em informa
ção fornecida pela imagem de radar e complementado pelas 
pesquisas de campo, amplia os conhecimentos geomorfológi
cos, possibilitando sua utilização por especialistas em outras 
áreas afins de conhecimentos Além disto fornece dados sobre a 
composição do relevo por unidade de manejo ambiental, que 
constitui o embasamento teórico-prático no qual devem se apoiar 
a análise e o planejamento regionais 
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2.3- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

2.3.1- Domínio das Planícies de Acumf.!lações Recentes 

Na Folha SD.23 Brasília este domínio engloba modelados de ori
gem fluvial que traduzem as etapas de evolução da planície do 
médio rio São Francisco e de seus principais afluentes Com
preende sedimentos do Quaternário, representados pelas alu
viões pouco consolidadas ou inconsolidadas de espessura 
variada (vide 1 -Geologia) 

A planície do rio São Francisco é a única que apresenta con
tinuidade e extensão suficiente para ser representada como uma 
unidade geomorfológica nesta escala de mapeamento Possui 
formato alongado de direção SO-N E desde os paralelos dos 12°S 
a jusante da cidade de lbotirama(BA) até 16°S a montante da 
cidade de São Francisco(MG) Ocupa extensão de cerca de 7 880 
km2, prolongando-se por aproximadamente 620 km do extremo 
sul ao nor-nordeste da Folha SD.23 Brasília, tendo sido imageada 
nas Folhas SD 23-X-B X·C. X-D Z-A. Z-C. Z-D e Y-D 

Este domínio é representado apenas pela região denominada 
Planícies Fluviais do Médio São Francisco 

2 3 1 1 -Região das Planícies Fluviais do Médio São Fran
cisco 

Corta a superfície aplanada do Vão do São Francisco, penetrando 
no corredor entre os compartimentos dos Patamares do Chapa
dão e na Baixa Chapada do São Francisco (Fig. 2 3) Trechos 
desta planície fluvial, mais estreitos, cortam o Pediplano Serta
nejo, no vale do rio Paramirim 

O tipo de clima predominante é o tropical, caracterizado por 
duas estações distintas: uma estação seca mais longa, seguida 
de curta estação chuvosa A pluviosidade nesta área é aproxima
damente entre 600 e 1 000 mm anuais, ocorrendo uma diminui
ção progressiva de sul para norte, à medida que as médias de 
temperatura crescem de 24°C para 26°C 

Na média bacia do São Francisco, a drenagem é, de maneira 
geral. constituída de rios intermitentes, com exceção do rio Verde 
Grande, afluente da margem direita, e dos demais rios da margem 
esquerda Dentre estes, os principais de sul para norte são: Uru
cuia, Pardo, Pandeiros, Carinhanha e Corrente que possuem 
planícies aluviais mapeáveis na escala 1 :1 000 000, assim como 
os rios Verde Grande, Santo Onofre e Paramirim afluentes da mar
gem direita Os rios Urucuia, afluente da margem esquerda, e 
Paramirim, afluente da margem direita, possuem suas con
fluências com o São Francisco nas Folhas SE.23 Belo Horizonte 
a sul eSC 23 Rio São Francisco a norte respectivamente Esses 
rios, de maneira geral. apresentam baixo gradiente próximo às 
suas confluências, favorecendo a penetração das águas do rio 
São Francisco em seus baixos cursos 

A planície aluvial do São Francisco tem largura variável, sendo 
que o seu trecho mais estreito situa-se entre ltacarambi e Manga, 
nÇJs Folhas SD 23-Z-A e Z-C, onde ela não é mapeável nesta 
escala A maior lagura ocorre a montante de Paratinga, nas Folhas 
SD 23-X-B e X-D, onde ultrapassa 20 km 

Nesse trecho percorrido pelo rio São Francisco várias cidades 
ribeirinhas são inundadas nos períodos de cheias que ocorrem 
entre os meses de novembro a marco Entre elas estão: São Fran
cisco, Januária e ltacarambi na Fol.ha SD 23-Z-C; Manga e Cari
nhanha na Folha SD.23-Z-A; Bom Jesus da Lapa na Folha 
SD 23-X-D; Paratinga e lbotirama na Folha SD 23-X-B Existem 
rodovias construídas sobre aterros que chegam às margens do rio 
São Francisco cruzando o terraço e as planícies fluviais. Este é o 
caso da BR-242 no trecho em que liga lbotirama a Barreiras, 
completado por passagem em balsa, cruzando antes uma plan í
cie com paleocanais do rio São Francisco Assim como este, ou
tros trechos de rodovias são prejudicados pelas enchentes, como 
aquele de 65 km de extensão da BR-030, situado entre Cari
nhanha e Palmas de Monte Alto que até junho de 1980 con
servava os efeitos da erosão produzida pelas enchentes de 
1978 

Nos 620 km que percorre as áreas imageadas na Folha SD 23 
Brasília, o rio São Francisco possui cerca de 40 m de gradiente, ou 



F1g . 2.3 - Vãu do São Franc,sco e Pa1am.>tcs cio Chapadão - T1pos de modelados, 

se j<l , aproximadamente 1 rr para cad <l 1 5,5 km. O fraco grad iente 
aliado ao pequeno desnível nas margens do São Francisco 
favorece as inundacões das grandes áreas que compõem sua 
planície . 

Est<J reg1ão geomoriológica comporta na Folha 50.23 Brasíl ia 
apenas uma unidade constituída de Várzeas e Terracos A luv iais 
onde se encontram as diversas feições de acumulação e de ero· 
são provocadas pelo escoamento fluvia l. 

2. 3. 1.1.1 -Várzeas e Terraços Aluvia is 

Na Folha SD .23 Brasíl ia o termo várzea está sendo utilizado para 
designar a parte da planície fluvia l, que se posic1ona topograf1r.a· 
mente entre os terraços e o talvegue do rio. suje1ta a inundações. 
As várzeas e os terraços, que podem conter diques aluviais, ban· 
cos de areias laterais e medianos. canais de enchentes. lagoas 
etc .. foram mapeados isoladamente ressaltando esses diferentes 
estágios da evolução geomorfológica recente da planície do São 
Francisco. Geralmente o limite entre terraço e várzea se faz por 
ressalto topográf ico ou borda de terraço fluvial, registrado no 
mapa geomorfológico. São exemplos deste tipo de l imite os tre· 
chos do rio São Francisco localizados nas Folhas SD.23·Z ·C. 
ent re Januária e ltacarambi. e X ·B entre Para11nga e lbotirama. 
Nas Folhas SD.23·X·C, X·D e Z·A, entre Carinhanha e Bom Jesus 

da lapa, o terraço coalescc com a planícte sem formar ressalto 
topográfico mapeável na esca la 1:1 000.000. 

As aluviões do Ouaternáno e arua1s que formam esta untrtade 
foram depositadas sobre os sedimentos do Grupo Bambu í do Pro· 
terozóico Superior. O matenal que constitui os terraços varia de 
uma margem para outra do no São Francisco e entre este e seus 
afluentes Verde e Param~rim . na dependência da constituição 
geológica dos vales e dos seus regimes. localmente podem apre· 
sentar ma1s de um nível separados por ressalto que indica uma 
rewmada de erosão nas aluv1ões. Na margem direita foram sele· 
Ctonados alguns perfis sobre o rratcrial dos terraços . que mos · 
tram uma sucessão de eventos pelos quais se traduz a instalação 
da drenagem do r io São Franctscc. Em diversos trechos da plan í· 
c ie do São Francisco se venficam os diques aluviais e entre eles 
traçados de canais de enchentes e paleocursos de água (Est. 2.1 
A). Geralmente posicionam-se nos terraços ou nos contatos das 
várzes com o terraço. Os trechos onde estes canais ocupam maio· 
res extensões lineares ocorrem nas áreas imageadas na Folha 
SD.23·Z·A a montante e a jusa nte de Carinhanha: na margem 
esquerda na Folha SD.23·X·D a montante de Bom Jesus da Lapa 
c na Folha SD.23·X ·B a montante de lbotirama na margem 
d1re1ta. 

No lugarejo onde se si tua o porto Pedras de Maria da Cruz (tra· 
vessia de balsa para Januán<J), um perf1l na barranca do rio éipre· 
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senta cerca de 33m de sedimentos onde ocorrem na base 3m de 
canga conglomerática seguida de 2 m de canga piso I ítica 
cimentada; sobrepostas a essas cangas ocorrem camadas 
sucessivas de material com textura argilosa e síltica; entre estas 
aparecem lentes de calcário branco, pulverulento, com 1 m de 
espessura; no topo o material coluvial é de textura arena-argilosa 
com areias finas e coloração amarelada, com aproximadamente 5 
m de espessura (Fig 2 4) 

Esse material de terraço relacionado com depósitos pro
venientes das encostas do compartimento do chapadão situado a 
leste corresponde a leques ou cones de torrentes que funciona
ram como corridas de lama, convergindo para o rio São Francisco, 
precedendo a fase propriamente fluvial 

Em Paratinga, na Folha SD.23-X-B, foi observado um corte 
recoberto por areias finas da atual deposicão do rio São Fran
cisco Neste corte também foram analisad~s os estratos argilo
sílticos resultantes das corridas de lama que caracterizaram a fase 
precedente à instalação da drenagem atual 

Nos barrancos do rio São Francisco nas proximidades de Bom 
Jesus da Lapa as observações dos sedimentos demonstram uma 
certa uniformidade de comportamento do rio na sua margem 
direita Os setores de solapamento côncavos geralmente apre
sentam-se com material mais fino. argilo-síltico Trata-se de colú
vios que recobrem rampas convergentes para o São Francisco; nos 
setores de deposição convexos. os barrancos apresentam-se 
com estratificações de areias finas e médias e poucas lentes de 
argila No morro kárstico, em Bom Jesus da Lapa, são observadas 
na base as diversas marcas da água do rio São Francisco durante 
suas subidas nos períodos de enchentes A marca mais elevada 
está registrada a aproximadamente 15m de altura em relacão ao 
nível das águas visto em junho de 1 980 Ocorrem diversas ~armi
tas que alcançam diâmetros de 1 O a 15 em Elas aparecem ape
nas no espacamento onde foram registrados os níveis de subida 
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Fig 2 4- Porto Maria da Cruz -Acumulação torrencial entalhada pelo rio São 
Francisco 
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de água do rio. São marcas que caracterizam a ação mecânica da 
água nos calcários Este morro de calcário fica à margem direita 
de um vale abandonado Trata-se de um "braço morto" que se 
posiciona a aproximadamente 1,5 m de altura em relação ao nível 
de água do rio no mês de junho de 1980 Ele responde pela movi
mentação do rio São Francisco em sua planície fluvial No topo o 
relevo kárstico mostra os pttons, cúpulas e torres (Est 2 I B) 

Na margem esquerda, próximo à confluência do rio Corrente, à 
altura da cidade de ltacarambi, o nível de terraço mais elevado 
apresenta-se pedogeneizado Nele o material é de cor creme e 
textura arena-argilosa, com fraca dissecação Apesar de topogra
ficamente mais altos, os terraços são eventualmente atingidos 
pelas cheias do rio Na imagem de radar são observados diversos 
diques aluviais no terraço e na planície aluvial, sendo que nos 
primeiros os topos dos diques podem estar livres das enchentes 
do rio São Francisco Em vista disto são recobertos por vegetação 
de maior porte; na várzea esses diques ficam submersos e rece
bem depósitos arenosos e lamosos durante os períodos de águas 
altas Este fato é exemplificado nas ilhas posicionadas a jusante 
de Bom Jesus da Lapa e proximidades da foz do rio Corrente, 
Folha SD 23-X-D. onde os moradores das partes altas, sobre 
diques aluviais, são prejudicados por ocasião das chuvas Os 
diques aluviais posicionados na várzea são povoados por vegeta
ção que se fixa durante o per(odo de vazante do rio Nesta época 
as águas do rio Corrente penetram nas águas do rio São Fran
cisco, correndo paralelamente a este Esse afluente proveniente 
do chapadão possui um regime controlado pela pluviosidade e 
pela retenção de águas por infiltração nas camadas sedimentares 
que fluem transportando grande carga em suspensão A diferença 
de cor das águas dos dois rios é observada por centenas de me· 
tros, até que ocorra a gradativa mistura das águas Este fato 
explica a quantidade de ilhas existentes na confluência do rio São 
Francisco com o rio Corrente A existência de seixos de arenitos 
da Formação Urucuia e de sedimentos do Grupo Bambuí que 
variam em diâmetro de 2 a 8 em, com aspectos subangulosos, 
subarredondados e arredondados recobrindo partes das ilhas, 
demonstra a contribuição aluvial do rio Corrente naquele setor do 
curso do São Francisco Os sedimentos arenosos ali encontrados 
assemelham-se àqueles observados nas margens de deposição 
do rio A informação dos moradores locais é que areias finas, que 
estão recobrindo a ilha e os trechos da planície, foram deposita
das nas últimas enchentes Segundo esses informantes, a 
camada depositada pelo rio São Francisco na cheia de 1978 
ultrapassou 1 m de espessura, havendo coincidência destes 
dados com a informação obtida nas proximidades de Bom Jesus 
da Lapa e de Januária. Algumas dessas ilhas, conhecidas 
regionalmente como "coroas do São Francisco", não eram vistas 
nas vazantes do rio 

Alguns afluentes do rio São Francisco, que desembocam 
neste percurso, como os rios Pardo, Pandeiros, Verde Grande, 
Carinhanha e Corrente, possuem planícies extensas Seus vales 
são de fundo plano apresentando rebordos no limite com a 
superfície de aplanamento da unidade contígua. No caso do rio 
Pandeiros a imagem de radar registrou o tom cinza-claro, que 
visualmente a ressalta das outras planícies O sobrevôo de setem· 
bro de 1978 mostrou que são áreas alagadas recobertas por 
vegetação de pequeno porte. Portanto, o tom visto na imagem de 
radar é conseqLiência da vegetação graminóide que emerge ao 
nível de água (vide 4- Vegetação) O rio Pardo tem planície are· 
nosa e muitas marcas de meandros, mesmo nos trechos em que 
seu curso está retilinizado O rio Verde Grande mostra uma 
extensa planície com depósitos arenosos Este rio, nas obser· 
vacões feitas no sobrevôo de setembro de 1978, apresentava 
ap~nas um filete de água, balizado pelos depósitos de areia exis
tentes em seu leito normal Sua planície fluvial possui vários 
meandros abandonados 

No Carinhanha a imagem de radar mostra uma ampla faixa de 
planície fluvial, em que o rio meandrou em busca de seu leito atual 
(Est 211 A) Da cidade de Carinhanha para sul há uma faixa de 
planície ligada aos rios Carinhanha e São Francisco. Nela há mar· 
cas de meandros elaborados pelo rio Carinhanha. Esta área de 
paleomeandros do rio Carinhanha (Est 211 B) é atualmente ocu-



pada pelas cheias do rio São Francisco indicando uma mudanca 
recente do comportamento desses rios. · 

A planície do rio Corrente está encaixada no Vão do São Fran
cisco sendo de 6 a 1Om o desnível entre a lâmina de água e a vár
zea, observado em outubro de 1980 Nos perfis que ocorrem em 
suas margens são notados dois níveis de deposição: na base a 
textura é argilo-síltica e no topo o material apresenta-se argila
arenoso fino. Em Sítio do Mato situado a 20 km a montante da foz 
do rio Corrente as areias do topo do perfil são mais grosseiras do 
que as encontradas a montante, e são semelhantes às que se 
situam ao longo do curso do rio São Francisco. É evidente a 
influência das águas das cheias do rio São Francisco na planície 
aluvial do rio Corrente e demais afluentes da margem esquerda, 
até vários quilômetros a montante de suas confluências 

Dois outros afluentes do São Francisco têm as suas emboca
duras situadas fora da área da Folha SD 23 Brasília, porém partes 
dos seus cursos estão incluídas nesta Folha. O rio Urucuia, que 
corre sobre a Baixa Chapada do São Francisco, e o rio Paramirim, 
no Pedi plano Sertanejo, são rios de leitos arenosos que possuem 
grandes variações no fluxo de suas águas comparando-se os 
períodos de cheia e vazante Esses dois rios possuem planícies 
aluviais que eventualmente alcançam 3 km de largura e nelas os 
terraços não apresentam extensões mapeáveis nesta escalá 

2 3 2 -Domínio das Depressões Pediplanadas 

Este domínio caracteriza-se por constituir uma macrotopografia 
relacionada com fatores morfoestruturais à qual se superpõem as 
feições resultantes das ações morfoclimáticas, gerando superfí
cies de aplanamento interplanálticas e periféricas. algumas das 
quais são karstificadas 

Na Folha SD 23 BrasOia, este domínio é composto por duas 
regiões correspondentes às bacias do São Francisco e seus 
afluentes Verde Grande e Paramirim, do rio de Contas (média 
bacia) e do Tocantins e seus formadores Maranhão e Paranã As 
primeiras são limitadas pelas coordenadas de 42° a 44°0 e 12° a 
16°S e a última entre 46°30' a 48°00'0 e 12°00' a 15°30'S As uni
dades incluídas neste domínio estão imageadas em parte das 
Folhas SD.23-V-A, V-C, V-B, X-A, X-C, X-D, Y-A, Y-C, Z-A, Z-B, Z
C e Z-D, ocupando uma área de 100.160 km2, e estendem-se ao 
norte para a Folha SC 23 Rio São Francisco, a sul para a Folha SE 23 
Belo Horizonte, a leste para a Folha SD .24 Salvador e a oeste para 
a Folha SD 22 Goiás. 

As altitudes predominantes estão entre 400 e 600 m, corres
pendendo aos pisos das depressões. Sobre esses pisos os con
juntos de relevos residuais alcançam altitudes de 900 m. 

Predominam as feições de pediplanos com cobertura detrí
tica, principalmente arenosas, contendo localmente seixos ou 
argilas De maneira geral essas depressões foram submetidas a 
processos de pediplanação em rochas do embasamento e do 
Grupo Bambuí e localmente a processos de dissolucão de rochas 
calcárias deste grupo As feições estruturais demo.nstram que a 
área foi pouco afetada por esforços tangenciais, porém sua 
cobertura mostra distorções localizadas sob a forma de pequenas 
falhas normais de fraco rejeito que acompanharam os movimen
tos de ascensão dos planaltos entre os quais se estabeleceram 
As falhas surgem tanto nas proximidades da borda ocidental da 
serra do Espinhaço, tendo algumas delas continuidade na de
pressão, como na parte ocidental da Folha SD 23 Bras O ia Nesta 
área são comuns as lineações estruturais com direção geral SE
NO e SO-NE, que são também as direções preferenciais das fa
lhas neste domínio Eventualmente aparecem alinhamentos de 
direção N-S e OcE 

No Estado de Goiás as cidades mais importantes posiciona
d~s neste domínio são: Cavalcante, Conceicão do Norte Alto 
Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte e Paranã ·No Estado da Bahia 
estão posicionadas lbotirama, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e 
Paramirim dentre outras cidades de igual importância 

O domínio foi dividido em duas regiões, separadas espacial
mente pelo Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins: De
pressão do Tocantins e Depressão do São Francisco-Rio de 
Contas 

2 3.2 1 - Região da Depressão do Tocantins 

Na Folha SD 23 Bras O ia, esta região encontra-se na porção cen
tral e centro-oriental das Folhas SD 23-Y-C, Y-A, V-C, em quase 
toda a Folha SD 23-V-A, no extremo sudoeste da Folha SD.23-V
C e extremo leste e noroeste da Y-A A oeste a região estende-se 
para a Folha SD.22 Goiás e a norte para a Folha SC 23 Rio São 
Francisco Possui uma forma alongada no sentido N-S, alargan
do-se no sentido 0-E na Folha SD 23-V-A A área ocupada por 
esta região na Folha SD 23 BrasOia é cerca de 41 130 km2 

As altitudes variam entre os 300 e 800m. As maiores altitudes 
correspondem aos trechos rampeados da depressão no contato 
com o Complexo Montanhoso Veadeiros-Ara í, nas proximidades 
das cidades de Teresina de Goiás e Cavalcante (Folha SD 23-V
C) As menores altitudes são encontradas ao longo dos rios 
Paranã e Palma 

Engloba rios que fazem parte da bacia do Tocantins, sendo o 
Paranã o principal. De maneira geral os rios apresentam-se 
encaixados, com leitos secos preenchidos por seixos e matacões 
de quartzo e quartzito trabalhados. Eventualmente os entalhes 
são rasos e por vezes salienta-se a existência de terracos com 
material arenoso de cor creme · 

A vegetação nesta região é constituída principalmente por 
Savana Arbórea Aberta A presença de espécies popularmente 
denominadas de "barrigudas" indica, de certa maneira, sedimen
tos com alto teor em cálcio, onde o modelado aplanado da região 
desenvolve-se sobre litologias calcíferas pertencentes ao Grupo 
Bambuí (vide 1 -Geologia) 

No setor sul da Depressão do Tocantins são frequentes as 
lineações estruturais com direção preferencial de SE-NO e SO
NE, em rochas do Grupo Bambuí. incluindo calcários Nesta área 
distingue-seu~ grande número de lagoas temporárias de formas 
arredondadas Areas de acumulacões inundáveis foram assinala
das no mapeamento. com con~entrações delgadas de areia 
média a grosseira com grãos de quartzo retocados sobre crostas 
limon íticas A vegetação favorece o escoamento difuso com con
centração do material arenoso ao pé dos tufos esparsos de gra
míneas. ciperáceas e xiridáceas 

Na parte norte, o aplanamento instalou-se sobre rochas do 
embasamento Nesta área são frequentes os relevos residuais 
seguindo lineações estruturais com direção SE-NO. cristas simé
tricas, assimétricas e mselbergs Depressões rasas recobertas por 
areia são evidenciadas em meio a extensas áreas encouracadas 
onde eventualmente afloram blocos de quartzitos As form~cões 
superficiais são pouco espessas de textura argilo-síltica embora 
localmente, nas proximidades da confluência dos rios Paranã e 
Palma, ocorra cobertura arenosa mais espessa, de origem 
fluvial 

As cidades mais importantes posicionadas na Depressão do 
Tocantins são: Flores de Goiás. laciara e Alvorada do Norte. 
localizadas na Folha SD 23-Y-A. Conceição do Norte e Paranã, na 
Folha SD 23-V-A Esta última localiza-se nas proximidades da 
confluência do rio Palma no rio Paranã As cidades de Cavalcante 
e Teresina de Goiás localizam-se na Folha SD 23-V-C 

A Depressão do Tocantins por suas peculiaridades e por apre
sentar litologias diferentes foi dividida em duas unidades geo
morfológicas: o Pediplano do Tocantins e o Vão do Paranã 

2 3 2 1 1 - Pediplano do Tocantins 

Na Folha SD 23 Brasília o Pediplano do Tocantins prolonga-se 
desde a garganta de superimposição que o rio Paranã entalhou no 
Complexo Montanhoso Veadeiros-Ara í, englobando toda a bacia 
hidrográfica do rio Palma Esta unidade está imageada em quase 
toda a Folha SD 23-V-A, na Folha SD 23-V-C e na Folha SD 23-Y
A. onde um trecho do pediplano está embutido no Complexo 
Montanhoso Veadeiros-Ara í e nas Chapadas do Alto Rio Mara
nhão (Fig 2 5) Esta parte intermontana do Pediplano do Tocan
tins embora apresente descontinuidade espacial foi incluída 
nesta unidade em vista das semelhanças morfológicas e hidro
gráficas O trecho contínuo da unidade estende-se para norte na 
Folha SC 23 Rio São Francisco, a leste limita-se com os Pata ma-
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Fog 2.5 - Supenmposoção do roo Parani 

res do Chapadão Central e a oeste prolonga-se para a Folha 50.22 
Go1ás. 

A area ocupada pelo Pediplano do Tocantms na Folha 50.23 
Brasfl1a é cerca de 23 .820 km2 englobando o trecho descont inuo 
referido anteriormente . 

As maiores altitudes da un1dade chegam aos SOOm e referem· 
se às areas de contato com o Complexo Montanhoso Veadeiros
Arai. A noroeste da Folha 50 .23-V·A. os relevos res1dua1s que 
afloram ao nível topográfico da depressão apresentam também 
elevações express1vas. Entretanto. as altitudes predominantes 
f1cam entre os 400e 600m. e se referem ao p1so geral da depres· 
são . As menores altitudes. 300m. ocorrem ao longo dos cursos 
dos rios Paranã e Palma. 

Na 1magem de radar, o aspecto do Ped1plano do Tocantins é 
contrastante em relação aos outros aplanamentos da área: 
mostra-se com textura heterogênea e áspera . O aplanamento 
parece desf1gurado por uma rede de canais de pnmeira ordem 
que não chegou a aprofundar os talvegues . São canais inc1p1en· 
tes e sazonais em relevo plano com pouca inclinação Este 
ped1plano apresenta-se com múmeros mselbetgs e outros resi· 
duais como os "dorsos de baleia··. 
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Há ev1dênc1as de uma fase da morfogénese . durante a qual 
ocorreram espraiamentos que alcançam grandes extensões. Nas 
proximidades da serra Branca ou de Arra1as estes espraiamentos 
contêm mUitos blocos de quartzitos arredondados e metassedi · 
mentos relacionados ao Grupo Arai. Nestes trechos também 
aparecem pavimentos formados dos detritos de ve1os de ouArtzo 
ocorrentes em toda a extensão da unidade. 

Nos le1tos dos rios ocorrem afloramentos e b locos rochosos 
que correspondem a uma fase de escoamento torrenc1al impor· 
tante. como se pode observar no no Paranã (Est. 2.111 A). Geral· 
mente nos ressaltas formados entre os topos dos relevos mais 
planos e a mc1são dos vales. notam-se couraças ferruginosas. É 
comum que em certos trechos da estrada a couraça esteia 
revolvida servindo de piso para as estradas. 

Nas proximidades da cidade de Conceição do Norte as coura· 
ças que aparecem à superfície são contínuas e os blocos se espa· 
lham ao longo das estradas chegando a cerca de 1 m de diâmetro. 
Eventualmente elas mostram aspecto de grandes laies. Em me1o 
a essas extensas areas encouraçadas pos1cionam -se depressões 
rasas. recobertas por areias de coloracão creme entalhadas por 
riachos secos . Nestas depressões. o material arenoso apresenta 



pisólitos. Este fato estél principalmente documentado nos tre
chos de travessia dos rios Paranã. Palma e Palmeiras. A partir da 
margem esquerda do rio Palmeiras para leste, a capa de areia se 
espessa sendo recoberta por cerrado arbóreo com troncos finos. 
Este trecho do Pedi plano do Tocantins está mais próximo e por
tanto mais ligado ao recuo das escarpas do Chapadão Central em 
arenitos da Formação Urucuia. Este trecho mais arenoso também 
é intercalado pelas depressões inundáveis. por espraiamentos de 
quartzo e eventuais cangas roladas com até 1 m de diâmetro. Na 
passagem do plano arenoso para as depressões Inundáveis são 
mais constantes as cangas. 

Entre as cidades de Cavalcante e Teresina de Goiás, o aplana
manto interpenetra o Complexo Montanhoso Veadeiros-Araf. 
formando sistemas de planos convergentes para o centro da de
pressão. Nas proximidades de Cavalcante nota-se o truncamento 
do embasamento, parcialmente coberto por um pavimento com
posto de fragmentos de quartzo e de quartzitos que compõem as 
escarpas da serra esculpida em rochas da Formação Arraias. São 
constantes os registros de cascalhos ferruginizados misturados 
no pavimento detrftico. Em superfície há um material arenoso 
com espessura média de 1 m observado nos cortes das estradas. 
De Teresina de Goiás para o norte o relevo também apresenta um 

pavimento de sei.xos. predominando ali o material grosseiro 
em superfrcie. 

Nas proximidades da cidade de Monte Alegre de Goiás ellis
tem blocos conglomeráticos ferruginosos concentrados geral
mente perto das cristas residuais. Há relação entre a migração e 
precipitação do ferro e as rochas que compõem os relevos resi
duais aue ocorrem na área. Nas vizinhanças de Campos Belos as 
formações superficiais são mais finas. com textura argilo-siltica 
refletindo as caracterfsticas das rochas do Grupo Bambur que 
foram truncadas pelo aplanamento e a presença de colúvios pro
venientes do chapadão situado a leste. Alguns dos residuais 
possuem vertentes ravinadas semi-recobertas pela vegetação. 

Na Folha S0.23-V-C. o trecho em que a depressão está embu
tida entre os relevos do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí 
tem forma ovalada e nele se localiza o distrito de Colina. Folha 
S0.22 Goiás. Na Folha S0.23 Brasília está delimitado por escar
pas abruptas. algumas de falha, em rochas da Formação Arraias 
(Fig. 2.6). Na Folha 50.23-Y-A. o pediplano penetra nas Chapa
das do Alto Rio Maranhão seguindo a orientação estrutural da 
área. controlado pelo nfvel de base regional do rio. afluente do 
Tocantins (Fig. 2. 7). 

Flg. 2.6- Pediplano do Tocanlons o Comple .. o Montanhoso Veadeiros-Aral- Tlpos de modol~dos. 
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Fog. 2. 7- Pedoplnno do Tocan11ns e Chapadas do Aho Aío Maranhão- Topos de modelados 

Os pedimentos existentes neste trecho estão em fase de 
dissecação pela instalação da drenagem. No momento os vales 
são mcipientes. A área é recoberta por material pedregoso e os 
rios correm entre afloramentos rochosos. Geralmente o material 
é coluv1onar. sendo que os fragmentos de quartzo aparecem nas 
áreas ma1s elevadas, resultado da destru1cão de veios locais. As 
aluv1ões existem localmente nas proximidades dos cursos dos 
principais rios e nas suas confluências com o rio Paranã . Esta uni
dade. embora possua características s1mllares á Depressão do São 
Franc1sco- Rio de Contas. não foi 1ncluida nela pelo fato de se 
encontrar em região geográfica diversa onde a evolução geo
morfológica recente esteve na dependência de agentes c l imáti
cos d iferentes daqueles do nordeste do pais. 

2.3.2.1 .2 - Vão do Paraná 

Na Folha SD .23 Brasfl1a foi adotado o termo regional vão para 
designar a depressão posicionada entre relevos mais altos . repre
sentados aqui pelo Planalto do D1v1sor São Francisco-Tocantins 
a leste e pelo Planalto Central Goiano a oeste Esta umdade tem 
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formato ovalado com o eixo maior na direção N-S. tendo sido 
imageada na porção central e centro-oriental das Folhas 50 .23-
V-C. Y-A e Y-C. Limita-se a sul-sudoeste com as Chapadas do Dis
trito Federal e o Planalto das Nascentes dos Rios Paraná- Preto: a 
oeste com as Chapadas do Alto Rio Maranhão e o Complexo 
Montanhoso Veadeiros-Ara i: a nor-noroeste com o Pediplano do 
Tocantins: a nor-nordeste e a leste com os Patamares do Chapa· 
dão; e a sudeste com as Chapadas de Paracatu. 

Suas altitudes variam entre 400 e 600 m . As maiores ele
vações referem-se aos pedimentos mais altos em contato com os 
Patamares do Chapadão a leste e as Chapadas do Alto Rio Mara-
nhão a oeste. · 

A rede de drenagem que corta a unidade é a do no Paraná e 
seus afluentes. alguns apresentando leitos secos geralmente 
preenchidos por seixos e matacões de quartzitos trabalhados. O 
rio São Bartolomeu e o rio dos Macacos. posicionados ao pé das 
escarpas do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araie das Chapa
das do Alto Rio Maranhão. a leste da cidade de Alto Paraíso de 
Goiás. têm terraços arenosos de cor creme. sobrepostos a nível 
de blocos rolados. situados a aproximadamente 4 m de altura. Os 



rios estão encaixados no material detritico e . sobre o plano mais 
al to. observam-se marcas de lagoa seca. com decantação de 
argila e vegetação gramíneo-lenhosa. Eventualmente os entalhes 
dos rios são rasos e. os blocos resultanms de epandagem 
grosseira estão na parte inferior das rampas recobertas por um 
material fino. Localmente os blocos afloram formando um pavi
mento detrítico em superfície por força do escoamento pluvial 
que carreia o material fino. pondo a descoberto os blocos 
rochosos. 

A característica mais Importante do relevo do Vão do Paraná é 
a sucessão na morfologia muito regular de planos encouraçados 
nos interflúvios cobertos por um material arena-argiloso averme
lhado e os planos mais baixos argilosos de cor cinza. Os relevos 
residuais são constituídos de calcário. mapeados como cristas 
orientadas S-N . tendo ao pé lajes inclinadas. A vegetação é de 
gramíneas e eventualmente "barrigudas" que proporcionam uma 
certa proteção desses planos em relação à ação pluvial. 

Ao pé das escarpas das Chapadas do Alto Rio Maranhão. ocor
rem planos superiores com cobertura arena-argilosa ferrugi
nizada. cor creme. sobre rochas sflticas. A parte superior destes 
planos está recoberta por material de espraiamento. posterior
mente cortado pela rede de drenagem mapeados como leques 
aluviais . Os planos situados no piso da depressão apresentam 
cobertura coluvial pouco espessa . ferrug inizada , tendo na base 
acumulação de argila que às vezes atinge mais de 1 m de espes 
sura. A variação de textura que ocorre na imagem de radar reflete 
a variação de vegetação entre os diversos planos , pouco disseca
dos pelos riachos. 

A norte da cidade de Flores de Goiás, a cobertura é resultante 
de um depósito aluvial . entalhado pela drenagem do r io Paranã . 
formando áreas inundáveis entre pequenas elevações residuais , 
interpretado por Blanck ( 1 979) como paleodunas. Nas bossas o 
material é arena-argiloso com areias finas, vegetação original de 
cerrado que foi retirado para o plantio de pasto; entre elas são 
encontradas lagoas temporárias visíveis na imagem de radar. nas 
bordas das quais se localizam cangas ao nível topográfico mais 
baixo e no topo material coluvial arena-argi loso (Fig . 2.8). 

Depressões fechadas e antigos va les com material fino arg ilo
so-síltico e vegetação de gram fneLJs estão concentrados ao sul de 

Fig. 2.8 - Vão do Paranã -Áreas Inundáveis. 

Flores de Goiás. Estas áreas onde predomina o escoamento 
difuso foram mapeadas como áreas de acumulação inundável. 
próximas ao curso do rio Paranã (Fig . 2.9). Na porção central da 
depressão do Vão do Para nã, o aplanamento possui uma cober
tura coluvial pouco espessa em média 20 a 30 em, sobreposta à 
canga piso I ítica. Esporadicamente afloram blocos de rochas da 
Formação Três Marias (vide 1 - GE'olog ia). 

A noroeste das Chapadas de Paracatu os planos dissecados 
estão sobre as ardósias e fil itos atingidos por alteração argilosa 
bem próximo da superfície . Esses planos inclinados convergem 
para os vales onde a vegetação é mais densa e eventualmente na 
parte infe.ríor os solos apresentam stnats de solodização (vide 3 -
Pedologia). Restos de planos encouraçados recobertos por uma 
capa arenosa de cerca de 1 m de espessura , correspondendo a 
uma superfície degradada (Pgi), são alternados por depressões 
rasas onde existe exploração de argila. 

Os planos si·tuados a oeste de Alvorada do Norte têm orienta
ção E-0 e são caracterizados por uma cobertura de matenal are
noso com pequena porcentagem de argila. A cidade fica 
localizada numa depressão onde está acumulado material fino 
argiloso relacionado com a alteração do calcário . Fot observado 
que a depressão foi preenchida por material alógeno proveniente 
de leste , que forma uma cobertura coluvial arénosa de cerca de 

Fig. 2.9 - Mêdio curso do rio Paranã- Drenagem desorganozada. 
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2m de espessura na proximidade das bordas de depressão; para 
o centro do Vão do Paranã, a cobertura diminui de espessura Em 
alguns locais nas proximidades do rio aparecem manchas de hi
dromorfia na parte inferior dos perfis, em contato com a rocha 

Nas vizinhanças da cidade de laciara as rampas são disseca
das pela drenagem (Pri), o material coluvial é avermelhado, are
no-argiloso, apresentando ferruginização intensa com ocorrên
cia de pisólitos Nas partes mais altas, os planos inclinados são 
cobertos por areias remanejadas para as depressões De maneira 
geral existem fenômenos de ferruginização em toda a área, ocor
rendo indistintamente em várias posições topográficas no Vão do 
Paranã 

As águas do rio Paranã sobem bastante na época das cheias, 
transportando grande quantidade de sedimentos, parte dos quais 
é depositada em sua planície aluvial Essas acumulacões descon
tínuas e de extensão limitada não formam uma ~nidade geo
morfológica destacada na Folha 

2 3 2 2 -Região da Depressão do São Francisco:..Rio de Contas 

Esta região, identificada por Barbosa, Boaventura e Pinto (1973 
como unidade morfoestrutural, posiciona-se na parte centro
oriental da Folha SD 23 Brasrlia, abrangendo a média bacia do rio 
São Francisco Nela destaca-se a vasta depressão formada pelo 
próprio rio São Francisco e seus afluentes, situada entre o 
Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins e o Planalto do 
Espinhaço, e a depressão que contém a bacia do rio Paramirim 
embutida entre o Planalto do Espinhaço e o Planalto da Diaman
tina Está compreendida entre as coordenadas de 12° a 16°S e de 
42°30' a 44°00'0 A área possui clima tropical semi-árido, ocupa 
59 030 km2, abrangendo o extremo oriental das Folhas SD 23-X
A, X-C, Z-A, Z-C e a parte ocidental das Folhas SD 23-X-B, X-D, Z
B e Z-D O vale do rio Paramirim ocupa a parte centro-oriental das 
Folhas SD 23-X-B e X-D Estende-se ao norte para a Folha SC 23 
Rio São Francisco, ao sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte e a 
leste para a Folha SD 24Salvador Apresenta um direcionamento 
N-S e um formato alongado acompanhando a configuração das 
bacias do São Francisco, Verde Grande e Param ir im 

A morfologia da área é representada, em geral, por um con
junto de relevos aplanados com altitudes médias que variam 
entre 400e 750m Os relevos residuais posicionados na margem 
direita do rio São Francisco atingem altitude máxima de 800 m, 
como as serras do luiú, da Gorutuba e Jaiba; outras elevacões 
localizadas ao sul de Livramento do Bruma do (Folha SD 24S~Iva
dor), prolongadas na Folha SD 23 Brasrlia, que alcançam altitu
des de 900 m 

A morfologia é caracterizada por extensos planos inclinados 
desenvolvidos sobre rochas do embasamento cristalino e do 
Grupo Bambuí (vide 1 -Geologia) 

Apresentando fraca dissecação, a rede de drenagem, em geral 
constituída de cursos intermitentes, está subordinada à bacia 
hidrográfica do rio São Francisco, exceto pequena área no ex
tremo orientai da Folha SD 23-Z-B, prolongando-se para a Folha 
SD 24 Salvador, que faz parte da bacia do rio de Contas 

Os solos ali encontrados variam de acordo com os tipos de 
modelados mapeados Nas áreas de Pgi (aplanamento degra
dado inumado) e nas áreas de Kc (karst coberto) existem 
Latossolos que atingem até 3m de espessura no sopé dos relevos 
residuais Nessas áreas, também ocorrem solos Podzólicos Os 
I< e (karst em vias de exumação) e os afloramentos calcários que 
constituem os residuais dos aplanamentos possuem solos 
Câmbico e Litólicos de acordo com a posição topográfica Nas par
tes mais baixas próximas aos vales além dos Cambissolos 
concentram-se Vertissolos Os Planossolos predominam nas 
proximidades das planícies aluviais onde também se encontram 
solos solodizados e Vertissolos localizados Numa vasta área 
embaciada, mapeada como Pgu (aplanamento degradado des
nudado), ao norte da serra do Monte Alto, há predominância de 
Planossolo Solódico em torno de numerosas depressões, que 
correspondem a um confinamento da drenagem A leste desta 
área, onde a topografia é mais acidentada, nota-se a presença dos 
solos Litólicos sobre rochas do embasamento 
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A cobertura vegetal é representada pela caatinga, que assume 
aspectos variados de acordo com os solos e a sua situação A caa
tinga arbóreo-arbustiva encontra-se no sopé das escarpas e dos 
relevos residuais sobre solos mais espessos como os Latossolos 
e Podzólicos e, às vezes, sobre Cambissolos formados em rochas 
calcárias; a caatinga rala arbustiva com predomínio de cactáceas 
prefere os solos Litólicos e Planossolos desenvolvidos sobre os 
pedimentos retocados e desnudados As partes ocupadas por 
Solonetz e Vertissolos permanecem nuas ou contêm temporaria
mente gramíneas 

As principais cidades da região são: Guanambi, Paramirim, lta
najé, Caculé, lbitira, lbia,çucê, todas localizadas no Estado da 
Bahia, sendo Guanambi a concentração urbana mais importante 

A região foi dividida em três unidades geomorfológicas: Vão 
do São Francisco, que abrange a maior extensão das áreas 
aplanadas ao longo dos rios São Francisco e Verde Grande; e 
Pedi plano Sertanejo, que inclui o vale do Paramirim, e os Patama
res do Médio Rio de Contas, que correspondem aos prolonga
mentos de unidades mapeadas na Folha SD.24 Salvador 

2 3 2 2 1 -Vão do São Francisco 

Por analogia com o Vão do Paranã, esta unidade também recebeu 
a designação de vão, encontrando-se balizada pelo Planalto do 
Divisor São Francisco-Tocantins a oeste e o Planalto do Espinha
co a leste Desenvolve-se no sentido N-S, estreitando-se na sua 
porção norte (Folhas SD 23-X-A e X-B) e alargando-se para o sul 
(Folhas SD 23-Z-A e Z-B) Na Folha SD 23-Z-C, a unidade forma 
um corredor estrutural entre os Patamares do Chapadão 

Abrange o médio vale do rio São Francisco, desde as cidades 
de São Francisco até lbotirama, ocupando uma área de 37 470 
km2 Limita-se a oeste com os Patamares do Chapadão e a leste 
com as Serras Setentrionais e os Patamares Orientais e Oci
dentais do Espinhaço Estende-se a norte para a Folha SC 23 Rio 
São Francisco e ao sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte Está 
imageada no extremo oriental elas Folhas SD 23-X-A, X-C, Z-A, 
Z-C e parte ocidental das Folhas SD 23-X-B, X-D, Z-B e Z-D 

Seu relevo é caracterizado por extensos planos inclinados par
tindo das escarpas e Patamares Orientais e Ocidentais do Espi
nhaço e dos relevos residuais Em todo o trecho oriental da 
unidade, precedendo o Planalto do Espinhaço, assim como as 
proximidades das serras do luiú e Jaíba, os relevos residuais 
aparecem sob forma de mselbergs e cristas residuais 

Nesta unidade as direções preferenciais das falhas são SE-NO 
e SO-NE Eventualmente aparecem alinhamentos de direção N
S e 0-E (vide 1 -Geologia) Na serra do luiú, em rochas calcárias, as 
fraturas são controladoras do relevo orientando a karstificacão 

O modelado de aplanamento por toda a margem esquerd~ do 
rio São Francisco, de Januária para norte, e pela margem direita, da 
cidade de São Francisco até a serra do Monte Alto, foi esculpido 
sobre I itologias do Grupo Bambu í Residuais de calcário demons
tram que este tipo de rocha ocupava posição topográfica mais 
elevada e que foi rebaixada pelos processos de pediplanação e de 
dissolucão relacionados com sistemas morfogenéticos diversos 
Na imagem de radar o relevo relativamente plano desta unidade 
apresenta uma textura lisa uniforme Rampas extensas que par
tem dos Patamares do Chapadão estendem-se até o rio São Fran
cisco e são cortadas por pequenos rios temporários encaixados, 
cujo desnível de modo geral está em torno de 2,5 a 3m de pro
fundidade, dissecando-as em lombas No topo dessas lombas de 
vertentes convexas, observa-se às vezes um pavimento detrítico 
O pediplano mantém localmente a cobertura coluvial que se 
espessa à medida que se aproxima do vale dos rios, variando a sua 
cor em função da posição topográfica: nas partes mais altas 
normalmente tem cor avermelhada; na meia encosta tende para o 
creme e nas áreas deprimidas o material adquire uma cor acin
zentada É constituído de areias, argilas e silte assinalando-se 
ainda que quase sempre na base dos perfis distinguem-se man
chas de cores variegadas de hidromorfia Vastos campos de 
termiteiras foram observados em diferentes locais Estas termi
teiras apresentam 1 ,5 a 2 m de altura, material de coloração 
avermelhada e textura argilosa relacionada com a alteração das 
rochas calcárias 



Na margem direita do rio São Francisco, a sudeste de Januária, 
as rampas são arenosas, de cor creme, sendo que localmente 
apresentam-se ferruginizadas com uma coloração avermelhada 
proveniente da alteração do calcário Na área que antecede os 
Patamares do Chapadão encontram-se freqúentemente termite i
ras recobertas de vegetação de cerrado arbóreo A área possui 
uma dissecação incipiente, distinguindo-se nas partes baixas 
uma mata ciliar em substituição à vegetação de cerrado A cober
tura coluvial das rampas está sendo remanejada sobre os depósi
tos da planície fluvial do rio São Francisco De modo geral, os 
vales afluentes são largos, contêm areia creme e são limitados 
por ressa I tos 

Restos de aplanamc'nto inumado (Pgi) foram obseNados na 
margem direita do rio São Francisco, recobertos de colúvios 
espessos, de textura arena-argilosa e coloracão avermelhada 
(Fig 2 3) A nordeste de Januária, em ambas a·s margens do rio 
São Francisco, distinguem-se depressões tipo dolina que evi
denciam o relevo kárstico coberto (Kc) O contato das rampas 
inumadas com o terraço ou a planície aluvial do rio São Francisco 
se faz através de um ressalto visível na imagem de radar Os ria
chos que descem da serra do Bom Sucesso, posicionada na mar
gem direita do rio São Francisco, dissecam as rampas coluviais 
formando ravinas 

Do limite dos patamares marginais até o plano onde está a 
cidade de Januária há um desnível com cerca de 30m. Ao seu pé, 
as rampas cobertas de areia creme são interrompidas por um 
ressalto de 15 a 20m de altura, no contato com as aluviões de tex
tura mais argilosa e coloração cinza do rio São Francisco Na área, 
a vegetação arbórea contém espécies da caatinga 

A sudoeste de Januária distingue-se extensa área com vege
tação de caatinga rala onde existem depressões mapeadas como 
dolinas, muitas dils quais com água e vegetação aquática Predo-
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mina ali o escoamento superficial indicando que as formas kársti
cas tiveram origem sob condições climáticas distintas das 
atuais 

A leste da cidade de Varzelândia, sobre as rampas coluviais 
com cobertura pouco espessa, nota-se a presença de morros 
kársticos que assinalam as áreas mapeadas como karst em vias de 
exumação ou exumado (Ke e Kd) Esta parte da unidade limita-se 
com os Patamares do Chapadão 

O rio São Francisco nesta unidade direciona-se de SO para NE, 
sendo que neste trecho médio recebe vários afluentes importan
tes Os afluentes da margem direita do São Francisco apesar de 
possuírem um caráter intermitente, com exceção feita ao rio 
Verde Grande, só chegam a secar durante as grandes estiagens 
O rio Verde Grande tem leito pouco escavado em relação ao plano 
geral da área e forma meandros, alguns dos quais estão aban
donados O seu vale encontra-se sobre rochas calcárias do Grupo 
Bambuí as quais na margem esquerda são recobertas porcolúVios 
arenosos ou argila-arenosos de espessura variável, tendo sido 
mapeada esta área como karst coberto (Kc) O mesmo aspecto foi 
obseNado nas proximidades da serra do luiú (Fig 2 1 O) Os 
afluentes que provêm do Planalto do Divisor São Francisco
Tocantins são separados por interflúvios que contêm depressões 
kársticas, dolinas, sumidouros e ressurgêncras, concentrados 
nas proximidades do rio principal Na margern direita as formas 
kársticas estão em superfície ou em via de exumação (Ke) Ali pre
dominam zonas embaciadas com lagoas temporárias entre resi
duais de calcário O principal afluente do rio Verde Grande nesta 
Folha é o rio Gorutuba, confluente da margem direita que atra
vessa a serra do mesmo nome, no seu alto curso, onde existe uma 
grande barragem da Codevasf De modo geral o vale do rio Verde 
Grande tem gradiente baixo e mostra a tendência de concentra
ção das águas em torno dos relevos residuais 

Om~--------~ 

I I I I 
I I I 

I I I I 
I I I 

I I I I 
I I I 

I I I I 

I I I I 

31 -1-....l_--.-J 1-~-.---I~L-,-1--Ll 

1-1~1-1 
I I 

§ Solo orgilo - arenoso 

I 7_ 1 Z I Solo argiloso 

I :: I Solo ore no - argiloso 

lit::n.nm Areia fina 

D Areia médio 

§ Argila arenoso colcifero 

§Argila 

~ Colco'rio 

~ Calcário alterado 

Fonte: CERB 1 Vol ]![ (1975), Vol Y (1978) 

Fig 2 1 O- Vão do São Francisco -Cobertura detrítica mascarando karst 
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2.3.2.2.2 - Pediplano Sertanejo 

No extremo oriental da Folha 50.23 Brasn1a, pos1C1ona-se o 
Pediplano Sertanejo ocupando uma área de 20.600 km2, ima
geada na pane central das Folhas SD.23-X-B eX-De no extremo 
sudeste e nordeste das Folhas SD.23-X-D e Z-8 . Prolonga-se 
para a Folha SD.24 Salvador, onde abrange sua maior extensão. 
tendo s1do mapeado por Nunes. Ramos e 01llinger (19811. 

O Pediplano Sertanejo alcança altitudes entre 500 e 600 m, 
sendo que os pontos mais elevados chegam a 900 me estão rela
cionados ao conjunto de re levos residuais localizados ao sul de 
Llvramento do Brumado. Folha 50.24 Salvador. cuja porção 
noroeste se encontra na Folha SD.23 Brasilia. 

A área é drenada pelo rio Paramirim . afluente da margem 
d1re1ta do rio São Francisco. pelo riacho Poções. subafluente do 
no Brumado. e rio São João que escoam de oeste para leste. 
Eventualmente o vale dos riachos é ravinado e preenchido 
com areias lavadas. Estes riachos são escavados nos pedimentos 
formando curvas sinuosas. meandros encaixados com acumula
ção de areia nos bordos côncavos. A Estampa 2.1V A mostra o vale 
do rio Sapecado que teve o seu curso represado, desenvolvendo
se atividades agrfcolas. Por vezes aparecem depressões fecha
das mapeadas como pseudokársticas. relacionadas ao sistema 
de drenagem dos rios intermitentes (Fig . 2 .111. 

A unidade caracteriza-se por apresentar planos inclinados 
recobertos por material coluvial de cor creme. Nestas rampas. 

com inclinação de aproximadamente 5°, as alterações apresen
tam cobertura vegetal de Estepe (caatinga) e áreas onde se 
desenvolvem atividades agrícolas. 

O nível mais alto dos pedimentos apresenta material arenoso 
e uma maior concentração de lagoas alongadas. em direção da 
sua declividade. Predomina na área o escoamento d1fuso. 

Nas Folhas SD.23-X-D e Z-8 o limite da unidade com os Pata
mares Orientais e Ocidentais do Espinhaço é feito através da 
borda de patamar estrutural que separa diferenças de litologia 
(vide 1 - Geologial. 

De Palmas de Monte Alto para norte . pela margem d1reita do 
rio São Francisco. o Pediplano Sertanejo l imita-se com os relevos 
dissecados dos patamares do Espinhaço formando ressaltes 
topográficos, conservados devido à presença de cangas. Estas 
cangas são formadas por pisóhtos e grânulos de quartzo de apro
ximadamente 2 a 3 mm de diâmetro. Atualmente. ao nível da 
superfície. ocorre um recobrimento CUJO material é composto 
pelos pisóhtos desprendidos das cangas e seixos de quartzo pro
venientes dos relevos residuais e dos veios de quartzo comuns na 
área. Nesta área ocorre uma maior dissecação com formação de 
vales. secos a maior parte do ano. Afloramentos de rochas do Pré
Cambriano em forma de "dorso de baleia". lajedos. caos de blo
cos são aspectos caracterfsticos do aplanamento identificado 
como Pru (aplanamento degradado e desnudado). 

Ao pé dos relevos residuais. situados a sudeste de Bom Jesus 
da Lapa. loi observada grande extensão de canga. em forma de 

Fig. 2. t 1 - Pedipteno SeneneJo - Tipos de modelados. 
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laje, descontínua, com espessuravi~ível de ce~ca de 5 m (Est 2 111 
B) Esta canga é formada por prsolrtos e granulas de quartzo 
1 ntercaladas aos afloramentos de canga distinguem-se zonas de
primidas com cobertura pouco espessa, de textura arena-argilosa 
e coloração creme onde desenvolve-se uma vegetação arbóreo
arbustiva 

Em direcão à planície do rio São Francisco o material coluvial é 
arenoso e 'constitui solos Podzólicos (vide 3 - Pedologia) A 
dissecacão é em forma de lombas extensas aparecendo entre 
elas lag~as temporárias São depressões pseudokársticas com 
vegetação graminóide e solo cinza argiloso Corresponde esta 
área ao nível mais baixo do Pediplano Sertanejo (Fig 2 11) 

Na margem direita do rio São Francisco destaca-se o rio Santo 
Onofre, localizado na parte setentrional da Folha. Possui uma dire
cão geral NNO, paralela à direção dos metassedimentos do 
Supergrupo Espinhaço, sendo visível o controle estrutural do seu 
curso que corresponde à direção da Falha de Santo Onofre Entre
tanto, antes da sua confluência com o rio São Francisco, inflete 
para oeste evidenciando a existência de outros falhamentos 
alguns dos quais influenciaram para a superimposição do rio nas 
cristas de quartzito residuais do Planalto do Espinhaço O vale do 
rio Santo Onofre é caracterizado por uma cobertura coluvial 
areno-síltica que se espessa na parte inferior das encostas As 
barrancas do rio são arenosas e possuem cerca de 2m, acima do 
talvegue onde se observam as estratificações decorrentes das 
variações de deposição Sobre esses planos rnterrores do rro 
Santo Onofre, percebem-se áreas de espraiamento de serxos 
arredondados e matacões de quartzo e quartzitos igualmente 
encontrados nos leitos dos riachos As rochas quartzíticas fra
turadas e preenchidas por veios de quartzo afloram localment~ 
chegando a formar lajedos em forma de "dorso de baleia" A 
medida que se penetra no vale do Santo Onofre a dissecação fica 
mais intensa 

A depressão onde corre o rio Paramirim, afluente importante 
da margem direita do rio Silo Francisco, foi esculpida em rochas 
do Complexo Caraíba-Paramirim O rio Paramirim corre no sen
tido NNO, totalmente confinado pelas escarpas das Serras da 
Borda Ocidental da chapada Diamantina a leste e as Serras Seten
trionais do Espinhaço a oeste, desaguando a norte, na Folha 
SC 23 Rio São Francisco A sudoeste das Serras da Borda Oci
dental da chapada Diamantina, na área localizada entre a sinclinal 
de Água Quente e a Superfície dos Gerais, distingue-se uma área 
inumada (Pgi, Pri) por colúvios de tonalidade avermelhada e 
creme, correspondendo ao corredor elaborado entre estas duas 
elevações (Fig 2 12) Procedentes das Serras da Borda Ocidental 
da Chapada Diamantina, surgem esporões que aparecem como 
relevos alongados que se prolongam sobre o relevo aplanado 
Localmente o aplanamento forma reentrâncias na borda das ser
ras ocidentais da Chapada Diamantina, facilitadas por acidentes 
tectônicos Nestas áreas, assim como no limite com as Serras 
Setentrionais do Espinhaço, são mantidos vestígios de um plano 
regular inumado, cuja degradação depende da eficiência do escoa
mento intermitente atual Algumas vezes afloram rochas do 
embasamento formando um pedimento coberto de seixos e 
matacões subangulosos e subarredondados posicionados no 
terço superior da encosta e no topo dos interflúvios, que corres
pondem às fases de espraiamentos Os colúvios algumas vezes 
apresentam-se com uma tonalidade avermelhada, de textura 
arena-argilosa e argila-arenosa, com pisólitos de diâmetro médio 
de 1 a 2 mm e espessura de mais de 2 m de profundidade (Fig 
2 13), correspondendo aos Latossolos mapeados pela EM
BRAPA e pelo RADAM BRAS I L São freqüentes os afloramentos 
de canga conglomerática ocupando os desníveis formados pelos 
entalhes dos vales Os seixos rolados que compõem estes aglo
merados são de quartzitos relacionados ao Grupo Espinhaço 
Como estes seixos estão incorporados à massa ferruginizada, é 
sinal que esse transporte corresponde a uma fase torrencial 
ocorrida antes da ferruginização 

2 3 2 2 3- Patamares do Médio Rio de Contas 

- lmageada no extremo centro-oriental da Folha SD 23-Z-B, esta 
unidade compreende uma área de 960 km 2 Foi identificada por 

Nunes, Ramos e Dillinger (1981) na Folha SD 24 Salvador, onde 
possui maior extensão, prolongando-se para a Folha SD 23 
Brasilia Corresponde ao nível intermediário entre as Chapadas 
do Alto Rio Pardo e o Pediplano Sertanejo, com altitudes entre 
400 e 750 m 

O substrato é constituído de rochas do Pré-Cambriano Inferior 
e contém manchas alongadas de sul para o norte do Complexo de 
Brumado (vide 1 -Geologia), que limitam a unidade a oeste com 
os Patamares Orientais do Espinhaço 

De modo geral, a unidade Patamares do Médio Rio de Contas é 
individualizada por feições de colinas e de amplas lombas que 
formam um relevo uniforme Este possui topos abaulados e ver
tentes com planos inclinados, por vezes convexo-côncavas, de 
fraca inclinação Em toda a área observam-se vestígios de rampas 
de desnudação e de espraiamento coluviais Apresentam mate
rial avermelhado nos topos, passando a amarelado e cinza nas 
partes terminais onde ocorrem numerosas lagoas Riachos com 
grande sinuosidade encaixam-se nessas rampas formando vales 
abertos, de fundo chato, contendo terraços arenosos de cor 
creme Entre estas acumulacões e os meandros encaixados tam-
bém ocorrem lagoas , 

Em níveis planos mais elevados assinalam-se ocorrências 
generalizadas de material de cobertura de coloração vermelha, 
com 2 a 4 m de espessura em média, quase sempre contendo 
stone-lme com matriz argilosa O escoamento superficial, de 
modo geral, é difuso e concentrado elementar Localmente 
observam-se, à meia encosta, vertentes ravina das e desnudadas 
ou blocos rochosos aflorantes com marcas de fraturas e cisalha
mentos, indicando uma forte agressividade da erosão Nas cabe
ceiras dos pequenos córregos formam-se alvéolos de dissecação 
com vertentes côncavo-convexas 

Ao norte da cidade de Caculé a drenagem entalha o relevo do 
Complexo de Brumado com dissecação diferencial (D 2 ) e apro
fundamento da drenagem de 113 a 166m, expondo em cristas 
alongadas as rochas quartzíticas O rio São João corta trans
versalmente estas cristas a norte da cidade de lbiaçucê, mar
cando nas suas adjacências um relevo de formas convexas, com 
alguns planos embutidos eventualmente cultivados Os pedi
mentos que declinam vertentes côncavo-convexas exibem colú
vios de 2 a 3 m de espessura com material detrítico e matriz 
argilosa de cor vermelha e laranja, 

A drenagem do rio do Antônio tem padrão nitidamente dendrí
tico e produz uma dissecação homogênea (Dg 1 )com baixo índice 
de aprofundamento entre 58 e 88 m 

As principais cidades são Caculé, lbitira e lbiaçucê todas nos 
limites ocidentais da unidade, localizadas próximas aos alinha
mentos de cristas quartzíticas do Complexo de Brumado, as quais 
quebram a uniformidade do relevo, que comporta sucessões de 
amplas lombas e colinas 

2 3 3- Domínio dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Con-
cordantes 

Este domínio está localizado no centro e no extremo sudoeste da 
Folha SD 23 Brasília; é limitado aproximadamente pelas coor
denadas de 44 o a 48° Long O e 12° a 16° Lat S Ocupa toda a área 
das Folhas SD 23-V-B, V-D, Y-B, Y-D e partes das Folhas SD 23-
X-A, X-C, Z-A e Z-C, estendendo-se para norte na Folha SC 23 Rio 
São Francisco; para sudoeste na Folha SD 22 Goiás; e para sul na 
Folha SE 23 Belo Horizonte Este domínio ocupa 128 480 km 2 , 

abrangendo cerca de 43% da área imageada na Folha SD 23 
Bras 11 ia 

Apresenta continuidade espacial, em relação aos demais 
domínios, incluindo a porção ocidental do Estado da Bahra, parte 
do leste do Estado de Goiás e o norte do Estado de Minas Gerais 
A leste e oeste este domínio limita-se com o Domínio das De
pressões Pediplanadas 

Do ponto de vista da ocupação humana o domínio apresenta 
diversidade entre as áreas completamente despovoadas e os 
núcleos populacionais expressivos É neste domínio que se 
localiza a capital do Distrito Federal, Brasil ia, que dá nome à Folha 
SD 23. A capital atua como ponto de convergência das principais 
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Fig. 2.12- Contato entre unidades geomorfológocaa - Tipos do modelados. 
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Fig 2 13- Pediplano Sertanejo- Recobrimento detrítico correlativo 

rodoviais, BR-20 e BR-242, propiciando a ligação desta a outros 
estados do Nordeste 

Esses planaltos alcançam altitudes entre 400 e 1 400 m Os 
trechos mais elevados ocorrem a sudoeste (Folhas SD 23-Y -C e 
Y -D), e a cota dos 400 m encontra -se a sudeste do domínio (Folha 
SD 23-Z-C) ao nível do rio São Francisco 

A rede hidrográfica faz parte das bacias do médio São Fran
cisco, do alto Tocantins e do Paranã A maior parte da área é 
drenada pelos afluentes da margem esquerda do São Francisco 
Estes afluentes apresentam grandes extensões em relacão aos 
afluentes da margem direita, são perenes e correm sobre t~rrenos 
sedimentares que concentram água subterrânea De maneira 
geral são orientados de SO para NE, na parte central do domínio, e 
de NO-SE a sudeste do Chapadão Central 

Este domínio tem como arcabouço geológico formações que 
correspondem ao Proterozóico Inferior mascaradas por cobertu
ras relacionadas ao Proterozóico Superior - Grupos Paranoá e 
Bambuí- e ao Cretáceo- Formação Urucuia (vide 1 -Geologia) 
Neste domínio o Grupo Bi!mbuí apresenta um comportamento 
estrutural caracterizado por dobras, falhas ou fraturas responsá
veis pela existência de I ineamentos bem marcados As dobras 
são de pequena amplitude e não apresentam feições morfológi
cas distintas 

Predominam os modelados de aplanamento degradados e 
retocados em diferentes níveis topográficos sobre arenitos da 
Formação Urucuia e rochas do Grupo Bambuí Destacam-se tam
bém modelados de dissecação diferencial, com formas convexas 
ou aguçadas e patamares karstificados em rochas do Grupo 
Bambuí. Os planáltos pertencentes a esse domínio estão distri-

buídos em duas regiões geomorfológicas que formam o Planalto do 
Divisor São Francisco-Tocantins e o Planalto Goiás-Minas, as 
quais refletem as diversidades dos condicionantes litoestru
turais O Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins distingue
se pelo modelado predominantemente plano com áreas localiza
das de dissecação diferencial, relacionadas principalmente com 
os sedimentos horizontais da Formação Urucuia, sobrepostos aos 
do Grupo Bambuí No Planalto Goiás-Minas a topografia aplana
da (Pgi e Pri) trunca estruturas dobradas que dão origem a trechos 
localizados de dissecação diferencial (D 1 e D2), sobre litologias 
do Grupo Bambuí, e, apenas nos topos, vestígios dos sedimen
tos U rucuia 

2 3 3 1 -Região do Planalto do Divisor São Francisco-Tocan-
tins 

Ocupa a parte central da Folha SD 23 Brasília, abrangendo as Fo
lhas SD 23-V-B, V-D; parte das Folhas SD 23-X-A, X-C, Y-B, Y-D, 
Z-A, Z-C; e o extremo oriental das Folhas SD 23-V-A e V-C Sua 
maior extensão encontra-se à margem esquerda do curso médio 
do rio São Francisco, e apenas uma pequena parte à margem 
direita deste rio, imageada na Folha SD.23-Z-C Limita-se a oeste 
e a leste com o Domínio das Depressões Pediplanadas, a sul com 
o Planalto Goiás-Minas, estendendo-se a norte para a Folha 
SC 23 Rio São Francisco Abrange a parte ocidental do Estado da 
Bahia, a porção oriental do Estado de Goiás e parte do norte de 
Minas Gerais, ocupando uma área de 106 340 km2 

Trata-se de um conjunto com altimetria superior a 500 rn. e 
com cotas que chegam a 1.200 m, como na serra Geral de Goiás 
(Folha SD 23-V-D) 
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De modo geral o clima é caracterizado por apresentar concen
tracão de precipitações pluviais no verão, normalmente se esten
dendo de outubro/novembro a abril, e um período seco no 
inverno Registra-se um aumento progressivo das precipitações, 
da parte ocidental no Estado da Bahia para o Estado de Goiás; a 
mesma particularidade observa -se de norte para sul Assim é que 
ali as precipitações anuais alcançam índices superiores a 1 000 
mm A temperatura média anual varia geralmente entre os 22 e 
26oC, registrando-se eventualmente médias máximas de 33°C e 
médias mínimas em torno de 1 ooc 

De certa maneira a vegetação na área está sujeita às con
dicões climáticas, refletindo localmente influências do relevo e 
do, tipo de solo A formação vegetal com maior expressão na 
região é a Savana (cerrado), que se desenvolve sobre os relevos 
planos com solos arenosos lixiviados da Formação Urucuia Por 
vezes aparecem florestas-de-galeria nas áreas mais úmidas 
Estes tipos de vegetação são encontrados nas diferenciações 
locais, que c01respondem aos solos Hidromórficos ou Aluviais 
(vide 3- Pedologia ), observados em estreitas faixas ao longo do 
curso dos rios e veredas (Est 2 IV B) ·Solos provenientes da alte
ração de rochas pertencentes ao Grupo Bambuí aparecem sem
pre nas áreas em que ocorreu a remoção dos Arenitos Urucuia, 
pondo a descoberto rochas subjacentes 

A rede d'e drenagem é formada por riachos, limitados even
tualmente por margens inclinadas evidenciando um controle 
estrutural Este fato é observado através da orientacão da drena
gem que tem uma direção regular SO-NE, apresent~ndo padrões 
paralelos a subparalelos (Fig 2 14) Geralmente esta drenagem 
apresenta-se como veredas e marimbus, relacionados com aflo
ramentos do lençol freático no contato entre litologias de diferen
tes porosidades e permeabilidades São rios que têm baixos 
gradientes correndo lentamente sobre a topografia plana e 
possuindo uma faixa extensa de planície representável na escala 
1:1 000 000 O alto curso destes rios apresenta vales de fundo 
chato, onde às vezes se concentram as águas pluviais e do escoa
mento subsuperficial, formando zonas alagadas marcadas por 
vegetação característica de buritizais, como por exemplo a 
vereda de Cocos (Fig 2 15) Nas áreas mais dissecadas conem 
sobre litolog ias calcárias, originando vales estruturais com enca i
xamento máximo da ordem dos SOm Estes rios aproveitam áreas 
de falhas ou fraturas encontradas nas rochas do Grupo Bambuí, 
fato que caracteriza o comportamento diferencial da drenagem 
nos modelados de dissecação 

A diversidade de tipos do modelado, calcada sobre as varie
dades litológicas, baseou a divisão desta região em duas unida
des geomorfológicas: o Chapadão Central. que cor responde aos 
relevos planos mais elevados, e os Patamares do Chapadão, que 
formam um degrau entre o chapadão e o Domínio das Depressões 
Pediplanadas e onde predominam relevos kársticos ao lado de 
áreas dissecadas em rochas do Grupo Bambuí 

2 3 3 1 1 -Chapadão Central 

O Chapadão Central é envolvido a leste, oeste e a sul por patama
res, em geral karstificados No sentido oeste-leste apresenta um 
plano mais regular com inclinação de cerca de 5° Por outro lado, 
no sentido norte-sul o extenso plano apresenta desníveis asso
ciados às bordas assimétricas das veredas 

Diferenças altimétricas ocorrem entre as bordas oriental e oci
dental do chapadão A leste as altitudes estão em torno de 520 a 
600 m, representando contudo cotas entre 800 a 920 ma nor
deste da unidade (Folha SD 23-X-A) Na borda ocidental as altitu
des são superiores a 800 m, estando alguns relevos dissecados 
situados em cotas entre 600 a 800 m Esta diferenca altimétrica 
conduz o direcionamento dos cursos de água que c~nvergem da 
periferia para o centro do chapadão que se encontra dissecado 
Os topos do chapadão guardam feições herdadas de extensa 
superfície de erosão que se instalou sobre sedimentos subori
zontais Foram retocados posteriormente durante a formacão da 
rede de drenagem tomando aspecto de rampas convergentes 
para os vales paralelos que cortam o planalto Os vales, limitados 
por margens bem marcadas, estão embutidos nos restos do apla-
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riamento cimeiro, onde elaboraram planos de larguras variadas 
por recuo lateral das encostas Os pisos dos vales, tipo vereda, 
estão situados no plano estrutural do contato entre os sedimen
tos da Formação Urucuia e os do Grupo Bambuí Na porção nor
deste do planalto, os marimbus de Porto Alegre ou Santa Helena 
(Est 2 V A) e de São João vertem no sentido contrário da drena
gem da parte ocidental do chapadão, se espraiam no plano estru
tural. formando alagadiços, antes de encontrarem o rio São 
Desidério, que corre para norte 

Ao sul da unidade, a topografia do chapadão inclina-se para 
sudoeste, confirmando no mapeamento a colocação do símbolo 
de ressalto topográfico Em direção sul-sudeste o chapadão apre
senta uma interrupção na sua homogeneidade, representada 
pelo prolongamento onde se localiza a Vila dos Gaúchos e pela 
serra das Araras São elevações residuais de forma tabular, com 
camada de rocha mais resistente no topo correspondendo aos 
arenitos ferruginizados Ao pé dessas elevações ocorrem voçoro
camentos recentes indicando uma retomada de erosão posterior 
ao alargamento dos vales (Fig 2 16) Nesta área a rede de drena
gem é formada pelo alto rio Pardo e seus afluentes e o ribeirão da 
Areia Estes rios meandram à frente das escarpas solapando suas 
bases; seus vales são controlados por lineações estruturais, 
apresentando-se retilíneos Esse controle estrutural favoreceu o 
e·ntalhe dos rios que transportam sedimentos arenosos, mos
trando que os processos erosivos de dissecação diferencial 
encontram-se em atividade (Ests 2 V B, 2 VI A) 

A cobertura vegetal na área é de Savana, que se posiciona 
sobre os Latossolos Nas vertentes a vegetação é menos contí
nua, ocorrendo movimentos de massa generalizados que remo
vem o material de cobertura e a vegetação Em vista disto são 
observadas cicatrizes que caracterizam atuação dos processos 
erosivos recuando as escarpas (Est 2 VI B) Em outros trechos a 
cobertura vegetal mostra a interrupção dos processos erosivos 
com a desativacão de ravinas e vocorocas 

Esse conjunto de característica~ demonstra que a área está 
prediposta pela natureza litológica a uma intensa dissecação A 
aceleração dos processos erosivos pela ação antrópica tende a 
torná-la inapta ao aproveitamento econômico (Est 2 Vil A) 

No extremo nordeste e leste da unidade, nas proximidades da 
cidade de Vanderlei e da serra do Ramalho, o chapadão apre
senta basculamento de blocos e camadas pouco espessas (15 a 
20m) do Arenito Urucuia; na borda oeste, ao contrário, a espes
sura é da ordem dos 80 a 1 00 m em média. 

O aplana menta dos topos apresenta áreas que foram mapea
das como restos de pediplano degradado e outras retocadas (Pgi 
e Pri) recobertas de colúvios arenosos e arena-argilosos com 
espessura de 2 a 3 m, que caracterizam sua inumação (Fig 
2 17) 

O processo morfogenético mais atuante é o escoamento 
superficial com remanejamento de areias e lixiviação destas em 
direção às áreas deprimidas Frequentemente são encontradas 
lagoas em depressões sobre o chapadão Nelas se encontram 
areias lixiviadas que contrastam com a cor creme-avermelhada 
dos solos do planalto Parece corresponder a afloramentos do 
lençol freático, uma vez que os arenitos da Formação Urucuia 
funcionam como excelente aqLiífero, alimentador dos rios pere
nes que descem do chapadão 

Na borda ocidental o arenito constitui cornijas em forma de 
colunas ruiniformes, apresenta uma silicificação que faz com que 
os blocos tomem um aspecto de quartzito, apresentando-se 
dissecado (Est 2 VIII A) A camada silicificada tem aproximada
mente 1 O a 15m de espessura Nesta área distinguem-se os pro
cessos de desmoronamentos de blocos e seixos, principalmente 
na meia encosta da escarpa do chapadão, onde a litologia é mais 
friável Essa massa de grandes blocos, com diâmetro de 1Om, 
tem características de avalanche, que deslocam arenito silicifi
cado, misturado com material lamoso e se acumulam em forma 
de cones torrenciais (Est 2 VIII B) 

Nessa escarpa, próximo à cidade de Taguatinga, posicionada 
a noroeste da Folha em estudo, foi amostrado um tipo de canga 
de textura granular que se encontra posicionada sob o material 
arenoso e arena-argiloso do topo do chapadão, cuja litologia per-



Fig. 2:14- Chapadão Ceniral- Drenagem paralela. 
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Fig. 2.15 -Chapadão Central - Aspecto morfodinâmico. 

tence à Formacão Urucuia . Trata-se de uma rocha elástica. de 
granulação média a grossa. isotrópica. constituída predominan· 
temente por quartzo e óxido de ferro. A mineralogia apresentada 
por esta canga sugere uma área -fonte com rochas sedimentares e 
metamórficas de alto grau. 

Ainda nas bordas ocidentais do chapadão. onde a escarpa é 
mais nítida. existem áreas embaciadas. sujeitas a inundações, em 
torno das cabeceiras das veredas e de alguns rios que se dirigem 
para leste, como por exemplo o Carinhanha (Est. 2.X A). preenchi· 
das por colúvios de textura arenosa, de cor alaranjada e espessura 
considerável . 

Na direção leste o plano do topo do chapadão foi dissecado 
<1té o nível topográfico de 600 monde se formou um aplanamento 
no contato estratigráfico entre os sedimentos da Formação Uru· 
cuia e do Grupo Bambuí. Ali se acumularam colúvios arenosos 
provenientes do recuo das escarpas cobrindo as áreas mapeadas 
como aplanamentos retocados in uma dos (Pri). Retomada de ero· 
são posterior deu origem à dissecação diferencial localizada 
sobre esses planos. deslocando os talvegues para níveis de 40 a 
56m (0,). 

Nesta unidade a vegetação é composta essencialmente pela 
savana que se desenvolve sobre solos arenosos lixiviados da For· 
macão Urucuia. Para oeste. entretanto. observam-se extensas 
áreas de vegetação graminóide. que caracterizam os "campos 
gerais". Na imagem de radar, o contraste das tonalidades 
observadas é provocado pelas diferenças da vegetação; aos 
"campos gerais" correspondem as tonalidades cinza-escuro. e a 
Savana Arbórea Aberta. com seus caules tortuosos, é associada 
às tonalidades cinza-claro. 
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2.3.3.1.2 - Patamares do Chapadão 

Contornam a borda do Chapadão Central. limitando-se a oeste 
com o Pedi plano do Tocantins e o Vão do Paraná; a sudoeste com 
as Chapadas de Paracatu e a Baixa Chapada do São Francisco; a 
leste com o Vão do São Francisco; e a norte estende-se para a 
Folha SC.23 Rio São Francisco. As altitudes médias estão em 
torno de 500 a 800 m. 

A unidade é constituída por litologias pertencentes ao Grupo 
Bambu í e à Formação Urucuia; em algumas áreas restritas afloram 
rochas atribuídas ao Pré-Cambriano Inferior a Médio (vide 1 -
Geologia). Essas áreas correspondem a estreitas faixas alonga· 
das que bordejam a serra Geral de Goiás, no contato da Formação 
Urucuia com o Grupo Bambuí e nos médios cursos dos rios Cor· 
rentina; Arrojado, Formoso, assim como nas cabeceiras dos 
afluentes da margem esquerda do rio Pandeiros. 

Na parte leste do patamar do chapadão, ao sul da cidade de 
São Desidério, a existência de falhamento de direção NE-SO. cru· 
zando ao sul da cidade de Brejolândia com outro falhamento de 
eixo orientado de NO·SE. promoveu uma dissecação controlada 
pela influência da tectônica. O calcário e as ardósias calcíferas 
encontram-se alterados. cobertos por material coluvial. com 
cerca de 2m de espessuril. Os rios apresentam encaixamentos de 
cerca de 7 m. distinguindo-se nas suas barrancas a rocha alterada 
sobre a qual se vê a cobertura coluvial avermelhada . A norte da 
cidade de Coribe e na serra do Ramalho observa-se intenso 
diaclasamento atingindo os calcários do Grupo Bambuí, que 
apresentam falhas e fraturas preferencialmente nas direções SO· 
NE e SE·NO. Observa-se ainda a oeste da cidade de Ponte Alta do 
Bom Jesus. sobre o karst. um grande sulco estrutural correspon· 



dendo a uma falha de direção N30"() (Fig. 2.1 8). O plano estru
tural é pouco ferrugin1zado. as rochas do tipo ardósias são multo 
fissuradas; da i a ocorrência de grande quantidade de b locos. Tor
res de c a I cá rio escuro são encontradas espalhadas sobre a cober-
1Ura areno-sOtica de cor creme, bastante espessa. 

A parte onental do patamar apresenta uma descontinuidade, 
condicionada por uma linha de falha de direção NNE. A principal 
evidência deste fato são as diferenças estratigráficas e litológi
cas. observadas em campo. em ambas as margens do rio São 
Franc1sco, que correm entre as duas seções do patamar. 

Nas proximidades de Januária. o nivel do calcário dolomítico 
aflora dando origem a uma área karstificada . São restos de uma 
rocha calcária escura que formam cornijas ruiniformes (Est. 2.1X 
A). De maneira geral, a sudeste o patamar tem um caimento topo
gráfico em direção do rio São Francisco, sendo cortado por lápies 
que consomem o calcário e dissecado em formas convexas, 
parcia lmente recobertas por solos remaneJados. No limite com o 
Chapadão Central predominam os relevos de topo pia no, interflú
VIOS mu1to largos em forma de p lanos pouco dissecados , recober
tos por areia que prov!lm dos re levos residuais. Ravínamentos 
coincidindo com as zonas de saída dos riachos e escorrega
menta das encostas por gravidade são fenômenos frequentes 
Em alguns setores aparecem cicatnzes de voçorocamentos 
quase sempre localizadas na meia encosta. A Estampa 2.VIl B evi-

dencia este fato mostrando a evolução de uma voçoroca ao longo 
da BR-020. Em diversos trechos estes fenômenos de erosão já 
estão estabilizados pela vegetação. 

Nas proximidades da cidade de Santana salienta-se a ex•s
tência de re levos dissecados (0,) cobertos por uma cascalheira 
de seixos e matacões bem trabalhados . Este paíeopavimento 
detritico contém rochas da Formação Urucuia e calcários s•hcifi
cados do Grupo Bambui. Estes se•xos e matacões foram trans
portados pela ação torrencial e estão capeando o modelado 
':lissecado do patamar. 

Esta unidade caracteriza-se pela presença de formas superfi
ciais de dissolução. situadas principalmente na parte sudeste do 
patamar oriental e no patamar ocidental. Alguns nos alluentes do 
Paranã e do São Francisco aproveitaram falhas e fraturas nos cal
cários alargando-as por d1ssolução e formando canyons e pontes 
kársticas, sumidouros e ressurgências (Est. 2.1X B). 

O patamar ocidental nas proximidades da cidade de São 
Domingos apresenta-se basculado , com mergulho para nordeste 
em direção à borda do chapadão. Por outro lado, as rochas que 
estratigraficamente estariam subJacentes no Grupo Bambu i se 
encontram aflorando topograficamente ao nível do calcáno, con
firmando o deslocamento. 

A unidade apresenta trechos de aplanamentos retocados 
inumados (Pri). que são mais extensos e conservados a sudeste e 

Fig. 2.16 - Chapadio Cent.rtl e Patamares do Chapadi o -Instabilidade morfodlnAmlca . 
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Fig 2 17 -Chapadão Central -Cobertura coluvial do topo 

a leste, e áreas de deposição, mapeadas como karst coberto (Kc), 
voltadas para o Vão do São Francisco (Fig 2 19). Correspondem 
ao nível de deposição do Urucuia Refere-se a uma superfície de 
aplanamento que recuou as escarpas do chapadão, recebendo 
material arena-argiloso coluvionado, posteriormente dissecado 
por pequenos rios e pelas veredas Imediatamente embaixo desta 
cobertura coluvial herdada se encontra o calcário Na medida em 
que há exumação do material (Est 2 X B) aparecem formas kársti
cas exumadas (Kd) ou em via de exumação (Ke) pela retirada da 
cobertura de Arenitos Urucuia A drenagem mais recente, corres
pondente à bacia do São Francisco, provocou, sobre o patamar 
aplanado e karstificado, a dissecação diferencial (0 1 ), com apro
fundamentos da ordem de 40 a 56 m; as feicões mais comuns são 
as rampas e lombas convexas nas descid-as do patamar para a 
depressão, em torno dos afluentes mais entalhados 

2 3 3 2- Região do Planalto Goiás-Minas 

Esta região ocupa 22 140 km2 do extremo sudoeste da Folha 
SD 23 Brasília, abrange cerca de 7,4% contidos nas Folhas 
SD 23-Y -A, Y -B, Y -C, Y -DeZ-C Prolonga -se a oeste para a Folha 
SD 22 Goiás e a sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte 

Seu relevo caracteriza-se por um planalto compartimentado 
em dois planos topográficos distintos Os planos mais elevados 
ocorrem a norte, na Folha SD 23-Y-C, com altitudes que alcan
çam 1 400 m; as chapadas situadas em plano inferior estão a 
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cerca de 400 m, que corresponde ao nível do Vão do São 
Francisco 

A rede hidrográfica que compõe esta região geomorfológica 
pertence à bacia do rio São Francisco, como o rio Urucuia, à bacia 
do Tocantins, corno os formadores do rio Paranã, e à bacia do rio 
Paraná Os afluentes do São Francisco drenam para o sul e disse
cam o aplanamento do topo do planalto Estes rios entalham 
vales abertos e eventualmente de fundo plano Neles aparecem 
planícies e terraços fluviais, adequados à im pia ntação de projetos 
de aproveitamento de várzea A rede de drenagem do rio Preto, a 
leste de Brasília, assume aspecto semicircular, conduzida por 
estrutura dômica que foi truncada pela superfície de aplanamento 
do topo do planalto O rio São Bartolomeu tem o seu curso 
encaixado em margens ravinadas a leste de Brasília (Est 2 XI A), 
próximo à BR-251 Nesta unidade os vales em geral são adapta
dos a lineações estruturais apresentando forte encaixamento; 
eventualmente os afluentes descrevem ângulos retos nas con
fluências e as escarpas que delimitam a região a norte e noroeste 
são retas e entalhadas por ravinas São também observados nes
tes locais vales com forma de canyon, com paredes abruptas ultra
passando os 100m de desnível 

Na descida da serra do Bonito para a depressão onde se 
localiza o rio Urucuia existe um escalonamento de níveis topográ
ficos À medida que é retirada a cobertura coluvial do planalto, o 
relevo estrutural é exumado, afigurando-se na imagem de radar 
como vales encaixados onde por vezes afloram arcóseos da For-



Fig. 2. 18 - Pa1amares do Ch1padio - Feoçóes de dissecação d iferencial. 
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mação Três Marias (vide 1 - Geologia). Os rios possuem vales 
aprofundados e seus leitos apresentam afloramentos de rochas, 
sendo que a grande maioria possui material arenoso transpor· 
tado . 

Nas vertentes que derivam dos topos do planalto formam-se 
ravinas e voçorocas. geralmente mais concantradas em trechos 
onde se efetiva a ação antrópica . Nos topos a ve.getação arbórea é 
um cerrado aberto com estratos herbáceos rasteiros. enquanto as 
vertentes são desprovidas de vegetação. Salienta-se a presença 
de termiteiras recobertas pela Savana Arbórea Aberta. 

Os solos caracterfsticos do Planalto Goiás-Minas. desenvolvo
dos sobre os sedimentos dos Grupos Paranoá e Bambu i ou sobre 
as coberturas detrítico-lateriticas do Terciário (vide 1 -Geologia). 
são principalmente Podzóllcos e latossolos (vide 3- Pedologia). 
formados a partir da decomposição de ardósias . metassiltitos. ou 
provenientes de material coluvial areno·argiloso. Predomina a 
vegetação de Savana (cerrado) com algumas penetrações de 
Estepe (caatinga) nas proximidades do vale do São Francisco. 

Além de Bras Ria . Capeta! do Distrito Federal. as cidades mais 
importantes são Planalt ina. Sobradinho e Formosa, na área do 
Distrito Federal. e Buritis e Arinos. localizadas a noroeste do 
Estado de Minas Gerais. 

Com base nas caracterfst icas do relevo. esta região foi dividida 
em três unidades geomorfológicas. A área na qual se encontra a 
cidade de Brasl1ia foi denominada de Chapadas do Distrito 
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Federal; as outras unidades foram denon.inadas Chapadas de 
Paracatu e Baixa Chapada do São Francisco. 

2 3.3 2 1 -Chapadas do Distrito Federal 

Esta unidade ocupa 7 100 km 2 do extremo sudoeste da Folha 
SD 23 Bras O ia, abrangendo cerca de 38,4% da área imageada na 
Folha SD 23-Y -C. Estende-se a oeste para a Folha SD 22 Goiás e 
a sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte 

As Chapadas do Distrito Federal caracterizam-se por modela
dos constituídos principalmente de uma superfície de aplana
menta degradada e retocada pela dissecação incipiente produzi
da pelos rios São Bartolomeu e Preto Nos interflúvios as verten
tes são convexo-côncavas, apresentando desníveis de 28 a 69 m 
e declividades mais freqüentes de 5 a 15° De maneira geral a 
dissecação é diferencial com índices de aprofundamento da 
drenagem entre 50 a 112m Nos topos das Chapadas do Distrito 
Federal são observados níveis de cangas de diversos tipos, às 
vezes fragmentadas, coluvionadas sobre rampas convergentes 
para os riachos Sobre todo o planalto é comum encontrar-se a 
cobertura de material argila-arenoso e coloracão vermelha e 
espessura superior a 2m Um exemplo de aflora~ento de canga 
representativo do topo do planalto encontra-se na rodovia DF-7, 
logo após a entrada da cidade de Sobradinho, em direcão a 
BrasOia, na borda do pediplano retocado Esta ocorrência p~rece 
estar in sttu e contém grandes blocos de material consolidado em 
torno de troncos vegetais englobados na couraça ferruginosa. As 
características observadas no campo indicam que essa couraça 
foi formada na base de um espesso Latossolo na borda de um vale 
entalhado. E composta de quartzos angulosos e subarredonda
dos, com diâmetro variando de alguns micra até pouco mais de 1 
mm, perfazendo 60% da rocha Este material é cimentado por 
limonita e a hematita aparece bem cristalizada nas paredes das 
cavidades (Fig 2 20) 

A sudeste de Formosa em direção a Cabeceiras os topos 
tabulares do planalto são mantidos por couraça ferruginosa 
formada por fragmentos de rocha A couraça forma geralmente 
ressaltas topográficos a partir dos quais descem rampas em dire
ção aos vales abertos dos rios. Essas rampas, como nas proximi
dades de BrasOia, são recorbertas por pavimentos de detritos 
ferruginizados não cimentados Nas partes mais baixas das ram
pas encontram-se aluviões lixiviadas que têm coloração amarela-

m so 
1 400 

do-creme e textura argila-arenosa Incluem pequenos fragmen
tos arredondados de canga A sul de Brasília as coluviões verme
lhas são retomadas pelas térmitas (Fig 2 21) 

Os processos atuantes são de alteração por lixiviação, erosão 
superficial por escoamento difuso e saltação com ou sem pavi
mentação e ainda escoamento concentrado elementar ocor
rendo geralmente ravinamentos e voçorocamentos Algumas 
vezes as ravinas e voçorocas encontram-se povoadas de vegeta
ção mas, quase sempre, elas são atuais, provocadas pela retirada 
da vegetação Durante a época das fortes chuvas, concentradas 
no verão, o remanejamento do material coluvial friável é intenso 
Este material saído das encostas e carreado para as partes mais 
baixas favorece a formação dos bad-lands Na própria área da 
cidade de Brasília são registradas diversas ocorrências de voçoro
cas Em todo o Distrito Federal as queimadas são praticadas a tal 
nível que a fumaça excessiva dificultou as observações e princi
palmente a obtenção de boas fotografias durante os sobre
vôos. 

Na rodovia DF-15, em direção a Planaltina, apesar do relevo 
plano, também verificam-se alguns efeitos da tectônica Este 
relevo desce em rampa, sendo delimitado por ressaltas topográfi
cos que acusam uma movimentação com ajuste nas estruturas 
Assim é que um dos planos assume o aspecto de uma depressão, 
com cerca de 900 a 950 m de altitude, embutida nos topos 
tabulares que chegam aos 1.250 m como na chapada da Conta
gem e no morro da Canastra Lineacões estruturais também con
trolam as direções do lago do Para.noá, principalmente ao norte 
onde é delimitado por uma escarpa adaptada à falha (Fig 
2 22) 

2 3 3 2 2 -Chapadas de Paracatu 

As Chapadas de Paracatu ocupam a área de 9 940 km2, imageada 
nas Folhas SD 23-Y -A, Y -B, Y -C e Y -D Têm limites a leste com os 
Patamares do Chapadão e a Baixa Chapada do São Francisco; a 
oeste com as Chapadas do Distrito Federal; a norte com o Vão do 
Paranã; para sul prolongam-se até a região de Paracatu, na Folha 
SE.23 Belo Horizonte, cidade que denomina a unidade por ser a 
mais representativa 

Esta unidade alcança altitudes entre 800 a 1 400 m, sendo 
que os trechos mais elevados ocorrem a norte, na Folha SD.23-Y-C 
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O rio Urucuia afluente do São Francisco corta o planalto do 
ncrdeste para sudeste No extremo norte da unid:~de nascem 
alguns pequenos rios que fazem parte da bacia do rio Paranã 

Posicionada numa altitude que alcança os 800 m, a serra do 
Meio estende-se no sentido sul-norte constituindo uma escarpa 
de falha de empurrão com camadas litológicas do Grupo Bambuí, 
mergulhando 45°, truncadas por uma superfície plana e superim
posta pelo rio Urucuia (Est 2.XI B) No mapeamento, a serra do 
Meio foi grafada com o símbolo de barra de relevo dobrado 
(Fig 2 23) 

No extremo oeste da unidade está localizada a serra do Bonito 
(Fig 2 24), que forma uma escarpa adaptada à falha voltada para 
oeste, truncada por superfície plana rampeada em direção ao vale 
do rio Urucuia, e também sulcada a leste por ravinamentos (Est 
2XII A) 

A unidade caracteriza-se por uma topografia plana sustentada 
por uma couraça ferruginosa nas bordas, em via de destruição, 
o que é facilitado pelas fraturas Ela tem granulação fina a média, 
isotrópica, formada por grãos de quartzo cimentados. O cimento 
é abundante e constitui um agregado granular amorfo de óxido de 
ferro. O quartzo tem forma anédrica e subédrica, extinção 
ondulante e dimensões variáveis, desde alguns micra até 0.7 
mm Comumente ocorre como grãos isolados, dispersos no 
cimento Essa couraça forma-se por impregnação de materiais 
liberados dos arenitos da Formacão Três Marias em relacão com 
um nível freático Os topos das 'chapadas estão recobe.rtos por 
material a reno-argiloso de coloração creme Ali se encontram 
termite iras formadas de material de cor cinza, com diâmetros de 
cerca de 2 m, coincidindo com as bordas do planalto 

Nos níveis intermediários entre o topo das Chapadas de Para
catu e a Baixa Chapada do São Francisco a dissecacão diferencial 
é 0 1 e 0 2, com aprofundamentos da drenagem entr~ 50 e 112m e 
118 a 164m Neste mapeamento a área recebeu o símbolo de 
borda do patamar estrutural. predominando os vales ou sulcos 
estruturais, desenvolvidos sobre litologias pertencentes ao 
Grupo Bambu í 

Nas descidas da serra do Bonito, aparecem pequenas áreas 
recobertas pelos materiais arena-argilosos cremes com apro
ximadamente 1 m de espessura Sobre este material nota-se uma 
cobertura de conglomeradÇJ ferruginizado com seixos rolados das 
rochas locais Sobre as encostas em que afloram as rochas da 
Formação Três Marias, principalmente os arcóseos, existem 
espraiamentos de seixos e matacões cujos diâmetros alcançam 
até 2m 

A leste e norte do lugarejo Serra Bonita, os topos aplanados 
foram mais retalhados Nesta área a drenagem é densa e os rios 
apresentam vales encaixados adaptados a lineações estruturais 
Estes trechos da unidade apresentam dissecação diferencial. 
com classe de aprofundamento (0 1 ) situada entre 50 e 112m As 
escarpas voltadas para norte são r2vinadas (Est. 2 XII B) 

No setor oriental da serra do Meio está sendo exumado um 
nível estratigráfico entre o topo das Chapadas de Paracatu e a 
depressão onde se situam os rios São Domingos, Piratinga e Uru
cuia Este nível plano projeta-se para norte, sul e leste nos Pata
mares do Chapadão 

Na Folha SD 23 Brasília, a área que corresponde a esta uni
dade não apresenta cidades importantes O lugarejo de Serra 
Bonita, plotado na Folha SD 23-Y-C, é a concentração urbana 
mais destacada A cidade de Paracatu, que é a mais importante da 
região, está posicionada, como já foi mencionado, no prolonga
mento da unidade na Folha SE 23 Belo Horizonte 

2 3.3 2 3 - Baixa Chapada do São Francisco 

Esta unidade na Folha SD 23 Brasília ocupa a área de 5 100 km2, 
imageada nas Folhas SD 23-Y -C e Y -0, que interpenetra nas Cha
padas de Paracatu 

A unidade alcança 800 m de altitude no alto curso do rio Uru
cuia, descendo gradativamente até a cota dos 400 m que corres
ponde ao nível mais baixo do rio 

O vale do rio Urucuia é largo possuindo planície fluvial.coberta 
por material arena-argiloso, mais extensa na margem esquerda 
Apresenta terraços que têm desníveis variando entre os 3 e 1Om 
e extensões locais de cerca de 200m atingidas durante as gran
des cheias O material que constitui esses terraços é arenoso, 
distinguindo-se dos colúvios vermelhos das longas rampas que 
convergem para o no 

Como o Urucuia, a grande maioria dos rios da unidade trans
porta material grosseiro, seixos e matacões de mais de 20 em de 
diâmetro, subangulosos e subarredondados Suas planícies flu
viais possuem extensão reduzida Os rios são geralmente intermi
tentes, encaixados nas rampas de acumulação arena-argilosa 
com aproximadamente 2 a 3m de espessura 

Em toda a área a vegetação predominante é de Savana, 
distinguindo-se eventualmente vegetação de graminóide e de 
florestas-de-galeria Na imagem de radar as áreas em tons de cinza
escuro refletem um relevo plano coberto por uma vegetação de 
gramíneas. A nordeste de Arinos observa-se uma concentracão 
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Flg. 2.22- Sfho do Distrito Federal- Graus de lnstabllodade morfodinamica (ocorrenc ías). 1 - Eroslo subsuperficoal por onliltraçlo. 2 - Eroslo lamonar- sulcos canaletas. 3 -
Ravinas localizadas. 4 - Voçorocas localizadll. 5 - Voçorocamentos - bad-land. 
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de pequenas lagoas mapaadas como pseudokársticas encontra
das sobre os arcóseos da Formação Três Manas. A Estampa 2.XIII 
A mostra uma estrada cortando uma dessas latJoas. Os arcóseos 
afloram entre acumulação de seixos rolados de arenitos, apare
cendo também, eventualmente, no leito de alguns riachos. 

Nas proximidades da serra lpueira, a sudeste de Arinos. evi
denc•a-se a presença de cangas em superfície sobre um material 
coluvial pouco espesso. 

De maneira geral foram mapeados na unidade restos de apla
namento inumado (Pgi). l imitados por ressaltes topográficos. 
Estes restos de aplanamento são recobertos por colúvios espes
sos de textura areno-argilosa e coloração creme. A área possui 
uma dissecação incipiente onde a drenagem não chegou a apro
fundar os talvegues dos rios. Trata-se dos aplanamentos retoca
dos inumados (Pri). cuja dissecação é em forma de longas rampas 
com pouca i nclinação e cobertura vegetal de várias fis ionomias 
da Sava na . 

2.3.4- Domlnio dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Do-
bradas 

Na Folha SD.23 Brasnia. os Planaltos em Estruturas Sedimenta
res Dobradas ocupam áreas relativas aos Estados de Goiás 
(leste). Bahia (oeste) e Minas Gerais (norte). abrangendo uma 
extensão de 51 .430 km2. Encontra-se este dom lnio imageado 
em partes das Folhas SD.23-V-A. V-c. Y-A, Y-C.X-B.X-D.Z-8 eZ
D. prolongando-se a norte para a Folha SC.23 Rio São Francisco; 
a oeste para a Folha SD.22 Goiás; a sul para a Folha SE.23 Belo 
Horizonte e a leste para a Folha SD.24 Salvador. 

O domínio é dividido em cinco compartimentos: a Região do 
Planalto Central Goiano e Planalto das Nascentes dos Rios 
Paranã-Preto, situados na parte ocidental, e o Planalto da Dia
mantina, Planalto do Espinhaço e Planalto dos Geraizinhos, na 
parte oriental da Folha SD.23 Brasília. 

O domínio apresenta uma grande variação altimétrica que vai 
de 600 m até cerca de 1 .650 m. 

A rede hidrográfica é const1tulda pelas bacias dos rios Tocan
tins, do São Francisco e do rio Pardo. Os principais afluentes da 
bacia do Tocantins na Folha SD.23 Brasíl ia são os rios Paranã, 
Maranhão e Tocantinzinho. O rio Paranã nasce a nordeste da 
cidade de Formosa e atravessa rochas do Grupo Bambu i; dirige
se para o norte, atravessando a depressão. e após a cidade de 
Nova Roma i nflete para oeste, cortando as estruturas dobradas do 
Grupo Ara f (vide 1 -Geologia) (Fig. 2.5). Este rio se superimpôs 
aos alinhamentos quartzlticos através de gargantas epigenétlcas 
instaladas nas cristas formadas de rochas dobradas. Cada vez que 
o rio Paranã rompe um alinhamento de cristas surgem áreas de 
pediplanos intramontanos. Saindo da ultima crista, situada a 
jusante, o rio Paranii drena terrenos gnãissico-granodi orhicos e 
granitôides do Complexo Goiano. Os rios Maranhão e Tocantin
zinho são responsáveis pela forte dissecação do relevo das áreas 
posicionadas respectivamente a norte de Brasflla e oeste das 
chapadas dos Veadeiros. A drenagem entalha verticalmente os 
dobrAmentos dos Grupos Bambu(, Paranoá e Ara r. formando vales 
em forma de 'V" e topos aguçados. A tectônica de fa lha é um fator 
de grande influência no arranjo desta drenagem , principalmente 
no direcionamento SE-NO que orienta os rios Maranhão e 
Tocantinzinho. 

Na porção oriental da Folha SD.23 Bras flia, a margem dire ita 
da bacia do rio São Francisco caracteriza-se pelos alinhamentos. 
dispostos aproximadamente na direção N-S. dos planaltos da 
Diamanti na e do Espinhaço. Os rios que nascem nestas elevações 
têm geralmente seus altos cursos controlados pela estrutura 
dobrada ou pela tectônica de falha, formando pequenas corredei
ras. A presença de desniveis muito fortes entre os planaltos e as 
depressões das bacias do São Francisco-Paramirim e do Tocan
tins favorece o deslocamento de grande massa de material. trans
portado pelas torrentes. 

Este domfnio caracteriza-se pelo contraste entre feições de 
modelados de dissecação diferencial relacionadas estreitamente 
com a tectônica - vales e sulcos estruturais. cristas. escarpas -e 

feições de modelado de aplanamentos degradados e retocados. 
interrompidos por cristas residuais. 

Caracterlsticas morfoestruturais relacionadas com o estilo e 
orientação dos dobramentos basearam a subdivisão do domínio 
em cinco regióe11 distintas: o Planal to da Diamantina. o Planalto 
do Espinhaço. o Planalto Central Goiano. o Planalto das Nascentes 
dos Aios Paranã-Preto e o Planalto dos Geraizinhos. 

2.3.4.1 - Região do Planalto da Diamantina 

O Planalto da Diamantina , denominado Chapada Diamanti na na 
Folha SD.24 Salvador por Nunes. Ramos e Dillinger (1981 ). 
ocupa o nordeste da Folha SD.23 Bra'sília. imageada na porção 
oriental das Folhas SD.23-X-B e X-D. abrangendo uma área de 
6.550 km2. Suas bordas ocidentais terminam em escarpamento 
sobre a depressão do vale do Paramirim avançando ao norte e 
leste para as Folhas SC.23 Rio São Francisco, SC.24 Aracaju e 
SD.24 Salvador. 

Asaltitudesvaríam de 1.000a 1.400m. estando as cotas mais 
elevadas situadas nos limites orientais da Folha SD.23-X-D com a 
Folha SD.24 Salvador e ao norte nos limites da Folha SD.23-X-B 
com a Folha SC.23 Rio São Francisco. 

Flg. 2.23 - Baixa Ch1p1d1 do Slo fl'8ncisco - Superimposiçlo do rio Urucuia. 
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Fog . 2.24 - Chapadas de Paracatu - Controle estrutural da drenagem. 

O Planalto da Diamantina compõe-se de tmportantes estrutu
ras dobradas. notadamente de uma sucessão de sinclinais e 
anticlinais formadas em metassedimentos do Pré-Cambriano a 
exemplo da sinclinal de Água Quente. Este padrão estrutural é 
composto por amplos dobramentos de eixo NO·SE. que foram 
realçados pela erosão como sinclinais suspensas e anticlinais 
esvaziadas. 

Predominam dois sistemas princ1pats de fra turamento, sendo 
um deles paralelo e o outro perpendicular às estruturas dobradas. 
responsáveis pela complexidade das fetções estruturais. 

O padrão regional da drenagem varia do contorcido ao 
angulado (Howard, 1967), formado predominantemente por 
vales e sulcos estruturais. 

Predomina na área o c lima tropical quente com estação seca 
variando de abril/maio a agosto/setembro. Corresponde a este 
tipo de clima uma vegetação de Contato Estepe/Floresta Esta· 
cional e eventualmente de Savana. 

A variação dos solos se dá em função da lítologia e da evolu· 
ção morfogenét1ca que resultou na presença ou ausência de 
materiais desagregados. Nos topos planos com cobertura cotu
vial herdada observa-se a predominância dos Latossolos; nas 
áreas de modelado de dissecação diferencial. associado a aftora· 
mentos de metaquartzitos e conglomerados. impõem-se solos 
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LHóllcos. passando a Cambissolos com vanações de Podzólicos 
(vide 3 - Pedologia). 

Localtzadas na região estão as cidades de lbittara, Lagoa do 
DionÍSIO. Santa Quiténa, Água Quente e várias outras menores. 

O con junto de relevo do Planalto da Diamantina apresenta 
duas unidades geomortológ1cas individualizadas pelas suas 
características de modelado, resultantes da diversidade litoló· 
glca e esfrutural: as Serras da Borda Ocidental e o Pediplano 
Central. 

2.3.4.1. 1 -Serras da Borda Ocidental 

Estas elevações foram imageadas nas Folhas SD.23-X·B e X-0 . 
estendendo-se desde o norte da cidade de Brotas de Macáubas 
(Folha SC.23 Rio São Francisco) até o sul da sinclinal de Água 
Quente, numa área de 3.330 km2. Em sua porção setentrional é 
representada pela serra dos Venturas. Ponta da Serra até a da 
Mangabeira . Para o sul forma uma faixa que vai de Ouricun do 
Ouro até as proximidades de lbitiara.limitando-se apenas às bor
das dissecadas e escarpadas do Planalto da Diamantina ; de lbi
tiara para o sul alarga-se em ma1s de 25 a 30 km , penetrando na 
Folha SD.24 Salvador e alongando-se até o extremo meridional 
da sinclinal de Água Quente. 



As altitudes variam de 750 a 1 850 m com as médias situadas 
entre 1 000 e 1 200m, sendo o ponto mais elevado o pico de ltu
bira, na serra das Almas, nos limites com a Folha SD 24 
Salvador 

Esta unidade é caracterizada por dissecação diferencial (D 1 e 
D2) com aprofundamentos da drenagem entre 50 a 135m e 190 a 
244m, respectivamente, formando cristas e escarpas elevadas, e 
planos truncando indiferentemente camadas dobradas de consti
tuições litológicas diversas O modelado nesta unidade demons
tra a grande influência da variação de estrutura do comportamen
to litológico, salientando-se os traços da tectônica de falha 
superposta aos dobramentos 

Da localidade Pau da Colhe1 até Mocambo, numa distância de 
70km no rumo NNO, com largura entre 1 km e 4,5 km, salienta-se 
a existência de rochas metavulcânicas (vide 1 -Geologia). Esta 
faixa limita-se a leste pelas rochas quartzíticas da Superfície dos 
Gerais e a maior parte das vezes encontra-se em contato com fa
lhamentos longitudinais normais Diversas falhas transversais e 
oblíquas com componentes de rejeito direcional atravessam irre
gularmente as est1uturas dobradas resultando vales profundos 
que ligam o intelior de estruturas dobradas ao vale do rio Param i
rim, situado a oeste Nesta faixa ocorrem intrusões de rochas 
básicas que cortam os vulcanitos em formas predominantemente 
de diques Alguns desses corpos atingem dimensões da ordem 
de 2 km de comprimento por mais de 100m de largura Os diques 
preenchem juntas longitudinais, transversais a oblíquas que dão 
origem a vales estreitos e profundos Os vulcanitos ácidos a 
intermediários apresentam relevos de formas convexas, a exem
plo do vale do rio dos Remédios, a sul de lbitiara, onde, apesar da 
profundidade dos estreitos vales, as vertentes e formas, neles 
embutidas, são convexas Nesta faixa de metavulcânicas ocorrem 
também formas de cristas e escarpas abruptas formadas de 
01toquartzitos 

De modo geral, a morfologia desta unidade reflete o padrão 
estrutural do relevo dobrado As cristas orientadas resultam de 
metaquartzitos e são paralelas a vales estreitos entalhados sobre 
arenitos, filitos, metassiltitos e metaquartzitos mais friáyeis Essa 
seqLiência de vales e cristas traduz a disposição das grandes do
bras sinclinais, a exemplo da borda ocidental da sinclinal de 
Lagoa do Dionísio e da sinclinal suspensa de Água Quente As 
abas internas desta sinclinal erguem-se em planos estruturais 
muito inclinados; suas camadas têm 60° a 70° de inclinacão for
mando cristas que se diferenciam pela altitude e pela simetria, 
sendo a aba oriental mais assimétrica e mais elevada do que a oci
dental (Fig 2 12) 

O fechamento norte da sinclinal é truncado por rampas areno
sas de cor creme que coalescem, formando nas suas partes ter
minais uma depressão de forma plana A montante dos planos 
inclinados, a presença de rochas friáveis da Formação Lavras 
Médio predispõe ao desenvolvimento de ravinamentos sobre os 
planos estruturais do fechamento da grande dobra Sobre este 
fechamento, a nível de topo, a erosão diferencial exumou a 
camada expondo a superfície estrutural Esta superfície, mapeada 
como aplanamento retocado desnudado (Pru), ocorre no fecha
mento sul da grande dobra sinclinal, na sua porção oriental e ao 
sul da sinclinal de Santa Quitéria Nessas duas últimas áreas, o 
plano estrutural encontra-se marcado por alinhamentos de cris
tas, algumas truncadas pelo aplanamento e outras de formas 
aguçadas com altitudes de 1 850 m (serra de ltubira) 

Ao sul das cidades de lbitiara e Santa Quitéria, a freqüência de 
profundos e estreitos vales sugere o intenso controle da tec
tônica de falha As linhas de fraqueza ligadas aos planos estru
turais e a friabilidade litológica favorecem a erosão diferencial 
ressaltando as estruturas 

No extremo norte desta unidade, da Ponta da Serra à serra da 
Cabaceira, o aplanamento generalizado truncou as estruturas 
dobradas situadas a 1 000 e 1 200m de altitude. Os modelados 
dissecados ocorrem por influência de fraturas transversais à 
estrutura, marcando vales estruturais A sul-sudoeste de Brotas 
de Macaúbas os restos deste aplanamento inumado não são re
presentáveis na escala 1:1 000 000 Ainda no extremo norte 
desta unidade, embutido no Pediplano Central do Planalto da 

Diamantina, observa-se um relevo com rígido controle estrutural 
que toma o nome regional de serra da Estiva Um intenso sistema 
de falhas responde por forte entalhe de vales, direcionados de SE 
para NO, com blocos residuais de topos planos e de bordas forte
mente escarpadas O fraturamento intenso provocou o apareci
mento de feições ruiniformes nas paredes desses residuais Os 
pisos dos vales coalescem com o Pedi plano Central, onde se nota 
a presença de espraiamento em forma de tálus ao pé dos resi
duais, constituído de matacões, seixos e grânulos de materiais 
diversos especialmente de metaquartzitos e quartzos leitosos 

No fundo dos vales, geralmente, drenados por rios intermiten
tes, ocorre acumulacão de material aluvial como é observado nos 
vales situados na aba da sinclinal de Água Quente No interior da 
sinclinal de Água Quente, onde está o povoado do mesmo nome, 
encontra-se espessa cobertura coluvial de textura argilosa e de 
coloração acre com manchas vermelhas (Pri), onde são desen
volvidas atividades agrícolas (Est 2 XIII B) Esta cobertura está 
entalhada por pequenos cursos de água que apresentam vales de 
fundos chatos A saída desses cursos de água se faz através de 
sulcos estruturais que desembocam no vale do Paramirim 

2 3 4 1 2 - Pediplano Central 

Na Folha SD.23 Brasília esta unidade ocupa toda a porção central 
do Planalto da Diamantina com uma área de 3 220 km2; abrange 
o extremo nordeste e o centro-leste da Folha SD 23-X-B Os limi
tes ocidentais estão próximos à borda ocidental do Planalto da 
Diamantina; ao sul aproxima-se das cidades de lbitiara e Santa 
Quitéria; a leste e norte estende-se para as Folhas SD 24 Salva
dor, onde foi denominada Pediplano Central, e SC 23 Rio São 
Francisco 

As altitudes variam em geral de 1 000 a 1 200m, chegando a 
1.300 e 1.350 m nos residuais da Chapada da Aldeia de Baixo e 
serra da Estiva, localizados na porção norte da unidade 

O modelado desta unidade resultou da superfície de aplana
menta que foi degradada, retocada e inumada (Pgi e Pri), inter
rompida por cristas residuais das camadas quartzíticas dobradas 
(vide 1 - Geologia) A amplitude dessas dobras e as diferencas 
litológicas que compõem seus edifícios são responsáveis p.ela 
abertura de amplos vales, orientados segundo os eixos e os pla
nos estruturais bem como os alinhamentos de cristas que subli
nham dobramentos 

Os residuais formam hogback principalmente no fechamento 
das grandes dobras, sinclinais e anticlinais entre as quais se 
destacam a de Santa Quitéria, a de Lagoa do Dionísio, a de Ser
rinha e as anticlinais da Solidão e de lbitiara No interior dessas 
estruturas ocorrem amplos vales chatos, abertos em forma de 
"U", tendo como divisores de água as cristas longitudinais Ao 
lado desse alinhamento de cristas quartzíticas os vales de formas 
mais fechadas aproveitam planos estruturais, como o do córrego 
São Lourenço 

As superfícies aplanadas que correspondem às áreas centrais 
das sinclinais e anticlinais são formadas de rampas, recobertas de 
colúvios, com declividades entre 5° e 1 5° convergindo para o eixo 
das grandes dobras, apresentam entalhes cpm desníveis entre 28 
e 69 m (D

1
) e assumem feições de lombas E comum encontrar-se 

no interior das sinclinais, principalmente na de Santa Quitéria e 
de Lagoa do Dionísio, patamares mais altos marcados por ressal
tas topográficos geralmente mantidos por couraças ferruginosas 
situadas à meia encosta Os desníveis desses patamares são 
inferiores a 27m e as declividades inferiores a 5° 

De maneira geral a superfície é pavimentada por seixos de 
quartzo e grânulos ferruginizados O processo atuante nesta uni
dade é o escoamento difuso provocando erosão superficial No 
interior das calhas sinclinais o material coluvial apresenta-se com 
maior teor de argila. Nessas áreas o processo mais eficiente é o 
escoamento concentrado elementar que provoca o aparecimento 
de sulcos e ravinas É comum ali se encontrarem campos de 
termiteiras que expõem material fino, argiloso, de coloração 
cinza -c I aro. 
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No interior do fechamento norte da sinclinal de Água Quente 
distingue-se um trecho conservado da superfície de aplanamento 
encouraçada As rampas coluviais sucessivas convergem para a 
calha axial 

As bordas da referida estrutura são marcadas por facetas 
triangulares e pequenas cristas assimétricas, que revelam as 
camadas quartzíticas de disposição sinclinal que se encontram 
fragmentadas por fraturas e falhas transversais 

A depressão na qual se localiza a cidade de lbitiara resultou do 
escavamento de uma anticlinal falhada As bordas dessa depres
são apresentam formas monoclinais, cor respondendo à escarpa 
interna da estrutura esvaziada Ao norte desta cidade um plano 
mais conservado representa a superfície de aplanamento que se 
encontra no interior das demais estruturas do Planalto da Dia
mantina, em geral ao pé das escarpas e cristas Localmente disse
cado em formas convexas, o plano foi transformado em colinas e 
lombas, com alterações de cor vermelha e rampas com detritos 
alaranjados que provêm da sua destruição 

A oeste e norte do povoado Lagoa do Dionísio dá-se a justapo
sição de grandes dobras Ali as cristas assimétricas tipo hogback 
impõem características morfológicas específicas representadas 
por imponentes escarpas voltadas para o sul com amplos pedi
mentos talhado!j por ravinamentos e seccionados pelo corte da 
estrada BR-242 A parte terminal desses pedimentos inclui 
pequenas depressões geralmente formando lagoas, a exemplo 
da lagoa do Dionísio A leste da serra da Fumaça, a anticlinal da 
Solidão contém amplo vale aberto e assimétrico De suas bordas 
convergem longos planos inclinados para o canal de um riacho 
intermitente Na margem direita deste vale assimétrico, que é a 
vertente mais longa, várias depressões formam lagoas tempo
rárias, típicas ba;adas dos extensos pedimentos pavimentados e 
encouraçados; estes dividem-se em patamares, localmente deno
minados chapadas, a exemplo da chapada da Aldeia de Baixo 

2 3 4 2- Região do Planalto do Espinhaço 

Na Folha SD 23 Brasília, esta região geomorfológica abrange 
uma área de 13 960 km2, em faixa norte-sul, imageada na porção 
centro-ocidental,central e centro-oriental das Folhas SD.23-X-B, 
X-D, z'-B e Z-D Localiza-se entre os paralelos de 12° a 16°S e 
meridianos de 42°15' a 43°0; limitando-se na porção oriental e 
ocidental com os Domínios das Depressões Pediplanadas e dos 
Planaltos Cristalinos; a sudeste faz limite com o Planalto dos 
Geraizinhos O Planalto do Espinhaço prolonga-se a norte para a 
Folha SC 23 Rio São Francisco, e ao sul para a Folha SE 23 
Belo Horizonte 

As altitudes variam de 800 a 1 250m, sendo que as máximas 
estão na faixa que se estende de Caetité ao extremo sul, na divisa 
dos Estados da Bahia e Minas Gerais Nesta área alguns pontos 
cotados alcançam 1 250m, como por exemplo a leste de Urandi 
na ser r a Geral ou das Almas 

De modo geral este planalto caracteriza-se por um modelado 
de dissecação resultante da exumação de dobras, geralmente 
alongadas no sentido SSE-NNO, formando cristas, barras, 
hogbacks e monoclinais, seguindo a direção dos planos estru
turais, e cortados por vales estreitos Por outro lado, contrastando 
com as áreas intensamente dissecadas, inclui superfícies planas 
exumadas ou portando cobertura coluvial herdada 

Na serra do Espinhaço quase sempre os rios são temporários, 
apresentando entretanto alta capacidade erosiva no período chu
voso Nas cabeceiras, estes rios são geralmente controlados pela 
estrutura dobrada ou pela tectônica de falha A exemplo, 
distinguiu-se o rio Santo Onofre que evidencia um controle estru
tural no seu percurso, adaptado que está ao alinhamento da 
grande falha transcorrente de direção sul-norte, que leva o 
mesmo nome Na Folha SD,23-Z-B, a drenagem principal é res
trita às cabeceiras do rio Pardo que apresenta vales em forma 
de "U" 

O regime pluviométrico torrencial inclui uma longa estação 
seca e concentração de chuvas em poucos meses do a no De 
maneira geral a vegetação é de Savana (cerrado), aparecendo 
áreas de Estepe (caatinga), de Floresta Estacionai e de Tensão 
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Ecológica Zonas de reflorestamento onde se observam várias 
espécies de eucalipto são frequentes, sobretudo no Estado de 
Minas Gerais 

Os solos evidenciam influências litológicas Nas áreas onde 
predominam as rochas quartzíticas desenvolvem-se solos pouco 
evoluídos, Litólicos; contudo, sobre as superfícies aplanadas 
recobertas de colúvios (Pgi e Pri) predominam os Latossolos (vide 
3- Pedologia) 

Localizadas nos limites desta região estão as cidades de lga
porã e Caetité Sua compartimentação, baseada no arranjo do 
relevo estrutural, sua posição altimétrica e relações genéticas 
fazem-se em três unidades geomorfológicas: Serras Seten
trionais, Serras Centrais e Superfície dos Gerais 

2 3 4 2 1 -Serras Setentrionais 

Esta unidade abrange uma faixa com disposição norte-sul da por
ção centro-oriental da Folha SD 23-X-B, entrando na porção 
centro-norte da Folha SD 23-X-D Limita-se a leste e a oeste com o 
Vão do São Francisco estendendo-se a norte para a Folha SC 23 
Rio São Francisco, totalizando uma área de 4 120 km2 

Sua altimetria varia de 900 a 1 100m, sendo que as maiores 
altitudes estão na borda oriental e em algumas serras centrais 
como a da Cana Brava A borda ocidental apresenta menores alti
tudes e relevos de maior densidade de dissecação 

A unidade caracteriza-se pela dissecação diferencial (D 1 e D2), 
onde os aprofundamentos dos vales vão de 50 a 82 me 84 a 1 30 
m, respectivamente, e pela predominância de formas resultantes 
da exploração de dobras fortemente perturbadas pela tectônica 
de falhas São dobras alongadas no sentido SSE-NNO, cujas dife
renças litológicas são expostas em camadas de r9Sistências con
trastantes que são salientadas como cristas e barras ou escava
das por vales longitudinais estreitos (Fig 2 25) 

A grande falha transcorrente (vide 1 -Geologia) de Santo Ono
fre secciona longitudinalmente o feixe de sinclinais e anticlinais 
As partes oriental e setentrional guardam formas de dobramen
tos, truncados por superfície de aplanamento exumada, em via 
de dissecação, enquanto na parte ocidental elas são menos nota
das em consequência do esfacelamento das estruturas pela falha 
citada O rio Santo Onofre abriu um vale largo no centro da dobra 
sinclinal mais atingida pela falha, que cortou obliquamente os 
dobramentos e gerou o escarpamento voltado para oeste repre
sentado pelas serras das Campinas e da Cana Brava e outras 
feições escalonadas para o centro do vale Fraturas transversais 
à grande falha proporcionaram sulcos estruturais profundos que 
seccionam as formas alongadas Estas formas, identificadas 
como marcas de enrugamentos, sugerem a ação diferencial do 
processo erosivo e o posicionamento litoestratigráfico das gran
des dobras, onde as rochas mais friáveis ficam na posição de sul
cos e as mais resistentes, na saliências (Est 2 XIV A) 

A estrutura da porção oriental apresenta uma anticlinal esca
vada No seu interior o processo de dissecação parece ter sido 
precedido por pediplanação evidenciada por restos de coberturas 
detr íticas A incisão de vales estreitos ressalta as formas estru
turais e disseca as rampas que convergem para o eixo da dobra 
Estas rampas apresentam formas de lombas, cujos topos são con
servados por canga Na parte inferior das encostas ocorrem marcas 
de escoamento concentrado sobre material argila-arenoso de 
coloração creme e cinza Nos flancos das dobras destacam-se 
cristas assimétricas e facetas triangulares, a exemplo das serrás 
de Macaúbas e das Campinas. 

Os fraturamentos da borda oeste desta unidade produziram 
formas escarpadas e anfiteatros ravina dos, abertos para noroeste 
e oeste As ravinas alojam-se nas camadas mais friáveis, for
mando alongados espigões de topo convexo Os vales em geral 
têm formas de "V" aberto e vertentes convexas 

No extremo norte da unidade, como na serra da Mangabeira, 
destacam-se as formas monoclinais e escarpas adaptadas a fa
lhas Trata-se do fechamento da dobra sinclinal, cujos flancos 
inclinados mostram elevadas escarpas em forma de cristas 
assimétricas e monoclinais. O reverso dessas monoclinais forma 
planos estruturais mergulhando para o interior da estrutura 



Fog. 2.25 - Serras Se1en1rlonais - Vale esçavado em eatrulufl dobrad1. 

Na porção centro-oeste da unidade a superfície de erosão 
truncou os alinnamentos estruturais, mapeados como marcas de 
enrugamentos. Nessa área os colúvios concentram·~'3 nos fun· 
dos de vales . enquanto nas encostas são ressaltadot pequenos 
alinhamentos de rochas aflorantes. 

Na porção norte-ocidental da unidade a intensidade da disseca
ção faz realçar as formas estruturais. em cristas assimétricas. bar
ras e esc.arpas. como nas serras do Paulista e do Boqueirão. 
Nestas elevações as pequenas dobras exibem perfeitas sinclinais 
suspensas. porém esfaceladas pela dissecação. 

Cruzando o rio São Francisco, esta unidade prolonga-se pela 
serra do Muquém.que apresenta formas monoclinais. com escar
pas voltadas para o vale do rio do mesmo nome. Os reversos das 
monoclinais são convexos e ali os vales são embutidos nas linhas 
de falhas e fraturas transversais . O reverso da serra do Muquém 
apresenta facetas triangulares ressaltadas pela erosão dife· 
rencial. 

2.3.4.2 .2 -Serras Centrais 
Esta unidade é constituída por três blocos de serras separadas 
pelos Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço. Situa-se no 

extremo sul da Folha SD.23 Brasilia englobando uma área de 
3 .980 km2, imageada na Foíha SD.23-Z-D e uma pequena parte 
na Folha SD.23·Z·B. Apresenta aspecto alongado no sentido 
norte-sul desde 16° a 1.5°20'S aproximadamente. ·A unidade 
engloba a serra do Monte Alto, a serra Central e as serras Ro
chedo e Curralinho .• estas últimas formando um aglomerado de 
elevações localizado nos Estados da Bahia e Minas Gerais. Ape
sar da descontinuidade espaGial entre elas, pelo fato de possu i
rem o mesmo tipo de litologia e correlação altimétrica foram 
reunidas na mesma unidade geomorfológica . De maneira geral as 
Serras Centrais apresentam dissecação diferencial com aprofun
damento da drenagem entre SOe 82. 84e 130, 137 e 195 m.cor
respondendo aos índices 0 1,02 e 0 3• respectivamente. 

A unidade se caracteriza estruturalmente pela superposição 
de aspectos correlacionáveis com a tectônica que gerou o empur
rão para oeste, às quais se superpõem os efeitos de falhamentos 
perpendiculares ou oblíquos. 

As cristas assimétricas da serra do Espinhaço. orientadas N-S 
e NNO·SSE. se dividem em blocos basculados apresentando 
mergulhos variados e conseqüente distinção de declividades dos 
planos da topografia. que coincidem com os planos estruturais. 
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De modo geral. os flancos das serras mergulham para o leste e 
foram , no mapa geomorfológico. representados como superfície 
de aplanamento exumada. ou seja. ó plano estrutural desnudado. 
onde afloram rochas truncadas (Est. 2. XIV B). No extremo norte 
têm inflexão em direção SO-NE. no trecho em que o alinhamento 
paralelo de cris.tas se torna mais estrei1o. 

As cristas assimétricas eventualmente se desdobram adqui
rindo feições escalonadas a partir da borda ocidental. que é 
levantada como um hogback. Os rios correm paralelos às escarpas 
aprovei tando falhas e zonas de fraturas. dando origem a gargan
tas de superimposição. 

Esta parte da unidade funciona como divisor de água entre os 
rios perenes. tributários da bacia do rio Pardo . que nascem na 
parte leste da serra do Espinhaço, e os rios,em geral in1ermitentes 
da bacia do São Francisco- Verde Grande. As escarpas da serra 
Geral provocam concentração da pluviosidade sobre o planalto 
rampeado que forma o Planalto dos Geraizinhos. alimentando o 
lençol freát ico e os rios que escoam para leste. Aqttel.es que nas· 
cem nas escarpas voltadas para oeste são intermitentes e subme
tídos a outro regime pluviométrico e ao escoamento muito 

rápido. da f o contraste existente entre os regimes dos rios das 
duas bacias. 

O setor da serra do Espinhaço situada a leste da cidade de 
Mante Azul apresenta elevações alinhadas com topos planos. 
truncados por superfície de aplanamento generalizado sobre o 
planalto. e que as transformou em b!Jrras pseudo-apalachianas 
(Fig. 2 .26). 

A serra do Monte Alto. localizada no quadrante centro-noroes
te da Folha SD.23·Z·B. tem aspecto monoclinal. O relevo cuesti · 
forme possui inclinação topográfica maior que 1 O" para sudoes
te. acompanhando o mergulho das camadas. A frente deste 
re levo é formada pela escarpa adaptada a fa lha e escalonada. 
acompanhando diferenças lltológicas. cortada por inúmeros sul· 
cos alinhados na direção SO·NE (Fig.2.27). Essas falhas que cru· 
zam a serra em sentido SO·NE ocasionaram diferenças altimé· 
tricas entre os diversos blocos que a compõem . O topo é plano e 
corresponde topograficamente ao planalto situado ao pé das cris
tas da serra do Espinhaço na parte contínua desta unidade. 

O bloco denominado serra Geral apresenta na frente voltada 
para oeste al in·hamentos de cristas paralelas. São cristas trunca· 

Fig. 2.26- Serras Centrais- Olsaecaçio diferencial. 
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Fig. 2.27 - Serras Centrais - Controle estrutural. 

das por falha com aspectos condicionados por dobramentos. A 
disposição das cristas é de NNO-SSE: possuem topos que coinci
dem com a superfíc1e de aplanamento que truncou as dobras da 
serra do Espinhaço em altitudes entre 1.000-1.200 m. Essa 
superfície de apfanamento inumada por colúvios e couraças está 
em processo de exumação deixando aparecer as rugosidades e 
os sulcos. que representam os alinhamentos estruturais adapta
dos às camadas metassedimentares menos resistentes â erosão 
(Est. 2.XV A). A leste da serra Central aparecem planos retocados 
com vales encaixados. Os níveis topográficos destes aplanamen 
tos também são concordantes com aqueles que foram mapeados 
na serra do Monte Alto e na serra do Espinhaço. 

No extremo sudoeste da Folha 50 .23-Z-0. próximo da cidade 
de Janaúba. situam-se as serras Rochedo e Curralinho. Cnstas 
assimétricas distribuídas no sentido SO-N E caracterizam estas 
serras. além de formas dissecadas por riachos intermitentes que 
formam uma densa rede de drenagem com aprofundamento de 
vales da ordem de 50-80 m. Nesta serra foi construída a represa 
de Bico de Pedra. no curso superior do rio Gorutuba. afluente do 
rio Verde Grande.Os topos planos marcam a superfície de aplana
manto que truncou as cristas que aparecem a leste da serra do 
Cerrado: eles estão em posição topográfica correlacionável com 
os topos planos anteriormente descritos nesta un idade . 

2.3.4 .2.3 -Superfície dos Gerais 

Esta unidade ocupa grande parte da Folha 50.23-X-D e prolonga
se para a Folha 50.23-Z-B por uma estreita faixa N-S siluada no 
centro-leste . Ocupa uma área de 5.860 km2 , s1tuada no topo do 
Planalto do Espinhaço. · 

As altitudes variam de 900 a 1.200 m. sendo que as maiores 
estão na faixa que se estende de Caetité ao extremo sul da uni-

dane. na divisa dos Estados da Bahia e M inas Gerais. alcançando 
cotas de 1 .249 m na serra Geral. 

A un1dade se caracteriza por uma topografia uniforme que 
compõe uma superfície de aplanamento inumada que trunca 
camadas de metassedimentos dobrados do Supergrupo Espmha
ço e rochas graníticas do Pré-Cambriano (vide 1 - Geolog1a). Cris
tas e barras residuais balizam os planos nas altitudes médias de 
960a 1 .OOOm. Na porção mend1onal da unidade esses resiouais 
representam restos de cristas assimétricas. hogbacks voltados 
para oeste . 

O modelado da umdade é constituído de topos aplanados e de 
rampa'!; convergentes formando áreas embaciada·s. Nestas. os 
vales são abertos. com forma de "U", com vertentes de cerca de 
5 de declividade. onde os talvegues encontram-se geralmente 
secos . 

Nos topos. principalmente a noroeste de Caetité , formaram-se 
grandes alvéolos de dissecação. A ret1rada da cobertura ceno
zóica, facilitada por fraturas da tectônica de fa lha. exuma lltolo
gias friáveis como o fil i to. metassiltito e arenitos. Nestes alvéolos 
são constantes os fenômenos de mov1mento de massa localiza
dos. produzindo ravinas sobre a litologia mais friável e exumando 
formas estruturais sobre metaquartzitos. Estas áreas apresentam 
dissecação diferencial (O 1 e 0 2) com índices de aprofundamento 
da drenagem entre 50 e 82 m e 84 e 1 30 m. respectivamente 
(Fig. 2.28). 

Nas áreas p lanas dos topos são conservados restos de cober
tura coluvial. de textura arena-argilosa. associada a espraiamen
tos de seixos e matacões de quartzito, principalmente . apresen
tando ferruginização. Esta cobertura cenozóica (TQd) foi mapea
da nos locais onde o modelado resultan te do aplanamento foi 
recoberto e posteriormente degradado (Pgi) ou retocado (Pn) 
(Fig. 2.29). As grandes rampas que compõem a Superfície dos 
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Fig, 2.28- Supelflcie dos Gerais - Tipa• de modelados . 

Gerais são localmente dissecadas em lombas cujas encostas 
possuem declividades de aproximadamente 5°. Esta cobertura 
coluvlal associada ao modelado aplanado se encontra mais con
servada ao norte da cidade de Caet ité e a leste da cidade de 
lgaporã. 

Sobre as rampas salienta-se a ocorrência de seixos de quartzo 
e material ferrug inizado. espraiado principalmente no sopé de 
cristas residuais da superfície de aplanamento . Em geral. a colo
ração do material é de creme a cinza. passando às vezes a 
vermelho nas vizinhanças de Caetité. Nas áreas embaciadas é 
comum a presença de pequenas depressões. eventualmente com 
água. onde se encontra material argiloso de cor cinza. Estas de
pressões ocorrem em grande número ao norte da cidade de Cae
tlté e na região entre as cidades de Maniaçu e lgaporã (Fig. 2.28). 

A borda oeste da unidade em geral é marcada por escarpa de 
falha localmente secionada por fraturas. onde se formaram gral1-
des reentrlincias contendo sulcos profundos em forma de 'V"; na 
porção sul da unidade as falhas. longitudinais aos planos de do
bras, resultam em vales profundos e muito ravinados. São vales 
estruturais que também tiveram a ação erosiva facil itada pela fria
bilidade das rochas (filitos e metassil títos). 

Nas bordas norte e leste foram esculpidas escarpas e ressaltes 
topográficos precedendo os planos cimeiros que têm caimento 
topográfico para leste-sudeste. Apenas na área próxima à cidade 
de Maniaçu o caimento topográfico está para noroeste. marcado 
pela drenagem do alto curso do rio Santo Onofre . Nesta borda, 
nas escarpas de falha e nos ressaltes, observam-se marcas de 
fenômenos constantes de movimentos de massa. 

2.3.4 .3 -Região do Planalto Central Goiano 
Na Folha S0.23 Brasnia esta.região ocupa 30.920 km2, imagea
dos na sua parte ocídental. localizada totalmente no Estado de 
Goiás Limita-se ao norte e a leste com a Depressão do Tocantins, 
ao sul-sudeste com o Planalto Goiás-Minas. estendendo-se a 
oeste para a Folha SD.22 Goiás., 

O Planalto Central Goiano é formado de rochas dobradas per
tencentes ao Grupo Arai, que engloba as Formações Arraias e 
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Traíras. e de rochas dos Grupos Paranoá e Bambu( (vide 1 -
Geologia). também dobradas e arrastadas sobre as primeiras . 

O relevo é caracterizado pela lnflu8ncia dos dobramentos per
turbados pela tectônica de falha. Aos modelados resultantes de 
dissecação diferencial onde predominam cristas e barras, facetas 
triangulares, sulcos e escarpas estruturais justapõem-se áreas 
conservadas planas ou levemente dissecadas. O planalto apre
senta altitudes que alcançam 1.650m, estando as cotas mais ele
vadas nos residuais que formam a serra de Santana. na chapada 
dos Veadeiros. 

O planalto é um centro dispersar de drenagem , composta 
pelos rios Maranhão, Tocantinzlnho e Paraná. que fazem parte da 
bacia do Tocantins. Conduzida por importante desnível, compor
tamento estrutural e alto poder erosivo, a maioria dos rios escava 
vales em forma de "V" , abrindo gàrgantas nas camadas metasse
dimentares das estruturas dobradas (Fig. 2.30). 

A tectônica de falha é um fator de grande influência no arranjo 
da drenagem. Um sistema de falhas com direção SE-NO. cru
zando a estrutura dobrada do Grupo Paranoá, orienta o curso do 
rio Tocantinzinho para o rumo noroeste, onde passa a dissecar 
litologias do Grupo Arai. Ao sul, o rio Maranhão escavou uma de
pressão nas rochas dos Grupos Bambu( e Paranoá. O caráterfriável 
das rochas locais favorece a importante dissecação e movimen
tos de massa generalizados seguindo os vales de forma de "V", 
cuJOS aprofundamentos (01 e 02) variam de 50 a 112m e de 11 8 a 
164m, respectivamente. 

No Planalto Central Goiano predomina a vegetação de Savana 
(cerrado) com seu estrato arbóreo aberto de pequeno porte e o 
estrato rasteiro constituldo principalmente por gramlneas. Esta 
formação vegetal desenvolve-se particularmente em Latossolos 
com horizontes concrecionados e encouraçados (vide 3 -
Pedologia). 

Esta região. pelas suas particularidades de modelado conduzi
das pelas diferentes constituições lítoestruturais. fo i compart i
mentada em duas unidades geomorfológicas: Complexo Mon
tanhoso dos Veadeiros-Arat e as Chapadas do Alto Rio Mara
nhão. 
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Fig. 2.29 - Superflcie doa Gerais - Cobenura coluviei de topo. 

2.3.4.3.1 - Complexo Montanhoso Veadeiros-Araf 

Com 9.320 km2 de área. esta unidade encontra-se na Folha 
50.23 BrasOia quase que totalmente imageada na Folha 50.23-
V-C; com um prolongamento ao norte para a Folha 50.23-V-A. 
penetra a oeste na Folha 50.22 Goiás e ocupa ao sul o centro-nor
te da Folha 50.23-Y-A . 

A unidade é constitulda de dois grandes blocos planálticos, 
limitados por escarpas e serras com prolongamentos seguindo a 
OFientação dos dobramentos. No bloco meridional, onde se situa 
a chapada dos Veadeiros. a orientação dos dobramentos é prefe
rencialmente NE-50 e apresenta no seu prolongamento seten
trional formas circulares ou semicirculares comandadas por 
intrusões (Fig. 2.5). No compartimento norte a orientação estru
tural é predominantemente N -5; ali se nota melhor a sucessão de 
dobras de grande raio d!! curvatura que formam o corpo residual 
do vasto planalto de Ara f. que é limitado a leste pela grande sin. 
clinal que forma a serra Boa Vista (Fig. 2.30). 

A altimetria varia de BOO a 1 .650 m. ocorrendo os pontos mais 
elevados na chapada dos Veadeiros. ressaltados por residuais 
que formam a serra de Santana, que serve como divisor das bacias 
dos rios Montes Claros e das Almas. 

O relevo é caracterizado pela presença de formas estruturais 
instaladas sobre dobramentos do Grupo Ara(. localmente cober
tas por rochas dos Grupos Bambu í e Paranoá truncadas por 
superfícies de aplanamento, às quais se superpuseram os efeitos 
da tectônica de falha. Na porção setentrional da unidade o re levo 
é ainda influenciado pela presença de intrusões. Predominam for
mas residuais que constituem flancos de sinclinais alçadas e de 
anticlinais escavadas. niveladas por planos topográficos e esfa
celadas porfraturas e falhas que favorecem a intensa dissecação. 

A rigidez litológica refletiu-se no estilo estrutural condicionando 
a predominância de formas como patamares estruturais, escar· 
pas de falha. cristas assimétricas. facetas triangulares e planos de 
falha ou de dobra, e vales e sulcos de paredes íngremes. Esses 
vales longitudinais ou transversais. controlados por fraturamen· 
tos, mostram uma complexidade estrutural resultante de ciclos 
tectônicos superpostos que facilitaram a maioria das superimpo
sições da drenagem. 

Restos de superfícies planas re tocadas e recobertas por colú
vios (Pri) posicionam-se no interior das dobras enquanto seus 
flancos apresentam fortes entalhes. truncando dobras e exu
mando superfícies estruturais, que constituem as partes centrais 
dos topos planálticos. 

Entre cristas residuais limitantes das dobras. os planos embu
tidos são povoados por gramíneas e drenados por veredas con
tendo vegetação de palmáceas. Estas feições também ocorrem 
no interior de sinclinais suspensas. como a sinclinal da Forquilha. 

A chapada dos Veadeiros. situada a sul da unidade. registra 
suas maiores alti tudes (de aproxima<iamente 1.600 m) plotadas 
sobre os residuais das ár.eas aplanadas dos topos. como a serra 
de Santana. Na superfície cimeira. parcialmente desnudada. afio· 
ram rochas quartzíticas intensamente cisalhadas. Oalpara o norte 

Fig. 2.30- Médio curao do rio Paranl - Superlmposlçlo. 
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as altitudes decrescem e o relevo cai em degraus mepeados 
como patamares estruturais que correspondem à sucessão de 
dobras orientadas na direÇão nor-nordeste. As dobras dos pata
mares assim como as cristas residuais encontram-se fraturadas 
formando caos de blocos que recobrem os planos 'adjacentes 

Das dobras escarpadas desses residuais e patamares esten
dem-se extensas rampas arenosas terminando em depressões 
rasas, eventualmente pavimentadas por fragmentos de quartzi
tos. O material tem coloração cinza e nas depressões forma solos 
Hidromórficos (vide 3- Pedologia) Sobre essas rampas prolife
ram termiteiras A vegetação dominante é de Savana (cerrado) 

Sobre a chapada dos Veadeiros, estrada G0-118 em direcão a 
Teresina de Goiás, os planos inclinados que dela descem' são 
cobertos por colúvios heterogêneos, constituídos de material 
arena-argiloso associado a material de textura mais grosseira, 
formando uma massa de cor creme que chega a 4 m de 
espessura 

As cristas e escarpas que limitam este planalto recebem deno
minações locais tais como serras do Forte, da Ta boca, do Boquei
rão, da Aboboreira, do Cubículo, da Prata e de Santana A sudeste 
da unidade a dissecação, explorando rochas friáveis, modelou 
com formas convexas a serra do Forte que termina por uma 
escarpa sobre o Vão do Paranã (Est 2 XV B) Em meio a relevo 
dissecado e restos de topos planos ocorrem ravinamentos, 
extensivos a toda á borda da serra e em torno dos entalhes que 
têm forma de canvon. A oeste da serra do Forte, em direcão à serra 
da Taboca, as cristas estruturais e marcas de enruga~ento são 
constituídas de rochas mais resistentes, enriquecidas por veios 
de quartzo, formando lineações estruturais e evidenciando a 
estrutura dobrada 

O vale do rio das Pedras, acompanhando um acidente tectô
nico, seciona o planalto provocando a disseca cão intensa da sua 
borda setentrional, que apresenta escarpas adaptadas a falha e 
patamares estruturais Atravessando a serra da Ta boca as verten
tes do vale do rio das Pedras são fortemente ravinadas e formam 
esporões quartzíticos que se prolongam para o vale largo de 
fundo plano Os topos desses esporões evidenciam um aplana
menta ao nível do que foi observado nas serras do Forte, do 
Boqueirão e da Prata Estas últimas serras se alongam para o 
norte destacando-se as feições escarpadas, cristas assimétricas 
e topos aplanados, expondo superfícies estruturais exumadas 
Entre elas, intrusões graníticas elevam-se em formas circúlares 
com topos guardando restos de aplanamentos entalhados por 
sulcos estruturais. Sobre essas intrusões a vegetação sobressai, 
alinhada segundo a direção das fraturas Na serra da Prata, a pre
sença local de litologia calcária do Grupo Bambuí possibilita a 
existência deformas kársticas do tipo caneluras e lápies, na borda 
oriental, e de cristas assimétricas de quartzito, na borda oci
dental 

O compartimento norte da unidade apresenta dois setores 
bem distintos A nordeste da cidade de Cavalcante, situada no 
Pediplano do Tocantins, a sinclinal da serra da Forquilha apre
senta um exemplo interessante de um estágio de evolução do 
relevo dobrado Suas bordas são formadas por cristas assimétri
cas, mapeadas com o símbolo de borda de sinclinal suspensa. 
Encontra-se subdividida, alojando vales subsequentes nas cama
das mais friáveis A parte central da sinclinal é constituída por 
uma ampla chapada denominada chapada da Piteira, revestida 
predominantemente pela Savana Parque com floresta-de-gale
ria Sobre a chapada o escoamento superficial é importante, pre
dominando o concentrado elementar com traços de pequenas 
ravinas Na época das chuvas os riachos concentram água numa 
larga faixa onde ocorre um pequeno gradiente Nas bordas da 
estrutura sinclinal e no seu prolongamento norte as camadas 
decapitadas por aplanamento foram exumadas e salientadas em 
forma de cristas e de marcas de enrugamento Sobre a superfície 
estrutural as rochas são aflorantes em grande extensão e sobre 
elas existem mselbergs e "dorsos de baleia "Posicionado a oeste 
da serra da Forquilha, o segundo setor é formado pelo planalto 
onde se encontra o povoado de Ara í As bordas deste planalto são 
denominadas serras do Tombador e do Ticunzal, que compõem 
cnstas cortadas por sulcos estruturais A parte central do planalto 
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é marcada por planos inumados e exumados contendo saliências 
de quartzito muito desmanteladas com aspecto caótico, local
mente formando planos horizontais 

A serra Ticunzal apresenta-se com disposição sinclinal. 
escarpada para o sul em forma de hogback, com degraus for
mando patamares estruturais à frente da escarpa. No reverso ve
rifica-se uma superfície estrutural exumada situada a cerca de 
600-800 m de altitude com depressões circulares colmatadas 
por material argiloso de cor creme A fitofisionomia dominante é 
de Savana Parque Além dessas depressões circulares elevadas, 
outras se encontram em posição altimétrica mais baixa, inseridas 
entre as camadas da dobra sinclinal, correspondendo aos vales 
dos afluentes do rio do Meio. A norte da serra do Ticunzal o relevo 
dissecado diferencial (D 1) a'presenta formas anárquicas e caóti
cas Na parte central desse planalto uma rede de falhas destruiu a 
estrutura dobrada em metassiltitos, quartzitos e calcários da For
mação Traíras O modelado de dissecação tem aprofundamentos 
de drenagem cujos valores são de 50 a 112m e de 118 a 164m e 
vertentes intensamente ravinadas Nesta área, drenada pelo rio 
São Félix, os vales encontram-se encaixados formando canyons 
Eventualmente no topo dessas formas dissecadas existem restos 
de aplanamento mapeados como Pgi situados entre 800 e 
1 000 m de altitude A noroeste deste planalto a serra das Traíras 
guarda no topo uma ampla superfície plana recoberta por material 
de cor creme, dissecada por vales abertos, ladeados por ravina
mentos intensos, principalmente na vertente oeste, que se 
constitui num flanco de uma grande dobra sinclinal. Seu eixo 
norte-sul se dispõe num vale profundo, controlado pela estrutura, 
a exemplo da grande maioria dos vales da unidade. 

A serra do Mocambo é formada por sucessão de dobras sin
clinais e anticlinais A alternância de camadas mais resistentes e 
friáveis provoca a erosão diferencial, resultando em enormes sul
cos estruturais, expondo longos esporões de rochas quartzíticas 
e formas de facetas triangulares 

Ao sul e sudeste do rio Custódio, o topo setentrional da serra 
das Traíras constitui-se numa grande dobra anticlinal, truncada 
por um aplanamento superior. Ali se conservam restos de cober
tura que inumaram as estruturas dobradas. decapitada pela erosão 
e que se encontram em via de exumação. Abaixo dos ressaltas 
que limitam os restos de cobertura destaca-se um relevo de 
dissecação diferencial (D 1 e D2 ) No extremo noroeste da serra 
das Traíras uma dobra anticlinal que teve seu dorso cortado pelo 
aplanamento forma uma grande anticlinal escavada, apresen
tando combe circundada por crêts cujos flancos são esculpidos 
em facetas triangulares 

A borda norte deste planalto termina em escarpas e patamares 
estruturais irregulares, com prolongamentos para norte e noroes
te Entre eles ocorrem estruturas circulares elevadas como as ser
ras do Moleque e do Mendes A primeira, mapeada como 
estrutura circular interiormente erodida, apresenta intenso ravi
namento nas suas bordas que formam um círculo de cristas quart
zíticas Seu interior é bastante erodido e cortado por sulcos 
estruturais de direção NO-SE A serra do Mendes é formada sobre 
uma intrusão granítica (vide 1 -Geologia) Seu topo é embaciado 
e muito irregular e suas bordas são escarpadas e localmente 
ravina das. 

Ocupando a porção oriental do planalto de Araí ressalta-se a 
maior estrutura sinclinal da unidade Trata-se de uma dobra larga 
com flancos muito perturbados pela tectônica de falha, apresen
tando formas em hogbacks e facetas triangulares em cuja borda 
leste está a serra Boa Vista No extremo norte, a serra do Bom 
Despacho dá continuidade à estrutura dobrada, com formas 
alongadas de vales estruturais subsequentes e cristas assimétri
cas É cortada pelo rio Paranã em gargantas epigenéticas (Fig 
2 30) O rio das Almas corre longitudinalmente à estrutura enta
lhando um grande sulco No interior da estrutura ocorre uma 
superfície plana embutida nas cristas assimétricas que fecham a 
sinclinal ao nível topográfico da bacia do rio Paranã 

A serra do Bom Jardim, no extremo nordeste da sinclinal, 
exibe topo plano porém dissecado, com exumação da estrutura e 
desprovido de cobertura vegetal Sobre este topo plano as cabe
ceiras dos vales formam alvéolos, apresentando fundo mais ou 



menos plano e leitos inclinados, terminando ao nível do rio 
Bezerra Este rio corta cristas de quartzito, formando garganta e 
pequenos terracetes ao longo de vales estruturais 

Na Folha SD 23-V -A, esta unidade apresenta serras que estão 
isoladas por aplanamentos pertencentes ao Pediplano do Tocan
tins Trata-se das serras Branca ou de Arraias e Santa Brígida, que 
são muito cisalhadas pela tectônica, o que favorece a dissecação 
diferencial A serra das Arraias apresenta cristas assimétricas 
com flancos de dobras exploradas por ravinas que formam exten
sos espigões Da serra das Arraias à de Santa Brígida constata-se 
um aplanamento de topo que decapitou a estrutura dobrada A 
borda leste deste aplanamento termina com escarpas de falha; 
para noroeste ele apresenta-se repartido em planos desnudados 
separados por depressões, sulcos e cristas alongadas Ali a vege
tação dominante é de Savana Parque. 

2.3.4.3 2- Chapadas do Alto Rio Maranhão 
Na Folha SD.23 Brasil ia, esta unidade está contida na porção oci
dental das Folhas SD 23-Y-A e Y-C; a oeste estende-se para a 
Folha SD 22 Goiás Limita-se ao sul com as Chapadas do Distrito 
Federal; a leste com o Vão do Paranã; ao norte com o Complexo 
Montanhoso dos Veadeiros-Araí; e a nor-noroeste com o 
Pediplano do Tocantins Abrange uma área de 9 400 km2 

De maneira geral as altitudes destas chapadas variam de 800 a 
1 200m A rede de drenagem compõe a bacia Paranã-Tocantins, 
sendo que os principais rios são o Tocantinzinho e o Maranhão A 
vegetação predominante é de Savana (cerrado), que apresenta as 
formacões Arbórea Aberta, Parque e Gramíneo-Lenhosa Geolo
gicamente a unidade engloba litologias dos Grupos Bambuí e 
Par anoá, compostas predominantemente de quartzitos, ardósias, 
calcários e filitos (vide 1 -Geologia) 

A sul a estrutura perturbada assim como sua litologia friável 
estão evidenciadas pelas feições de dissecação diferencial 
mapeáveis na escala 1 :1 000 000 Predominam os modelados de 
dissecação diferencial (D, e D2 ) com aprofundamentos dos enta
lhes variando entre 50 e 112m e entre 118 e 164m, respectiva
mente. Nos topos permanecem vestígios da superfície de 
aplanamento degradada (Pgi) e retocada (Pri) por rampas colu
viais A cobertura é argila-arenosa, de coloração alaranjada, con
tendo material detrítico ferruginizado remanejado de couraças 
desmanteladas, preexistentes nos topos Nas vertentes existe 
uma concentração de ravinamentos tipo badland que às vezes 
expõem a rocha síltica, apresentando degraus estruturais, cujo 
desenvolvimento se relaciona com acidentes tectônicos localiza
dos e com as condiçõ'es litológicas (Est 2 XVI A) A generalização 
desses fenômenos evidencia a extrema instabilidade morfodi
nâmica e a fragilidade da área (Fig 2 22) 

Os rios frequentemente são meândricos e carreiam grande 
quantidade de material em suspensão Algumas áreas de acumu
lacões inundáveis concentram-se em torno de lagoas tempo
rá~ias, como a lagoa do Jacuba 

Na parte centro-ocidental da unidade um sistema de rampas 
coluviais fortemente entalhadas pela drenagem diverge de ele
vacões que refletem os dobramentos As escarpas são atingidas 
po~ ravinas subatuais e se encontram povoadas pela vegetação 
Na base das ravinas percebe-se um acúmulo de material detrítico, 
ferruginizado sob o material coluvial fino que tem mais de 1 m 
de espessura 

Na superfície plana, situada na parte superior que foi reela
borada por outros planos mais baixos, atua a lixiviação oblíqua, 
importante na época das chuvas, enquanto que as rampas de tex
tura arena-argilosa da parte inferior recebem o material lixi
viado 

A vegetação de Savana (cerrado), com seu estrato graminóide, 
favorece o escoamento difuso Na imagem de radar a área 
aparece com textura lisa e contém, além dos vestígios de aplana
menta degradado (Pgi), outro sistema de planos retocados 
(Pri) 

A noroeste desta unidade, outro sistema de aplanamento per
tencente ao Pediplano do Tocantins penetra neste planalto apro
veitando facilidades estratigráficas nas camadas da grande dobra 
de eixo 0-E (Fig 2 6) A noroeste de São joão da Aliança a disse-

cacão tende a formar encostas convexas que localmente são 
ra~inadas As rochas são truncadas por cobertura de seixos e 
matacões ferruginizados, semi-arredondados. Eventualmente os 
leitos dos rios, nas áreas de relevo dissecado, apresentam 
espraiamentos de seixos trabalhados 

Nas áreas correspondentes aos topos rampeados do planalto 
os vales de fundo plano contêm áreas colmatadas com seixos na 
parte inferior dos perfis Os vales do tipo vereda estão situados na 
parte inferior de rampas com inclinação de 5°. que divergem dos 
residuais de forma tabular, coroadas por cornijas (não mapeáveis 
na escala) e formam áreas embaciadas Sobre esses planos existe 
uma cobertura de material detrítico ferruginizado, sotoposto a 
colúvios de textura argilo-síltica com manchas de hidromorfia 

A oeste de São João da Aliança, em'direção a Buritizinho, os 
pedimentos são cobertos de pedregulhos ferruginizados O solo 
é arenoso, conseqLiência da presença de rochas quartzíticas do 
Grupo Paranoá. O planalto é inclinado em direção ao vale do rio 
Buritizinho, que forma um vale plano, alinhado no sentido N-S, na 
unidade contígua Ao norte daquela cidade, rampas coluviais par
tem dos topos e sobre elas estão remanejados detritos ferrugi
nizados que se reencouraçam a uma profundidade de 1 m (Fig 
2 31 ). A couraça, do tipo colunar, bastante endurecida na base, se 
encontra em um nível de mais de 100m, acima dos vales atuais O 
relevo é dissecado em forma de lombas que possuem encostas 
de aspecto convexo, com inclinação de 1 O a 15° Estas encostas 
estão subdivididas por ravinamentos que atualmente estão colo
nizados pela vegetação A dissecação é conduzida pelas proprie
dades da rocha síltica, que é muito fraturada Em algumas partes, 
onde a encosta é mais longa, há um material síltico-argiloso de 
cor creme-clara que recobre a encosta até a base. Nas partes mais 
inclinadas afiara a rocha slltica sendo a cor do solo creme Os pla
nos inclinados que pürtem do topo das chapadas possuem 
material fino remanejado de cor avermelhada A noroeste acha
pada é interrompida por uma escarpa de cerca de 100m de desn í
vel ao pé da qual encontra-se o Pediplano do Tocantins 

Na fazenda Cidade da Fraternidade, no centro-norte da uni
dade, um sistema de planos emenda bruscamente com escarpas, 
formando um nível plano a cerca de 100m abaixo do topo do 
planalto (Est 2 XVI B) Depressões pedimentadas são observa
das na área, distinguindo-se camadas estratificadas nas escar
pas, formando patamares em diferentes níveis, correspondentes 
a dois sistemas de planos inclinados dissecados Nas encostas a 
cobertura coluvial é síltico-argilosa, pouco espessa, onde se 
vêem as marcas de movimento de terra em forma de terracetes 
Dentro da depressão, em direção ao rio Tocantinzinho, as rampas 
recobertas por material argilo-síltico sobreposto às ardósias do 
Grupo Paranoá apresentam um mergulho muito forte em direção 
a SO Naquela direção as formas convexas apresentam numero
sas cicatrizes produzidas pelo escoamento superficial, concen
tradas em ravinamentos subatuais, recobertos por vegetação 
graminóide 

O riacho Vãozinho, afluante da margem direita do rio Tocantin
zinho,a noroeste da unidade,corta cristas assimétricas de rochas 
filíticas com mergulho forte de mais de 45° em direção oeste As 
cristas estão em contato com a Formação Traíras e, depois de 
atravessá-la, o planalto torna-se mais dissecado O rio Tocantin
zinho entalha um planalto embutido formado pela dissecação 
dos planos que parte do pé das escarpas Os riachos ou ravinas 
cortam perpendicularmente a escarpa do planalto dissecado em 
formas convexas Na alta bacia do rio Tocantinzinho o planalto 
apresenta-se esfalelado e basculado por falhas longitudinais ao 
empurrão principal, que caracterizam a unidade 

Confirma-se na parte norte da unidade a penetração de dois 
sistemas de planos embutidos no planalto Os planos mais altos 
que descem para a depressão são recobertos por material are
noso e pedregoso que se torna argiloso nas partes baixas O nível 
freático situado abaixo da cobertura arenosa favorece a domi
nância de Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria 
Esses pedimentos são ferruginizados apresentando, para JUsan
te, material coluvial argiloso com presença de lateritas na base 
Muitos blocos ferruginizados são remanejados para as partes 
mais baixas das encostas Situados em nível inferior ao do 
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Fig 2 31 -Chapadas do Alto Rio Maranhão- Coluviões remanejadas 

planalto, relevos residuais formados de rochas quartzíticas apre
sentam camadas mergulhando para nordeste Na parte superior 
destes relevos processa-se a desagregação granular que fornece 
grande quantidade de material arenoso sobre o qual há tendência 
de, nas áreas planas, formar solos hidromórficos em superfície 
(vide 3- Pedologia) Nas escarpas desses residuais ocorrem cor
nijas rochosas que são entalhadas na base por sulcos e ravinas 
subatuais Os planos que limitam os relevos residuais se 
desenvolvem sobre rochas mais argilosas que se alteram dando 
material creme-esbranquiçado Localmente os vales são rasos 
cobertos de vegetação arbórea, contrastando com as encostas 
que são gramadas. Estes fatos foram observados na porção norte 
da unidade e nas proximidades da cidade de Alto Paraíso de 
Goiás, situada numa depressão 

2.3 4.4- Região do Planalto das Nascentes dos Rios Paranã-Preto 

Esta região ocupa 2.060 km 2 de área, imageada nas Folhas 
SD 23-Y-A e Y-C, a sudeste da Folha SD.23 Brasília Limita-se a 
norte com o Vão do Paranã, a oeste com as Chapadas do Distrito 
Federal; a leste faz limites com as Chapadas de Paracatu e com a 
Baixa Chapada do São Francisco Engloba pequenas áreas do 
leste do Estado de Goiás e noroeste de Minas Gerais, esten
dendo-se ao sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte 

Os rios que cortam o Planalto das Nascentes dos Rios Paranã
Preto fazem parte das bacias do São Francisco e Tocantins Neles 
têm origem o rio Paranã e alguns de seus afluentes, como o rio 
Paraim, que fazem parte da bacia do Tocantins Estes rios enta
lham litologias do Grupo Bambuí, representadas principalmente 
pelo Subgrupo Paraopeba e litologias que correspondem ao 
Grupo Paranoá (vide 1 -Geologia). 

Seu modelado é constituído por marcas de enrugamento, que 
aparecem sobre o planalto exumado, e de cristas alinhadas na 
direcão SE-NO, com as denominacões de serras da Carreira Com
prid~. do Meio, da Laranjeira e do. Rio Preto (Fig. 2 32) Na Folha 
SD 23 Brasília apenas uma unidade geomorfológica situa-se 
nesta região, que se prolonga para o sul na Folha SE 23 Belo Hori
zonte. A unidade foi denominada de Serras de Unaí e da 
Carreira Comprida 

2.3 4.4.1 -Serras de Unaí e da Carreira Comprida 

No mapa geomorfológico esta unidade apresenta dois comparti
mentos, separados por um interflúvio, que compõem as Chapa-
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das do Distrito Federal O compartimento norte, no Estado de 
Goiás, mantém os mesmos aspectos das cristas que ocorrem em 
Minas Gerais Estas cristas localizadas a noroeste do Estado de 
Minas Gerais foram denominadas por Boaventura, Boaventura 
e Moreira (1978) como serras de Unaí Entretanto na Folha SD.23 
Brasília, na área relativa ao compartimento sul da unidade, elas 
são apenas marcas de enrugamento que aparecem marcando o 
planalto exumado. 

De maneira geral a altimetria da unidade está em torno dos 
600 e 800 m. A norte, as altitudes podem chegar localmente aos 
1 000 m, ocorrendo aí as nascentes do rio Paranã e de alguns dos 
seus afluentes, como o rio Paraim, tributários da bacia do 
Tocantins 

A unidade caracteriza-se por um modelado de dissecacão em 
cristas alinhadas na direção SE-NO. Essas formas alo~gadas 
acompanham dobras e lineações estruturais (Fig 2 32) Além 
dessa direção preferencial das estruturas há falhas SO-NE segui
das por vales superimpostos que secionam as cristas Escarpas 
adaptadas a falha delimitam essas serras com o Vão do Paranã As 
escarpas são ravinadas, coroadas pot topos planos que truncam 
os dobramentos das serras 

Os dobramentos não apresentam expressão de relevo que 
permita mapeamento nesta escala Entretanto existem dobras 
pequenas, de grande amplitude, que foram truncadas pelos 
aplanamentos situados a cerca de 800 m de altitude 

No Vão do Paranã existem alguns prolongamentos dessas ser
ras que formam mse!bergs com as mesmas lineações e direções 
estruturais incluídas na presente unidade Na meia encosta des
sas cristas e em suas bases registram-se blocos quebrados 
envolvidos por uma película de alteração 

No compartimento sul o nível de aplanamento intermediário 
está sendo exumado à medida que são removidas as formações 
superficiais que compõem o aplanamento elevado que também 
truncou várias unidades contíguas. A exumação mostra o con
traste do relevo que caracterizou a área da inumação; são cristas 
estruturais balizando a superfície de aplanamento 

2.3.4.5- Região do Planalto dos Geraizinhos 

Este planalto ocupa 1 O 140 km2, imageados no extremo sudeste 
da Folha SD 23 Brasília Abrange o sudeste da Folha SD 23-Z-B e 
o centro-leste da Folha SD.23-Z-D Foi identificada na Folha 
SD 24 Salvador por Nunes, Ramos e Dillinger (1981) como uma 
das unidades dos Planaltos lnumados Faz limites a oeste com os 



contrafortes das Serras Centrais do Espinhaço. a noroeste com os 
Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço, a norte com os 
Patamares do Médio Rio de Contas; a leste e a sul estende-se para 
as Folhas S0.24 Salvador e SE.23 Belo Horizonte. 

A área é drenada pelo rio Pardo e seus afl.uentes que escoam 
para leste. Topograficamente o Planalto dos Geraizinhos apta
senta altitudes que variam entre 600e 1.000m.abrangendo r~le
vos desenvolvidos sobre litologias do Grupo Ma~aúbas (vide 1 -
Geologia). As maiores a'lti tudes . que ultrapassam os 1.000 m. 
estão nas cristas da porção nordeste da unidade no limite com a 
Folha S0.24 Salvador. 

O Planalto dos Geralzinhos apresenta um modelado consti
tuldo de planos conservados e retocados em via d'e ·desmonte 
pela i nstalação da rede de drenagem. A vegetação dominante na 
área e conhecida regionalmente como Geraizinhos é de S<:~vana 
que vem sendo substitulda por reflorestamentos. Há também 
manchas signi-ficativas de Tensão Ecológica. A permanência de 
condições climáticas favoráveis. associadas a uma topografia 
plana e à existência de espessos depósitos de sedimentos. favo
receu a formação des Latossolos localmente Podzolizados que são 
comuns na área relativa a este domínio (vide 3- Pedologia). 

Na Folha 50.23 BrasOia. esta região está representada por 
uma unidade geomorfológlca denominada Chapadas do Alto 
Rio Pardo. 

2.3.4.5.1 -Chapadas do Alto Rio Pardo 

Na Folha 50.23 Brasília esta unidade é drenada pelo rio Pardo e 
seus afluentes. entre eles o f'io Ribeirão e o rio São João do 
Paraíso; que escoam para leste. 

No limite ocidental com as Serras Centrais o aplanamento ter
mina por ressalto ou escarpa que domina topograficamente as 
cabeceiras de rios situadas no sopé da serra . 

Os colúvios situados sobre as chapada,s apresentam variações 
de textura argilosa e coloração averme.lhada a textura arenosa e 
coloração alaranjada. Ocorrem também espraiamentos de seixos 
de quartzito e de quartzo localizados geralmente sobre as ram
pas. Em locais onde o aplanamento é cortado por vales com forma 
de 'V " fechado. aparecem as couraças sustentando as corn•Jas, 
fato que fo i observado entre as Cidades de Taiobeiras e Mon
tezuma. 

As áreas de exumação das dobras apresentam camadas muito 
inclinadas com topos aplanados form.ando saliências sobre o 

Fig. 2.32- Planalto daa nascentes do rio Para nA - Dissecação diferencial. 
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nível topográfico dos planos mais extensos. retocados ou disse· 
cados. conforme se vê principalmente na área compreendida no 
triãngulo entre as cidades Rio Pardo de Minas. São João do 
Paraíso e Taiobeiras. no Estado de Minas Gerais. Ali a densidade 
de drenagem transformou o pediplano. dissecando-o intensa
mente. Em alguns trechos aparecem ravinamentos contendo 
vegetação. Esses ravinamentos seguindo os entalhes de rios 
pouco extensos obedecem à orientação estrutural, pri nctpal· 
mente na direção SO-NE. de camadas quase verticais que mer
gulham para oeste. As formas ravina das têm topos planos e vales 
que apresentam aprofundamentos de 50 a 100m (Fig . 2.33). 

No quadrante sudoeste da Folha SD.23·Z·D. onde se encontra 
a cidade mineira de Ferreirópolis. o modelado de dissecação dife· 
rencial possui topos convexos e cnstas esparsas situadas num 
plano inferior ao dos topos da unidade descrita. O desnfvel entre 
estes planos coincide com a escarpa adaptada à falha responsá· 
vel pelo rebaixamento do bloco de relevo dissecado (Fig , 2.34). 
As formas convexas têm topos concordantes com um plano reco· 
berto de material argilo-sntico contendo matacões de quartzo 
e arenito. 

A superfície de aplanamento que ocupa a posição de topo do 
planalto constitu~ sistema de planos inclinados em direção aos 

vales. Bordejando o aplanamento, no contato com os vales. as 
comijas são sustentadas por cangas ferruginosas. 

Sobre o planalto são observados seixos e matacões de quartzo 
de tamanhos variados. geralmente inferiores a 1 O em de diâme· 
tro, fragmentos de canga com diâmetros que atingem 1 me frag· 
mentos de rochas sedimentares. Recobrem espraiamentos 
coluviais, de coloração creme e textura arena-argilosa . situados 
nas partes altas das rampas. 

A leste de Taiobeiras o aplanamento está conservado e apre· 
senta alguns trechos alagados que servem de nascentes para 
afluentes do rio Pardo. Nesta área foi registrado o assoreamento 
que se processa em algumas dessas áreas alagadas . Na escarpa 
adaptada à falha. a sul da cidade de Taiobetras. foram observados. 
em posição de meia encosta , 4 m de espessura de material colu· 
vial de cor alaranjada e textura arena-argi losa com areias finas. 
recobrlndo uma canga que ultrapassa 3 m de espessura (Fig. 
2.35). 

Nesta unidade de relevo é constante a ocorrência de termitei· 
ras inativas. mais comuns nas rampas que descem para os vales 
abertos. O material transportado pelas térmttas ê o mesmo de tex
tura areno-argilosa e coloração creme-esbranquiçada . 

f1g. 2.33- Chapadas do Alto Rio Pardo- Instabilidade morfodinãmica. 
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Fog. 2.34 - Chapadas do Alto Roo Pardo - Controle es1ru1ural sobre a dospo· 
siçlo da drenagem. 

Om ~-------------, 

I ::-I Arollo - arenoso 

Fig. 2.35 - Chapadas do Alto Rio Pardo - Coluvlões remaneJadas. 

Os rios da bacia do rio Pardo possuem vales encaixados des
crevendo 1nflexões. controlados pelas estruturas. No mapa geo· 
morfológico foram identificados vales e sulcos estruturais acom
panhando ou cortando as barras rochosas. 

Nos vales. a exemplo do rio São João do Pararso, há fenôme
nos de deslizamento de material grosseiro com fragmentos de 
canga, rochas sedimentares e q~oartzo . Neste caso as vertentes 
do vale são ravinadas e o aprofundamento da drenagem chega 
aos 50 m aproximadamente. No caso deste rio. bem como o rio 

Pardo, os vales são de fundo plano. eventualmente assimétrtco e 
largura aproximada entre 1 O e 50 m (Fig. 2.36). localmente eles 
formam planície e os terraços fluviais ultrapassam 1 km de lar
gura . Geralmente n'estes pontos aparecem atividades agrfcolas e 
ocupação antrópica . 

2.3.5 - Domínio dos Planaltos Cristalinos 

Este domínio está localizado no extremo orien1al da Folha SD.23 
Brasnla. Abrange a parte central e centro-oriental das Folhas 
SD.23-X-D. Z-B e Z-D. estendendo-se ao sul para a Folha SE.23 
Belo Horizonte. Inclui terrenos pert~mcentes aos Estados da 
Bahia e Minas Gerais. Limita-se a oeste com o Vão do São Fran
cisco, a leste com o Ped1plano Sertanejo e o Patamar do Méd1o 
R1o de Contas e a sudeste com as Chapadas do Alto R1o 
Pardo. 

Do ponto de vista geológiCO reune áreas de rochas granillcas. 
rochas bás1cas e ultra básicas com alto grau de metamorf1smo que 
foram submetidas a ciclos tectôn1cos muito antigos formando o 
substrato dos dobramentos do Espenhaço (vide 1 - Geolog1a). As 
fa lhas de maneira geral são pertencentes a dois sistemas: SO-NE 
e SE-NO. Na Folha SD.23 Brasllia se faz representar por uma 
região. denominada de Planalto das Bordas do Espinhaco. que 
contém apenas uma unidade geomorfológ1ca , Patamares Onen
tais e Ocidentais do Espinhaço. 

2.3.5.1 - Região do Planalto das Bordas do Espinhaço 

Esta região constitui uma área de trans1ção entre unedades Situa
das em diferentes nive1s. formando um degrau estrutural. Áreas 
mapeadas como Pg1 e Pri localizam-se a oeste de lgaporã (Folha 
SD.23-X-D) e a norte de Licfnio de Alme1da (Folha SD.23-Z-8). 
Nelas os planos estruturais são sulcados por canais controlados 
pela tectônica. Predominam no entanto as formas de dissecação 
d1ferenclal (D 1 e D2 ) onde a drenagem apresenta aprofundamen 
tos de 58 a 88 me 133 a 166m. respectivamente. que se esten
dem na borda oeste desde as cidades de Riacho de Santana. no 
Estado da Bahia. até Porteerinha e Gorutuba. no Estado de Menas 
Gerais. A profunda inc1são da drenagem produziu declividades 
superiores a 20°. Na borda leste a reg1ão prolonga-se das Cidades 
de São T1móteo a Jacaraci. no Estado da Bahia. A noroeste de Ria
cho de Santana ocorre uma descontinuidade provocada pelas 
elevações da serra da Chapada Grande. que se encontra ISOlada 
pelo Vão do São Francisco. Entre Monte Azul e Mato Verde. Cida
des localizadas no Estado de Menas Gerais. o Patamar Oc1dental 
do Espenhaço limita-se diretamente com as serras do Monte Alto 
e Central, que constituem outra unidade. 

As formas apresentam vertentes convexo-côncavas ou conve· 
xo-retilfneas. constituendo-se em colinas com menos de 50 m de 
altura e elevações que chegam a 200 m de desnível. 

A área relativa a esta região está submetida ao clima tropical 
semi-umido a semi-ándo. sendo coberta por diferentes tipos de 
vegetação onde se distinguem espécies de Savana. da Estepe e 
da Floresta Estacionai. De maneira geral predominam na área os 
solos do tipo Podzólico associados aos solos Hidromórficos 
encontrados nas áreas alagadas (vide 3- Pedologia). 

2.3 .5.1 .1 - Patamares Orientais e Oc1dentais do Esp1nhaço 

Esta unidade envolve a leste e a oeste o Planalto do Espinhaço 
constituindo degraus esculpidos nas rochas pré-cambrianas. 

Sua altimetria varia dos 700 até 900 m. tendo pontões que se 
elevam até a 1.465 m. no caso do morro do Chapéu. Estes 
pontões e cristas elevadas. principalmente na borda· leste. são 
restos da estrutura do Espinhaço que foram colocados em desta
que pela tectônica de falha . Na borda oeste. os pontos mais ele
vados chegam a 959 m de altitude. De Urandi para o norte. 
principalmente ao norte do açude de Ceraima e a leste de Pa1eú 
dos Ventos. encontram-se os trechos mais elevados da borda oci
dental. De Mato Verde para o sul as altitudes diminuem. A fe1çào 
topográfica dos patamares orientais se apresenta como uma 
sucessão de grandes rampas cuja cobertura coluvial cobre a suíte 
polimetamórfica (vide 1 -Geologia). 
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Fig. 2.36- Chapadas do Aho Rio Pardo - Cohivlos preenchendo vale. 

A unidade tem como substrato litológico granitos. migmati
tos. sienitos e plutonitos. Tem seu padrão estrutural marcado por 
falhas e basculamentos responsáveis por importantes feições de 
relevo. Estas feições são caracterizadas por vales em canyon e 
escarpas no contato dos patamares ocidentais com o Vão do São 
Francisco. desde o sudeste de Guanambi até Riacho de Santana. 
A leste de Pa jeú dos Ventos são notáveis os sulcos estruturais 
que entalham a borda do patamar ocidental evidenciando na ima
gem de radar grande destaque nas formas estruturais (Fig. 2.37). 

De modo geral os topos dos patamares situados entre Riacho 
de Santana e Ceraima são marcados por uma supertrcie estrutural 
onde a rocha sã forma lajedos. alternados com cobertura coluvial 
de pequena espessura. Nesta área evidenciam-se rampas colu
viais de constituição arena-argilosa: correspondem ao material 
originário do Espinhaço. Nas partes terminais desses planos 
ocorrem pequenas áreas alagadas periodicamente. com concen
tração de argilas por vezes aproveitadas na fabricação de 
tijolos. 

Embora a imagem de radar mostre feições estruturais dese
nhadas pela tectônica, o relevo desta unidade se apresenta co li· 
noso. com topos convexos e entalhes com aprofundamentos 
entre 50 e 80 m. A retirada do material de cobertura exuma 
superffcies estruturais muito marcadas por fraturas. principal· 
mente nas bordas situadas a oeste de lgaporã. De Cera rma para o 
sul. o material de cobertura se localiza em áreas restritas. 

O patamar oriental apresenta-se quase todo dissecado. res
tando pequenos topos com cobertura coluvial herdada, referente 
a antigos aplanamentos, conservados por couraças ferruginosas. 
Na área de Licínio de Almeida se encontram as maiores 
extensões de restos de aplanamento degradado inumado (Pgl). 
Os vales apresentam fundos chatos em forma de "U ", com verten 
tes abruptas mantidas por material encouraçado. 

De São Timóteo até o sudeste de Caetité. a unidade apresenta 
entalhes de drenagem com aprofundamento entre 88 e 133 m 
(02). Os vales profundos têm forma de "V", por vezes apresen
tando fundos colmatados. O relevo apresenta feições colinosas 
em formas convexas, com alguns restos de topos planos e amplas 
rampas coluviais. Estas rampas ocorrem especialmente a sudeste 
e leste de Caetité, onde a cobertura coluvial é de cor vermelha e 
textura argílosa. com um nlvel de stone-line geralmente consti
tuído de quartzo (Fig. 2.38). Nestas áreas ocorrem rochas ultrabási· 
casem bolsões, desde Caetité até lbitiara, a leste e a nordeste de 
Caetité e para sul até as vizinhanças de Vargem Grande. A oeste 
de São Timóteo, em posição de topo. ocorrem restos de cober
tura detrftica cujo espraiamento é de material ferruginoso. Abaixo 
desse material detrftico. encontra-se alteração vermelha, com 
textura argilosa. Toda a área próxima de São Timóteo, alongando· 
se até a rodovia Caetité-Brumado, é coberta por vegetaç!o de 
Estepe (caatinga). 
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Fig 2 38- Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaçõ -Aluviões 

2 4- GEOMORFOGÊNESE 

2 4.1 -Condicionantes geológicas e paleoclimáticas 

A evolução geomorfológica da área da Folha SD 23 Brasília teve 
como condicionantes iniciais os eventos geológicos do Pré
Cambriano, quando a crosta terrestre apresentava relevos eleva
dos intercalados por vastas depressões. Estas depressões foram 
preenchidas pelos sedimentos que constituíram o empilhamento 
de rochas do Grupo Santo Onofre, Grupo Chapada Diamantina e 
Grupo Araí Essas imensas bacias de sedimentação, ainda 
durante o Pré-Cambriano, foram submetidas à orogênese (vide 1 
-Geologia), com dobramentos e falhamentos que as colocaram 
em posição culminante em relação às cotas registradas no 
mapeamento desta Folha As áreas correspondentes a esses 
eventos, reconhecidas como o Domínio dos Planaltos em Estru
turas Sedimentares Dobradas (Fig. 2 1 ), desde então apresentam 

'tendências ao levantamento, ocupando posição topográfica ele
vada, contrastando com as Depressões Pediplanadas onde pre
dominam as rochas do embasamento Pré-Cambriano Incluindo 
intrusões e derrames de lavas, essas rochas sedimentares dobra
das (Schobbenhaus, 1 972) apresentam variações de composição 
mineralógica e de resistência à erosão Dessas variações resulta
ram as longas cristas que assinalam as bordas de sinclinais, 
anticlinais e estruturas intrusivas com aspecto circular Ruellan 
(1947) escrevendo sobre o Planalto Central do Brasil considerou 
que os vales foram entalhados em rochas mais tenras como os 
micaxistos, xistos sericíticos e arenitos enquanto que as cristas e 
hogbacks são sustentados por quartzitos 

No Pré-Cambriano Superior as bordas das faixas submetidas à 
orogênese foram transformadas em bacias de sedimentacão No 
quadrante sudeste depositaram-se os sedimentos que de~am ori
gem ao Grupo Macaúbas (Moraes &Guimarães, 1930) represen
tando uma glaciação de extensão continental Nos outros 
quadrantes e no centro da Folha ocorreram as deposições de 
areias e pelitos (Barbosa et a/11, 1969) de caráter continental, 
sobrepostas por calcários e margas resultantes de deposições 
químicas em mares internos rasos que compõem o Grupo Bambu í 
(Rimann, 1917). Esses sedimentos foram submetidos a eventos 
tectôniéos que caracterizam a Faixa de Dobramentos Brasília, 
Almeida (1968, 1976) e apresentam-se em posição elevada, for
mando planaltos, na parte ocidental da Folha Há registros de ro
chas que compõem os Grupos Macaúbas e Bambuíplotados em 

cotas de 1 200 m, representando a inversão topográfica a que 
foram submetidos, em relação às suas posições originais As 
áreas da bacia de deposição do Grupo Bambuíforam delimitadas 
no mapa geomorfológico constituindo principalmente o Domínio 
dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes (F1g 
2.1) Foram ressalvados os trechos em que as rochas deste grupo 
apresentam-se dobradas, como são os casos das unidades deno
minadas Chapadas do Alto Rio Maranhão e Serras de Unaí e da 
Carreira Comprida Estas áreas em que as rochas consideradas 
como pertencentes a este grupo (vide 1 -Geologia) foram mais 
atingidas por falhas e dobras resultantes da tectônica de arrasto, 
refletidas no relevo, foram incluídas nos Planaltos em Estruturas 
Sedimentares Dobradas 

Na Era Mesozóica, a área central da Folha SD 23 BrasOia se 
posicionava topograficamente mais baixa e nela foram deposita
dos os sedimentos cretácicos da Formação Urucuia (Ladeira et 
a/11, 1971 ), recobrindo as rochas do Grupo Bambuí Essas depo
sicões continentais foram referidas por Moutinho da Costa et a/11 
(1S76) como tendo sido efetuadas em "clima possivelmente 
árido e semi-árido" Para Braun (1970) existiu um rio, no Cretá
ceo, de direcão S-N, cortando a área onde estão depositados 
esses sedim~ntos da Formacão Urucuia As características geo
morfológicás atuais foram im.pressas nesse arcabouço geológico 
e resultaram de uma evolucão iniciada no Cretáceo Superior e 
principalmente desenrolada· durante a Era Cenozóica, quando se 
delinearam as feições do modelado e as configurações das unida
des geomorfológicas mapeadas 

Os mapas geológicos identificam nas áreas da Folha SD 23 
Brasília depósitos cenozóicos reconhecidos como "coberturas 
detrítico-lateríticas e/ou areno-argilo-lateríticas, às vézes com 
espessas cascalheiras" (Bruni & Schobbenhaus Filho, 1976) 
Estas coberturas assumem características diferentes conforme as 
unidades geomorfológicas onde ocorrem truncando ou reco
brindo diferentes superfícies de aplanamento deste mapeamento 
Através de estudos de geoquímica apresentados com o título 
"Les 'laterites' nickéliferes du Brasil", Adolpho J Melfi, Jean J 
Trescases e Sonia M.B Oliveira relacionam as couraças ferrugi
nosas com os diferentes processos morfogenéticos que originam 
superfícies de aplanamento, em muitos casos deformadas por 
movimentos estruturais cenozóicos Para Amaral & Kawashita 
(1967) os últimos eventos tectônicos que atingiram o Grupo 
Bambuí datam de 600 MA, idade que foi ratificada por Almeida 
(1971, 1976), que considera o Ciclo Brasiliano (450-600 MA) 
como antecessor à cratonização da Plataforma Brasiliana. Entre
tanto, diversos autores, baseados em estudos geomorfológicos, 
têm observado, em áreas da Folha SD 23 Brasília, efeitos tectôni
cos não só cretáceos como também cenozóicos Coube a Ruellan 
(194 7) referir-se pela primeira vez a "bombeamentos" de orienta
ção SO-NE que teriam afetado o Planalto Central, a partir do Cre
táceo Para Braun (1970) os eventos tectônicos no Brasil Central 
foram sucessivos em diferentes fases que inéluem o Cretáceo e o 
Terciário Em estudos geológicos e geomorfológicos, Brajnikov 
(1945, 1950) conclui que o rio São Francisco está adaptado a 
uma fossa tectônica de idade terciária que teria afetado inclusive 
as rochas do Grupo Bambuí Este fato foi revisto por Freitas 
(1951 ), afirmando que o rio São Francisco está instalado em uma 
fossa tectônica ocasionada por falhamento de tensão. Para King 
(1956) o "vale de afundamento" do rio São Francisco é do Terciá
rio Superior Freitas (1951) ainda considerou que a serra do 
Espinhaço foi soerguida por epirogênese cretácica e que as falhas 
existentes nessa serra são reativações de antigas "linhas herdadas 
do Pré-Cambriano possivelmente a direção de antigos eixos de 
dobramentos" Estas afirmações são posteriormente embasadas 
por Almeida (1976) que atribui à reativação Wealdeniana diver
sos efeitos epirogenéticos sofridos pela crosta brasileira O 
Planalto da Diamantina como o Planalto do Divisor São Francis
co-Tocantins foram afetados por movimentos de levantamento 
cenozóico, conforme as observações de Tricart & Silva (1961, 
1968). Para Motti (1974) a morfogênese do Quaternário foi con
trolada pelos deslocamentos que afetaram a "Superfície Sul
Americana". Concordando com diversos autores, Nunes, Ramos 
e Dillinger (1981) consideraram como sendo do Terciário a epiro-
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gênese que elevou o Planalto dos Geraizinhos e a Chapada Dia
mantina, propiciando a inversão do relevo e das sinclinais entre 
as quais as de Piatã (Folha SD 24 Salvador) e Água Quente (Folha 
SD 23-X-D) 

A evolução dos conhecimentos abordando os efeitos da mor
foestrutura sobre o relevo inerente à Folha SD.23 Brasilia tem 
sido acompanhada por estudos dedicados aos paleoclimas 
Considerando que as superfícies de aplanamento que ocorrem na 
área são o resultado da ação de processos morfogenéticos trun
cando diferentes estruturas geológicas, os pesquisadores têm 
discutido a evolução cenozóica do relevo Assim é que King 
(1956) identificou quatro ciclos de erosão: Gondwana, Pós-Gon
dwana, Sul-Americano e Velhas, que se estendem por alguns tre
chos das áreas imageadas na Folha SD 23 Brasil ia Principalmen
te os geólogos, como Braun (1970), Bruni &Schobbenhaus Filho 
(1976) e Moutinho da Costa eta!it (1976), adotam a terminologia 
e as idéias de l<ing (1956), estendendo-as para os outros qua
drantes desta Folha, através da projeção dos topos, onde registram 
esse "ciclos de aplanamentos". As pesquisas geomorfológicas 
no Brasil têm permitido que outros autores abordem as superfí
cies de aplanamentos, variando em relação ao enfoque original 
Existem propostas sobre o assunto, incluindo a região Nordeste, 
obedecendo critérios que incluem altimetria, cronologia e 
gênese, como são os casos de Bigarella &Andrade ( 1965), Tricart 
& Silva (1968), Ab'Sáber (1969) e Mabesoone & Castro (1975) 

2.4 2- Elaboração e dissecação das superfícies de aplanamento 

Os domínios mapeados na Folha SD 23 Brasil ia apresentam gran
des extensões ocupadas por modelados resultantes de proces
sos de aplanamento Eles aparecem até mesmo truncando os 
topos dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Dobradas e/ou 
contornando as cristas. Topograficamente os relevos planos são 
registrados em diversas posições Os níveis generalizados mais 
elevados estão entre 1 200 e 1 400 m nos Planaltos em Estrutu
ras Sedimentares Dobradas e os mais baixos a cerca de 300m 
nas Depressões Pediplanadas As diferenças altimétricas das 
superfícies de aplanamento e seus aspectos variados constituem 
dados importantes para identificá-las quanto à origem, evolução 
e cronologia relativa 

2 4 2 1 - Superfície cretácica exumada 

Entre as curvas de nível dos 600 a 800 m posiciona-se um relevo 
plano truncando rochas intrusivas e rochas do Grupo Bambuí nos 
Patamares do Chapadão, nas Chapadas do Paracatu e nas Serras 
de Una í e da Carreira Comprida Nas estradas que ligam São 
Domingos à BR-020 e Taguatinga à BR-242, observa-se que as 
escarpas do Chapadão Central estão sendo recuadas através de 
escorregamentos de terra e desmoronamentos de blocos por 
ação da gravidade À medida que é removida a cobertura da For
mação Urucuia aparece o plano (Est 2 X B) que truncou os siltitos 
do Grupo Bambuí (Taguatinga) e rochas intrusivas (São Domin
gos), precedendo a deposição da Formação Urucuia, tida como 
do Aptiano-Aibiano (Cretáceo Inferior) conforme as observações 
de Inda & Barbosa (1978) Esse relevo plano trunca siltitos do 
Grupo Bambuí cujos mergulhos apresentam variacões de 30° a 
55° (vide 1 -Geologia) nas proximidades de Pont~ Alta de Bom 
Jesus Situado no sopé do Chapadão Central, o relevo plano é 
interrompido por ressaltas topográficos da ordem dos 50 a 80 m, 
no calcário do grupo referido Os calcários que na coluna estrati
gráfica se superpõem aos siltitos foram depositados em acama
mentos horizontal a suborizontal. A erosão diferencial recuou as 
camadas tabulares do calcário elaborandp a superfície de aplana
menta sobre os siltitos Trata-se de uma superfície de aplana
menta ante,cedente às Formações Areado e Urucuia que a 
inumaram. E possível que a cronologia relativa desse pediplano 
seja do Cretáceo Inferior, antes do Albiano, estando portanto 
sujeito às deformacões ocorridas durante a reativacão Weal
deniana de Almeid~ (1976) Sobre essa superfície de aplana
menta, as amostras de formações superficiais acusaram em 
média 65% de areia fina com prevalência da peneira de 
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O, 125 mm, areias médias com 14% e silte 12% O material colu
vial dessas coberturas é proveniente do arenito da Formação Uru
cuia em decorrência do recuo das escarpas do Chapadão Central. 
Essa superfície está sendo dissecada pela instalação e aprofun
damento da rede de drenagem As águas fartas provindas do Cha
padão Central e os siltitos impermeáveis formam o nível hidros
tático subsuperficial dando origem a veredas. Aliado a isto, a 
topografia plana dificultil o escoamento das águas, que fluem 
superficialmente alagando as margens permeáveis recobertas 
pelos colúvios arenosos As áreas de inundacão são revestidas 
por vegetação herbácea com palmáceas do tipo Buriti (vide 4-
Vegetação) Acompanhando os leitos dos rios instalou-se a 
floresta-de-galeria 

2 4 2 2 -Superfícies de cimeira e do Terciário 

A unidade geomorfológica que apresenta maior altimetria na 
Folha SD.23 Brasil ia é o Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí 
Nesta unidade foram identificados dois níveis aplanados separa
dos por escarpas sendo que o primeiro situa-se entre os 1 200 e 
1 400 m e o segundo varia entre 1 000 e 1 200m 

O nível mais elevado é desprovido de cobertura coluvial e 
localiza-se nas Folhas SD 23-V-C e Y-A, cortando as estruturas 
em quartzitos do Grupo Araí (vide 1 -Geologia) Estas rochas, 
muito resistentes à erosão, foram mantidas nesse nível topográ
fico elevado, conservando os topos planos desnudados 

O segundo nível de aplanamento é generalizado, limitando-se 
com o nível mais elevado através de escarpas e cristas. Embora 
sendo degradado, conforme o mapa geomorfológico (Pgi e Pri), 
generaliza-se nas partes oeste, sudoeste, centl'al e norte da Folha 
SD 23 Brasília, englobando o Complexo Montanhoso Veadeiros
Araí, os topos das serras e Chapadas do Alto Rio Maranhão, das 
Chapadas do Distrito Federal, das Chapadas de Paracatu, das Ser
ras de Unaí e Carreira Comprida, do Planalto da Diamantina e do 
Chapadão Central. A altitude de 1 200m se localiza nos topos 
dos relevos residuais que geralmente são delimitados por ressal
tas topográficos e eventualmente por escarpas. Nas Chapadas de 
Paracatu e Chapadão Centrçl, estes relevos caem gradativamente 
variando de 1 200 para 1 000 m Entre estas duas unidades geo
morfológicas o aplanamento apresenta descontinuidade dada 
pelo embutimento do nível exumado do pediplano do Cretáceo 
Inferior delimitado por escarpas. Nas Chapadas de Paracatu e nas 
Serras de Unaíe da Carreira Comprida este nível de aplanamento 
truncou o topo das cristas (Est. 2 XI B) entre as quais a serra do 
Meio (Folha SD 23-Y :o), onde as camadas mergulham com até 
70° (vide 1 -Geologia) Pelo fato de truncar as rochas da Forma
ção Urucuia, fica definido que esta superfície de aplanamento se 
formou após o Cretáceo King (1956), Barbosa et a!it (1969), 
Braun (1970) e Penteado (1976) reconheceram que as áreas con
tidas no Planalto Goiás-Minas e no Planalto Central Goiano esti
veram durante o Terciário submetidas a diversas fases erosivas 
que favoreceram a formação de relevos planos As observações 
nas imagens de radar e no campo demonstraram que a erosão 
que Uuncou as rochas cretáceas da Formação Urucuia se relacio
na com o pediplano generalizado encontrado nos topos dos 
planaltos, reconhecido como superfície elaborada durante o 
Terciário Inferior Esta superfície de aplanamento é caracterizada 
por formações superficiais de textura arenosa fina e por couraças 
do tipo carapaças ferruginosas pedogenéticas e carapaças em 
alteritos, conforme a classificação mostrada no quadro a seguir 
Moreira (1975) atribuiu a estas "crostas lateríticas" condições 
para manutenção dos aplanamentos que caracterizam o "relevo 
regional" do Chapadão Central Após a elaboração da superfície de 
aplanamento as condições climáticas permitiram o desenvolvi
mento da pedogênese dando origem aos paleossolos, com mi
gl ação do ferro no horizonte B Sobre estas áreas, a cobertura 
vegetal do tipo arbórea deixou troncos e raízes moldados nas 
couraças ferruginosas A interpretação de gênese e evolução 
destas couraças foi tratada por Penteado (1976), que também 
identificou no Distrito Federal dois níveis de aplanamento. As 
couracas em alteritos são carácterísticas das cornijas do Chapa
dão C~ntral e das Chapadas de Paracatu, atingindo os arenitos 



Tipos de couraças ferruginosas da Folha SD 23 Brasília 

N~ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Tipo 

Carapaças 
ferruginosas 
pedogenéticas 

Carapaças 
ferruginosas 
em alteritos 

Pavimentos 
detríticos 
recimentados 

Pavimentos 
detríticos 

Crosta 
nodular 

Carapaças(?) de 
pé de serra 

Descrição petrográfica e/ou macroscópica 

Material composto exclusivamente de grânulos angulosos e 
subarredondados de quartzo, cimentados por óxidos de ferro 
vermelho-claro e opaco (I imonita) Os grânulos de quartzo 
apresentam diâmetro variado de alguns micra até pouco 
mais de 1 mm e a sua porcentagem na rocha perfaz cerca de 
60% A forma e a dimensão dos grânulos elásticos sugerem 
pouco transporte para o material observado A hematita 
aparece bem caracterizada nas paredes das cavidades 

Rocha elástica, de granulação média a grossa, isotrópica, 
constituída predominantemente por quartzo e óxido de ferro 
O quartzo é o material majoritário com grãos arredondados e 
subarredondados, com dimensões desde alguns micra até 
pouco mais de 3 mm A hematita é o cimento que interliga os 
grãos de quartzo 

Rocha de granulação média e grosseira, não orientada, 
constituída de seixos de quartzitos, fragmentos de quartzo e 
quartzo detrítico numa matriz composta de quartzo granular, 
cimentados por hematita e algumas calcedônias Os seixos 
acham-se subarredondados, bem suturados entre os grâ
nulos, óxidos de quartzo criptocristalino e com inclusões de 
calcita e zircão 

Linhas de pedra contendo restos de carapaças ferruginosas, 
arenitos, quartzitos e quartzo, envolvidos por massa fina 

Rocha de granulação grossa, isotrópica, aspecto maciço 
formada por agregados nodulares de limonita em arranjos 
concêntricos cimentados por hematita Dispersos neste con
junto ocorrem grãos de quartzo 

A textura deste material é dada por quartzo detrítico cimen
tado por material translúcido avermelhado O quartzo varia 
muito em quantidade sendo anguloso ou quase anguloso 
Aparecem cavidades e concreções A mineralogia é dada por 
quartzo tensionado, material avermelhado, e turmalina O 
quartzo e esse material somam uns 80% da rocha 

Interpretação Local de coleta 
da amostra 

Ferruginização que se deu 'em horizonte "B de solo moi- Chapadas do Distrito 
dando raízes e troncos de árvores Ocorre relacionado com a Federal 
fase posterior ao aplanamento de topo das Chapadas do Dis- Oeste de Sobradinho 
trilo Federal e das Chapadas do Alto Rio Maranhão Apresen-
ta-se recoberto por material coluvial de coloração vermelha Folha SD 23-Y -C 
Sua consolidação ocorreu com o descapeamento na retirada 
do horizonte "A' Relaciona-se com a pediplanação do 
Terciário Inferior 

Ferruginização que se processou na própria rocha, intempe
rizada geralmente em arenitos, eventualmente em siltitos 
Ocorre relacionada com a fase posterior ao aplanafnento do 
Chapadão Central e Chapadas de Paracatu 

Fragmentos de couraças, incluindo quartzo e outras rochas, 
pouco transportados, angulosos a subangulosos e reci
mentados por óxidos geralmente de ferro O transporte se deu 
no desmonte do pediplano do Terciário Inferior nas Chapadas 
do Distrito Federal e outras unidades geomorfológicas tra
balhadas pela pedimentaç.1o no Terciário Superior (Piio
ceno) 

Fragmentos de diversos tipos de carapaças posicionados em 
perfis como linha de pedra e/ou recobrindo o relevo Ocorrem 
relacionados com degradação de superfícies de aplana
menta, eventualmente posicionados na base das escarpas e 
ressaltas topográficos Relacionam-se com a fase de pedi
mentação no Terciário Superior (Piioceno) 

Fragmentos de couraças e rochas, bem trabalhados, geral
mente arredondados a subarredondados, com diâmetros 
inferiores a 5 cm,geralmente cimentados por óxidos de ferro 
O transporte se deu com o desmonte do pediplano do Terciá
rio Inferior na elaboração dos pedimentos no Terciário 
Superior (Piioceno) 

Ferruginização em material de cobertura que circunda relevos 
constituídos por rochas ricas em óxidos de ferro Os óxidos 
migram desses relevos e se precipitam no pé das cristas 
Capeiam áreas do pedip\ano do Plioceno 

Chapadão Central 

Leste de Santa Maria 
de Taguatinga 

Folha SD 23-V-B 

Chapadas do Distrito 
Federal 

Próximo ao rio Jacaré 
na BR-479 

Folha SD 23-Y -C 

Patamares do 
Chapadão 

Sul de Santa Maria 
de Taguatinga 

Folha SD 23-V-B 

Chapadas do Distrito 
Federal 

Próximo ao rio Jacaré 
na BR-4 79 

Folha SD 23-Y -C 

Vão do São Fran
cisco (cristas ali
nhadas a 32 km em 
linha reta) 

Leste de Bom Jesus 
da Lapa 

Folha SD 23-X -D 

07 Crosta 
hidromórfica 

Material avermelhado e isotrópico cimentante, juntamente Ferruginização por variação de nível hidrostático de áreas 
com quartzo, configura um aleitamento milimétrico O quart- antigamente inundáveis geralmente onde se efetivou a 
zo quase sempre é subanguloso Predomina volumetrica- acumulação nas superfícies de aplanamento Ocorre próximo 
mente o material avermelhado e isotrópico que deve tratar-se à margem de rios e/ou lagos e/ou áreas inundáveis no 
de algum óxido de ferro O quartzo vem em seguida tendo pediplano do Pleistoceno Superior (Neopleistoceno) 

Planícies Fluviais do 
Médio São Francisco 

Porto Maria da Cruz 
(Januária) 

sido identificado devido à falta de clivagem em alteração, Folha SD 23-Z-C 
uniaxial positivo, etc 

08 Murundus 
ferruginizados 

Material com quartzo detrftico em pequena quantidade, dis- Ferruginização que envolveu antigas termiteiras desabitadas 
tribuído num material cimentante, opaco a translúcido e Ocorre no Planalto da Diamantina e Patamares do Chapadão, 
portador de cavidade A mineralogia é dada por quartzo, a sul de Santa Maria de Taguatinga Relaciona-se à fase de 
feldspato, turmalina e do citado material opaco Este é abun- pedimentação que atuou no Pleistoceno 

Planalto da 
Diamantina 

Leste de Santa 
Quitéria dante tratando-se provavelmente de óxido ou hidróxido de 

ferro 

intemperizados da Formação Urucuia Braun (1962) reconheceu 
que estes "níveis de laterização (formação de laterito)" estão rela
cionados com aplanamentos do Terciário A conclusão de que o 
pediplano do Terciário Inferior está situado em nível mais baixo 
em relação aos planos de cimeira (nível mais elevado), no 
Complexo Montanhoso Veadeiros-Ara í, os coloca em diferentes 
idades Este último é, portanto, anterior ao Terciário Inferior 

O aplanamento mais elevado teve suas escarpas recuadas 
pe(a superfície de aplanamento do Terciário Inferior, sendo por
tanto de idade mais antiga, possivelmente Mesozóica Como no 
Cretáceo houve a deposição da Formação Urucuia, supostamente 
fluvial (Braun, 1970), infere-se que o aplanamento de topo da 
Folha SD 23 Brasnia corresponde à fase morfoclimática que 
forneceu esses sedimentos Após a formacão das couracas ferru
ginosas que preservaram o pediplano d.o Terciário l~ferior, o 
Planalto Central Goiano e o Planalto Goiás-Minas estiveram 
novamente submetidos a uma fase erosiva, com predominância 
da ação mecânica. Assim é que o intemperismo fr<Jgmentou as 
couraças que foram transportadas para as áreas mais baixas Esta 

Folha SD 23-Y -D 

fase erosiva é principalmente verificada no Planalto do Distrito 
Federal e nas Chapadas do Alto Rio Maranhão Estas unidades 
são recobertas em grandes extensões por fragmentos das cou
raças referidas que foram posteriormente recimentados O escoa
mento difuso, provocado por clima com chuvas torrenciais, 
promoveu o recuo dos ressaltas topográficos que delimitaram os 
relevos residuais do aplanamento do Terciário Inferior, como é o 
caso da serra da Canastra, na Fo!ha SD 23-Y ~c Os processos que 
fizeram recuar as escarpas forneceram fragmentos de couraças 
que chegam a apresentar 20 em de diâmetro. Estes fragmentos, 
posteriormente submetidos a condições de precipitação dos óxi
dos, resultaram em conglomerados ferruginosos conforme apre
sentados no quadro acima Esta fase caracterizou-se pela forma
ção de rampas recobertas de detritos ferruginosos recimentados 
que representam os retoques no pediplano do Terciário Inferior 
As couraças dos três tipos referidos- pedogenética, em alteritos 
e detritos recimentados- são alimentadas dos pavimentos detrí
ticos, também vistos por Penteado (1976) Durante fases de pedi
mentação no Quaternário foram remanejadas sobre as encostas, 
precedendo a dissecação pelos vales. 
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Nunes, Ramos e Dillinger (1981), na Folha SD 24 Salvador, 
interpretaram perfis de poços tubl!lares da CERB no Planalto dos 
Geraizinhos, demonstrando que o relevo plano resultou do 
preenchimento de depressões .uniformizan~o a topografia Este 
material de cobertura do TerC.Jano-Ouaternano (vrde 1 - Geolo
gi-a) chegou a ser reconhecido por Nunes et al11 (1975) como 
correlacionável à Formaç~o Barreiras São materiais inconsolida
dos e que, nas observações dos poços da CERB, refletem as 
variacões nas condições ambientais que condicionaram suas 
depo~ições A idade destas coberturas é chave da datação da 
superfície de aplanamento que trUncou o topo do planalto Os 
bordos do Planalto dos Geraizinhos são caracterizados por escar
pas que apresentam carapaças ferruginosas pedogenéticas, con
forme o quadro anterior Trata-se de bancadas de carapaças com 
espessura de até 3 m e que pre'Servaram os topos planos dessa 
unidade Após a deposição da cobertura terciária, que originou o 
plano dos topos, houve condições pedogenéticas que acarreta
ram a concentração de hidróxidos de ferro no horizonte B A 
pedogênese foi seguida pela exposição do horizonte B, em um 
período mais seco, quando se deu a consolidação das couraças 
ferruginosas Admitindo-se que as deposições que resultaram no 
aplanamento de topo do planalto ocorreram no Terciário Inferior, 
a pedogênese que originou os latossolos (vide 3- Pedologia) e as 
carapaças ocorreu em etapas posteriores A consolidação das 
carapaças deve ter ocorrido no Plioceno É possível que no final 
do Plioceno tenham voltado as condições de umidade, permi
tindo a instalacão da drenagem que iniciou a dissecacão do 
Planalto dos G~raizinhos Com seu aprofundamento, a r~de de 
drenagem foi se adaptando às estruturas dobradas do Grupo 
Macaúbas, anteriormente truncadas e inumadas, e às falhas 
generalizadas naquele planalto A posição de cerca de 800 a 
1 000 m do Planalto dos Geraizinhos está em desacordo com 
suas características de acumulação durante o Terciário Atual
mente não são conhecidas bacias de sedimentacão, com exten
são tão grande, ocupando posição topográfica el~vada Caracteri
za-se uma inversão de relevo em relação ao período de formação 
do pediplano e de sua inumação posterior A espessura da cober
tura do Terciário Inferior é maior a leste, visto que quanto mais 
próximo do Planalto do Espinhaço, a oeste, aparecem freqúente
mente feições de relevo dobrado, expostas pela exumação das 
rochas da Formação Macaúbas (vide 1 - Geologia) Na Folha 
SD 24 Salvador; Nunes, Ramos e Dillinger (1981) referem-se à 
epirogênese que levantou o Planalto dos Geraizinhos após a ela
boração da superfície de aplanamento, pois o evento deslocou 
colúvios e latossolos Diante dos fatos expostos, na Folha SD 23 
Brasília esta epirogênese é confirmada e ocorreu após a formação 
das carapaças ferruginosas pedogenéticas que também foram 
afetadas pela tectônica Os rios que cruzam o Planalto dos Gerai
zinhos são adaptados a vales e sulcos estruturais que refletem a 
reativação de falhas decorrentes da epirogênese que afetou a 
área A partir desse evento, organizou-se a rede de drenagem do 
rio Pardo que apresenta gradiente de 1 000 m O desmonte desse 
pedi plano do Terciário Inferior acompanhou o encaixamento dos 
vales em cujas vertentes generalizam-se os ravinamentos Os 
ressaltas topográficos que delimitam os relevos residuais de 
topos planos se caracterizam pela ocorrência de freqúentes cica
trizes de movimentos de massa 

O Planalto do Espinhaço também foi cortado por uma superfí
cie de aplanamento, conforme os topos das barras grafadas no 
mapa geomorfológico. Os topos planos das "cristas" da Superfí
cie dos Gerais e das Serras Setentrionais demonstram que as 
estruturas foram truncadas pela erosão É possível verificar pela 
projeção dos topos que a pediplanação do Terciário Inferior que 
atuou nos Planaltos dos Geraizinhos se identifica também no 
Planalto do Espinhaço 

Constituídas por rochas do Supergrupo Espinhaço, a serra do 
Monte Alto e a serra Central têm nos dorsos um relevo plano 
inclinado, com variações de 1 000 a 1 200m de altitude A incli
nação topográfica observada nas serras levou Bruni & Schob
benhat,Js ( 1976) e Moutinho da Costa et al11 ( 1 976) a considerarem 
estes relevos como as cuestas ocidentais. Elas são relevos cuesti
formes cujos mergulhos das camadas alcanÇam entre 15° e 20° 
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(vide 1 -Geologia) e foram truncadas pelo plano topográfico que 
forma seus topos O pediplano foi afetado pela tectônica que 
gerou os mergulhos das camadas e sua inclinação. O bascula
mento das serras seria, pois, posterior ao aplanamento, fato que 
será analisado no subitem 2 4 2 3. 

Alguns trechos do Planalto da Diamantina têm merecido 
sucessivos estudos geomorfológicos por Tricart & Silva (1968), 
Silva & Motti (1972), Motti, Motti e Sacramento (1973), Motti 
(1974), Motti & Motti (1975) Estes autores têm se referido aos 
níveis de aplanamento terciário que caracterizam este planalto 
Para Silva & Motti (1972) a área esteve submetida, durante o 
Terciário Antigo, ao mesmo sistema morfogenético que "unifor
mizou os arenitos cretácicos" referentes ao chapadão Central. Os 
trabalhos geológicos têm mapeado a cobertura detrítica (TO) 
sobre a chapada Diamantina, a exemplo de Bruni & Schob
benhaus Filho (1976) e do Projeto RADAMBRASIL (vide 1 -
Geologia) Estas coberturas sendo relacionadas com as que 
ocorrem no Planalto dos Geraizinhos levaram Nunes, Ramos e 
Dillinger (1981) a atribuírem cronologia semelhante à fase de 
aplanamento que atingiu ambas unidades Não houve condições 
de comprovação da pediplanação cretácica de King (1956) na cha
pada Diamantina No entanto, nas proximidades de Saudável, 
extremo nordeste da Folha SD 23-X-B, foram divisados relevos 
posicionados a cerca de 1 400 m de altitude cujos topos são fra
cionados por lineações estruturais Em sobrevôo, observou-se 
que esses relevos possuem topos rochosos, aplanados, que pare
cem acusar nível de erosão mais elevado do que o do Terciário 
Inferior e portanto precedente à Era Cenozóica. Neste caso seria 
correlacionável com a superfície de cimeira assinalada no 
Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, também de idade ainda 
não precisada 

2 4 2 3- Efeitos da tectônica no Terciário 

A observação das imagens de radar mostra o contraste existente 
entre a conservação do pediplano do Terciário Inferior com as 
deformações estruturais mostradas na serra das Sete Voltas 
(Folha SD 23-Y-A), nas Chapadas do Alto Rio Maranhão O 
basculamento de blocos que caracteriza esta serra e as elevações 
próximas (vide 1 - Geologia) afetou os sedimentos do Grupo 
Bambuí, truncados pelo aplanamento As deformações do 
pediplano e os basculamentos relacionam-se com reajustamen
tos de antigas estruturas falhadas durante os ciclos tectônicos 
precedentes A serra do Bonito (Folha SD 23-Y-D) apresenta 
colúvios arenosos recobrindo carapaças ferruginosas em alteri
tos (vide quadro anterior) (Est 2 XII A), desenvolvidas nos 
arcóseos da Formação Três Marias (vide 1 -Geologia), situadas 
no plano que forma seu reverso O mergulho das camadas na dire
ção leste coincide com o basculamento que levantou o bloco que 
constitui a serra do Bonito e que afetou o aplanamento do Terciá
rio Inferior O fato de que os sedimentos cretáceos são mais ele
vados do que as rochas cristalinas do embasamento Pré-Cam
briano é indicativo de que a área foi submetida a uma inversão de 
relevo. As Depressões Pediplanadas atuais se constituíram em 
relevo mais elevado contribuindo com sedimentos para o entu
lhamento da bacia cretácica Este fato é evidenciado ao se confir
mar que eis sedimentos que compõem a Formação Urucuia em 
muitos trechos são arenitos arcoseanos, daí imaturos (Est 2 VIII 
A) (vide 1 -Geologia) A cerca de 1 000 m de altitude, em Tagua
tinga, os arenitos arcoseanos que ocupam o topo do chapadão 
indicam a proximidade da área-fonte, que era constituídil das ro
chas encontradas nas atuais Depressões Pediplanadas Disto 
decorre que a inversão do relevo é Pós-Cretáceo, ou seja, pos
terior à deposição dos arenitos da Formação Urucuia Para que se 
atribua à erosão a responsabilidade do rebaix'!mento do embasa
mento do Pré-Cambriano teria que se admitir que durante a Era 
Cenozóica ela teria sido capaz de remover pelo menos 600 m de 
espessura das rochas A espessura referida corresponde ao 
desnível do topo do Chapadão Central aos topos dos mselt;ergs 
que se generalizam nas Depressões Pediplanadas Esta hrpotese 
é de difícil comprovação, visto que não são conhecrdas bacras 
que tenham recebido essa grande quantidade de sedrmentos 



cenozóicos. Também não são conhecidas bacias sedimentares 
de caráter regional em extensão semelhante a esta e que tenha 
sido entulhada a 1 000 m de altitude, conforme o topo do Chapadão 
Central Diante destas constatações, conclui-se por uma inversão 
de relevo ocasionada por movimentos epirogenéticos que resul
taram na elevacão dos sedimentos da Formacão Urucuia, con
forme afirmara Freitas (1951 ), juntamente com ~s pertencentes ao 
Grupo Bambuí Para Pereira (1946) ocorreram diáclases nos 
Arenitos Urucuia ocasionadas pela atuação de seu peso nas 
camadas inferiores; entretanto, nas circunstâncias relatadas, não 
são admissíveis movimentos que teriam apenas ajustado as anti
gas falhas do Pré-Cambriano Trata-se de evento de caráter epiro
genético; posterior à deposição dos sedimentos cretáceos, 
possivelmente no Terciário 

A rede de drenager(l do Chapadão Central a norte do rio Cari
nhanha é caracterizada por padrão paralelo, com direção prefe
rencial SO-NE. Na parte nordesta da unidade os rios de orienta
ção N E-SO deságuam nos rios Grande e São Desidério Neste tre
cho, próximo de Barreiras, há uma direção de falha refletida no 
marimbu de Santa Helena e em lnhaúmas Essas ocorrências 
demonstram o basculamento que afetou o Chapadão Central. no 
qual, a partir da borda oeste, há um caimento topográfico para 
nordeste Entretanto o bloco onde se situam Cristópolis, Báianó
polis, Várzea Comprida e Cocos (Folha SD 23-X-A) tem o cai
mento de nordeste, nas bordas, para sudoeste Desta forma o 
nível de base regional é conduzido pelos rios Grande e São Desi
dério que formam o eixo receptor das águas que procedem de 
ambos os lados do chapadão Domingues (1947) observou que 
esses rios "mais ou menos paralelos" do Chapadão Central se 
adaptaram a um sistema de diáclasses com direções prefe
renciais de SO-NE e OSO-ENE Essas lineações impostas à drena
gem parecem ser o resultado da reativação das falhas existentes 
no Grupo Bambuí. com reflexos na Formação Urucuia, a partir do 
movimento epirogenético Vianna, apud Bruni & Schobbenhaus 
Filho (1976), interpretando mapas aeromagnéticos nas proximi
dades de Montalvânia, mostra que no topo do embasamento pré
Bambuí há falhas com rejeito de cerca de 800 m A partir da serra 
Mariana (Folha SD 23-Y-D) para nordeste, os relevos do Chapa
dão Central funcionam como divisores de águas Para sul os rios 
drenam na direção sudeste para o rio São Francisco, ou para 
sudoeste, desaguando no rio Urucuia; para norte os rios correm 
na direção nordeste desaguando no rio Carinhanha Na serra 
Maria na e proximidades são observadas diversas I ineações estru
turais (vide o mapa geomorfológico) que produziram escarpas 
adaptadas a falha, além de sulcos e vales estruturais com curvas e 
ângulos anômalos e padrões retangular e paralelo na drenagem 
Nas proximidades de São Joaquim (Folha SD 23-Y-D) foram 
encontradas brechas preenchendo falhas (vide 1 -Geologia) nas 
rochas da Formação Urucuia Diante destes fatos, conclui-se que 
os blocos que formam o Chapadão Cent;al foram basculados em 
várias direções que comandaram a instalação da rede de drena
gem e sua dissecação. 

O Vão do Paranã se limita a leste com patamares kársticos e/ 
ou patamares estratigráficos As escarpas e ressaltas topográfi
cos que contornam esses patamares geralmente são retos e 
apresentam o aspecto de falhas Da cidade de Alvorada do Norte 
para oeste, incluindo a cidade de Flores de Goiás (Folha SD 23-Y
A), afloram rochas da Formação Três Marias (vide 1 -Geologia). A 
sul, o limite com as Serras de Unaí e da Carreira Comprida é feito 
em escarpas retilinizadas (Est 2 XII B), demonstrando o recuo 
realizado aproveitando falhas As chapadas de Paracatu são 
talhadas nas mesmas rochas da Formação Três Marias que aflo
ram no piso do Vão do Paranã Como primeira hipótese pode-se 
aventar que os sedimentos da Formação Três Marias foram recua
dos, deixando o aplanamento no Vão do Paranã Assim, eles 
aparecem tanto no Vão do Paranã como nas chapadas de Para
catu Por outro lado, observa-se que os sedimentos da Formação 
Paraopeba, estratigraficamente subjacentes aos da Formação 
Três Marias (vide 1 - Geologia), ocupam posição topográfica 
idêntica e mais elevada do que estes Diante dos fatos apresenta
dos, admite-se que o Vão do Paranã ocupa uma área de abat~
mento da crosta relacionado ao levantamento que afetou o 

Chapadão Central Fatos semelhantes são notados na Baixa Cha
pada do São Francisco, permitindo considerar-s? que a subsi
dência verificada no Vão do Paranã ocorreu tambem na bacra do 
rio São Francisco Após o abatimento essas áreas ocuparam posi
cão de depressão, delimitadas por planaltos Disto decorre que 
~eceberam os sedimentos resultantes do recuo das escarpas do 
Chapadão Central e da remoção dos sedimentos Urucuia com a 
formacão dos Patamà'res do Chapadão. Isto explica os grandes 
depósitos de areias registrados no Vão do Paranã e na Baixa Cha
pada do São Francisco As águas que se dirigiram para essas 
áreas, nos períodos de flutuação climática, facilitaram a migração 
dos hidróxidos de feno que com o ressecamento originaram as 
crostas hidromórficas (vide quadro apterior) que se generalizam 
pelas duas unidades geomorfblógicas 

Escrevendo sobre os aspectos geológi,cos e geográficos, Braj
nikov (1945e 1950)conclui que a "Depressão do São Francisco" 
é uma fossa tectônica Segundo esse autor, os movimentos res
ponsáveis por essa deformação da área são de idade "pós-cretacea
no" Estas idéias são corroboradas por Freitas (1951) que 
considera que c rio São Francisco está adaptado a um nft-val!ey 
As observações das imagens de radar mostram o controle de fa
lhas nas escarpas do Chapadão Central e dos Patamares do Cha
padão em seus limites com o Vão do São Francisco O próprio rio 
São Francisco tem seu curso retilinizado, tanto nos trechos em 
que cruza as rochas do Grupo Bambu í como no contato entre este 
grupo e o embasamento cristalino do Pré-Cambriano Entre São 
Francisco e ltacarambi (Folha SD 23-Z.C ), o rio São Francisco 
corre num trecho de depressão que se assemelha a um corredor, 
limitado pelas escarpas retilíneas dos Patamares do Chapadão. 
Estes fatos são indicadores de que o Vão do São Francisco foi 
submetido a eventos tectônicos posteriormente ao aP.Ianamento 
do Terciário Inferior que truncou o topo do Chapadão Central Se 
o evento estrutura I fosse anterior ao Terciário esta fase de aplana
mento teria recuado as escarpas do Chapadão Central l\l'as pro
ximidades de São Francisco, Pedras de Maria da Cruz e Januária, 
o recuo dessas escarpas foi acompanhado por corridas de lama 
provindas das bordas dos Patamares do Chapadão Este material 
argiloso contém carbonatos que preencheram as fendas e 
interstícios nos locais de chegada das corridas lamosas. O calcá
rio é encontrado nas partes superiores do Grupo Bambuí. situa
do entre 600 e 800 m de altitude Ele foi transportado em solução 
e depositado sobre as rampas que vão até o leito do rio São Fran
cisco na Baixa Chapada do São Francisco Na cidade de São Fran
cisco, afloram calcários à margem direita do rio São Francisco, 
em altitudes de cerca de 440 m Essa diferença de nível de ocor
rência dessas rochas parece confirmar a subsidência que afetou o 
vale do São Francisco, conforme Brajnikov (1945) Estas interpre
tações geomorfológicas apóiam a hipótese de que o Vão do 
Paranã, a Baixa Chapada do São Francisco e o Vão do São Fran
cisco originaram em conseqüência de movimentos de subsi
dência que antecederam a fase de pediplanação do Terciário 
Inferior, portanto no Terciário Superior Há semelhança de idade 
para essas subsidências com a epirogênese que afetou o Chapa
dão Central, conforme ficou demonstrado anteriormente 

A norte das cidades de Palmas de Monte Alto e Guanambi, no 
Vão do São Francisco, afloram as rochas cristalinas do Pré
Cambriano (vide 1 -Geologia), cuja posição topográfica varia de 
cerca de 600 m para os 900 m nos Patamares Ocidentais do 
Espinhaço Há desacordo destas posições tõpográficas a níveis 
de 400 e 100m no Vão do Paranã e os 800 m na serra do luiú 
(Folha SD 23-Z-A) Parece adequad·a a conclusão de que as ro
chas do embasamento foram alcadas, afetando os Patamares 
Orientais e Ocidentais do Espinhaço e o próprio Planalto do 
Espinhaço O resultado dessa epirogênese é a variação topográ
fica das rochas existentes na área O basculamento que afetou a 
serra do Monte Alto deslocou o aplanamento do Terciário Inferior 
que truncou seu topo De acordo com as relações existentes entre 
esta serra e o Planalto do Espinhaço, incluindo suas raízes no 
embasamento, e o aplanamento do Terciário Inferior que truncou 
seus topos, infere-se que estas áreas evoluíram conjuntamente 
em conseqLiência da tectônica terciária 
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2 4 2 4 - Pediplanos das depressões 

Os rios que drenam a Depressão do Tocantins, na Folha SD 23 
Brasnia, são autóctones a estas áreas e dirigem-se para a Amazô
nia Brasileira, enquanto que os rios da Depressão do São Fran
cisco, geralmente alóctones, dirigem-se para o Nordeste semi-ári
do Diante disto e de suas diferenças de latitude, essas de
pressões apresentam características próprias que exigem o trata
mento individualizado. 

2 4 2 4 1 -Depressão do Tocantirs 

Diversos autores têm tratado desta área deprimida, posicionada a 
oeste na Folha SD 23 Brasnia, e que se estende para a Folha 
SD 22 Goiás Almeida (1959) reconheceu seu p1olongamento na 
Folha SE 22 Goiânia, denominando-a de Depressão Periférica 
Goiana e afirmando que ela teve suas origens na Era Mesozóica 
Barbosa et a/ii (1969) afirmaram que a área esteve submetida a 
diferentes episódios de pediplanação no Terciário, quando a 
drenagem da bacia do Tocantins já estava estabelecida Na área 
do Projeto Serra Dourada, localizado a oeste deste mapeamento, 
Marini eta/11 (1974) encontraram um nível de aplanamento que se 
liga com a Depressão do Tocantins e o denominaram de 
Pediplano Pleistocênico Na Folha SD 22 Goiás, Mamede, Nasci
mento e Franco (1981) identificaram essa área, que se constitui 
no "piso regional", como Depressões lntermontanas e atribuí
ram-lhe a idade neopleistocênica Na área da Folha SD 23 
Brasília o Pediplano do Tocantins chega até as bordas dos Pata
mares do Chapadão Central, assumindo o caráter de uma depres
são periférica Sua implantação se deve ao recuo das escarpas 
formadas tanto nos sedimentos da Formação Urucuia como do 
Grupo Bambuí No que diz respeito ao Grupo Bambuí, existem 
diversos relevos residuais tipo morros kársticos a nordeste da 
cidade de Arraias Eles são comprovadores de que estes sedi
mentos já ocuparam maiores extensões e que foram recuados 
pela erosão A maior extensão do Pediplano do Tocantins ine
rente ao presente mapeamento é constituída de rochas do emba
samento Pré-Cambriano. Apenas nas proximidades dos Patama
res do Chapadão Central existem sedimentos do Grupo Bambuí 
Os filitos que se encontram no piso da depressão demonstram 
que a erosão foi competente para remover as camadas de rochas 

que lhes eram superpostas, deixando o relevo aplanado. Se as 
condições que atuaram na área fossem de drenagem perene, 
contando com impermeabilidade destes sedimentos, deveriam 
ocorrer vales encaixados acarretando um relevo dissecado O 
relevo plano que se configura denuncia que a área evoluiu por 
processos de pediplanação Desde as vizinhanças da cidade de 
Arraias até Paranã (Folha SD.23-V-A), a área apresenta-se com 
diversos trechos nos quais aflora o embasamento Estes aflora
mentos assumem formas de mse/be1gs e "dorsos de baleia". Este 
fato também indica que uma fase de pediplanação atuou recente
mente sem que posteriormente houvesse condições suficientes 
para a alteração química Acresce a isto que grandes extensões 
do Pedi plano do Tocantins são recobertas por colúvios arenosos 
Principalmente nas proximidades dos Patamares do Chapadão 
Central, há concentracões de areias. Elas denunciam a recente 
fase de coluvionament.o que entulhou a área A rede de drenagem 
que se instalou na área corta esses colúvios arenosos, iniciando 
sua dissecacão. Na Folha SD 23 Brasnia não existem dados que 
permitam a· datação precisa desta superfície de aplanamento 
Pode-se, entretanto, afirmar que ela se formou em diversas fases 
de pediplanação Pelo fato de ter recuado as escarpas do 
Pediplano Terciário, tanto nos relevos dobrados de oeste como 
no Chapadão Central a leste, a fase final desse aplanamento é 
quaternária Outros fatores importantes são dados pela exposi
cão dos afloramentos rochosos sem que se confirme pedogê
~ese. É possível, portanto, que a datação de Mamede, Nascimen
to e Franco (1981) de neopleistocênica seja adequada também 
para a Folha SD 23 Brasília 

Após a fase do aplanamento neopleistocênico a drenagem do 
Vão do Paranã não se apresentava hierarquizada, dando origem 
aos inúmeros lagos mostrados pela imagem de radar (vide quadro 
a seguir) Onde aflorava o calcário formaram-se as dolinas A sul 
da cidade de Flores de Goiás, esses lagos também são abundan
tes Eles estão suportados por cangas de hidromorfismo que são 
anteriores aos lagos A fase de ressecamento climático que origi
nou o aplanamento neopleistocênico deve ter causado o endure
cimento dessas cangas que funcionam como elemento imper
meabilizante para os lagos. Estes lagos estão se abrindo para o 
sistema de drenagem que começou a se hierarquizar na área a 
partir do Holoceno ligado aos rios Paranã e Paraim 

Tipos de lagos da Folha SD 23 Brasília 

N? 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Tipo 

Dolina 

Sobre couraças 

Sobre 
embasamento 

Paleovale 

Barragem 

Sobre cobertura 
sedimentar 

Adaptado à 
tectônica 

Meandro 

Suporte 

Calcário do tipo Bambuí 

Canga de hidromorfismo sobre 
sedimentos do Grupo Bambuí 

Pré-Cambriano 
In diferenciado 

Aluviões da planície fluvial 

Diversas 

Arenitos da Formação Urucuia 
sobre rochas do Grupo Bambuí 

Em áreas de falha 

Aluviões do Quaternário 
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Local de ocorrência 

Em depressões kársticas O calcário serve como rocha 
impermeabilizante ao mesmo tempo em que sofre a disso
lução 

Ocorrem em depressões sobre as cangas que funcionam 
como lastro impermeabilizante 

Em depressões pseudokársticas em áreas de rochas do 
embasamento cristalino 

Em vales fluviais abandonados;geralmente são alimentados 
no período de cheia do rio autocapturado 

Exemplos 

Vão do Paranã 
Leste de Alvorada do Norte 
Folha SD 23-Y-A 

Vão do Paranã 
Sul de Flores de Goiás 
Folha SD 23-Y-A 

Pediplano Sertanejo 
Oeste de Guanambi 
Folha SD 23-X-D 

Planícies Fluviais do Médio S Francisco 
Planície do São Francisco a sul de Bom Jesu 
da Lapa 
Folha SD 23-X-D 

Em cursos de rios que tiveram o curso barrado para constru- Chapadas do Distrito Federal 
ção de represas Lago Paranoá 

Folha SD 23-Y-C 

Em depressão com pouca espessura dos arenitos sobrepos
tos a argilitos O nível hidrostático fica subsuperficial fa 
vorecendo o alagamento 

Em depressões ocasionadas por falhamentos 

Em vales de rios abandonados por captura e/ou autocaptura 
ou mesmo por mudanças no curso do rio São isolados do rio 
principal por colmatação fluvial 

Chapadão Central 
Geralmente próximo a cabeceira de rios 
Exemplo: rio Guará 
Folha SD 23-V -B 

Chapadas do Distrito Federal 
Lagoa Formosa, sul de São Gabriel 
Folha SD 23-Y-C 

Planícies Fluviais do MédioS Francisco 
Lago de Bom Jesus da Lapa 
Folha SD 23-X-D 



2 4 2 4 2- Depressão do São Francisco-Rio de Contas 

Na Folha SD 23 Brasília foi adotada a denominação que lembra a 
Superfície Sertaneja (Ab'Sáber, 1969, 1972} para o pediplano 
esculpido sobre as rochas do embasamento nas depressões que 
acompanham o vale do São Francisco e àquelas que procedem da 
Folha SD 24 Salvador, mapeadas por Nunes, Ramos e Dillinger 
(1981} Nunes, Ramos e Dillinger (1981} consideraram que a par
tir do Mioceno teve início a escavação das "depressões interiora
nas" e que no Plioceno elas foram submetidas a aplanamento 
poligenético. Após a conclusão que o Planalto dos Geraizinhos 
foi submetido à epirogênese, fica evidente que as áreas marginais 
foram posicionadas em níveis topográficos inferiores a ele 
Nunes, Ramos e Dillinger (1981} reconheceram na depressão da 
bacia do rio de contas dois níveis de aplanamento, um de idade 
pliocênica correspondendo aos topos dos Patamares do Médio 
Rio de Contas e outro denominado Pediplano Sertanejo, pleisto
cênico Barbosa eta/11 (1975} haviam reconhecido que o Pedipla
no Pliocênico se estende "pela borda das grandes estruturas 
dobradas" Há correlação destas datações com as observações 
de Barbosa, Boaventura e Pinto (1973} que descrevem a abertura 
da Depressão Periférica do Médio São Francisco O nível topográ
fico do aplanamento mais elevado que cortou os Patamares do 
Médio Rio de Contas é de cerca de 600 me é recoberto por colu
viões de 2 a 4 m de espessura Em nível topográfico mais baixo, 
cerca de 500 m, encontra-se o Pediplano Sertanejo Nos patama
res, há interflúvios tabulares e/ou convexos e incisões de vales 
que indicam a dissecação que os destruiu parcialmente Portanto, 
após a pediplanação pliocênica instalou-se a rede de drenagem, 
no Pleistoceno, acarretando a dissecação dos Patamares do 
Médio Rio de Contas Somente após esta fase úmida é que se for
mou o Pediplano Sertanejo, no final do Pleistoceno 

Bordejando os Patamares do Chapadão, o Planalto do Espi
nhaço e os Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço, 
prolongam-se rampas cobertas de colúvios arenosos. A leste de 
Bom Jesus da Lapa (Folha SD 23-X-D} prolongam-se cristas sul
norte, nos Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço As 
observações de campo mostram, neste trecho, carapaças de pé 
de serra, conforme o apresentado no quadro- Tipos de Couraças 
Ferruginosas da Folha SD 23 Brasília 

Estas carapaças (Est 2 111 B) estão relacionadas às cristas, as 
quais bordejam em um raio médio de 5 km. As cristas correspon
dem à fonte de onde migraram os hidróxidos de ferro Estas cou
racas formaram um ressalto topográfico de cerca de 5 m, 
co-rrespondentes à sua espessura em relação ao piso do Pedipla
no Sertanejo Estas observações demonstraram que após sua for
mação houve uma outra fase erosiva que removeu os colúvios que 

as nivelaram ao restante da topografia promovendo uma inversão de 
relevo Atualmente, essas couraças se constituem num patamar 
das cristas às quais elas bordejam No porto Pedras de Maria da 
Cruz em Januária (Folha SD 23-Z-C} foram registradas couraças 
de hidromorfismo Estas couracas estão recobertas pelas alu
viões procedentes das cheias d~ rio São Francisco São portanto 
dois tipos diferentes de ferruginização A primeira tem relação de 
gênese com o período de ressecamento do Plioceno, visto que 
sua posicão topográfica é de borda das serras No segundo caso, 
as couraÇas tiveram origem em áreas alagadas com variação do 
lencol freático Nos dois casos, entretanto, a precipitação do ferro 
se deu em período de ressecamento Após a epirogênese que afe
tou os chapadões sedimentares e provocou a subsidência do Vão 
do São Francisco estas áreas ficaram em posição topográfica que 
permitiram em alguns trechos a deposição sedimentar No caso 
do Vão do São Francisco no trecho em que cruza os Patamares 
do Chapadão, há um "corredor'', balizado por escarpas (Fig 2 3}, 
em que as observações de campo mostram corridas de lama e 
grandes espessuras coluviais Estes fatos estão inclusos no corte 
estudado em Pedras de Maria da Cruz (Fig.2 4} que demonstra as 
variacões nas condicões de erosão, transporte e deposição que 
afeta~am a área O ri~ São Francisco entalha os colúvios que ali 
foram depositados Após a pediplanação do Plioceno, formaram 
se couraças e entulharam-se alguns trechos da depressão, princi
palmente aquele que corresponde ao Vão do São Francisco 
Posteriormente, ainda no Pleistoceno, organizou-se a rede de 
drenagem No final do Pleistoceno, processou-se a remoção de 
parte dos colúvios e recuo dos ressaltas topográficos formados 
nas couraças A idade possivelmente do Pleistoceno Superior da 
fase de clima mais seco é confirmada pelos relevos· e afloramen
tos rochosos existentes nas proximidades de Guanambi (Folha 
SD 23-X-D) para norte Ocorrem inúmeras depressões.fechadas 
pseudokársticas sobre as litologias cristalinas do Pré-Cambriano 
(vide 1 -Geologia} Essas lagoas atualmente estão se interli
gando, embora de maneira incipiente, organizando-se para o sis
tema de drenagem Nestas áreas há matacões eventualmente 
com diâmetros de cerca de 5 me inse!bergs geralmente expondo a 
rocha sã 

O quadro abaixo sintetiza as superfícies de aplanamento da 
Folha SD.23 Brasília, com indicacão dos depósitos correlativos e 
as formas de relevo que aparece~ com predominância em cada 
uma delas 

2 4 3 -Modelados kársticos 

Na Folha SD 23 Brasília foram identificados dois conjuntos de 
modelados de dissolução com feições kársticas O primeiro con-

Superfícies de aplanamento da Folha SD 23 Brasília 

Nome Idade relativa Relevos característicos Depósitos Ocorrência da Folha SD 23 
proposta do aplanamento correlativos Brasília 

Pedipla no em Anterior à sedimentacão da For- Pediplano Degradado lnumado Patamares do Chapadão 
exumação macão Urucuia Possi~elmente do Pediplano Retocado lnumado Serras de Una í e da Carreira Comprida 

Cretáceo Inferior ou Pré-Cretáceo Chapadas de Paracatu 

Pedi plano Aptiano-Aibiano Pediplano Degradado Desnudado Formações Areado e Urucuia Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí 
Cretáceo Pediplano Retocado Exumado Planalto da Diamantina (?) 
(Cimeiro) 

Pediplano do Terciário Inferior Pediplano Degradado lnumado Coberturas do Planalto dos Geraizi- Planalto da Diamantina 
Terciário nhos, da Superfície dos Gerais, entre Planalto do Espinhaço 
Superior outros Planalto Central Goiano 

Planalto dos Geraizinhos 
Planalto das Bordas do Espinhaço 
Planalto do Divisor S Francisco-Tocantin 
Planalto Goiás-Minas 

Pedi plano Terciário Superior Pedi plano Retocado lnumado e Cobertura das Depressões Pediplana- Idem ao anterior e Depressões 
Pliocênico eventualmente Pediplano Degra- das principalmente no Vão do Paranã e Pediplanadas 

dado lnumado nas depressões Vão do São Francisco nas bordas das 
Serras 

Pediplano Neo- Pleistoceno Superior Ped plano Retocado lnumado Entulhamento das dolinas e karst do Depressão do Tocantins 
pleistocênico Ped plano Retocado Desnudado Vão do São Francisco e Vão do Paranã Depressão do São Francisco-Rio de 

Ped plano Degradado Desnudado Contas 

GEOMORFOLOGIA/261 



junto inclui formas como: pináculos. lápies. poços. caneluras. 
agulhas e cristas. corredores com paredões tipo canvons. grutas 
com ou sem estalagmites e estalactites. Estas feições são identifi
cadas nos Patamares do Chapadão (Est 2 IX A e B). posicionadas 
a aproximadamente 600 m de altitude, na serra do luiú, a cerca de 
800 m de altitude, e nos morros kársticos existentes nas de
pressões O segundo conjunto corta dolinas. ouvalas e polyes 
encontrados no Vão do São Francisco e no Vão do Paranã posici
onadas a aproximadamente 400 m de altitude Considerando os 
aspectos e a diferença de posições topográficas. essas cate
gorias de formas se vinculam a condições genéticas distintas, 
realizadas em diferentes períodos da evolução geomorfológica 
das referidas unidades 

As observações de campo mostram nas proximidades de São 
Desidério (Folha SD 23-X-A). Serra Dourada e Santana (Folha 
SD 23-X-B). Junuária (Folha SD 23-Z-C). além de outras, a exu
macão" do karst que se encontrava sotoposto aos sedimentos da 
Forinacão Urucuia Nas escarpas das bordas ocidentais do Cha
padão Central, onde a Formação Urucuia é delgada, encontram
se sob ela notáveis formas kársticas. Diante disto, as torres. 
agulhas e pináculos são precedentes a esses depósitos do Cretá
ceo Entretanto, grutas. poços, lápies e caneluras podem ter 
evoluído após o recobrimento do calcário pela Formação Uru
cuia 

Sobre esses Patamares do Chapadão onde afiara o calcário, a 
rede de drenagem entalhou vales profundos com aspectos de 
canyon, aproveitando linhas de fraqueza produzidas por sistemas 
de falhas (vide 1 -Geologia) Durante o Cretáceo Inferior a depo
sição das Formações Areado e Urucuia (vide 1 -Geologia) indica 
um sistema morfogenético que possibilitou o escoamento fluvial 
responsável pelo aluvionamento daqueles sedimentos. Tanto 
nesse caso como nas outras variações de umidade a que o Chapa
dão Central esteve submetido havia condições para dissolução 
dos calcários do substrato. A permeabilidade dos arenitos da For
mação Urucuia permite a infiltração das águas que ficando em 
contato com os calcários subjacentes ocasionam a karstificacão 
Conforme já foi mencionado, durante o Terciário Inferior, a ~rea 
esteve submetida a uma fase de pediplanação que truncou os sedi
mentos Urucuia Em seguida a dissecação fluvial iniciou a disse
cação do pediplano, acarretando a exumação dos relevos 
kársticos Com o recuo das bordas do Chapadão Central. os rele
vos kársticos estão sendo incorporados aos Patamares do Chapa
dão Nas depressões, existem morros kársticos. como em Bom 
Jesus da Lapa (Folha SD 23-X-C). que foram isolados pela 
superfície de aplanamento O morro de Bom Jesus da Lapa (Est 
2 I B) foi estudado por Tricart & Silva (1968) que consideraram 
que a "'karstificação intensa" da área teria ocorrido após a elabo
ração da superfície de aplanamento do início do Terciário que se 
prolonga da Chapada Diamantina e que teria truncado o topo do 
morro referido No presente mapeamento constatou-se que os 
relevos configur_ados nos topos dos Patamares do Chapadão são 
de idade anterior aos depósitos mesozóicos. Os autores citados 
se referem à abertura das galerias subterrâneas e cavernas no 
Terciário (possivelmente Mioceno e Plioceno) Em Pedras de 
Maria da Cruz, a montante de Januária (Folha SD 23-Z-C). nos 
colúvios que são cortados pelo rio São Francisco. o cimento do 
calcário preencheu as diáclases e fissuras confirmando que 
durante o Quaternário houve condições propícias à dissolução 
As características e o posicionamento dessa ocorrência no bar
ranco do rio São Francisco permitem afirmar que elas são mais 
recentes do que as formas kársticas dos Patamares do Chapadão 
e dos morros kársticos No Vão do São Francisco e no Vão do 
Paranã as dolinas que se generalizam em alguns trechos confir
mam um período de dissolução, nas depressões, sucedendo à 
elaboração do Pediplano Pliocênico Algumas dolinas foram 
preenchidas por colúvios que indicam, durante o Pleistoceno, a 
existência de fases de pediplanacão e dissolucão sucessivas 
Após a fossilização, com o preenc'himento detrítico das formas 
kársticas, houve outra fase morfogenética durante a qual foram 
exumados e reelaborados ouvalas. polves e dolinas nas De
pressões do São Francisco e do Tocantins 
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2 4 4- Morfodinâmica 

A Planície Fluvial do Médio São Francisco recebe anualmente 
uma carga de sedimentos arenosos que são depositados nos 
períodos de cheias dos rios. Os afluentes provindos do Chapadão 
Central se incumbem de transportar os arenitos da Formação Uru
cuia que estão sendo remobilizados As informações de campo 
mostram nas proximidades de Januária e Bom Jesus da Lapa bar
rancos que foram elevados em cerca de 1 m dê deposição de 
areias, provenientes da cheia de 1978. Concomitante às depo
sições de planície, há o entulhamento do talvegue do rio São 
Francisco com ampliação no tamanho das ilhas e dos bancos de 
areia Elevado o leito do rio, há também a elevação de seu nível de 
cheias, sendo que suas águas passam a ocupar maiores exten
sões marginais, barrando a foz de seus afluentes 

Nas Depressões Pediplanadas, a rede de drenagem geral
mente é intermitente. visto que os rios possuem seus regimes 
adaptados às pluviosidades. Os leitos dos rios intermitentes são 
arenosos e geralmente pedregosos Os rios perenes das de
pressões geralmente procedem do Chapadão Central que é 
excelente armazenador de águas subterrâneas; nos outros casos, 
são rios alóctones das áreas contidas na Folha SD 23 Bras !lia A 
rede de drenagem está em vias de organização para que se 
intensifique a dissecação dos relevos pediplanados 

Nos Planaltos e Estruturas Sedimentares Concordantes. o 
relevo plano indica a estabilidade ambiental com a manutenção 
do pedi plano do Terciário Inferior Entretanto, estas áreas planas 
não são insensíveis aos processos morfogenéticos Os colúvios 
com textura arenosa, principalmente no Chapadão Central, com 
elevado grau de permeabilidade, conforme os estudos de Neves 
& Manoel Filho (1972), sugerem cuidados em relação ao manejo 
ambiental Assim é que mesmo em áreas de fraca declividade (5° 
a 1 0°) são observados sulcos no relevo que rapidamente evoluem 
como voçorocas Um exemplo da atividade da erosão, neste 
domínio geomorfológico, é mostrado a seguir nas proximidades 
das serras das Araras e Mariana 

2 4 4 1 -Serra das Araras 

Na parte central e centro-nordeste da Folha SD 23-Y -D ocorrem 
relevos resultantes da dissecação do Chapadão Central. As 
lineações estruturais (vide 1 -Geologia) foram responsáveis pela 
maior facilidade de aprofundamento da rede de drenagem que 
seccionou o chapadão neste trecho A fragilidade dos sedimen
tos da Formação Urucuia submetidos ao aumento de gradiente 
dos rios facilitou a ação erosiva que desvinculou a serra das Ara
ras, entre outros relevos tabuliformes. do restante do chapadão 
Disto decorreu o rompimento no equilíbrio ambiental e a área 
esteve submetida a resistasia (Erhart, 1962) A rede de drenagem 
é formada pelo alto rio Pardo e seus afluentes Esses rios mean
dram à frente das chapadas solapando suas bases Sem sustenta
ção, os relevos residuais são destruídos, a exemplo dos proces
sos de evolução de barrancos fluviais (Est 2 VI A e B) A cobertura 
vegetal sobre a chapada é o cerrado,que se posiciona geralmente 
sobre Latossolos Nas vertentes a vegetação é menos contínua 
Os movimentos de massa removem as coberturas de solos e 
vegetação das encostas; em vista disto, são observadas cicatri
zes que caracterizam a atuação dos processos erosivos recuando 
as escarpas Aparecem também algumas encostas recobertas 
pela vegetação, mostrando a interrupção, nesses trechos, dos 
processos erosivos com o povoamento vegetal nas ravinas e 
vocorocas Estas circunstâncias demonstram que este trecho do 
Ch~padão Central é uma área predisposta à dissecação À medida 
que ocorrer a ocupação pelo homem as ravinas poderão ser reati
vadas As observações de campo nas áreas cortadas por estradas 
no Chapadão Central mostraram essa mesma predisposição dos 
arenitos da Formação Urucuia ao desenvolvimento de voçorocas 
(Est 2 VIl A e B) Nas proximidades do entroncamento das BR-
242 e BR-020 (Fazenda Mimoso) a evolução das voçorocas é 
acelerada, conforme observado em duas épocas diferentes, a 
primeira em outubro de 1 979 e a segunda em junho de 1980 As 



voçorocas vistas no interflúvio posicionado a norte do rio For
moso se apresentavam muito mais largas, profundas e extensas 
na segunda observação Fato semelhante foi observado na BR-
020, nas proximidades de Posse. Neste caso, há o risco de ser 
transferido um trecho da rodovia, em vista da aceleração dos pro
cessos erosivos que atuam nas vertentes e iniciam sua des
truição 

2.4 4 2 -Veredas e marimbus 

A rede de drenagem que cruza o Chapadão Central apresenta-se 
com entalhe incipiente e padrão de drenagem paralelo Em vista 
do relevo do chapadão ser plano e com pequena inclinação topo
gráfica, a drenagem da área se faz com rios de pouco gradiente e 
conseqüentemente com fluxo lento de águas Nos Patamares do 
Chapadão o gradiente dos rios é ampliado pelo desnível existente 
entre esta unidade geomorfológica, o Chapadão Central e o Vão 
do São Francisco Disto decorre o aumento na velocidade dos rios 
e o maior aprofundamento de seus vales As precipitações plu· 
viais sobre o Chapadão Central onde ocorrem os arenitos da For
mação Urucuia, permeáveis, são em grande parte absorvidas, 
ficando a água armazenada pela rocha Os estudos de Neves & 
Manoel Filho ( 1972) reconheceram a taxa de cerca de 1 O% de 
infiltração das precipitações pluviais, nestas áreas As obser
vações de campo e o conhecimento regional, obtido através de 
entrevistas com moradores da área, mostraram que é muito 
pequena a variação no nível de água desses rios do período de 
cheias para a vazante Este fato é explicável pela capacidade de 
armazenamento de águas nos arenitos da Formação Urucuia, 
acrescido do relevo plano do chapadão, que dificulta o escoa
mento das águas superficiais e subsuperficiais Para Pereira 
(1946) a permeabilidade do Urucuia o transforma em depósitos 
das águas pluviais, dando lugar a imensos pântanos e rios com 
elevada descarga. Estes agentes da drenagem foram denomina
dos por Ruellan (1947) de veredas (Est 2.1V B) Nas áreas de
primidas do Chapadão Central em que se instalaram as lagoas 
e/ou a rede de drenagem os arenitos da Formacão Urucuia têm 
pequena espessura e as rochas sílticas e argilos~s impermeáveis 
do Grupo Bambuí ficam à subsuperfície Em conseqüência disto 
e do fraco caimento da topografia a umidade ocupa maiores 
extensões, superficialmente, nessas depressões centralizadas 
por lagos ou vales, permitindo a instalação de Savana Gramí
neo-Lenhosa (vide 4- Vegetação); geralmente essas áreas gra
minóides ocorrem lateralmente e os talvegues são acompanha
dos pela floresta -de-galeria, constituída principa I mente por buri
tis e buritiranas As florestas-de-galeria aparecem na imagem de 
radar com a tonalidade cinza-claro e a tonalidade cinza-escuro 
corresponde ao estrato graminóide Boaventura (1978) apre
sentou uma classificação de veredas nos seguintes tipos, de 
acordo com a posição em que se encontram: veredas em superfí
cies tabulares, nas encostas, em depressão, no sopé de escarpa e 
no sopé de patamar Na parte nordeste do Chapadão Central 
(Folha SD 23-X-A) localizam -se os marimbus de Ponte Preta (Est 
2.V A) e de Santa Helena Estas veredas, denominadas regional
mente de marimbus, são interrompidas em sua continuidade pela 
ocorrência de lagos. Ocupam grandes extensões marginais e 
aparentam aproveitar um paleovale A nível de hipótese há possi
bilidade de se considerar que essas veredas drenavam para nor
deste, conforme os outros rios do Chapadão Central, e eram 
afluentes do.rio São Francisco 

Nos Planaltos em Estruturas Sedimentares Dobradas, os apla
namentos truncaram as rochas de diferentes constituição e resis
tência à erosão Após a elaboração do aplanamento, os proces
sos morfogenéticos atuaram principalmente nas camadas de ro
chas menos resistentes, facilitando a instalação dos rios que 
aprofundaram seus talvegues Em muitos casos, a adaptação dos 
rios a sistemas de falhas e fraturas orientou a abertura de gargan
tas rompendo as camadas mais resistentes Os gradientes eleva
dos favoreceram a que os rios de primeira ordem entalhassem as 
rampas e as descargas gerassem ravinas Este tipo de dissecação 
dirigiu a evolução de áreas, a exemplo do norte de Brasília, atual
mente instáveis sob o ponto de vista geomorfológico 

2 4 4 3- Norte de Brasília 

A norte de Brasília (Folha SD.23-Y-C), na bacia hidrográfica do rio 
Maranhão, a elevada freqüência dos rios combina com os médios 
e fortes aprofundamentos entre 50 e 130m de seus vales 
Decorre o relevo dissecado com vertentes de forte declividade, 
ravinadas e com topos geralmente convexos e eventual.mente 
aguçados (Est 2 XVI A) O mapeamento geológico da área 
assinalou a ocorrência de rochas do Grupo Bambuícom dobra
mentos de pequena amplitude. Essas dobras foram observadas 
nos cortes de estradas, embora não se refletissem diretamente 
no relevo A área é cruzada por sulcos e vales estruturais que con
trolam a rede de drenagem, de padrão retangular apresentando 
curvas e ângulos anômalos Truncando alguns topos desses 
dissecados existem relevos planos delimitados por ressaltas 
topográficos Eles são indicadores de que o relevo inicial que 
truncava estes topos correspondia à superfície de aplanamento 
do Terciário Inferior, mapeada nas Chapadas do Alto Rio Mara
nhão Após essa fase de pediplanação a área esteve submetida a 
processos erosivos que iniciaram sua dissecação O recuo das 
escarpas através de ravinamentos permitiu o encontro de cabe
ceiras posicionadas a contravertentes, seccionando os relevos 
Os rios se adaptaram às lineações de falha, aproveitando os pon
tos de fraqueza, se ajustando às camadas menos resistentes à 
erosão As escarpas retilíneas da serra da Canastra,grafadas com 
o símbolo de adaptação a falha, são significativas, em combina
ção com a drenagem retangular, para indicar uma tectônica de 
levantamento de blocos, anterior à adaptação da rede de drena
gem Este conjunto de fatos gerou condições de fragilidade do 
ambiente, que se apresenta propenso à ação erosiva Trata-se de 
uma área em que as condições naturais a ela inerentes devem ser 
mantidas sem interferência antrópica. A recuperação ambiental 
poderá ser favorecida permitindo-se a regeneração vegetal 

2 4 5 -Síntese da evolução geomorfológica 

O aplanamento mais antigo na Folha SD 23 Brasília é do Cretáceo 
Inferior e está sendo exumado nos Patamares do Chapadão, nas 
Chapadas de Paracatu e nas "serras" de Unaí e da Carreira Com
prida Ele foi fossilizado no Cretáceo Médio pela deposição da 
Formação Urucuia Os sedimentos cretácicos inumaram também 
os relevos kársticos que estão sendo expostos nos topos dos 
Patamares do Chapadão Este aplanamento esteve sujeito aos 
eventos tectônicos da reativação Wealdeniana 

O nível mais elevado de aplanamento da Folha SD 23 Brasília 
posiciona-se no Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, a cerca 
de 1 200-1 400 m de altitude Este aplanamento apresenta-se 
desprovido de cobertura coluvial expondo as rochas quartz íticas 
do Grupo Ara í A fase de erosão que o afetou parece ter fornecido 
os sedimentos que constituem a Formação Urucuia Portanto sua 
elaboracão deve ser Cretácea 

A fas~ úmida que sucedeu ao aplanamento cretáceo não apre
senta relevos residuais identificados neste mapeamento 

O Terciário Inferior foi caracterizado pela elaboração da superfí
cie de aplanamento mapeada nos topos do Chapadão Central, 
das Chapadas do Distrito Federal, das Chapadas de Paracatu, no 
Planalto dos Geraizinhos, no Planalto da Diamantina, no Planalto 
do Espinhaço, e também no Complexo Montanhoso Veadeiros
Araí Nela foram identificados colúvios de textura arenosa e as 
carapaças ferruginosas pedogenéticas e em alteritos 

A fase de aplanamento foi sucedida por epirogênese que 
inverteu o relevo de grande parte da área mapeada A epirogê
nese afetou o Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins, o 
Planalto Goiás-Minas, e os Planaltos do Espinhaço, da Diaman
tina e dos Geraizinhos, acarretando a subsidência que resultou 
nas depressões do Vão do Paranã, Vão do São Francisco e Baixa 
Chapada do São Francisco 

A dissecação do pedi plano do Terciário Inferior foi favorecida 
pela modificação dos níveis de base regionais, permitindo a for
macão de ravinas e sulcos estruturais As escarpas foram retra
balhadas durante os períodos secos e úmidos que vigoraram no 
Terciário e Quaternário 
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No Terciário Superior, possivelmente no Plioceno, a atuação 
de fase erosiva fez recuar os ressaltas topográficos que delimitam 
o aplanamento do Terciário Inferior Formaram-se as rampas 
onde se depositaram os fragmentos de couraças ferruginosas em 
pavimentos detríticos, recimentados posteriormente Teve início 
a exumação dos relevos kársticos nos Patamares do Chapadão, 
fato que ainda ocorre em trechos dessa unidade geomorfológica 
Nas depressões, formou-se o nível de aplanamento que contorna 
as cristas e "serras" cujas rampas se encontram recobertas por 
colúvios arenosos Houve a consolidação das carapaças de pé 
de serra 

O Pleistoceno foi a época de reelaboração e aperfeiçoamento 
do relevo das depressões No Eopleistoceno ocorreram corridas 
de lama no Vão do São Francisco, a exemplo do verificado em 
Pedras de Maria da Cruz, Januária e Paratinga Houve a formacão 
de lagoas e dolinas tanto no Vão do Paranã quanto no Vão do São 
Francisco Somente após a fase de corridas de lama é que se 
instalou o rio São Francisco, no Pleistoceno. 

Em vista do ressecamento climático que caracterizou o 
Neopleistoceno, houve a inumação do Vão do Paranã e do Vão do 
São Francisco e a consolidação das crostas de hidromorfismo. 

A drenagem autóctone das depressões somente se originou 
no Holoceno No Pediplano Sertanejo, nas proximidades de Gua
nambi e Palmas de Monte Alto, a rede de drenagem ainda se 
encontra em vias de organização Também é do Holoceno a ela
boracão das Planícies Fluviais do Médio São Francisco e as cons
tante.s divagações do rio em seu leito maior 

O rio São Francisco está depositando em suas planícies e em 
seu próprio talvegue, tornando-se menos profundo e ampliando o 
alcance das enchentes 

As áreas dissecadas localizádas a norte de Brasília e a norte da 
serra das Araras constituem-se em modelos sobre a necessidade 
do conhecimento geomorfológico para o manejo ambiental, 
evitando-se a retomada de erosão com aceleração dos proces
sos morfogenéticos 

Quadro-síntese da geomortogênese 

Eventos geomorfológicos Formas de relevo 
Processos 

Sistema morfogenético 

Materiais correlativos 

Movimentos 
tectônicos 

Tempo 
geológico 

Aluvionamento das planícies fluviais, Planícies fluvials: diques aluviais, pa- Escoamento fluvial 
esculturacão das veredas,dissecacão de leovales e karsts em exumação 
modelad~s de aplanamento com e~uma-

Aluviões arenosas e cascalhei
ras fluviais; argilas e siltes de 
inundação 

Holoceno 

ção de karsts 

Pediplanação, fossilização dos Karsts Aplanamentos retocados inumados, 
nas depressões, retoques nos aplana- áreas de acumulacão inundáveis e 
mentes sobre os planaltos karsts cobertos nas ·depressões 

Alternância de escoa
mento superficial e de 
meteorização 

Depósitos detríticos arenosos, 
fragmentos de rocha compre
dominância de quartzos e cou
raças formando linhas de pe
dras (paleopavimentos) 

Pleistoceno 
Superior 
(N eopleisto
ceno) 

Aluvionamento nas planícies fluviais, Terraços nos vales dos principais rios Escoamento fluvial; altera
espraiamentos de leques nos sopés das das bacias do São Francisco e Tocan- cão; dissolucão, rochas 
escarpas dos planaltos, dissecação dos tins; cones de dejeção e leques de ~álcicas · 

Aluviões arenosas e argilo
arenosas e conglomerados; 
alteritas; produtos de disso
lução 

Pleistoceno 
Inferior 

interflúvios aprofUndando a drenagem espraiamentos nas depressões; sumi-
sobre os planaltos, acumulação em co- douras, ressurgências e dolinas 
nes de dejeção no Vão e nas Baixas Cha-
padas do São Francisco; rejuvenesci-
mento de karsts 

Pediplanação nas depressões com recuo 
das escarpas dos planaltos; retoques na 
superfície de aplanamento sobre os 
planaltos 

Aplanamento retocado inumado com 
rampas coluvionadas nos planaltos; 
aplanamento degradado inumádo nos 
sopés dos planaltos 

Alternância de escoa
menta superficial e de 
meteorização 

Depósitos detríticos arenosos 
e cascalheiras formando li
nhas de pedra (paleopavi
mentos) 

Terciário 
Superior 
(Piioceno) 

Início da dissecação dos aplanamentos Escarpameritos nas bordas dos plana\- Escoamento fluvial; altera- Alteritas e latossolos 
do Terciário Inferior; levantamento e tos; incisões profundas em sulcos ção generalizada; acumu-

Epirogênese Terciário 
Médio 

arqueamento de blocos nos planaltos e estruturais; dissecacão intensa nos !ação nos sopés das es-
subsidência nas Depressões do São blocos levantados · carpas 
Francisco e do Tocantins 

Pediplanação generalizada truncando Aplanamentos degradados e retocado 
estruturas concordantes e dobradas e inumado 
rochas do embasamento nos Patamares 
do Espinhaço 

Degradação do relevo com dissecação Modelados de dissecacão;vales e sul
nos planaltos e recuo das escarpas do cos estruturais; antíclirÍais esvaziadas, 
Pediplano Cimeiro; aluvionamento em sinclinais suspensas e karsts caber-
depressão situada sobre as rochas do tos 
Grupo Bambu i, na parte central da Folha. 
com fossilização de karsts e do aplana-
menta nos atuais Patamares do Cha-
padão 

2.5- APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

Os tipos de modelado, refletindo as características dos sistemas 
morfogenéticos, constituem-se numa importante variável a se 
ponderar nos estudos para o planejamento regional As funções 
desta variável com os componentes de outros sistemas podem 
orientar diferentes soluções para o manejo ambiental Estudos 
integrados dessa natureza podem ser realizados a partir da sele
ção de áreas cujas condições morfodinâmicas facilitam, dificul
tam ou impedem o seu aproveitamento econômico O mapea
mento geomorfológico baseado em imagem de radar constitui-se 
num registro dos conjuntos de formas de relevo, representativas 
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Alternância de escoa
mento superficial e me
teorização 

Escoamento fluvial sobre 
os planaltos e em canais 
anastomóticos na área 
central da Folha 

Depósitos continentais 
detríticos 

Sedimentos continentais das 
Formações Areado e Urucuia 

Reativação 
tectônica 

Terciário 
Inferior 

Cretáceo 
Superior 
Cretáceo 
Médio 

dos sistemas ambientais, possibilitando o reconhecimento de 
suas potencialidades no contexto regional É bem verdade que 
sua escala não permite informações de detalhes, mas indica 
coordenadas regionais com alcance de detectar informes sufi
cientes a uma avaliação do potencial relevo de acordo com a sua 
energia e com a sua dinâmica 

O mapa geomorfológico destaca os conjuntos de modelado 
que possu~m baixas taxas de erosão (os aplanamentos) daqueles 
de maior energia erosiva (os dissecados). evidenciando, ainda, os 
modelados expressivos instalados sobre acumulações fluviais e 
lacustres (os terraços e várzeas) e sobre rochas que se prestam à 
dissolução (karst). Desta forma, o mapa geomorfológico dá indi-



cacões diretas para seleção de áreas com adequações peculiares 
e p.onderáveis a grandes, médios e pequenos projetos, ligados ao 
planejamento regional, bem como diretrizes para traçados da 
malha rodoviária ou ferroviária, localização de barragens, obras 
de contencão de enchentes, etc Apesar dos recursos tecnológi
cos com q~e se pode contai na atualidade, uma inadaptação ao 
relevo na implantação de projetos e obras de artes implica em 
altos custos de construção e manutenção 

O mapeamento geomorfológico foi controlado por obser
vações de campo e sobrevôo, possibilitando informes de grande 
valor na avaliação das formas de relevo. De outro lado, medidas 
feitas nas imagens de radar e em cartas topográficas possibilita
ram avaliar as potencialidades da energia do relevo, de acordo 
com as técnicas morfométricas descritas no texto da Metodolo
gia inserido no presente relatório Desta forma, a avaliação do 
relevo visando a sua utilização e conservação encontra-se funda
mentada nas características de o-rdem geomorfológica peculia
res a cada tipo de modelado identificado e interpretado no seu 
contexto regional 

Com o propósito de sintetizar a distribuição espacial do relevo 
e sua avaliação no âmbito do encarte cartográfico internacional, 
foi elaborado o mapa contido na Figura 2 39, através do qual se 
pôde classificai sete categorias de relevo Estas categorias serão 
tratadas dife1encialmente conforme as características geo
morfológicas que distinguem os conjuntos de modelados enqua
drados nas unidades assinaladas no item 2 3 do presente 
relatório 

Convém nota1 que neste enfoque se levam em consideracão os 
atributos morfométricos que traduzem a energia do relevo, ~onsi
del a do como possuidor de média e alta taxa de erosão, bem como 
um conjunto de variáveis geomorfológicas que constituem uma 
unidade mapeada 

De modo geral, as categorias de r,iodelado que compõem 
cada região, e que a seu propósito serão avaliadas, são: 1) Planí
cies de Acumulação Fluvial (Af e Atf); 2) Aplanamentos Degrada
dos e Retocados lnumados (Pgi e Pri); 3) Aplanamentos Degra
dados e Retqcados Desnudados (Pgu e Pru); 4) Disseçação Dife
lencial com lndice 1; 5) Disse,cação Diferencial com lndice 2; 6) 
Dissecação Diferencial com lndice 3; e 7) ModeladÕ Kárstico 
Estas catego1 ias serão analisadas no âmbito de cada uma das 
regiões que constituem a área mapeada que é apresentada no 
quadro à direita 

2 51 -Planícies Fluviais do Médio São Francisco 

Esta região geomorfológica é constituída por planícies e te1raços 
do rio São Francisco e seus afluentes As planícies de várzeas cor
respondem às áreas inundáveis por períodos das cheias regulares 
dos rios Os terraços são inundados apenas nas cheias excep
cionais, a exemplo das enchentes de 1979 

Os sedimentos transportados nas cheias se depositam sob1e 
as planícies formando diques aluviais 1esponsáveis pelo barra
mento de canais e lagoas Numa vista aérea é possfvel observar, 
principalmente nas secções onde o rio apresenta sinuosidades, 
os diques aluviais e as lagoas nas planícies e te nacos das mar-
gens côncavas (Ests 2 I A e 2 I I Al · 

As possibilidades de aproveitamento das planícies e terraços 
são restritas em função das enchentes O uso dessas formas de 
relevo deve ser limitado aos períodos anteriores e posteriores às 
cheias O sucesso de projetos visando ao aproveitamento inten
sivo das áreas inundáveis implica no conhecimento do regime do 
rio, especialmente de seu comportamento durante as enchentes 
Contudo, a proximidade da água e a concentracão de uma 
delgada lâmina de matéria orgânica facilitam a práti~a de agricul
tura intensiva de ciclo curto 

O controle das cheias do rio São Francisco é uma tarefa difí
cultosa e que até o momento não obteve bons resultados A cons
trução de grandes barragens estabelece um n ~e[ de base local 
para o rio Disto resulta que o seu gradiente deve ser medido entre 
uma e outra barragem e não das suas nascentes à foz No caso do 
rio São Francisco, o gradiente médio é de cerca de 1 m para cada 
15,5 km, no trecho em que corta a Folha SD 23 Brasília. A cons-

Índices de aprofundamento da drenagem 

Domínio Região 
Dissecação - Classes de 
aprofundamento (metros) 

1 Planícies de Planícies Fluviais do Médio 
Acumulação São Francisco -
Recentes 

2 Depressões Depressão do Tocantins 1 40-56 
Pedi planadas 2 60-115 

3 -

Depressão do São Francisco 1 40-70 
-Rio de Contas 2 -

3 -

3 Planaltos em Planalto do Divisor São 1 40-56 
Estruturas Francisco-Tocantins 2 60-115 
Sedimentares 3 137-150 
Concordantes 

Planalto de Goiás-Minas 1 40-56 
2 60-115 
3 137-150 

4 Planaltos em Planalto da Diamantina 1 50-1.35 
Estruturas 2 150-244 
Sedimentares 3 315-480 
Dobradas 

Planalto do Espinhaço 1 50-82 
2 84-130 
3 137-195 

Planalto Central Goiano 1 50-112 
2 118-164 
3 176-212 

Planalto das Nascentes dos 1 50-112 
Rios Paranã-Preto 2 118-164 

3 -

Planalto dos Geraizinhos 1 45-98 
2 113-156 
3 -

5 Planaltos Planalto das Bordas do 1 58-88 
Cristalinos Espinhaço 2 133-166 

3 -

trução de barragens em um rio de tão baixo gradiente te'nde a 
ampliar as áreas de inundação a montante Aliado a isto, odes
matamento indiscriminado que se observa nas áreas situadas a 
montante dos médios cursos da bacia do São Francisco possi
bilita a ampliação da carga a ser transportada com assoreamento 
nos lagos das ba1ragens e no próprio talvegue, elevando o leito 
do rio Este assoreamento, além de ampliai a área de ocupação 
das águas das cheias, provocando catástrofes anualmente, preju
dica a navegação fluvial fazendo crescer e migrai os bancos 
de areia 

Os paleotraçados do rio São Francisco, existentes na planície 
de várzea e no terraço, são reativa dos nos pe1 íodos das cheias 
Em vista disto, a estabilidade das obras de arte construídas nes
tes locais está ameaçada nos períodos de enchentes, levando-se 
em conta a própria inconsolidação das aluviões ali depositadas 
Diante destas dificuldades, as obras de engenharia sobre a plan í
cie e o tenaço devem ser evitadas e quando se tornarem indis
pensáveis devem ser implantadas com base em projetos tec
nicamente sofisticados e conseqLientemente onerosos, como é o 
caso da rodovia BR-242 no trecho próximo a lbotirama 

As observações baseadas no comportamento geomorfológico 
dos terraços do São Francisco sugerem mudanças dos traçados de 
estradas que estão sob1e as áreas sujeitas a inundacões Para edi
ficação de pontes sobre o rio São Francisco torna-se necessário 
elevar o leito das estradas nas áreas mapeadas como várzeas e 
terraços no mapa geomorfológico 

A colonização que se implantou no vale do São Francisco 
resultou no aparecimento de sítios urbanos em áreas inundáveis 
nos períodos das cheias Os sítios urbanos estariam melhor situa
dos acima do ressalto que marca o limite dos terraços com o 
pediplano do São Francisco Em certos casos, dependendo de 
estudos locais, poderá ser aventada a possibilidade de constru
ção de diques de proteção das cidades que não podem ser deslo
cadas sem grandes prejuízos 
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Fíg 2 39- Avaliação das formas de relevo 
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Fig 2 39- Conclusão 
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2 52- Depressão do Tocantins 

Esta região geomorfológica, localizada totalmente no Estado de 
Goiás, é drenada pelo rio Paranã e seus afluentes, entre eles o 
mais importante é o rio Palmas 

Pela característica de área pediplanada, as categorias de 
relevo aqui avaliadas resumem-se em aplanamentos degradados 
e retocados inumados onde a taxa de erosão é baixa, acrescen
tando-se a planície fluvial. A ocorrência de longas rampas com 
fraca declividade condicionao aparecimento frequente de áreas 
de acumulação inundáveis, em pequenas depressões kársticas 
ou pseudokársticas 

As precipitações de 1 000 mm anuais concentradas entre 
outubro e abril contribuem para que os rios da bacia do Para nã 
sejam perenes com abundância de água mesmo quando atraves
sam afloramentos de calcário Estes rios carreiam material calcí
fero, influenciando na constituição dos solos das rampas coluviais, 
terraços e planícies aluviais, e áreas de acumulação inundáveis 

As aluviões mais expressivas encontram-se ao longo do rio 
Paranã, bem como no baixo curso de seus afluentes (rios Paraim, 
Corrente, São Domingos e Manso) Na confluência do rio Paraim 
com o Paranã forma-se a montante uma área inundável, com 
aspecto de vales fluviais abandonados (Folha SD 23-Y -A) Nessa 
área, com aproximadamente 70 000 m2, concentra-se um 
material argila-arenoso de coloração cinza, recobrindo canga de 
hidromorfismo A ocorrência das cangas a pequenas profundida
des, associadas às inundações, dificulta o aproveitamento des
sas áreas para agricultura apesar do seu relevo plano 

Da cidade Flores de Goiás para o norte o rio Paranã apresenta 
largos terraços, eventualmente marcados por braços de inunda
ção Durante as cheias estes canais funcionam como pontos de 
fuga de água e dificultam as atividades agrícolas nos terraços, o 
que constitui um dos graves problemas aos moradores ribeiri
nhos A utilização desses terraços é portanto problemática, depen
dendo de um programa dirigido especificamente para o estudo 
integrado dos componentes naturais da bacia visando ao seu 
controle e ordenação 

Ao lado dos terraços, principalmente na margem direita do 
Paranã, ocorrem áreas de acumulação inundáveis intercaladas 
por colinas recobertas por material arena-argiloso Nessas áreas 
de acumulação inundáveis a textura do material é argilo-síltica, 
sendo atualmente utilizadas para pastagens Nelas, a prática da 
rizicultura intensiva parece ser viável 

Os terraços dos rios afluentes do Paranã são mais amplos nos 
baixos cursos Apresentam cobertura vegetal arbórea que pre
serva suas bordas da erosão por ocasião das enchentes Nas pro
ximidades de Alvorada do Norte, laciara, São Domingos e Posse, 
os terraços são aproveitados para horticultura local, em geral de 
subsistência, com possibilidade de ampliação para abasteci
mento dos centros próximos 

Os modelados resultantes de processos de aplanamentos são 
dominantes nesta região Suas características morfológicas são 
apropriadas à mecanização agrícola e à irrigação Eventualmente, 
as áreas mapeadas como pediplano conservado apresentam-se 
com superfície encouraçada, com pavimentos detríticos (seixos e 
matacões rolados), material ferruginizado e cobertura coluvial 
arena-argilosa Geralmente são áreas restritivas para a agricul
tura O material detrítico, abundante para compactação do leito 
de estradas, aliado à topografia regularmente plana, oferece boas 
condições para a construção e conservação de rodovias No Vão 
do Paranã é recomendado que os traçados dessas estradas apro
veitem os divisores de água de seus afluentes, onde se encontram 
residuais encouraçados com pavimentos detríticos, para evitar 
um grande número de obras de arte sobre rios 

Nos terminais das grandes rampas eventualmente ocorrem 
áreas ricas em elementos calcíferos com material fino onde se 
desenvolve espécie vegetal característica, conhecida como barri
guda (vide 4 -Vegetação) São áreas que facilitam a mecanizacão 
que é praticada em algumas fazendas · 

Nas bacias dos rios da Prata, Santa Maria e Paraim há concen
tração de áreas deprimidas, com pequenas lagoas na maioria tem
porárias Muitas dessas áreas apresentam material argiloso 
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próprio à fabricação de tijolos e telhas. Trata-se de lagoas com 
grande influência de material calcífero onde se encontra uma 
camada argilosa de mais de 1 m de espessura. Estudos mais 
detalhados poderão indicar um aproveitamento adequado destas 
áreas deprimidas, com vantagens para a indústria da cerâmica 
e agricultura 

No Pediplano do Tocantins os relevos mapeados como apla
namentos degradados desnudados apresentam residuais do 
embasamento, eventualmente com veios de quartzo (vide 1 -
Geologia) Estas áreas poderão ser estudadas com fins de 
mineração 

Em geral o Pediplano do Tocantins apresenta uma cobertura 
arenosa, com vegetação de cerrado Embora os rios sejam pere
nes e volumosos, os interflúvios são largos e pouco drenados 
durante a estação seca prolongada que caracteriza a região Esta 
área é mal servida por rodovias, embora sua morfologia favoreça a 
construcão e conservacão das estradas Quando ocorrem precipi
tações pluviais concentradas nas bordas do pediplano os rios têm 
seus volumes aumentados podendo prejudicar as obras de arte 
Daí a necessidade de colocação de tubulões dimensionados de 
acordo com a vazão máxima dos rios 

2 53- Depressão do São Francisco-Rio de Contas 

Esta região abrange duas vastas áreas deprimidas: 1) o Vão do 
São Francisco, entre o Chapadão Central e a serra do Espinhaço; 
2) o Pediplano Sertanejo e os Patamares do Médio Rio de Contas, 
limitados pelos planaltos marginais do Espinhaço, chapada Dia
mantina e Planalto dos Geraizinhos, abrindo-se para leste na 
Folha SD 24 Salvador 

O Vão do São Francisco é constituído de extensos planos 
inclinados que partem dos relevos escarpados e residuais para os 
canais fluviais Engloba restos de superfície de aplanamento 
degradada inumada (Pgi) ou retocada desnudada (Pru) e áreas de 
aplanamento inumado (Pri) 

Os aplanamentos degradados inumados (Pgi) geralmente são 
limitados por ressaltas topográficos compostos de detritos ferru
ginizados (seixos e matacões de quartzo e quartzitos), local
mente cimentados e encouraçados (Est. 2 111 A) Em outros casos 
os Pgi apresentam colúvios arena-argilosos transformados em 
Latossolos (vide 3 - Pedologia) São áreas pouco utilizadas 
embora as condições sejam favoráveis à criação extensiva de 
gado, principalmente de caprrnos e ovinos, e a culturas de sub
sistência ou outras irrigadas, incluindo as forrageiras que possam 
servir de apoio à implantação de criatório intensivo 

Os aplanamentos retocados inumados (Pri) individualizam 
relevos planos em rampas ou lombas com fraca incisão dos talve
gues. Nestes relevos os colúvios, em geral, são de texturas areno
sas ou arena-argilosas com ou sem pavimentos detríticos 
grosseiros Nas áreas mais baixas concentram-se elementos 
mais finos e argilosos e são localmente inundáveis nos períodos 
chuvosos A morfologia dessas áreas assim como a existência de 
materiais remanejados em superfície favorecem a mecanização e 
implantação de projetos agrícolas, desde que se garanta o forne
cimento de água para a irrigação e se escolham criteriosa mente os 
tipos de cultivos a serem explorados 

O aplanamento retocado desnudado (Pru) assinala os trechos 
em que o aplanamento truncou rochas do embasamento, exu
mando blocos em forma de lajedos, mselbergs, "dorso de baleia" 
e mesmo caos de blocos. Muitos desses afloramentos ocorrem 
margeando lagoas periódicas mapeadas como pseudokársticas 
A utilização na criação extensiva de caprinos e bovinos parece ser 
a atividade mais comum, aproveitando pastagens naturais e 
aguadas temporárias Esta atividade se repercute danosamente 
através da depredação da vegetação e das consequências sobre a 
aceleracão de erosão 

As á~eas denominadas de karst coberto e em via de exumação 
(Ke) geralmente apresentam solos aráveis e morfologia de fácil 
aplicação para atividades de agropecuária Nas áreas dos karsts 
em vias de exumacão as dolinas são muito utilizadas para culturas 
de subsistência e por vezes para extração de argila na indústria de 
cerâmica Os karsts descobertos são áreas problemáticas para 



fins agrícolas devido à ausência de solos e à maciça presença de 
calcário São áreas-fonte de matéria-prima a corretivos e indús
trias de cimento 

Em geral os colúvios sujeitos à influência do calcário e de ro
chas do Grupo Bambuí constituem Latossolos Vermelho e 
Vermelho-Amarelo (vide 3- Pedologia), com textúra arena-argi
losa, eventualmente argila-arenosa, indicados como solos ará
veis porém carentes de fertilidade (SUVALE, 1970). 

As longas rampas que partem da serra de São Félix se prestam 
à mecanizacão, recebendo influência calcífera dos afloramentos 
calcários adjacentes. A leste de Varzelândia ocorrem colúvios 
vermelhos, com a média de 2m de espessura, ricos em elemen
tos calcíferos Estes colúvios também aparecem na margem 
direita do rio São Francisco, a oeste da serra de São Félix, sulca
dos por vales São áreas que merecem atenção quanto ao seu 
aproveitamento, pois além das facilidades de mecanização e 
água farta para irrigação contam com a proximidade de uma infra
estrutura viária conjugando recursos hidroviários, rodoviários e 
ferroviários (integração da hidrovia do São Francisco com a ferro
via e a rodovia em Janaúba-MG) Pela margem esquerda do rio 
São Francisco, os vales dos rios Pardo e Pandeiros apesar de 
recobertos por colúvios arena-argilosos recebem influência da 
decomposição e dissolução do calcário que aflora na borda dos 
Patamares do Chapadão e nos fundos de vales do Vão do São 
Francisco A norte de Januária ocorrem depressões fechadas 
mapeadas como dolinas Todas estas áreas planas onde ocorre o 
calcário, próximo de rios que podem servir para irrigação, devem 
merecer atenção dos planejadores que trabalham com projetos 
agrícolas 

O Vão do São Francisco, incluindo a Baixa Chapada do São 
Francisco imageada na Folha SD 23 Brasília,contém mais de dois 
milhões de hectares de terras potencialmente aráveis (SUVALE, 
1970) A utilização dessas vastas formas aplanadas depende da 
obtenção e armazenamento da água, pois as chuvas são inefi
cientes para prover o pleno desenvolvimento agrícola da re
gião. 

A bacia do rio Verde Grande, o único afluente perene da mar
gem direita do São Francisco na Folha em estudo, possui 
potencial de cerca de 419 000 hectares de terras aráveis 
(SUVALE, 1970) O mapa geomorfológico registra nessa área for
mas de relevo adequadas à mecanização, com facilidades à 
implantação de grandes projetos De outro lado, são notáveis os 
efeitos dos processos da karstificação, com a presença de doi i
nas e sumidouros e eventuais morros de calcários Esta influência 
do karst em curso de exumação tem importância para o aproveita
mento da área A presença de áreas argilosas na bacia do Verde 
Grande sugere sua utilização na indústria da cerâmica bem como 
estudos mais detalhados para o seu racional aproveitamento 
agrícola Eventualmente a cobertura coluvial apresenta espraia
mentos, restritos a pontos onde o aplanamento encontra-se mais 
conservado Em geral, os colúvios constituem -se de Latossolos 
Vermelho-Amarelos (vide 3 - Pedologia), com textura arena
argilosa, eventualmente com níveis de stone-!me Nas áreas com 
planos inclinados, onde ocorre o escoamento elementar, muitas 
vezes com exploração do material cascalhado para construção de 
estradas, observa-se o início de ravinamentos A necessidade de 
obtenção desse material leva as máquinas a deixarem cicatrizes 
no relevo, provocando a aceleração dos processos erosivos 

Embora o rio Verde Grande seja perene, as chuvas que recebe 
naquele trecho não são abundantes, havendo necessidade de 
adequar o tipo de cultura a ser desenvolvido às condicões climáti
cas Existem projetos de irrigação nos municípios d~ Espinosa e 
de Janaúba apoiados em barragens já construídas Outras 
alternativas poderão ser estudadas no Planalto das Bordas do 
Espinhaço e mesmo sobre o Espinhaço, que por gravidade 
poderiam irrigar as terras baixas do vale Um estudo do regime do 
rio Verde Grande deverá indicar que apesar do seu grande 
potencial hídrico, em relação aos outros afluentes da margem 
direita do rio São Francisco, na estiagem suas águas diminuem 
consideravelmente, não sendo suficientes para suprirem as 
necessidades das terras potencialmente aráveis Poderia ser 
estudada a possibilidade de bombeamento de águas do São 

Francisco e do próprio rio Verde Grande, beneficiando todas as 
terras entre estes dois rios. A exploração de águas subterriineas é 
problemática devido à existência de calcários karstificados, 
embora esta possibilidade não deva ser afastada completamente 
antes de uma pesquisa geológica detalhada. A área da bacia do 
rio Verde Grande é servida por ferrovia, rodovias e mesmo hidro
via Um plano integrado para melhor utilização destes meios de 
transportes visando ao desenvolvimento da área encontraria 
facilidades do ponto de vista do relevo 

A partir da margem esquerda do rio São Francisco para oeste 
encontram-se vastas áreas aplanadas, onde o convite à mecani
zação depende das possibilidades de obtenção da água Esta, 
embora farta nos rios que vertem dos chapadões, falta nos 
interflúvios, no longo período da seca Projetos de irrigação têm 
merecido a atencão da administracão do vale, através de estudos 
nas bacias do éarinhanha, Corre.nte e Grande Alguns desses 
projetos já se encontram em execução 

A b3cia do Carinhanha pode beneficiar cerca de 138 OOOhec
tares de terras aráveis no Vão do São Francisco (SUVALE, 1970) 
Uma barragem perto da confluência do Carinhanha com o rio lta
guari poderia fornecer por gravidade às terras da margem 
esquerda da aludida bacia grande volume de água irrigada Na 
margem direita, além do Carinhanha, águas do rio Co xá poderiam 
ser desviadas e suprirem por gravidade as terras baixas Todavia, 
uma rápida consulta ao mapa geomorfológico é sufi'ciente para 
notar a influência kárstica, coberta por colúvios resultantes de 
processos de aplanamento (Pri) Alguns dos cursos de água que 
descem dos patamares são absorvidos por sumidouros É notável 
também a presença de dolinas, com água grande parte do ano, 
eventualmente aproveitadas como bebedouros pelas criações 
Nas rampas que convergem para os vales a retirada da vegetação 
tem acentuado os efeitos do escoamento concentrado elementar 
que logo passa a formar sulcos no relevo Este fato deve ser 
observado quando da introdução da irrigação e mecanização 
na área 

Na bacia do rio Corrente, mais de 1 00 000 hectares na sua 
margem direita e cerca de 256 000 hectares na margem 
esquerda podem ser beneficiados com um grande projeto de irri
gação, já iniciado com a construção das barragens de Correntina, 
Formoso, Saco e Jaborandi (SUVALE, 1970) A posição dessas 
barragens, além do aproveitamento energético, proporciona 
grande volume de água para irrigação por gravidade Partindo dos 
Patamares do Chapadão situados a oeste, um arrojado projeto de 
irrigação viabiliza o aproveitamento racional do potencial nas ter
ras baixas do Vão do São Francisco. O aproveitamento dos rios 
perenes e com vales encaixados dos Patamares do Chapadão 
poderia favorecer no Pedi plano do São Francisco a instalação de 
empreendimentos agrícolas entre os quais a cultura de cana-de
açúcar visando à produção de álcool 

O projeto do rio Corrente pode alcançar por canais de irrigação 
por gravidade até o riacho Brejo Velho O sistema de açudagem 
com captação de água dos vales encaixados dos Patamares do 
Chapadão pode servir as áreas mais próximas Os vales dos pata
mares apesar da presença local do calcário podem servir como 
captadores de águas por ocasião das chuvas e mesmo de peque
nas nascentes, podendo ser barradas nos vales do Brejo Velho e 
riacho de Santana, a leste e sudeste do lugarejo Vanderlei 

De Cotegipe a Barreiras, toda a borda dos Patamares do Cha
padão, entrando pelo vale do rio Grande até São Desidério, é are a 
potencialmente agrícola No vale do São Desidério e rio Grande já 
se encontra em execução projeto de irrigação por gravidade 
Além de bombeamento do rio Grande, pode se estudar o aprovei
tamento de água subterrânea bem como a possibilidade de repre
samento da cabeceira do riacho Cotegipe, para servir a área que 
abrange as bacias do rio Cotegipe e do rio Grande 

Para o norte, no lado oposto a lbotirama, mais 196.000hecta
res de terras (SUVALE, 1970) potencialmente aráveis poderiam 
ser servidos por irrigação Nesta área possibilidades podem surgir 
da exploração de águas subterrâneas ou de bombeamento do São 
Francisco 

Na margem direita do rio São Francisco o quadro é bem dife
rente daquele visto na margem esquerda Além da existência de 
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rios intermrtentes, a cobertura coluvial arenosa é espessa e são 
poucas as áreas com solos aráveis ao 11orte da bacia do Verde 
Grande. Ao lado de pequenos rios intermitentes como o riacho 
Santa Rita, que apresenta largos terraços nas proximidades da 
serra da Garapa, há possibilidade de açudagem no seu alto curso, 
permitindo a umidade por mais tempo no período seco. Na bacia 
dos rios das Rãs e Cara íba ocorrem inúmeras lagoas devido aos 
afloramentos em forma de lajedos Nestas lagoas ocorre o 
problema de salinização, muitas delas secando totalmente no 
período da estiagem Estes aspectos restringem o aproveita
mento das terras apenas ao 'criatório extensivo de bovinos e 
caprinos 

Nas soleiras de cristas alinhadas e relevos residuais a leste de 
Bom Jesus da Lapa (norte da chapada Grande) ocorrem cobertu
ras detríticas encoUiaçadas que chegam a 5 m de espessura O 
posicionamento dessa ocorrência, sua abrangência, sua consis
tência e espessura sugerem estudos mais detalhados com fins a 
mineração, pois há cangas conglomeráticas hematíticas nas 
adjacências 

No vale do Paramirim longas rampas em geral apresentam 
Latossolos Vermelho-Amarelos (vide 3- Pedologia) com textura 
arena-argilosa Várias áreas de acumulacão inundáveis foram 
identificadas, apresentando hidromorfia· e concentracão de 
matéria orgânic'a Os 1 i os da bacia do Paramirirn são inter~itentes 
e a irrigação dessas áreas depende de estudos para a implantação 
de barragens nas serras ocidentais da chapada Diamantina, que 
por gravidade podem abastecer em água grande parte do vale 

O vale do riacho Sapecado, corno o do Riachão, apresenta 
boas condições morfológicas ao seu aproveitamento (Est 2 IV A) 
A cobertura coluvial é dE? textura arena-argilosa, ocorrendo áreas 
embaciadas e vales secos durante a estiagem contendo Ver
tissolos Nas cabeceiras e mesmo nos médios cursos, esses ria
chos comportam barragens com fins de captação de água Na 
cabeceira do riacho Sapecado, próximo a Botuporã, já existe urn 
pequeno represamento Nas cabeceiras do Riachão também há 
iniciativas semelhantes, como em Lagoa Clara Estas formas de 
açudagem e represamento para irrigação devem ser incrementa
das com grandes vantagens ao aproveitamento de solos poten
cialmente aráveis ali existentes 

A morfologia da região é adequada a tracados de estradas, 
pois além das formas planas há possibilidad~ de utilizacão dos 
cascalhos e de pedra calcária A manutenção das %tradas'e obras 
de arte está na dependência do regime fluvial durante o curto 
período chuvoso, fazendo-se necessário um sistema de drena
gem que comporte tubulões adequadamente dimensionados 

O aproveitamento das terras do Vão do São Francisco através 
de arrojados projetos, envolvendo grandes capitais visando à alta 
produtividade, deve valorizar a reestruturação do sistema viário, 
onde a hidrovia, a rodovia e a ferrovia possam funcionar num sis
tema integrado Para que esses projetos alcancem seus objetivos 
há necessidade da formação de equipes multidisciplinares que 
abordem os diversos problemas regionais 

2 54- Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins 

Ocupando a parte central da Folha SD 23 Brasília, este planalto é 
constituído de relevos desenvolvidos em rochas sedimentares de 
disposição horizontal a suborizontal A topografia tabuliforme 
dada ern dois níveis principais abrange o Chapadão Central e os 
Patamares do Chapadão 

As duas unidades geomorfológicas que compõem este 
planalto reúnem quase todas as categorias de modelados consi
derados no mapa de Avaliação das Formas de Relevo (Fig 2 39) 

O modelado de acumulação é representado pelas planícies de 
várzeas e terraços aluviais encontrados sobre as chapadas, em 
rochas da Formação Urucuia A disposição das camadas da cha
pada permitiu a formação de vales de tunda chato, com baixa 
declividade dos altos para os médios cursos dos rios Em geral, os 
altos cursos constituem veredas, correspondendo a áreas úmi
das, onde o lençol freático emerge do Arenito Urucuia (Est 2 IV 
B) Estes vales, em toda sua extensão, oferecem amplas planícies 
e terraços ocupados por Savana Gram íneo-Lenhosa com floresta-
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de-galeria (vide 4- Vegetação) Em geral, no fundo dessas vere
das encontra-se material de textura argilosa favorecendo a 
instalação de atividades agronômicas. Além das denominadas 
veredas, na margem direita do rio Grande, porção nordeste dos 
chapadões do São Francisco, encontram-se os marimbus (Est 2 V 
A). Estes rios possuem pequenos gradientes em seus perfis longi
tudinais, que são secionados por lagoas Seus vales geralmente 
são ocupados por culturas A existência das áreas alagadas em 
que o escoamento superficial é fento, aliado à ocorrência de 
argila calcífera por influência do calcário, cria ambientes carentes 
de grandes cuidados sanitários A região de Cristópolis e Baianó
polis é um exemplo de infestação da esquistossomose 

De modo geral, no Chapadão Central, os vales formam várzeas 
com abundância de umidade, graças à capacidade de armazena
mento de água do Arenito Urucuia A oeste, na base das escarpas 
do chapadão, sobre os patamares, concentram-se, em largas 
planícies e terraços, notáveis volumes .de água que alimentam as 
cabeceiras dos rios São Domingos, Agua Quente, Jabuticaba, 
Mosquito, Sobrado e Conceição As fontes alimentadoras dessas 
nascentes estão nas escarpas aren íticas da Serra Geral de Goiás 
As águas atravessam os patamares com grande velocidade, 
entalhando localmente sulcos profundos, gerando energia po
tencial capaz de favorecer uma ampla irrigação por gravidade em 
toda a área situada no sopé das escarpas. 

Os chapadões exibem predominantemente feições de proces
sos de aplanamento (Pgi e Pri) Onde o aplanamento foi mais pre
servado os largos e alongados interflúvios são frequentemente 
cobertos por detritos É comum a presença de carapaças e detri
tos ferruginosos, principalmente nos ressaltas topográficos São 
áreas em que os sedimentos e as formações superficiais de tex
tura arenosa são mais espessos Neves & Manoel Filho (1972) 
consideraram que nos sedimentos da Formação Urucuia a taxa de 
infiltração é em torno de 10% das precipitações pluviais Nestas 
áreas de aplanamento inumado o lençol freático se encontra pro
fundo, sendo frequentemente explorado com o uso de cata-ven
tos, a não ser em áreas deprimidas, onde se alojam lagoas 
embutidas nos inteflúvios tabulares Para os autores supracita
dos, a qualidade das águas subterrâneas nestas áreas não tem 
restrições ao uso para abastecimento dos centros urbanos 

A planura do relevo é urna condição propícia a grandes proje
tos agrícolas utilizando a mecanização Todavia, a natureza dos 
materiais que recobrem estas áreas exige cuidados especiais, haja 
vista as obras de construção e pavimentação das estradas BR-
020 e BR-242 nas áreas da cidade de Posse e entre os rios 
Fêmeas e das Ondas, onde os cortes deixados provocam o 
desenvolvimento acelerado de voçorocas com sérias impli
cações na manutenção e conservação daquelas estradas (Est 
2 VIl A e B) 

Qualquer iniciativa de incremento a grandes projetos nessas 
áreas aplanadas, recobertas de materiais remanejados e empo
brecidos (Pgi), implica em grandes investimentos com baixa pro
dutividade A acidez e a secura dos solos (vide 3- Pedologia), a 
profundidade do lençol freático e a suscetibilidade das formações 
superficiais à erosão e dos solos ao esgotamento são elementos a 
serem considerados e balanceados a fim de não pôr em risco o 
sucesso de qualquer dos empreendimentos agrícolas. À custa de 
grandes investimentos, alguns projetos de atividades permanen
tes, adaptáveis às condições ambientais, tais como o refloresta
mento com árvores selecionadas, apoiados em moderna tecno
logia, seriam adequados, uma vez que também protegeriam o 
relevo e o solo 

Neste sentido, estudar-se-ia a viabilidade de implantação da 
fruticultura adaptada às condições ambientais Os planos inclina
dos, às vezes levemente côncavos, são recobertos de colúvios 
(Pri) com escoamento superficial concentrado elementar e disse
cação incipiente Estas formas posicionam-se ao longo de 
amplos e largos vales, entre os interflúvios e os terraços e planí
cies fluviais Estes relevos aplanados truncam as rochas da For
mação Urucuia (vide 1 -Geologia) e merecem atenção especial 
quanto à ocupação pelo homem Em geral os conjuntos de planos 
inclinados que constituem estas formas de relevo são protegidos 
por arenitos silicificados ou couraças ferruginosas que ostentam 



uma pequena cornija nos planos superiores O material que 
compõe os espessos colúvios dessas rampas é de textura are
nosa, havendo e_scassez de argila e de matéria orgânica Estas 
formações superficiais estabelecem na área condições propícias 
à ação erosiva, com a conseqüente degradação do relevo Na 
parte terminal das rampas, no fundo dos vales, o lençol freático 
mais próximo à superfície, por vezes emergindo, reúne condições 
de aproveitamento. A maior concentração de matéria orgânica e a 
ocorrência de colúvios com textura arena-argilosa com maior 
capacidade de retenção de umidade, aliados a topografia plana 
de fundo de vale, favorecem, a menorescustos, projetos locais de 
agricultura Além disso, estudos de implantação de pequenas 
barragens nos vales do Chapadão Central poderão subsidiar a 
locação de sítios para irrigação, possibilitando ampliar as áreas 
propícias ao aproveitamento com fins econômicos 

No Chapadão Central ocorrem relevos dissecados onde os 
aprofundamentos dos vales variam de 40 a 56 m Ocorrências 
desses dissecados estão mapeadas nos vales dos rios do Meio, 
Correntina, Formoso e Arrojado; na borda oriental do chapadão, 
isto é, da cidade de Correntina em direção a sudeste, passando 
por Arrojado, Gatos até Coribe; na bacia do rio Carinhanha, envol
vendo os vales dos rios das Pedras, ltaquari e Carinhanha; no 
patamar a sudeste do Chapadão, desde o sul de São Domingos 
até o limite com a Folha SE 23 Belo Horizonte; e na borda sul e 
sudoeste do chapadão. Essas áreas de relevos dissecados acu
sam perigos de erosão acelerada principalmente quando ocorre a 
remoção vegetal com a intervenção do homem Geralmente o 
topo dessas formas encontra-se revestido de espessas camadas 
detríticas ou encouraçadas, mantendo as formas convexas e as 
formas planas nos níveis topográficos superiores A intervenção 
humana deve atentar para cuidados especiais, pois ali já se regis
tram movimentos de massa, principalmente nas proximidades de 
Mamba í, Damianópolis e serra das Araras O manto de alteracão 
dos sedimentos Urucuia, nestas áreas, é espesso e em ger~l a 
camada subjacente é de arenito permeável, embasado por cama
das de argilitos, localmente também alterados As chuvas tor
renciais de verão encharcam o arenito e estes movimentam-se 
provocando avalanches, eventualmente levando até mesmo 
camadas basais Nos vales dos rios Carinhanha, ltaquari, rio das 
Pedras e outros já citados, os setores médios e superiores das 
vertentes estão sujeitos a ravinamentos Os fundos de vales e 
setores inferiores das encostas não são restritivos a ocupação O 
lençol fréatico nesses vales, encontrando-se a pequenas pro
fundidades, favorece a locação de pequenas barragens para 
irrigação 

Outras áreas são dissecadas por drenagem com aprofunda
mento entre 60 a 11 5 m Estão mapeadas nas vertentes sul e 
sudeste da serra Mariana e norte da serra das Araras na Folha 
SD 23-Y -D (Est. 2 VI A e B) A mobilidade do espesso manto de 
alteração que envolve as camadas de arenitos e argilitos 
condiciona a ocorrência de ravinas e vocorocas no relevo local 
As cicatrizes dos deslizamentos chegam~ atingir de 20 a 60 m de 
largura e cerca de 80 m de altura Estas vertentes, voltadas para 
sul, recebem as chuvas de verão, encharcando as camadas aren í
ticas superiores que vão encontrar nos substratos argilosos con
dições de mobilidade e deslizamento Nem mesmo a vegetação 
oferece fixação das vertentes que possuem forte declive A força 
exercida pelo escoamento superficial sobre a vegetação, aliada 
ao aumento do peso nas encostas, ocasionado pela infiltração de 
água, favorece a ação da gravidade provocando deslizamentos. 
Os vales em canyon, com vertentes expostas, apresentam um 
completo quadro de agressividade morfodinâmica Os fundos de 
vales encontram-se entulhados de material, obrigando os rios a 
meandrarem por excesso de carga, como os rios da Areia e Pardo. 
Portanto, estas áreas são inóspitas a qualquer atividade humana, 
merecendo toda a atenção por parte dos planejadore.s 

Subindo a serra Mariana, de serra das Araras para o lugarejo 
Vila dos Gáuchos, a abertura da estrada exigiu intensos movimen
tos de terra Os efeitos da erosão nesta área poderão ser avaliados 
através das dificuldades de manutencão ou mesmo da conserva
ção do traçado da estrada na subida· da serra 

Em pequenas manchas descontínuas a leste e nordeste de 
Alvorada do Norte, processos de aplanamento truncaram as ro
chas, exumando o relevo plano preexistente (Pru) (Est. 2 X 8) A 
potencialidade dessas áreas é restrita devido à presença de solos 
Litólicos (vide 3- Pedologia) e às dificuldades para obtenção de 
água Os rios que drenam essas áreas escavam profundos vales 
em canyon, a exemplo dos rios Vermelho, Fundão e Prata 

A região apresenta área de modelados kársticos, concentra
dos nos patamares marginais do chapadão O patamar oriental 
encontra-se quase todo esculpido em calcário com muitos 
exemplos de feições resultantes de karstificação, enquanto no 
patamar ocidental estas feições são registradas principalmente a 
partir das proximidades da cidade de Posse para norte da 
Folha 

Nesta região o mapa geomorfológico registra muitas manchas 
onde o calcário karstificado encontra-se coberto pelos sedimen
tos Urucuia Nestas áreas conservam-se restos de aplanamento 
com afloramentos locais do calcário e presença de pequenas 
depressões fechadas A influência calcária se faz em mais de 70% 
dos Patamares do Chapadão (Est. 2 IX A) A importância desta pre
sença reside na abundante fonte de matéria-prima para conetivos 
dos solos e para a indústria do cimento 

O posicionamento do calcário na borda do chapadão do São 
Francisco é, sob certos aspectos, um fator restritivo às atividades 
do homem Embora a morfologia dos vales, quase sempre apre
sentando gargÇJntas profundas, seja favorável à implantação de 
barragens, o estancamento do reservatório é problemático (Est 
2 IX A e 8) As fissuras existentes na rocha e a karstificação 
podem provocar perdas com o risco de comprometer a economia 
do projeto A locação de empreendimentos dessa natureza exige 
estudos minuciosos 

Para pavimentação das estradas o calcário oferece abundante 
fonte de material em brita Além disso, a existência de relevos 
dissecados cobertos por cascalheiras, com seixos e matacões de 
arenitos e de calcário, é fonte para o lastreamento das estradas 
em via de pavimentacão 

O modelado kárstiéo por vezes apresenta formas interessantes 
que podem ser exploradas pelo turismo Da região de Januária até 
o rio Carinhanha, a serra do Ramalho contém grutas, pontes 
kársticas, sumidouros e ressurgências e relevos ruiniformes em 
formas de torres, colunas e lápies Estas formas são também 
encontradas na serra do luiú, residual calcário isolado na depres
são do São Francisco, onde se encontram grandes grutas 

De modo geral, o Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins 
é mal servido por rodovias Das rodovias existentes apenas a 
BR-242 e a BR-020 encontram-se com pavimentação asfáltica 
As demais são pavimentadas com cascalhos e apresentam-se em 
bom estado no período seco, sendo de difícil acesso durante as 
chuvas de verão 

As rodovias são mais frequentes em direção ao rio São Fran
cisco, onde o estado de conservação é melhor A ligação rodoviá
ria de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Santana e 
Correntina a Brasnia e Goiás é feita através da BR-242, havendo 
necessidade de deslocamento via Barreiras Trata-se de um per
curso muito longo encarecendo a viagem e conseqúentemente 
dificultando o acesso a estas cidades que são abastecidas através 
do Estado de Goiás Bom Jesus da Lapa é abastecida em grande 
parte através do rio São Francisco A ligação rodoviária de Bom 
Jesus da Lapa com Correntina via Santa Maria da Vitória, embora 
sem pavimentação, é de boa qualidade Entretanto, Correntina 
fica confinada, sem que a viagem possa continuar, até a BR-020 
Os fazendeiros da área construíram ligações precárias entre suas 
propriedades, que somente podem ser transpostas por carros de 
tração Em vista de ter sido aberto para atender a interesses parti
culares, o percurso escolhido é deficiente, em relação aos aspec
tos geomorfológicos, criando as dificuldades ao tráfego. Consi
derando-se que a ligação entre Correntina e a BR-020 é impor
tante, a Figura 2 40 mostra uma proposta de percurso para a 
construção de uma estrada que deverá ser estudada a nível de 
detalhe 

O traçado sugerido abrange áreas imageadas nas Folhas 
SD 23-V -D e X-C Correntina localiza-se à margem direita do rio 
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Pgi- Aplonomento degradado inumodo 

Pri Aplonomento retocado inumodo 

A f 

Relevos dissecados com fraco aprofun

damento de drenagem 

PlanÍcie fluviOI 

Kc Relevo ko'rstico coberto 

o o o 

o 

Ressalto topoordfico I de 20 o 40m) 

Caimento topogrofico ( de 1 o 5° ) 

Escarpa monoclinal 

Relevos residuais de topos tabulares 

----- Percurso sugerido paro rodovia 

Fig 2 40- Ligação rodoviária entre Correntina-BR-20 

Corrente, em uma área de relevos dissecados. Neste tracado 
foram evitadas essas áreas de relevos dissecados, visto que.elas 
exigem maiorfrequência de obras de arte, encarecendo o projeto 
Além disto, essas áreas de relevo dissecado são geralmente frá
geis, sob o ponto de vista geomorfológico, podendo acarretar a 
aceleração dos processos erosivos Houve preferência pelos rele
vos aplanados degradados (Pgi), áreas planas recoberta)> por 
colúvios arenosos Em Correntina ocorrem rochas do Complexo 
Caraíba-Paramirim (vide 1 -Geologia), portanto a manutenção 
da rodovia nestas proximidades será facilitada Entretanto, à 
medida que se afasta de Correntina, em direcão oeste, há dificul
dades para se conseguir material de construcão Neste caso, 
poderão ser aproveitados os arenitos silicificados da Formacão 
Urucuia, que geralmente ocorrem nas bordas do Planalto map~a
das com o símbolo de ressalto topográfico A remocão destes 
arenitos deve cuidar para não interferir no sistema ambiental mais 
do que o estritamente necessário, evitando-se a aceleração dos 
processos erosivos que causariam efeitos não previsíveis 

2 55- Planalto Goiás-Minas 

Esta região geomorfológica ocupa o extremo sudoeste da 
Folha SD 23 Bras O ia, prolongando-se a oeste para a Folha SD 22 
Goiás e a sul para a Folha SE 23 Belo Horizonte 

Nas unidades que compõem esta região- Chapadas do Distrito 
Federal, Chapadas de Paracatu e Baixa Chapada do São Francisco 
-predominam os relevos planos, secionados por vales de fundos 
chatos com acumulação aluvial Nas primeiras, as planícies são 
mais estreitas, porém com umidade suficiente para uma ocupa
ção racional. As possibilidades de aproveitamento dessas 
várzeas são promissoras considerando-se as condições topográ
ficas, a fertilidade e a fartura de água durante todo o ano 
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Na Baixa Chapada do São Francisco o vale do rio Urucuia é 
largo, possuindo ampla planície fluvial, coberta por material de 
textura arena-argilosa, mais extensa na margem esquerda Os ter
raços aluviais chegam a apresentar extensões locais de 200m, 
embutidos nos colúvios vermelhos das longas rampas que con
vergem para o rio São áreas sujeitas a inundação nas grandes 
cheias, A norte e nordeste da cidade de Arinos a imagem de radar 
registra afluentes do rio Urucuia com largos terraços e planícies 
oferecendo bons sítios para implantação de projetos agronô
micos 

Ainda a nordeste da cidade de Arinos uma ampla área plana 
submetida a inundações destaca-se na imagem de radar com tom 
cinza-escuro Nessa área sobressaem depressões fechadas que 
assumem o aspecto de lagoas São áreas em que as couraças de 
hidromorfismo, com espessura aproximada de 1,50 m, funcio
nam como impermeabilizante Esta grande extensão planar 
inundável é limitada pelas couraças ferruginosas, prestando-se à 
criação extensiva de gado e localmente à rizicultura 

Nos topos das Chapadas do Distrito Federal e das Chapadas 
de Paracatu dominam os aplanamentos degradados (Pgi), en
quanto que na Baixa Chapada do São Francisco registram-se os 
aplanamentos retocados (Pri) 

Nas Chapadas do Distrito Federal são observados níveis de 
canga os quais mantêm a forma plana inumada Eventualmente as 
cangas estão fragmentadas e espalhadas nas vertentes cujas 
declividades variam de 5 a 15° As coluviões têm coloração 
vermelha; geralmente são de textura argila-arenosa, alcançando 
espessura de 2m em média. O conjunto dessas rampas coluviais 
forma o modelado de planos retocados (Pri), sendo mais observa
dos do norte de Brasília até Planaltina Mesmo sobre fracas decli
vidades, quando removidos o pavimento detrítico e a vegetação 
que protege as encostas, aparecem voçorocas (Est 2.X1 A). A 



ocupação das áreas de aplanamento retocado inumado (Pri) deve 
merecer especial atenção no sentido de evitar a aceleração dos 
processos erosivos, irreparáveis para a agricultura e problemática 
para manutenção das obras de artes nas rodovias e ferrovias, o 
que já se verifica ao longo da BR-251 

Os eventuais movimentos de massa, embora mais freqüentes 
e amplos nos planos detríticos retocados (Pri), poderão ser 
desencadeados nas áreas de planos degradados {Pgi), onde 
existe material coluvial espesso. A morfologia plana favorece a 
agricultura mecanizada, porém as propriedades mecânicas dos 
Latossolos profundos com alta porosidade e grande capacidade 
de mfiltração de água (vide 3 - Pedologia) põem em risco sua 
estabilidade 

As águas das chuvas torrenciais de verão infiltram-se parcial
mente nos colúvios; a yrande quantidade de água que não é 
absorvida forma enxurradas dando início a ravinamentos que 
geralmente evoluem para voçorocas Na ocupação dessas áreas 
devem ser observadas técnicas adequadas ao manejo ambiental 
evitando-se a aceleração dos processos erosivos. Nas proximida
des de Brasil ia foram observadas diversas ocorrências de voçoro
cas com riscos para as estradas já existentes e para futuras 
edificações Diante cjisto, a expansão urbana e a abertura de 
estradas devem atentar para as técnicas de defesa do ambiente 
contra a erosão Esta recomendação já está contida no relatório 
técnico da Nova Capital da República, realizado por Donald J 
Belcher & Assoe In c , com a finalidade de classificar as terras do 
retângulo, por solicitação da comissão nomeada pelo Governo 
para estudar o sítio do Distrito Federal 

Nas Chapadas de Paracatu (Est 2 XII B), as áreas do aplana
menta degradado inumado (Pgi) constituem-se, em grande parte, 
de Latossolos Amarelos (vide 3- Pedologia) sendo que a retirada 
da camada superficial de textura arena-argilosa (30 a 35% de 
argila) gera instabilidade no relevo 

Localmente o topo das Chapadas de Paracatu apresenta áreas 
alagadas e de pouca profundidade São áreas deprimidas em cujo 
substrato encontram-se couraças ferruginosas pedogeneizadas 
funcionando como elemento impermeabilizante, recobertas por 
uma delgada camada de Latossolos e/ou solos H idromórficos. 
Nessas áreas é comum o cultivo extensivo do arroz Um aprovei
tamento dessas áreas com adequação do sistema de drenagem 
poderia trazer maior produtividade 

As áreas de aplanamento retocado inumado (Pri) e mesmo 
algumas manchas de aplanamento degradado inumado (Pgi) da 
Baixa Chapada do São Francisco, onde aparece o Latossolo 
Vermelho com influência de calcário {vide 3 - Pedologia ), são 
áreas com maiores aptidões agronômicas Estes solos se forma
ram em colúvios por vezes espessos que descem em rampas dos 
lados leste e oeste da serra do Meio Próximo ao terraco do rio 
Urucuia algumas manchas de Pgi sobressaem cobertas por vege
tação arbórea 

Nesta região geomorfológica foram identificados modelados 
de dissecação diferencial com índice 1, cujos aprofundamentos 
da drenagem chegam de 40 a 56 m; ocorrem nas proximidades 
dos vales dos rios São Bartolomeu, Preto e Bezerra, situados nas 
Chapadas dos Distrito Federal (Folha SD 23-Y -C), e nas bacias 
dos rios São Domingos, Piratinga e Corrente, nos Planaltos de 
Paracatu 

Na bacia do rio São Bartolomeu a dissecacão entalha o 
planalto com vales em forma de "V" aberto cujas ve.rtentes conve
xas registram declividades superiores a 15° O manto de altera
ção da rocha é espesso com predominância do material de 
textura argila-arenosa A mobilidade desse material nas vertentes 
depende da conservação da vegetação Onde ela é retirada e o 
local é transformado em pastagens, o pisoteio do gado nas áreas 
de pequeno declive forma terracetes que dão origem ao escoa
mento concentrado elementar, abrindo canaletas que evoluem 
em ravinas. Em geral, a utilização das encostas dessas áreas 
dissecadas é problemática, exigindo técnicas e culturas adequa
das com fins de proteção das encostas. Os fundos de vales nas 
bacias dos rios Preto e Bezerra apesar de estreitos são planos 
com farta presença de água, favorecendo o aproveitamento pelo 
homem. Suas encostas encontram-se protegidas por cangas, às 

vezes recooertas de colúvios detríticos A intervenção antrópica, 
retirando a cobertura ferruginizada, cria pontos de instabilidade 
onde ocorrem ravinamentos Nos vales dos rios formadores do rio 
São Domingos a dissecação é màrcada pelos ravinamentos 
expostos nas vertentes As cornijas são mantidas por couraças 
ferruginosas e o terminal das rampas coluvionadas no contato 
com o terraço é embasado por encouraçamentos incipientes 
devidos ao hidromorfismo 

No médio e alto cursos da bacia do rio Corrente o quadro se 
repete, porém com maior intensidade, onde as declividades se 
elevam a mais de 60°. Os ravinamentos da área são intensos, con
trolados pela estrutura onde os vales têm forma de canyons Os 
rios da bacia do Corrente mostram-se adequacjos a represamen
tos, da.dos os encaixamentos da drenagem, elevado gradiente no 
perfil do rio Corrente e abundância hídrica Contudo, merece 
atencão o fato de ocorrerem lentes calcárias em seu substrato 
(vide.1 -Geologia). As gargantas formadas nos vales dos rios Cor· 
rente e de seus tributários, rios Fundão e Santo André, consti
tuem sítios propícios para reservatórios com fins de utilização 
para irrigação e mesmo para hidrelétrica 

As áreas de modelados de dissecação diferencial com vales 
mais profundos (índice 2), da ordem de 60 a 115m de aprofunda
mento, encontram-se nas vertentes da margem esquerda do rio 
Santo André e sudeste de Alvorada do Norte A alta declividade 
das vertentes favorece os processos de rasteja menta e eventuais 
deslizamentos das formações superficiais São áreas em que 
deve ser preservada a cobertura vegetal pois os taludes possuem 
espessos mantos intemperizados, sobretudo argila-arenosos 
com eventuais pavimentos detríticos que funcionam como uma 
capa protetora São seixos e matacões de aren1to arcoseano, 
argilíticos e de couraças ferruginosas oriundos de recuo das cor
nijas superiores. 

Outra mancha de relevo dissecado com índice de aprofunda
mento da mesma ordem de grandeza (índice 2) encontra-se entre 
as bordas leste da serra do Bonito e as vertentes ravi nadas da cha
pada do Bonito São áreas de alta declividade, com solos Litólicos 
(vide 3- Pedologia), posicionadas nas nascentes do rio Urucuia, 
pavimentadas de seixos e matacões arcoseanos, argil íticos e de 
canga proveniente das encostas {Est 2 XII A) A ocupação dessa 
área é desaconselhada, pois mesmo a criação de gado, impli
cando na retirada da vegetação, é fator de aceleração da erosão A 
recolonização com a vegetação das áreas já devastadas seria o 
recurso mais apropriado para a contenção das encostas 

As áeas de modelados de aplanamentos desnudados ocorrem 
nos topos da serra do Meio São áreas de difícil acesso, com 
exposição de· solos Litólicos, sem atrativo à ocupação humana, 
salvo para atividades de turismo 

A partir da base da serra do Meio ocorrem relevos kársticos 
com afloramentos de calcário, constituindo fonte de matéria
prima para corretivos de solos e revestimento de estradas De 
outro lado, a alteração do calcário permitiu a formação de 
Latossolos vermelhos que, em princípio, demonstram possibili
dades agronômicas 

2 56- Planalto da Diamantina 

O Planalto da Diamantina, localizado no extremo nordeste da 
Folha SD 23 Brasília, engloba duas unidades geomorfológicas: 
Pediplano Central e Serras da Borda Ocidental, também mapea
das na Folha SD.24 Salvador 

Nestas duas unidades ocorrem planícies de várzeas e terra c os 
fluviais, superfícies aplanadas (Pgi, Pri e Pru) e modelados· de 
dissecação diferencial (D 1 , com aprofundamentos de drenagem 
de 50 a 1 35 m, e D2 , com aprofundamentos de 140 a 244 m) 

As acumulações fluviais se concentram em áreas restritas que 
não são representáveis no mapa geomorfológico Formam os 
melhores terrenos agricultáveis nesta parte do planalto, junta
mente com o sopé de algumas serras e rampas coluviais situados 
nas sinclinais Estas áreas foram observadas nos vales dos rios 
dos Remédios, da Caixa, do Pires, córrego Morro do Fogo, São 
Lourenço e córrego do Sumidouro 

Os terraços, em geral arena-argiloso~, são cortados por rios 
intermitentes. No interior da sinclinal de Agua Quente os terraços 
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e várzeas dos córregos intermitentes Morro do Fogo e da Baixa 
guardam um pouco mais de umidade, permitindo melhor explora
ção agrícola. 

Na sinclinal de Santa Quitéria ocorrem localmente solos Hi
dromórficos que ocupam o fundo dos vales, desenvolvidos sobre 
material transportado, imbricado nas rampas coluviais sobre as 
quais se pratica agricultura de subsistência Esta prática limita-se 
à exigüidade de espaços aráveis e à deficiência de água no 
período seco As rampas coluviais são apropriadas para irrigação 
por gravidade, alimentadas por represamento de água em sítios 
situados entre as cristas que envolvem os terrenos aplanados 

Os modelados aplanados inumados (Pgi e Pri) encontram-se 
mapeados na unidade geomorfológic~ denominada Pediplano 
Central, na parte interna da sinclinal de Agua Quente (Est 2.XIII B) 
e em alguns trechos do interior da sinclinal de Santa Quitéria São 
formas caracterizadas por espessas coberturas coluviais que 
preencheram as estruturas dobradas do Planalto da Diamantina. 
Em geral, do pé das cristas alinhadas à meia encosta das longas 
rampas que compõem este modelado ocorrem pavimentos detrí
ticos formados de seixos de quartzo, de metarenito e de fragmen
tos de couraça Sob estes pavimentos está plotado um colúvio 
arenoso que vai se tornando mais argiloso à medida que se apro
xima da parte terminal das rampas A presenca de microrrelevos, 
as termiteiras, caracteriza bem o zoneamento de coalescências 
das referidas rampas Segundo Motti, Motti e Sacramento (1973) 
estas termiteiras modificam o funcionamento dos processos de 
escoamento da água em superfície e influenciam a evolucão 
pedológica, formando um horizonte mais poroso e mais úmido 
com a subida de elementos finos. Estas termiteiras fósseis, des
critas pelos autores citados, são edifícios de 3 a 4 m de diâmetro e 
3m de altura e constituem obstáculos à mecanização e ao apro
veitamento agrícola Em certos casos sua concentracão condi
ciona o escoamento superficial, dando início a ravin~mentos 

Os solos do Pediplano Central são, em geral, empobrecidos e 
possuem elevada acidez, características que acrescidas da 
escassez de água restrigem as atividades agrícolas (vide 3 -
Pedologia) Sobre estas áreas as culturas de subsistência em 
roças e a criação de gado extensivo utilizam o sistema de queima
das, que é um manejo altamente predatório 

Na anticlinal da Solidão, no terminal de extensas rampas, 
ocorrem, localmente, lagoas periódicas (por vezes perenes, 
como a Lagoa do Dionísio) Eventualmente as suas bordas apre
ser.tam material de textura argilosa com uso local na fabricação 
de tijolos 

A morfologia não oferece grandes obstáculos à abe'rtura de 
estradas embora trabalhos de terraplanagem nos planos inclina
dos possam acelerar os processos morfodinâmicos Apesar da 
baixa declividade, o regime torrencial das chuvas periódicas 
exerce intensa força erosiva dando origem a ravinamentos que 
comprometem as estradas Um sistema de drenagem apropriado 
às condições climáticas, incluindo o dimensionamento ade
quado de tubulões sob o leito das estradas, deve ser observado 
Os cascalhos são abundantes na área e servindo para compacta
ção e manutenção das rodovias aí traçadas 

No interior da sinclinal de Água Quente, espessa cobertura 
coluvial de textura argila-arenosa desce as rampas e lombas para 
os vales do córrego da Barra e córrego Morro do Fogo (Est 
2 XIII B) Do pé da serra à meia encosta dessas rampas observa
se um pavimento detrítico oriundo do fraturamento e desagrega
ção do quartzito Na parte terminal das rampas e nas encostas das 
lombas observam-se atividades agrícolas que se estendem aos 
terraços e planícies fluviais. A ampliação da produtividade carece 
de um estudo d~ zoneamento agropecuário no interior aplanado 
da sinclinal de Agua Quente e de um sistema de irrigação a ser 
planejado, atentando para a conservação do relevo 

As áreas restritas de aplanamento desnudado (Pru) foram 
mapeadas no topo da Ponta da Serra e serra da Estiva São formas de 
relevo cujos processos de aplanamento truncaram as dobras, 
emergindo rochas pouco alteradas. Estas áreas não apresentam 
vocações à exploração que dependam da existência de solos. 
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As áreas de modelado de dissecacão diferencial, com incisões 
de 50 a 135m de aprofundamento. de drenagem (D,), ocupam 
quase toda a unidade denominada Serras da Borda Ocidental 
Abrange toda a faixa que se estende de lbitiara para norte, 
incluindo a serra da Estiva; para sul, engloba trechos das sin
clinais de Água Quente e Santa Quitéria São áreas que apresen
tam desníveis marcados por falhas e fraturas, com vertentes 
escarpadas ou com fortes declividades geralmente pedregosas 

Eventualmente os fundos dos vales são colmatados e, por 
vezes, umedecidos por fontes que vertem das escarpas locais. A 
leste e sudeste de Novo Horizonte encontram-se vales com solos 
Hidromórficos, portando vegetação própria de áreas alagadas. De 
modo geral, acompanhando os vales foram construídas as vias de 
comunicacão, usando o corte na parte terminal das vertentes e, às 
vezes, os t'erraços de colmatação ,Esse tipo de traçado das estra
das foi observado na sinclinal de Agua Quente, onde a fixação da 
população local se faz pela presença de água e de solos que 
favorecem a agricultura 

O encaixa menta dos córregos e rios nestes vales sugere sítios 
propícios ao represamento de água necessária à irrigação e 
mesmo aos pequenos geradores de energia; são os casos do rio 
do Pires, do rio da Caixa, do córrego Morro do Fogo (Fazenda 
Cachoeirinha), do riacho Santa Cruz (na serra Olho D'Água) e 
do riacho das Canoas (ao norte de Queimada Nova). Essas barra
gens possibilitariam a instalação de um sistema de irrigação para 
suprir trechos da depressão do Paramirim, já que o longo período 
de estiagem desencoraja a população local em ampliar suas ativi
dades restritas à subsistência 

A dissecação se torna mais profunda, atingindo a faixa de 140 
a 244m de aprofundamento, no domínio das rochas metavulcâni
cas que se estendem da cidade de lbitiara para o sul e no fecha
mento norte e sul da sinclinal de Água Quente Nessas áreas a 
atividade principal é a mineração Alguns dos vales responsáveis 
pela dissecação da área apresentam fundos colmatados e local
mente possuem solos Hidromórficos (leste de Novo Horizonte, 
por exemplo) As gargantas desses vales oferecem bons sítios 
para barragens, a exemplo da garganta que ocorre a leste de lbi
ajara, formada pelo rio dos Remédios quando desce as serras oci
dentais do Planalto da Diamantina A área é sujeita a períodos de 
estiagem, com sensíveis diminuições nos níveis das águas dos 
rios, e a seca é prolongada em determinados anos Projetos de 
irrigação baseados em barragens dos principais rios encami
nhariam soluções para alguns problemas agrícolas da região 

Nessa parte do Planalto da Diamantina os cones de dejeção de 
torrentes encontrados ao pé de escarpas e vertentes poderiam 
representar locais interessantes para a pesquisa de minerais pro
venientes das serras ocidentais, como seja, a cassiterita 

2 5 7 - Planalto do Espinhaço 

lmageada na Folha S0.23 Brasoia, numa faixa norte-sul entre os 
paralelos de 12° a 16° sul e meridianos de 42° a 43° oeste, a 
região do Espinhaço constitui um conjunto orográfico dobrado 
em rochas quartzíticas e xistosas truncadas por aplanamentos 
Localmente são dissecadas apresentando três índices de disse
cação diferencial (D 1, 0 2 e 0 3) 

O conjunto serrano inclui diversas formas de relevo que 
compõem três unidades geomorfológicas: Serras Setentrionais, 
Serras Centrais e Superfície dos Gerais 

Os modelados de acumulação fluvial são observados em 
estreitos vales subseqüentes ou em vales abertos sobre cobertu
ras cenozóicas Nos vales subseqüentes raramente as planícies e 
terraços fluviais possuem extensão suficiente para serem apro
veitados pelo homem Contudo, no médio e baixo curso do rio 
Santo Onofre alguns trechos apresentam terraços areno-siltosos 
com concentração de matéria orgânica explorados pela popula
ção local 

A leste do vale do Santo Onofre ocorrem vales suspensos 
como nos riachos intermitentes do Fim, do Sítio Novo, da La pinha 
e do Mosquito, além de outros A necessidade de açudagem para 
captação de águas pluviais é fator de importância no incremento 
de atividades agrícolas destes vales. 



Nas áreas de cobertura cenozóica que abrangem relevos 
aplanados, nos topos dos Gerais, os vales abertos condicionam 
maior amplitude em planícies e terraços, principalmente nos 
altos cursos da bacia do rio Santo Onofre, englobando Lagoa 
Clara, Tanque Novo, Caldeiras e Maniacu A intermitência dos 
cursos de água leva à necessidade de aç~dagem, como em Tan
que Novo Ao longo desses cursos ocorrem solos férteis (vide 3-
Pedologia); no entanto, a falta de água no longo período de 
estiagem dificulta o desenvolvimento agrícola e pecuário da área 
Um sistema de açudagem com irrigação favorecerá o aumento na 
produtividade agropecuária 

Nos topos da serra do Espinhaço, em vales suspensos como o 
do riacho da La pinha e no alto curso da bacia do Santo Onofre, os 
planos inclinados portam vegetação de Savana Estepe e Floresta 
Estacionai que na maioria das vezes formam diferentes tipos de 
contato (vide 4- Vegetação) Nas áreas onde os planos degrada
dos (Pgi) estão melhor conservados ocorre a cobertura vegetal 
denominada localmente de Gerais Nas partes terminais das ram
pas formam-se pequenas lagoas temporárias A amplitude des
ses pediplanos favorece a criação de caprinos, dada a fácil 
adaptação desses animais à cobertura vegetal existente A 
retirada da cobertura vegetal natural na formação de pastagens 
tende a acelerar as atividades dos processos morfogenéticos, 
problema que poderia ser evitado com transformacão do criatório 
extensivo em criatório mantido por pastagens cu.ltivadas. 

Os fundos de vale, mormente no terço inferior dos planos 
inclinados, poderão conter açudes com fins de sustentar ativida
des pecuárias e agricultura intensivas nos terraços a jusante 

As formas planas do relevo (Pgi e Pri) permitem fácíl mecaniza
ção, porém a pobreza do solo (vide 3- Pedologia) e a falta de água 
são fatores que contrariam atividades desse tipo, salvo quando se 
destinam ao reflorestamento, atividade que poderá evitar degra
dação do ambiente físico. 

As superfícies de planos desnudados (Pru) dominam topos 
estruturais truncando dobras e colocando em evidência blocos 
rochosos pouco alterados Estes topos são encontrados' nas ser
ras das Barrigudas, da Mangabeira, da Campinas e dos Poções, 
no Espinhaço Setentrional (Est. 2 XIV A), e ainda nas serras Pal
mas de Monte Alto, Deus me Livre e das Almas, nas Serras Cen
trais do Espinhaço São áreas de difícil acesso e inaptas às 
atividades agrícolas, pois em geral possuem solos Litólicos (vide 
3- Pedologia) (Est 2 XIV B) 

O modelado de dissecação diferencial nas serras do Espi
nhaço é controlado pela estrutura e marcado por escarpas de fa
lhas, cristas, barras, sulcos estruturais (Est 2 XV A) e monocli
nais Fácies de dissecação diferencial com índice D 1 (de 50 a 82 
m de aprofundamento da drenagem) envolve áreas do vale do 
Santo Onofre, geralmente as bordas das coberturas cenozóicas e 
algumas manchas na Superfície dos Gerais Eventualmente o 
entalhe da drenagem, com vales estreitos e bordas de forte decli
vidade, implica em sérias dificuldades para ocupação pelo 
homem Porém, ocorrem vales de fundos colmatados concen
trando umidade por um longo período do ano Neles é possível a 
fixação de pequenas culturas, como no vale do Santo Onofre e 
seus afluentes, riachos Canatiba e Tingui A falta de água durante 
parte do ano inibe a ampliação das atividades agrícolas existentes 
Estudos de represamentos do rio Santo Onotre, com fins de obter 
reservatórios ao longo de seu leito, seriam vitais visando a irriga
ção, suprimento e água no período de estiagem 

Na Superfície dos Gerais o modelado de dissecacão envolve 
zonas de fraqueza em linhas de falhas onde a remocã'o da cober
tura cenozóica resulta em ravinas Estas encostas, m'ostrando for
mas convexo-côncavas, refletem os afloramentos de filitos, e as 
formas de cristas, os afloramentos de quartzitos e veios de 
quartzo 

Há dificuldade de comunicação nas áreas do modelado de 
dissecação. Os caminhos e estradas aproveitam fundos de vales e 
mais frequentemente a parte inferior das encostas Os cortes fei
tos no pé das vertentes provocam desequilíbrio dos taludes 
quando o manto de alteração é espesso, resultando em desliza
mentos da parte superior e formando ravinamentos 

A maior parte do relevo dissecado da região do Espinhaço 
apresenta índices de aprofundamento elevados, entre 84 a 
130m (D 2 ) e 1 37 a 195 m (D 3) Os dissecados mais profundos 
(D3 ) encontram-se sobre as serras Deus me Livre e a porção oci · 
dental da serra Central 

Este tipo de modelado desenvolvido sobre áreas de intenso 
controle estrutural possui vales muito profundos e encostas de 
forte declividade As vertentes são escarpadas e pedregosas, 
com rochas aflorantes Geralmente os vales paralelos à estrutura 
servem de passagem às vias de comunicação locais. Contudo, 
com raras exceções, estas áreas mostram-se inaptas à ocupação 
pelo homem, que se concentra em atividades de mineração e 
garimpos No entanto, existem sítios que se prestariam aos repre
samentos com fins de irrigação e eventualmente geração de 
energia. Nas Serras Centrais do Espinhaço algumas nascentes de 
rios podem dar origem a represas que permitam por gravidade o 
controle da vazão de água para irrigação nos vales da depressão 
ou das áreas contíguas A leste da cidade do Mato Verde, por 
exemplo, na serra Deus me Livre, ombreiras quartzíticas parecem 
constituir sítio aproveitável para represamento de nascentes da 
bacia do rio Pardo Estudos mais detalhados poderiam indicar, 
nessas áreas de dissecação diferencial, outros sítios destinados 
ao mesmo fim, com possibilidades de verterem irrigação por gra
vidade às terras baixas adjacentes 

2 5 8- Planalto Central Goiano 

Esta região geomorfológica localiza-se no extremo ocidental da 
Folha SD 23 Brasília, totalmente no Estado de Goiás, estenden
do-se a oeste para a Folha SD 22 Goiás Limita-se ao sul com o 
Planalto do Distrito Federal, ao norte com a Depressão do Tocan
tins e a leste com o Vão do Paranã 

O modelado que se desenvolve sobre esta região é tipica
mente estrutural, influenciado por dobramentos e por falhamen
tos O controle estrutural sobre as formas é expresso por cristas, 
barras, cristas assimétricas, facetas triangulares, escarpas mo
noclinais, escarpas adaptadas à falha, patamares estruturais, bor
das de sinclinais suspensas, estruturas circulares, etc Ao lado 
dessas formas, quer sejam embutidos entre ~las, quer sejam nos 
topos, ocorrem níveis de aplanamento, eventualmente formando 
planos inclinados 

A acumulação fluvial é representada por planícies de várzeas e 
terraços Localiza-se em estreitas faixas, nos fundos de vales 
encaixados, ou sobre as formas planares, em vales abertos e, por 
vezes, assimétricos, ao pé de longas rampas coluviais Nas áreas 
de dissecação diferencial, restrigem-se a fundos de estreitos 
vales colmatados, eventualmente com solos Hidromórficos, 
principalmente na bacia dos rios Contagem, Maranhão e Tocan
tinzinho No interior de sinclinais, caso da sinclinal da Forquilha e 
do rio das Almas, são amplos os terraços e as várzeas Ocorrem 
também áreas deprimidas, atualmente ocupadas por pastagens, 
a exemplo do Vão do Angico, na bacia do rio Maranhão, e do Vão 
do Silêncio, na bacia do rio Tocantinzinho, com aptidão para as 
culturas de hortaliças e outras de ciclo curto Sobre as chapadas 
dos Veadeiros ocorrem alagadiços em terminal de planos inclina
dos. São áreas que se prestam a práticas agrícolas intensivas com 
orientação e técnicas adequadas à apropriação do manejo 
ambiental, a exemplo da fazenda Cidade da Fraternidade, onde já 
existe orientação agronômica (Est 2 XVI B) 

Os modelados aplanados dominam grande parte das áreas da 
bacia do alto rio Maranhão, o interior das estruturas sinclinais do 
Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí e uma pequena área das 
serras de Unaí e da Carreira Comprida 

Nas Chapadas do Alto Rio Maranhão os restos do aplana
menta inumado (Pgi) aparecem em posição altimétrica mais ele
vada São extensas áreas muito planas cobertas por vegetação de 
campos e eventualmente de cerrado Ali predomina o material de 
textura arena-argilosa, ocorrendo localmente couraças ferrugino
sas pedogenéticas e por vezes seixos de quartzo Os solos são 
carentes de elementos orgânicos necessitando grandes investi
mentos para alcançarem boa produtividade (vide 3- Pedologia). 
Estas áreas são aproveitadas com pastagens e se prestam ao 
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reflorestamento, tendo sempre a preocupação de manter o relevo 
livre dos problemas graves de erosão. Constituem formas de rele
vos adequados para traçado de estradas sem grandes problemas 
para a construção e compactação Como se pode observar, a G0-
11 8 é de fácil conservação 

Nos aplanamentos retocados aparecem as rampas truncadas 
por relevos residuais que constituem abas de dobras Alguns dos 
residuais encontram-se bastante fraturados, com veios de quart
zo, constituindo fontes alimentadoras de material detrítico Outra 
variação do relevo é dada por escarpas limítrofes do a planamente 
degradado das quais divergem longos planos inclinados, reco
bertos por fragmentos de couraça, provenientes dos níveis mais 
elevados No setor terminal destas rampas aparecem áreas 
inundáveis, como é o caso observado na fazenda Fraternidade 
(Folha SD 21-Y-A). A abertura de estradas nesta região merece 
cuidados com cortes nas rampas coluvionadas, pois podem 
desencadear fenômenos de erosão O material rredregoso é 
abundante, servindo para pavimentação de estradas 

No Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí os interiores das 
sinclinais estão mapeados como superfície de aplanamento, 
constituída de planos retocados e degradados Nos fundos des
ses vales concentra-se a água que se precipita e escoa durante os 
períodos de chuvas O acesso a essas áreas é difícil, fazendo-se 
por estradas muito precárias, pois se encontram embutidas ou 
alçadas nas estruturas dobradas do Grupo Araí Por ser área 
essencialmente de mineração, a prática de agricultura intensiva 
ao longo desses vales suspensos pode ser uma boa medida para 
evitar altos custos de alimentos básicos vindos de fora 

Nos planos desnudados (Pru) localizam-se extensas áreas de 
topo nas três unidades geomorfológicas que compõem o Planalto 
Central Goiano São em geral formas cujos solos litólicos restri
gem as atividades agropecuárias a pastagens extensivas Na cha
pada dos Veadeiros estas feições se encontram sobre os 
patamares estruturais que caem em degraus para o norte-nor
deste Dos residuais escarpados e fraturados que emergem do 
aplanamento estendem-se planos inclinados, em cuja superfície 
afloram rochas quartzíticas, bastante cisalhadas, formando os 
caos de blocos Grande parte desta área da chapada dos Veadei
ros, estendendo-se para os dissecados da serra de Santana, está 
incorporada ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros poderá ser 
explorado pelo turismo pois além da fauna existem locais pitores
cos na serra de Santana, como os saltos do rio Preto e da nas
cente do ribeirão Fiandeira, embora de difícil acesso 

No Planalto Central Goiano registram-se três índices de disse
cação diferenci-al: D1, D2 e D3 com variação de 52 a 112m, 118 a 
164m e 176 a 212m, respectivamente, de aprofundamento da 
drenagem A maioria dos relevos de dissecação diferencial, que 
dominam nas Chapadas do Alto Rio Maranhão, registra índice D 1 
enquanto que no Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí domi
nam índices D2 e D3 , ficando apenas as suas bordas com 
índice 0 1 

Nas Chapadas do Alto Rio Maranhão o modelado de disseca
ção contém cristas. colinas e vales estreitos e profundos (Est 
2 XVI A) Geralmente as vertentes registram elevado grau de 
declividade, com planos rampeados recobertos por material 
remanejado de cor alaranjada e textura argila-arenosa. Essas 
rampas coluviais são eventualmente limitadas por ressaltas topo
gráficos, onde se pode observar a rocha siltosa com tendência a 
ravinamentos As formas de topos aguçados constituem espi
gões ravinados, apresentançJo a Savana Arbórea Aberta nos fun
dos dos vales e Savanas Parque e Gramíneo-Lenhosa nas 
encostas e topos Trata-se de uma área de instabilidade geo
morfológica crônica Localmente ocorrem planos embutidos nos 
ravinamentos e fundos de vales colmatados por material aluvial 
As atividades humanas se acham dispersas nessas áreas e os 
transportes são difíceis e problemáticos, em vista da fragilidade 
das vertentes Os cortes nas vertentes para o tracado de estradas 
e mesmo os caminhos existentes nos topos dos. espigões acele
ram a ação dos processos erosivos Em alguns lugares, como no 
"vão do Angico" e nos vales dos rios das salinas e das Palmas, são 
observados alguns efeitos morfogenéticos do pisoteio do gado, 
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em forma de terracetes, onde há abertura de sulcos A manuten
ção e a correção do estado atual das vertentes é um problema de 
difícil solução O plantio de vegetação para sustentação das 
encostas pode ser uma medida conveniente Como medida para 
evitar movimentos de terras, com riscos de maiores ravinamen
tos, as estradas devem se limitar aos vales, apesar do aumento 
dos trajetos que isto deverá acarretar 

Em certos vales muito profundos que formam gargantas, caso 
de alguns trechos dos vales dos rios Maranhão e Tocantinzinho, 
pode-se estudar a locação de sítios para barragem visando ao 
aproveitamento energético No vale do Tocantinzinho, a sudeste 
da serra do Cristal, na área conhecida por Silêncio, o rio entra em 
uma estreita garganta quartzítica deixando à retaguarda con
dições para instalação de um reservatório, condições essas que 
mereceriam uma análise acurada no sentido de evitar a instalação 
de barragem em área que permita fuga de água 

Outras fácies de dissecação mais profundas D2 e D3 dominam 
quase que totalmente o Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí e 
aparecem em manchas sobre as Chapadas do Alto Rio Maranhão 
Nestas últimas, o local mais expressivo encontra-se no vale do rio 
Maranhão, pouco a norte do Vão do Angico, onde' os sinais de ero
são são mais evidentes. Os relevos apresentam declividade 
superior a 30° com vegetação arbustiva nos fundos de vales e no 
terço inferior das encostas Da meia encosta para cima as verten
tes são desprovidas de vegetação. com apenas algumas gra
míneas Eventualmente encontram-se escarpas abruptas com 
espessos taludes coluvionados 

No Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí registram-se os 
maiores índices de dissecação desta região Em quase toda a uni
dade, com exceção das áreas planas (Pgi, Pri) situadas no interior 
de sinclinais e topos da chapada dos Veadeiros (Pru), os entalhes 
são muito profundos (0 3 ) Os dissecados de índices mais eleva
dos posicionam-se nos flancos da sinclinal do rio das Almas, da 
serra do Tombador, a oeste da sinclinal da Forquilha e em trechos 
do vale do rio São Félix. Estes modelados expressam-se por ele
vadas cristas assimétricas, barras, escarpas de falha e sulcos 
estruturais Apresentam vertentes pedregosas e declividades 
superiores a 45°, eventualmente portando taludes coluvionados 
Em certos vales como o do rio São Félix, por exemplo, ocorrem 
florestas-de-galeria, povoando as partes mais baixas 

Em geral a ocupação dessas áreas é problemática, devido ao 
difícil acesso e a condições geomorfológicas pouco apro
priadas 

Em alguns fundos de vales onde ocorrem pequenos terraços e 
várzeas a populacão local inicia atividades agrícolas de subsis
tência É uma ár~a que, por sua natureza acidentada, é ainda 
pouco povoada e dedicada à mineração principalmente de man
ganês e ouro, o que parece ser sua maior vocação De outro lado, 
os vales profundo:; e passagens em gargantas por rios de grande 
volume de água são importantes para construção de hidrelétri
cas, tais como o rio das Almas, no interior da estrutura sinclinal do 
mesmo nome quando sai de uma garganta para penetrar numa 
área aplanada de cobertura cenozóica; com melhores condições 
à locação de sítios para barragens está o rio Paranã pouco antes 
de receber o rio Bezerra, onde corta as cristas assimétricas da 
estrutura sinclinal do rio das Almas O próprio rio Bezerra, pouco 
antes de desaguar no Paranã, também oferece condições mor
fológicas para projetos de represas Esses locais além de oferece
rem condições para locação de barragens garantem a localização 
de amplos reservatórios nos seus vales largos a montante dos 
pontos de barramento Restaria analisar as condições pluviomé
tricas para a manutenção dos reservatórios 

Algumas formas kársticas encontram-se na porção oriental da 
serra do Forte e serra da Prata A imagem de radar registra a leste e 
sudeste da serra do Forte profundos vales em forma de canyon 
assinalando intenso ravinamento Outras formas interessantes 
ocorrem na porção oriental da serra da Prata sobre calcários escu
ros e por vezes dolomíticos (vide 1 -Geologia) São áreas que 
poderão fornecer matéria-prima para corretivos e para a indústria 
do cimento 



2 59- Planalto dos Geraizinhos 

Ocupa o extremo sudeste da Folha SD 23 Bras O ia, estendendo-se 
para a Folha SD 24 Salvador Caracteriza-se por uma cobertura 
detrítica tere iário-quaternária, compreendendo extensas áreas 
de aplanamentos retocados (Pri) com trechos deqradados (Pgi) A 
incisão da drenagem formada pela bacia do rio Pardo indivi
dualiza vales de fundos planos com a exumação de cristas quart
zíticas nas proximidades com o Espinhaço Essa drenagem 
controlada pela estrutura impõe formas de vales direcionados e 
de fundos chatos, geralmente colmatados por material de textura 
argilosa e considerável concentração de matéria orgânica. São 
vales cujos terraços e várzeas demonstram vocações agrícolas, 
podendo ser melhor aproveitados se forem irrigados Apesar da 
área contar com chuvas de verão, o período seco é mais longo; 
porém o potencial hídrico da bacia do alto rio Pardo garante 
projetos de irrigação nos terraços. Eventualmente os leitos dos 
rios se apresentam pedregosos, com uma planície aluvial que 
chega a até 2 km de largura A utilização das várzeas e terraços 
depende de orientação agronômica e de medidas para controle 
das enchentes 

Nas áreas de coberturas cenozóicas, onde a taxa de erosão é 
baixa, prevalecem amplas rampas coluvionadas Em geral essas 
rampas são pavimentadas por seixos de quartzo, quartzitos e 
fragmentos de couraças A massa que compõe os colúvios, de 2 a 
3 m de espessura, é, em geral, de textura argila-arenosa com 
maior concentração de argila ao pé das rampas e áreas embacia
das, onde ocorrem lagoas, como por exemplo a nordeste e leste 
de Taiobeiras 

Nas áreas de cobertura das Chapadas do Alto Rio Pardo foram 
registrados grandes projetos de reflorestamento, onde as chuvas 
de verão aumentam o índice de umidade O reflorestamento, por 
ser área de cabeceiras de importante bacia hidrográfica, é uma 
das medidas adequadas desde que se escolham espécies que 
não ressequem o solo, modificando suas propriedades mecâni
cas de resistência à erosão As bordas das coberturas cenozóicas 
são frequentemente atingidas por ravinamentos que localmente 
são mais evoluídos em vista da ação antrópica 

Os tracados de estradas devem evitar os cortes das encostas 
pois o espesso manto alterado constitui perigo para o equil1brio 
das vertentes, resultando em deslizamentos e aceleração dos 
processos erosivos Quase todas as encostas das bordas dos 
entalhes que caracterizam as Chapadas do Alto Rio Pardo estão 
assinaladas com intensos ravinamentos, onde a ocupação deve 
ser evitada 

2 5 1 O- Planalto das Bordas do Espinhaço 

Esta região geomorfológica é constituída de litologias pertencen
tes aos Complexos polimetamórficos (vide 1 -Geologia) que se 
encontram incorporados ao Planalto do Espinhaco, formando um 
degrau altimét1ico en're este e a Depressão do, São Francisco
Rio de Contas 

As formas de relevo que constituem esta região são engloba
das em modelados de aplanamento e de dissecação diferencial 
com índices de aprofundamento da drenagem de 58 a 88 m (D 1) e 
133 a 166m (D 2 ) Nesta região não são registrados modelados de 
acumulação expressivos, porém em alguns locais deprimidos e 
nos fundos de vales observam-se estreitos terracos como no 
córrego das Vacas e Riacho Fundo, a oeste de São Timóteo, 
córrego do Boqueirão, a noroeste de lgaporã, e outros Em geral 
os terraços e fundos de vales colmatados portam solos ricos com 
matéria orgânica (vide 3 - Pedologia) Neles existem alguns 
exemplos de barragens construídas por iniciativa particular para 
fins de irrigação, como no riacho Fundo,após a confluência com o 
córrego das Vacas. 

Algumas áreas deprimidas e as planícies que são periodica
mente inundadas constituem pontos de retirada de argila para 
fabricação de tijolos e cerâmicas pela população local. a exemplo 
das proximidades de Caetité, lgaporã e Riacho de Santana 

Os modelados resultantes de aplanamento (Pgi, Pri e Pru) 
ocorrem nas áreas de lgaporã, Riacho de Santana e de Santa 
Luzia até Jacaraci 

Nas proximidades de lgaporã e Riacho de Santana o aplana
menta foi retocado em pequenas lombas recobertas de colúvios 
vermelhos de textura argila-arenosa Ocorrem alguns pontos 
deprimidos entre lombas e vales estruturais de fundo plano 
colmatados onde se concentra água durante um certo período do 
ano (verão-outono) As possibilidades de uso agrícola destas 
áreas dependem do fornecimento regular de água, que poderá se 
basear em um sistema de açudagem 

Planos degradados encontram-se inumados (Pgi) no patamar 
oriental, desde Santa Luzia até Jacaraci São coberturas coluviais 
de textura arena-argilosa e eventualmente pavimentadas por sei
xos de quartzo e quartzitos, além da ocorrência de couraças ferru
ginosas nas bordas. onde são assinalados ressaltas topográficos 
Em geral. estes relevos apresentam caimento topográfico para 
leste, onde são mais entalhados pelos cursos de água Esta região 
geomorfológica apresenta instabilidade do relevo, principal
mente nas cabeceiras de rios, onde o reflorestamento poderá ser 
solução adequada a fim de conter a erosão 

As feicões de planos desnudados (Pru) estão restritas aos 
topos de ~elevas residuais, principalmente nas proximidades de 
Riacho de Santana e Chapada Grande São áreas nas quais a 
mineração deverá ser a atividade básica do homem 

Os modelados de dissecacão diferencial, com índices de apro
fundamento da drenagem de, 58 a 88 m (D 1 ). estendem-se desde 
Pajeú dos Ventos até Monte Azul, no patamar ocidental, e desde 
lbitira até Jàcaraci, no patamar oriental Este modelado, escul
pido em rochas do embasamento (vide 1 -Geologia), apresenta 
vertentes côncavo-convexas, localmente recobertas por uma 
delgada camada de alteração ou com rochas expostas No con
tato com a serra do Espinhaço e mesmo nos vales que daí se 
prolongam é comum encontrar-se cobertura coluvial sobre as 
rampas Em alguns vales, que por vezes se apresentam abertos, o 
acúmulo de água em pontos mais deprimidos forma pequenas 
lagoas tempo1árias, concentrando material fino e a1giloso, que é 
aproveitado na fabricação de tijolos Em geral, nessas áreas se 
pratica agricultura de subsistência A implantação de pequenas 
barragens a montante dos vales poderia sustentar agricultura 
perene desde o fundo dos vales até as meias encostas No pata
mar oriental, a leste de Caetité até Caculé, ocorrem alguns 
bolsões de rochas ultrahásicas, com espessa camada de altera
cão. fornecendo colúvios vermelhos e argilosos que têm defici
ência de água durante grande parte do ano, em razão do longo 
período de estiagem 

Registram-se manchas com aprofundamentos de drenagem 
de 1 33 a 166m ao norte de Pajeú dos Ventos e na faixa contínua 
que vai de Mato Verde ao limite com a Folha SE 23 Belo Hori
zonte No patamar oriental essas manchas encontram-se nas pro
ximidades de Caetité a São Timóteo e nas serras da Baixa Grande 
Nessas fácies de disseca cão as vertentes de declividade superio
res a 30° expõem freq~entemente o material rochoso Além 
disso, os vales mais profundos dificultam a ocupação pelo 
homem Contudo, a oeste de São Timóteo e mesmo a nordeste
leste de Caetité, eventualmente ocorrem vales com fundos pla
nos, colmatados, onde se concentra a atividade agrícola 

De Mato Verde para o sul os fundos de vales são cultivados As 
vertentes são recnbertas de material alterado e há maior umi
dade, cóm as chuvas de verão constituindo-se em importante ele
mento de mobilidade do regolito A 1etirada indisc1iminada da 
vegetação altera o equilíbrio das vertentes gerando movimentos 
de massa 

Alguns vales dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espi
nhaço oferecem possibilidade de captação de água com fins de 
irrigação das partes mais baixas onde ocorrem solos favoráveis à 
agricultura (vide 3 - Pedologia) Além do seu posicionamento 
facilitando a irrigação por gravidade, as rochas do embasamento 
prestam~se em geral para implantação de barragens A barragem 
do Estreito, em Espinosa, é um bom exemplo Outros sítios pode
rão ser locados no patamar oriental a exemplo do rio São João, ao 
atravessar as cristas da serra da Baixa Grande, entre lbiaçucê e 
Pancadão Na área a leste destas elevacões, nos Patamares do 
Médio Rio de Contas, ocorre uma disseca,ção em relevos de topos 
convexos com vales colmatados onde se desenvolveram Latos-
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solos Vermelhos (vide 3- Pedologia) que apresentam possibili
dades para práticas agrícolas. Além do aproveitamento para 
irrigação, a piscicultura poderá ser incrementada para abastecer o 
mercado regional Ainda a montante do rio São João e do rio do 
Angico, na área de Santa Luzia, a sudeste de Caetité, outros sítios 
podem ser locados para construção de pequenas barragens com 
fins de irrigação, aproveitando os Latossolos (vide 3- Pedologia) 
de textura argila-arenosa, resultantes da decomposição dos 
bolsões de ultrabásicas existentes na área 

Na parte ocidental do patamar, nas proximidades de Ceraíma, 
o vale do rio Carna íba ou de Dentro possui boas condições mor
fológicas para represamento e amplas áreas para irrigação. 
Aquela cidade conta com um pequeno açude. O sistema de 
abastecimento de água poderá ser melhorado. e ampliado com 
novas barragens, principalmente nos vales da borda do patamar 
ao sul de Ceraíma visando a aumentar a capacidade de armazena
mento de água e compensar a carência de chuvas durante o longo 
período do ano 

2 5.11 -Sítios para barragens 

Conforme foi constatado nos itens de 2 5 1 a 2 5 1 O deste tra
balho, um dos principais problemas a ser enfrentado na área da 
Folha SD 23 Brasil ia é o da distribuição das águas Cerca de 30% 
da área é abrangida pelos arenitos da Formação Urucuia que 
funcionam como excelente armazenador das águas pluviais, de 
acordo com as observações de Neves & Manoel Filho ( 1972). Em 
vista disto, os rios das bacias hidrográficas do São Francisco e 
Tocantins que têm suas nascentes no Chapadão Central são bem 
providos de água e poderão ser aproveitados nas Depressões 
Pediplanadas onde a disponibilidade de água é restrita. 

As observacões das formas de relevo da Folha SD 23 Brasília 
permitiram qu~ fossem selecionados sítios adequados à constru
ção de diques que venham a barrar os rios procedentes do Chapa
dão Central. Com isto poderá ser armazenada a água necessária à 
produção de energia elétrica e à irrigação com aproveitamento de 
solos favoráveis. Para seleção dos sítios, contidos na Figura 2 41, 
considerou-se a ocorrência de ombreiras que permitarn a cons
trução de diques pouco extensos, diminuindo os custos dos 
projetos e das obras A inexistência de pontos de fuga de água 
através do escoamento superficial concentrado foi outro parâme
tro considerado Para que a irrigação não alcance custos muito 
elevados foram assina fados sítios em que as barragens ocupem 
posição topográfica elevada, facilitando a canalização e aprovei
tamento da água através de gravidade Estes sítios são também 
favoráveis em caso de se considerar útil a construção de um sis
tema de barragens Assim, a água excedente poderá retornar para 
o canal principal e ser reaproveitada a jusante Pela margem 
direita do rio São Francisco, onde os rios são temporários, 
procurou-se plotar os sítios nas áreas de maior concentração de 
canais fluviais, ainda que isto ocorra nas proximidades das cabe
ceiras. Isto evita que a água escoe por maiores extensões e se 
infiltre ou evapore nesse percurso 

Alguns cuidados devem ser tomados para que os açudes 
sejam aproveitados por longo tempo, sem grandes perdas No 
período das chuvas concentradas, os rios temporários portam 
grande quantidade de carga sedimentar que tende a assorear 
rapidamente os açudes Aliado a isto, ainda existe a lixiviação dos 
solos que acarreta a migração dos sais, os quais, concentrando
se nos açudes, podem tornar suas águas salobras Em vista disto, 
a prática do reflorestamento é aconselhável nas cabeceiras e a 
montante dos açudes A fixação da vegetação tende a diminuir as 

16°0dU=~--~L-------~--~----------~iL~------------~~~------------~~~--L_--~--~~~.---------~~~16°00' 
48°00' 47°00' 44°00' 42°00' 

A.- Sugestão de s{tios poro hidreie'tricas Jx..- Sugestao de sltios para açudes 

Fig 2 41 -Sítios para barragens 
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taxas de erosão e a perda das bases pelos solos Seria con
veniente o plantio de árvores frutíferas selecionadas de acordo 
com as condicões ambientais Outros problemas a serem consi
derados nas Úeas da Folha SD.23 Brasília provêm da ocorrência 
de calcário e outras rochas calcíferas que podem significar pon
tos de fuga de água. A existência de grutas a subsuperfície poderá 
acarretar sumidouros para as águas barradas Ainda mais, a força 
provocada pelo volume da água armazenada poderá levar ao aba
timento da superfície e ao rompimento do dique No mapa geo
morfológico, os relevos kársticos e de karst coberto devem ser 
considerados com atenção especial A ocorrência de falhas e fra
turas nas áreas selecionadas também é fator a ser enfocado O 
mapa geomorfológico acusa a ocorrência de vales e sulcos estru
turais Nestes casos, não havendo calafetação nas falhas e fratu
ras, elas poderão se constituir em pontos de fuga de água. 

Desta maneira, as indicações contidas neste relatório têm 
caráter preliminar, merecendo estudos detalhados por equipes 
de especialistas visando a aproveitar os recursos hídricos e evitar 
prejuízos que podem resultar da exploração inadequada desses 
recursos 

2 5 12- O sítio do Distrito Federal 

A cidade de Brasília (Fig 2 22) foi instalada sobre um longo plano 
inclinado que termina no lago Paranoá Esta rampa, que se dispõe 
de oeste para leste, tem sua parte norte drenada pelo riacho do 
Torto O vale deste riacho é limitado por ressalto topográfico 
muito r avi nado O desnível da margem do lago tem continuidade 
para sudeste fechando um grande anfiteatro à margem direita do 
ribeirão da Gama Esta disposição favorecida pela drenagem local 
possibilitou o barramento do rio Paranoá e o surgimento do 
grande lago artificial Suas margens são mantidas por material 
ferruginoso recimentado que sustentam as bordas do platô reco
berto de coluviões argilosas O platô é secionado pela drenagem 
em chapadas, submetidas à infiltração de águas pluviais, onde se 
processa uma erosão laminar lenta Nos pontos mais declivosos 
aparecem sulcos e ravinas, onde o escoamento superficial tende 
a se concentrar, os quais evoluem em vocorocamentos, fato 
observado nas cabeceiras dos ribeirões Tabo~a e Taboquinha, no 
bairro das mansões urbanas de Dom Bosco 

As cabeceiras dos riachos que drenam o grande plano 
inclinado apresentam sinais de erosão acelerado A retirada da 
vegetação e o retardamento da colonização vegetal dessas cabe
ceiras desenvolvem a ação dos processos erosivos trazendo 
implicações sobre o assoreamento do lago e riscos para a expan
são urbana 

O platô do Distrito Federal apresenta vários pontos de insta
bilidade erosiva, tornando-se mais graves os riscos de erosão nos 
arredores do sítio urbano da Capital Nas zonas sul e 'sudeste 
verificam -se as maiores ocorrências de movimentos de massa de 
terra ameaçando até mesmo as vias principais de acesso Nota-se 
a intensidade de dissecação, principalmente nos vales do 
córrego do Cedro, do riacho Fundo e do ribeirão da Gama, onde se 
verifica grande tendência à expansão urbana A incisão dos 
canais de escoamento pluvial produz pequenas e grandes ravinas 
nas bordas dos vales, carreando grande quantidade de material 
coluvial para o lago Paranoá As bordas encouraçadas das chapa
das, mantidas pelas couraças em certa estabilidade, foram em 
alguns pontos alteradas devido às edificações que desencadea
ram movimentos de terra 

O setor periférico do sítio urbano, destinado à agricultura, tam
bém apresenta marcas de erosão acelerada Por toda a parte são 
observados sulcos e ravinamentos em conseqüência da ação 
antrópica nas encostas mais inclinadas que convergem para a 
bacia do rio São Bartolomeu, situada a sudeste da Capital, onde a 
erosão é mais intensa, destacando-se perfeitamente na imagem 
de radar Ali os ravinamentos evoluem transformando-se em 
voçorocamentos e ameaçando importantes vias de acesso como 
a BR-251 

Estudos realizados visando à fundação do Distrito Federal, 
incluindo o trabalho minucioso de Donald J Pelcher & Assoe 
In c , despertaram os órgãos do Governo para o problema de insta-

bilidade do sítio, prevenindo contra os seus riscos indicando 
locais apropriados para os diversos fins de uso da terra no qua
drângulo onde se instalaria a Capital 

Decorridos 20 anos de ocupação, a área carece de uma avalia
cão dos resultados da interferência humana, através da cataloga
Ção de pontos nevrálgicos de erosão e da confrontação destes 
dados com aqueles que foram levantados através de observações 
feitas por autores precedentes (Braun, 1962), nos primeiros anos 
de existência da Capital Esta confrontação permitirá também 
fazer o levantamento das etapas de evolução dos fenômenos 
erosivos, dos resultados de reflorestamento e das atividades agrí
colas e traçar um plano de ação para conter ou evitar os proble
mas de instabilidade ambiental 
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A - Planlcie fluvial do São Francisco Os diques aluviais mostram a evolução no leito do rio São Francisco Entre os 
diques são observados os lagos em paleocursos. truncados pelos depósitos mais recentes que margeiam o rio 

Folha SD 23·X·C Setembro de 1978 

B- Morro kárstico de Bom Jesus da Lapa No topo o relevo kárstico mostra os "pitorlS , cúpulas e torres No terço 
inferior da escarpa a dissolução dividiu o morro residual em duas partes No interior do morro. há uma gruta com 
estalagmites e estalactites onde foi instalada uma igreja católíca visitada pelos romeiros Folha SO 23·X·D Setem· 

bro de 1978 

ESTAMPA 2 I 
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ESTAMPA 211 

A - Rio São Francisco As marcas de paleodrenagem mostram os limites das várzeas do rio São Francisco em Cari· 
nhanha Grande parte da cidade fica submersa nos períodos das cheias Folha SD 23-Z·A Setembro de 1978 

B- Lagos de meandro Aspecto das migrações do leito do rio Carinhanha, evoluindo em meandros pela planície flu
vial e registrando lagos de meandros abandonados Os meandros aparecem em diversos estágios de colmatagem 

Folha SD 23·Z·A Setembro de 1978 
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A - Rio Paranã Aspec1o do leilo rochoso do rio Paranã Ao fundo aparecem as escarpas do Complexo Monlanhoso 
Veadeiros-Arai Folha SD 23-V-C Julho de 1979 

B - Couraças de pé de serra Essas couraças que margeiam crislas a lesle de Bom Jesus da Lapa eveniUalmenle 
alcançam espessura de 5 m As lagoas que se formam à frenle das couraças são ulilizadas como bebedouros para o 

gado Folha SD 23-X-D Agoslo de 1979 

ESTAMPA 2111 
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ESTAM PA 2 1V 

A- Va le do rio Sapecado A sul de Eiotuporã, o rio Sapecado teve seu curso represado O si1io escolhido é delimi
tado por alinhamento de cristas e barras. onde se desenvolve a alividâde agrícola Folha SO 23-X-0 Agosto 

de 1 g79 

B - Vereda Sobre o Chapadão Cen tral as veredas correm sinuosas acompanhadas por vegetação cil iar palmácea e 
herbácea As are ias lavadas ficam com coloração esbranquiçada margeando os ressaltos topográficos Folha 

50 23-V-B Setembro de 19 78 
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A- Manrnbus Os manmbus são veredas resuhantes da onter1igação de lagoas Neles o escoamento de água 
superficial é maos lento e suas margens são utilizadas para atividades agrícolas folha SD 23-X-A Setembro 

de 1978 

B -Cabeceira fluvial As nascentes do rio Pardo no Chapadão Cenoral esoão acarretando a dissecação da superfície 
de aplanamento Os ravinamentos desprovidos de vegetação assinalam a atualidade da atividade erosiva Folha 

SD 23-Y-D Outubro de 1978 

ESTAMPA 2 V 
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ESTAMPA 2VI 

A -Alto rio Pardo O rio Pardo meandra entre os relevos dissecados a none da serra das Araras O rio solapa as bases 
das oscarpos que desmoronam A área é inadequada às atividades antrópicns Folha SO 23·Y·O Outubro de 

1978 

B- Relevo dissecado A dissecação efetuada pelo rio Pardo e seus afluenoes no Cnapadiio Central mostra a insta· 
bilidado do amboenoe A colonização vegetal não se mostra suficiente para controlar a erosão Folha SD 23·Y·D 

Outubro de 1978 
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A - Erosão no Chapadão Central O voçorocamento ao longo da BR-20 mostra a fragilidade do ambiente quando 
submetido à ação antrópica Folha SD 23-V-0 Junho de 1980 

8- Voçoroca nos Patamares do Chapadão. Avoçoroca está evoluindo em direção da BR-20.ameaçada de ser inter
rompida. nas proximidades de Posse Folha SD 23-Y-8 Junho de 1980 

ESTAMPA 2 VIl 
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ESTAMPA 2 VIII 

A - Relevo ruiniforme Nas bordas do Chapadão Central geralmente são vistos relevos ruiniformes Os arenitos 
arcoseanos da Formação Urucuia favoreceram a gênese destas formas que se constituem em potencial turístico 

Folha SD 23-V·B Julho de 1979 

8 -Recuo das escarpas do Chapadão Central Desmoronamento de blocos sedimentares da Formação Urucuia 
entre São Domingos e a BR·20 Folha SD 23·V·B Julho de 1980 
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A- Relevo kárstico Bloco de calcário adernado exibindo formas originadas da dissolução. nos Patamares do Cha
padão Estes relevos estão sendo exumados com a retirada dos arenitos da Formação Urucuia folha SD 23-Z-C 

Maio de 1980 

B- Ponte natural Os afluentes do rio Pardo escoam entre os paredões de calcário da Formação Bambu i eventual · 
mente apresentando sumidouros e ressurgências Folha SD 23-V -0 Maio de 1980 

ESTAMPA 21X 
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ESTAMPA 2X 

A -Vale do rio Carinhanha O rio Carinhanha apresenta vale aberto inundável Ao fundo aparecem relevos esculpi· 
dos em sedimentos da Formação Urucuia Folha SD 23-Y·D Maio de 1980 

8 - Aplanamento exumado O nível de aplanamento do Terçiário Inferior ocorre no topo do Chapadão Central À 
frente das escarpas está o niv!ll de aplanamento e~umado nos Patamares do Chapadão Folha SD 23-V·D 

Maio de 1980 
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A- Erosão nas Chapadas do Dlslrito Federal No vale do rio São Bartolomeu. próximo à BR-521. o voçorocamento 
ameaça o leito da rodovia Ao fundo, os ressaltas topográficos assinalam os topos das chapadas Folha SD 23·Y ·C 

Julho de 1979 

B - Rio superimp_osto Superimposição da drenagem na serra do Meio Observam-se as marcas de enrugamentos 
formadas pelas doferenças de camadas do Grupo Bambu i. truncadas pela fratura aproveitada pelo rio Folha SO 23· 

Y· O Outubro de 1978 

ESTAMPA 2 XI 
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ESTAMPA 2 XII 

A - Serra do Bonito Carapaças lerrugonosas lormadas em alterhos. constituem as bordas da serra do Bonito que 
possui as escarpas sulcadas em ravinamentos Folha SD 23-Y ·C Julho de 1980 

B -Chapadas do Paracatu Escarpas ravinadas da chapada de Paracatu voltadas para norte À frente estâ a superfí· 
cie de aplanamento do Vão do Paranã Folha SD 23-Y-A Julho de 1979 
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A - Estrana cortando lagoa Rodovia reconsuuida na estiagem. cruzando uma lagoa a norte de Arinos Ao lado o 
anugo leito da estrada loi destruído no período das chuvas Folha SD 23-Y-D Maio de 1980 

B - Sinclínal de Água Quente As atividades agrícolas são desenvolvidas no interior da sinclinal. nas planícies e ter 
raços do córrego Morro do Fogo e córrego da Baixa Ao lundo aparecem as cristas que hordejam a sinclinal Folha 

SD 23-X-D Setembro de 1978 

ESTAMPA 2 XIII 
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ESTAMPA 2 XIV 

A- Serras Setentrionais do Espinhaço As marcas de enrugamento aparecem nos topos das barras que constituem 
as serras· Setentrionais, representando as variações de resistência à erosão das camadas metassedimentares O 

aplanamento truncou os topos desses relevos Folha SD 23-X-B Setembro de 1 978 

B- Topo do Espinhaço Um dos pontos mais elevados das Serras Centrais a sudeste de Monte Azul Observam-se 
as camadas dequaruitos mergulhando para leste, formando crista Ao fundo aparece o Vão do São Francisco Folha 

SD 23-Z-D Setembro de 1978 
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A -Sulco estrutural O topo das Serras Centrais apresenta sulcos estruturais adaptados âs camadas metassedlmen
lares menos resistentes à erosão Folha SO 23-Z -0 Setembro de 1978 

B- Chapada dos Veadeiros Escarpas do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, voltadas para o Vão do Paranõ 
As cornijas expõem as rochas do Grupo Bambuí gera lmente apresemando sulcos estruturais Folha SO 23-Y-A 

Julho de 1979 

ESTAMPA 2 XV 
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ESTAMPA 2 XVI 

A- Relevo dissecado a norte de Brasflia Ilustra os sulcos estruturais aproveitados pela rede de drenagem. con· 
trotando a dissecação nas Chapadas do Alto Rio Maranhão As ravinas contravenentes terminam por secionar as 
ctistas Ao fundo uma estrada corta os topos das cristas acelerando os processos erosivos Folha SD 23·Y·C Ou tu· 

bro de 1978 

B - Superflcie de aplanamento Relevo p lano nas chapadas dos Veadeiros, prôximo à cidade da Fraternidade Ao 
fundo os residuais demonstram que a área foi ocupada por relevos mais elevados do que os existentes no piso 

Folha SD 23·Y·A Julho de 1979 
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RESUMO 

Visando a obter-se o Mapa Exploratório de Solos da Folha SD 23 
Brasília, escala 1 :1 000 000, procedeu-se ao Levantamento Ex
ploratório de Solos da área, seguindo-se a metodologia adotada 
pelo Projeto RADAMBRASIL 

O material básico utilizado constituiu-se de mosaicos semi
controlados de imagem de radar, escala 1 :250 000, que serviram 
para delineamento das unidades de mapeamento em forma de 
associacões de solos, conforme arranjo e distribuicão verificados 
em ca~po, através de percursos feitos nas est.radas e cami
nhos existentes 

Para efeito de classificação dos solos, seguiram-se os concei
tos e normas estabelecidos pelo Serviço Nacional de Levanta
mento e Conservação de Solos (SNLCS/EMBRAPA) e pela 
classificação norte-americana "Soil Taxonomy" (1975) 

Das classes de solos com área significativa para constarem do 
mapeamento, foram descritas e, sempre que necessário, coleta
das amostras para caracterização analítica, totalizando 326 
amostras para análise completa e 108 amostras de fertilidade 

As unidades de mapeamento geralmente são constituídas de 
duas ou três classes de solos, ocorrendo com menor freqüência 
unidades de mapeamento com uma ou quatro classes de 
solos 

As classes de solos cuja ocorrência representa menos de 1 5% 
da área nas unidades de mapeamento foram consideradas 
inclusões 

As condições climáticas são bastante adversas em grande 
parte da área Baixas precipitações pluviométricas e, principal
mente, irregularidade em sua distribuição constituem fatores res
tritivos para muitas atividades 

A ocorrência de solos com altos níveis de fertilidade natural é 
bastante significativa. Entretanto, outros fatores adversos, quais 
sejam condições climáticas, classes de relevo mais movi
mentado, fases pedregosa e/ou rochosa, bem como outras carac
terísticas inerentes aos solos, diminuem a possibilidade de 
desenvolvimento agropecuário sobre eles A ocorrência de solos 
álicos e distróficos surge também como restrição para utilização 
de partes da área 

Destacam-se, com maior extensão em área, as classes de 
solos Latossolo Vermelho-Amarelo, álico e distrófico; Solos 
Litólicos álicos, distróficos e eutróficos; Areias Quartzosas, dis
tróficas e álicas; Cambissolos eutróficos e álicos; Latossolo 
Vermelho-Escuro álico e eutrófico; e Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico. 

PEDOLOGIA/299 



ABSTRACl 

Trying to get the Soil Exploratory Map ofthe Sheet SD 23 Brasília, 
scale 1:1 000 000, the soil exploratory survey of the area was 
made following the rnethodology adopted by the RADAMBRA
SIL Project 

Semicontroled radar imagery, scale 1 :250 000, furnished the 
data for delineation of mapping units in soil associations Field 
work were carried out to check the previous interpretation 

The soils were classified according to the norrns adopted by 
the "Serviço Nacional de Levantamento e Conservacão de Solos" 
(SNLCS) and the Soil Taxonomy (1975). · 

Samples for analytical caracterization were coliected from the 
significant soil classes when it was necessary 326 sarnples were 
submited to complete analysis and 108 ones for fertility 

The mapping units generally are integrated by two orthree soil 
classes Uroits with one or four classes were a:'so registered 
but less frequently 
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The soil classes whose occurrences represent less than 1 5% 
of the area of rnapping units were considered inclusiom;. 

The study of the regional climatic conditions has determined 
that they are very adverses In most part ofthe area the pluvial pre
cipitations are lower and, mainly, with irregular distribution, 
being these restrictive factors for many activities 

The presence of soil with high leve!s of natural fertility is very 
significant Adverses factors such as climatic conditions, more 
ondulated relief classes, rocky and/or stony phases, as well as 
other intrinsec criteria to the soil diminish the possibilities o f agri
cultura! development Distrophic and allic soil also putting res
tricticn on them for utilization of parts of the area 

Soil classes with great extension in area are: distrophic and 
allic Red-Yellow Latosol, eutrophic, distrophic and allic Li
thosols, allic an distrophic Quartz Sands Soils, allic and eutrophic 
Cambisols, eutrophic and allic Dark-Red Latosol and Eutrophic 
Red-Yellow Podzolic soils 



3.1 - INTRODUÇÃO 

O relatório ora apresentado sintetiza o esforço da equipe de 
Pedologia do Projeto RADAMBRASIL no sentido de executar o 
levantamento dos recursos do solo em uma área de aproximada
mente 286 770 km2, abrangendo parte dos Estados da Bahia, 
Góias, Minas Gerais e do Distrito Federal Geograficamente situa
se entre os paralelos 12° e 16°S e os meridianos 42° e 48° WGr e 
corresf:)onde, pelo corte cartográfico internacional ao milioné
simo, à Folha SD 23 Brasília 

Objetiva o presente levantamento a identificação, o estudo e a 
classificação dos solos existentes na área, compreendendo sua 
distribuição geográfica e cartografia das áreas por eles ocupadas, 
além da análise das características morfológicas, físicas e quími
cas Fornece, ainda, subsídios de real valor para o aprimoramento 
do Mapa de Solos do Brasil 

Até a conclusão deste trabalho a área em foco apresentava
se parcialmente estudada, com destaque para o Levantamento 
Exploratório - Reconhecimento de Solos do Estado da Bahia 
(EMBRAPA/SNLCS 1976 e 1977 /9); Levantamento Exploratório 
- Reconhecrmento de Solos do Norte de Minas Gerais (EMBRA
PA/SNLCS 1979); Levantamento de Reconhecimento dos Solos 
do Distrito Federal (EMBRAPA/SNLCS 1978) e Levantamento de 
Reconhecimento dos Solos, margem direita do rio Paranã, Estado 
de Goiás (EMBRAPA/SNLCS 1975) 

O conhecimento e a consulta aos trabalhos existentes muito 
auxiliaram neste levantamento, quer em termos de conceituacão 
de unidades, quer em termos de redução de custos, basicame.nte 
no que concerne a dispêndio de recursos com análises de labora
tório, uma vez que aqui foi considerada grande parte dos resulta
dos analíticos contidos naqueles trabalhos, muitos dos quais 
acham-se inseridos no texto deste relatório 

Não obstante os trabalhos citados, esta área carecia de um 
mapeamento contínuo em área, uniforme em escala e atualizado 
em termos de definição e delimitação de glebas, onde os aces
sos, antes inexistentes, não permitiram identificar unidades de 
sol~s importantes do ponto de vista de extensão e exploração 
agrrcolas Acrescente-se a isto que o atual mapeamento foi exe
cutado a partir de interpretações de modernas "ferramentas" de 
trabalho- imagens de radar- e lançado sobre bases cartográficas 
atualrzadas e precisas, o que permite adequada representacão do 
mapa temático Ressalte-se ainda que o delineamento. apre
sentado no mapa de solos está compatível com levantamentos a 
nível mais detalhado e poderia ser representado em escalas 
maiores, conseqüência do tipo e qualidade do material básico 
utilizado e da maior densidade de informações de campo, a ponto 
de o consrderarmos, em grande parte, em harmonia com os con
ceitos dos levantamentos a nível de reconhecimento Apesar 
drsto, devem-se alertar os usuários que o presente levantamento 
exprime uma visão glo~al dos diversos solos e sua configuração 
na pars_?gem e se propoe a fornecer subsídios essenciais para a 
avalraçao da aptrdao_agrícola das terras, planejamento e progr·a
ma~ regronars, seleçao de áreas para pesquisa e experimentação 
agrrcola em solos de significativa importância, zoneamentos 
agrícolas e indicação de áreas prioritárias que justifiquem levan
tamer:_tos de solos mais detalhados Não se esperem, portanto, 
soluçoes drretas para problemas específicos de utilizacão dos 
solos Há que se considerar primordialmente, o objeÚvo e a 
escala do mapeamento 

Os trabalhos de campo (mapeamento e amostragem) foram 
executados de junho/78 a julho/81 Posteriormente, nos meses 
de agosto, setembro e outubro, foram realizadas três viagens de 
fechamento, para a área toda, com o objetivo de confrontar a 
legenda com a realidade ou sanar dúvidas porventura existentes. 
A elaboração deste texto explicativo teve início em dezembro/81 
e conclusão em abril/82 

3 2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

A Folha SD 23 Brasília assume particular importância pelo seu 
posicionamento geográfico Com uma área de 286 770 km2, 
compreendida entre os paralelos 12° e 16°S e os meridianos 42° e 
48° WGr, engloba grande parte do Distrito Federal. inclusive a 

Capital Federal; parte do norte de Minas Gerais; o oeste meri
dional da Bahia e parte do centro-leste de Goiás. 

Embora Brasília seJa, de forma inconteste, o grande e atual 
pólo catalisador do desenvolvimento e ocupação desta região, a 
área, como um todo, apresenta ainda baixa densidade demográ
fica, a qual se atribui esteja associada à presença de alguns fato
res, dentre os quais podem-se citar: grandes extensões de solos 
com baixa fertilidade natural associadas às condicões climáticas 
não muito favoráveis à ocupação; poucas rodovias. que tornassem 
conhecidas suas potencialidades; ausência de um grande pólo 
urbano catalisador de desenvolvimento, já que Brasília, em razão 
de seu posicionamento dentro da Folha (extremo sudoeste). não 
permite influenciar de forma decisiva grande parte da área A 
despeito disto, algumas localidades ou eventos são responsáveis 
pela ocupação deste espaço, merecendo destaque: Barreiras, 
Guanambi e as interligações leste-oeste através das rodovias BR-
242 e BR-030, no Estado da Bahia; Otinolândia, Janatíba e a BR-
122, no Estado de Minas Gerais, e a BR-020 e as G0-11 0/11 8, no 
Estado de Goiás É evidente, contudo, a participação do rio São 
Francisco na interiorização desta região Cognominado "Rio da 
Integração Nacional", foi a primeira e mais importante via de 
acesso, permitindo a navegação de embarcações de médio porte 
por todo o seu curso, desde latitudes a montante de 17°S 
(Pirapora-MG) até, praticamente, a latitude de 9°30' (Petrolina
PE e Juazeiro-BA), em uma extensão de mais de 1 200 km Ainda 
que a colonização se haja processado modestamente e restrita às 
áreas de sua influência, sempre foi a principal fonte de alimentos 
das populações ribeirinhas, bem como hoje se define como um 
dos maiores potenciais para irrigação, além de seus imensuráveis 
recursos energéticos 

Reputamos existir na Folha SD 23 Brasília uma das maiores 
extensões de terras férteis, em forma contínua, com uma área de 
cerca de 3 300 000 ha situada em relevo altamente favorável à 
atividade agrícola e localizada na grande depressão do rio São 
Francisco e seus afluentes (Corrente, Carinhanha, Verde Grande e 
Grande), sem considerarmos, contudo, que esta unidade evi
denciada poderá ser ampliada, já que seus limites extravasam os 
desta Folha Uma análise mesmo que sumária permite identificar 
o grande potencial agrícola da região, apoiado no trinômio solo
relevo-clima, sendo este último considerado não pelas con
dições meteorológicas, mas interpretado em razão do grande 
potencial hidroagrícola da área Se considerarmos a totalidade 
das terras aptas para a agricultura, incluindo aquelas com limi
tações por fertilidade, este número sobe a mais de 5 500 000 
ha, nesta mesma região É importante lembrar que junto a esta 
área afloram jazidas de calcário, as quais poderão ser utilizadas 
como matéria-prima para fabricação de corretivos da acidez dos 
solos Com menor ênfase vale mencionar as regiões de Com
binado e Jacaré, nas cabeceiras do rio Palma, Estado de Goiás, e a 
área compreendida pelo rio São Vicente, para o sul. passando por 
laciara até a rodovia G0-63. 

A rede de drenagem apresenta-se bastante diversificada e 
relativamente densa, mesmo tratando-se de uma região onde em 
grande parte o clima é semi-árido e nem todos os rios são pere
nes Três importantes bacias fluviais estão aqui parcialmente re
presentadas: a bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins e a 
bacia do Paraná Da primeira, merecem destaque os rios Verde 
Grande, Carinhanha, Corrente, Paramirim e Grande, afluentes do 
rio São Francisco, o qual corta transversalmente esta área, de 
sudoeste, nas proximidades da cidade de São Francisco, para 
nordeste, a jusante de lbotirama 

Da bacia do Tocantins sobressaem os rios Paranã e Pztlma, que 
nascem, respectivamente, na serra da Carreira Comprida, pró
xima a Formosa-GO, e na borda ocidental da Serra Geral de Goiás, 
ambos convergindo a noroeste, junto à cidade de Paranã 

A bacia do Paraná esta representada apenas pelas cabeceiras 
de pequenos tributários, como o:> rios Bezerra, Preto e São 
Bartolomeu, cujas nascentes acham-se no Distrito Federal 

Finalmente, as bacias dos rios de Contas, Pardo e Jequiti
nhonha, a leste e sudeste da Folha, com pouca significância, são 
registradas apenas pelas nascentes de alguns de seus afluen
tes 
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O clima, que será objeto de maiores detalhes no Capítulo 5-
Uso Potencial da Terra, merece aqui um breve comentário para 
que melhor se entenda a área em função da sua ocupação 
atual e futura 

A precipitação mensal apresenta enorme variação tanto no 
enfoque espacial quanto temporal O trimestre mais chuvoso, que 
corresponde aos meses de novembro, dezembro e janeiro, apre
senta um retardamento de aproximadamente um mês para oeste 
e nordeste da Folha Com relação ao trimestre mais seco- junho, 
julho e agosto -, não há grande variação espacial No entanto, 
estes dados são bem discrepantes quando confrontamos seus 
valores absolutos para toda a área Assim, no trimestre mais 
úmido os índices pluviométricos variam de 300 a 800 mm, 
enquanto no trimestre mais seco a precipitação total permanece 
em torno de poucos milímetros, chegando até a ausência de 
chuva 

Pelo mapa de isoietas elaborado pela Divisão de Uso Potenci
al da Terra- Projeto RADAMBRASIL, com dados pluviométricos 
fornecidos pela SUDENE, verifica-se que o total anual de chuva, 
para esta área, varia de 650 mm, nas regiões nordeste e sudeste, 
até valores superiores a 1 750 mm, na porcão ocidental As 
menores precipitações anuais foram observad~s nas localidades 
de Pindaí. Pedra de Maria da Cruz, São João do Paraíso, Monte
zum a e Lagoa do Dionísio, cujos registros acusam, respectiva
mente, 577 mm, 570 mm, 560 mm, 555 mm e 577 mm Por outro 
lado, as precipitações mais•elevadas foram registradas nos pos
tos meteorológicos localizados em Monte Alegre de Goiás 
(1 984 mm), Taguatinga (1 839 mm) e Ponte Alta do Bom Jesus 
(1 768 mm), todas no Estado de Goiás 

A temperatura, expressa em média mensal e anual, é outro ele
mento rle grande significado para a interpretacão climática A 
temperatura média anual nesta área está repres~ntada pelas iso
termas que variam de 19° a 25°C, com as menores médias anuais 
ocorrendo a nordeste da Folha, nas localidades de Saudável 
(18,8°C), Brotas de Macaúbas (19, 1 oq e Caraíbas (19, 1 °C); a 
sudeste em Jacaraci (19,8°C), São João do Paraíso (20.4°C), Rio 
Pardo de Minas (20,5°C), Serra Nova (20,4°C), Porteirinha 
(20.4°C). Serranópolis (20.4°C) e Riacho dos Machados (20,4°C); 
a leste, com centro em Maniaçu (20, 1 oq e a sudoeste, repre
sentada pelas localidades de Cavalcante (19.7°C), Alto Paraíso de 
Goiás (19,7°C) e Brasília (20,0°C} Todas estas localidades estão 
situadas em região de altitudes elevadas, com cotas em geral 
superiores a 800 m 

As maiores médias anuais são verificadas a noroeste, com a 
isoterma de 25°C passando ao sul da cidade de Paranã (25,3°C) e 
infletindo para norte até o limite da Folha Estas linhas térmicas 
decrescem para sul e leste, com pronunciada penetração na dire
ção noroeste-srrdeste, até as proximidades de Monte Alegre de 
Goiás (24,2°C) Também no vale do rio São Francisco ocorrem 
temperaturas elevadas, com as médias anuais mais significativas 
sendo registradas de Carinhanha para norte, passando por S 
Maria da Vitória (24,0°C), Bom Jesus da Lapa (23.7°C), Paratinga 
(23,7°) e lbotirama (23.7°C) 

O mês mais quente é, em geral, outubro, com um acréscimo 
em torno de 1 ,0° a 1 ,5°C sobre a média anual. exceção para a 
região de Barreiras, em que a temperatura média anual- 24,0°C
sofre um incremento de 2.4°C na média deste mês O mês mais 
frio, coincidente com julho, apresenta isotermas com análoga 
distribuição espacial. se comparadas com as médias anuais e 
com as do mês mais quente As menores isotermas para este mês 
são registradas na região nordeste, com variação de 15,5°C a 
18,0°C; na região de Maniaçu, variando de 17,5°C a 18,0°C; 
Jacaraci, com 18,0°C, e no centro-oeste, representados por 
Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás, com 17,5°C a 18,0°C 

A amplitude térmica é relativamente pequena, não ultrapas
sando, em geral, valores superiores a 4°C 

Com relação às classificações usualmente descritas, mencio
naremos apenas a de Koppen, por ser de fácil e ampla aplicação, 
uma vez que os parâmetros utilizados são fornecidos por todos os 
postos meteorológicos e ainda porque as classificações de 
Bagnouls & Gaussen e Thornthwaite estão contidas, respectiva
mente, nos Capítulos 4- Vegetação e 5- Uso Potencial da Terra, 
deste relatório 
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Segundo Koppen, os tipos climáticos aqui encontrados são os 
seguintes: Aw, BSw"h', Cfbl e Cwbl (Fig. 3 1) É importante men
cionar que para o delineamento destas unidades climáticas 
recorreu-se ao Atlas Climatológico do Brasil, edição 1 969, em 
escala muito reduzida, portanto de grande generalização 

Aw- Clima quente com estação seca bem acentuada coinci
dindo com o inverno. Apresenta pelo menos um mês com precipi
tação inferior a 60 mm A temperatúra do mês mais frio é superior 
a 18°C e a amplitude térmica das médias mensais se mantém 
abaixo de 5°C 

É a mais extensa unidade climática, ocupando cerca de 80% 
da área, exceto pelos extremos de seus quadrantes nordeste e 
sudoeste A ela corresponde uma vegetação do tipo Savana, no 
entanto, na região da Depressão do São Francisco a cobertura 
vegetal é predominantemente de Floresta Estacionai Decidual 

BSw"h' -Clima semi-árido ou das Estepes, quente e seco. A 
temperatura média anual se mantém acima de 18°C e o período 
seco, que ocorre no inverno, apresenta uma precipitação signifi
cativamente menor que a do verão, de maneira que os valores do 
mês mais úmido (verão) são, no mínimo, dez vezes maiores que a 
do mês mais seco (inverno) É encontrado no vale do Paramirim, 
estendendo-se para o sul até os Patamares do Médio Rio de 
Contas 

Cfbl- Clima mesotérmico A temperatura do mês mais frio fica 
abaixo de 18°C e não apresenta uma estação seca bem definida, 
sendo a precipitação distribuída por todo o ano, com o mês mais 
seco registrando uma coluna de chuva superior a 30 mm e os 
totais anuais, acima ele 900 mm Caracteriza-se, ainda, por verões 
brandos com temperatura média do mês mais quente igual ou 
inferior a 22°C Este tipo de clima é encontrado nas regiões ele 
altitudes elevadas e de forma muito pouco significativa, na por
cão leste-setentrional da Folha, corresponclendo ao Planalto 
da Diamantina 

Cwbl- Clima temperado e úmido, com temperatura média do 
mês mais frio inferior a 18°C e a do mês mais quente abaixo 
de 22°C 

A estação seca coincide com o inverno e a precipitação do 
mês mais úmido de verão é superior a dez vezes a do mês mais 
seco Este tipo de clima é encontrado nas regiões com altitudes, 
em geral, acima ele 1 000 m e nesta área faz-se referência de 
pequena ocorrência na parte oeste-meridional, correspondendo 
ao Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí e Chapadas do Alto 
Rio Maranhão 

Neste relatório é apresentada uma classificação climática e 
feita referência às condições meteorológicas que caracterizam a 
região Pensa-se, assim, fornecer subsídios para o julgamento da 
aptidão agrícola das terras, em termos de disponibilidade de água 
para as plantas, não obstante saber-se que a umidade dos solos é 
função apenas parcial do clima Isto significa dizer que mesmo os 
solos das regiões semi-áridas podem não apresentar, necessaria
mente, deficiência de umidade por todo o ano, dependendo ela 
posição que ocupam na paisagem, uma vez que podem ser supri
dos por água proveniente de outras fontes que não diretamente 
das precipitaçoes pluviométricas Desta forma, para determina
ção do regime de umidade dos solos, não basta o conhecimento 
elas quantidades anuais de chuva, rnas de sua distribuição 
mensal, da temperatura, da evapotranspiração potencial e das 
condições inerentes ao próprio solo e relevo local 

A importância do conhecimento do regime de umidade dos 
solos está não só na avaliação da quantidade de água disponível 
às plantas como na seleção de culturas mais adaptadas ou tole, 
rantes ao excesso ou carência de umidade, nos estudns de 
e11genharia hidráulica aplicada à agricultura É, ainda, um fator ele 
ação direta nos processos genéticos dos solos 

Na ausência de estudos para se estabelecerem as seções de 
controle de umidade dos solos, tomam-se os dados climáticos 
disponíveis para cada área e, tentativamente, estimam-se os seus 
regimes de umidade Estes são definidos em termos de presença 
ou ausência de lencol freático próximo à superfície e de umidade 
retida a tensões ménores que 1 5 atm, por determinado tempo e 
em determinado período do ano 

A temperatura dos solos é outra importante característica 
levada em consideração na Classificação Americana de Solos, 



Fonte: Atlas ClimatolÓgico do Brasil 

Fig 3 1 -Tipos de clima segundo Kõppen 

uma vez que, dentro de certos limites, afeta o crescimento das 
plantas e a formação dos solos. Evidentemente que, para esta 
área, as variações estacionais ou anuais de temperatura são 
pouco significativas, quando comparadas com outras regiões do 
País Este fator, como o anterior, carece de determinacões 
adequadas, portanto a avaliação do regime de temperatu.ra é 
baseada em dados climáticos genéricos 

Pelo exposto conclui-se que a correlação com a classificação 
americana de solos- "Soil Taxonomy" (1975)- seria tentativa e 
aproximada, razão pela qual deixou-se de apresentá-la junta
mente com os perfis de solos 

Para esta área foram definidos, com significância, os regimes 
de umidades: Áqüico, Údico e Ústico; e os regimes de temperatu
ras: Isotérmico e lsoipertérmico, a seguir descritos 

Regime Aqüico- Há condições de redução devido à saturação 
por água freática virtualmente livre de oxigênio A duração do 
período no qual o solo deve permanecer saturado não é bem 
definida, porém está implícito que deve ser de pelo menos alguns 
dias para que o oxigênio livre seja removido Os solos sujeitos a 
este regime de umidade encontram-se nas várzeas ou de
pressões mal drenadas Há aqueles em que o lençol freático está 
permanentemente próximo à superfície, como nos Solos Orgâni
cos e Hidromórficos Gleizados, e neste caso o regime é deno
minado peráqüico 

Regime Údico- Caracteriza-se pela seção de controle da umi
dade não se apresentar seca, na maioria dos anos, em qualquer 
parte, por um período de 90 dias, acumulativos É comum nos cli
mas onde a precipitação é bem distribuída e com suficiente chuva 
para que a umidade armazenada mais a precipitação se igualem 
ou excedam a evapotranspiracão 

Regime Ústico - É aquele. que apresenta umidade limitada, 
porém suficiente para propiciar condições para o crescimento 

das plantas Sendo a temperatura média anual do solo igual ou 
superior a 22°C ou se as médias de verão e inverno diferem em 
menos de 5°C nos primeiros 50 em de profundidade, a seção de 
controle de umidade deverá estar seca, em parte ou no todo, 
durante mais de 90 dias acumulativos, na maioria dos anos Con
tudo, a seção de controle estará úmida em alguma parte, durante 
mais de 180 dias acumulativos, ou estará continuamente úmida, 
em qualquer parte, pelo menos durante 90 dias consecutivos 
Este parece ser o regime mais difundido na área, compreendendo 
as regiões das Depressões do Tocantins e do São Francisco, 
grande parte do Planalto do Divisor São Francisco-Tocantins e a 
Baixa Chapada do São Francisco 

Regime Isotérmico - A temperatura média anual do solo é 
maior que 1 5° C, porém menor que 22°C e a diferença entre a tem
peratura de verão e de inverno, a uma profundidade de 50 em ou 
menos, é menor do que 5°C 

Regime lsoipertérmico- A temperatura média anual do solo 
é igual ou maior que 22°C e a diferença entre as temperaturas 
médias de verão e inverno, a 50 em ou menos da superfície do 
solo, é inferior a 5°C 

O conjunto de formas de relevo ou feições geomorfológicas 
contidas na Folha SD 23 Brasília propiciou a identificação e a hie
rarquização dos fatos morfológicos em cinco domínios, onze 
regiões e vinte e uma unidades geomorfológicas (vide 2 -
Geomorfologia) 

O domínio das Planícies de Acumulações Recentes engloba 
modelados de origem fluvial, representados pelas várzeas e terra
cos aluviais do médio São Francisco e seus afluentes, especial
~ente os rios Pardo, Carinhanha e Corrente na margem esquerda 
e Paramirim, Santo Onofre, Verde Grande e Gorutuba na margem 
direita O relevo é praticamente plano e os solos encontrados 
nesta unidade geomorfológica são predominantemente Aluvrais 
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eutróficos e distróficos, Planossolo Solódico e não solódico, 
Cambissolo eutrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, 
este último, em geral. ocorre com maior significância a montante 
destes afluentes e em terraços dissecados. Em menor proporção 
são encontrados Solos Hidromórficos Gleizados (Giei Pouco 
Húmico e Glei Húmico), Solos Orgânicos, Vertissolos, Laterita 
Hidromórfica e Solonetz Solodizado Contudo, no rio Paramirim a 
predominância é de solos das classes Planossolo Solódico e não 
solódico e Solonetz Solodizado 

O domínio das Depressões Pediplanadas compreende as 
Regiões da Depressão do Tocantins e da Depressão do São Fran
cisco-Rio de Contas e se caracteriza por uma "macrotopografia 
relacionada com fatores morfoestruturais, à qual se superpõem as 
feições resultantes das ações morfoclimáticas, gerando superfí
cies de aplanamento interplanálticas e periféricas, algumas das 
quais karstificadas" (vide 2 - Geomorfologia). 

Na Depressão do Tocantins, duas unidades geomorfológicas 
foram constatadas: o Pediplano do Tocantins e o Vão do Paranã. 
A primeira se apresenta em relevo plano e suave ondulado resul
tante de uma intensa morfogênese durante a qual ocorreram 
espraiamentos que cape iam grandes extensões sobre as quais se 
desenvolvem solos, em geral de natureza arenosa na superfície e 
afetados por uma drenagem impedida durante as épocas de chu
vas As principais unidades de solos encontrados nesta área são: 
Laterita Hidromórfica álica, Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico concrecionário, Solos Litólicos álicos e distróficos (em geral 
pedregosos), Cambissolos distróficos e álicos concrecionários e, 
em menor escala, Areias Ouartzosas distróficas e Planossolo 
Solódico e não solódico Em áreas de coberturas argila-arenosas 
mais espessas são encontrados Latossolos Vermelho-Amarelos 
álicos e distróficos textura média e Podzólicos Vermelho
Amarelos álicos textura arenosa/média A Unidade Vão do 
Paranã, posicionada na porção ocidental da Folha, entre relevos 
mars elevados, está relacionada a uma complexidade de solos 
diretamente subordinados ao relevo. ao material de origem e à 
drenagem São encontrados: Solos Litólicos, Solos Concrecio
nários Lateríticos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Vermelho
Escuros, Terra Roxa Estruturada Similar, Cambissolos, Laterita 
H idromórfica e Areias Quartzosas 

A região da Depressão do São Francisco-Rio .de Contas apre
senta uma morfologia, em geral, constituída por um conjunto de 
relevos aplanados com declives muito suaves, modelados sobre 
litologias do Grupo Bambuí e rochas do Arqueano Na unidade 
geomorfológica denominada Vão do São Francisco, os solos 
desenvolvidos diretamente ou com influência dos calcários, em 
geral, são Cambissolos eutróficos, Vertissolos e Latossolos 
Vermelho- Escuros eutróficos e os desenvolvidos sobre cobertu
ras terciário-quaternárias são Latossolos Vermelho-Amarelos áli
cos e distróficos e Areias Ouartzosas distróficas Na Unidade 
Pedi plano Sertanejo, que compreende a bacia do rio Paramirim e 
região oeste dos patamares do Espinhaço, estende-se para o sul 
até Guanambi, os solos são desenvolvidos sobre pedimentos 
arena-argilosos e o relevo varia de plano a suave ondulado, onde 
dominam os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos e álicos e 
Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos e distróficos; ao norte 
de Palmas de Monte Alto, o capeamento é menos espesso e por 
vezes afloram rochas do Pré-Cambriano e a vegetação é de 
Estepe (Caatinga) pouco densa com campos graminosos que cir
cundam as inúmeras lagoas temporárias (Fig 3 5) Os solos são 
Planossolos Solódicos e Solonetz Solodizado. Na Unidade dos 
Patamares do Médio Rio de Contas, o relevo é plano e suave 
ondulado e os solos estão representados pela Unidade de 
Mapeamento LVd6 

O domínio dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Concor
dantes representa cerca de 43% da área mapeada com continui
dade espacial ocupando a porção central e sudoeste da Folha 
Este domínio, representado por cinco unidades geomorfológicas 
distintas (vide 2- Geomorfologia), guarda entre si semelhanças 
de relevo e altimetria. Está caracterizado por superfícies aplana
das, exceto nas bordas dos Patamares do Chapadão e por rochas 
sedimentares referidas ao Cretáceo e metassedimentares do Pro
terozóico, podendo apresentar coberturas terciário-quaternárias 
(vide 1 -Geologia). 
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Na unidade geomorfológica denominada Chapadão Central. 
praticamente duas classes de solos possuem expressão geográ
fica: Latossolo Vermelho-Amarelo álico e Areias Ouartzosas dis
tróficas e álicas 

Nos Patamares do Chapadão a litologia pertence aos cal
cários, metassiltitos do Bambuí e arenitos do Urucuia recobertos 
ou não por material retrabalhado do próprio Urucuia O relevo 
varia de plano a ondulado com evidências de morros testemu
nhos do arenito e residuais ruiniforrnes do calcário Os solos mais 
importantes, do ponto de vista agrícola, estão representados 
pelas classes: Cambissolo eutrófico, Terra Roxa Estruturada 
Similar eutrófica e Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico; do pon
to de vista de extensão, merecem destaque as Areias Ouartzosas 
distróficas e álicas, os Latossolos Vermelho-Amarelos álicos e os 
Solos Litólicos eutróficos e álicos 

Nas unidades geomorfológicas denominadas Chapadas do 
Distrito Federal. Chapadas de Paracatu e Baixa Chapada do São 
Francisco (vide 2 - Geomorfologia), o relevo é constituído por 
superfícies tabulares que divergem quanto à altimetria relativa, 
mas apresentam uma característica similar quanto à distribuição 
e grau de desenvolvimento dos solos Assim, na primeira uni
dade, situada no extremo sudoeste da área e constituída por 
superfícies de aplanamento com incipiente degradação, predo
minam os Latossolos Vermelho-Escuros álicos e distróficos nas 
áreas de dissecação produzidas pelos rios São Bartolomeu, Preto 
e Bezerra, o relevo varia de suave ondulado a ondulado e os solos 
dominantes são Carnbissolos álicos, em geral, com concentração 
de concreções ferruginosas e ferromanganosas nos horizontes 
superficiais ( epiconcrec ionário) 

Nas Chapadas de Paracatu, a leste e nordeste da unidade 
anterior, caracterizada por urna topografia plana de altitude sus
tentada por uma couraça ferruginosa nas bordas que circundam 
estas superfícies, os solos são desenvolvidos a partir de cobertu
ras detrito-lateríticas e representados pelas classes Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico e álico e, em menor percentagem. 
junto aos drenas com buritis, Solos Hidromórficos Indiscrimina
dos Nas partes rebaixadas destas chapadas e nas bordas dos 
patamares, onde o relevo apresenta forte dissecação diferencial 
com variável aprofundamento da drenagem, os solos sucedem
se, respectivamente, entre as classes Cambissolos álicos epicon
crecionários e Solos Litólicos álicos concrecionários 

A Baixa Chapada do São Francisco interpenetra a unidade 
anterior através dos vales dos rios São Domingos e Urucuia e se 
estende para o sul passando por Arinos A litologia desta unidade 
corresponde a arcóseos e siltitos da Formação Três Marias e silti
tos e ardósias do Subgrupo Paraopeba, apresentando por vezes 
coberturas detrito-lateríticas referidas ao Terciário-Quaternário 
(vide 1 -Geologia) O relevo varia de plano a suave ondulado e os 
solos desenvolvidos a partir de litótipos do Grupo Barnbuí são pre
dominantemente Carnbissolos álicos epiconcrecionários e Solos 
Litólicos álicos cascalhentos; nas áreas de coberturas cujo 
material é análogo ao das Chapadas do Distrito Federal, os solos 
são Latossolos Vermelho-Escuros álicos e distróficos, Latossolos 
Vermelho-Amarelos álicos e distróficos e, eventualmente, Terra 
Roxa Estruturada Similar latossólica álica e distrófica; nas áreas 
de coberturas arenosas ou arena-argilosas, provenientes dos 
arenitos da Formação Urucuia, que capeiarn a região oriental de 
Arinos até a borda sudoeste dos Patamares do Chapadão, o relevo 
é plano com concentrações irregulares de pequenas lagoas onde 
a drenagem é imperfeita, contrapondo-se a zonns desta mesma 
área que se apresentam excessivamente drenadas Os solos são 
de natureza areno-quartzosa e representados pelas classes 
Areias Ouartzosas distróficas e álicas, Areias Ouartzosas Hidro
mórficas álicas e distróficas e grupamento indiscriminado de 
Solos Hidromórficos álicos; finalmente, os terraços aluviais do rio 
Urucuia, que correspondem ao nível mais inferior desta unidade, 
apresentam relevo plano e Solos Aluviais eutróficos, Cam
bissolos eutróficos e Solos Hidrornórficos Gleizados 

O domínio dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Dobra
das se caracteriza por feições de modelados de dissecação dife
rencial, estreitamente relacionados com a tectônica. corno os 
vales, cristas e escarpas, e feições de modelado de aplanamentos 
degredados e retocados, interrompidos por cristas residuais (vide 



2 - Geomorfologia) Este domínio apresenta grande variação 
altimétrica, com a média em torno de 900 a 1 200m e as maiores 
altitudes ao redor de 1 850 m, e se posiciona por toda a margem 
oriental e porção oeste-central da Folha 

As regiões denominadas Planalto da Diamantina, Planalto do 
Espinhaço e Planalto dos Geraizinhos, todas a leste, apresentam 
pequena variação de solos, a qual reflete preponderância das 
condições climáticas, litológicas e estruturais na evolução morto
genética, resultando na presença ou ausência de coberturas de 
materiais desagregados. Assim, nas superfícies planas, con
servadas, observa-se a predominância dos Latossolos Vermelho
Amarelos álicos e distróficos, pequenos vales de dissecação 
incipiente com Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, e nas 
áreas de modelados de dissecação diferencial, Solos Litólicos áli
cos e distróficos associados a afloramentos de quartzitos e 
arenitos 

As regiões do Planalto Central Goiano e Planalto das Nascen
tes dos Rios Paranã-Preto. situados na parte ocidental, apresen
tam, de modo geral, relevo forte ondulado, montanhoso e 
escarpado constituído por dobramentos perturbados pela tec
tônica de falha, como ocorre principalmente no complexo mon
tanhoso Veadeiros-Araí e serras de Unaí e da Carreira Comprida, 
concomitantemente com áreas conservadas de relevo plano e 
suave ondulado, como nos topos das Chapadas do Alto Rio 
Maranhão Nas primeiras unidades os solos são rasos e quase 
sempre pedregosos, representados por Solos Litólicos álicos e 
distróficos, associados a afloramentos de quartzitos, contras
tando com os Latossolos Vermelho-Escuros álicos dos topos 
aplanados, e Cambissolos e Litólicos álicos dos relevos monta
nhosos, coexistentes nas Chapadas do Alto Rio Maranhão 

Finalmente, o domínio dos Planaltos Cristalinos, localizado na 
porção leste meridional da área mapeada e representado apenas 
pela unidade geomorfológica dos Patamares Orientais e Oci
dentais do Espinhaço Esta unidade apresenta feições de relevo 
caracterizado por vales em canyon e escarpas e colinas com 
topos convexos, podendo apresentar alguns restos de topos pla
nos e amplas rampas coluviais (vide 2- Geomorfologia) Os solos 
mais frequentemente encontrados nesta unidade são Cam
bissolos eutróficos e Solos Litólicos eutróficos, em relevo 
ondulado, forte ondulado e montanhoso; Podzólicos Eutróficos, 
em relevo suave ondulado e ondulado, e Latossolos Vermelho
Amarelos distróficos, eutróficos e álicos, em relevo plano e 
suave ondulado 

Nesta área foram determinadas quatro regiões fitoecológicas 
distintas - Savana, Estepe, Floresta Estacionai Semidecidual e 
Floresta Estacionai Decidual -,além de Áreas de Tensão Ecoló
gica, das Formações Pioneiras, de Ação Antrópica e Refúgio 
Ecológico, caracterizadas por suas fisionomias (vide 4- Vegeta
ção), as quais podem ser resumidas como segue: 

Savana (Cerrado) é uma vegetação xeromorfa, oligotrófica, 
com fisionomias variando do arbóreo denso ao gramíneo-lenho
so Apresenta árvores de pequeno porte, agrupadas ou isoladas 
sobre um tapete graminóide hemicriptófito 

Estepe (Caatinga) é uma vegetação lenhosa, decidual. com
posta por fanerófitas espinhentas, cactáceas suculentas, áfilas e 
tufos eventuais de gramíneas 

Floresta Estacionai Semidecidual é uma formacão florestal 
presa ao clima de duas estações distintas, caracte.rizadas pela 
seca ou pelo frio Seus indivíduos têm adaptação à deficiência 
hídrica ou à queda de temperatura nos meses mais frios A per
centagem de árvores caducifólias no conjunto florestal deve 
situar-se entre 20 e 50% 

Floresta Estacionai Decidual é uma formacão semelhante à 
anterior, diferindo em relação ao total de qued~ de folhas durante 
o período desfavorável, que deve ser igual ou superior a 50% 

Áreas de Tensão Ecológica compreendem as zonas de con
tato entre diferentes domínios florísticos, promovendo o apareci
mento de faixas onde se encontram representantes das regiões 
ecológicas que integram o contato. 

Áreas das Forma ões Pioneiras são aquelas representadas 
pela vegetação de p meira ocupação, azonais e pertencentes a 
domínios florísticos nstáveis 

Áreas Antrópicas são aquelas resultantes da intervenção pro
vocada pela ação do homem sobre a vegetação natural 

Refúgio Ecológico é constituído por comunidades que se 
instalam em locais geralmente elevados, de reduzida extensão, 
onde existem condições excepcionalmente favoráveis a deter
minadas plantas em meio que lhes é hostil. 

As unidades litoestratigráficas que ocorrem nesta Folha refle
tem vários eventos geológicos e têm idades referidas desde o 
Arqueano ao Cenozóico Afloram seqt..iências arqueanas compos
tas de terrenos de alto e médio graus de metamorfismo, cobertas 
por pacotes metassedimentares proterozóicos intensamente 
dobrados e unidades sedimentares mesozóicas e cenozóicas 

O Arqueano é representado pelos complexos polimetamórfi
cos Caraíba-Paramirim, Santa Isabel, Guanambi, Goiano e o 
Granitóide São Timóteo, que são constituídos por um conjunto de 
gnaisses e migmatitos, com corpos graníticos e sieníticos, con
tendo núcleos de rochas básico-ultrabásicas, enclaves de rochas 
granulíticas cortadas por diques básicos e afetados por anate
xia 

Em meio a estas rochas de alto e médio graus, formando cor
pos alongados e considerados como restos de greenstones. ocor
rem seqüências vulcanossedimentares de baixo grau que com
põem os Complexos de Conceição do Norte, Brumado, Urandi, 
Boquira e Riacho de Santana, cujos principais litótipos são rochas 
calcossilicáticas, xistos, básico-ultrabásicas, filitos, metassilti
tos, formações ferríferas bandeadas, quartzitos e cherts 

As rochas destes complexos ocorrem na porção leste da 
Folha, entre a Chapada Diamantina e a Serra do Espinhaço, a 
oeste do Espinhaço (Pedi plano Sertanejo); na bacia do rio Paranã, 
no quadrante NO da Folha (Pediplano do Tocantins) e em algu
mas janelas de erosão. 

As seqt..iências atribuídas ao Proterozóico são representadas 
pelos Supergrupos Espinhaço e São Francisco, pelos Grupos 
Araxá, Anaí. Serra do lnhaúmas e pela Formação Ticunzal Estas 
unidades ocorrem nas partes oriental e ocidental da Folha e são 
formadas por pacotes metassedimentares cujos principais litóti
pos são quartzitos, metapelitos, xistos e metarcóseos, destacan
do-se pela ampla distribuição e importância pedológica as 
seqt..iências carbonáticas do Grupo Bambuí 

O Mesozóico é representado pela Formação Urucuia, que é 
constituída predominantemente de arenitos e forma uma superfí
cie tabular na parte central da Folha (Planalto do Divisor São 
Francisco-Tocantins). 

Finalmente, as coberturas arenosas, arena-argilosas e argilo
sas, desenvolvidas a partir de ciclos de denudação e pediplana
ção sobre unidades geológicas mais antigas, representam os 
eventos geológicos do Cenozóico 

3 3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

A metodologia utilizada para realização deste levantamento foi a 
adotada pelo Projeto RADAMBRASIL, que consiste na utilização 
de imagens de radar na escala 1 :250 000 como material básico, 
intenso trabalho de campo e integração interdisciplinar 

3 3 1 - Trabalhos de escritório e campo 

A primeira fase dos trabalhos consistiu na interpretação prelimi
nar das imagens, compartimentando-se áreas com característi
cas semelhantes em relevo, vegetação, padrões de drenagem, 
textura e variações cromáticas da imagem. Foram utilizados 
como subsídios, nesta e nas demais fases dos trabalhos, os 
levantamentos pedológicos e geológicos existentes sobre a área, 
cartas planialtimétricas na escala 1 :100 000 publicadas pelo 
DSG, IBGE e SUDENE/SUVALE, bem como imagens Landsat na 
escala 1 :500 000. 

A etapa seguinte consistiu nos trabalhos de campo onde 
foram feitas penetrações através da malha rodoviária, percorren
do-se todas as estradas e grande parte dos caminhos existentes, 
dando-se especial importância às zonas não cobertas por levan
tamentos anteriores Nestes percursos, foram classificados os 
solos e estabelecidas as proporções entre as ocorrências, 
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relacionando-as com as classes de relevo e demais fatores restri
tivos, tais como pedregosidade, erosão e impedimentos à drena
gem, observando-se também as características ambientais 
Ainda nesta etapa foram coletadas amostras para caracterização 
das principais unidades de mapeamento, bem como para elimi
nar dúvidas referentes à classificação 

Os solos foram classificados a partir de perfis expostos em 
cortes de estrada, trincheiras e com o auxílio de trados do tipo 
holandês e orchard 

Finalmente, foram reinterpretados os mosaicos, estabelecen
do-se o delineamento final das manchas e montada a legenda 
dos solos a partir dos dados de campo e dos resultados das análi
ses de laboratório O produto deste trabalho foi reduzido para a 
escala 1 :1 000 000, efetuando-se as devidas simplificações, 
para tornar compatível a densidade de informações com a escala 
de publicação do mapa final Contudo, em algumas áreas, devido 
à complexidade das associações de solos e relevo, foi estabele
cido um nível de detalhamento que excede o da escala de publi
cação (levantamento a nível exploratório) Esta medida foi adota
da para tornar mais informativo o mapa 

Neste levantamento, para efeito de classificação, foram cole
tadas 128 amostras para análise completa referentes a 36 perfis 
de solos descritos, 198 amostras extras para análise completa e 
108 amostras para análise de fertilidade 

Constam neste relatório 39 perfis (resultados analíticos e mor
fológicos) extraídos dos levantamentos realizados na área pela 
EMBRAPA/SNLCS, que foram utilizados pata auxiliar a caracteri
zacão das classes de solo Em alguns destes perfis foram feitas 
modificacões na classificação em decotrência das atuais normas 
constantes na Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 1 O 
(1979) 

Os perfis coletados foram descritos segundo as normas dos 
EUA Department of Agriculture Soil Survey Staff (1951) e da 
Sociedade Btasileira de Ciência do Solo (1976), estando a 
nomenclatura dos horizontes e a classificacão dos solos de 
acordo com o sistema de classificação adotado pelo SN LCS/ 
EMBRAPA As cores foram obtidas por comparação com a 
Munsell Soil Calor Chatts (1971) 

Com a finalidade de fornecer mais informações para o uso 
agrícola, foram utilizados os critérios de fase, considerando-se os 
fatores pedregosidade, rochosidade e erosão 

3 3 2 - Trabalhos.de laboratório 

As análises físicas e químicas foram realizadas nos laboratórios 
do Servico Nacional de Levantamento e Conservacão de Solos
SNLCS/ÉMBRAPA e da Superintendência de De~envolvimento 
da Região Sul- SUDESUL 

As amostras de solo foram secadas ao ar, destonoadas e 
tarnisadas, obtendo-se a TFSA (< 2 rnm) A fração maior que 
2 rnm foi separada em cascalho (2-20 mm)e calhaus(>20rnrn) 

3 3 2 1 -Análises físicas 

Análise granulométrica- Dispetsão com hidróxido de sódio a 6% 
(SNLCS) e hexarnetafosfato de sódio (SUDESUL) com agitação 
violenta A argila é determinada pelo "Método do Densírnetro", 
modificado segundo Vettori & Pierantoni ( 1968), e pelo "Método 
da Pipeta", respectivamente 

Argila dispersa em água - Dispersão com água e agitação 
violenta, sendo a detetrninação análoga à da análise anterior 

Grau de floculação- Calculado segundo a fótrnula: 100 (argila 
total -argila dispersa em água)/argila total 

Equivalente de umidade- Determinado a partir de urna amos
tra previamente encharcada e submetida a uma forca centrífuga 
de 1 000 vezes a da gravidilde · 

3 3 2 2- Análises químicas 

Carbono orgânico - Determinado por oxidacão da matéria 
orgânica com bicrornato de potássio 0.4 N e tituÍado com sulfato 
ferroso (SNLCS) e pelo "Método de Combustão Úmida de 
Walkley-Biack" (SUDESUL) 
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Nitrogênio total- Determinado pelo "Método Kjeldall", modi
ficado conforme Vettori (1969) (SNLCS), e pelo "Método Macro 
Kjeldall" (SUDESUL) 

pH em água e KCI normal- Determinado por potenciometria, 
numa suspensão de solo-líquido de relação 1 :2,5 (SNLCS) e 
1:1 (SUDESUL) 

Carbonatos- Detetrninados volumetricamente com auxílio do 
calcírnetro de Collins (SUDESUL) 

Equivalente de CaC03 - Determinado pelo processo gasomé
trico, por cornpatação do volume de co2 produzido pelo trata
mento da amostra com HCI 1:1, sendo o volume de C02 obtido 
pelo tratamento de padrão de CaC0 3 com o mesmo ácido 
(SNLCS) 

Fósforo assimilável - Determinado pelo "Método Notte 
Carolina" Consiste em extrair o fósforo com uma solução de HCI 
0,05 N e H

2
S0

4 
0,025 N dosando-se por colorimetria em pre

sença do ácido ascórbico (SNLCS) 
Cálcio e magnésio trocáveis - Extraídos com solução KCI N 

(SNLCS) e KCI Na pH 7,0 e NH 4 0Ac a pH 8,0 (SUDESUL) dosados 
pot cornplexometria com EDTA 0,0125 M 

Potássio e sódio trocáveis - Extraídos com solução de HCI 
0,05 N (SNLCS), NH

4
0Ac Na pH 7,0 e HCI 0,05 N (SUDESUL) 

Determinados por fotornetria de chama 

Soma de bases ttocáveis (S)- Calculada pela soma de Ca++ + 
Mg++ + K+ + Na+ trocáveis 

Acidez trocável (H-I +AI+++)- Extraída com solução de CaOAc 
Na pH 7,0 na propotção 1:15, determinada por titulação com 
solução de NaOH 0,0606 N (SNLCS) Exttaída com solucão de 
BaCI trietanolarninado a pH 8,0-8,1 e titulado com H C I, sendo 
tarntSérn calculada pela difetença entre a capacidade de troca de 
cátions e a soma de bases determinadas a pH 7,0 (SUDESUL). 

Alumínio trocável -Extraído com solução de KCI N e deter
minado pela titulação da acidez com NaOH 0,025 N (SNLCS) 
Extraído com KCI N e titulação do petcolado com NaOH Em 
seguida a cornplexação do alumínio pelo fluoteto de Sódio N e 
posteriot liberação de quantidade equivalente de álcali que setá 
titulada com HCI padtonizado 

Hidrogênio ttocável -Calculado pela fórmula (H++ Ai+++) 
-Ai+++ 

Capacidade de troca de cátions (T) - Calculada pela fórmula 
T = S + W + AI+++(SNLCS) 

Saturação ern bases (V) - Calculada pela fórmula V= 1 OOS/T 
Saturação com alumínio trocável - Calculada pela fórmula 

100 AIH"/S +AI+++ 

Saturação com sódio - Calculada pela fórmula 100 Na I-(T 
Matéria orgânica -Obtida pelo produto entre a petcentagem 

de carbono otgânico e o fator 1.724 
Análise do complexo de laterização do solo - Determinada 

segundo método do ataque sulfúrico conforme Vettori ( 1969) 
(SNLCS e SUDESUL) 

Relacão Ki e Kr- Calculada sob forma molecular empregan
do-se a~ fórmulas Ki = 1.7 X Si0 2%/AI 20 3%; l<r = 1.7 X Si0 2%/ 
Al 2 0 3% + 0,6375 X Fe 20 3% 

Relação molecular AI2 0 3 /Fe2 0 3 - Calculada pela fórmula 
1,57 X AI 2 0 3%/Fe2 0 3% 

3 3 2 3- Análises de fertilidade (para efeito de classtttcação) 

Realizadas no laboratótio do SNLCS segundo metodologia 
adé!ptada pot Vettori (1969), sendo determinados pH em água. 
alumínio trocável, hidrogênio ttocável, cálcio, magnésio, potás
sio, sódio e fósforo 

3 4- SOLOS 

Os critérios adotados na classificação e as principais caractet ísti
cas das classes de solos que ocorrem na área deste levanta
mento, bem corno a descrição morfológica e os resultados 
analíticos de alguns perfis que caracterizam as unidades taxo
nômicas, serão apresentados no subitem a seguir 



3 4 1 - Critérios e fases adotados para a separação das classes 
de solos 

Álico - Indica solos com saturação em alumínio trocável maior 
que 50% 

Distrófico- Indica solos com baixa saturação em bases (V< 
50%) e saturação com alumínio trocável menor que 50% 

Eutrófico - Indica solos com alta saturação de bases (V > 
50%) 

Os caracteres álico, distrófico e eutrófico são determinados a 
partir da saturação com alumínio trocável ou bases no horizonte 
B Em solos pouco evoluídos (sem horizonte B), a determinação é 
realizada no horizonte A ou C 

Argilas de atividade alta (Ta) e de atividade baixa (Tb)- Indi
cam se a capacidade de troca de cátions (T), da fração argila após 
correção para carbono, é superior a 24 mE/1 00 g de argila (Ta) ou 
inferior (Tb), sendo determinada no horizonte B Nos solos que 
não possuem B, no horizonte A ou C 

Abr úptico -Caráter que indica mudança textura i abrupta entre 
os horizontes A e B 

Plíntico- Caráter utilizado para designar solos que apresen
tam plintita em alguma parte subsuperficial 

Húmico- Caráter utilizado nas classes dos Latossolos e Areias 
Quartzosas Hidromórficas, quando estes possuem um horizonte 
A muito espesso com alto teor de carbono orgânico e cores es
curas (geralmente, a parte superior do horizonte B também apre
senta alto teor de carbono orgânico e cores escuras) 

Pedregoso- Caráter utilizado para as classes de solo que apre
sentam calhaus e/ou matacões na massa do solo 

Concrecionário- Caracteriza solos que apresentam significa
tiva concentracão de concreções lateríticas em todo o perfil 

Epiconcrecionário- Caracteriza solos que apresentam signifi
cativa concentração de concreções lateríticas na parte superior 
do perfil (horizonte A ou horizonte A e parte superior do B) 

Carbonático - Qualificação utilizada para caracterizar solos 
que apresentam 15% ou mais de CaC03 equivalente(% por peso), 
mas que não possuem horizonte que satisfaça os requisitos do 
horizonte cálcico 

Com carbonato- Qualificação utilizada para caracterizar solos 
que apresentam teores de CaC03 equivalente(% por peso) iguais 
ou superiores a 5% e inferiores a 15% 

Solódico - Caráter usado para especificar saturação com 
sódio (1 00 Na' /T) entre 6 e 15% nos horizontes B e/ou C 

Pálido- Especificação utilizada rara caracterizar os Latosso
los Vermelho-Amarelos álicos que comumente apresentam no 
horizonte B, quando úmido, matiz 1 OYR com valores maiores que 
5 e cromas menores ou iguais a 4 

Latossólico- Termo que caracteriza solos com características 
intermediárias para Latossolos 

Podzólico - Expressão que designa solos que apresentam 
características intermediárias para a classe dos Podzólicos 

Litólico - Indica solos com características relacionadas aos 
solos Litólicos 

Vértico - Qualificação utilizada para indicar que a unidade 
possui características semelhantes às do Vertissolo, na parte 
subsuperficial do perfil 

Indiscriminado - Conceituação utilizada para solos em que 
não foi possível definir o tipo de horizonte A, textura e saturação 
de bases e/ou alumínio Para a classe Lateritas Hidromórficas o 
nível de pedregosidade e concreções também foi considerado 
para este caráter 

Tipos de horizonte A- Na ca'racterização das classes de solos 
foram considerados os horizontes A chernozêmico, A proemi
nente, A turfoso, A moderado e A fraco, que correspondem, res
pectivamente, aos epipedons mólico, úmbico, hístico e ócrico da 
"Soil Taxonomy" (1975) O horizonte A fraco corresponde tam
bém ao epidedon ócrico, diferindo do A moderado por apresentar 
teores mais baixos de matéria orgânica e cores mais claras 

Classes texturais- Os seguintes grupamentos de classes de 
textura foram utilizados na classificação textura! dos solos: 

-textura muito argilosa: quando o teor de argila do solo é superior 
a 60% 

-textura argilosa: compreende composrçoes granulométricas 
com 35 a 60% de argila, correspondendo às classes texturais 
argila, argila arenosa, argila si/tosa, franco-argiloso com mais de 
35% de argila e franco-argilo-siltoso com mais de 35% de 
argila 
-textura si/tosa: quando a composição granulométrica apresen
ta-se com menos de 35% de argila e menos de 15% de areia. 
-textura média: quando a composição granulométrica do solo 
possui menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, excluídas 
as classes texturais areia e areia franca 
-textura arenosa: compreende as classes texturais areia e 
areia franca 
-textura indiscriminada: significa ocorrência de mais de uma 
classe textura!, não sendo possível, entretanto, precisar a 
classe dominante 

De acordo com a percentagem de cascalhos (fração com 
diâmetro entre 2 e 20 mm), as classes de solo foram assim 
classificadas: 

Muito cascalhento - Quando o conteúdo de cascalho é 
superior a 50% 

Cascalhento- Indica que a percentagem de cascalhos no solo 
está entre 15 e 50% 

Com cascalho - Quando o conteúdo destas partículas está 
compreendido entre 8 e 15% 

Relevo - Foram utilizadas as seguintes classes de relevo: 
plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e 
escarpado, de acordo com a Reunião Técnica de Levantamento 
de Solos, 1 O ( 1979) 

Na caracterizacão de determinadas classes de solos, foram 
empregadas fases: objetivando-se a fornecer maiores subsídios à 
interpretação para o uso agrícola 

Fase pedregosa - Utilizada para caracterizar solos que apre
sentam calhaus e/ou matacões n9 superfície, podendo também 
ocorrer na massa do solo, em quantidades tais que os tornam 
inadequados à mecanização 

Fase rochosa - Utilizada para caracterizar sotos que apresen
tam as seguintes classes de rochosidade: rochosa, muito rochosa 
e extremamente rochosa, conforme a Reunião Técnica de Levan
tamento de Solos, 1 O (1979) 

Não foram utilizadas as fases pedregosa e rochosa para Solos 
Litólicos, uma vez que, normalmente, estes solos apresentam 
estas características 

Fase erodida- Utilizada para os Cambissolos e Solos Litólicos 
quando estes apresentam classes de erosão forte, muito forte ou 
extremamente forte, conforme a Reunião Técnica de Levanta
mento de Solos, 1 O ( 1979) 

3 4 2- Descrição das classes de solos 

Neste item, as classes de solos existentes na área em níveis re
presentativos serão descritas nas suas principais características 
As descricões morfológicas e resultados analíticos dos pontos 
amostrad~s seguem logo após as descrições das respectivas 
classes de solos 

3 4 2 1 - Latossolo Vermelho-Escuro 

Esta classe compreende solos com B latossólico, não hidromórfi
cos, profundos e muito profundos, apresentando seqLiência de 
horizontes A, B e C, profundidade de A+ B normalmente superior 
a dois metros, com transições difusas e graduais entre os hori
zontes, exceção para algumas transições claras entre A e B, em 
decorrência do escurecimento pela matéria orgânica no hori
zonte A Possuem baixo gradiente textura i, principalmente aque
les com textura argilosa ou muito argilosa, coloração entre 
vermelha e vermelha muito escura nos matizes 2,5YR a 1 OR, 
valores e cromas entre 3 e 6, inclusive, podendo apresentar algu
mas variacões São solos muito porosos, com alto grau de flocula
ção, forte~ente a bem drenados e morfologicamente ocupam os 
relevos com declives pouco acentuados A interação destes fato
res solo-relevo lhes confere alta resistência à erosão 

Como características químicas, apresentam baixa capacirlade 
de troca de cátions (valor T < 13 mEl em decorrência da fração 
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coloidal ser constituída. principalmente, de argilo-minerais do 
grupo da caulinita, sesquióxidos. quartzo e outros minerais resis
tentes ao intemperismo. exceção para alguns Latossolos Verme
lho-Escuros eutróficos. provenientes de alterações de rochas do 
Grupo Bambu i, intermediários para Cambissolos, os quais podem 
apresentar valores mais altos para a capacidade de troca. 
freqüentemente entre 1 O e 13 mE/1 00 g de argila, após correção 
para carbono. Baixos teores de argila dispersa em água (argila 
natural). conseqüentemente alto grau de floculação. predomi
nância na fração terra fina. das frações argila e/ou areia, sendo 
baixos os teores de silte, em virtude do avançado grau de intem
perismo destes solos. Alguns perfis, entretanto, apresentaram 
relações silte/argila e Ki um pouco elevadas(> O. 7 e 2.2. respecti
vamente), não compatíveis com os parâmetros definidos e usa
dos para distinção da classe dos Latossolos. talvez devido aos 
baixos percentuais de argila e aos elevados teores de areia. 
princ ipalmente areia fina , razão pela qual não foram considerados 
como disti ntivos para a classe. 

Os teores de ferro. proveniente do ataque sulfúrico, variam 
desde 1,9 a 15.7%. sendo que os va lores mais baixos correspon
dem a solos de textura méd ia e os mais altos a solos argilosos e 
muito argilosos. Verificou-se. desta forma. uma estreita relação 
entre os teores de ferro do ataque sulfúrico e a percentagem de 
arg ila, bem como em alguns casos a coloração mais vermelha não 
se relac ionava d iretamente com teores de ferro mais altos. 
Segundo VolkoH (1978). a coloração vermelha é determinada por 
um produto vermelho constituído por finos cristalitos de hema
ti ta: o teor de ferro em si e a natureza dos óxidos ferruginos-os são 
de pouca importância na determinação da cor. 

Na área em estudo. os Latossolos Vermelho-Escuros são 
eutróficos, distróficos e álicos. ocupando aproximadamente 
3, 7% da área mapeada. Os Latossolos álicos são fortemente áci
dos, de saturação com alumínio trocável superior a 60%, satura
ção de bases (V%) menor que 16% e de textura mais freqüente
mente argi losa e muito argilosa. Localizam-se principalmente a 
sudoeste da Folha, mais precisamente na região abrangendo o 
Distrito Federal (Fig. 3.2). estendendo-se para os municípios de 
Buritis, Formosa, Alto Paraíso de Goiás. São João da Alianca e 
Planaltina. São desenvolvidos a partir de coberturas detrito-l~te
rít icas de natureza argilosa, referidas ao Terciário-Quaternário, 
ocupando extensas áreas de relevo plano e suave ondulado, sob 
vegetação de Savana Arbustiva, Arbórea e Gramíneo-Lenhosa. O 
clima predominante é Aw na classificação de Kõppen, sendo em 
algumas áre\JS sob os tipos Cw. As precipitações pluviométricas 
anuais variam de 1.200 a 1 .500 mm. 

Em menor proporção ocorrem os Latossolos Vermelho-Escu
ros álicos de textura médaa, localizando-se principalmente em 
áreas compreendidas pelos municípios de Januária, São Fran
cisco e Montalvânia. desenvolvidos a partir de arenitos da Forma
ção Urucuia, referidos ao Cretáceo, e de coberturas areno-argilo
sas relacionadas ao Terciário-Quaternário. Situam-se em áreas 
de re levo plano e suave ondulado com vegetação de Savana, 
principalmente. Os distróficos ocupam posição secundária ém 
relação aos álicos e eutróficos e ocorrem geralmente em subdo· 
minância nas associacões. Suas características são semelhantes 
às do anterior. d ivergindo 'tão-somente no valor de saturação de 
bases e alumínio, com variacões entre 8 e 45% e O e 49%. res
pectivamente. Ocorrem sob formas variadas de vegetação. 
principalmente em áreas de contato Estepe/Floresta, Floresta/ 
Savana e Savana/ Floresta. além destas formações separada
mente. 

Os Latossolos Vermelho-Escuros eutróficos possuem acidez 
moderada, raramente forte. saturação de bases entre 52 e 80%. 
podendo ocorrer valores superiores em solos com textura 
argi losa e muito argi losa. desenvolvidos de rochas do Grupo 
Bambu f (Est. 3.1 A). A saturação com alumínio dificilmente ultra· 
passa 20%. Sua ocorrência é mais expressiva em regiões com
preendendo os municípios de Janaúba. Otinolândia. Varzelândia. 
ltacarambi. Montalvânia. Macaúbas, Riacho de Santana e Espi
nosa. representando aproximadamente 2.1% da área mapeada. 
São predominantemente de textura argilosa e média. desenvolvi· 
dos de rochas do Grupo Bambuí (principalmente calcários) e 
coberturas terciário-quaternárias. com possível influência de 
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Fig. J.2 - Aspecto dos padrões de Imagem de radar das chapadas com Latossolo 
Vermelho-Escuros. relevo plano da Uniciade LEa5, e áreas dissecadas com Carn 
btssolos. Latossolos Vermelho·Amarelos (restduats) e Solos l.Jtôltcos. relevo suave 

ondulado e ondulado. Unidade Ca 13. Distrito FederaL Folha 50.23-Y-C. 

materiais advindos de rochas do Grupo Bambuí, exceto para as 
ocorrências observadas nos munic ípios de Macaúbas. Boquira. 
Riacho dos Machados. Espinosa e Monte Azul. possivelmente 
relacionadas a rochas vulcanossedimentares básicas e ultra bási
cas do Arqueano. Fisiograficamente. ocupam posições seme
lhantes às dos álicos, com vegetação de Floresta Estacionai 
Decidual, Estepe e Contato Estepe/ Floresta . As precipitações 
pluviométricas médias anuais variam entre 700 e 1.200 mm. 

Com referência ao uso agrícola destes solos. de um modo 
generalizado, têm-se os eutróficos com uma ocupação bastante 
diversificada com culturas de milho, feijão. algodão. mamona. 
mandioca, além de pastagens de colonião. jaraguá e buffel grass. 
O aproveitamento dos distróficos restringe-se principalmente a 
pastagens e culturas de mandioca e milho; já os álicos são utiliza
dos quase que exclusivamente com reflorestamento de eucalip
tos, pinus e pastagem natural. Nas áreas ainda não desmatadas. 
c·onstatou-se o aproveitamento da vegetação (Savana) para 
obtenção de carvão. 

As principais l im itações para utilização agrícola referem-se. 
notadamente para os eutróficos. à carência em disponibilidade 
de água , uma vez que nas regiões de sua ocorrência há uma con· 
centração de chuva em poucos meses do ano (novembro a 
março). permanecendo os demais meses do ano com precipita· 
ção muito baixa ou ausente; para os distróficos, deficiência 
hídrica e baixa fertilidade natural; para os á li c os. além das anterio
res. incorre ainda em restrições ocasionadas pela presença do 
alumínio trocável e seus efeitos tóxicos para as plantas. Contudo, 
estes solos. de uma maneira geral, apresentam relevo adequado à 
mecanização, aliado ainda a excelentes propriedades físicas e 
facilidades de manejo. 



Para sua utilização agrícola, seriam necessanas 1rngações 
complementares no período de estiagem e adubações para corre
cão da fertilidade Tratando-se dos álicos e distróficos, ainda 
~eriam necessárias calagens para neutralização do alumínio tro
cável e fornecimento de cálcio e magnésio para as plantas 

Ocorrem algumas variações para Podzólicos, na Região da 
Depressão do São Francisco-Rio de Contas (vide 2 - Geo
morfologia). e para Cambissolos, sendo estas mapeadas ao sul de 
Taiobeiras, na Unidade LEe1 O. 

PERFIL N? 01 

Data - 07/07/66 

Fonte- Levantamento de Reconhecimentú dos Solos do Distrito Federal (Perfil 
31) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa fase 
Cerradão Subcaducifólio relevo plano 

Unidade de mapeamento- LEa5 

Localização - CPAC 

Situação e declividade- Trincheira situada em área praticamente plana, com 2% de 
declividade 

Altitude - 950 m 

Litologia e formação geológica - Cobertura detrito-laterítica Terciário 

Material originário- Desenvolvido a partir de cobertura de caráter argiloso 

Relevo - Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação- Cerradão Subcaducifólio com subst1ato graminóide 

Uso atual - Pastagem natural 

Ap 

A3 

0·1 O em; vermelho·escuro~acinzentado (1 OR 3/4, úmido), verme 
lho·escuro·acinze11tado (1 OR 3/3, úmido amassado). vermelho
amarelado (5YR 4/8. seco) e vermelho-amarelado (5YR 5/8. seco 
triturado); ârgila; fraca muito pequena a média granular e fraca 
pequena a média subangular; ligeiramente duro, muito friável. ligei· 
ramente plástico e pegajoso; transição plana e clara 

10-35 em; vermelho·eocuro (1 OR 3/6, úmido). vermelho-escuro
acinzentado (10R 3/4 úmido amassado). vermelho (2.5YR 4/6. 
seco) e vermelho·amarelaclo (5YR 4/8 seco triturado); a'gila; fraca 
pequena a média subangular; ligeiramente duro, muito fnável. 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B I 35· 70 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente m s1W; I igei
raramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; trans!ção plana e 
difusa 

B21 70·1 50 em; vermelho· escuro (1 OH 3,5/6): argila; fraca mu'to 
pequena granular com aspecto de mac~ç.a porosô pouco coerente m 
s!lu; muito friáve!. plástico e pegajoso; transição plar1a e difusa 

B22 150·260 em"; vermelho (1 OR ~ /6); argila; fraca muito requena 
granular com aspecto de maciça po1osa pouco coerente m sl/u; 
macio, muito friável, plástico e pegajoso 

Obs: trincheira com 1 70 em de profundidade; 
púros ao longo de todo a perfil; 
raízes abundantes no Ap e A3, muitas no B1 e comuns no 1321, predomi
nando as àe diâmetro entre 1 e 3 mm 

Análises físicas e químicas 

------
Fracões da 

Honzonte 
amostra total % --,----

Sí mb 

Ap 
A3 
B1 
B21 
822 

Pro f 
em 

0·10 
-35 
-70 
·150 
·260+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case 
20·2 
mm 

Terra 
fir,a 
<:' 
mm 

99 
99 
99 
99 
99 

Lab: SNLCS (2258·2262) 

Comp granulométric 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

15 
14 
15 
14 
16 

(tfsa %) 

Areia 
fi 'la 

0,20-
0.05 
mm 

21 
19 
20 
21 
23 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

19 
19 
18 
18 
19 

Argila 
<0.002 

mm 

45 
48 
47 
41 
42 

Argila (pH 1 :2.5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa Grau de % s;lte 

I I 
em flocu-

%Argila 
Água! KCI1 N ca++ I Mg++ K+ Na+ água lação 

% % 

14 69 0.42 4.9 4.2 0.4 0.10 002 

6 87 0.39 4.8 4.3 0.2 0.05 0,03 

1 98 0,38 4.9 4.2 0.2 0,03 0.03 

o 100 0.38 5,0 4.2 0.2 O.ü1 0.01 

o 100 0.45 4.6 44 0,2 0.02 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg ValorV I elE 
H+ JjalorT 

(sat de (orgâ-1 N _ç_ 
b•ses) nico) % N 

% % (soma) 
-- ---

0.5 1.9 7.fl 10.2 5 1,76 0.21 8 

0.3 2.0 5.8 8.1 4 1,16 0.08 15 
0,3 1.6 5.2 7.1 4 0.91 0.05 18 
0,2 1.5 4.4 6.1 3 0.73 0.05 15 
0,2 0.7 2.7 3.6 6 0.32 0.03 11 

r 

Ataque por K2S04 (d ~ 1 4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al2 0 3 Equiv de (%de 

Ti02 1 

-- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe20 3 % c~vel no 

valor T) 
Si02 Al20 3 Fe2 0 3 P205 (Ki) (Kr) 100Na+f 

J 
T 

14 2 15.7 7.4 0.38 1.54 1.19 3,35 
1 ~ .7 16.5 7.8 0.32 1.51 1.16 3,31 
15.1 16.6 7,5 0.38 1,55 1.20 3.47 
15.3 17.7 7.6 0.35 1.47 1.15 3.63 
14 4 16,2 7,5 0,31 1.51 1 '17 3.38 

. P:s~-~T~F1Sars_~~llúvers-rxtjrato ~~51--[--j ~()_O_A~; ass~mi· Equiv 

extrato Ág + Mg++ Kt I Na+ HCo3- so.- s +Ai+++ lável de 
m~~os/ % co3~ ppm urnid 

a 25"C ----mE/100g--- % 
---- ~------- ----------- --- - --------- __ __L __ 

AMOSTRA EXTRA N." 05 

Data - 19/08/80 

19 
87 
84 
88 
78 

2 
1 
X 
X 
X 

22 
23 
23 
22 
20 

Classificacão - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura muito 
argilosa r~levo plano 

Unidade de mapeamento- LEa4 

locol"rzacão- Estrada Ar.1nos-Bur'rt"1s v·la Cachoerra 27.4 km de Ar.mos entrada à 
direita (8strada para balsa do rio Urucuia) Ponto situado a LI ,5 km do entronca
mento Município de A1inos (MG) Lat 15°44"S e long 46°11 WGr Folha SD 23-
Y-D 

Situação e declividade - Coletado com trado d& caneco em jrea de superfície 
plana 

Litoiogia e formação geclógica- Siltitos Grupo Bambu( 

Material originário- Coberturas argilosas 

Relevo regional - Plano c suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem naturai 

Ap 

B 

0-20 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6. úmido). vermelho (2,5 YR 4/ 
6, seco); argila; moderada pequena blocos subangulares; ligeira
mente duro, friável. plástico e pegajoso 

1 00-120 em; vermelho (2.5YR 3/6); muito argiloso; friável, plástico e 
pegajoso 

Obs: descrição parcial 

PEDOLOGIA/309 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (801289-801290) 

Horizonte Fracões da 
amosira total % 

Comp granulométrica 

Símb 

Ap 
B 

Pro f Cal h 
em >20 

rnm 

0-20 o 
100-120 o 

Case 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

6 
3 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
005 
mm 

11 
8 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

42 
17 

Argila 
<0,002 

mm 

41 
72 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ água lacão 
% % 

24 
o 

41 
100 

1,02 
0,24 

5,5 
5,3 

4,1 
4,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

2,1 
0,3 

1,2 
1.2 

4,9 
2,8 

Ataque por H2S04( 1 1) 

e NaOH (0,8%) 

Si02 Al20 3 

23,5 20,5 
25,1 23,1 

Fe20 3 

8.4 
9,5 

Ti02 

0,55 
0.64 

ValorT 
(soma) 

8,2 
4,3 

P205 

1,3 0,2 
0,2 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

26 
7 

Si02 Si02 -- --
A120 3 R203 

(Ki) (Kr) 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1.55 
0,36 

AI20 3 ---
Fe20 3 

1 ,95 1.55 3,83 
1,85 1.46 3,81 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

I 
K+ 

0,54 
0,10 

N 
% 

0,13 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I 
Na+ 

0,01 
0,01 

c 
N 

12 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ trow 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 

C E do 100AI+++ assimiw Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ Água 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg __ 

AMOSTRA EXTRA N? 09 

Data - 30/09/80 

HCO,- so.~ 

co,~ 

----
S +AI+++ 

36 
80 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

24,5 
25.4 

Classificacão - Latossolo VermelhowEscuro álico A moderado textura média 
relevo pla~o 

Unidade de mapeamento - PE23 

Localização - Lado direito da estrada São Francisco-Angical. a 12.7 km de São 
Francisco Município de São Francisco (MG) Lat 15°54'S e long 44°43'WGr 
Folha SD 23-Z-C 

Situacão e declividade - Amostra coletada com trado de caneco, em superfície 
plana" com declividade de 2% 

Litologia e formação geológica- Siltitos e calcários Grupo Bambu{ 

Material originário - Coberturas arenowargilosas 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Não perceptível 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Floresta primária 

A 

B 

0-20 em; bruno (1 OYR 4/3, seco), bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 
4/2. úmido); franco-arenoso; moderada pequena e média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, não plástico e· não pew 
gajoso 

100-120 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/6, seco). vermelho 
(2,5YR 4/6, úmido); franco-argila-arenoso; fraca pequena granular; 
macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegaw 
joso 

31 0/PEDOLOGIA 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Cal h 
Símb Prof 20-2 

A 
B 

em em 

0-20 
100-120 

Granulometria 

Areia Silte 
muito 

Case 
2-0,2 

em 

1.1 
o 

% 

Argila 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

1.4 
1,5 

Argtla 
nat 
% 

fina 0,0511 0.02- <o.oo2 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

12,6 10.4 5,2 12,9 3,2 
22,6 15,9 7,2 26,0 4,5 

Ki 

1.45 1,09 1,95 5,1 

Lab: SUDESUL (08948-08949) 

Granulometria % 

Areia grossa 

mm mm 
1-0,512-0.2 

0,8 
1,1 

Grau 
de fio-
culacão 

% 

75,1 
82,6 

4,3 

20,0 
11.7 

Silte 
(0,05-
0.002) 

Argila 

0,81 
0,61 

0,7 

Areia Areia fina 
média 
0,5- 0.25-!

1
0.2-. I 0.2-

0,25 o. 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

9,0 52,9 61,9 56.7 
6.4 26,5 55,1 46.4 

Ataque por H2S04% 

Si02 Al20 3 Fe20 3 

4,35 5,10 2,61 
9,16 8,82 4,99 

C/N 

1,20 8 
1,77 1,30 1.76 5.4 4.4 0,2 0,34 4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

NH4 
OAc 

0.48 0,22 0,18 0,18 0,20 0,16 0,04 0,03 0,90 
0,30 0,20 0,16 0,13 0,07 0,04 0,03 0,02 0,56 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v 

Acidez T % 100 Al+3 100 Al+3 
Al+3 ---trocável AI+3+S1 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,8 4,00 2,20 4,90 3,1 o 18,37 29,03 47,5 
1.4 3,52 2,64 4,08 3,20 13,73 17,50 71.4 

AMOSTRA EXTRA N? 1 7 

Data - 24/03/81 

AI+3+S2 

57,5 
78,2 

S2 

KCie 
HCI 

0.59 
0,39 

100 Na+ 

T 

Classificação - Latossolo VermelhowEscuro distrófico A moderado textura muito 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Re11 

Localização- Lado esquerdo da estrada Campos Belos-Monte Alegre (G0-118), a 
13,6 km de Campos Belos Município de Monte Alegre de Goiás (GO) Lat 13°12'S 
e long 46°47'WGr Folha SD 23-V-C 

Situacão e declividade - Amostra coletada com trado de caneco em área de 
superfície plana 

Litologia e formação geológica- Siltitos Subgrupo Paraopeba Grupo Bambuí 

Material originário- Material proveniente da decomposição de rochas do Bambuí, 
com possível influência de material retrabalhado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

B 100-120 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido), vermelho (1 OR 4/ 
6,-seco); muito argilosa; muito plástico e muito pegajoso 

Obs : descrição parcial 



Análises físicas e químicas Lab :SNLCS (81 0870) 

Horizonte Frações da Comp gra nulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0.002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0.05 0.002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

B 100-120 o 99 9 5 10 76 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu-
%Argila 

Ágtoa I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lação K+ Na+ 
% % 

o 100 0,13 5.2 4.4 0.4 0,03 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N _ç_ 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,5 0,3 2,5 3,3 15 0.63 0.06 11 

Ataque por H2S04(1 :1) Sat. 
e NaOH (0,8%) e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 

Al20 3 R203 
CaC03 Na+ tro-

Fe2o 3 % cável no 
valor T) 

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

22.9 27.4 14,2 0.49 1 .42 1,07 3,02 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato c a++ Mg++ K+ Na+ 

Água 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 009----

PERFIL N? 03 

Data - 07/04/78 

HC03- so.-
~~~-

lável de S +AI+++ 
co3- ppm umid 

% 

38 29.3 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento dos Solos do Norte de 
Minas Gerais (Perfil 29) 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura muito 
argilosa fase transição Floresta/Caatinga relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ce29 

Localização- Lado direito da estrada Jaíba-Mocambinho, distante 30 km deJaíba; 
0,5 km em picada secundária Município de Manga 

Situação e declividade - Área plana de terraço elevado, com 0-3% de declivi
dade 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Embasamento 
de rochas do referido Grupo, com possível influência de cobertura de material 
retrabalhado 

Material originário - Proveniente da alteração de rochas do Grupo Bambuí 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 460 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local -Culturas de feijão-mulatinho e sorgo 

Vegetação primária -Transição Floresta/Caatinga 

Uso atual -Culturas de sorgo e feijão-mulatinho 

Ap 0-20 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 3/4, úmido) e bruno-escu
ro (1 OYR 3/3. úmido amassado); muito argiloso; plástico e pega
JOso 

821 40-70 em; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido amassado); muito 
argiloso; plástico e pegajoso 

822 70-11 O em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido amassado); muito ar
giloso; plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 0687-78 068g) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosÍra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

Ap 
821 
822 

Argila 

Prol Cal h 
em >20 

mm 

0-20 o 
-70 o 
-110 o 

Grau de % Silte 

Case 
20-2 
mm 

1 
1 
2 

fina 
<2 
mm 

99 
99 
98 

(pH 1:2.5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

12 
10 

9 

0,20-
0.05 
mm 

5 
4 
4 

Complexo sortivo 

0,05-
0,002 

mm 

22 
17 
16 

<0,002 
mm 

61 
69 
71 

mE/100g 
dispersa 

em !locu-
%Argila 

Ágtoa I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lação K+ Na+ 
% % 

39 
o 
o 

36 0,36 
100 0,25 
100 0,23 

6,3 
5.4 
4.8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

5,4 
4.8 
4.4 

Valor S I AI+++ I H+ I Valor T 
(soma) (soma) 

12.9 
7,0 
5.4 

o 
0,1 
0,5 

3;7 
3,8 
4,1 

16,6 
10.9 
10,0 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

28.4 
29,6 
29,5 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

26,2 
27,3 
26,1 

Fe20 3 

13,3 
13.9 
13,9 

Ti02 

0.56 
0,52 
0,56 

P205 

10.4 
5,5 
3,5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

78 
64 
54 

Si02 --
Si02 

AI20 3 R203 

(Ki) 

1,84 
1,84 
1,92 

(Kr) 

1.39 
1.39 
1.43 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

3,3 
1.4 
1,8 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,84 
1,09 
0.49 

AI203 
~~-

Fe20 3 

3.09 
3.08 
2,94 

0,25 
0,07 
0,05 

N 
% 

0,20 
0,13 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0.06 
0,02 

c 
N 

9 
8 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
1 

<1 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.-

~~~-

S +AI+++ 1ável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg --

PERFIL N? 04 

Data - 1 2/06/72 

co3-

o 
1 
8 

ppm 

1 
<1 
<1 

umid 

% 

31 
30 
30 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 1 (Perfil 53) 

Classificacão - Latossolo VermelhO-Escuro eutrófico A moderado textura média 
fase Caati~ga Hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LEe18 

Localização- Lado esquerdo da estrada Macaubas-Boquira. distando 19,60 km de 
primeira Município de Boquira 

Situação e declividade- Meia trincheira sob vegetação natural e em terço médio a 
superior de elevação com 4% de declividade 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano (A) Grupo Chapada Diamantina 

Material originário - Cobertura de material arena-argiloso sobre arenitos e 
quartzitos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional -Suave ondulado 

PEDOLOGIA/311 



Altitude - 550 m 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade --Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga Hipoxerófila Arbórea e Arbóreo-Arbustiva com atoeira. 
brauna, imburana-de-cheiro, mandacaru e arranha-gato 

Vegetação ptimária- Caatinga Hipoxerófila Arbórea e Arbóreo-Arbustiva 

Uso atual - A área é bastante utilizada com pastagem, palma forrageira e 
mandioca 

A1 

81 

821 

822 

0-15 em; bruno-amarelado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno-aver
melhado (2,5YR 4/4, seco); franco-arenoso; fraca muito pequena e 
pequena blocos subangulares; muitos poros pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e clata 

1 5-40 em: vermelho-escuro (I OR 3/6, úmido). vermelho (2,5YR 4/8 
seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e comuns pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

40-70 em; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido) vermelho (10R 4/8, 
seco); franco-a1gilo-arenoso; fraca pequena Qlocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e comuns pequenos; macio, muito 
friável. plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

70-1 20 crn ': verme'lho (1 OR 4/6, úrnido), vermelho (2,5YR 5/8, 
seco}; frônco-argilo-arenoso; plástico e pegajoso 

Rélízes: comuns até 70 em de profundid8de 

Obs: presença de murundus em pequena quantidade; 
o 822 foi coletado com trado 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9250-9253) 

Horizonte 
~--amostra t~ta~ o/~-- -----__ (t~a w.".:l __ ,-__ _ 

Prol Calh Case ~~~~a g~~~~a d';g_ ~~~- :~~~2 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 O 05 O 002 mm 

rnm mm rnm mm mm mm 

Fracões d-a--~- Comp granul~é~~c_a __ _ 

~ l j 
Are1al 

_L_ __ ~ - - -- --- -- --

A1 0-1 b 0 1 99 32 38 1 o 20 
81 -40 o 1 99 28 33 7 32 
821 -70 o 1 99 24 32 9 35 
822 -120 1 O 2 98 23 3 I 1 2 34 

Argila 

B 
2,5) mE/1 OOg 

dJspersa Grau de % S1lte 
em floco-

%Argila _:_~_:_ agua la cão MgH i(+ Na+ 
% % 

14 30 0,50 5,8 4.7 2 g 0,8 0,36 0,03 
28 1'3 0,22 5.7 4,5 1,2 0.7 0,39 0,03 
o 100 0,26 5.4 4.4 1,0 0,6 o 26 0,02 
o 100 0,35 5,6 4,8 1,0 0,8 0,19 0,02 

Complexo sorttvo mE/1 OOg Valor V 

(o~;! I~,-~~++:_LH' -
(sat de 

Valor S bases) nico) % N 
(soma) % % - - ---
4,0 0,1 3,2 7,3 55 1,31 O, 13 10 
2,3 0,1 1,8 4,2 55 0.47 005 9 
1,9 0,2 1.4 3,5 54 0,28 0,05 6 
2,0 o 1,3 3,3 61 0,18 0,03 6 

----------------------------r---
Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

---.---.---.---.--~ Si02 

Al2 0 3 

St02 [:2 ~3 Equ1v de 
-- --- CaCO 

R201 Fe2o3 % 3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na-+ tro
cável no 
valor T) 

100Na+/T Si02 Al20 3 Fe 7 0 3 Tt02 P20 5 (Ki) (Kr) 

__ _L__--- -------- -- ---

8,6 6,8 :J,O 0.41 0,04 2,14 1,66 3,56 X 
12,9 10,5 4,8 0,50 0,03 2,09 1,61 3 44 1 
15,2 11.4 4,9 0.55 003 2,26 1,77 3,66 1 
14,8 11,5 5.4 0,59 0,03 2,19 1,66 3,34 1 
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AMOSTRA EXTRA N? 32 

Data- 22/05/81 

2 
4 

lO 
o 

p 
assimi- Equiv 

lável de 
ppm umido 

% 

Classificacão- LE.tossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo plaf.o 

Unidade de mapeamento- PE11 

Localização- Lado esquerdo da estrada Cana Brava-Santa Maria da Vitóna, ponto 
a 14,6 km do enttoncamqnto com a BA-172 Município da Santa Maria da Vitória 
(BA) Lat 13"19'S e long 44°04'WGr folha SD 23-X-C 

Situacão e declividade - Amostra coletada com trado de caneco em superfície 
plana' 

Litologia e formação geológica- Calcária Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da decomposição dos calcários com influência de 
cobertura pouco esPessa argilosa 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentu~damente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primrlria - Floresta Estacionai Dec!dual 

Uso atual- Pastagem 

B2 1 00-120 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila; plástico 
e pegaJoso 

Ohs: descrição parcial 

Análises físicas c químicas Lab: SNLCS (811 058) 

--H-----r- Fracões da 

Terra 

__ _".":"t,~e I) amosira toTtal % 

Silte 
0,05-
0,002 

Argila 
<0,002 Prol Calh Case fina 

r.m >20 20-2 <2 mm 
mm mm mm mm 

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

82 100-120 o 1 99 51 

Argila (pH 1 :2.5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Si 1te 

em 
água 

flocu- "'A .1 
lacão (o '9' a KCI 1N c a++ Na+ 

% ' 
o 100 0.41 4,9 

------,-
Complex o sortivo mE/1 OOg 

Valor sl--.:;++ 
I som a J_j_"' 

4.4 o 
+ I H+ I 

1,6 

Ataque por H2S04 (1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

~~l~~J .. ,o, Ti02 

- -----
24,3 16,6 5,9 0,51 

ValorT 
(soma) 

6,0 

P205 

3.4 0,02 

--
Valor V c 
(sat de (orgâ- N _ç_ 
bases) nico) % N 

% % 
-----73 0,07 0,02 4 

---r Sat 
e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
~- --- CaC03 

Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
(Ki) (Kr) 100Na+/T 

2.48 2,02 4.41 <1 



PHta uturada Sais solúveis (e•t.ralo 1 :5) 
p 

C. E. do 100At+++ euimi- Equiv. 
811rll0 C r+ Mg++ K+ Ne+ Hco,- so.- --- láYel de Água S +AI+++ 

mmhoa/ co,- ppm umid. 
em "' a 2s•c --mE/1009----- "' o <1 20.0 

3.4.2.2 - Latossolo Vermelho-Amarelo 

São solos profundos. não hidromórfícos, com B latossólico apre
sentando seqüência de horizontes A, B e C, com características 
morfológicas. físicas e químicas semelhantes ãs descritas para a 
classe Latossolo Vermelho-Escuro. diferindo desta, essencial· 
mente. por apresentarem cores mais claras, nos matizes SYR a 
1 OYR, valores e cromas altos. geralmente igual ou superior a 4 
e teores de ferro baixos. comumente não superiores a 8. 

No presente levantamento. esta classe constitui-se na uni· 
dade de mapeamento mais importante em termos de extensão. 
ocupando amplas áreas de relevo plano e suave ondulado, distri· 
buídas por toda a regiãó trabalhada. apresentando textura média, 
predominantemente. e argilosa. com pequenas ocorrências de 
textura muito argilosa em chapadas situadas no município de 
Formoso·MG (Fig. 3.8). O tipo de horizonte A predominante cor-

responde ao epipedon ócrico da Classificação Americana de 
Solos (horizontes A fraco e moderado do Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos). Pequenas ocorrências de horizonte A 
proeminente como inclusões nas Unidades LVa3 e LV aS, localiza. 
das nos municípios de Taiobeiras. Rio Pardo de Minas e São João 
do Paraíso e, menos freqüentemente. Latossolo com caracte· 
rlsticas húmicas em localidades próximas a Taiobeiras foram 
também identificadas. 

Foram constatados para esta classe solos álicos (Est. 3.1 B). 
distróficos e eutróficos. Os Latossolos álicos são fortemente áci· 
dos. saturação com alumínio superior a 50% e saturação de bases 
(V%) inferior a 30%. mais freqüentemente entre 5 a 15%, sendo os 
menores valores correspondentes aos de mais alta saturação 
com alumínio trocável. 

Os Latossolos álicos. de maior expressão dentro da classe, 
compreendem cerca de 28,6% da área levantada e abrangem 
extensas superfícies de relevo plano e suave ondulado. São 
desenvolvidos de arenitos da Formação Urucuia-Cretáceo (Fig. 
3.13) de arenitos e quartzitos do Grupo Chapada Diamantina e 
também de coberturas argilo-arenosas e areno-argilosas do 
Terciário-Quaternário (Figs. 3.4 e 3.15). Os Latossolos pro· 
venientes dos arenitos da Formação Urucuia são de textura média 
(Fig. 3 .12), localizando-se no Chapadão Central do Planalto do 
Divisor São Francisco- Tocantins (Figs. 3.3 e 3.12); os desen
volvidos de rochas do Grupo Chapada Diamantina, de textura 

Flg. 3.3 - Padrões de omagem de radar da seqüeneia típoca de solos do Chapadlo Central. com Latossolos Vermelho·Amareoos (LVd3) no plat6 conservado; Camb11solos 
(Ca231. relacionados aos arenitos da Formaçlo Uruc.uia, nos bordos dissecados; Are ou Ouartzosas (AOd3. A0d61 e Solos 'Hidromórfieos (HGa2) nas depreu6es. Folha 

SD.23·Y·D. 
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média, estão localizados na região nordeste da área, e os demais, 
desenvolvidos a partir das coberturas recentes (Fig. 3.4), apre
sentando textura média e argilosa, drstribuem-se irregularmente 
por toda a área, com relevância para as Chapadas de Paracatu 
(Fig 3.6) e Chapadas do Alto Rio Pardo (vide 2- Geomorfologia) 
O predomínio climático é Aw de Kõppen (ocorrendo também o 
tipo Cw), com precipitações pluviométricas médias anuais 
variando de 600 a 1 600 mm; a vegetação predominante nas cha
padas é a Savana e, em regiões de baixas altitudes, a Estepe, 
Savana e, mais raramente, Florestas e Áreas de Tensão Ecológica 
(Est 3 11 A). 

Para alguns solos desta unidade, situados no Chapadão Cen
tral. foi utilizado o qualificativo pálido, com intuito de individuali
zar solos altamente dessaturados com muito baixo teor de ferro 
(menor que 1 %), relação A1 20 3/Fe20 3 acima de 15 e coloração no 
matiz 1 OYR com valores acima de 5 e cromas igual ou menor 
que 4 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos apresentam 
valores de saturação de base (V%) inferior a 50%, com variações 
entre 4 e 46%, saturacão com alumínio trocável comumente 
inferior a 30%, ocorrendo valores nulos São fortemente ácidos, 
de textura média e argilosa, com pequenas ocorrências de textura 
muito argilosa e média com menos de 15% de argila, ainda na 
classe franco-arenosa. Ocupam grandes extensões represen
tando cerca de 8,1% da área mapeada, relacionados principal
mente a coberturas detríticas de natureza argila-arenosa e 
arena-argilosa do Terciário-Quaternário (Figs. 3.8 e 3 19), de
senvolvendo-se também de arenitos e quartzitos das formações 
geológicas já mencionadas para os Latossolos álicos Estão, em 
geral. associados aos Latossolos álicos e eutróficos O tipo climá
tico, segundo Kõppen, é Aw podendo ocorrer Cw Nas regiões 
das chapadas, a vegetação é do tipo Savana e nas áreas de cotas 
mais baixas a vegetação de Estepe destaca-se, principalmente, a 
leste do rio São Francisco; Florestas Estacionais Deciduais e 
Áreas de Tensão Ecológica também foram constatadas em 
pequenas ocorrências 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos de caráter eutrófico ocu
pam dentro da classe a menor extensão e correspondem apro
ximadamente a 0,8% do total da área Estão relacionados às 
coberturas argila-arenosas recentes, influenciadas por rochas do 
Grupo Bambuí, localizando-se principalmente no município de 
Bom Jesus da Lapa, margem esquerda do rio São Francisco. Ou
tras ocorrências destes Latossolos eutróficos foram verificadas 
nos municípios de Rio do Antônio, Porteirinha, Janaúba, Gua
nambi e Caetité, nestes casos, relacionadas, ao produto de altera
ção de rochas de natureza granítica A textura é média e argilosa; 
o relevo plano, suave ondulado e ondulado; a vegetação, Estepe e 
Floresta Estacionai Decidual. e as precipitações anuais variam de 
700 a 1.100 mm 

Quanto ao uso agrícola atual. os Latossolos Vermelho-Amare
los álicos e distróficos são aproveitados, de um modo geral, com 
pecuária extensiva em meio à vegetação natural. sendo algumas 
áreas utilizadas com culturas de mandioca, milho e plantio de 
capim-colonião e buffel grass O aproveitamento destes solos nos 
chapadões com reflorestamento de eucaliptos e pinus, bem 
como sua utilização para plantio de arroz e soja, vem ganhando 
importância relevante nestes últimos anos Já os Latossolos 
eutróficos são mais utilizados com culturas de milho, algodão, 
mandioca e plantio de capins-colonião e buffe! grass (Est 3 li B) 

A principal limitação agrícola para os Latossolos eutróficos 
decorre da deficiência hídrica em funcão da má distribuicão das 
chuvas, restringindo-se a disponibi(idade de água a ·poucos 
meses no ano Para os álicos e distróficos, além desta, a satura
ção com alumínio, forte acidez e baixa saturação de bases estão 
sempre presentes. Para uma utilização agrícola racional. as mes
mas providências recomendadas para os Latossolos Vermelho· 
Escuros caberiam a esta classe 

Solos intergrade entre Podzólicos e Cambissolos foram cons
tatados na área, sem, no entanto, expressão cartográfica. 

314/PEDOLOGIA 

PERFIL N? 5 

Data - 27/03/77 

Fonte - Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Distrito Federal (Perfil 
23) 

Classificacão - Lotossolo Vermeiho-Amarelo álico A moderado textura muito 
argilosa f~se Floresta Subcaducifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVa3 

Localizacão- A 6 km do encostamento da DF-18 com a 8R-251, na 8R-251, em 
direção á Unaí, entrando-se 2 km à esquerda 

Situação e declividade- Trincheira situada em terço superior de elevação, com 6% 
de déclividade e sob cobertura de Floresta Subcaducifólia 

Altitude - 1 080 m 

Litologia e formação geológica- Cobertura detrito-laterítica Terciário 

Material originário - Cobertura de caráter argiloso 

Relevo - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação - Floresta Subcaducifólia 

Uso atual - Pastagem de capim-gordura 

02 2-0 em; horizonte constituído por restos de folhas e galhos em 
decomposição 

A 1 0-1 O em; bruno-escuro (7,5YR 4/4. úmido e úmido amassado); muito 
argiloso; moderada pequena a média granular; friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

A3 10-25 em; bruno (8.5YR 5/4, úmido e úmido amassado) e bruno forte 
(8,5YR 5/6. seco e seco triturado); muito argiloso; fraca pequena a 
média granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e clara 

81 25-38 em; bruno forte (7,5YR 5/6); muito argiloso; fraca pequena 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

821 38-90 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6}. muito argiloso; fraca 
pequena blocos subangu\ares; friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

822 90-240 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); muito argiloso; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maciça porosa muito pouco 
coerente m situ; muito friável, plástico e pegajoso 

83 240-300 em": vermelho-amarelado (6YR 5/8), mosqueado comum 
de coloração amarelada; muito argiloso 

Obs: trincheira de 180 em de profundidade; 
muitas raízes secundárias e terciárias. com diâmetro variando de 2 a 4 mm no 
A1 e A3. poucas no 81 e 821 e raras no 822; 
muitos poros pequenos e médios ao longo de todo o perfil 

Análises fisicas e químicas Lab: SNLCS 177 0639-77 0645) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosÍra total % ltfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0.20- 0.05- <0.002 
Simb em >20 20-2 <2 2-0.20 0.05 0.002 mm 

rnm mm mm mm mm mm 
--

02 2·0 o o 100 5 8 16 71 
A1 -10 o 1 99 5 3 15 77 
A3 -25 o o 100 1 1 10 88 
81 -38 o 1 99 1 1 10 88 
821 -90 o 1 99 1 1 8 90 
822 -240 o 1 99 1 1 9 89 
83 -3oo+ o 1 99 1 1 11 87 

Argila (pH 1:2.5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
ÁgLOa I KCI1 N ca++ I Mg++ I I Na+ água lacão K+ 

% % 
44 38 0,23 5,3 4.2 5.3 4.2 0.46 0,02 
32 58 0,19 5.2 4,2 0,9 2,9 0,19 0,02 
54 39 0,11 5.0 4,1 0,7 0,10 0,02 
45 49 0,11 4,8 4,2 0.4 0,05 0.02 
45 50 0,09 5.0 4.4 0,2 0,02 0,01 

o 100 0,10 5,6 5,5 0,6 0,01 0,01 
o 100 0,13 5,6 5,7 0.2 0,01 0.02 



Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ l (sat de (orgâ- N c 
Valor S I At+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

10,0 0,5 17,7 28,2 25 9,67 0,65 15 
4,0 1,0 11,3 16,3 25 4,98 0,35 14 
0,8 1,0 7.4 9,2 9 2,61 0,21 12 
0,5 0,8 6.0 7,3 7 1.81 0,15 12 
0,2 0,3 4,2 4,7 4 1,22 0,10 12 
0,6 o 2,5 3,1 19 0,72 0,07 10 
0,2 o 1.9 2,1 10 0,61 0.06 10 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 A120 3 Equiv de (%de -- -- --- CaC03 Na+ tro-
A120 3 A203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

17,8 35,6 4.7 0,53 0,85 0.78 11,87 
20,1 40.7 5,5 0,62 0,84 0,77 11,60 
20,6 42.4 5,6 0,70 0,83 0,76 11,88 
20,7 43,6 5,8 0,70 0,81 0,74 11,78 
20,7 44,8 5,9 0.74 0.79 0.72 11,90 
20,1 45,1 6,1 0,82 0,76 0,70 11,61 
22,3 44,2 6,1 0,81 0,86 0,79 11,37 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ 
----

S +Ai+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg--

PERFIL N? 06 

Data - 14/06/76 

co3~ 

5 
20 
36 
62 
60 
o 
o 

ppm 

1 
1 

<1 
1 
1 
1 
1 

umid 

% 

46 
39 
34 
34 
33 
32 
34 

-

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume 1 (Perfil 16) 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa 
fase Caatinga Altimontana relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVa1 

Localização- Lado esquerdo da estrada Lagoa de Dionísio-lbitiara, a 17,9 km do 
asfalto (BR-242) Município de lbitiara 

Situação e declividade -Trincheira sob vegetação aproximadamente a 50 m da 
estrada 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano (A) Grupo Chapada Diamantina. 

Material originário - Cobertura de material argila-arenoso sobre arenitos e 
quartzitos 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano e com suaves ondulações 

Altitude - 900 m 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local -Caatinga Altimontana com muitas espécies de folhas miúdas, 
destacando-se mirtáceas 

Vegetação primária- Caatinga Altimontana predominantemente densa e arbóreo
arbustiva 
Uso atual- Pecuária extensiva 

A 1 0-1 5 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4. úmido), bruno-ama
relado (1 OYR 5/6, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular e fraca muito pequena blocos subangulares; muitos poros 
muito pequenos e poucos pequenos; macio e ligeiramente duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

A3 15-30 em; bruno-amarelado (1 OYA 5/6, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYA 6/6, seco); argila arenosa; fraca pequena blocos subangula
res; muitos poros muito pequenos e pequenos; macio, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B1 30-60cm; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(1 OYR 3/8, seco); argila; fraca pequena blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e poucos pequenos; macio, muito friável. plás
tico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

B21 60-95 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(1 OYA 3/8, seco); argila; fraca pequena blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e poucos pequenos; macio, muito friável, 
plástico e muito pegajoso; transiçãe plana e difusa 

B22 95-130 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), bruno-amarelado
escuro (1 OYA 3/8, seco); argila; fraca pequena blocos subangulares; 
poros muito pequenos e poucos pequenos; macio, muito friável, 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

B23 130-170 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), bruno-amarelado-es
curo (1 OYA 3/8, seco); argila; fr0ca pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e poucos.pequenos; macio, muito friá
vel. plástico e pegajoso; transição ondulada e abrupta (40-45 em) 

1 70-230 em+; camada de concreções lateríticas arredondadas com 
diâmetro variando de 0,5 a 2,0 em 

Raízes: comuns até o 81 e poucas até a camada de concreções 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (9259-9265) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o X 100 46 12 10 32 
A3 -30 o X 100 39 15 9 37 
B1 -60 o 1 99 29 13 12 46 
B21 -95 o 1 99 31 14 11 44 
822 -130 o 2 98 26 13 13 48 
B23 -170 o 1 99 23 13 14 50 

Camada -230+ 14 70 16 18 12 22 48 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N Ca++ ~· Mg++ I I 
água lação K+ Na+ 

% % 

12 63 0,31 4,3 3,9 0,5 0,06 0,01 
1 97 0,24 4,5 4,0 0,2 0,06 0,01 
o 100 0,26 4,2 3,9 0,2 0,03 0,01 
o 100 0,25 4.4 3,9 0,3 0,06 0,01 
o 100 0,27 4.4 3,9 0,3 0,03 0,01 
o 100 0,28 4,7 4,0 0,3 0,03 0,01 
o 1po 0.46 *5,0 4.4 0,5 0,04 0,02 

**5,2 4,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I At+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,6 1.4 3,9 5,9 10 1,11 0,09 12 
0,3 1,2 2,6 4,1 7 0,68 0,06 11 
0,2 1,2 1,9 3,3 6 0,39 0,04 10 
0.4 1,2 2,2 3,8 11 0.49 0,05 10 
0,3 1,0 1,9 3,2 9 0,35 0,04 9 
0,3 O,B 1,6 2.7 11 0.39 0,04 10 
0,6 0.4 1,8 2,B 21 *0,34 0,03 11 

** 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sal 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 A120 3 Equiv de (%de 
-- -- --- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 AI20 3 Fe2o3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

12,2 11.4 4,0 0.43 0,03 1,82 1.48 4.47 X 
14,8 13,8 4,8 0.47 0,03 1,82 1.48 4,52 X 
18,6 17,7 5,8 9.56 0,03 1.79 1.45 4,79 X 
17,7 17.4 5,5 0.55 0,03 1,75 1.43 4,96 X 
19,0 17,5 5,8 0,55 0,03 1,85 1,50 4,74 X 
20,3 19.0 6,5 0,63 0,03 1,82 1.48 4,58 X 
25,2 28,0 8,8 0,68 0,03 1,53 1,27 4,99 .. 1 

21,9 20.0 14,1 0,55 0,05 1,87 1,27 2,23 ** 

* Terra fina da camada * * Concreções da camada 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ 
co3~ em % 

a 25°C ---mE/1009----

so4~ 
100AI+++ 
----
S +AI+++ 

70 
80 
86 
75 
77 
73 
40 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

Url]id 

% 

12 
13 
17 
15 
17 
18 
20 

PERFIL N? 07 

Data - 23/09/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia (Perfil 3) 

Classificação- Lotossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase 
Floresta Caducifólia (grameal) relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVa6 

Localização- Lado esquerdo da estrada Santana-Porto Novo, a 2,3 km de Santana 
Município de Santana 

Situação e declividade- Trincheira a uns 6 m ao lado da estrada e embaixo de for
mação caducifólia secundária Terço superior de elevação com 3% de declivi
dade 

Formação geológica e litologia - Eocambriano Superior Grupo Bambuí com 
recobrimento 

Material originário- Material arena-argiloso constituindo um recobrimento sobre 
rochas do Bambuí 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado com vertentes longas e declividades de O 
a 4% 

Altitude - 550 m 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Formação caducifólia secundária com dominância de legumino
sas como jacobina (catanduva) e calumbi 

Vegetação regional- Floresta Caducifólia (grameal), em muitos trechos com for
mação secundária de 4 a 6 m de porte e densidade média 

Uso atual- Culturas de mandioca, capim-colonião e banana 

A1 

81 

821 

822 

0-15 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno (7,5YR 5/4, seco); 
franco-arenoso; fraca pequena e média granular; muitos poros muito 
pequenos e pequenos e comuns médios; ligeiramente duro, muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

15-55 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-argila-arenoso; 
pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso m s1tu; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios; ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e difusa 

55-125 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/6, seco). franco-argila-arenoso; pequena blocos subangu
lares com aspecto maciço poroso m sttu; muitos poros muito peque
nos e pequenos e poucos médios; ligeiramente duro friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

125-180 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), bruno fortR 
(7,5YR 5/8, seco); franco-argila-arenoso; pequena blocos suban
gulares com aspecto maciço poroso m sttu; muitos poros muito 
pequenos; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso 

Raízes: muitas no A1, comuns no 81 e 821 e poucas no 822 

Obs: atividade biológica em todo o perfil, principalmente nos horizontes A 1 e 
81; 
no horizonte 81 nota-se presença de algumas pontuações avermelhadas 
provenientes da ação de térmitas; 
a partir de 1 ,80 m foi usado o Irado 
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Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6775-6778) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amosira total % 

Símb 

A1 
81 
821 
822 

Pro f 
em 

0-15 
-55 
-125 
-180+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

33 
26 
22 
20 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

47 
47 
44 
44 

Silte 
005-
0,002 

mm 

6 
6 

10 
10 

Argila 
<0,002 

mm 

14 
21 
24 
26 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
água 

% 

9 
12 
o 
o 

Grau de 
flocu-
lação 

% 

36 
43 

100 
100 

% Silte 

%Argila 

0.43 
0,29 
0.42 
0,38 

Ágc•a l KCI 1 N 

4.7 
4.4 
4,6 
4,9 

3,9 
3,8 
3,8 
3,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0.7 
0.4 
0,3 
0.4 

0,8 
0,9 
1,0 
0.7 

H+ 

3,2 
2,5 
1,8 
1.4 

l ValorT 
(soma) 

4,7 
3,8 
3,1 
2,5 

Ataque por H2S04(d ~ 1.471 

e Na2C03 (5%)% 

ca++ I Mg++ 

Valor V 
(sal de 
bases) 

% 

15 
11 
10 
16 

0,5 
0,3 
0.2 
0,3 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,72 
0.42 
0,26 
0,17 

I 
K+ 

0,12 
0,04 
0,04 
0,03 

N 
% 

0,08 
0,06 
0,05 
0,04 

I Na+ 

0,03 
0,02 
0,03 
0,03 

c 
N 

9 
7 
5 
4 

Sat 
e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
--- CaC0

3 
Na+ tro-

Al20 3 R203 Fe20 3 cável no % 
valor T) 

Si02 

5,9 
7.7 
9,9 

10.4 

Al20 3 

5,2 
7,2 
9,3 
9,5 

Pasta saturada 

C E do 
extrato Água 

mmhos/ 
em % 

Fe20 3 

1,5 
1,8 
2.4 
2.4 

Ti02 

0,19 
0,27 
0,31 
0,33 

P205 

0,03 
0,02 
0,02 
0,03 

(Ki) 

1,93 
1,82 
1,81 
1,86 

(Kr) 

1,63 
1,57 
1,55 
1,60 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so,~ 

co3~ 

a 25"C ---mE/1 OOg--

PERFIL N" 08 

Data - 08/05/80 

5.43 
6,25 
2,08 
6,21 

--

1 OOAI+++ 
----
S +AI+++ 

53 
59 
77 
64 

100Na+/T 

p 
as si mi- Equiv 

lá vel de 
pp m umid 

% 

9 
10 
11 
12 

Classificacão- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A fraco textura média relevo 
plano · · 

Unidade de mapeamento- LVa6 

Localização- Lado esquerdo da estrada 8R-020, trecho Roda Velha-Posse, a 60 
km de Roda Velha Município de São Desidério (8A) Lat 13"15'S e long 
46°02'WGr Folha SD 23-V-D 

Situacão e declividade- Perfil coletado em corte de estrada, situado em superfície 
plana" com 1 a 2% de declividade 

Litologia e formação geológica - Arenitos Formação Urucuia 

Material originário- Produto da decomposição dos arenitos 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 



Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

A3 

B1 

821 

B22 

0-12 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno-escuro (1 OYR 4/3, 
umido amassado), bruno (1 OYR 4,5/3, seco); areia franca, grãos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara 

12-34 em; bruno (1 OYR 5/3. úmido). bruno-amarelado (1 OYR 5/4, 
seco); franco-arenoso; grãos simples; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara 

34-54 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, um ido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/6, seco); franco-arenoso; fraca pequena blocos subangula
res com aspecto maciço pouco coeso; macio, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

54 88 em; bruno-omarelado (1 OYR 5/6, um ido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/4, seco); franco-arenoso; fraca pequena blocos subangula
res associada a pequena granular com aspecto maciço pouco coeso; 
macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e gradual 

88-190 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, um ido), amarelo-avermelhado 
(7 ,5VR 6/6, seco): franco-argila-arenoso: fraca pequena blocos 
subangulmes associada a pequena granular com aspecto maciço 
pouco coeso; macio, muito fnável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso 

Ra(zes: poucas finas nos horizontes A 1, A3 e 81; raras nos demais horizontes 

Obs: muitos poros pequenos e médios nos horizontes A 1, A3 e 81; muitos poros 
pequenos nos demais horizontes 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (800588-800592) 

Honzontc 
Frações da Comp granulométrica 

amostra to tal% (tfsa %) 
---

Terra 
fina 
<2 
mm 

-
"m.ji_r~-~---'---~-a~-~___c-_~~~] 
A1 
A3 
B1 
B21 
B2? 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

9 
9 

13 
1 
o 

0-12 
-34 
-54 
-88 
-190+ 

Grau de 
flocu-
lacão 

% 
31 
44 
13 
95 

100 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

%Argila 

0,15 
0,13 
0,20 
0,15 
0,11 

o 
o 
o 
o 
o 

100 
100 
100 
100 
100 

(pH 1 :2,5) 

-::rKCI1N 

5,2 4,2 
4,5 4,1 
4.7 4,2 
4,6 4.4 
4,7 4,6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I Al+++_l_ H+ l Valor T 
(soma) (soma) 
--- -

0.4 0,2 1.4 2,0 
0,3 0.4 1,6 2,3 
0,1 0,2 1,3 1,6 
0,2 0,2 1,1 1,5 
0,1 o 1,0 1,1 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

53 
51 
49 
45 
37 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

32 
31 
33 
33 
33 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ 

0.4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 

Valor V c 
(sat de (orgâ-
bases) nico) 

% % 

20 0,35 
13 0,31 

6 0,24 
13 0,17 

9 0,15 

I 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

2 
2 
3 
3 
3 

Argila 
<0,002 

mm 

13 
16 
15 
19 
27 

mE/1 OOg 

K+ 

J 
Na+ 

0,02 0,01 
0,02 0,01 
0,01 0,01 
0,02 0,01 
0,01 0,01 

N c 
% N 

'-----
0,06 6 
0,06 5 
0,06 4 
0,05 3 
0,05 3 

'"'""'" ,;,o,l' ~' j'~-- '" e Na2C03 (5%)% e/sódio 
S102 S102 AI20 3 Equiv de (% de 

--~r= AI203 R203 Fe203 Ca~03 ~::e~r~~ 
valor T) 

- SiO 3 Fe2 0 3 T102 P2 0~ ~K~- _I_K_r_)_,_ __ _,__ ____ _L1_00_N_a_+_;T 

5,2 5,3 1 ,6 0,32 1,67 1.40 
5,6 6.4 1 ,2 0,26 1.49 1 ,33 
6,6 6,5 1,7 0.44 1,73 1.48 
8,3 8,6 2,0 0.46 1 ,64 1.43 

11 ,O 10,6 8,0 0,56 1 .76 1,19 

5,20 
8,36 
6,01 
6.74 
2,08 

1 
<1 

1 
1 
1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
C a++ Mg++ K+ Na+ Hco3- so.~ extrato 

Água mmhos/ co3~ 
em % 

a 25°C --mE/100g--

p 
100AI+++ assim i~ Equiv ----

lável de S +AI+++ 
ppm umid 

% 

.~-~ 
33 
57 
67 
50 

" 2 5,<J 
1 6,6 
1 6,G 

<1 8,7 
o <1 11,3 

PERFI L N? 09 

Data - 22/08/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco - Estado da Bahia (Perfil 8) 

Classificacão - Lotossolo Vermelho-Amarelo álico pálido A moderado textura 
média fas~ Floresta Caducifólia relevo plano (com murundus) 

Unidade de mapeamento- LVa8 

Localização- Lado direito da estrada Cristópolis-lbotirama, a 53,3 km de Cristó
polis Município de Tabocas do Brejo Velho 

Situa cão e declividade- Trincheira em elevacão com 3% de declividade O perfil 
enco~tra-se a uns 6 m da estrada, embaixo de mata 

Formação geológica e litologia- Cretáceo Formação Urucuia Arenito 

Material originário- Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado com vertentes curtas e ligerramente con
vexas Os declives variam de 3 a 7% Vales pequenos e abertos Presença de mi~ 
crorrelevo ocasionado por grande número de murundus 

Altitude- 810 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Floresta Caducifólia com o estrato superior de 6 a 1 O metros e 
outro mais denso corn 2 a 4 metros, apresentando muitos cipós 

Vegetação regional- Floresta Caducifólia apresentando, em diversos pontos, visí~ 
vel influência da atividade humana, mudando sua fisionomia 

Uso atual - Cultura de mandioca e extração de madeira 

A1 

B1 

B21 

B22 

0-20 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, umido). cinzento-claro 
(1 OYR 7/2, seco); areia franca; fraca pequena a média granular; mui
tos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; ligeira
mente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

20-75 em; cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido); franco-arenoso; f1aca 
pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 
pequenos e comuns médios; ligeiramente duro, muito friável.ligeila
mente plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

75-120 em: cinzento-rosado (7,5YR 7/2, um1do), branco-rosado 
(7,5YR 8/2, seco); franco-arenoso; muito pequena blocos suban
gulares com aspecto maciço ;Joroso m situ; muitos poros muito 
pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muitofriável, ligeiramente 
plást1co e pegaJoso; transição plana e d1fusa 

120-200 cm+;rosado (7,5YR 7/4, umido), cmzento-rosado (7,5YR 
7/2, seco); franco-argila-arenoso; muito pequena blocos subangula
res com aspecto maciço poroso m situ; muitos poros pequenos e 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável. ligeiramente plástico 
e pegajoso 

Raízes: muitas no A1, comuns no 81 e 821 e poucas no 822 

Obs: presença de carvão até o horizonte 821; 
até 3 centímetros de profundidade verifica-se grande quantidade de raí· 
zes finas 
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Análises físicas e químicas Lab : SN LCS (6642-6645) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amosira total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A1 
B1 
B21 
B22 

Argila 
dispersa 

Pro f 
em 

0-20 
-75 
-120 
-2oo+ 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

(pH 1 :2,5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

29 
25 
22 
20 

0.20-
0.05 
mm 

55 
50 
50 
48 

Complexo sortivo 

0,05-
0.002 

mm 

4 
7 
8 

10 

<0.002 
mm 

12 
18 
20 
22 

mE/100g 

em flocu-
%Argila 

Água I KC11 N ca++ I Mg++ I I 
água lação K+ Na+ 

% % 

5 
8 

10 
o 

58 
56 
50 

100 

0.33 
0,39 
0.40 
0.45 

4.7 
4.6 
4.6 
4,5 

3,6 
4,0 
4,0 
4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

0,6 
0,5 
0.4 
0.4 

H+ 

3,1 
2.6 
1.2 
1,0 

I 
ValorT 
(soma) 

4.fJ 
3.4 
1,9 
1,6 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) 

Si02 

4,9 
7.7 
8,8 
9,9 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

4,0 
6.6 
7.5 
8.7 

Fe20 3 

0,3 
0.4 
0.4 
0.5 

Ti02 

0,19 
0,31 
0,37 
0.43 

P205 

0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

0,2 
0,2 
0,2 
0.2 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

Si02 

Al20 3 

(Ki) 

2,08 
1,98 
2,00 
1.93 

8 
9 

16 
13 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1.99 
1,91 
1,93 
1.87 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0.68 
0.47 
0.20 
0.14 

A120 3 ---
Fe20 3 

20,63 
25,88 
29.40 
27.52 

0,06 
0,04 
0,03 
0,02 

N 
% 

0.07 
0,05 
0,04 
0.03 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,03 
0,02 
0,03 
0,02 

c 
N 

10 
10 

5 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 
2 
1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
--~ 

C E do 
extrato 

Água 
mmhos/ 

em % 
a 25°C 

PERFIL Ne 10 

Data - 27/08/70 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03-

co3~ 

---mE/1 00[}--------

so.~ 
100Ai+++ ----
S +Ai+++ 

67 
63 
57 
57 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
1 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 
--

7 
9 
9 

10 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia (Perfil 2) 

Classificacão - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa f~se Floresta Caducifólia re.:,levo plano 

Unidade de mapeamento- LVa4 

Localização - Lado direito da estrada Barreiras-lbotirama (BR-242). distando 
165,0 km de Barreiras (e 14.9 km da estrada para Pirajiba) Município de Barra 

Situação e declividade- Trincheira sob vegetação natural em área plana, com 1% 
de declividade 

Formação geológica e litologia -Grupo Bambuí Siltito e/ou ardósia 

Material originário - Proveniente de recobrimento argila-arenoso sobre as 
rochas supracitadas 

Relevo local - Plano 

Relevo reg1onal - Plano e suave ondulado com grande ocorrência de termiteiros 
{murundus). ocasionando mir.rorrelevo 

318/PEDOLOGIA 

Altitude - 490 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão ·- Laminar ligeira 

Vegetação local- Floresta Caducifólia com muitas árvores finas, com cerca de 7-12 
m de altUia e 5-20 em de diâmetro, destacando-se: rama-de-bezerro, pau-rato, 
casca-verde, goiambira, catolé, catinga-de-porco, vaqueteira, mocambo, pereira, 
rosca, surucucu, pau-d'arco, aroeira. angico, sucupira, imburana, além de cipó
mucunã 

Vegetação regional- Floresta Caducifólia (grameal) 

Uso atual- Predomínio de pecuária extensiva em meio à vegetação natural e cultu
ras de mandioca, feijão-de-corda, algodão e cana-de-açúcar 

A1 

B1 

B21 

B22 

0-1 O em; vermelho-amarelado (5YR 4/8. úmido), bruno forte (7,5YR 
5/6, seco); argila; fraca pequena e média granular e fraca pequena 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, 
comuns médios e grandes; duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e- difusa 

10-35 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido), amarelo-averme
lhado (5YR 6/8. seco); argila; fraca pequena e média granular e fraca 
pequena blocos subangulares: muitos poros muito pequenos e 
pequenos, comuns médios e poucos grandes; duro, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

35-90 em; vermelho (2.5YR 4/8. úmido). vermelho-amarelado (5YR 
5/8, seco): argila; fraca pequena e média blocos subangulares; mui
tos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios; duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

90-160 crn; vermelho (2,5YR 4/8. úmido). vermelho-amarelado 
(5YR 5/8, seco); argila; fraca pequena e média blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios; ligeira
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

B23 1 60-180 em+; vermelho-escuro (2.5YR 3.5/6, úmido). vermelho
amarelado (5YR 4/8, seco). mosqueado comum. médio e difuso. 
vermelho-escuro (2.5YR 3/5. úmido); argila; fraca pequena e média 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e 
poucos médios; duro, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A1, comuns no 81 e 821 e poucas nos demais 

Obs: presença de crotovinas principalmente nos horizontes 81 e 821 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
B1 
B21 
B22 
B23 

Argila 

Pro f 
em 

0-10 
-35 
-90 
-160 
-180+ 

dispersa Grau de 
em flocu-

água lacão 
% % 

23 45 
o 100 
o 100 
o 100 
o 100 

Fracões da 
amosÍra total% 

-----

Cal h 
>20 
rnm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

%Argila 

0.57 
0.45 
0,50 
0,55 
0,54 

Case 
20-2 
mm 

1 
X 
1 
1 
X 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
100 

99 
99 

100 

(pH 1:2.5) 

Água I KCI 1 N 

4.7 3,8 
4.6 3,8 
4.9 3..8 
4.8 3,7 
4,8 3,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ I Valor S I AJ+++ I Valor T 
(soma) (soma) 

2,6 1.3 5,7 9,6 
1,9 1,8 3,8 7,5 
2,2 1.4 2.7 6,3 
1,9 q 2.4 6,0 
2.3 1,9 2,3 6.5 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

23 
14 
11 
10 

9 

Lab: SNLCS (6673-6677) 
----

Comp granulométnca 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
005 
mm 

11 
9 
8 
8 
8 

Silte 
005-
o 002 

mm 

24 
24 
27 
29 
29 

Argila 
<0002 

mm 

42 
53 
54 
53 
54 

Complexo sortivo mE/100g 

ca++ I Mg++ I 
K+ l Na+ 

1.7 0,6 0,30 0.02 
0,9 0,9 0,11 0,03 
1,2 0,9 0.07 0,05 
0,7 1.0 0,07 0,08 
1.2 0,9 0,09 0,07 

Valor V c 
(sal de (orgâ- N c 
bases) nico) % N 

% % 

27 1,78 0,17 10 
25 0.75 0,12 6 
35 0,37 0,09 4 
32 0,32 0,09 4 
35 0.22 0,08 3 



Ataque por H2S04(d- 1.47) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 
-- CaC0

3 
Na+ tro-

Al20 3 R203 Fe20 3 cável no % 
valorT) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s (Ki) (Kr) 100Na+/T 

14,8 12,3 4,9 0,24 0,11 2,05 1,63 3,94 X 
19,3 16,2 6,2 0,35 0,11 2,03 1,63 4,09 X 
21,0 16,8 6,5 0,37 0,09 2,13 1,70 4,15 1 
20,1 16,7 6,3 0,35 0,09 2,05 1,65 4,34 1 
21,5 17,7 6,4 0,40 0,09 2,07 1,68 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 00(}---
--- -~ 

HC03- so.~ 

co3~ 

100AI+++ 
----
S +Ai+++ 

33 
49 
39 
47 
45 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

17 
18 
18 
19 
19 

PERFIL N? 11 

Data - 02/1 0/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia (Perfil 7) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A fraco textura média fase 
Campo Cenüdo Subcaducifólio relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVa6 

Localização- Lado direito da estrada Mambaí (GO)-Cocos, no trecho entre Lagoa 
do Pratudão-Lagoa do Gouveia, a 7,0 km da Lagoa do Pratudão Município de 
Correntina 

Situação e declividade -Topo de chapada 

Forniação geológica e litologia -Cretáceo Formação Urucuia Arenito 

Material originário- Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano com microrrelevo (murundus) 

Altitude - 900 m 

Drenagem - Fortemente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -- Laminar ligeira 

Vegetação local- Campo Cerrado 

Vegetação regional- Campo Cerrado com estrato graminoso, do qual sobressaem 
o "tucum" (palmeira acaule) e batiputás de porte arbustivo, estP.s muito dis
persos 

Uso atual- Pastagem natural muito deficiente (Pecuária extensiva no Cerrado) 

A1 

A3 

B1 

B21 

0-18 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4 úmido e úmido amassado), 
bruno-avermelhado-claro (5YR 6/4, seco e seco pulverizado); areia 
franca; fraca pequena granular; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e clara 

18-40 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido e úmido amassado); 
areia franca; fraca pequena granular; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; macio, muito friável. não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradual 

40-70 em; bruno-avermelhado (5YR 5/4, úmido e úmido amassado); 
franco-arenoso; muito pequena e pequena granular com aspecto 
maciço poroso in s1tu; muitos poros muito pequenos e pequenos; 
ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso: transição plana e difusa 

70-160 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), amarelo-aver
melhado (5YR 6/6, seco e seco pulverizado); franco-arenoso; muito 
pequena e pequena granular com aspecto maciço porosoinsltu; mui
tos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friá
vel, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22 160-220 em+; vermelho-amarelado (5YR 5(6, úmido), amareio"aver
melhado (5YR 6/6, úmido); franco-a,enoso; ligeiramente plástico 
e pegajoso 

Raízes: {Tiuitas no A1 e A3, comuns no B1 e B21 

Obs: presença de pontuações de areia lavada (quartzo) nos horizontes A1, A3 • 
e B1; 
o perfil foi descrito em trincheira até 1 ,60 m, sendo a partir daí coletado com 
o Irado 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6843-6847) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amostra total % 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

Pro f 
em 

0-18 
-40 
-70 
-160 
-22o+ 

Cal h 
>20 
rnm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

58 
57 
52 
48 
49 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20 
0,05 
mm 

27 
29 
30 
29 
28 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3 
2 
4 
5 
4 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
12 
14 
18 
19 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

ÁguaJ KCI1 N ca++ l Mg++ l I água !ação K+ Na+ 
% % 

4 67 0,25 5,4 4,1 0,3 0,02 0,02 
6 50 0,17 5,5 4,3 0,2 0,02 0,03 

11 21 0,28 5,6 4,5 0,2 0,02 0,04 
o 100 0,28 5,7 4,8 0,2 0,04 0,05 
o 100 0,21 5,8 4,9 0,3 0,03 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I At+++ I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,3 0,2 1,4 1,9 !6 0,32 0,04 8 
0,3 0,2 1,2 1,7 18 0,26 0,04 7 
0,3 0,1 1,0 1,4 21 0,23 0,03 8 
0,3 o 1,0 1,3 23 0,16 0,03 5 
0,4 o 0,9 1,3 31 0,14 0,03 5 

Ataque por H2S04(d- 1 ,4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
-- --- CaC03 Na+ tro-

Al20 3 R203 Fe20 3 % c3vel no 
valor T) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s (Ki) (Kr) 100Na+/T 

4,3 4,7 1,7 0,20 0,02 1,56 1,26 4,35 1 
4,3 4,9 1,7 0,23 0,02 1,49 1,22 4,53 2 
5,8 6,1 2,1 0,28 0,02 1,62 1,33 4,56 3 
7,7 8,1 2,7 0,34 0,02 1,62 1,33 4,70 4 
7,7 8,3 2.,8 0,38 0,02 1,58 1,30 4,65 4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ Água mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg--

AMOSTRA EXTRA N? 57 

Data - 23/05/81 

HC03-

co3~ 

so.~ 

100Ai+++ ----
S +AI+++ 

40 
40 
25 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

5 
5 
6 
8 
8 

Classificacão- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura muito 
argilosa r~levo plano 

Unidade de mapeamento- LVd2 

Localização - Lado esquerdo da estrada Coqueirinho-Descoberto, a 12,5 km de 
Descoberto Município de Carinhanha (BA) Lat 13°46'S e long 44°07'WGr Folha 
SD 23-X-C 

PEDOLOGIA/319 



Situação e declividade -Amostra coletada em superfície plana com declividade 
praticamente nula 

Litologia e formação geológica- Arenitos Formação Urucuia 

Material originário -Coberturas argilosas 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não perceptível 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Área desmatada para implantação de pastagem 

B2 100-1 20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); muito argiloso; 
fraca pequena granular e blocos subangulares, friável, plástico e 
pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 050) 

Horizonte - Frações da Comp granulométrica 
amostra total% (tfsa %) 

- ---,------ ~ ,-

'""li Terra Areia fma Silte Argila 
Pro f Cal h Case fina grossa o 20- 0,05- <0,002 

Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 005 0,002 mm 
rnm mm mm mm mm mm -- ----

B2 100-120 o o 100 11 20 8 61 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Ágt>a I KCI 1 N ca++ I Mg++ 

I I 
água lacão K+ Na+ 

% % 
o 100 0,13 5,2 46 0,8 0,2 0,03 0,02 

Complexo sor11vo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S J AI+H _[ H+ Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

11 0,6 2,8 4,_5 24 0,36 0,05 7 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
Sat 

e NaOH (0,8%) e/sódio 
Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
-~ --~ CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

28,9 22,1 3,6 1,22 2,22 2,01 9,63 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 

,,H FFF :o, ,:: 100Ai+++ ass1m1- Equiv 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

a 25"C --mE/1 OOg --~ 

AMOSTRA EXTRA N? 66 

Data - 30/08/80 

co3~ 

----
lável de S +Ai+++ 
ppm umid 

% 

35 20,8 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVd3 

Localização- Lado esquerdo da estrada Gaúchos-Arinos a 14,3 km de Gaúchos 
Município de Arinos (MG) Lat 15'21 Se long 45 '44'WGr Folha SD 23-Y-D 

Situação e declividade- Amostra coletada com trado de caneco, declividade de 
aproximadamente 2% 

Litologia e formação geológica- Coberturas argila-arenosas 

Material originário - Coberturas argJilo-arenosas 

Relevo regional - Plano 

320/PEDOLOGIA 

Erosão - Laminat ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Cobertura de arroz de sequeiro 

82 100-120 em; bruno forte (7,5YR 5/8); franco-argilo-arenosp; ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (801309) 
--

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 005- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0002 mm 

rnm mm mm mm mm mm 

82 100-120 o o 100 27 37 5 31 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
Ágc•a I KCI 1 N ca++ I Mg++ 

I I 
água lacão K+ Na+ 

% % 

o 100 0,16 5,4 4,6 0,2 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 

(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

--
0,2 o 1 0,9 1,2 17 019 0,03 6 

Ataque por H2S04( 1 :1) Sat 
e NaOH (0,8%) c/sódto 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
-- -~ --- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na1 /T 

11 7 12 1 3,1 o 96 1 64 1 52 6 11 

-~----- -~----

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 1 OOAI+++ asstml- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ 

---~ 

lável de Água S +AI+++ 
mmhos/ co3~ ppm umid 

em % 
a 25°C --mE/100g-- % 

33 12,4 

PERFIL N? 12 

Data - 16/1 0/73 

Fonte- Lt:vantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume 1 (Perfil 43) 

Classificacão- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A fraco textura média fase 
Caatinga Hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - LVe4 

Localizacão- Lado direito da estrada Pilão-Candiba, a 400 metros de Candiba 
Municíp(o de Candiba 

Situação e declividade- Corte de estrada em terço médio de elevação com declivi
dade de 3-8% 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário- Cobertura de material arena-argiloso sobre o gnaisse 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Altitude - 560 m 



Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Jurema, quiabento e algodão seda 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Algodão herbáceo 

A 1 0-20 em; bruno-amarelado 11 OYR 5/8, úmido) e amarelo 11 OYR 7/6, 
seco); franco-argila-arenoso; transição plana e clara 

81 20-45 em; franco-argila-arenoso; transição plana e gradual 

82 45-100 em+; franco-argila-arenoso; maciça; muitos poros muito 
pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável 

Raízes: comuns no A 1, poucas no 81 e raras no 82 

Obs: descrição e coleta parciais 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9816-9818) 

Honzonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
81 
82 

Prol 
em 

0-20 
-45 
-1oor 

amostra total% 
-----

Cal h 
>20 
rnm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

3 
3 
3 

----

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
97 
97 

--- --

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

40 
37 
35 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

22 
20 
19 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

15 
14 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

23 
29 
31 

Argila (pH 1:2 5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Ágc•a I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água lacão K+ Na+ 

% % 
12 48 0,65 5,8 4,6 

2 93 0,48 5,1 4,1 
o 100 048 5,6 4,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

I Valor S I Ar+++ I H+ Valor T 
(soma) (soma) 

3,4 0,1 1 7 5,2 
2 9 0,2 1,5 46 
3,3 o 1,1 4,4 

Ataque por H2S04 (d -·1 ,47) 

Si02 

8,8 
11,9 
12,9 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

7,1 
9,4 

10,4 

Fe20 3 

2,4 
3,0 
3,3 

Ti02 

0,56 
0,63 
0,70 

P205 

0,05 
0,05 
0,05 

1,7 
1,3 
1,6 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

65 
63 
75 

Si02 Si02 -- --
Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,11 1,73 
2,15 1,77 
2,11 1,75 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
----

C E do 

1,3 
1,4 
1 6 

c 
(orgâ-
nieo) 

% 

0,52 
o 30 
0,19 

Al20 3 --
Fe2o 3 

4,64 
4,90 
4,95 

0,40 0,02 
o 20 0,01 
0,12 0,02 

~~E N 

0,06 9 
0,04 8 
003 6 

Sat 
e/sódio 

Equiv de (%de 
CaC03 Na+ tro-

% cável no 
valor T) 

100Na+;r 

p 
100AI+++ assim i- Equiv 

extrato 
Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.- --- lável de S +AI+++ 
mmhos/ co3~ 

em % 
a 25"C --mE/100g--

3 4 2 3- Terra Roxa Estruturada Similar 

3 
6 
o 

ppm 

3 
2 
1 

umid 

% 

12 
12 
13 

Compreende solos não hidromórficos, com horizonte B textura I, 
apresentando seqüência de horizontes A Bt e C, atividade de 
argila baixa, ocorrendo frequentemente valores próximos a 24 
mE/1 00 g de argila, após correção para carbono, baixo gradiente 
textura!, profundós a muito profundos, pequena distinção entre 

horizontes, sobretudo entre os suborizontes do Bt, cerosidade 
em qualquer grau e quantidade acima de fraca e pouca, reco
brindo as superfícies dos elementos estruturais, estrutura bem 
desenvolvida, em blocos angulares e subangulares (ocorrendo 
prismática em alguns perfis), cores vermelha e vermelho-escura 
nos matizes 1 ORe 2,5YR, horizonte A do tipo moderado ou cher
nozêmico, textura argilosa e muito argilosa, consistência dura ou 
muito dura quando seco, friável a firme quando úmido e, pelo 
menos, plástico e pegajoso quando molhado 

Nesta classe foram constatados solos álicos, distróficos e 
eutróficos 

Os álicos ocupam pequenas extensões na área mapeada, 
fazendo parte de associações com Latossolos Vermelho-Escuros 
e, por apresentarem características morfológicas, químicas e físi
cas intermediárias entre Latossolos, foram classificados como 
Terra Roxa Estruturada Similar latossólica Localizam-se na 
região sudoeste da Folha, contidos na unidade geomorfológica 
Baixa Chapada do São Francisco (vide 2- Geomorfologia) O tipo 
climático é Aw na classificação de Koppen, com precipitações 
pluviométricas médias anuais da ordem de 1 100 a 1 400 mm e a 
cobertura vegetal é de Savana; o relevo varia de plano a suave 
ondulado, em cotas mais baixas com relacão às elevacões circun
dantes que são comumente chapadas São solos m~ito profun
dos, moderadamente a fortemente ácidos e saturacão com 
alumínio alta, geralmente acima de 70% no horiz,onte Bt, 
podendo ocorrer valores inferiores nos horizontes superficiais A 
saturação de bases (V%) é muito baixa, não ultrapassando em 
geral 20%, alto grau de floculação, baixa relação silte/argila 
(<0,6%) e baixa atividade de argila, em torno de 1 O mE/1 OOg de 
argila, após correção para carbono São relacionados a cobertu
ras argilosas do Terciário-Quaternário 

Os solos distróficos foram separados dos álicos por apresen
tarem saturação com alumínio trocável menor que 50% São 
muito similares aos solos álicos quanto ao meio ambiente e as 
características físicas, químicas e morfológicas, diferindo ape
nas, por um pequeno incremento na soma de bases (S) e no valor 
de saturação de bases (V%), podendo também a vegetação apre
sentar formas transicionais (contato) Savana/Floresta 

Os solos da unidade Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica 
são os mais importantes dentro da classe, quer em área de ocor
rência, em torno de 1,5% da área mapeada, ou sob aspectos de 
utilização agrícola São solos profundos a muito profundos, 
moderadamente ácidos a praticamente neutros, valor de satura
ção de bases (V%) alto, normalmente superior a 70%, saturação 
com alumínio trocável frequentemente nula, grau de floculação 
baixo, atividade de argila podendo atingir valores próximos a 24 
mE/1 OOg de argila, após correção para carbono. São desenvolvi
dos a partir de calcários e ardósias do Grupo Bambuí (Est 3 111 A), 
com algumas ocorrências relacionadas com gnaisses e grano
dioritos do Complexo Caraíbas-Paramirim (vide 1 - Geologia), 
nos municípios de Coribe e Correntina O clima é Aw de Kõppen, 
com precipitações pluviométricas médias anuais entre 800 e 
1 100 mm, vegetação de Floresta Estacionai Decidual, relevo 
plano a ondulado, com predominância de áreas aplainadas Dis
tribuem-se com maior ou menor expressão por toda área 
mapeada onde há ocorrências de rochas relacionadas com o 
Grupo Bambuí, principalmente, com destaques para as ocor
rências nos municípios de laciara, São Domingos, Campos Belos, 
Novo Alegre, todos no Estado de Goiás, e São João da Ponte, 
Varzelândia e Janaúba, em Minas Gerais (Est 3.111 B) 

Quanto à utilização agrícola, os de caráter eutrófico são utiliza
dos principalmente com pastagens de capim-colonião, jaraguá 
e algumas culturas de algodão, mamona e milho As áreas onde a 
vegetação natural contém espécies de alto valor econômico vêm 
sendo devastadas, indiscriminadamente, para exploração de seu 
potencial madeireiro, especialmente na região de laciara, Goiás. 
Os solos álicos e distróficos são utilizados com pastagem 
extensiva em meio à vegetação natural 

A limitação agrícola deve-se à deficiência hídrica Mormente, 
para os solos eutróficos, a eliminação deste impedimento, atra
vés de irrigações, torna-os propícios para utilização intensiva na 
agricultura em razão de sua alta fertilidade natural, excelentes 
propriedades físicas e relevo favorável à mecanização, com exce-
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ção para algumas ocorrências desta unidade, com fase rochosa 
Para os álicos e distróficos, seriam ainda necessárias provi
dências corretivas como calagens e adubações, a fim de eliminar 
os efeitos tóxicos da presença do alumínio trocável e acidez, além 
de fornecer nutrientes às culturas a serem implantadas 

PERFIL N? 13 

Data - 18/08/81 

Classificacão- Terra Roxa Estruturada Similar latossólica álica A moderado textura 
argilosa rélevo plano 

Unidade de mapeamento - LEa 1 O 

Localizacão- Estrada Buritis-Fazenda São Vicente, a 3 km de Buritis Município de 
Buritis (MG) Lat 15°37'S e long 46°26'WGr Folha SD 23-Y-D 

Situação e declividade- Trincheira situada em área de superfície plana 

Litologia e formação geológica- Siltitos Grupo Bambuí 

Material originário - Coberturas argilosas 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária -Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

B1 

1321 

B22 

IIB23cn 

0-9 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido). vermelho-escuro 
(2,5YR 3/6. Límido amassado), vermalho-amarelado (5YR 4/6, seco); 
argila; moderada média blocos subangulares; duro, friável a firme, 
plást1co e pegajoso; transição plana e clara 

9-31 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6. úmido). vermelho (2.5YR 4/ 
6, seco); argila; moderada média blocos subangulares; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

31-76 crn; vermelho-escuro ( 1 OR 3/6. úmido). vermelho (2.5YR 4/6. 
seco); argila; moderada pequena a média blocos subangulares; 
cerosidade pouca 'e fraca; ligeiramente duro, friável, plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

76-168 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6. úmido). vermelho (2.5YR 4/ 
6, seco); argila; moderada pequena blocos subangulares associada a 
moderada a forte pequena granular; cerosidade comum e moderada; 
ligeiramente duro, friável, plástico e pegafoso; transição plana e 
cla1 a 

168-200 em+; vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; moderada pe
quena blocos subangulares associada a moderada a forte pequena 
granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas finas fasciculares e comuns médias no horizonte A 1, comuns finas e 
médias no horizonte B1, poucas finas e médias no 821 e B22 

Obs: trincheira de 200 em de profundidade; 
o h01izonte 81 é bastante coeso; 
no horizonte 822 ocorrem nódulos argilosos endurecidos na massa do 
solo; 
no horizonte IIB23cn concreções dominantes, pequenas, duras, irregulares, 
cor de núcleo vermelho e preto, !fonstone 
poros comuns, pequenos a médios no horizonte A 1 e 81, muitos poros muito 
pequenos e poros comuns pequenos nos demais horizontes 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (801283-801287) 

-------

Horizonte 
Fracões da Comp granulométnca 

amosÍra total % (tfsa %) ;];- ---- -,------ --- ---- -c-:'-- -
Are ta 

Terra Are ta fina Silte Argila 
o f Cal h Case fina grossa o 20- 0,05- <0.002 
n >20 20-2 <2 2-0.20 005 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-9 o 99 3 16 30 51 
B1 -31 o 99 2 15 30 53 
B21 -76 o 99 2 15 28 55 
B22 -168 o Ir 100 1 13 28 58 
IIB23cn -zoa+ 23 51 26 4 13 28 55 
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Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

ÁgL•a I KCI 1 N ca++ J Mg++ J I 
água fação K+ Na+ 

% % 

32 37 0.59 5.2 3.9 0.5 0,24 0.02 
15 72 0,57 5.1 3,9 0.1 0.08 0.01 

o 100 0,51 5,3 4.0 0,1 0,05 0,01 
o 100 0.48 5,6 4,1 0,1 0,05 0.01 
o 100 0,51 5,5 4,1 0.2 0,06 0,03 

Complexo sortivo mE/1 Oüg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I A f+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0.8 1,8 4,2 6.8 12 
0,2 1,8 2.9 4,9 4 
0.2 1.5 2,5 4.2 5 
0.2 1.0 2.4 3,6 6 
0.3 1.0 2,2 3.5 9 

Ataque por H2S04 ( 1:1) 

e NaOH (0.8%) 
Si02 --

AI203 

Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) 

18.4 17.4 7,0 0,39 1.80 
19.2 18.7 7,6 0.41 1.75 
20.2 19.1 7.6 0.45 1,80 
21.4 20,2 8.1 0.47 1 80 
20,1 19,6 9.3 0.45 1.74 

--

1,23 
0,66 
0.48 
0.22 
0,30 

Si02 AI203 ---
R203 Fe20 3 

(Kr) 

1.43 3.89 
1,39 3,86 
1.43 3.94 
1.43 3,91 
1.34 3,31 

0.14 
0,08 
0.06 
0,05 
0.07 

Equiv de 
CaC03 

% 

-

9 
8 
8 
4 
4 

c/ 
Sat 
sódio 

%de 
a+ tro
vel no 
lorT) 

( 
N 
cá 
v a 

1 OONa' /T 

--

<1 
<1 
<1 
<1 

1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) pl 
C E do 
extrato Ca+t Mg++ K+ Na+ Água 

mmhos/ 
em % 

a 25''C ---mE/1 OOg--

PERFIL N? 14 

Data - 06/06/81 

HC03- so.~ 

co3~ 

100AI+++ 
----
s + Af+H 

69 
90 
88 
83 
77 

assim1- E 
lável 
ppm u 

' 1:.:uiv de 
mid 

% 

1 22.4 
1 22.6 

<1 22.8 
<1 24,8 
<1 25.9 

Classificac5o- Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A chernoz&mico textura 
argilosa r81evo plano 

Unidarle de mapeamento- TSe3 

Localização - Lado esquerdo da estrarla Arraias-Combinado, a 5 km após o rio 
Bezerra no sentido de Combinado Município de Campos Belos (GO) Lat 12 '51 S 
e long 46''48 \NGr Folha SD 23-V-A 

Situacão e declividJde - Perfil coletado em corte de est1ada terço médio de 
enco~ta, com 4 a 5% de declividocle 

Litologia e formação geológica - Calcários e ardósias Formação Sete Lagoas 
Grupo Bambuí 

Material originário- Produto da alteração de rochas do Grupo BambLií 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

A1 

A3 

0-25 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido). bruno-es
curo (7,5YR 4/4, seco); franco-argilo-siltoso; forte pequena granular 
associada a forte pequena subangular; ligeiramente duro, friáveL 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

25-40 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4. úmido). bruno
avermelhado (5YR 5/4. seco); franco-argilo-siltoso; forte pequena 
subangular associada a forte pequena granular; duro, firme a friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 



821 

822 

823 

40-60 em; vermelho (2,5Y 4/6, seco); argila; forte pequena blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; muito duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

60-80 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, seco); argila; forte pequena 
e média blocos subangulares e angulares; cerosidade abundante 
moderada a forte; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

80-100 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco); argila; forte média 
blocos subangulares e angulares; cerosidade abundante e forte; 
muito duro, firme, plástico e pegajoso 

Obs: presença de alguns fragmentos de rocha intemperizados no horizonte B 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Simb 

A1 
A3 
821 
822 
823 

Argila 

Prol 
em 

0-25 
-40 
-60 
-80 
-100 

Grau de 

Fracões da 
amosÍra total % 

Cal h 
>20 
rnm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

3 
9 
4 
1 
Ir 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
91 
96 
99 

100 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (811110-811114) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

11 
10 

6 
5 
3 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
'0,05 

mm 

6 
6 
4 
3 
2 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

52 
50 
40 
38 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

31 
34 
50 
54 
59 

Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

ÁgL•a I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água la cão K+ Na+ 
% % 

27 13 1,68 6,6 5,3 8,7 1.8 0.24 0,03 
31 9 1.47 6.7 5,2 5,3 1.4 0.41 0,02 
49 2 0,80 6,9 5,3 4,7 1,8 0,67 0,03 
51 6 0.70 6.7 5,1 5,0 1,7 0.46 0,04 

8 90 0,61 6.7 5.1 5.4 1,7 0,27 0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

10.8 o 3,2 14,0 77 2,29 0,23 10 
7,1 o 2,6 9.7 73 0,93 0,10 9 
7,2 o 1,7 8,9 81 0,52 0,09 6 
7,2 o 1.7 8,9 81 0,52 0,06 9 
7.4 o 1.7 9,1 81 0,32 0,06 5 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
Sat 

e NaOH (0,8%) e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- -- --- CaC03 

Na+ tro~ 
A120 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na• /T 

13,6 9,2 5,5 0,29 2,51 1,82 2.62 <1 
15,1 10,5 6,6 0,27 2.45 1.75 2.49 <1 
22,2 16.4 9.4 0,31 2,30 1,68 2,73 <1 
22.7 16,9 8,2 0,31 2,28 1.74 3,23 <1 
25,8 18,3 8,6 0,29 2.40 1,84 3,33 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1 00!}--------

PERFIL N? 15 

Data - 14/07/7 4 

HC03-

co3~ 

p 
100Ai+++ assim i· Equiv 

so.~ ----
lável de S +AI+++ 

umid ppm 

% 

o 2 27,2 
o 1 23,7 
o <1 25,9 
o <1 26,9 
o <1 28.4 

Fonte- Relatório Final do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Mar· 
gem Direita do Rio Paranã -Goiás -Volume 2 (Perfil 21) 

Classificacão -Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A chernozêmico textura 
muito argi.losa fase Floresta Subcaducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - TSe3 

Localização - Estrada Arraias-Fazenda Cubículo, 14 krn após o entroncamento 
para o Vale da Pecuária, lado esquerdo Município de Arraias 

Situação e declividade -Topo de elevação com 3-6% de declividade 

Altitude - 700 m 

Litologia e formação geológica - Calcário do Grupo Bambuí Eocambriano Su· 
perior 

Material originário - Desenvolvido a partir da decomposição dos calcários 

Relevo -Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação- Floresta Subcaducifólia 

A11 

A12 

0-15 em; vermelho muito escuro-acinzentado (1 OR 2/2 úmido), 
vermelho muito escuro acinzentado (1 OR 2/2, úmido amassado), 
cinzento-escuro (5YR 4/1, seco) e bruno (7,5YR 4/2. seco triturado); 
argila; forte pequena a grande granular e blocos subangulares; ligei· 
ramente duro, friável. plástico e pegajoso; transição plana e gra· 
dual 

15-25 em; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2. úmido), cin
zento-avermelhado (5YR 5/2, seco) e cinzento~avermelhado-escuro 
(5YR 4/2. seco triturado); argila; forte pequena a grande blocos 
angulares e subangulares; cerosidade fraca e comum; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plãna e clara 

A3 25-38 em; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2. LÍmido e 
úmido amassado), cinzento-avermelhado (5YR 5/2, seco) e bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco triturado); argila; forte pequena a média 
blocos angulares e subangulares; cerosidade fraca e comum; duro, 
friável, muito pl<lstico e muito pegajoso; transição plana e gra· 
dual 

81 t 38-60 em; vermelho (3,5YR 4/6); argila; forte pequena a média blo
cos subangulares; cerosidade forte e abundante; muito duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

8211 60-80 em; vermelho (3,5YR 4/6); muito argiloso; forte pequena a 
média blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; muito 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

822t 80-120 em; bruno-avermelhado (3,5YR 4/4); muito argiloso; forte 
pequena a média blocos subangulares; cerosidade forte e abun~ 
dante; muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa 

8231 120-150 em+; vermelho-amarelado (5YR 4/6); muito argiloso; forte 
pequena a média blocos subangulares; cerosidade forte e abun~ 
dante; muito duro, friável, plástico e pegajoso 

Obs: raízes abundantes no A 11, A 12 e A3, muitas no 81 t, poucas no 821 te raras 
no 8221 e 823t; 
trincheira com 150 em de profundidade 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1 O 358-1 O 364) 
--

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0.002 
Simb em >20 20-2 <2 2-0,20 0.05 0.002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A11 0-15 o o 100 7 4 47 42 
A12 -25 o o 100 8 3 47 42 
A3 -38 o o 100 8 4 46 42 
81t -60 o o 100 9 4 40 47 
821t -80 o o 100 5 3 31 61 
B22t -120 o o 100 4 2 27 67 
823t -150+ o o 100 3 2 30 65 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água !ação K+ Na+ 
% % 

30 29 1,12 5,9 4,8 14,0 2,8 0,39 0,05 
33 21 1,12 5,9 4,7 10,8 1.4 0,32 0,04 
37 12 1.10 6,0 4,7 8.7 1,2 0,23 0,03 
41 13 0,85 6,2 4.7 7,3 1,6 0,17 0,03 
37 39 0,51 6.4 4,8 8,2 2,1 0.19 0,03 
o 100 0.41 6,3 4.7 6.7 1.8 0.15 0,03 
o 100 0.46 6,2 4.7 6,3 1.5 0,08 0,03 
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Complexo sonivo mE/1 OOg Valor V 
-- (sal de 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

17,2 
12,6 
10,2 

9,1 
10,5 

8,7 
7,9 

o 
o 
o 
o 
o 

0,1 
o 

I H+ ValorT 
(soma) 

11,1 28,3 
7,5 20,1 
5,5 15,7 
3,8 12,9 
3,3 13,8 
2,9 11,7 
2.4 10,3 

Ataq ue por H2S04 (d- 1.4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

,---

1203 Fe20 3 Ti02 P205 

17,7 11.7 7,0 0,20 0,18 
17,8 11,8 8,5 0,22 0,12 
17,1 12,2 8,0 0,23 0,09 
19,9 14.4 9,0 0,23 0,07 
25,5 18,8 9,5 0,26 0,06 
28,6 21,8 9,5 0,28 0,06 
28,4 21,1 9.4 0,29 0,07 

bases) 
% 

61 
63 
65 
71 
76 
74 
77 

Si02 Si02 --
Al20 3 R203 

(Ki) (K!) 

2,57 0,99 
2,56 0,98 
2,38 0,96 
2,35 0,95 
2,31 0,94 
2,23 0,93 
2,29 0,94 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 
(orgâ- N c 
nico) % r:r 

% 

4.43 0,33 13 
2,39 0,19 13 
1,56 0,14 11 
0,94 0,11 9 
0,83 0,10 8 
0.47 0,10 5 
0.41 0,08 5 

Sat 
e/sódio 

AI20 3 Equiv de (%de 
----- CaC03 Na+ tro-
Fe20 3 % cável no 

valor T) 
100Na+/T 

0,61 
0,61 
0,67 
0,68 
0,69 
0.72 
0,70 

p 
100AI+++ assim i- E qui v 

extrato 
Água 

C a++ Mgt+ K+ Na+ HC03- so.~ 
-----
S +Ai+++ lável de 

mrnhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1 ÜÜ[j---
----- --'-------

PERFIL N~ 16 

Data - 04/08/79 

CDJ-

o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 

ppm um~ d 

% 

22 35 
2 28 
1 25 
1 23 

<1 26 
<í 27 
<1 26 

Classificacão - Tena Roxa Eslruturacla S1rni:ar eutrófica A moderÇ3do textura 
argilosa r~levo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce18 

Localização- Lado esquerdo da estrad8 iUotirama-Barreiras, a 18 km do entronca
mento do Javi ern direção a Barreiras Município de Tabocas de Brejo Velho (B/\) 
Lot 12" 14 Se long 43°50 WGr Folha SD 23 X-A 

Situacão e rleclividaUe - Perfil coletado em corte de estrada, situado em terco 
médi~ de elevação com 6 a 8% de declividade · 

Litologia e formação geológica - Ardósias Subgrupo Paraopeba. Grupo Bam~ 
bui 

Material originL~Jio- Produto da decomposição de ardósias 

Relevo regional- Ondulado 

Erosão - Em sulcos ocasionais rasos 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual -Pastagem 

A1 

A3 

81 

B2 

0-8 em; bruno-amarelado (5YR 4/6, úmido), bruno (7,5YR 5/4, seco); 
argila siltosa: moderada pequena e média biocos subangula1es; 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

8-15 em: vermelho (2,5YR 4/6, úmido). vermelho-amarelado (5YR 
5/6, seco); argila; moderada pequena e média blocos subangulares; 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

15-75 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); muito argilosa cascalhento, 
moderada pequena blocos subangulares; cerosidade comum e 
moderada; duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; tran~ 
sição plar.a e gradual 

75-120 em; vermelho-escuro (10R 3,5/6, úmido); muito argiloso; 
moderada a forte muito pequena a pequena blocos subangulares; 
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cerosidade comum e moderada; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Obs: a análise oranulométrica do horizonte A 1 está incompat(vel com as obser~ 
vações de"' campo, possivelmente devido à presença de pseudo partículas 
decorrentes de dispersão incompleta 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (791587-791590) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Simb 

A1 
A3 
B1 
B2 

Argila 
dispersa 

Prof 
em 

0-8 
-15 
-75 
-120 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
5 
5 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

2 
2 

34 
2 

fina 
<2 
mm 

98 
98 
61 
93 

(pH 1 :2,5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

7 
5 
6 
2 

0,20-
0,05 
mm 

4 
3 
2 
2 

Complexo sortivo 

0.05-
0,002 

mm 

41 
36 
17 
21 

<0,002 
mm 

48 
56 
75 
75 

rnE/1 OOg 

Ca~ l ~~1-::-em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N água !adio 
% % 

42 
50 
69 
o 

13 
11 

8 
100 

0,85 
0,64 
0,23 
0,28 

6,5 
6.4 
6,0 
5,3 

5,6 
5.4 
4.7 
4,1 

Complexo sortivo rr.E/1 OOg 

ValorT 
(soma) 

o 2.7 13,8 
o 2.7 13,2 
0,1 2,8 14,2 
0.4 2,8 13,3 

Ataque por H2 S04 (d ~ 1.4 7) 

e No2C03 (5%)% 

9,1 
9,0 
8,0 
6,6 

Valor V 
(sai de 
bases) 

% 

80 
80 
80 
76 

Si O 

~ 1 ,o 
1,1 
3,1 
3.4 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2.46 
1,08 
0.41 
0,27 

0.42 
0,35 
0,16 
0.07 

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 

-~]~ c 

--

0,22 
0,19 
0,05 
0,03 

11 
6 
8 
9 

Sat 
e/sódio 

Si02 0 3 Equív de (% de 
-- - CaCO Na+ tro-I 

j_ A\203 

Al20 3 R2 0 203 % 3 cável no 
valor T) 

Si O Fe20 3 Ti0 2 P205~~~~ 1 100No+;r 

17,8 
20,5 
23,5 
30,6 

12,9 
14,9 
21,1 
22,5 

7.1 
8,5 

10,5 
11.1 

0,31 
0,33 
0.40 
049 

2,35 
2,34 
1,89 
2,31 

1,70 
1,72 
1.44 
1.76 

Pasta saturad{j Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água C 

mmhos/ 
em % 

a 25°C 

PERFIL N~ 17 

Data- 22/05/81 

a++ Mgt+ K+ Na+ HC03- so.-
co3-

-mE/100g--

2,63 
2,75 
3,15 
3,18 

100AI+++ 
----
S +Ai+++ 

o 
o 
1 
4 

p 
assimi~ 

lável 
ppm 

4 
3 
1 
1 

---

Equiv 
de 

umid 

% 

26,8 
26.4 
27,3 
27,6 

Classificacão- Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderada tex111ra muito 
argilosa rêlevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce18 

Localizacão- Lado eSquerdo da estrada Santana-Canápolis, a 12 km de Santana 
Municipi.o de Santana (BA) Lat 13°04 Se long 44'06'WGr Folha SD 23-X-C 

Situacão e declividade- Perfil ern corte de estiaria, terço inferiu! de encosta com 4 
a 6% ·de declividade 

Litologia e formação geológica - Siltitos. Formação Serra de Santa Helena 
Grupo Bambu( 

Material originário- Produto da decomposição de siltitos 



Relevo regional - Suave ondulado e forte ondulado 

Erosão -laminar ligeira a moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem, culturas de milho e feijão 

Ap 

81 

821 

822 

0-20 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/6, seco); ar!Jila; moderada média blocos subangulares; 
duro, firme, plást1co e pegajoso; transição plana e gradual 

20-50 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado (4YR 
4/6, seco); muito argilosa; moderada média blocos subangulares; 
cerosidade comum e fraca; ligeiramente duro. firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual 

50-70cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); muito argilosa; moderada a 
forte média prismática composta de pequena e muitos blocos 
subangulares e angulares; cerosidade comum e moderada; ligeira
mente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

70-100 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); muito argilosa; moderada 
a forte média prismática composta de pequena e muito pequena blo
cos subangulares e angulares; cerosidade comum e moderada; ligei
ramente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa 

823 100-125 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); muito argilosa; mode
rada a forte média prismática composta de pequena e muito pequena 
blocos subangulares e angulares; cerosidade comum moderada; 
ligéiramente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 

B3 125-160 em": vermelho (2,5YR 4/6), mosqueado comum, pequeno 
e distinto, bruno forte (7,5YR 5/4);muito argilosa; moderada média a 
grande blocos subanÇJulares e angulares; ligeiramente duro, firme, 
muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns médias e finas ao longo do perfil 

Obs: poros comuns pequenos muito pequenos em todo o perfil; 
fragmentos de siltito em intemperização na massa do 823 (poucos) e co
muns no 83; 
mosqueados provenientes do material originário; 
superfícies foscas de manganês no 823 e 83; 
concreções de manganês poucas pequenas arredondadas, pretas no 823 
e 83 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 040-811 045) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosira total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 005 0,002 mm 

rnm mm mm mm mm mm 

Ap 0-20 o 99 8 6 38 48 
81 -50 o 99 6 4 26 64 
821 -70 o 99 5 4 26 65 
822 -100 o 99 5 4 26 65 
823 -125 o 99 5 4 28 63 
83 -160+ o 99 6 4 28 62 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Águaj KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água lacão K+ Na+ 

% % 
43 10 0.79 6,3 5,2 10,1 0,9 0.46 0,03 
60 6 0.41 6,2 5,6 14,2 1,2 0,23 0,05 
59 9 0.40 6.4 5,8 12,9 2.4 0,23 0,05 
57 12 0.40 6.4 5,6 12,8 2,1 0,21 0,04 
59 6 0.44 6.4 5,3 11,6 2,2 0,18 0,05 
53 15 0.45 6,6 5,3 12,3 2,1 0,19 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

11,5 o 3.4 14,9 77 1,08 0,14 8 
15,7 o 1.4 17,1 92 0,58 0,08 7 
15,6 o 1,1 16,7 93 0,33 0,06 6 
15,2 o 1,6 16,8 90 0,29 0,05 6 
14,0 o 1,9 15,9 88 0,'24 0,04 6 
14,6 o 1,9 16,5 88 0,16 0,04 4 

Ataque por H2S04(1 :1) Sat 
e NaOH (0,8%) e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro-
AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

valorT) 
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+;T 

23,2 14,0 8,2 0,39 2,82 
31,2 18,2 10,6 0,39 2,82 
31,0 18,8 8,0 0.47 2,80 
31,6 19,0 9,5 0.43 2,83 
30,8 18,8 9,2 0.45 2.79 
36,3 19,2 9,8 0.47 3,21 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
C a++ Mg++ K+ Na+ extrato Água 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1 00!}------

AMOSTRA EXTRA N? 81 

Data - 16/05/80 

Hco3-

c a:.-

2,05 
2,08 
2,21 
2,14 
2,12 
2.42 

so.-

2,68 
2.78 
3,69 
3,14 
3,21 
3,07 

100AI+++ ----
S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

24,3 
25,0 
25,3 
25,3 
24,6 
25,8 

Classificacão - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderado textura 
Úgilosa rélevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PE42 

Localizacão- Lado direito da estrada Coribe-Descoberto, a 6 km de Coribe Muni
cípio de ·coribe (BA) Lat 13°50'S e long 44 °25'WGr Folha SD 23-X-C 

Situa cão e declividade- Amostra coletada em corte de estrada, situado em terço 
médi~ de elevação com 6 a 9% de declividade 

Litologia e formação geológica- Calcários Grupo Bambuí 

Material originário- Produto da decomposição dOs calcários 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

82 50-70 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6); forte média blocos subangu
lares e angulares; cerosidade comum moderada; duro, friável. muito 
plástico, muito pegajoso 

Obs: afloramentos de calcário na área de ocorrência do solo 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (800594) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

rnm mm mm mm mm mm 

82 50-70 o 50 50 20 28 51 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água laç:ão K+ Na+ 
% % 

49 4 0,55 6,9 5,1 8,6 2,5 0,12 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N ~ 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

11,2 o o 11,2 100 0,23 0,05 5 

PEDOLOGIA/325 



Ataque por H2S04(d ~ 1 ,47) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 A1 20 3 Equiv de (%de 
CaC0

3 
Na+ tro-

A120 3 RzOJ Fe2o 3 % cável no 
valor T) 

Si02 Al2 0 3 Fe2o 3 Ti02 PzOs (Ki) (Kr) 100Na+/T 

20,3 12,8 1.4 0,33 2, 70 2,52 14,26 0,50 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i~ Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCO,- so4~ 

---- lável de S +AI+++ mmhos/ co,- ppm umid 
em % 

a 25°C ---mE/100g-- % 

o <1 21,9 

PERFIL N? 18 

Data - 12/03/74 

Fonte- Relatório Final do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Mar
gem Direita do Rio Paranã- Goiás- Volume 2 (Perfil 7) 

Classificacão -Terra Roxa Estruturada Similar latossólica eutrófica A moderado 
textura ar9ilasa fase Floresta Caducifólta relevo plano 

Unidade de mapeamento - TSe 1 O 

Localização- A 18 km de laciara, na estrada para São Domingos,e a 20 metros do 
lado direito da estrada Município de laciara 

Situacão e declive ~ Perfil descrito e coletado em local plano, sob vegetação 
flores"tal 

Altitude - 520 m 

Litologia e formação geológica - Calcários do Grupo Bambuí ~ Eocambriano 
Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir da decomposição do calcário com adu· 
ção de materiais provenientes de outras fontes 

Relevo - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado 

Vegetação - Floresta Caducifólia, com espécies de jatobá, barriguda, peroba, 
angico, cajá, graúna e outras 

Uso atual - Culturas de milho, arroz, mandioca e feijão 

A1 

A3 

81t 

821t 

0-15 em; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, úmido e úmido 
amassado) bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, seco) e vermelho
amarelado (5YR 4/6 seco triturado); franco-argiloso: moderada a 
forte muito pequena a média granular e fraca a moderada pequena a 
média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

1 5-30 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno
avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido amassado), vermelho
escuro (2,5YR 3/6, seco) e vermelho (2,5YR 4,5/6, seco triturado); 
argila; moderada pequena a média granulare fraca pequena a média 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

30-60 em; vermelho-escuro (2,5YR 3,5/5): argila; aspecto de maciça 
porosa m s1tu que se desfaz em fraca pequena a média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e difusa 

60-90 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/5): argila; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente msltu; ligei
ramente duro, friávei, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa 

8221 90-1 30 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6): argila; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente m sau; ligei
ramente duro, muito friável, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e difusa 

823t 130-220 em+; vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila: fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente m 
sttu; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e muito 
pegajoso 

Obs: trincheira com 170 em de profundid•de; 
raízes abundantes no A 1, muitas no A3, poucas no 81 t e raras nos de
mais horizontes; 
intensa atividade biológica ao longo de todo o perfil; 
encontrou-se calcário a 22 em de profundidade 

326/PEDOLOG IA 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (10 206-10 211) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosira total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro! Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o 99 23 20 18 39 
A3 -30 o 99 20 17 13 50 
811 -50 o 99 18 16 12 54 
821t -90 o 99 19 17 14 50 
822t -130 o 99 19 18 16 47 
823t -220+ o 99 18 18 17 47 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 
% % 

19 51 0,46 5,9 5,3 12,6 3,1 0,16 0,06 
35 30 0,26 6,1 4,9 8,1 2,4 0,07 0,06 

2 96 0,22 6,1 4,8 6,5 2,3 0,05 0,03 
o 100 0,28 6,1 4,9 5,5 2,1 0,05 0,04 
o 100 0,34 6,1 5,1 4,8 2,8 0,04 0,03 
o 100 0,36 6,2 5,2 4,7 2,9 0,04 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

15,9 o 5,2 21,1 75 2,73 0,25 11 
10,6 o 3,8 14,4 74 1,17 0,13 9 

8,9 o 2,7 11,6 77 0,63 0,08 8 
7,7 o 2,3 10,0 77 0,41 0,07 6 
7,7 o 1,9 9,6 80 0,35 0,05 7 
7,7 o 1,9 9,6 80 0,25 0,04 6 

Ataque por H2S04 (d ~ 1,4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
-- -- --- CaC0

3 
Na+ tro-

AI2 0 3 RzOJ Fe20 3 % cável no 
valor T) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+;r 

14,5 12,6 5,9 0,38 0,13 1,96 1,51 3,35 
18,6 16,0 7,2 0,43 0,10 1,98 1,54 3,A9 
20,2 17,7 7,9 0,45 0,08 1,94 1,51 3,51 
19,6 17,5 8,0 0,46 0,07 1,90 1,47 3,43 
18,6 16,3 7,4 0,41 0,06 1,94 1,50 3,45 
19,6 17,2 7,9 0,44 0,06 1,94 1,50 3,41 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assimi- Equiv ----
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ H co,- so.~ S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg---

PERFIL N? 19 

Data - 23/01/77 

co3~ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

3 
2 
3 
3 
2 
3 

umid 

% 

22 
20 
20 
19 
20 
21 

Fonte - Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Distrito Federal (Perfil 
6) 

Classificacão- Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A chernozêmico textura 
argilosa f~se Floresta Subcaducifólia relevo ondulado 

Unidade de mapeamento - TSe2 

Localizacão- A 2,8 km do cruzamento da DF-7 com a DF-2, em ramal à direita, a 
1 km da.DF-2, em direção à pedreira do Tocantins 

Situação e declividade - Trincheira situada em terço superior de elevação, com 
16% de declividade e sob cobertura de Floresta Subcaducifólia 

Altitude - 860 m 



Litologia e formação geológica- Calcários Subgrupo Paraopeba Grupo Bambuí 
Pré-Cambriano A 

Material originário- Desenvolvido a partir da decomposição de calcários, com adu
bação de material coluvial proveniente da decomposição de ardósias e filitos 

Relevo - Ondulado, com topos esbatidos e com vertentes convexas de dezenas 
de metros 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Floresta Subcaducifólia 

Uso atual - Pastagem de capim-jaraguá e culturas de milho, abóbora, quiabo e 
banana 

A1 

A3 

B1t 

B2t 

B3t 

c 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 2,5/2, úmido), bruno
escuro (7,5YR 3/2, úmido amassado), bruno-escuro (7,5YR 4/2, 
seco) e bruno (7,5YR 4/3, seco triturado); argila; moderada pequena 
granular; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

20-34 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno
escuro (7,5YR 3/2, úmido amassado), bruno (7,5YR 4/2, seco) e 
bruno (1 OYR 4/3, seco triturado); argila; moderada grande granular; 
duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição ondulada e abrupta 
(22-1 O em) 

34-4 7 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); argila cascalhenta; 
moderada pequena a média blocos subangulares; cerosidade 
comum e forte; muito duro, friável. muito plástico e muito pegajoso; 
transição plana e abrupta 

4 7-78 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4), mosqueado resultante da 
decomposição do material originário pouco pequeno e distinto, 
vermelho-amarelado (5YR 4/8); muito argiloso; moderada grande 
prismática que se desfaz em forte média blocos angulares; cerosiM 
dade abundante e forte; muito duro, friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição ondulada e clara (50-34 em) 

78M 114 em; coloração variegada composta de bru noMclaro-acinzen
tado (1 OYR 6/3) e vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade abundante e forte; muito 
duro; friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (58-
30 em) 

114M175 em+; coloração variegada composta de cinzento-claro 
(1 OYR 7 /1) e vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila; cerosidade 
pouca e fraca; muito duro, friável, plástico e pegajoso 

Obs: muitas raízes fasciculares no A 1 e A3, comuns no 81 te poucas no B2t; 
a coloração variegada é proveniente do material originário em intemperiza
ção e não de impedimentos da drenagem; 
presença de linha de pedras entre A3 e 81 t; 
pouca efervescência no C com HCI; 
presença de s/ickensJdes nos horizontes 81 t, B2t e B3t; 
muitos poros pequenos no A1 e A3, comuns e médios no 81 t, B2t e B3t e 
poucos muito pequenos no C 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (77 0404-77 0409) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amosÍra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 1 99 8 9 37 46 
A3 -34 o 1 99 9 7 37 47 
Blt -47 3 18 79 9 7 35 49 
B2t -78 2 3 95 6 6 27 61 
B3t -114 o 4 96 7 7 33 53 
c -175" o 4 96 15 9 32 44 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N Ca* I Mg++ I I água lação K+ Na+ 
% % 

24 48 0,80 7,5 6,5 17,9 1,9 0,18 0,06 
30 36 0,79 6,3 5,1 13,6 1,7 0,11 0,04 
39 20 0,71 6,0 4,7 8,1 2,1 0,09 0,04 
50 18 0,44 6,1 4,7 6,5 0,8 0,07 0,03 

3 94 0,62 6,1 4,7 5,1 0,8 0,08 0,02 
1 98 0,73 6,0 4,4 4,1 0,7 0,07 0,02 

Complexo sortivo mE/lOOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+* I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

20,0 o 1.9 21,9 91 3,33 0,28 12 
15,5 o 5,9 21,4 72 3,10 0,27 11 
10,3 o 4,1 14,4 72 1,38 0,15 9 

7.4 o 2,4 9,8 76 0,58 0,08 7 
6,0 o 1,6 7,6 79 0,26 0,06 4 
4,9 o 1.5 6,4 76 0,14 0,04 4 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2CD3 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI2D3 Equiv de (%de 
-~ --- CaCD3 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
SiD2 AI2D3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+;r 

20,8 13,0 6,2 0,29 2,72 2,03 3,29 
20,8 12,8 5,7 0,29 2,76 2,15 3,53 
23,2 14,5 6,7 0,33 2,72 2,10 3,39 
27,0 18,2 8,2 0,38 2,52 1,56 3,48 
26,5 16.4 7,6 0.41 2,75 2,12 3,39 
25,1 14,9 6,8 0,31 2,86 2,22 2,44 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 1 DOAI++-+ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

----
S +AI++-+ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg--

PERFI L N? 20 

Data - 13/07/74 

co.,~ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

9 
4 
2 
1 
4 
9 

umid 

% 

24 
27 
23 
24 
22 
18 

Fonte- Relatório Final do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Mar
gem Direita do Rio Paraná - Goiás -Volume 2 (Perfil 1 7) 

Classificacão - Terra Roxa Estruturada Similar latossólica eutrófica A moderada 
textura m~ito argilosa fase Floresta Caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- TSe1 

Localização- A 3 km da estrada para o Vale da Pecuária, em direção à Fazenda 
Terra Boa Município de Arraias 

Situação e declividade -Topo de elevação com 2M6% de declividade 

Altitude - 420 m 

Litologia e formação geológica - Calcários e filitos do Grupo Bambuí Eocam
briano Superior 

Material originário - Desenvolvido a partir da decomposição dos calcários e 
filitos 

Relevo- Suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem a acentuadamente drenado 

Vegetação- Floresta Caducifólia 

A 11 0-1 O em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), vermelho
escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, úmido amassado), brunoMaverme
lhado-escuro (5YR 3/4, seco) e vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco 
triturado); muito argiloso; forte pequena a grande granulat; duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

A 1 2 1 0-22 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido e úmido 
amassado); vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco) e bruno-avermelha
do (2,5YR 4/4, seco triturado); muito argiloso; forte pequena a 
grande granulá r e blocos subangulares; duro, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e clara 

A3 22-40 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3, úmido). ver
melho-acinzentado (1 OR 4/4, úmido amassado), vermelho-escuro
acinzentado (1 OR 3/4, seco) e vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco 
triturado); muito argiloso, forte pequena a grande blocos subangula
res; duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e 
gradual 
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81 t ~60 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OA 3/4); muito argiloso; mo
derada pequena a grande bloços angulares e subangulares; du.ro. 
friável, plástico e muito pegajoso: transição p lana e gradual. 

8211 60-95 em; vermelho-escuro (1 OA 3/ 6): muito argiloso: fraca pe
quena a grande blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro. 
muito friáve l. plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

8221 95-185 em+: vermelho-escuro (1 OA 3/ 6): muito argiloso: fraca 
pequena a média blocos angulares e subangulares e maciça porosa 
pouco coerente in situ; ligeiramente duro. muito friável. plástico e 
muito pegajoso. 

Obs. : trincheira com 185 em de profundidade: 
raizes abundantes no A 11 e A 12. muitas no AJ. comuns no 81 te poucas no 
821 te 822t. 

Análises flsicas e químicas lab.: SNLCS (1 0.352-10.357) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total 96 (tfsa%) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol. Calh. Case. fina grossa 0.20- 0.05- <0.002 
Símb. em >20 20-2 <2 2-0.20 0.05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

Ali 0-10 o o 100 9 6 25 60 
A12 ·22 o o 100 7 5 17 71 
A3 -40 o o 100 6 4 16 74 
811 -60 o o 100 6 4 15 75 
8211 ·95 o o 100 7 4 14 75 
822t -185+ o o 100 6 4 14 76 

Argila (pH 1:2.5) Complexo sonivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KC11 N ca++ l Mg++ l l água lação K+ Na+ 
% % 

45 25 0.42 6.7 5.5 12,2 4. 1 0.29 0.05 
46 35 0,24 6.4 5,2 7.0 2.2 0.15 0.02 

2 97 0,22 6.4 5.0 4.9 2.0 0.11 0.02 
o 100 0,20 6,3 5.0 3.6 1.6 0.07 0.01 
o 100 0,19 6.4 5.2 2,9 1.4 0.05 0,02 
o 100 0,18 6.3 5.4 2,6 1.4 0.05 0,02 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgã- N ~ 

Valor S I AI+++ I H+ I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

16.6 o 6,1 22.7 73 3.68 0.26 14 
9.4 o 4.4 13.8 68 1,57 0.15 10 
7,0 o 3.4 10.4 67 1,02 0.11 9 
5.3 o 2.9 8.2 65 0.55 0.08 7 
4.4 o 1.8 6,2 71 0.30 0,05 6 
4.1 o 1.4 5.5 75 0.20 0,05 4 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) Sat. 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si0 2 Si02 Al2 03 Equiv. de (%de 
- - - - --- CaC03 Na+ tro· 
At20 3 A203 Fe2~ % cável no 

valorn 
s,o2 A120 3 Fe2 03 T10 2 P20s (Ki) (Kr) 100Na+fT 

22.4 40.3 10.4 0.38 0.20 0.94 0.59 1,69 
26.5 43.3 11.6 0.40 0.13 1.04 0.63 1,54 
28.1 44.7 11.5 0.40 0.11 1,07 0.64 1,50 
28.6 45.8 11 .5 0.41 0.10 1.06 0.64 1,51 
28.5 44,8 11.4 0.41 0. 10 1.08 0.65 1.48 
29.1 44.8 12.0 0.42 0.09 1,10 0.65 1.45 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C. E. do 100AI+++ assim i· Equiv. 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:J- so.- --- lével de S +AI+++ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C - - mE/lOOg--
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CO:J-

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

18 
1 
1 

< 1 
1 

<1 

umid. 

% 

30 
27 
26 
26 
25 
26 

3.4.2.4 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Estão compreendidos nesta classe solos com B textura!. não hi
dromórficos, seqüência de horizontes A. Bt e C, normalmente 
moderadamente ácido e praticamente neutro. apresentando 
argila de atividade baixa (foram também constatados solos com 
argila de atividade alta relacionados a materiais do Grupo Bam
bu0. Saturação de bases maior que 50%. percentagem de alumí· 
nio trocável baixa ou mesmo nula, profundidade com variações 
desde raso a muito profundo. com predominância na classe 
profundo. 

O horizonte A é freqüen temente moderado e. em menores 
expressões, fraco e chernozêmico, com textura arenosa , média 
ou argi losa, coloração em relação muito estreita com os teores de 
matéria orgânica presente, constando normalmente nos matizes 
1 OYR, 7 ,5YR e 5YR. com valores e cromas baixos e a espessura 
varia de 1 O a 40 em. 

O horizonte Bt, com textura média. argilosa e muito argilosa, 
tem coloração mais freqüente nos matizes 5YR, 2,5YR e 1 OR, 
valores e cromas variáveis. mais comumente na classe vermelho
escuro. principalmente os de textura argilosa e muito argilosa 
relacionados a materiais pelíticos do Grupo Bambuí. A estrutura 
apresenta-se normalmente em blocos subangulares. ocorrendo 
subordinadamente outros tipos. Em diversos perfis fo i constatada 
cerosidade recobrindo as unidades estruturais. 

Foram utilizados os crítérios abrúptico. cascalhento e pedre· 
goso e mais as fases rochosa e pedregosa. para distinção de solos 
com características adicionais àquelas contidas na definição da 
classe. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos ocupam apro· 
ximadamente 4,3% da área levantada, constituindo unidades de 
mapeamento ou fazendo parte de associações predominante
mente com Cambissolos e Latossolos (Est. 3.1V A). São relaciona
dos às rochas do Grupo Bambuí. rochas polimetamórficas do 
Arqueano (Figs. 3.4 e 3 .1 5) e sedimentos arenosos e areno· 
argilosos do Terciário-Quaternário (vide 1 - Geolog ia). Foi 
constatada com freqüência a influência de materiais retrabalha
dos (principalmente de natureza arenosa). recobrindo os produ· 
tos de alterações dos materiais supracitados. com exceção para 
os sedimentos do Terciário-Quaternário. Nas áreas de ocor
rências deste solo o re levo varia de plano a forte ondulado, com 
predominânc ia de suave ondulado e ondu lado. A cobertura vege
tal dominante é a Estepe e Floresta Estacionai Decidual, sendo as 

Fig. 3.4 - Padrões de imagem de radar em áreas de Solos Litôlicos (Aa2), 
de~envolvidos de fil itos do Grupo Santo Onofre; Solos Podzólicos (PE29) e Cam
bissolos (Ce43). derivados de rochas graníticas do Arqueano: Latossolos Verme· 
lho-Amarelos (LVa1. LVd4). relacionados a coberturas do Terc iário-Ouatemário. 
Contatos pédológicos concordantes com as unidades geológicas. lgaporã-BA. 

Folha SD.23-X-D. 



precipitações pluviométricas médias anuais em torno de 700 a 
1.400 mm concentradas em 5 a 6 meses do ano 

Quanto ao uso agrícola destes solos, a predominância da 
pecuária de corte é marcante, com pastagens plantadas de capim
colonião e jaraguá Nas regiões próximas à Porteirinha e Mato 
Verde, Estado de Minas Gerais, são muito utilizados para plantio 
de algodão e ainda com cultura de milho e feijão, estas em 
menor expressão 

Para sua utilização, apresentam limitações devido à má distri
buição das precipitações, quando ocorrem em relevo movi
mentado (ondulado a forte ondulado), dificultam a mecanização e 
tornam-se mais susceptíveis à erosão, necessitando de práticas 
conservacionistas, como cordões de contorno, curvas de nível 
etc As ocorrências em relevo plano e suave ondulado são as mais 
indicadas rara o uso intensivo na agricultura e pecuária e, sendo 
de fertilidade natural elevada, necessitam de pouca adubação A 
calagem em muitas áreas é dispensável, em decorrência da baixa 
acidez e baixa saturação com alumínio trocável 

Foram encontradas algumas variações entre Latossolos, Pla
nossolos e Cambissolos sem expressão cartográfica 

PERFIL N? 21 

Data - 22/09/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia (Perfil 27) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa/muito argilosa fase Floresta Caducifólia relevo on
dulado 

Unidade de mapeamento- PE5 

Localização - Lado esquerdo da Estrada Batreiras-Sao Desidério, a 4,0 krn de 
Baneiras Município de São Desidério 

Situacão e declividade- Corte de canal em construcão situarlo em terco médio de 
enco~ta ligeiramente convexa, com 16% de declividade · 

Fotmação geológica e litologia- Eocambriano Superior Grupo Bambuí Calcário 
entremeado com siltito ou ardósia 

Material originário Produto da decomposição das rochas supracitadas 

RelevO local - Ondularia com vertentes geralmente longas de centenas de 
metros 

Relevo regional- Ondulado com trechos suavemente ondulados de vertentes lon
gas qut formam vales abertos 

Altitude - 520 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local- Formação secundária caducifólia 

Vegetação regional - Floresta Caducifólia e culturas 

Uso atual - Pastagem e culturas de algodão, milho e feijão 

A1 

B1t 

B2t 

B3t 

0-17 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2. úmido e Límido amassado), 
bruno-claro (7,5YR 6/4. seco); argila siltosa; moderada pequena a 
média blocos subangulares; muitos poros pequenos e muito peque
nos e poucos médios e grandes; muito duro, firme, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

17-30 em; bruno-avermelhado (2 5YR 4/4. LÍmido): muito argiloso; 
fotte média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito 
pequenos e pequenos; cerosidad.e comum e moderada; extrema
mente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
gradual 

30-60 em; vermelho (2,5YR 4/6. seco e seco pulverizado); muito 
argiloso; moderada grande prismática; muitos poros muito peque
nos; cerosidade abundante e moderada; sltckenstde comum e 
moderado; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e clara 

60-75 em; vermelho (2,5YR 5/6, úmido); muito argiloso; moderado 
pequena a média blocos subangulares; muitos poros muito peque
nos e pequenos; cerosidade comum c moderada; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição ondulada e clara (1 0-20 
em) 

c 7'3-120 em+; coloração variegada composta de bruno-avermelhado 
(2,5YR 4/4. úmido), vermelho (2,5YR 5/6. úmido) e amarelo
averrnelhodo (7,5YR 7/6. úmido); argila siltosa; moderada pequena 
blocos subangulares; poros comuns pequenos; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns no A 1, poucas no B1 te no 82t, raras no B3t e no C 

Obs: no horizonte 83t observa-se mosqueado de cor amarelo-avermelhada 
(7,5YR 7/6. úmido) correspondente ao material originário em intemperi
zação 

ft..nálises físicas e químicas Lab : SNLCS (6796-6300) 
-

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosÍra total % 

s ímb 

A1 
B1t 
B2t 
B3t 
c 

Prol 
em 

0-17 
-30 
-60 
-75 
-120+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

1 
1 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

6 
3 
2 
2 
2 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

6 
4 
3 
2 
2 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

46 
32 
24 
34 
46 

Argila 
<0.002 

mm 

42 
61 
71 
62 
50 

Argila (pH 1:2.5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1N ca++ I Mg++ 

I J água lacão K+ Na+ 
% % 

38 10 1,09 6.4 5,3 11.9 3,2 0,83 0,10 
52 15 0,52 6,5 5,1 13,5 3,7 o 26 0,09 
18 75 0,34 6,3 4,6 12.7 5,5 0.12 0,09 
o 100 0.55 5,8 4,2 9,6 4,6 0,10 0,07 

33 34 0,92 6,0 4.4 12.7 6,8 0.14 0,09 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I Ar+++ I H+ .I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

16,0 o 4,1 20.1 80 2 66 0,34 8 
17,6 o 2,7 20.3 87 0.94 0.24 4 
18.4 o 2,8 21,2 87 0,58 0.21 3 
14.4 0,2 2.7 17,3 83 0,31 0.21 1 
19.7 0,1 2,1 21,9 90 0,21 0,20 1 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 
-- --- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 AI 20 3 Fe20 3 Ti02 P205 IKi) (Kr) 100Na+/T 

20,5 14,0 67 0,20 0,11 2.49 1,91 3 28 X 
26,9 18 1 8.4 o 27 0,08 2,53 1.95 3,38 X 
30,6 21.7 9,9 0,27 0,06 2.40 1,86 3.44 X 
32,1 21.5 9.3 0,30 008 2 54 1.99 3,63 X 
24 o 19.4 9.5 0,25 0.15 2,10 1.60 3 20 X 

-
Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ 

Água mmhos/ 
em % 

a 25"C -- -mE/1 OOg ---
---- --- ---~ 

PERFIL N9 22 

Data - 06/1 0/80 

HC03- so4~ 

co3~ 

100AI+++ 
----
S +Ai+++ 

--
o 
o 
o 
1 
1 

p 
assimi-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

30 
27 
29 
28 
33 

Classificacão- Podzólico Vermelho~Amarelo Eutrófico nrgila de atividade baix<J 1\ 
moderado, textura arenosa/média relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - PE9 

Localizacão- Estrada Morro Preto-Agreste, a 16 km de Morro Preto Município de 
São João da Ponte (MG) Lat 15 '55'S e long 43"41 WGr Folha SD 23-Z-C 
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Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em terço 
médio de elevação com 5 a 7% de declividade 

l itólogia e formação geológica - Siltitos e calcários Grupo 8ambuí 

Material originário - Coberturas areno·argilosas 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão -Não aparente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Floresta primária 

A1 

A3 

81! 

821! 

0-12 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido). bruno-amarelado-escuro 
(1 OYR 4/4, seco); areia franca; frac~ pequena granular; macio, muito 
friável, não plástico e não pegajoso: transição plana e gradual 

12-25 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido), bruno-escuro 
(7,5YR 4/4, seco); areia franca; fraca pequena granular; macio, friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e gradual 

25-40 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido), bruno-escuro 
(7,5YR 4/4, seco); areia franca; fraca pequena blocos subangulares; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e clara 

40-60 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), vermelho-ama
relado (5YR 5/6, seco); franco-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso 

Raízes: poucas grossas nos horizontes A 1, A3 e 81 t; muitas finas e médias fase iR 
culares e pivotantes em todo o perfil 

Obs: atividade biológica intensa (térmitas); 
muitos poros pequenos e médios no horizonte A 1 e A3, muitos poros muito 
pequenos no horizonte 81 tA 821 t 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
A3 
B1t 
B21t 

Pro f 
em 

0-12 
-25 
-40 
-60 

Cal h Case 
20-2 2-0,2 
em em 

1.0 

Granulometria % 

Areia Silte 
muito Argila 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

0.4 
0.4 
0,2 
0.4 

Argila 
nat 
% 

tina 0,0~21 0,02- <o,ooz 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

10,5 13,2 6,8 9,1 3.7 
7,8 12,8 7,2 10,3 3 7 

11,8 11.6 6,0 13,6 4,9 
8 7 11,2 5,5 17,8 5.4 

Ki 

1,59 1,35 3,61 
1,58 1,32 3,23 
1,69 1,39 2,93 
1,37 1,04 2,00 

Lab: SUDESUL (08933-08936) 

Granulometria% 

Areia grossa 

mm mm 
1-0,5,2-0,2 

6,3 
3,9 
5,1 
3,1 

Grau 
de fio-
culacão 

% 

59,3 
64,0 
63,9 
69,6 

44,6 
43,6 
40,1 
37,5 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

0,8 
0,6 

2,1 
0,5 
0,6 
0.4 

Areia Areia fina 
média 
0,5-

0.251 0,2tt 0,2-o 25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

32,0 
27,7 
28,9 
23,2 

28,5 39,5 33,1 
37,1 38,9 33,3 
28,8 40,3 34.7 
35,6 39,2 33,5 

Ataque por H2 S04% 

Si02 Al20 3 Fe2 0 3 

3.48 3,72 1,03 
4,27 4,59 1.42 
5,31 5,35 1,82 
5,77 7,14 3,57 

C/N 

0,15 3,61 14 
0,05 0,86 10 
0,04 1,03 15 
0,07 0,68 6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ S2 

NH4 I(CI e 
OAc HCI 

8,80 0,05 11,30 
5,90 0,04 6,59 
5,00 0,03 5.70 
3,12 0,02 4,04 

330/PEDOLOG IA 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+3 

KCI 

Acidez 
trocável 

pH8 I pH7 

1,03 
0,52 
0,20 
1,00 

0.70 
0,01 
o 
0,06 

v 
T % 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

12,33 12,00 91 ,65 94.1 7 
7' 11 6,60 92,69 99.85 
5.90 5, 70 96,6 I 100,00 
5,04 4,1 o 80,1 6 98.54 

100 Al+3 
----
AI+3+S1 

o 
o 
o 
o 

100 A1+3 
----
A1+3+S2 

100 Na+ 

T 

o 
o 
o 
o 

PERFIL N~ 25 

Classificacão- Podzólico VermelhoRAmarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
chernozê~ico textura média/argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- TSe1 O 

Localização- Estrada Taguatinga-Aurora do Norte, a 26 km entra à direita em direR 
ção à Fazenda Mangueira Ponto situado 200 metros após a Fazenda Man
gueira 

Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada com 3% de 
decli~idade 

Litologia e formação geológica -Calcários do Grupo Bambuí 

Materia1 originário - Produto da decomposição de calcários 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem de jaraguá 

A1 

A3 

821 

B22 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-escuro (7,5YR 
4/2, seco); franco-argilo-siltoso; moderada pequena granular; duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

20-30 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4. úmido), bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco); argila s1ltosa; moderada pequena blo
cos subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e clara 

30-65 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); argila; moderada 
a forte pequena blocos subangulares e angulares; cerosidade 
comum e moderada; muito duro, firme, muito 'plástico e muito pega
joso; ttansição plana e difusa 

65-100 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); argila; forte 
pequena e média blocos subangulares e angulares; cerosidade 
comum a abundante e forte; muito duro, firme, muito plástico e muito 
pegajOSO 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 071-811074) 

Horizonte 
Fracões da 

amosÍra total % 

Símb 

A1 
A3 
B21 
B22 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

29 
39 
56 
52 

Prol Cal h 
em >20 

mm 

0-20 o 
-30 o 
-65 o 
-100 o 

Grau de % Silte 
flocu-

%Argila lacão 
% 

15 1,50 
9 1,07 
3 0,64 
9 0,63 

Case 
20-2 
mm 

tr 
tr 
tr 
tr 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

(pH 1:2,5) 

ÁgL•a I KCI 1 N 

6.4 
6,2 
6,2 
6,2 

5,1 
4,7 
4,2 
4,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

14.4 
11.9 
11.1 
11.5 

o 
0,1 
0,3 
0,1 

4,5 
3,8 
3,6 
3,0 

ValorT 
(soma) 

18,9 
15,8 
15,0 
14,6 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

7 
5 
2 
3 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

8 
6 
4 
4 

Complexo sortivo 

ca++ 1 Mg++ 

12,3 
9.4 
8,6 
9,3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

76 
75 
74 
79 

1,9 
2,3 
2.4 
2,1 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2,30 
1,23 
0,70 
0,56 

1 

Silte 
0,05-
0.002 

mm 

51 
46 
36 
36 

Argila 
<0.002 

mm 

34 
43 
58 
57 

mE/100g 

K+ 

0,15 
0,13 
0,10 
0,10 

N 
% 

0,23 
0,13 
0,10 
0,09 

I Na+ 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

c 
N 

10 
9 
7 
6 



Si02 

14,8 
18,8 
25.4 
24,9 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

AI20 3 

8,9 
11,5 
16,0 
16,2 

Fe2 0 3 

5,6 
6,2 
7,8 
7,6 

Ti02 

0,25 
0,31 
0,29 
0.41 

P205 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

2,83 
2.78 
2.70 
2,61 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,02 
2,07 
2,06 
2,01 

AI20 3 

Fe20 3 

2,49 
2,90 
3,22 
3,34 

Equiv de 
CaC0

3 
% 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 
<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assimiM Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ ----

lável de Água S +AI+++ mmhos/ co3~ ppm umid 
em % 

a 25°C ---mE/1 009----

o 
1 
3 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 

% 

28,0 
25,2 
25,0 
24,4 

PERFIL N? 26 

Data - 21 /06/79 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PE43 

Localização- Lado direito da rodovia BA-172, 14 km após o entroncamento de 
8rejolândia em direção a Serra Dourada Município de 8rejolândia (BA) Lat 
1 2"38'5 e long 43°57 WGr Folha SD 23-X-A 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em terço 
inferior de elevação com 2 a 3% de declividade 

Litologia e formação geológica- Ardósias Subgrupo Paraopeba Grupo 8ambuí 

Material originário - Produto da decomposição de ardósias 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

821 

822 

83 

0-15 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno-aver
melhado (5YR 4/4, seco): franco-argiloso; fraca pequena blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

1 5-53 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho (2,5YR 4/6, 
seco); argila; moderada média blocos subangulares; cerosidade 
comum e moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual 

53-90 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); argila; moderada média 
blocos subangulares; cerosidade comum e moderada a forte; firme, 
plá~tico e pegajoso; transição plana e clara 

90-160 em+; vermelho (2,5YR 5/8, úmido), mosqueado comum 
pequeno e médio proeminente, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); 
argila; moderada média blocos subangulares; cerosidade comum 
moderada firme, plástico e pegajoso 

Obs: linha de pedras no horizonte 821 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
821 
822 
83 

Pro f 
em 

0-15 
-53 
-90 
-16o+ 

Fracões da 
amosira total 96 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
11 

1 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
89 
99 

100 

Lab: SNLCS (791568-791571) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

4 
8 

10 
12 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

14 
17 
17 
26 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

64 
38 
38 
31 

Argila 
<0.002 

mm 

18 
37 
35 
31 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

15 
30 

4 
11 

Grau de 
fio cu-
lação 

% 

17 
19 
88 
65 

% Silte 

%Argila 

3,56 
1,03 
1,21 
1,00 

(pH 1:2,5) 

Águaj KCI1N 

6,7 
5,6 
5;7 
6,1 

6,0 
4,6 
4,9 
5.4 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ 

5,2 
4,4 
4.7 
5,0 

0,5 
0,2 
0,2 
0,2 

I 

mE/100g 

K+ 

0,56 
0.09 
0,04 
0,03 

I Na+ 

0.09 
0,01 
0,01 
0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ l ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

6.4 
4.7 
5,0 
5,2 

o 
0,1 
o 
o 

1,8 
2,2 
1,2 
1,0 

8,2 
7,0 
6,2 
6.2 

78 
67 
81 
84 

1,22 
0,32 
0,14 
0,09 

0,14 
0,09 
0,06 
0,03 

9 
4 
2 
3 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) Sat 

Si02 

8,1 
15,8 
17,1 
17,0 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

6,2 
12,7 
13,8 
12,7 

Fe20 3 

2,5 
5,9 
5,9 
6.7 

Ti02 

0.22 
0,34 
0,37 
0,39 

P205 

Si01 

AI203 

(Ki) 

2,22 
2,11 
2,11 
2,28 

Si02 

R203 

(Kr) 

1,77 
1,63 
1,66 
1,70 

AI20 3 

Fe20 3 

3,90 
3,37 
3.67 
2,97 

Equiv de 
CaC03 

% 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
<1 
<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

Água mmhos/ co3-em % 
a 25°C --mE/1 009----

100AI+++ ----
S +AI+++ 

o 
2 
o 
o 

p 
assimi-

lável 
ppm 

3 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 

% 

14,8 
17,1 
16,8 
15,6 

PERFIL N? 27 

Data - 04/09/78 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd18 

Localização - Lado esquerdo da estrada Guanambr-Palmas de Monte Alto via 
Mutão, a 17,1 km de Mutão em direção a Palmas de Monte Alto Município de Pal
mas de Monte Alto (8A) Lat 14"16'5 e long 43°06 WGr Folha SD 23-Z-8 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em topo de 
elevação com cerca de 5% de declividade 

Litologia e formação geológica - Gnaisse e migmatitos Complexo de Gua
nambi 

Material originário- Produto da meteorização dos gnaisses e migmatitos 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Contato Estepe/Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem natural 

A1 

81 

821 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno (7,5YR 5/4, seco); 
franco-arenosa; fraca pequena a média granular e fraca pequena blo
cos subangulares; duro, friável a firme, plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e clara 

20-35 em; vermelho-amarelado (5YR 4,5/6, úmido); franco-argila
arenoso; fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção plana e clara 

35-55 em; vermelho-amarelado (5YR 5/7, úmido); franco-arenoso; 
moderada pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
gradual 

PEDOLOGIA/331 



822 55-75 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); tranco-arenoso; 
fraca a moderada pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friável a firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns grossas, médias e finas no A 1, raras médias e finas nos demais 
horizontes 

Obs: muitos poros pequenos a médios no A 1, comuns e pequenos nos demais 
horizontes 
intensa atividade biológica no horizonte A 1 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07799-07802) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A1 
81 
821 
822 

Areia 
muito 
fina 

Areia 

Prof 
Cal h Case muito 

em 
20-2 2-0,2 grossa 

0-20 
-35 
-55 

em 

-75+ 

2,0 
3,9 
2.4 
2.4 

Granulometria 

Silte 

em 

% 

Argila 
<0,002 

2-1 
mm 

2,5 
2,5 
1,7 
2,2 

Argila 
nat 
% 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

10,2 
8,9 

10,0 
8,0 

Grau 
de fio-
culacão 

% 

34,5 
34,5 
32,6 
32,6 

Silte 
(0.05-
0,002) 

Argila 

Areia Areia fina 
média 
0,5-

0.25-l 0.2~ I 0.2-0,25 O, 1 0.02 0,05 
mm mm mm mm 

17,9 21,3 43,0 30.7 
16,2 26,2 39,9 28.4 
17,1 20.4 41.4 29,6 
15,8 25,8 40,6 28,6 

Ataque por H2S04% 

Si02 Al20 3 Fe20 3 
0,1-0,05 0,002 0,002 

0,0521 0,02-
mm 

mm mm mm 

13,3 20,5 8,2 14,3 3.7 74 1 1.43 7,56 4,33 1,58 
9,1 13.4 1,9 23.7 3,9 83,5 o 57 7,56 5,20 1,58 

13,0 18 5 6,7 19,3 2,0 89,6 o 96 10,50 5.76 1,82 
9.4 19,1 7,1 19.7 2.4 87,8 0,97 11,02 5,91 2,07 

Ki C/N 

2,97 2.41 6,1 0,5 0,08 0,86 6 
2.47 2,07 6,1 0,5 0,05 0,86 10 
3,10 2,58 6,0 0,5 0,06 0,86 8 
3,17 2,59 5,8 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ 

NH4 
OAc 

2,03 1.70 0,68 0.45 0,26 0,18 
1,53 1,50 0,67 0,52 0,30 0.24 
1.48 1,15 0,75 0.40 0,26 0,16 
1.40 1,00 0.47 0,32 0,25 0.16 

---
Complexo sortivo m E/1 OOg 

Alt3 

I<Cj 

o 
o 
o 
0,1 

Acidez 
trocável 

pH8 I pH7 

3,18 
2,02 
2,50 
2,52 

1,54 
1,09 
1,28 
0,83 

PERFI L N? 28 

Data - 1 3/05/81 

v 
T % 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

6,16 
4,53 
5,02 
4,69 

4,52 48,38 65,93 
3,60 55.41 69,72 
3,80 50,20 66,32 
3,00 46,27 72,33 

0,01 
0,01 
0,03 
0,05 

100 Al+3 
---
AI+3+S1 

o 
o 
o 
4 

S2 

KCI e 
HCI 

0,01 2,98 2,34 
0,01 2,51 2,27 
0,02 2,52 1.73 
0,02 2,17 1,50 

100 Al+3 100 Na+ 
---
AI+3+S2 

o 
o 
o 
6 

---
T 

o 
o 
1 
1 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
chernozêmico textura argilosa com cascalho/muito argilosa relevo suave on~ 
nula do 

Unidade de mapeamento - Ce20 

LOcalização- Lado direito da estrada Santa Maria da Taguatinga-Fazenda Mercês, 
a 14 km de I aguatinga Município de Taguatinga (GO) Lat 12°24'S e long 
46°32'WGr Folha SD 23-V-A 

332/PEDOLOGIA 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada terço médio de 
encosta com 4 a 696 de declividade 

Litologia e formação geológica - Calcários Subgrupo Paraopeba Grupo 8am
buí 

Material originário - Produto 9e decomposição de calcários 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Savana 

Uso atual - Pastagem 

A 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno
avermelhado (5YR 4/3, seco); aryil.a com cascalho; moderada 
pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pega~ 
joso; transição plana e clara 

61t 20-30 em; bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido), bruno
avermelhado-escuro (2,5YR 3,5/4, seco); muito argiloso com 
cascalho; moderada pequena blocos subangulares; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

621 t 30-50 em: vermelho-escuro (1 OR 3/6); muito argiloso; moderado 
oequena e médi8 blocos subangulares e angulares; cerosiclade 
comum e forte; duro, friável. plâstíco e pegajoso; transição plana 
e difusa 

6221 50-65 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); muito argiloso; moderado 
pequena e média blocos subangulares e angulares; cerosidade 
comum e moderada; duro, friável, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 059-811 062) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A 
61t 
6211 
622t 

Argila 

Pro f 
em 

0-20 
-30 
-50 
65 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

4 
1 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

13 
13 

3 
2 

fina 
<2 
mm 

83 
86 
97 
98 

(pH 1 :2.5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

19 
9 
7 
7 

0,20-
0,05 
mm 

18 
9 
8 
7 

Complexo sortivo 

0,05-
0,002 

mm 

23 
17 
17 
20 

<0,002 
mm 

40 
65 
68 
66 

mE/100g 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água lacão K+ Na+ 

% % 

33 
50 
52 
14 

18 
23 
24 
79 

0,58 
0,26 
0,25 
0,30 

59 
5,8 
5,9 
6,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

4,5 
4,0 
4,0 
4.2 

Valor S I AI+++ I H+ 1 Valor T 
(soma) (soma) 

9,3 
8,3 
8,6 
9,0 

Si02 

17,9 
28.8 
31,3 
30.4 

0,1 
0,3 
0,3 
0,2 

4,1 
3,6 
2,8 
2.4 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

Al2 0 3 

12.4 
20.4 
21,5 
20,9 

Fe20 3 

7,6 
9.4 
9.7 
9,2 

Ti02 

0,25 
0,37 
0.41 
0,39 

13,5 
12,2 
11 .7 
11,6 

P20s 

6,5 
5,1 
5.7 
6,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

69 
68 
74 
78 

Si02 --
AI20 3 

(Ki) 

2.45 
2.40 
2.47 
2.47 

Si02 

R203 

(Kr) 

1,76 
1,85 
1,92 
1,93 

2,8 
3,1 
2,8 
2,9 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1,90 
1,07 
0,67 
0,54 

Al20 3 

Fe20 3 

2,56 
3.40 
3.48 
3,56 

I 

0,17 
0,08 
0,06 
0,06 

N 
% 

0,18 
0,12 
0,08 
0,08 

I 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,04 
0,03 
0,02 
0,03 

c 
N 

11 
9 
8 
7 

--
Sat 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cávelno 
valor T) 

100Na+/T 



Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HCoa-

Água 
mmhos/ caa-

em % 
a 25°C --mE/100g--

so.-
100AI+++ ----
S+ AI+++ 

1 
3 
3 
2 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

21,4 
25,0 
26,0 
24,8 

PERFIL N? 29 

Data - 09/05/81 

Classificacão- Podzólico VermelhowAmarelo Eu tráfico A moderado textura média/ 
argilosa r~levo ondulado 

Unidade de mapeamento - PE8 

Localizacão- Lado direito da estrada Nova Roma-Garimpo Areias, a 2,7 km de 
Nova Roma Município de Nova Roma (GO) Lat 13°46 Se long 46°54'WGr Folha 
SD 23-V-C 

Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em terco 
médio de elevação com 1 O a 15% de declividade · 

Litologia e formação geológica- Conjunto de rochas granito-gnáissicas cataclasa
das Complexo Goiano 

Material originário- Produto da decomposição dos filitos 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem 

A 

81 

B2 

B3 

0-15 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido), bruno
amarelado-escuro (1 OYR 3/4, úmido amassado) e bruno-acinzen
tado (1 OYR 6/3, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena a média 
granular e fraca média blocos subangulares e angulares; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

15-35 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno (7,5YR 5/4, 
seco); argila; moderada média blocos subangulares e angulares; 
cerosidade pouca e fraca; duro, friável, muito plástico e muito pega
joso; transrção plana e difusa 

35-75 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), vermelho-ama
relado (5YR 5/8, seco); argila; moderada a forte média a grande blo
cos subangulares e angulares: cerosidade comum e moderada; duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gra
dual 

75-120 em+; bruno forte (7,5YR 5/6); argila; fraca a moderada média 
blocos subangulares e angulares; cerosidade pouca a comum e fraca 
a moderada; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas finas e poucas médias no A, poucas finas nos demais horizontes 

Obs: presença de calhaus de 5 a 1 O em de diâmetro médio na massa do ho
rizonte A 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte amostra total % 

Símb 

A 
B1 
B2 
B3 

Prol Cal h 
em >20 

mm 

0-15 18 
-35 o 
-75 o 
-120+ o 

Case 
20-2 
mm 

13 
3 
1 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

69 
97 
99 
99 

Lab: SNLCS (811121-811124) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

25 
17 
10 
10 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

14 
7 
7 
9 

Silte 
0.05-
0,002 

mm 

24 
19 
23 
34 

Argila 
<0,002 

mm 

37 
57 
60 
47 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu- %Argila 
ÁguaJ KCI 1 N ca++ I Mg++ I água lação K+ 

% % 

31 
37 

1 
4 

16 
35 
98 
91 

0,65 
0,33 
0,38 
0,72 

5.4 
4,7 
5,0 
5,6 

4,8 
4,1 
4,6 
4,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

7,9 
5,2 
9.4 

13,5 

o 
0,9 
0,2 
o 

H+ I 
2,6 
2,6 
1,8 
1.4 

ValorT 
(soma) 

10,5 
8,7 

11 .4 
14,9 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) 

Si02 

19,9 
27,8 
30.4 
31,3 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

13,0 
20,8 
21,8 
21,0 

Fe20 3 

5,2 
8,1 
9,3 
9,1 

Ti02 

0.45 
0,57 
0.66 
0.78 

P20s 

4,1 
1,6 
3,2 
4.4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

75 
60 
82 
91 

Si02 

AI203 

(Ki) 

2,60 
2,27 
2,37 
2,53 

Si02 --
R203 

(Kr) 

2,07 
1,82 
1,86 
1,99 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

3.4 
3,3 
6,0 
8,8 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1.48 
0.79 
0.46 
0,29 

Al20 3 ---
Fe20 3 

3,92 
4,03 
3,68 
3.62 

0,36 
0,23 
0,14 
0,23 

N 
% 

0,14 
0,11 
0,08 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I Na+ 

0,02 
0,02 
0,02 
0,03 

c 
N 

11 
7 
6 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
mmhos/ 

em % 
a 25°C 

PERFIL N? 30 

Data - 01 /06/81 

C a++ Mg++ K+ Na+ 

--mE/100g--

HC03- so.~ 

coa~ 

----
S +AI+++ 

o 
15 

2 
o 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

25,3 
30.4 
31,5 
31.3 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb concrecionário A 
moderadO textura média relevo plano e suave ondulado 

Unidade de mapeamento- HLa10 

Localização- Margem esquerda da rodovia Paranã-Arraias, a 50 km da primeira, 3 
km após o Riacho Caiçara Município de Paranã (GO) Lat 12°39'5 e long 
47"33'WGr Folha SD 23-V-A 

Situação e declividade -Topo de elevação com 4 a 5% de declividade 

Litologia e formação geológica- Conjunto de rochas granito-gnáissicas cataclasa 
das Complexo Goiano 

Material originário- Produto da decomposição das rochas graníticas 

Relevo regional- Suave ondulado e plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Moderada e bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual- Vegetação natural 

A 

Bt 

0-25 em; bruno (7,5YR 4/3, úmido); franco-arenoso; fraca pequena 
granular e grãos soltos; solto, não plástico e não pegajoso 

30-50 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); franco-argila
arenoso; fraca pequena subangular; muito friável, plástico e pe-
gajoso 

Obs: foram eliminadàs algumas concrecões ferruginosas, tamanho de 2 a 5 em, 
durante a coleta das amostras , ' 

PEDOLOGIA/333 



_Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 096-811 097) 

Horizonte 
Fracões da Comp g1anulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Símb 

A 
Bt 

Pro f 
em 

0-25 
30-50 

Cal h 
>20 
mm 

7 
o 

Case 
20-2 
mm 

61 
51 

~-

Terra 
fina 
<2 
mm 

32 
49 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

26 
21 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mrn 

42 
29 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

14 
19 

Argila 
<0,002 

mm 

18 
31 

Argila (pH 1 :2.5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ água la cão 
% % 

16 
30 

11 
3 

0.78 
0,61 

5.8 
5,6 

4,5 
4,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

3.4 
2,1 

o 
0,2 

H+ 

2,5 
2,0 

I 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 

100 I 71\ 3.0 
187 145 60 

Ti02 

0,32 
049 

ValorT 
(soma) 

5,9 
4,3 

P205 

2.4 
1,4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 --

% 

58 
49 

Si02 --
AI203 R203 

(Ki) (Kr) 

0,8 
0,6 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1 21 
0,77 

AI 20 3 ---
Fe2o 3 

2.40 1 89 3, 70 
2,19 1 73 3,79 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
--,---

C E do 100A 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCO,- so4~ 

~-

S+A mmhos/ co,-em % 
a 25°C ~~-mE/100g---

I K+ 

0,15 
0,11 

N 
% 

I 
Na+ 

0.02 
0,02 

c 
N 

---~~ 

0,10 
0,08 

12 
10 

Sa 
e/só 

Equiv de (% 
di o 
de 
ro
no 

CaC03 
% 

p 

Na+ t 
cável 
valor T) 

ai /T 100N 

I+++ assimiw Equiv 
i+++ lável de 

ppm umid 

% 

o <1 14,1 
9 <1 20,8 

PERFIL N'' 31 

Data - 30/08/78 

Classificacão- Podzólico VermelhowArnarelo Eutróf1co latossólico A fraco textura 
média rel~vo suave ondl!lado 

Unidade de mapeamento- LVd7 

Localizaciio- Lado direito da estrada Livramento-Pa1amirim, a 31 km de Livra
mento Município de Para mirim (BA) Lat 13°42'S e lonq 42°05 WGr Folha 
SD 32-X-D -

Situação e declividade- Trincheira situada no to?rço inferior de elevacão, com 4 a 
5% de declividade · 

Li!ologia e formação geológica- Gnaisse e miçJmatitos Complexo Caraíba- Paraw 
ffilrrm 

Material originá/lo- Cobe1tura com possívelmfluência do produto da decomposíw 
ç5o do emUasamento subjacente 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão- laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe (Caatinga) 

Uso atual - Pastayem natural 

A1 0-18 em: bru11o (1 OYR 4,5/3, um ido), bnmo-claro-acinzentado (1 OYR 
6/3, seco); aíeia franca; fraca pequena granular e fraca pequena blo
cos subangulares; macio, muito friáve!, não plástico e n5o pegajoso; 
t:ansiç:ão plana e clara 

334/PEDOLOGI.L\ 

.A3 

B1 

B21 

18·35 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), bruno muito claro
acinzentado ( 1 OYR 7/4. seco): franco-arenoso; fraca pequena blo· 
cos subangulares com aspecto maciço; macio, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

35-70 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/7); franco-arenoso: fraca 
peq1Jena blocos subangulares com aspecto maciço; macio, muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa 

70-120 em: bruno-amarelado (1 OYR 5/8); franco-arenoso: maciça, 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção plana e gradual 

B22 120-160 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8); franco-arenoso; ma· 
ciça; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas, finas e médias no A 1; poucas médias e raras finas no A3; raras nos 
demais horizontes 

Obs: trincheira de 160 em de profundidade 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07792-07796) 

Ho1iz.onte Granulometda % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Símb Pro f 20-2 2-0.2 grossa 1-0.5 f 2-0,2 0,5· 0.25-r 0.2-. 

1 

0.2-em em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-18 1.2 2.6 4,2 26.1 10.4 44.7 61,5 50,6 
A3 -35 1,6 2,3 4,8 24,6 11,6 34,0 61,2 49,5 
B1 -70 1,6 2.5 3.7 22.4 8,9 41,7 60,6 47,3 
B21 -120 2.4 2.7 4,2 22,5 10,7 30,1 59,3 46.1 
B22 -160 1,6 2.5 3,1 19,5 7,5 38,0 61,0 45,6 

Granulometria % Ataque por H2S04% 
Silte 

Argila Grau (O 05-
Areia Silte nat de fio- 0002) 
muito 

0,0521 0.02-

Argila % culacão 
-~-

Argila Si02 Al20 3 Fe20 3 fina <o.oo2 % 
0,1-005 0.002 0,002 mm 

mm mm mm 

14,8 14,1 3 2 9 2 2,2 76,0 1,53 4,20 3 57 1.21 
21 4 141 2.4 11,8 1,8 84,7 1,19 5,25 3,77 1.46 
12,9 15,7 2.4 14,6 2.2 84,9 1.08 7,14 4,134 1,70 
20,9 16,0 2,8 15.4 20 87 o 1.tJ4 6,51 5,20 1.70 
14,0 18.4 3,0 16 5 2,3 86,0 1.12 7,35 5 04 1.70 

I< i 
C/N 

2,00 1,64 2 95 5,9 4,9 0,5 0,05 0,86 10 
2,37 1,90 2,58 5,1 4.2 03 0,03 0,52 10 
2,51 2,05 2,85 5,3 4.2 0.2 0,03 0,34 7 
2,13 1.76 3,06 5,5 4.2 0,2 0,03 0,34 7 
2.48 2,04 2,96 5,6 4.4 0,2 003 0,34 7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

NH4 
OAc 

0,85 0.84 0,58 0.43 
0.44 0.40 0,37 0,27 
0,68 0,50 0,22 0,10 
0.76 0.48 0,21 0,18 
0.75 0,60 0,62 0,50 

Complexo sor1ivo mE/1 OOg 

- ~..::.'2. 
o 1,03 0.44 
0.2 2,04 1,69 
0,2 2,10 1,54 
0,2 1,53 o. 73 
o 1,50 0,59 

2,62 2,03 
2,96 2,61 
3,16 2,60 
2,60 1,80 
3,01 2,10 

K+ 

0,15 O,OR 
0,10 0,06 
0.14 0,06 
0,09 0,05 
0,13 008 

Na81 
NH4 HCI NH4 
OAc OAc 

0,01 0,01 1,59 1,36 
0,01 0.01 0.92 0.74 
0,02 002 1,06 O,GS 
0,01 0,01 1,07 0,72 
0,01 0,01 1,51 1,19 

AI"+S1 AI+3+S2 T 
""''.. ~'" ",. I ,,, .. 

o o 1 
17 21 1 
15 23 1 
15 22 1 
o o 1 



3.4 2.5 - Podzólico Vermelho-Amarelo 

Nesta classe são integrados solos com Btextural, não hidrornórfi
cos, seqLiência de horizontes A, Bt e C, argila de atividade baixa, 
saturacão de bases trocáveis inferior a 50%, moderadamente a 
fortem.ente ácidos, saturação com alumínio trocável. na maioria 
dos casos entre 30 e 70% e profundidade nas classes pouco pro
fundo a profundo 

Na área mapeada, compreendem solos distróficos e álicos, 
com maiores ocorrências de solos distróficos Apresentam 
freqüentemente horizonte A moderado e subordinadamente 
fraco e proeminente, de textura arenosa e média, espessura 
variando de 8 a 50 em e coloração no matiz 1 OYR com valores de 
3 a 6 e cromas de 2 a 4. 

O horizonté Bt de textura média e argilosa, coloração nos mati
zes 1 OYR, 2,5YR e 5YR, valores de 3 a 6 e cromas de 3 a 8, 
normalmente com espessura inferior a 100 em, podendo apre
sentar mosqueados e plintita na parte inferior do horizonte, em 
conseqüência da drenagem deficiente 

Localizam-se na Depressão do São Francisco-Rio de Contas e 
Pediplano do Tocantins (vide 2- Geomorfologia) predominante
mente, ocupando cerca de 2,5% da área mapeada 

Os Podzólicos Vermelho-Amai elos da Depressão do São 
Francisco-Rio de Contas estão normalmente associados a Pla
nossolos, Planossolos Solódicos e Latossolos Vermelho-Amare
los e são desenvolvidos de rochas de natureza granítica do 
Arqueano (vide 1 -Geologia) Ocorrem em áreas de relevo plano e 
suave ondulado, com precipitações pluviométricas médias 
anuais entre 700 e 1 100 mm, sendo a Estepe a principal forma
ção florestal Afloramentos Rochosos são freqüentes na área. 
bem como cascalhos e por vezes calhaus na massa do solo 

Os Podzólicos constatados no Pediplano do Tocantins são 
desenvolvidos de rochas graníticas do Complexo Basal Goiano 
(vide 1 -Geologia) e estão normalmente associados a Solos Con
crecionários, Laterita Hidromórfica, Planossolos e Cambissolos 
É comum a presença de materiais grosseiros corno concreções 
ferruginosas (Est 3 IV B), cascalhos e calhaus na massa do solo e, 
por vezes, na superfície, acarretando impedimentos à utilização e 
mecanização Alguns Podzólicos foram considerados interme
diários para Solos Concrecionários em razão do alto conteúdo de 
concreções ferruginosas presentes na massa do solo 

O relevo é plano e suave ondulado com poucas ocorrências de 
relevo ondulado. vegetação de Savana, com precipitacões plu
viométricas médias anuais de 700 a 1 300 mm 

Sua utilização agrícola restringe-se ao uso com pastagens 
utilizando a vegetação natural, pois, além da má distribuição das 
precipitações pluviométricas, as propriedades químicas não 
apresentam condições favoráveis para uma utilização sem aplica
ção de grandes investimentos e, somados ainda aos impedimen
tos ocasionados pela presença de concreções, cascalhos e 
calhaus em algumas áreas, a viabilização destes Podzólicos para 
fins de agricultura carece de estudos mais aprimorados 

PERFIL N? 32 

Data - 29/06/73 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume 1 !Perfil 91) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
fraco textura arenosa/média fase Caatinga Hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - PS4 

Localizacão- Estrada Riacho de Santana-Campinas. distante 22,7 km de Campi
nas Município de Riacl10 de Santana 

Situação e declividade -Trincheira em topo plano 

Formação geológica e litologia- Terciário·Ouaternário Formação Vazantes e) 

Material originário - Material arena-argiloso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Altitude - 500 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Caatinga Hipoxerófila com presença de roscas, espinheim, 
aroeira, angico 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na Caatinga 

A 1 0-1 7 em; bruno-amarelado-escuro 11 OY R 4/4, úmido); areia franca; 
fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; ligeiramente duro; transição plana e clara 

B1t 17-40 em; bruno·amarelado 110YR 5/4, úmido); franco-arenoso; 
fraca pequena blocos subangulares; muitos poros; duro; transição 
plana e gradual 

B21 t 40-120 em; bruno forte 17,5YR 5/6, úmido); franco-arenoso; fraca 
pequen::1 blocos subangulares; ligeiramente duro 

B22t 120-190 em+; coletado com trado; franco-argila-arenoso 

Raízes: muitas (finas, grossas e médias) no horizonte A1 

Obs: descrição parcial 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
Blt 
B21t 
822t 

Argila 

Prol 
em 

0-17 
-40 
-120 
-190+ 

Grau de 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

2 
2 
3 
5 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
98 
97 
95 

IPH 1:2,5) 

Lab: SNLCS 19401-9404) 

Comp granulométrica 
ltfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

62 
55 
47 
45 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

21 
22 
23 
21 

Complexo sot1ivo 

Silte 
0.05· 
0.002 

mm 

9 
10 
13 
14 

Argila 
<0.002 

mm 

8 
13 
17 
20 

mE/100g 
dispersa 

em flocu· %Argila 
ÁgL•a I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 

% % 
3 
7 
o 
o 

63 
46 

100 
100 

1,13 
0,77 
0,76 
0,70 

5.0 
4.9 
4,6 
4,7 

4.0 
3,9 
3,8 
3,7 

Complexo sor1ivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
!soma) 

1,6 
1,5 
1,1 
1.7 

0,3 
0,6 
0.8 
0.8 

H+ I 
2.1 
1,5 
0.9 
1.4 

ValorT 
(soma) 

4.0 
3,6 
2.8 
3,9 

Ataque por H2S04 id = 1.4 7) 

Si02 

3.8 
5,8 
6.7 
9,5 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

22 
3.8 
4.2 
5.6 

Fe20 3 

0.9 
1.4 
1,6 
1.9 

Ti02 

0.45 
0.61 
0,50 
0.51 

P205 

0,02 
0.02 
0.01 
001 

1,2 
0.9 
0,8 
0,8 

Valor V 
lsat de 
bases) 

Si02 

% 

40 
42 
39 
44 

Si02 --
AI20 3 R203 

IKi) 

2,93 
2.59 
2,71 
2,88 

IKr) 

2,30 
2,10 
2,16 
2 35 

Pasta saturada Sais solúveis !extrato 1 :5) 

C E do 

0,3 
0.4 
0,3 
0,8 

c 
lorgâ-
nico) 

% 

o
1
52 

0.27 
0.14 
0.14 

AI20 3 --
Fe20 3 

3 88 
4,24 
4.12 
4,63 

0.13 
0.16 
0,01 
0.10 

N 
% 

0.04 
0.03 
002 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,01 
001 
0.01 
0,01 

c 
N 

13 
9 
7 
5 

Sat 
e/sódio 
i% de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

100AfH+ assimi- Equiv 
extrato 

Água 
CaH Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ 

---
S +AI+++ lável de 

mmhos/ co3~ 
em % 

a 25°C --mE/1 OOg--

10 
29 
42 
32 

ppm 

14 
2 

<1 
<1 

umid 

% 

6 
7 
9 

13 
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AMOSTRA EXTRA N? 101 

Data - 04/06/81 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
fraco textura arenosa/média cascalhenta relevo plano 

Unidade de mapeamento- HLa1 O 

Localização- Lado direito da estrada Arraias-Conceição do Norte, 8 km após o Rio 
Formoso Município de Arraias (GO) Lat 12°44'S e long 47°03'WGr Folha 
SD 23-V-A 

Situação e declividade - Amostra coletada em superfície plana, declividade 
nula 

litologia e formação geológica- Conjunto de rochas granito-gnáissicas cataclasa
das Complexo Goiano 

Material originário - Produto da alteração das rochas graníticas com provável 
influência de material retrabalhado 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A 0-20 em; bruno (1 OYR 4/3. úmido). bruno-amarelado-escuro (1 OYR 
4/4, seco); areia; grãos simples; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso 

B 80-100 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/8), mosqueado comum 
pequeno e distinto, bruno muito claro-acinzentado (10YR 7/3): 
franco-arenoso cascalhento; ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajOSO 

Obs: horizonte B coletado com trado de caneco; 
descrição parcial 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8111 02-8111 03) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A 
B 

Argila 

Prol 
em 

0-20 
80-100 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

6 
25 

fina 
<2 
mm 

94 
75 

(pH 1:2,5) 

grossa 
2-0.20 

mm 

53 
60 

0,20-
0.05 
mm 

33 
15 

Complexo sortivo 

0,05-
0,002 

mm 

10 
10 

<0.002 
mm 

4 
15 

mE/100g 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

ÁgL•a I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água lacão I(+ Na+ 

% % 
2 

12 
50 
20 

2,50 
0,67 

5,5 
6,5 

4,1 
4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

H+ I 
0,7 
0,8 

Si02 

2.9 
8,2 

0,3 
0.2 

1,1 
0,8 

Ataque por H2S04( 1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

A120 3 

1,7 
5.8 

Fe20 3 

1.1 
3,6 

Ti02 

0,14 
0,20 

ValorT 
(soma) 

2 1 
1.8 

fl205 

0,6 
05 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

33 
44 

Si02 Si02 -- --
Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0.31 
0,11 

AI20 3 ---
Fe20 3 

2,89 2,03 2.42 
2.40 1 72 2,53 

0,06 
0,17 

N 
% 

0,06 
0,04 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,02 
016 

c 
N 

5 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
9 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ I(+ Na+ HC03-

mmhos/ 
em % co3~ 

a 25°C ---mE/1 OOg ---
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so.~ 
100AI+++ 
---
S +AI+++ 

30 
20 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

5,6 
13,9 

3 4.2 6- Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico 

Esta classe compreende solos com B textura!, diferindo dos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos, descritos anteriormente por 
apresentarem características intermediárias para Latossolos 

São profundos a muito profundos, com pequena diferenciação 
entre horizontes, alto grau de floculação e relação silte/argila 
inferior a 1 

Localizam-se nas regiões compreendendo os municípios de 
Cavalcante-GO e Paramirim-BA, com pequena expressão geográ
fica, apresentando, respectivamente, textura média/argilosa, 
relevo suave ondulado, vegetação de Savana com precipitações 
pluviométricas de 1 100 a 1 400 mm e textura arenosa/média. 
relevo plano, vegetação de Savana, com precipitações pluviomé
tricas de 700 a 1 100 mm. 

Sua utilização e limitações agrícolas são as mesmas descritas 
para a classe Podzólico Vermelho-Amarelo 

3 4 2.7- Brunizém Avermelhado 

São solos com horizonte B textura!, não hidromórficos, argila de 
atividade alta. horizonte A chernozêmico com nítida diferencia
ção em cor e estrutura para o horizonte Bt São eutróficos, 
moderadamente ácidos a praticamente neutros, com pH, em 
geral. acima de 6.0; alumínio trocável ausente ou em valores 
muito baixos, saturação de bases normalmente acima de 80% 

O horizonte A de textura argilosa e média tem espessura de 15 
a 30 em; transição abrupta para o Bt, coloração nos matizes 5YR, 
7,5YR e 1 OYR. valores, cromas e estrutura em consonância com 
os parâmetros estabelecidos para o horizonte A chernozêmico O 
horizonte Bt, com espessura entre 40 e 100 em, textura argilosa 
ou muito argilosa; coloração nos matizes 2,5YR e 5YR; valores 
entre 3 e 4 e cromas de 2 a 6 Apresenta normalmente estrutura 
constituída por blocos angulares e subangulares. moderada a for
temente desenvolvida, ocorrendo em alguns casos filmes de 
argila revestindo poros e superfícies destes elementos estru
turais Superfícies de compressão e fricção, constatadas em 
vários perfis, são decorrentes da contração e expansão do solo, 
tendo em vista a variação de umidade e, principalmente, devido 
ao material argiloso ser constituído predominantemente por 
argila do tipo 2:1 

Ocorrem em relevo ondulado e suave ondulado e são desen
volvidos de rochas do Grupo Bambuí, com maiores ocorrências 
nos municípios de Montalvânia, Santa Maria da Vitória e Coribe, e 
de rochas polimetamórficas do Arqueano, principalmente mig
matitos e gnaisse, com ocorrências nos municípios de Portei
rinha e Mortugaba (Est 3 V B) 

As precipitações pluviométricas médias anuais são da ordem 
de 700 a 1 200 mm, com 5 a 6 meses secos e a vegetação primá
ria Floresta Estacionai Decidua) 

Os Brunizéns Avermelhados ocupam pequenas extensões na 
área mapeada, fazendo parte de associações com Cambissolos, 
Podzólicos e Litólicos Sua utilização. mais usual. é com pasta
gem de capins colonião e jaraguá, apresentando-se também em 
muitas óreas sob a vegetação natural (Est 3 V A) São de alta 
fertilidade natural. com grande potencial em nutrientes para as 
plantas Suas limitações são ocasionadas pelo déficit hídrico em 
alguns meses do ano (abril a setembro), relevo pouco favorável à 
mecanizacão e suscetibilidade à erosão. a qual pode ser can
tor nada cÓm práticas conservacionistas adequadas 

PERFIL N? 33 

Data - 1 9/09/77 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Norte de Minas 
Gerais (Perfil 54) 

Classificacão - Brunizém Avermelhado textura argilosa/muito argilosa fase Flo
resta CadUcifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - TSe 12 

Localização- Margem esquerda da estrada Montalvânia-Pitarama, distando 4,7 
km da ponte sobre o rio Cochá Município de Montalvânia 

Situacão e declividade- Corte de estrada em terco inferior de elevacão, com cerca 
de 696 de declividade · · 



Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Calcário 

Material originário - Decomposição de calcário com influência de outras rochas 
do Bambuí 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 550 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar moderada 

Vegetação local - Floresta Caducifólia 

Vegetação primária- Floresta Caducifólia 

Uso Atual- Área intensamente utilizada com pecuária, destacando-se os plantios 
de capins colonião, guiné e elefante Para agricultura destacam-se os plantios de 
milho, feijão e algodão herbáceo 

A1 

B2t 

B3t 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido) e cinzento
avermelhado-escuro (5YR 4/ , seco); argila; moderada a forte 
grande granular e forte pequena blocos angulares e subangulares; 
poros comuns pequenos, médios e grandes; duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e abrupta 

20-50 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido) e bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco); muito argiloso; forte grande blocos 
angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e peque
nos; cerosidade comum e moderada; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

50-100 em+; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido) e bruno (7,5YR 5/4, 
seco); muito argiloso; moderada grande prismática; poucos poros 
muito pequenos e pequenos; s!ickenside poucos· e fracos; muito 
duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas no horizonte A 1 e comuns no B2t 

Obs: rachaduras verticais no horizonte B2t. atingindo 2 a 4 em de largura no hori
zonte B3t 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (77 2165-77 2167) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A1 
B2t 
B3t 

Argila 

Prol 
em 

0-20 
-50 
-100+ 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

fina 
<2 
mm 

100 
100 
~00 

(pH 1 :2,5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

5 
4 
4 

0,20-
0,05 
mm 

6 
5 
5 

Complexo sortivo 

0,05-
0,002 

mm 

34 
26 
24 

<0,002 
mm 

55 
65 
67 

mE/100g 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água la cão K+ Na+ 

% % 
39 
53 
50 

29 
18 
25 

0,62 
0.40 
0,36 

6,9 
6,6 
6,8 

6,0 
5.4 
5,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

22,6 
20,3 
24,6 

o 
o 
o 

2,1 
2.4 
1,6 

ValorT 
(soma) 

24.7 
22,7 
26,2 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

10,9 
7,5 
7,1 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 
~-

% 

91 
89 
94 

Si02 

Al20 3 R203 

Si02 

14,9 
20,8 
23,9 

Al203 

10,7 
14.4 
15,3 

Fe20 3 

6,0 
7,8 
7,8 

Ti02 

0,20 
0,26 
0,28 

P205 (Ki) 

2,37 
2.46 
2,66 

(Kr) 

1.74 
1,82 
2,00 

10,5 
12,1 
16,3 

c 
(orgã-
nico) 

% 

2,86 
0,73 
0,53 

Al203 
---
Fe2o 3 

2.79 
2,89 
3,07 

1,17 
0.47 
0,31 

N 
% 

0,38 
0,13 
0,10 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,07 
0,23 
0,90 

c 
N 

8 
6 
5 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
1 
3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ 

Água mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 009---

AMOSTRA EXTRA N? 102 

Data - 28/03/81 

HC03- so4~ 

co3~ 

----
S +AI+++ 

o 
o 
o 

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 

de 
umid 

% 

30 
25 
31 

Classificacão - Brunizém Avermelhado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado· 

Unidade de mapeamento - Ce24 

Localização- Lado esquerdo da estrada Teresina de Goiás-Monte Alegre (G0-
118), a 1 O km de Teresina de Goiás Município de Cavalcante (GO) Lat 13°42 Se 
long 4 7°14 WGr Folha SD 23-V-C 

Situacão e declividade -Amostras coleta das em corte de estrada, em superf1cie 
plana· entre encostas 

Litologia e formação geológica- Granito tipo Serra Branca 

Material originário- Produto da decomposição de granitos 

Relevo regional - Forte ondulado 

Erosão - Laminnr ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem 

A 0-20 em; cinzento-avermelhado-escuro (1 OR 3/1, úmido). preto
avermelhado (1 OR 2,5/1, úmido amassado); argiloso; forte média e 
grande granular; friável, lig.eiramente pegajoso e ligeiramente 
plástico 

B2t 40-80 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; forte média a grande 
blocos subangulares; cerosidade moderada e comum; friável, muito 
plástico e muito pegajoso 

Obs: amostras coletadas e descritas cOm solo úmido 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A 
B2t 

Argila 

Prol 
em 

0-20 
40-80 

Grau de 

Fracões da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

tr 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
100 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (81 0874-81 0875) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

10 
6 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

16 
12 

Complexo sortivo 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

40 
32 

Argila 
<0,002 

mm 

34 
50 

mE/lOOg 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lação K+ Na+ 
% % 

19 
6 

44 
88 

1,18 
0,64 

5,8 
6,2 

5,0 
4,8 

Complexo surtivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

13,8 
12,1 

Si02 

7,6 
21,5 

o 
0,3 

5,9 
1,8 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

Al203 

10,8 
17.4 

Fe20 3 

5,9 
7,8 

Ti02 

0,84 
0,75 

ValorT 
(soma) 

19,7 
14,2 

P205 

11,5 
4,2 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

70 
85 

Si02 --
AI20 3 R203 

(Ki) 

2,30 
2,10 

(Kr) 

1.70 
1,63 

1 7 
7,5 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2,06 
0,34 

Al20 3 
---

Fe20 3 

2 87 
3,50 

0,57 
0,33 

N 
% 

0,21 
0,05 

Equiv de 
CaC0

3 
% 

0,04 
0,03 

c 
N 

10 
7 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 
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'~:·::T''' ''"_>o'T'\"''"l ''I ~··t100AI+H as~mi- Equiv 

~~~~~/'j'IÁgua Ca++ Mg++ I K+ I Na+ HCC~:- so.~ s+A-;:;:.;:;: ~~~ u~%eoid 
em % 

a 25°C --mE/100g---~ 
______ JL-_J _______________ _J __ 

3 4 2 8- Bruno Não Cálcico 

o 
2 

<1 24,0 
<1 25.4 

Estão compreendidos nesta classe solos com B textura I, não hi
dromórficos, argila de atividade alta, acidez nas classes mode
rada praticamente neutra, saturação de bases alta e ausência de 
alumínio trocável. 

São solos rasos a pouco profundos com marcante diferença 
em cor, textura e estrutura entre os horizontes A e Bt. 

O horizonte A, fraco ou moderatlo, é normalmente pouco 
espesso ( < 20 em), com estrutura maciça ou blocos fracamente 
desenvolvidos, consistência dura ou muito dura quando seco e 
friável ou firme quando úmido Textura média, raramente arenosa, 
transição abrupta ou clara para o Bt 

O horizonte Bt, também pouco espesso ( < 50 em), de cores 
avermelhadas nos matizes 2,5YR e 5YR, textura argilosa, estru
tura moderada ou forte, em blocos, ou prismática composta de 
blocos, consistência muito dura a extremamente dura quando 
seco, firme a extremamente firme quando úmido 

Ocorrem na Depressão São Francisco-Rio de Contas (vide 2 
- Geomorfologia), mais propriamente nos municípios de Rio do 
Pires, lbipitanga, Macaúbas e Botuporã, associados a Podzólicos 
eutróficos e Planossolos Solódicos São desenvolvidos a partir da 
alteração de gnaisse, biotita-gnaisse e migmatitos e, em algumas 
áreas, com influência de coberturas pouco espessas de materiais 
arena-argilosos 

São de regiões semi-áridas, com precipitações pluviométricas 
médias anuais de 700 a,900 mm; vegetação de Estepe, Floresta 
Estacionai Decidual e Areas de Tensão Ecológica O relevo é 
plano e suave ondulado, sendo frequente a presença de pavi
mento desértico constituído por calhaus e matacões de quartzo 
na superfície do solo, ocorrendo também dentro do horizonte A 
Erosão laminar ligeira e moderada, podendo ocorrer em sul
cos 

Quanto ao uso, a pecuária extensiva, utilizando a própria vege
ta cão natural, é preponderante em relação às demais utilizações 
relacionadas a pequenas culturas de subsistência 

Apesar da saturação de bases alta, estes solos apresentam 
muitas limitações ao uso agrícola em conseqüência da escassez 
de água, pouca espessura, presença de pavimento desértico e 
suscetibilidade à erosão Em condições naturais, sua utilização 
com pastagem talvez seja a mais indicada 

PERFIL N? 34 

Data - 1 7/06/73 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume 1 (Perfil 185) 

Classificacão - Bruno Não Cálcico litólico A moderado textura média/argilosa 
cascalhenta fase Caatinga Hipoxerófila relevo suave ondulado 

Localização- Lado esquerdo da estrada lbitiara-Lagoa do Dionísio, a 1 ,3 km de 
lbitiara, Município de lbitiara 

Unidade de mapeamento - PE29 

Situação e declividade- Corte de estrada em terço médio de elevação com 5% 
de declividade 

Formação geológica e litologia - Prê-Cambriano Indiviso Biotita-gnaisse 

Material originário- Saprólito do biotita-gnaisse com influência de material retra
balhado na parte superficial 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Drenagem - Moderadamente drenado 
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Pedregosidade -Ausente 

Erosáo - Lamina1 ligeira Em outros locais ocorre erosão laminar moderada 

Vegetação local- Caatinga Hipoxerófila Arbóreo-Arbustiva Densa 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila com porte arbóreo e arbóreo-arbustivo 
e densidade variável 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião 

A1 0-22 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 3/4, úm:do), bruno
amarelado-escuro (1 OYR 4/4, seco); franco-argila-arenoso com 
cascalho; muito fraca pequena e média blocos subangulares; poros 
comuns muito pequenos, poucos pequenos e alguns médios; muito 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

IIBt 22-42 em; vermelho-amarelado (bYR 4/8, úmido), vermelho-ama
relado (5YR 4/6, seco); franco-argiloso cascalhento; moderada 
média e grande blocos subangulares; poucos po1os pequenos; extre
mamente duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 

li C 42-70 em+; cojoração variegada composta de vermelho-amarelado 
(5YR 4/8, úmido). bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), amarelo (1 OYR 7/ 
6, úmido); franco-argilo-arenoso casca!hento; fraca média e grande 
blocos subangulares; poucos poros muito peqUenos e pequenos; 
extremamente duro, firme, plástico e muito pegaioso 

Raízes: poucas até o IIC 

Obs: encontra-se uma linha (descontínua) de cascalhos e calhaus desarestados 
no limite do A1 com o IIBt 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9276-9278) 

Horizonte 
Frações da Comp granulomêtrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte A•gila 

Símb 

A1 
IIBt 
li C 

Argila 

Prol 
em 

0-22 
-42 
-701-

Cal h 
>20 
mm 

4 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

12 
21 
21 

fina 
<2 
mm 

84 
79 
79 

(pH 1 :2,5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

34 
39 
46 

0,20-
0,05 
mm 

15 
7 
8 

Complexo sortivo 

0,05- <0,002 
0,002 mrn 

~~L_ ____ 

28 
19 
20 

mE/100g 

23 
35 
26 

dispersa Grau de % Silte 
em flocu-

%Argila 
Águ:J KCI1N ca++ l Mg++ J I água lacão K+ Na+ 

% % 
15 
30 
21 

35 1 ,22 6.4 5,1 
16 0,54 6,6 51 
19 0,77 6,8 5,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ J Valor S _I AI++-+ I ValorT 
(soma) (soma) 

14,1 
19,1 
18,8 

o 2,5 16,6 
o 1.4 20,5 
o 1,9 20.7 

A taque por H2 S04(d- 1.4 71 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

13,3 8,1 
19,0 11.4 
14,0 7,9 

Fe20 3 

4,9 
6,5 
51 

Ti02 

o 63 
0.58 
0,52 

P205 

0,06 
0,03 
002 

94 
9,8 
7,7 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 --

% 

85 
93 
91 

Si02 --
AI20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2 79 2,01 
2.83 2,07 
3.01 2,13 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

4,5 
9,1 

11,0 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1.46 
0.48 
0,25 

Al20 3 
----
Fe20 3 

2,60 
2.75 
2.43 

O, 15 
0,05 
0,04 

N 
% 

O, 15 
0,07 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0.06 
0,11 
0,09 

c 
N 

10 
7 
8 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

X 
1 
X 

100AI+++ assim i· Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

------- lável de S +Ai+++ 
mmhos/ 

em % 
co3~ 

a 25°C --mE/1 009---

o 
o 
o 

ppm 

3 
<1 

1 

umid 

% 

18 
22 
18 



3 4.2.9 - Planossolo 

Esta classe compreende solos com B textura! apresentando 
seqüência de horizontes A, Bt e C, mudança textura I abrupta do A 
para o Bt, evidenciada pela presença de um horizonte eluvial mais 
claro, arenoso (A2), sobre jacente a um horizonte iluvial bem mais 
argiloso Saturação com sódio trocável inferior a 6%. moderada
mente ácidos a moderadamente alcalinos, pH em H20 normal
mente entre 6 e 7,5 no horizonte Bt e valores inferiores no 
horizonte A, comumente entre 5,0 e 6,8. Possuem saturacão de 
bases (V%) alta, alumínio trocável em valores muito bai~os ou 
com freqüência ausente Horizonte subsuperficial (Bt), de acen
tuada concentracão em argila, com cores de reducão e/ou 
mosqueados, pr~vindo de drenagem imperfeita deco~rente da 
situação tropográfica barxa ocupada por estes solos, permitindo 
um excesso de umidade no período chuvoso. São de 13rgila de ati
vidade alta ou baixa, apresentando horizontes subjacentes 
adensados, em virtude dos altos teores de argila natural. dispersa 
erri água, preenchendo os espaços porosos, acarretando um 
aumento da densic;Jade aparente e baixos valores para o grau de 
floculação. Geralmente são eutróficos, com pequenas ocor
rências de Planossolo álico em associação com Solos Hidro
mórficos, em veredas nos Patamares do Chapadão (vide 2 -
Geomorfologia) e distróficos em associações com Planossolo 
eutrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

São desenvolvidos a partir de sedimentos do Holoceno ou de 
rochas poli metamórficas do Arqueano (vide 1 -Geologia), princi
palmente gnaisse e migmatitos com precipitações pluviométri
cas da ordem de 700 a 1 000 mm anuais, vegetação de Estepe e 
Estepe Parque com palmeiras 

O horizonte A, fraco ou moderado, é de textura arenosa ou 
média, maciço ou apresentando estruturas fracamente desenvol
vidas em blocos subangulares e/ou granular O horizonte Bt, de 
textura argilosa ou média, coloração dominantemente no matiz 
1 OYR podendo ocorrer 2,5Y, com valores e cromas de 4 a 6, 
apresentando ou não mosqueados nas colorações avermelhadas, 
brunadas, amareladas e acinzentadas A estrutura é prismática 
composta de blocos; consistência muito dura e extremamente 
dura, quando seco e firme a muito firme quando úmido Superfí
cies de fricção e compressão são frequentes· quando este hori
zonte apresenta textura argilosa e argila de atividade alta 

Suas principais ocorrências estão nos sedimentos aluvionares 
dos rios São Francisco e Paramirim e nas Depressões do' São 
Francisco-Rio de Contas e Tocantins (vide 2- Geomorfologia). 
em relevo plano, abrangenclo aproximadamente 0,03% da área 
mapeada As precipitações anuais são da orclem de 700 a 1 000 
mm; vegetação de Estepe e Estepe Parque com palmeiras O 
aproveitamento agrícola dos Planossolos é muito restrito, sendo 
sua utilização mais efetiva com pastagens extensivas, em razão 
de suas limitações agrícolas, tendo em vista a percentagem de 
sódio trocável no complexo sortivo, a escassez de água no 
período seco e excesso na época das chuvas ~Jo período de 
estiagem a consistência é muito dura, dificultando ou mesmo 
impossibilitando a penetração de raízes (principalmente nos 
horizontes Bt e/ou C) São altamente susceptíveis à erosão De 
conformidade com o exposto, sua melhor exploração deverá ser 
com pastagens, procurando-se introduzir forrageiras que melhor 
se adaptem a este solo e produzam maior rendimento compara
das às já existentes 

AMOSTRA EXTRA N? 103 

Data - 12/1 0/73 

Fonte- Le"antamento Exploratório- Reconhecimento df~ Solos di?! Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Flahia -Volume 1 (Perfil 1911 

Classific.gção- Planossolo eutrótico argila de atividade altõ A fmco textura média/ 
atgilosa fase Caatinga Hiperxerófila releva plano 

Unidade de mopeamento- PS1 

Localização- Lado direito da estrarla Palmas de Monte '\lto-Lagoa dos Couros, a 
24,0 km de Palmas de Monte Alto Município de Pa!mas de Monte Alto 

Situação e declividade- Meia trincheira em área rebaixada com decli•Jictade 0-
3% 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse 

Material originário- Saprótito do gnaisse com provável influência de cobertura de 
material arena-argiloso 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 450 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade- Presença de calhaus de quartzo subangulosos 

Erosão- Laminar ligei1a. 

Vegetação local - Caatinga Hiperxerófila com canudo, rompe-jibão e manda
caru 

Vegetação primária -Caatinga Hi~erxerófila 

Usó atual - Pecuária extensiva na Caatinga 

A1 0-20 em; (não coletado! 

Bt 

c 

20-40 em; argila arenosa 

40-50 em+; argila 

Obs: descrição e coleta parciais 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Fracões da 

amostra total % 

Pro f Cal h 
Símb em >20 

mm 

Bt 20-40 O 
c -50+ o 

Argila 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu· 
%Argila água lacão 

% % 
34 13 0.36 
38 10 0,33 

Complexo sortivo m 

Case 
20-2 
mm 

2 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
99 

(pH 1:2,51 

Água I KCI 1 ~ 
6,8 
6,8 

E/100g 

4,1 
44 

Valor T 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

34 
30 

Lab: SNLCS (9 794-9 7951 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20· 
0.05 
mm 

13 
14 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

14 
14 

Argila 
<-0,002 

mm 

39 
42 

·-
Complexo sonivo mE/100g 

ca++ I Mg++ .1 
11,6 
13.4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

11,9 
13,8 

c 
(orgâ-
nico) 

K+ 

0,18 
0,04 

N 
% 

I 
Na+ 

0,95 
1,23 

Valor S 
(soma) (soma) % % 

----~--

24,6 
28,5 

0,1 1,6 26,3 
30,0 o 1,5 

Ataque pot H2S04 (d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%1% 

_"o, I ,,o, I ~·,o, 
S102 l- Al203 

Tt~~~~-(Ki) 
184 90 52 0,56 o 03 3 48 
19.3 9.9 4 7 o 61 0.03 3 31 

94 
95 

0,20 
o 20 

0,02 10 
0,02 10 

Sat 
e/sódio 

St02 A1 2 0 3 jEqutv de (% de 
-- --- CaCO Na+ tro
R203 Fe20 % 3 cáve! no 

"' j,~alor T) 
(Krl ___l_OONa+/l 

2. 54 '--:2,--7_1_L_ 4 

2.54 3.30 4 

~ra•ssolúve•slextra~~,f--~~~J--
c E do 1 DOAI H+ ass1m1- EqUiv 
extratolÁ ua Ca++ MgH K+ Na+ HC03. S04- s+/\I+H lável rJe 

mmhos/ g co3~ I ppm umHJ 
em % % 

a 25°C ---mE/1 OOg-- __ j__ _ 

Pasta saturada 

o 1 56 0,01 o 13 28 
0,1 60 0,01 0,10 35 

AMOSTRA EXTRI> N? 1 05 

Dota - 26/05/81 

Classificacão - Planossolo argilél de atividade baixa textura arencsa/média 
relevo pla~o 
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Unidade de mapeamento - Rd5. 

Localização -lado direito da estrada Conceição do Norte-R1acho Âgua Fria 6.5 km 
após R1acho Extremo. Mumclpio de Conceição do Norte (GO). Lat. 12•20'$ e long. 
47°26'WGr. Folha SD.23·V·A. 

Situação e declividade- Amostra coletada com trado de caneco, do lado esquerdo 
da estrada em superfície p lana. 

Lotologia e formação geológica - Conjunto de rochas granito-gnáiss1cas cataclasa
das. Complexo Goiano. 

Material orig iná no - Material proveniente da olteracão das rochas graniticas. com 
provável influêncea de coberturas pouco esp essa. 

Relevo reg1onal - Plano e suave ondulado. 

Erosão - lam1nar lige ~ra . 

Drenagem - lmperleuamenle drenado 

Pedregosictade e/ ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa. 

Vegetacão pnmàna • Savana. 

Uso atu al - Pasta9em na tural. 

8 t 60· 70 em; bruno-acmzen ta do (1 OYR 5121. mosqueado comum 
pequeno e médio d1stonto, amarelo-brunado {1 OYR 6/ 81. comum. 
pequeno e proeminente. verm elho (2.5YR 4/ 8): franco-argila
arenoso. ligeiramente plásuco c ligeiramen te pegajoso. 

Otis.: descricão parc1al. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (811 0921 

Honzoo1e 
Frações da Comp. granulométrlca 

amostra total % (tfsa %) 

Areía 
Terra Are ta fina Sllte Arg11a 

Prof. Calh. Case. fina grossa 0.20· 0.05- <0.002 
Símb. em >20 20·2 <2 2-0.20 0.05 0.002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

Bt 60·70 o 99 35 26 15 24 

Argila (pH 1:2.5) Complexo sonivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu· %Aro i la Água I KCit N c.-, M9++ J I águ., l•çlio K+ Na+ 
% % 

23 4 0.63 7.2 4 .4 2.5 0.2 0.08 0.12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat. de (orgã- N ..k. 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases I nico) 'l6 N 
(soma) (soma) % % 

2.9 o o 2.9 100 0.16 0.04 4 

Ataque por H2S04(1:1) Sat. 
e NaOH (0.8%) e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equi•. de (%de -- CaC03 Na+ tro· 
AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 Al203 Fe20 3 no2 Pz05 (Ki) (Kr) 100Na•IT 

13.4 9.2 2.2 0.10 2.48 2.15 6.54 3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 : 5) 

p 
C. E. do 100AI• t+ assimi· Equiv. 
extrato C a+• Mg++ K• Na• HC03- so,· - - -- lável de Âgua S + AI<-• 

mmhoS/ co.,· ppm umid. 
em % 

a 25' C --mE/100g-- % 

o 19.8 

3.4.2.1 O- Planossolo Solódico 

Esta classe difere dos Planossoios essencialmente por apresen
tar saturacão com sódio trocável entre 6 e 15%. 

As car~cteristicas físicas. químicas e morfológicas, bem como 
material originário, vegetação, relevo (Fig. 3.5) e localizâção na 
área mapeada. são condizentes com as descritas para a classe 
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dos Planossolos. tendo, porém, ocorrências mais significativas 
ocupando aproximadamente 0.9% da área mepeada (Est. 3. VI 
A). 

Apesar de possuirem saturação de bases altas (V%), o caráter 
eutrófico não fo i considerado por não refletir uma maior disponi
bilidade de nutrientes para as plantas, em função do sódio ser o 
elemento predominante no complexo sor1ivo do solo. 

Suas limitações.ao uso agrícola, além daquelas concernentes 
às da classe dos Planossolos, apresentam-se ainda mais rigoro
sas em virtude da maior saturação com sódio trocável, podendo 
apresentar problemas de salinidade se o manejo destes solos não 
for conduzido corretamente. 

Fig. 3.5 - Padrão de imagem de radar em área de ocorrências de Planossolos Solódi· 
cose Solonetz Solodizados das Unidades PS1 e PS4. Folha SD.23·X·D. 

PERFIL N~ 36 

Data - 20/06/ 73. 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem D11eita 
do Rio São Franc,seo - Estado da Bahia - Votume 1 (Perfil 209). 

Classificação - Planossolo Solód1co .argila de alividade alta A fraco textura 
arenosa/ arg1losa fase Caat.nga Hípérxerófila relevo plano. 

Unidade de mapeamento - PE36. 

localização- Lado d ireito da estrada Bom Jesus da Lapa-Favelândia (via Mari· 
bondo). a 2.8 km de Maribondo. Munlclpío de Bom Jesus da Lapa. 

Situação e declividade - Área plana com O a 2% de decliv1dade, 

Formacão geológica e litolog1a - Pré·Cambnano lndiv1so. 

Matenal orig1nâno - Sapróllto de gran ito porf~ró1de com .nfluênc1a de cobertura de 
matenal arenoso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Alti tude - 360 m. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregos1dade - Ausente. 

Frosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caat.nga Hiperxerôfila com marmele11o. espinheiro e ca
lingucira. 

Vegetação primâna - Caatmga Hiperxerófila. 

Uso atual- Pecuária extensiva na Caatinga. 

A1 

B2t 

c 

0·25 em: bruno-claro (1 OYR 6/ 2, úmido). cinzento-c laro (1 OYR 7/ 2. 
seco); areia franca : maciça; muitos poros peQuenos: muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta, 

25-45 em; bruno-acinzentado (10YR 5/ 2. úmido). cinzento·claro 
(10YR 7/ 2. seco). mosqueado comum·. médio e d ist into, bruno
amarelado f1 OYR 5/ 6. úmido); franco-argiloso; moderada média 
co lunar composta de moderada média a grande b locos angulares; 
poucos poros muito pequenos: eKtremamente duro. firme. pf~stico e 
pegajoso: transicão plana e clara. 

45·60 em• ; franco-argiloso; moderada grande blocos angulares. 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9297-9299) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % 

Prol Cal h 
Símb em >20 

mm 

A1 0-25 O 
B2t -45 O 
c -ao+ o 

Case 
20-2 
mm 

2 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

58 
18 
15 

(lisa%) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

24 
17 
27 

Silte 
0,05-
0,002 

rnm 

13 
29 
29 

Argila 
<0.002 

mm 

5 
36 
29 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em fio cu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I I 
água lação K+ Na+ 

% % 

5 o 2,60 
35 3 0,82 
26 10 1,00 

5,1 
5,8 
6,7 

3,8 
3,6 
4,6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S _) AI+++ J H+ l 
(soma) 

0,9 
7.4 
7,8 

0,3 
0,2 
o 

0,4 
1,9 
0,7 

ValorT 
(soma) 

1,6 
9,5 
8,5 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

3,0 
16,1 
14,9 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

1,6 
10,7 

8,7 

Fe20 3 

1,1 
3,2 
2,5 

Ti02 

0,20 
0,32 
0,36 

P205 

0,02 
0,03 
0,03 

3,7 
3,6 

0,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

56 
78 
92 

Si02 

R20J 

(Kr) 

3,18 2,21 
2,56 2,15 
2,91 2,46 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

3,1 
3,1 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,10 
0,25 
0,17 

AI20 3 ---
Fe20 3 

2,28 
5,25 
5,47 

0,09 
0,08 
0,04 

N 
% 

0,02 
0,03 
0,02 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,02 
0,51 
1,06. 

c 
N 

5 
8 
9 

Sal 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
5 

12 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ 

S +Ai+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg--

-

1,2 32 0,1 0,01 0,39 

3 4 2 11 - Solonetz Solodizado 

co3~ 

25 
3 
o 

ppm 

<1 
<1 

1 

umid 

% 

5 
20 
17 

Estão compreendidos nesta classe solos com B nátrico, o qual 
constitui uma modalidade de B textura!, possuindo saturação 
com sódio trocável superior a 15% ou Mg+++Na+> Ca+++H+, 
dentro dos primeiros 40 em do horizonte, desde que haja algum 
suborizonte até 2 m em que a saturação com Na+> 1 5% 

São solos rasos a pouco profundos, apresentando seqüência 
de horizontes A, Bt e C, transição abrupta do horizonte A para Bt, 
imperfeitamente a mal drenados e com permeabilidade pratica
mente nula nos horizontes subsuperficiais 

Apresentam reação moderadamente ácida a praticamente 
neutra no horizonte A. e praticamente neutra a alcalina nos hori
zontes Bt e C A saturação de bases é alta, sendo o sódio o ele
mento mais representativo, notadamente nos horizontes subsu
perficiais. Horizontes Bt muito adensado, grau de floculação muito 
baixo em conseqt.iência do alto grau de dispersão das argilas e 
são muito susceptíveis à erosão, ocupando áreas com baixa 
declividade 

O horizonte A de textura arenosa (raramente média) é normal
mente fraco, podendo ocorrer moderado, apresentando predomi
nantemente cores brunadas no matiz 1 OYR, estrutura macica ou 
fracamente desenvoivida em blocos subangulares, consistência 
ligeiramente dura quando seco e friável quando úmido O hori-

zonte Bt de textura média ou argilosa apresenta cores brunadas 
com mosqueados de cores avermelhadas, amareladas e olivá
ceas, estrutura forte, grande, prismática ou colunar, podendo se 
decompor em blocos angulares e subangulares (estrutura maciça 
to i observada em alguns perfis, representada por prismas maio
res que 30 em). 

Suas ocorrências na área, estão relacionadas aos sedimentos 
aluvionares do rio São Francisco e às Regiões das Depressões do 
São Francisco-Rio de Contas (Fig 3 5) e do Tocantins (vide 2-
Geomorfologia), em associações intrincadas com Planossolos 
Solódicos 

Seu aproveitamento é principalmente com pastagens extensi
vas em meio à vegetação natural, apresentando rendimentos 
muito baixos Sua utilização agrícola não é recomendável em 
decorrência dos elevados teores de sódio trocável nos horizontes 
subsuperficiais, falta de água no período seco e excesso no chu
voso, condições físicas desfavoráveis fiO manejo e grande sus
ceptibilidade à erosão 

PERFIL N? 38 

Data- 21/08/73 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de ?olos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume 2 (Perfil 268) 

Classificacão- Solonetz Solodizado argila de atividade alta A fraco textura média 
fase CaaÚnga Hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - PS 1 

Localizacão- Estrada Bom Retiro-Urtigas, distante 3.4 km de Urtigas Município 
de Riacho de Santana 

Situação e declividade -Topo de elevacão plana com encostas suaves 

Formação geológica e litologia- Holoceno Sedimentos 

Material originário - Sedimentos areno-argil?sos 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 460 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão- Laminar moderada Trechos com erosão em sulcos freqUentes, ocorrendo 
também laminar severa 

Vegetação local- Caatinga Hiperxerófila 

Vegetação primária -Caatinga Hiperxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na Caatinga 

A1 

Bt 

c 

0-1 O em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), bruno-acinzentado-claro (1 OYR 
6/3, seco); franCo-arenoso; maciça; duro, friável, não pegajoso e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

10-35 em; bruno (1 OYR 4/3, tímido); franco-argila-arenoso; mode
rada média coluna r; extremamente duro, muito firme 

35-50 em'; amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); franco-arenoso 

Obs: ocorrência de concreções brandas de manganês no horizonte C; 
descrição parcial 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Fracões da 

amosÍra total % 

Símb 

A1 
Bt 
c 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

11 
23 
18 

Prol Cal h 
em >20 

rnm 

0-10 o 
-35 o 
-50' o 

Grau de % Silte 
flocu-
lação 

%Argila 

% 

8 1,58 
o 0,70 
o 1,00 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

98 

(pH 1:2,5) 

--
Água I KCI 1 N 

6,4 
7,1 
7,8 

46 
5,1 
5,8 

Lab: SN~CS (9653-9655) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

15 
17 
20 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

54 
44 
44 

Silte 
0,05-
0002 

mm 

19 
16 
18 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
23 
18 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

c a++ 

2,0 
4,0 
2,9 

I 
Mg++ 

1,7 
2.4 
2,5 

I 
! 

K+j~ 
0,24 
0,09 
0,05 

0,16 
1,96 
2,85 
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Compleoo sonivo mE/1 OOg 

Valor S I A)#+ I H+ I 
(l<>ml) 

4,1 
8.5 
8.3 

o 
o 
o 

1.2 
o· 
o 

Valor T 
(soma) 

5.3 
8,5 
8,3 

Ataque por H2 S04(d- 1.47) 

e Na2C~ 15"1" 

s;o, AI203 Fe2o3 no, Pz05 

Valor V 
(UI. de 
bases) 

" 

Si02 

77 
100 
100 

Si02 

A~~ Rz03 

(KI) (Kr1 

c 
(ofVJ· 
nito) 

" 
0 ,47 
0.32 
0.16 

Al2o3 

Fe2~ 

6.3 3.9 2.5 1.28 0.05 2. 75 1.95 2.45 
10.2 6.2 2.8 0.87 0.04 2.80 2.17 3.47 
9.1 5.7 2.6 O. 76 0.04 2. 71 2. I 0 3.43 

Pasta Aturada Saoa aohivaia (extrato 1 :5) 

H 

" 
0.06 
0.05 
0,04 

Equiv. de 
CaC03 

" 
o 
o 
o 

p 

t 
8 
6 
4 

S.t. 
c/sódoo 
I" de 

Na•tro-
dwl no 
valor T) 

100Na+/T 

3 
22 
34 

C. E. do tOOAI+++ .. aiml· Equiv 
e•trato 

mmhosl 
em 

a 25•c 

0 .9 
2.4 

Àgua 

" 
43 
34 

C a++ Mg•• K• Na+ 

--mE/1~ 

0 .01 0.22 
0 .01 0,30 

Hco,-

C0,1 

3.4.2. 12- Hidromórfico Cinzento 

so.- S +AI+++ 

o 
o 
o 

16vel 
ppm 

3 
2 

10 

de 
umid. 

" 
12 
22 
17 

Nesta cla.sse foram Incluídos sol.os com B textura!. hidromórficos. 
seqüência de horizontes A. Bt e C. argila de atividade baixa. forte· 
mente ácidos. profundos. apresentando valores para soma de 
bases (S < 1) e saturação de bases (V% < 30). tendo saturação 
com alumínio trocável superior a 50% podendo ocorrer valores 
mferiores em alguns subonzontes. 

Situam-se em posições topográficas planas ou ocupando ter· 
ços inferiores de encostas em relevo suave ondulado. São 
onfluenctados diretamente pelas vanações do nível fréattco 
quando não permanentemente sob condições de encharcamento 
!Est. 3.VI 8). 

Na área mapeada apresentam honzonte A moderado e fraco. 
poucas ocorrências do tipo proemmente em situações nas quats 
o lençol freático está constantemente multo próxtmo à superfícte. 
São de textura arenosa e méd•a. colorações mais comumente 
bruno-acinzentadas e cinzentas no matiz 1 OVR. valores 5 a 3 e cro
mas inferiores a 4. podendo apresentar um horizonte eluvtai(A2). 
O horizonte Bt é de textura média ou argi losa. Os Hidromórficos 
Cinzentos com hprizontes Bt argiloso ocorrem em áreas de sur· 
gências (Fig. 3 .6) nas Chapadas do Distri to Federal e Alto Rio 
Maranhão (vide 2 - Geomorfolog•a). apresentando coloração 
acinzentada e brunada com valores de 6 a 2 e cromas de 3 ou 
menos. ocorrendo mosqueados nas tonalidades amareladas. 
avermelhadas e acmzentadas em constraste variando de difuso a 
proemmente em função das cores de fundo. 

São desenvolvidos a parttr de sedtmentos refendos ao Holo· 
c e no. abrangendo cerca de O. 1% da área levantada e suas oco r· 
rênclas mais significativas se fazem presentes em regiões de 
surgenc1as nas Chapadas do Alto Ato Maranhão. Distrno Federal , 
Baixa Chapada do São Francisco (Fig. 3. 7) e veredas do Chapa· 
dão Central e Patamares do Chapadão (vide 2 - Geomorfologial. 
sob vegetação de Savana Gramineo-Lenhosa com floresta-de
galena. O tipo climático predominante é Aw na classificação de 
Kõppen. com precipitações am•ais médias de 700 a 1 .600 mm. 

Sua utilização atual se faz com pastagens extensivas utlli· 
zando a vegetação natural. Para um aproveitamento agrícola mais 
efetivo, seriam necessários estudos sobre o comportamento 
desta classe após aplicação de melhoramentos tais como: drena· 
gem. adubações. calagens. tendo em vista a escassez de dados 
referentes à produtividade agrícola destes solos. na área ma· 
peada. 
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Fon. J_6 - l'adr6es de imagem de radar de chapadas com l.aJossoloa Vermelho· 
Amarelos (LVd21: zonas de surgincia·cabecelru de drenagem. com Solos Hidro· 
mórficos Cintentos da Unidade HCa 1 e 'reas doneeadas com Cambinolose Solos 
l otóhcos das Un•dades Ca 1 e Ca 13. denvados de metapelotos da Formaçio Três 

Marias. Folhe S0.23·Y·C. 

Rg. 3_7- Padr6es de imagem de radar em jreaa de usociaçio de Hodromórloeos 
Cinzentos e l.ateritas Hodromórficas. relevo plano. vegetação Savana Gramlneo
Lenhosa IHCa2, HCe31e Solos Hidromórflcos Gleiudos em várzeas onund6vei s na 

hltia do rio UrucuiaiHGa4). Folhe S0.23·Y·O. 

PERFIL N' 37 

Datn - 07/05/80. 

Classificaçio- Hldromórlico Cinzento álico argila de atividade bao•a A fraco tox· 
tura aoenosa/ mt!dia relevo suave ondulado 

Unodade de mapeamento- AOd3. 



Localizacão- Estrada Sítio Grande-Roda Velha, a 17 km de Sítio Grande Municí
pio de São Desidério (BA) Lat 12°26 S e long 46°28 WGr Folha SD 23-V-B 

Situacão e declividade- Trincheira situada no terço inferior de elevação com 3 a 
6% de declividade 

Litologia e formação geológica -Arenitos Formação Urucuia 

Material originário- Sedimentos aluviais arenosos 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Mal drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

AI 

A2 

81 

82 

c 

0-32 em; bruno-acinzentado muito escuro (I OYR 3/2, úmido). 
bruno~acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido amassado); areia 
franca; grãos simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e abrupta 

32-62 em; cinzento-claro ( 1 OYR 7/2. úmido); areia; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

62-82 em; cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), mosqueado 
comum, pequeno a médio e distinto, amarelo (lOYR 7/6); ateia 
franca; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e gradual 

82-112 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3. úmido). mos
queado comum, médio e distinto, amarelo (IOYR 7/6); franco
arenoso; muitofriável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

112-130 em": cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido), mosqueado abun
dante, médio e distinto, amarelo (lOYR 7/6); franco~arenoso; muito 
friável, não plástico e não pegajoso 

Raízes: poucas finas no horizonte Al, raras finas nos demais horizontes 

Obs: perfil descrito e coletado umido, não sendo possível observar estrutura e 
consistência seco; 
poros comuns, pequenos nos horizontes A 1 e A2; 
poucos poros, pequenos nos demais horizontes 

Análises físicas e químicas 

Honzonte 

Símb 

AI 
A2 
81 
82 
c 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

8 
7 
9 

14 
12 

Prol 
em 

0-32 
-62 
-82 
-112 
-130 1 

Grau de 
flocu-
lacão 

% 

11 
o 

10 
o 

14 

Fracões da 
amosira total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

%Argila 

0,67 
0,86 
0,60 
0.43 
0,50 

Case 
20-2 
mm 

o 
tr 
tr 
tf 

tr 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 
100 

(pH 1:2,5) 

Água I KCI 1 N 

4,2 3,8 
5,2 4,2 
5,2 4,1 
4.7 39 
4,5 4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

I Valor S I AI+++ I H+ ValorT 
(soma) (soma) 

0,2 0,7 2.3 3,2 
0.4 o 0,8 1,2 
0,3 0,2 07 1,2 
0.2 0,3 0.7 1.2 
0.3 0,2 0,6 1,1 

Lab: SNLCS (800582-800586) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

32 
29 
29 
29 
26 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

53 
58 
55 
51 
53 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ I 
o 1 
03 
02 
0,1 
0,2 

Valor V c 
(sat de (orgâ-
bases) nico) 

% % 

6 0,38 
33 0,02 
25 0,12 
17 0,11 
27 0,07 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

6 
6 
6 
6 
7 

Argila 
<0.002 

mm 

9 
7 

lO 
14 
14 

mE/IOOg 

K+ I Na+ 

0.03 0.03 
0,04 0.03 
0.04 0.02 
0,02 0,03 
0.03 o 02 

N c 
% N 

0,06 6 
003 1 
0,05 2 
0,05 2 
0,04 2 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 
CaC0

3 
Na+ tro-

Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 
valor T~ 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

4.4 3.4 0,3 0,24 2,20 2,08 17,53 1 
3,2 3,6 0,2 0,20 1.51 1.46 27,15 3 
4.4 4,1 0,2 0,28 1,82 1,77 30,92 2 
6,3 5,3 0,1 0,36 2,02 2,00 86,67 3 
6,3 5,3 0,2 0,36 2.02 1,97 40,00 2 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do IOOAI+++ assim i- Equiv 

~~-

extrato 
Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ S +Ai+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
co3~ 

a 25°C ---mE/IOOg--

3 4 2 1 3 - Cambissolo 

78 
o 

40 
60 
40 

ppm 

2 
2 
1 
1 

<1 

umid 

% 

6,5 
3,8 
4,9 
7,3 
7,2 

São solos com horizonte B incipiente - que corresponde ao 
cambtc honzon da Sot! Taxonomy (1975) -.não hidromórficos e 
com seqLiência de horizontes A, (B) e C pouco diferenciados 
Apresentam baixa relação textura!, relação molecular Si02/ Al 2 0 3 
(Ki), com valores maiores que 2,2, valores da relação silte/argila 
geralmente maiores que 0,6, capacidade de troca de cátions após 
correção de carbono maior que 13 mE/1 00 g de argila e evi
dências de iluviação pouco significativas Estes solos, quando 
são derivados de rochas carbonáticas. eventualmente apresen
tam concentrações secundárias de carbonatos livres ao longo do 
perfil e, quando relacionados a rochas cristalinas, micáceas ou 
pelíticas, geralmente apresentam mir,erais primários facilmente 
alteráveis e/ou fragmentos de rocha na massa do solo 

Nesta classe foram constatados solos álicos. distróficos e 
eutróficos 

Os Cambissolos álicos compreendem aproximadamente 5% 
da área deste levantamento São solos de textura argilosa e 
subordinadamente textura média (Est 3 IX B). susceptíveis à ero
são, bem a moderadamente drenados e argila de atividade 
baixa 

Apresentam A moderado (Est 3 VIII A) e, em menor propor
ção, A fraco, com espessura variando de 10 a 25 em, estrutura 
moderada e em alguns casos fraca, geralmente em blocos 
subangulares associada a granular e coloração mais frequente 
nos matizes 7.5YR e 1 OYR, com valores de 3 a 5 e cromas de 
2 a 6 

O horizonte (B), com espessura variando entre 1 O e 100 em, 
apresenta normalmente estrutura fraca e moderadamente desen
volvida, em blocos subangulares. matizes variando de 2,5YR a 
1 OYR com valores entre 4 e 7 e cromas entre 6 e 8 

Estes solos estão relacionados a áreas de relevo suave 
ondulado a montanhoso (Fig 3 2). com precipitacões pluviomé
tricas médias anuais da ordem de 600 a 1 600 mm e 3 a 9 meses 
seco; o clima é Aw e Cw de l<óppen e a vegetação dominante 
é a Savana 

Ocorrem principalmente nas Chapadas de Paracatu, Alto Rio 
Maranhão e Alto Rio Pardo (vide 2- Geomorfologia). bem como 
(Fig 3 3) nos Patamares do Chapadão- parte ocidental-, deriva
dos respectivamente de metassiltitos da Formação Três Maiias 
(Fig 3 6), pelitos do Grupo Paranoá. metagrauvacas do Grupo 
Macaúbas, arenitos da Formação Urucuia e metassiltitos do Sub
grupo Paraopeba 

Muitos destes Cambissolos são epiconcrecionários (Est 3 VIl 
B) ou concrecionários, pedregosos ou cascalhentos e em alguns 
casos foram submetidos a uma erosão forte, muito forte ou extre
mamente forte (Fig 3 8), apresentando-se por vezes decapitados 
- Cambissolos fase erodida (Est 3 VIII B) 
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Fog 3 .8- Aspecto dos padrões de Imagem d e radar em áreas de Cambossolos e 
Solos L•t.ó locos (CaBe Ra9). derivados de metapel itos da Formação Três Marias. 
zona intensamente disseca,ta e Solos litól•cos da Unidade Ra 16. relacionados a 
quart2t to s do Subgrupo Paraopeba (serra do Me•o). Observam· se também padrões 
com Latossolos Vermelho-Amarelos de cobertura remanescente (LVdl). Folha 

SD.23·Y·D. 

A utilizacão agropecuária destes solos é restrita - esparsa
mente utilizados como áreas de pastagens natura1s - . devido às 
limitações impostas pelo relevo. fertilí~ade. susceptibilidade à 
erosão. pedregosidade e fatores climáticos. 

Os Cambtssolos d1strófrcos. devtdo a pequena expressão de 
suas ocorrências. fazem parte apenas de associações como com
ponentes secundários. Estes solos têm as mesmas característi
cas m orfológicas. fis1cas e químtcas dos Camb1ssolos álicos (são 
derivados dos mesmos materiais geológicos). diferi ndo-se des
tes apenas p ela saturação em alumínio. que é menor que 50%. 

Os Cam b1ssolos eutróficos ocupam aproximadamente 8% da 
área. Compreendem solos com textura argilosa, muito argilosa. e 
em menor proporção. textura média. bem a moderadamente 
drenados. susceptíveis à erosão e com atividade de argila predo
mmantemente alta. Em geral. têm reação praticamente neutra a 
moderadamente alcalina. não possuem alumínio trocável e apre· 
sentam altos valores para a soma de bases. Os Cambissolos de ri-
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vades do calcário têm com freqüência saturação de bases 
elevada (p róximo ou igual a 1 00%) e alguns apresentam C car
bonático (Est. 3 .X 8). 

O horizonte A comumente é m oderado ocorrendo também A 
chemozêmico (Est. 3.X A). A espessura deste horizonte varia de 
1 O a 50 em. com estrutura moderada ou fracamente desenvolvi
da. geralmente em b locos subangulares. ocorrendo assoc iada a 
granular e granular; cor nos mat izes 2.5YR a 1 OYR. com valtJres 
de 3 a 5 e cromas de 2 a 8. sendo o bruno-avermelhado-escuro a 
colo ração mais freqüe nte. 

O horizonte (8 ) com espessura variando de 15 a 150 em apre
senta. geralmente, estrutura moderada e forte. em blocos 
subangulares. angulares e p rismática. cor nos mat izes 2.5YR a 
1 OYR. com valores de 3 a 5 e cromas de 2 a 8. sendo vermelho
escura. vermelha e vermelho-amarelada as colorações mats 
frequentes. As carac terísticas referentes à cor dos solos deriva
dos de sed1mentos aluviais não se enquadram nos parâmetros 
anteriormente descntos. sendo as cores brunadas. com ou sem 
mosqueado, as predominantes. 

Estes solos são derivados de calcários (Fig. 3 . 19), margas e 
metassllt itos do Grupo Bambu( (Fig. 3. 1 5) e de rochas cnsta linas 
(Fig. 3 .4) pertencentes aos complexos pol imetamórficos do 
Arqueano (gna1sses e migmatitos). bem como de depósitos alu
v iais recentes (terraços aluviais do rio São Francisco e seus 
afluentes). Ocorrem principalmente no Vão do São Francisco e 
nos Patamares do Chapadeo. em área de relevo plano a monta· 
nhoso (Est. 3.1X A), com precipi tações pluviométncas médias 
anuais da ordem de 800 a 1 .800 mm s 5 a 1 O meses secos: sendo 
a Floresta Estacionai Decidual. Floresta Estacionai Semidecidual 
e Estepe a vegetação predominante, destacando-se a presença 
de indivíduos do gênero Cavani lles'a - barriguda (Est 3.XI A). 

O caráter latossóiiCO fo1 atribuído aos Cambissolos com carac
terfsticas morfológicas de Latossolos. destes dílerençando por 
apresentar atividade de argi la. após correção para carbono. maior 
que 13 mE/ 1 00 g. alta relação silte/ arg1la (> O. 7) correspon
dendo a menor grau de intemperização. 

São solos de elevada fertilidade natural , abrangendo grandes 
áreas de relevo favorável à mecamzação (regiões de luiú. Cote
glpe. Bom Jesus da Lapa·BA e Otinilândia-MG). tendo como 
principal limitação ao uso agropecuário a falta de água. em fun
ção de prec1p1tações insuficientes e mal d1strtbu idas. São uti liza
dos. principalmente. para a cultura do algodão (Fig. 3.9). milho. 
feijão e mamona. bem como para pastagens plantadas com ca-

Fig. 3 .9- Padrlio do omagem de radar em área com uso intensivo. Cultura de olgo· 
dão em Cambissolos •utróf icos. retevo plano. Unu1•d es Ce 28 e Ce3 0. relactona

dos ao calcário do Grupo Bambu(. Malhada-BA Folha 50.23-Z-B. 



pins colonião, jaraguá e napier (Est 3.XI 8). São áreas de grande 
potencial, que sob manejo adequado poderiam produzir grandes 
quantidades de alimentos e fibras. 

PERFIL N? 39 

Data - 1 3/05/80 

Classificação - Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ca6 

Localização- Lado direito da estrada Formosa-Flores de Goiás, a 14 km de For
mosa Município de Formosa (GO) Lat 15°29 Se long 47°1 TWGr Folha SD 23-
Y-C 

Situação e declividade -Trincheira situada em área de superfície plana 

Litologia e formação geológica - Siltitos Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da decomposição de siltitos 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

A3 

(B1) 

(B21) 

(B22) 

0-1 O em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno-amarelado (1 OYR 
5/4. seco); franco-argilo-siltoso; moderada pequena granular e blo
cos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

10-20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/6, seco); franco-argilo-siltoso; moderada pequena blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e clara 

20-35 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo-aver
melhado (7 ,5YR 6/8, seco), mosqueado comum, pequeno e distinto, 
amarelo-brunado (1 OYR 6/8); tranco-argilo-siltoso; moderada pe
quena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

35-60 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo-averme
lhado (5YR 6/8, seco), mosqueado comum, pequeno e distinto, 
amarelo-brunado (1 OYR 6/8); franco-argilo-siltoso; moderado pe
quena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

60-90 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo-averme
lhado (5YR 6/8, seco), mosqueado comum, pequeno e distinto, 
amarelo (1 OYR 7 /6); franco-argilo-siltoso; moderada, pequena blo
cos subangulares; ligeiramente duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso 

Raízes: comuns finas no A 1, A3 e (B1 ), raras nos demais 

Obs: mosqueados são provenientes do material originário; 
rochas em alteracão a 130 em; 
presença de fragffientos em alteração do material de origem no horizonte 
B 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (800570-800574) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 99 2 3 62 33 
A3 -20 o 99 1 2 61 36 
(B1) -35 o tr 100 1 2 59 38 
(B21) -60 o tr 100 1 2 58 39 
(B22) -90 o tr 100 1 2 61 36 

Arg~a (pH 1;2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ j 1 
água lação K+ Na+ 

% % 

27 18 1,88 4.7 3,9 0,7 0,18 0,02 
25 31 1,69 4,9 4,0 0,3 0,07 0,01 

4 89 1,55 5,1 4,0 0,4 0,06 0,01 
o 100 1,49 5,3 4,0 0,3 0,05 0.01 
o 100 1,69 5.3 4,0 0,2 0,05 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I Valor T 
(soma) (soma) 

0,9 2,0 3,3 6,2 
0,4 2,3 2,8 5,5 
0,5 2,3 2,3 5,1 
0,4 2,7 1,9 5,0 
03 33 1 6 52 

Ataque por H2S04(d = 1.47) 

e Na2C03 (5%)% 

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P205 

13,5 10,9 4,7 0,28 
14,9 11,9 4,5 0,26 
12,9 14,0 5,2 0,28 
20,1 15,7 5,5 0,32 
20 6 154 47 o 32 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si02 

% 

15 
7 

10 
8 
6 

Si02 

AI20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,10 1,65 
2,13 1,71 
2,09 1,69 
2,18 1,78 
2 27 1 90 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,16 
0,83 
0,53 
0,29 
0,17 

Al203 

Fe20 3 

3,64 
4,15 
4,22 
4,47 
5,14 

N 
% 

0,15 
0,12 
0,06 
0,09 
008 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

c 
N 

8 
7 
9 
3 
2 

Sat 
e/sódio 
j% de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 
<1 
<.1 
<1 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4- ---- lável de 

Água S +AI+++ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C 

PERFIL N? 40 

Data - 20/05/81 

--mE/100g--

CO:!-

69 
85 
82 
87 
92 

ppm umid 

% 

24,5 
24,3 
24,5 
24,7 
25,3 

Classificação - Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa cascalhenta relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- Ra14 

Localização- Lado direito da estrada Ponte Alta do Bom Jesus-Taipas, a 13 km da 
primeira Município de Ponte Alta do Bom Jesus (GO) Lat 12°09 S e long 
46°34'WGr Folha SD 23-V-A 

Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada em terco médio de 
enco~ta com 8 a 10% de declividade · 

Litologia e formação geológica - Siltitos Subgrupo Paraopeba Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da decomposição dos siltitos 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado 

Erosão - Laminar forte 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - No horizonte A e não rochosa 

Vegetação primária -Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 0-1 O em; bruno (7,5YR 4/4. úmido), bruno-avermelhado-claro (5YR 
6/4, seco); argila cascalhenta; moderada pequena, granular e blocos 
subangulares; ligeiramente duro. muito friável, plástico; transição 
plana e clara 

(B1) 10-30 em; vermelho (2,5YR 4/8); argila cascalhenta; moderada 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

(B2) 30-55 em; vermelho (2,5YR 5/8); argila cascalhenta; moderada 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso 

Raízes: poucas finas fasciculares no A e (B) 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A 
(B1) 
(B2) 

Pro f 
em 

0-10 
-30 
-55 

Fracões da 
amosira total% 

Cal h 
>20 
mm 

10 
7 
6 

Case 
20-2 
mm 

48 
16 
17 

Terra 
fina 
<2 
mm 

42 
77 
77 

Lab: SNLCS (811 079-811 O!:ll) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

9 
6 
3 

(tfsa%) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

5 
3 
2 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

33 
32 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

53 
59 
59 
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Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

44 
50 
o 

Grau de 
floeu-
lação 

% 

17 
15 

100 

% Silte 

%Argila 

0,62 
0,54 
0,61 

(pH 1:2,5) 

Água I KCI 1 N 

5,8 
5,2 
5,2 

7,3 
3,9 
3,9 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ l 
2,8 1,8 

0,8 
0,8 

mE/100g 

K+ 

0,30 
0,13 
0,10 

J Na+ 

0,03 
0,02 
0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

Valor S I AI+++ I 
(soma) H+ I 

4,9 
1,0 
0,9 

Si02 

24 5 
26 4 
28 6 

0.4 
2,1 
2,2 

4,1 
2,6 
2,6 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

AI20 3 

15,8 
17.3 
18 4 

Fe20 3 

8,1 
9,3 

10.4 

Ti02 

0,24 
0,24 
0,53 

ValorT 
(soma) 

g,4 
5,7 
5,7 

P205 

(sat de 
bases) 

Si02 

% 

52 
18 
16 

Si02 --
Al20 3 R203 

(Ki) 

2,64 
2,59 
2,64 

(Kr) 

1,99 
1,93 
1,94 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

(orgâ-
nieo) 

% 

1,80 
0,94 
0,51 

Al20 3 ---
Fe20 3 

3,06 
2,92 
2.78 

N 
% 

0,18 
0,12 
0,09 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

c 
N 

10 
8 
6 

Sal 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ ----

lável de Água S +AI+++ 
mmhos/ co3~ ppm umid 

em % % a 25°C ---mE/1 009--

PERFIL N~ 41 

8 
68 
71 

35,0 
34,9 
33,5 

Data - 04/06/74 

Fonte- Relatório Final do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Mar
gem Direita do Rio Paranã - Goiás -Volume 2 (Perfil 1 5) 

Classificacão - Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média cas.calhenta fase Cerrado Subcaducifólio relevo suave ondulado substrato 
rochas do Grupo Bambuí (variação) 

Unidade de mapeamento- Ce16 

Localizacão- Estrada Campos Belos-Galheiros, 24,5 km após Campos Belos, a 20 
m do lado direito Município de Monte Alegre de Goiás 

Situação e declividade -Terço superior de elevação com declividade de 2-4% 

Altitude - 140m 

Litologia e formação geológica - Filito do Grupo Bambuí Eocambriano Su
perior 

Material originário - Desenvolvido a partir da decomposição do fi1ito 

Relevo- Suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação -Cerrado Subcaducifólio 

A 

(B) 

c 

0-15 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), bru
no-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido amassado), cinzento 
(1 OYR 5/1, seco e seco triturado); franco cascalhento; moderada 
pequena a grande blocos subangulares e granular; duro, friável. 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

15-35 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4); franco-argiloso casca
lhento; fraca pequena a média blocos angulares e subangulares; 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara 

35-80 em+; horizonte constituído por fragmentos de rochas em 
avançado estágio de decomposição e pequena quaritidade de terra 
fina; oliva (5YR 5/3); franco-argiloso muito cascalhento; duro, friável. 
plástico e pegajoso 

346/PEDOLOGIA 

Obs: trinchei1a com 80 em de protundidade; 
nos horizontes (B) e C encontram-se fragmentos de rochas de diâmetros 
variando de 1 a 5 em 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1 O 295-1 O 297) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % 

Símb 

A 
(B) 
c 

Pro f 
em 

0-15 
-35 
-ao+ 

Cal h 
>20 
mm 

2 
4 

16 

Case 
20-2 
mm 

28 
43 
51 

Terra 
fina 
<2 
mm 

70 
53 
43 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

30 
18 
20 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

5 
5 
5 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

40 
46 
44 

Argila 
<0.002 

mm 

25 
31 
31 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispers~ 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ J água lação 
% % 

16 
25 

5 

36 
19 
84 

1,60 
1.48 
1,42 

6,1 
5,6 
5,7 

4,8 
4,2 
4,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

5,4 
1,8 
2,5 

0,2 
2,2 
3,0 

H+ 

3,8 
3.4 
2,5 

I 
ValorT 
(soma) 

9.4 
7,4 
8,0 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

14.7 
16,5 
19,3 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

10.7 
11,2 
12.7 

Fe20 3 

8,8 
6,6 
5,8 

Ti02 

0,22 
0,27 
0,27 

P205 

0,08 
o 06 
0,05 

2,7 
0,5 
0,2 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si02 

% 

57 
24 
31 

Si02 --
Al20 3 R203 

(Ki) 

2,34 
2 50 
2,58 

(Kr) 

1,53 
1,82 
2,00 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

Mg++ 

2,3 
1,1 
2,1 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,30 
0,80 
0.46 

Al20 3 ---
Fe20 3 

1,91 
2,66 
3.43 

J K+ 

0,37 
0,21 
0,17 

N 
% 

0,14 
0,14 
0,11 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I 
Na+ 

0,02 
0,02 
0,03 

c 
N 

9 
6 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
C a++ Mg++ K+ Na+ extrato Água 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/100g--

PERFIL Ne 42 

Data - 1 5/08/80 

HC03- so.~ 

co3~ 

----
S +AI+++ 

4 
55 
55 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

24 
24 
25 

Classificação - Cambissolo álico argila de atividade baixa epiconcrecionário A 
moderado textura argilosa relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ca17 

Localizacão- Lado direito da estrada Buritis-Unaí, a 5 kffi de Buritis Município de 
Buritis (MG) Lat 15°39'S e long 46°26'WGr Folha SD 23-Y-D 

Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada situado em terco 
super.ior de elevação com 6 a 8% de declividade 

Litologia e formação geológica- Siltitos Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da decomposiçáo dos siltitos 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão -Moderada em sulcos 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e nào rochosa 

Vegetação primária -Savana 

Uso atual - Pastagem 



A 

(B) 

c 

0-23 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido). bruno-amarelado 
(1 OYR 5/4. seco); argila; fraca a moderada pequena granular; 
plástico e pegajoso; transição plana e abrupta 

23-43 em; bruno-avermelhado (7 ,5YR 6/8), mosqueado abundante 
pequeno e distinto, vermelho (2,5YR 4/6). amarelo (1 OYR 7 /8); 
argila; moderada média blocos subangulares; friável, muito plástico 
e muito pegajoso; transição plana e clara 

43-g5 em+; vermelho (2,5YR 4/6), mosqueado abundante pequeno 
e proeminente, amarelo (1 OYR 7 /8); argila; forte média prismática 
composta de forte média a grande blocos subangulares e angulares; 
firme. muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas finas fasciculares nc horizonte A, poucas finas no (B) 

Obs: concreçôes no horizonte A, dominante pequena a grande, dura, esférica e 
irregular, vermelha e preta; 
ironstone, nos horizontes 8 e C muito poucas, pequenas, dura, esférica e 
irregulares; 
perfil descrito coletado úmido 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (801279-801281) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Simb 

A 
(B) 
c 

Pro f 
em 

0-23 
-43 
-95+ 

Cal h 
>20 
mm 

14 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

24 
1 
1 

fina 
<2 
mm 

62 
99 
99 

grossa 
2-0,20 

mm 

10 
3 
1 

0,20-
0,05 
mm 

9 
6 
4 

0.05-
0.002 

mm 

36 
42 
52 

<0.002 
mm 

45 
49 
43 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

ÁgL'a I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água lação K+ Na+ 

% % 

36 
o 
o 

20 
100 
100 

0,80 
0,86 
1,21 

5,0 
4.4 
5.4 

3,9 
4,1 
4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

0.4 
0,2 
0,2 

3,1 
1,8 
3,1 

3,0 
2,2 
1,3 

ValorT 
(soma) 

6,5 
4,2 
4,6 

Ataque por H2S04 (1 :1) 

Si02 

18,6 
21,7 
24,9 

e NaOH (0.8%) 

Al20 3 

15 o 
18,0 
17,9 

Fe20 3 

7,6 
7 7 
7,1 

Ti02 

0,27 
0,31 
0,37 

P205 

0,3 
0,1 
0,1 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

6 
5 
4 

Al20 3 

(Ki) 

2,11 
2,05 
2,36 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,59 
1,61 
1,89 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,03 
0,36 
0,10 

A120 3 ---
Fe20 3 

3,10 
3,67 
3,95 

0,12 
0,05 
0,05 

N 
% 

0,13 
0,08 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,02 
0,02 
0,02 

c 
N 

8 
5 
1 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+;r 

----

<1 
<1 
<1 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ MgH K+ Na+ HC03- so.~ ----
S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg--

PERFIL Ne 43 

Data - 06/08/79 

co3~ 

89 
90 
94 

ppm 

1 
<1 
<1 

umid 

% 

28.4 
32,1 
31.4 

Classificação - Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce22 

Localização- Lado direito da estrada que liga Vanderlei à rodovia BR-242, a 3,8 km 
de Vanderlei Município de Vanderlei (BA) Lat 12°09'S e long 43°56'WGr Folha 
SD 23-X-A 

Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada situado em terço 
superior de elevação com 1 O a 15% de declividade 

Litologia e formação geológica -Calcários Grupo Bambu i 

Material originário - Produto da alteração dos calcários 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão - Laminar severa 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosiélade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária -Savana 

Uso atual - Pastagem 

A1 0-12 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido); argila si l
tosa; moderada pequena a média blocos subangulares; muito duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

(B1) 12-27 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6. úmido); muito argiloso; 
moderada pequena a média blocos subangulares e angulares; 
cerosidade comum e moderada; muito duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual 

(B2) 27-60 em+; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido); argila; moderada 
média prismática composta de blocos angulares; ceras idade comum 
e moderada; extremamente duro, friável a firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Raízes: muitas finas e médias no A1, comuns finas no (B1) e raras finas no 
IB2) 

Obs: fendas de 1 em de espessura ao longo de todo o perfil; 
ocorrência de afloramentos de calcário em toda a área 

Análises físicas e químicas Lab:SNLCS (791608-79161~ 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % 

Simb 

A1 
(B1) 
(B2) 

Pro f 
em 

0-12 
-27 
-60+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

3 
2 
2 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

3 
2 
3 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

44 
34 
38 

Argila 
<0,002 

mm 

50 
62 
57 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lação K+ Na+ 
% % 

44 
55 
55 

12 
11 

4 

0,88 
0,55 
0,67 

6,9 
7,0 
7,2 

5,8 
5,5 
5,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ 
(soma) 

21,6 
23,9 
26,2 

0,5 
o 
o 

1.4 
2,2 
1.7 

I ValorT 
(soma) 

23,5 
26,1 
27,9 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

22,2 
26,9 
28,8 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

15,0 
18,2 
19.4 

Fe2 0 3 

7.4 
9,1 
93 

Ti02 

0,36 
0.46 
0.48 

P20s 

20,3 
22,0 
25.0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 --

% 

92 
92 
94 

Si02 --
A120 3 R203 

(Ki) 

2,52 
2,51 
2,52 

(Kr) 

1,91 
1,91 
1,93 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

1,2 
1,5 
1,0 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2,12 
0,83 
0,63 

Al20 3 ---
Fe20 3 

3,18 
3,14 
3,27 

0,01 
o 37 
0,12 

N 
% 

0,23 
0,16 
0,18 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0,04 
0,06 

c 
N 

9 
5 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

----
S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
co3~ em % 

a 25°C --mE/1 OOg--

2 
o 
o 

ppm 

12 
5 
2 

umid 

% 

29.4 
24,8 
26,0 
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AMOSTRA EXTRA N~ 117 

Data - 20/02/81 

Ctassificacão - Camblssolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
argilosa rétevo ondulado 

Unidade de mapeamento - Ce6 

Localização- Estrada Bonito-Riacho da Forquilha, a 1 km do Riacho da Forquilha 
Município de Januária (MG) Lat 15°16'S e long 44°40'WGr Folha SD 23-Z-C 

Situa cão e declividade- Trincheira no lado direito da estrada em tere o médio de 
enco~ta com 1 O a 12% de declividade · 

Utologia e formação geológica- Migmatitos Complexo Caraíba-Paramirim 

Material originário - Produto da decomposição de migmatitos 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Floresta primária 

A 0-30 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido), bruno (1 OYR 4/3, seco): 
franco-argiloso; forte média prismática e forte média a grande blocos 
subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
clarâ 

(8) 30-60 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco); argila; forte, média prismática; muito 
duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns, finas e médias fasciculares no A e (B), poucas grossas pivotantes 
no A e (8) 

Obs : rocha em estado de alteração. a 80 em de orofundidade 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A 
(8) 

Argila 

Prol 
em 

0-30 
-60 

Grau de 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

2 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
99 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (81 0465-81 0466) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

10 
12 

Areia 
fina 

0,20-
005 
mm 

25 
23 

Complexo sortivo 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

28 
30 

Argila 
<0,002 

mm 

37 
35 

mE/100g 
disp~rsa 

em flocu-
%Argila 

Água I KC\1 N ca++ I Mg++ I I água \acão K+ Na+ 
% % 

29 
28 

22 
20 

0.76 
0,86 

6,1 
6,3 

4,2 
4,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) H+ I 

14,0 
18,1 

Si02 

22,3 
24,9 

0,2 
0,2 

3,8 
2,9 

Ataque por H2S04(1: 1) 

e NaOH (0.8%) 

Al20 3 

14.4 
16,0 

Fe20 3 

12,3 
12,5 

Ti02 

3,33 
2,82 
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ValorT 
(soma) 

18,0 
21,2 

P205 

10,6 
13.4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

78 
85 

Si02 

Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,63 1,72 
2·.64 1.77 

3,2 
4.5 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,87 
0,39 

AI20 3 

Fe20 3 

1,88 
2.01 

0,16 
0,09 

N 
% 

0,08 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

0.06 
0,08 

c 
N 

11 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+ /T 

<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C E do 100AI+++ assim ia Equiv 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4- ---- lável de extrato 

Água S +AI+++ 
mmhos/ CO:!- ppm umid 

em % % 
a 25°C --mE/1 009----

489 23,2 
445 24,2 

PERFIL N9 44 

Data - 29/05/78 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento dos Solos do Norte de 
Minas Gerais (Perfil 62) 

Classificacão- Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
média fase Caatinga Hipoxerófila relevo ondulado, substrato gnaisse 

Unidade de mapeamento - Ce42 

Localizacão - Estrada Riacho dos Machados-Porteirinha, distante 15,3 km de 
Porteirinha Município de Porteirinha 

Situacão e declividade- Corte de estrada em terço superior de encosta, com 8-20% 
de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário - Saprólito de gnaisse 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional -Ondulado e forte ondulado 

Altitude - 630 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente Em outros tocais ocorrem afloramentos de rocha 

Erosão - Laminar moderada 

Vegetação local- Caatinga Hipoxerófila 

Vegetação regional- Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Capim-colonião e milho 

A 

(81) 

(82) 

(83) 

c 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido) e bruno
avermelhado (5YR 4/4. seco); franco; fraca a moderada pequena a 
média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e peque
nos e poucos médios; ligeir3mente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

20-35 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4): fraca a moderada 
pequena e média blocos subangulares; muitos poros muito peque
nos, comuns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

35-85 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco: moderada pe
quena e média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, 
comuns e poucos médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

85-105 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco; fraca a mode
rada muito pequena e pequena blocos subangulares; muhos poros 
muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; ligeiramente 
duro, muito friável. plástico e pegajoso; transição plana e clara 

105 em+ 

Raízes: muitas no A, comum no (81) e (82) e poucas no (83) 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A 
(81) 
(82) 
(83) 

Prol 
em 

0-20 
-35 
-85 
-105+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

7 
3 
3 
4 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
97 
97 
96 

Lab: SNLCS (78 2134-78 2137) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

28 
29 
27 
28 

(tlsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

15 
15 
15 
15 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

34 
31 
31 
32 

Argila 
<0,002 

mm 

23 
25 
27 
25 



Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu· %Argila 
Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ 

% % 

15 
16 
21 
16 

35 
36 
22 
36 

1.48 
1,24 
1,15 
1,28 

6,2 
6,2 
6,2 
6,0 

5,5 
5,0 
4,7 
4.7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I At+++ I 
(soma) 

11,3 
11,2 
10.4 
11,0 

o 
o 
o 
o 

H+ 

1,8 
2,3 
1,9 
1.4 

I 
ValorT 
(soma) 

13,1 
13,5 
12,3 
12.4 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

9,3 
8,9 
7,6 
8,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

86 
83 
85 
89 

Si02 

A120 3 R203 

1,7 
2,1 
2,6 
2,8 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

1,55 
1,02 
0,56 
0.41 

A1 20 3 

Fe20 3 

0,27 
0,16 
0,13 
0,12 

N 
% 

0,19 
0,12 
0,08 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

Na+ 

0,07 
0,08 
0,07 
0,08 

c 
N 

8 
9 
7 
5 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cável no 
valor T) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

11,5 
13,1 
14,1 
14,8 

8,2 
9,3 

10,0 
10,3 

5,5 
5,0 
5,7 
5,8 

0,37 
0.41 
0.44 
0.42 

2,38 1,67 
2,39 1,78 
2.40 1,76 
2.44 1,80 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N• 45 

Data - 24/08/79 

HC03- so4~ 

co3~ 

2,34 
2,91 
2,75 
2,78 

100Ai+++ 

S +Ai+++ 

o 
o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

% 

19 
19 
16 
17 

Classificação- Cambissolo eutrófico argila de atividade alta C com carbonatos A 
moderado textura argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - V1 

Localização- Lado direito da estrada Muquém- Vanderlei via Fazenda Mangatuba, 
a 15 km da Fazenda Mangatuba em direção a Vanderlei Município de Cotegipe 
(BA) Lat 12°02'S e long 43°45'WGr Folha SD 23-X-A 

Situação e declividade -Trincheira situada em superfície plana 

Litologia e formação geológica- Calcários Grupo Bambuí 

Material originário- Produto da decomposição dos calcários 

Relevo regional - Plano 

Erosão -Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou tochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação prinlária -Savana 

Uso atual - Pastagem 

A 

(B) 

c 

0-15 em: bruno (1 OYR 4/3, úmido), bruno-amarelado-escuro (1 OYR 
4/4, seco); argila; moderada pequena a média granular; ligeiramente 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

1 5-50 em; bruno (1 OYR 4/3, úmido), bruno (1 OYR 4/3, seco); argila; 
moderada média blocos subangulares; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

50·85 em+; bruno-avermelhado (2,5YR 5/4, úmido), bruno-amare· 
lado (1 OYR 5/4, seco); argila; forte grande blocos subangulares; ex· 
tremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 

Obs: nódulos de carbonato de cálcio pouco pequenos, duro, regular, branco no 
horizonte C; 
concreções de manganês, muito pouco, pequeno, duro, esférico, preto no 
horizonte B e C; 
forte efervescência com HCI na massa do solo no horizonte C 

Análises ffsicas e químicas Lab: SNLCS (791615-791617) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

Símb 

A 
(B) 
c 

Prol 
em 

0·15 
·50 
-ao+ 

amosira total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
2 

Case 
20·2 
mm 

1 
4 

14 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
96 
84 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

10 
10 
15 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20· 
0.05 
mm 

9 
8 
8 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

29 
28 
28 

Argila 
<0,002 

mm 

52 
54 
49 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
água 

% 

39 
47 
41 

Grau de 
flocu· 
lacão 

% 

25 
13 
16 

% Silte 

%Argila 

0,56 
0,52 
0,57 

ÁgL•a I KCI 1 N 

6,2 
7.4 
8,3 

4,6 
6,2 
7,0 

ca++ I 
26,0 
29,1 
31,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Valor S I At+++ I H+ I 
(soma) 

27,3 
29.4 
31,8 

o 
o 
o 

2,9 
1,5 
o 

ValorT 
(soma) 

30,2 
30.9 
31,8 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

Si02 

24,3 
26.7 
26.7 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

18,5 
19,6 
18,2 

Fe20 3 

7,2 
7,8 
7,8 

Ti02 

0,57 
0,55 
0.49 

P205 

(sat de 
bases) 

% 

90 
95 

100 

Si02 Si02 --
Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,23 1,79 
2,32 2,01 
2.49 1,96 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

Mg++ 

1.1 
0,2 
0,2 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

1,69 
0,68 
0,21 

AI:~03 
Fe2o 3 

4,03 
3,94 
3,66 

I K+ 

0,18 
0,02 
0,01 

N 
% 

0.25 
0,07 
0,06 

I 

Equiv de 
CaC03 

% 

1,5 
8,0 

p 

Na+ 

0,04 
0,04 
0,12 

c 
N 

7 
10 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 
<1 

100Ai+++ assim i- Equiv ----
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ S +Ai+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg--

PERFIL N• 46 

Data - 23/05/81 

co3~ 

o 
o 
o 

ppm 

2 
1 
1 

umid 

% 

26,6 
26,6 
25,1 

Classificação- Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A chernozêmico tex
tura argilosa C carbonático relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce4 

Localizacão- Estrada Santa Maria da Vitória-Monte Alegre, a 5 km de Santa Maria 
da Vitóri~ Município de Coribe (BA) Lat 13°29 Se long 44°1 O'WGr Folha SD 23· 
X-C 

Situacão e declividade- Perfil coletado em trincheira do lado esquerdo da estrada, 
terço 'superior de encosta com 5 a 6% de declividade 

Litologia e formação geológica -Calcários Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da alteração de calcários 

Relevo regional - Suave ondulado e forte ondulado 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e regionalmente fase ro
chosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 
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A 

(81) 

(B2) 

t::ca 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido), bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/4, seco); argila; forte, média e grande 
blocos subangulares, muito duro, firme, muito plástico e muito pega
joso; transição plana e gradual 

20-38 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila; forte, grande blocos 
subailgula~es; muito duro, muito firme, muito plástico e muito pega
joso; transrção plana e gradual 

38-60 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); muito argiloso; forte, 
granrle prismática, composta de forte, média blocos subangulares e 
angulares; s!Jckens1de pouco e moderado; muito duro, muito firme, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

60-70 em+; vermelho-amarelado (5YR 4/6), mosqueados comuns, 
pequeno e proeminente, branco-rosado (7,5YR 8/2) e comum, 
pequeno e distinto, amarelo-avermelharia (5YR 6/8); argilosa; forte, 
grande blocos subangulares; r:;/t,:kens/(Je comum e moderado; duro 
firme, muito plásttco e muito pegajoso 

Raízes: comuns médias e finas no A e poucas finas e médias no (B) 

Obs: os mosqueados são provenientes do material originário· 
efervescência com HCI forte no (82), violenta no Cea; ' 
concreções secundárias de CaCO no horizonte Cca; 
superfí~ie brilh~nte no horizonte

3
{B) em decorrência da organização dos 

mrnerars de argrla m sttu, sobre as unidades estruturais 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (811 046-811 049) 

Honzonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
(B1) 
(B2) 
Cca 

Pro f 
em 

0-20 
-38 
-60 
-70" 

amostra total % 

Cal h 
>20 
rnm 

o 
o 
o 
2 

Case 
20-2 
mm 

tr 
tr 
1 
8 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

99 
90 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

3 
3 
3 
6 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
o 05 
mm 

5 
5 
4 
4 

Silte 
0,05-
0002 

mm 

38 
33 
32 
33 

Argila 
<0002 

mm 

54 
59 
61 
57 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ 

I I 
água lação K+ Na+ 

% % 

44 
50 
52 
48 

19 
15 
15 
16 

o 70 
0,56 
o 52 
o 58 

68 
7,2 
80 
8,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

60 
6,1 
6,4 
6,7 

29,1 
31,1 
35,0 
30 2 

Valor V 
(sat de 

Valor S I AI+++ I H+ 
I 

Valor T bases) 
(soma) 

30 8 
32 6 
36 3 
31 7 

Si02 

28 7 
31 6 
31 2 
24 9 

o 
o 
o 
o 

20 
o 
o 
o 

Ataqce por H2S04 (1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

A120 3 

15 2 
16 7 
16 3 
13 6 

Fe20 3 

7 o 
7 5 
7 3 
6 1 

TiQ2 

o 35 
044 
040 
0,34 

(soma) 

32,8 
32,6 
35,3 
31 7 

P205 

% 

94 
100 
100 
100 

Si02 Si02 --
Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

3 21 2 48 
3 22 2 50 
3 25 2 53 
3 11 2 42 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

1,0 
1,2 
1,2 
1,4 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

3,13 
1 51 
o 63 
0,45 

Al2 0 3 ---
Fe20 3 

3 40 
3 49 
3 50 
3 50 

o 63 
0,26 
0,07 
0,05 

N 
% 

0,31 
015 
006 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

2 2 
6 6 

21 8 

p 

0,05 
0,05 
006 
0,05 

c 
N 

10 
10 
11 

9 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro~ 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

100AI+H assim i~ Equiv 
extrato 

Água 
Co++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ ----

S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

co3~ em % 
a 25°C ---rnE/1 OOg ___ 
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o 
o 
o 
o 

ppm 

1 
<1 
<1 
<1 

umid 

% 

32,7 
31 ,O 
30,4 
27,0 

PERFIL N? 47 

Data - 25/06/79 

Classificação- Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A moderado texturE 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ce30 

Localização- Lado esquerdo da estrada Vanderlei- Muquém via Fazenda Mara, 1 3 
km após a Fazenda Mara em direção a Muquém Município de Barra lBA) Lat 
1 2°00'S e long 43°48'WGr Folha SD 23-X-A 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em 
superfície plana 

Litologia e formação geoló~Jica - Calcários e ardósias Subgrupo Paraopeba 
Grupo Bambuí 

Material originário- Produto da decomposição de calcários e ardósias 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Nula 

Orenngem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidtHie- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária -Floresta Estacionai Decidual 

Uso atunl- Floresta primária 

A1 

A3 

(B1) 

(B2) 

(B3) 

0-1 o em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umrdo), bruno-escuro 
(7,5YR 4/4, seco); argila; moderada pequena blocos subangulares; 
duro friável a firme, plástico e peÇ-Jajoso; transição plana e clara 

10-30 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), bruno forte 
(7,5YR 5/6, seco); argila; fraca pequena subangular; ligeiramente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara 

30-70 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/8, seco); argila; fraca pequena blocos subangulares com 
aspecto maciço; macio, muito friáve\, muito plástico e muito pega~ 
joso; transição plana e gradual 

70-11 O em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), vermelho
amarelado (5YR 5/6, seco); argila; fraca pequena blocos subangula
res com aspecto maciço; macio, muito friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e gradual 

110-140 cm 4 ; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); argila; fraca 
pequena blocos subangulares com aspecto maciço; friável, muito 
plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas finas e médias no A1 e A3, raras nos demais horizontes 

Obs; concreções de CaC03 secundários no horizonte (B3); 
poros comuns pequenos no A1, A3 e (81 ), muitos pequenos no (82) e 
(B3) 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
A3 
(B1) 
(B2) 
(83) 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

29 
35 
38 
32 
27 

Prol 
em 

0-10 
-30 
-70 
-110 
-140+ 

Grau de 
flocu-
fação 

% 

34 
35 
33 
32 
21 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

%Argila 

0,48 
0,41 
0,35 
0,62 
1,09 

Case 
20-2 
mm 

2 
4 
4 
3 

11 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
96 
96 
97 
89 

(pH 1 :2,5) 

Água I KCI 1 N 

6,3 5,7 
6,5 5,7 
6,7 5,5 
7,5 6,4 
8,2 7,3 

Lab: SNLCS (791576-791580) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

rnm 

15 
13 
12 
12 
16 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

20 
11 
11 
12 
13 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ 

15,2 2,1 
14,4 1,3 
14,5 0,3 
16,4 0,3 
16,3 0,1 

I 

Silte 
005-
0,002 

mm 

21 
22 
20 
29 
37 

Argila 
<0,002 

mm 

44 
54 
57 
47 
34 

mE/1 OOg 

K+ 

I 
Na+ 

0,57 0,01 
0,33 0,02 
0,08 0,02 
0,12 0,02 
0,02 0,06 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

I Valor S I AI+++ I H+ ValorT 
(soma) (soma) 

17,9 o 2,B 20,7 
16,1 o 2,5 1B,6 
14,9 o 1,7 16,6 
16,B o o 16,B 
16,5 o o 16,5 

Ataque pot H2S04 (d ~ 1 A 7) 

Si02 

21 3 
24,2 
26 1 
24,B 
22 o 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

17 1 
20,1 
22 4 
200 
1B,6 

Fe20 3 

B 1 
7,7 
B.4 
B6 
69 

Ti02 

046 
04B 
o 51 
041 
0,39 

P205 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

86 
B7 
90 

100 
100 

Si02 Si02 

AI20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2 12 1,63 
2 05 1,64 
1 ,9B 1,60 
2,11 1,65 
2 01 1,63 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

3,31 
1 ,B3 
0.49 
0.46 
0,30 

A120 3 

Fe20 3 

3 31 
4,10 
4,1B 
3,64 
4 23 

N 
% 

0,23 
0,15 
0,09 
0,09 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

O,B5 
14,70 

p 

c 
N 

14 
12 

5 
5 
6 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 
----
S +AI+++ lável de 

mmhos/ co3~ 
em % 

a 25°C --mE/1 009-----

PERFI L N? 4B 

o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

2 
1 
1 
1 
1 

umid 

% 

26,5 
24,2 
23,9 
22,5 
21,1 

Data- 15/07/74 

Fonte- Relatório Final do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Mar
gem Direita do Rio Paranã - Goiás -Volume 2 (Perfil 22) 

Classificnção- Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A chernozêm i co tex
tura argilosa fase Floresta Subcaducifólia relevo suave ondulado substrato rochas 
do Grupo Bambuí 

Unidade de mapeamento - Ce2 

Localização- Estrada Campos Belos-Combinado, 32 km após Campos Belos, a 20 
m do lado esquerdo Munidpio de Campos Belos 

Situacão e declividade - Perfil descrito e coletado em local de relevo suave 
ondul.ado com pendentes longas de milhares de metros, declividade de 2-3% 

Altitude - 660 m 

Litologia e formação geológica- Filitos e calcários do Grupo Bambuí Eocambriano 
Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir da decomposição de fi li tos e calcários 

Relevo - Suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação - Floresta Subcaducifólia, com espécies de ipê, aroeira, pereira, 
vaqueta e angico 

A1 

(B) 

c 

0-17 em; cinzento muito escuro (5YR 3/1, úmido e úmido amas
sado), cinzento-escuro (1 OYR 4/1, seco) e branco-acinzentado-es
curo (1 OYR 4/2, seco triturado); argila siltosa; moderada a forte 
pequena a média granular e blocos subangulares; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

17-36 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4); argila siltosa; fraca a 
moderada média a grande blocos subangulares; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

36~65 em; horizonte constituído por material altamente intempe
rizado; franco-argilo-siltoso cascalhento 

Obs: trincheira com 65 em de profundidade; 
raízes abundantes no A e muitas no (B) 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
(B) 
c 

Argila 

Prol 
em 

0-17 
-:16 
-65 

Grau de 

Fracões da 
amostra total% 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
7 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 

29 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
64 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (10 3ô5-10 367) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

9 
12 
10 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

3 
3 
4 

Complexo sortivo 

Silte 
0.05-
0,002 

mm 

46 
41 
49 

Argila 
<0.002 

mm 

42 
44 
37 

mE/100g 
dispersa 

I I 
em flocu-

%Argila 
Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ K+ Na-+ água lação 

% % 

32 
42 
13 

24 
5 

65 

1,10 
0,93 
1,32 

6,6 
5,B 
5,9 

4.4 
4,3 
4,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

11,6 
6,2 
6,0 

----

0,1 
0,2 
0,5 

H+ 

10,6 
4,0 
2,B 

I 
ValorT 
(soma) 

22,3 
10.4 

9,3 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) 

Si02 

1B,O 
22,2 
25,9 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

11 ,B 
15,1 
17,B 

Fe20 3 

7,2 
9,2 
B,3 

Ti02 

0,23 
0,27 
0,27 

P205 

0,09 
O,OB 
0,09 

8;4 
4,2 
3,B 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

52 
60 
65 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

2,59 
2,50 
2.47 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1 ,B7 
1,BO 
1.91 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

2,7 
1.7 
1 ,B 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

3,33 
O,B9 
0.43 

A120 3 ---
Fe20 3 

2,57 
2.57 
3,36 

0,51 
0,2B 
0,37 

N 
% 

o 2B 
0,16 
0,11 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,03 
0,02 
0,02 

c 
N 

12 
6 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na'/T 

100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

----
S +AI+++ lável de 

mmhos/ co3~ 
em % 

a 25°C ---mE/1 009-----

PERFIL N? 49 

Data - 20/0B/BO 

1 
3 
B 

ppm 

2 
1 

<1 

umid 

% 

32 
27 
25 

Classificação- Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ae4 

Localizacão- Estrada Arinos-Formosa, entrada à esquerda 18,5 km de Arinos, em 
direção á o rio São Miguel Ponto situado a 3,5 km antes do riu São Miguel Municí~ 
pio de Buritis (MG) Lat 16°00'S e long 46°15 WGr Folha SD 23-Y-D 

Situacão e declividade- Trincheira situada em área de superfície plana, lado direito 
da estrada 

Litologia e formação geológica- Siltitos Grupo Bambuí 

Material originário- Sedimentos aluviais 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Moderada em sulcos rasos 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem 

PEDOLOGIA/351 



Al 

A3 

11(82) 

li IC 

0-16 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-amarelado-escu
ro (1 OYR 4/4, úmido amas~ado), bruno-amarelado (1 OYR 5/4, seco); 
argila siltosa; forte média blocos subangulares e angulares; extrema
mente duros, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e abrupta 

16-36 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), bruno (1 OYR 5/3, 
úmido amassado), cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, seco); argila 
siltosa; forte média a grande blocos angulares e subangulares; extre
mamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e abrupta 

36-66 em; bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4, úmido), mosqueado co
mum, pequeno e distinto, bruno-escuro (7,5YR 4/4), cinzento-rosa
do (7,5YR 7/2); argila siltosa; forte média blocos angulares e 
subangulares; extremamente duro, firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e clara 

66-84 em+: coloração variegada constituída do bruno-escuro 
(7,5YR 4/2), preto (7,5YR 2,5/0), bruno-avermelhado (2,5YR 4/4); 
muito argilosa; forte média prismática composta de forte grande blo
cos angulares; s!Jckens1de comum e moderado; extremamente duro, 
extremamente firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas finas e médias fasciculares nos horizontes Al, A3 e 11(82); poucas 
ftnas no IIIC 

Análisés físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

Al 
A3 
11(82) 
li IC 

Argila 

Prol 
em 

0-16 
-36 
-66 
-84+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

Ir 
tr 
2 
Ir 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

98 
100 

(pH 1 :2,5) 

Lab : SN LCS (801 294-801297) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

1 
4 
2 
1 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
o 05 
mm 

1 
2 
1 
2 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

45 
43 
43 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

53 
51 
54 
61 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ 

I I água lacão K+ Na+ 
% % 

42 
45 
44 
55 

21 
12 
19 
10 

0,85 
0,84 
0,80 
o 59 

5,4 
5,7 
5,9 
6.4 

3,9 
38 
4,2 
3,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ 
(soma) 

3,9 
4,2 
4,0 
6;0 

2,3 
2,2 
0,5 
1,2 

6,2 
5,2 
3,2 
2,8 

I 
ValorT 
(sorna) 

12,4 
11,6 

7,7 
10,0 

Ataque por H2S04( 1:1) 

P. NaOH (0,8%) 

2,3 
2,5 
1,8 
1,9 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 
-~ 

% 

31 
36 
52 
60 

Si02 

A120 3 R203 

Si02 

23,1 
21,0 
20,0 
27,4 

A120 3 

16.4 
15,2 
14,5 
19,7 

Pasta saturada 

C E do 

Fe20 3 

5,9 
6,2· 

10,9 
7,6 

Ti02 

0,38 
0,47 
0,48 
0,46 

P205 (Ki) 

2,39 
2,35 
2,34 
2,37 

Saio solúveis (extrato 1 :5) 

(Kr) 

1,95 
1,86 
1,58 
1,90 

1,2 
1,5 
1,9 
3,6 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1,68 
1,03 
0,57 
0,37 

AI20 3 

Fe20 3 

4,36 
3,84 
2,09 
4,07 

0,31 
0,13 
0,14 
0,13 

N 
% 

0,13 
0,13 
0,12 
0,10 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,06 
0,11 
0,14 
0.40 

c 
N 

13 
8 
5 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro~ 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
1 
2 
4 

--,--

100AI+++ assim i~ Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.- --~~ 

S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg--
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co3-

37 
34 
11 
17 

ppm 

2 
1 
1 
1 

umid 

% 

36,0 
32,0 
30,4 
32,0 

PERFIL N~ 50 

Data - 23/04/79 

Classificação- Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado. textura 
média relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce33 

Localização- Lado direito da estrada Taiobeiras-Ferreirópolis a 3,2 km de Taio
be~ras Município de Taiobeiras (MG) Lat 15°50'5 e long 42°13'WGr Folha 
SD 23-Z-D 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada situado em terco 
médio de elevação com 6 a 8% de declividade · 

Litologia e formação geológica - Filítos e xistos Grupo Macaúbas 

Material originário - Produto da decomposição dos filitos e xistos 

Relevo regional - Forte ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Floresta primária 

Al 

A3 

(81) 

(821) 

0-30 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); franco; fraca 
pequena granular; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção plana e gradual 

30-50 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); franco; fraca 
pequena granular; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transi~ 
ção plana e clara 

50-85 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); franco; fraca pequena a 
média blocos subangulares; friável, plástico e ligeiramente pega~ 
joso; transição plana e gradual 

85-100 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); franco; fraca 
pequena a média blocos subangulares; friável, plástico e ligeira~ 
mente pegajoso; transição plana e gradual 

(822) 100-150 em+; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); franco, fraca pequena a 
média blocos subangulares; friável, plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Haízes: muttas nnas e médias no A 1, poucas médias raras finas no A3 e raras finas 
nos demais horizontes 

Obs: a descrição e coleta das amostras fon::~Yn realtzaaas com solo umtdo; 
ocorrência de grande quantidade de minerais micáceos na massa do solo 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07821-07825) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Símb Prol 20-2 2-0,2 1-0,5,2-0,2 0,5- 0.25-

11
0.2-: I ?·2-em grossa 

em em 2-1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

Al 0-30 o 0,6 1,4 8,8 4,8 14,1 54,1 30,9 
A3 -50 o 0,5 1,1 9,7 4,6 23,5 54,4 31,8 
(81) -85 o 0,6 1,2 7,9 4,0 14,2 56,5 32,3 
(821) -100 o 0,7 1,1 8,1 3,5 19,6 56,0 31,9 
(822) -150+ o 0,4 1,1 7,8 4,7 12,6 54,9 32,3 

Granulometria % Ataque por H2S04% 
Silte 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte na! de fio- 0,002) 
muito Argila % culacão Argila Si02 AI20 3 Fe20 3 fina 0,05110,02- <0,002 % 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

18,8 41,3 18,1 19,0 7,4 61,0 2,17 10,18 7,39 2,22 
11,8 38,1 15,5 20,4 7,6 62,7 1,87 10,58 7,80 3,77 
20,2 38,5 14,3 21,3 10,0 53,0 1,81 10,88 8,41 3,66 
15,1 37,9 13,8 22,1 7,0 68,3 1 .71 10,68 8,77 3,77 
21,3 37,0 14,4 22 9 6,8 70,3 1,62 11,59 9,79 4,66 

Ki ~Gl MO 

I % 
CIN 

2,34 1,97 3,33 6,1 4,9 1,4 0,14 2,41 10 
2,31 1,76 2,07 5.7 4,4 0,8 0,07 1,38 11 
2,20 1,72 2,30 6,2 4,7 0,5 0,06 0,86 8 
2,07 Ú2 2,33 6,5 5,1 0,3 0,03 0,52 10 
2,01 1,54 2,10 7,1 5,8 0,2 0,02 0,34 10 



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

S2 

NH4 KCie 
DA c HCI 

4,68 3,58 1,00 0,98 0,17 0,13 0,05 0,04 5,90 4,73 
2,83 2,30 0,64 0,70 0,09 0,09 0,03 0,03 3,59 3,12 
2,08 1,70 1,00 0,75 0,09 0,07 0,06 0,02 3,23 2,54 
1,68 1,65 1,00 0,60 0,10 0,09 0,02 0,02 2,80 2,36 
1,70 1.40 1,20 1,20 0,17 0,14 0,05 0,04 312 2.78 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+3 Acidez T 
trocável 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 6,12 3,30 12,02 9,20 
0,1 3,50 2.41 7,09 6,00 
o 3,08 2,17 6,31 5.40 
o 3,00 1,20 5,80 4,00 
o 1,00 0.48 4,12 3,60 

v 
% 

pH8 I pH7 

49 08 64,13 
50,63 59,83 
51,19 59,81 
48,28 70,00 
75,73 86,67 

100 AI+J 

AI+3+S1 

o 
2 
o 
o 
o 

100 Al+3 

AI+3+S2 

o 
3 
o 
o 
o 

100 Na+ 

T 

1 
1 
o 
1 
1 

PERFIL N? 51 

Data - 25/04/79 

Classificacão - Cambissolo eutrófico latossólico A moderado textura argilosa 
relevo pia~ o 

Unidade de mapeamento- LEe16 

Localização- Lado direito da estrada Janaúba-Jaíba, a 17 km de Janaúba Municí
pio de Janauba {MG) Lat 15°41 'S e long 43°29 WGr Folha SD 23-Z D 

Situação e declividade- Perfil coletado em corte de estrada, situado em superfície 
plana com 1 a 2% de declividade 

Litologia e formação geológica- Calcários e margas Grup.o Bambuí 

Material originário - Produto da dissolução dos calcários 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

Ap 

(81) 

(821) 

(822) 

0-1 O em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), vermelho
escuro (2 5YR 3/6, seco); franco-argiloso; moderada média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

1 0-40 em; vermelho-escuro ( 1 OR 3/6, úmido), vermelho-escuro 
(2,5YR 3/6, seco); argila; fraca pequena a média blocos subangula
res; ligeiramente friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

40-90 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido), vermelho (1 OR 4/8, 
seco); argila; maciça; macio, muito friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e difusa 

90-150 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido), vermelho (1 OR 4/8, 
seco); argila; maciça; macio, muito friável, plástico e pegãjoso 

Raízes: muitas finas no Ap e (81). poucas no (821) e raras finas no (822) 
Obs: afloramentos de calcá nos nos cortes da estrada; 

poros: comuns, pequenos a médios no Ap; muitos, pequenos e médios no 
(81). (8211 e (822) 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

:i '''" Prol 
20

_2 
em em 

- ---
Ap 
(81) 
(821) 
(822) 

0-10 
-40 
-90 
-150 

Case 
2-0,2 

o 
o 
o 
o 

em 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

3,8 
1,5 
1,9 
1,7 

Lab: SUDESUL (07830-07833) 

Granuloffiet ria% 

Areia gross 

1-0,512-0 
mm m 

,2 
m 

3,5 
2,9 
2,1 
2,5 

13,1 
8.7 
7,9 
7.4 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

4,0 
3,4 
2,6 
2,5 

Areia fina 

0.25-! 10.2~· I 0.2-O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

8,8 20,3 10,1 
5,8 18,7 9,5 
7,3 18,3 8,9 
5,2 17,4 8,4 

Granulometria % Ataque por H2S04% 
Silte 

Argtla Grau (0,05-
Areia Silte nat de fio- 0,002) 
muito Argila % cuia cão Argila Si02 AI20 3 Fe20 3 fina 0,0511 0,02- <0,002 % 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

3,1 38,1 27,9 38.7 10,6 72,6 0,98 21,97 18,61 10,14 
4,6 31.4 22,2 50.4 15,6 69,G 0,62 11,08 21,77 10,77 
2,9 28,6 19,2 54,6 11.4 79,1 0,52 16,63 21,82 10,77 
3,9 32,8 23,8 51.4 3,7 92,8 0,64 21,36 23,15 11,22 

Ki 
C/N 

2,01 1.49 1,84 7,2 6,2 2,9 0,20 4,99 15 
0,87 0,66 2,02 8,0 6.7 1,1 0,11 1,89 10 
1,30 0,99 2,03 7,9 6,6 0.4 0,03 0,69 13 
1,57 1.20 2,06 7,1 6,1 0,3 0,02 0,52 15 

S2 

NH4 KCie 
DA c HCI 

15,10 11,20 2,65 2,00 0,17 0,10 0,10 0,08 18,02 13,38 
10,60 8,10 2,15 1,15 0,09 0,06 0,07 0,06 12,91 9,37 
6,55 5,45 1,35 1,25 0,06 0,04 0,05 0,03 8,01 6,77 
5,50 4,10 1,50 1.40 0,05 0,02 0,04 0,03 7,09 5,55 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v 

AI+J Acidez T % 100 Al+3 100 Al+3 100 Na+ 

KCI 

o 
o 
o 
o 

trocável 

pH8 I pH7 

3,10 
o 
o 
3,00 

1.68 
o 
o 
1.71 

PERFIL N? 52 

Data - 1 9/1 0/73 

pH8 I pH7 pH8j pH7 

21,12 19.70 85,32 91.47 
12,91 12,91 100,00 100,00 

8,01 8,01 100,00 100,00 
10,09 8,80 70,27 80,57 

AI+3+S1 

o 
o 
o 
o 

AI+3+S2 

o 
o 
o 
o 

T 

1 
1 
o 
o 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 2 (Perfil 248) 

Classificação- Cambissolo eutrófico latossólico A moderado textura argilosa fase 
Caatinga Hipoxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse 

Unidade de mapeamento- PE30 

Localizacão- Lado direito da estrada Espinosa (MG)-Urondi, a 5 km do limite esta
dual MunicípiO de Urandi 

Situacão e declividRde- Corte de estrada em terco médio de elevacão com declivi-
dade 'de 3-8% - -

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário- Saprólito do gnaisse com influência de cobertura de material 
argila-arenoso 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 600 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local - Caatinga Hipoxerófila com quiabento, urnbuzeiro, jurema c 
outras 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva principalmente de bovinos 

A1 0-20 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido) e vermelho (2,5YR 4/ 
8, seco); franco-argilo-arPnoso; transição plana e clara 
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(81) 20-52 em; franco-argiloso; moderada pequena a média blocos 
subangulares; transição plana e clara 

(82) 52-100 em+; franco-argiloso; fraca requena blocos subangulares 

Raízes: muitas nos horizontes A 1 e (81 ), comuns no (82) 

Obs: descrição e coleta parciais 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (g836-9838) 

Horizonte Fracões da 
amosÍra total % 

Comp granulométrica 

Símb 

A1 
(81) 
(82) 

Pro f 
em 

0-20 
-52 
-10o+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
6 

Case 
20-2 
mm 

3 
1 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
99 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

19 
19 
15 

(tfsa %) 

Areia 
.fina 
0,20-
0,05 
mm 

26 
22 
22 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

24 
22 
23 

Argila 
<0,002 

mm 

31 
37 
40 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I água lação K+ 
% % 

19 
20 

1 

39 
46 
98 

0,77 
0,59 
0,58 

6,1 
6,5 
6,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ 
(soma) 

8,6 
6,0 
5,3 

o 
o 
o 

1,6 
1,1 
1,3 

I 
ValorT 
(soma) 

10,2 
7,7 
6,6 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) 

Si02 

13,9 
16.7 
19,0 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

11,9 
14.7 
16,3 

Fe20 3 

4,2 
47 
5,3 

Ti02 

o 85 
0,82 
0,88 

P205 

0,07 
0,05 
0,03 

5.4 
5,2 
5,0 

5,9 
4,3 
3,5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

84 
78 
80 

Si02 --
AI20 3 R203 

(Ki) 

1,99 
1,95 
1,98 

(Kr) 

1,62 
1,60 
1,64 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

c 

1,9 
1.4 
1,6 

(orgâ-
nico) 

% 

1,24 
0,65 
0,31 

AI20 3 ---
Fe20 3 

4.44 
4,90 
4,83 

0,76 
0,26 
1,10 

N 
% 

0,14 
0,09 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I Na+ 

0,08 
0,03 
0,07 

c 
N 

9 
7 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+;r 

C E do 100Ai+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

a 25°C 

PERFI L N? 53 

Data - 09/1 0/78 

C a++ Mg++ K+ Na+ 

--mE/100g--

HC03- so4~ 

co3~ 

----
S +Ai+++ 

o 
o 
o 

lável 
ppm 

10 
1 
2 

de 
umid 

% 

18 
16 
17 

Classificacão - Cambissolo eutrófico latossólico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd16. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Caetité-lbiaçucê, a 1 ,3 km de Caetité 
Município de Caetité (8A) Lat 14°03'8 e long 42°29'WGr Folha SD 23-Z-8 

Situação e declividade- Trincheira situada no terço inferior rle elevacão, com 20 a 
25% de declividade ' 

Litologia e formação geológica -Xistos e filitos Complexo de 8oquira 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Complexo de 
Boquira 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

354/PEDOLOGIA 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Floresta primária 

A1 

A3 

(81) 

(821) 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido). vermelho 
(2,5YR 4/6, seco), vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco des
torroado); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangula
res; muito dwo, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara 

20-40 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), verme
lho-escuro (2,5YR 3/6, seco), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco 
destorroado); franco-argila-arenoso; fraca a moderada pequena a 
média blocos subangulares; muito duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

40-60 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila; fraca pequena blo
cos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

60-1 00 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; fraca pequena blocos 
subangulares com aspecto maciço; duro a muito duro, firme, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual 

{822) 100-150 em+; vermelho-escuro {2,5YR 3/6); argila arenosa; fraca 
pequena blocos subangulares aspecto maciço; duro, firme, plástico 
e pegajoso 

Raízes: muitas finas e médias no A 1, comuns finas e médias no A3, poucas médias 
no (B1), (821) e (822) 

Obs: seixos rolados de quartzo cristalino na massa do solo; 
matacões de 20-30 em de diâmetro, a restados, de quartzo cristalino, a uma 
profundidade de 2 m 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07804-07808) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Símb Pro f 20-2 2-0,2 grossa 1-0,5 J 2-0,2 0,5- 0.25-l 0.2-. I 0.2-em em em 2-1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-20 3,7 1.7 3,5 27,5 13,2 30,5 31,8 26,9 
A3 -40 3,2 1,2 3,5 22,7 13,5 21,2 29,0 24,8 
(81) -60 3,5 2,1 2,9 23,0 10.7 24,2 26,5 21,4 
(821) -100 
(822) -150+ 

2,5 1,6 3,3 21,6 12,5 20,0 28,2 23,1 
3,3 2,0 3,1 23,0 10,6 25,0 27.4 22,6 

Granulometria % 
Silte 

Ataque por H2S04% 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte nat de fio- 0,002) 
muito Argila % culacão Argila Si02 AI20 3 Fe20 3 fina 0,0521 0,02- <o,002 % 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

5,5 18,2 13,3 27.4 9,6 64,9 0,66 17,32 9.79 6,70 
8,1 18,2 14,0 34,3 g,1 73.4 0,53 21,00 11,37 7.43 
4,5 15,3 10,2 40,3 10,5 73,9 0,38 20,26 13,51 7,68 
7,3 13,2 8,1 42,1 6.4 84,7 0,31 18,06 14,22 7,68 
4,9 12.4 7,6 42,0 5.4 87,1 0,30 22.47 13,72 7.43 

Ki 
C/N 

3,01 2,09 1.46 5,8 4,8 1.4 0,10 2.41 14 
3,14 2,22 1,53 5,9 4,7 1,1 0,08 1,89 14 
2,55 1,87 1.76 5,5 4.4 0,7 0,06 1,20 12 
2,16 1,61 1,85 5,8 4,7 0,4 0,04 0,69 10 
2.78 2,07 1.85 6,1 5,1 0,2 0,02 0,34 10 

82 

NH4 KCI e 
OAc HCI 

3,22 2.45 2,00 1,80 0.73 0,52 0,04 0,03 5,59 4,80 
3,52 2,25 1,90 1,80 0,65 0.44 0,04 0,02 6,11 4,51 
2,72 2,00 2,35 1,86 0,37 0,22 0,05 0,03 5.49 4,11 
2,50 2,10 1,80 1,60 0,14 0,08. 0,05 0,02 4,49 3,80 
1,83 1,15 2,63 2,50 009 0,04 0,05 0,03 4,60 3,72 



Comple•o son.1vo mE/100g 

Al+3 

KCI 

o 
o 
0.1 
0.1 
o 

Acidez 
1rocável 

pH8 I pH7 

6,50 
7,52 
8,10 
6.04 
5.13 

3.01 
3.89 
4.61 
3.41 
1.90 

v 
T % 

pH8 I pH7 pHB I pH7 

12.49 9.00 47.96 66,56 
13.63 10.00 44,83 61 ,10 
13.59 10,10 40.40 64,36 
10.53 7,90 42,64 56.84 

9.73 6.50 47.28 70.77 

3.4.2.14- Laterita Hidromórfica 

100AI+3 

Ar"l• S1 

o 
o 
1 
2 
o 

100 Al+3 

AIH+S2 

o 
o 
2 
2 
o 

100 Na+ 

T 

o 
o 
o 
o 
1 

Esta classe compreende solos imperfeitamente a mal drenados. 
que se caracterizam por apresentar plintita nos horizontes subsu
perficiais. São pouco profundos a muito profundos. com se
qüência de horizontes A. Bpl e Cpl - ocqrrendo principalmente 
B textura! e subordinadamente B cãmbico (Est. 3.XIII B) e 
latossólico -.com transições de A para B. abruptas a graduais, e 
de B para C. graduais ou difusas. Geralmente. são moderada
mente ácidos a fortemente ácidos (na região de ltacarambi-MG, 
ocorrem Lateritas Hidromórficas eutróficas. relacionadas ao 
Grupo Bambu( e utilizadas como áreas de pastagens). com satura
ção de alumínio elevada (maior que 75%) e atividade de argila 
baixa. Muitos destes solos são cascalhentos e/ou pedregosos 
(calhaus de quartzo leitoso e hiallno). apresentam mosqueados 
devido aos ciclos de reações de oxidorredução, promovidos pela 
oscilação do lençol freático e com freqüência exibem concreções 
ferruginosas na massa do solo (Est. 3.XIV 8). 

Apresentam A fraco ou moderado. com espessura variando de 
8 a 40 em, geralmente com textura franco-argila-arenosa ou mais 
grossa. A estrutura é fraca em blocos subangulares e granular ou 
sem estrutura (grãos simples); e coloração nos matizes 7,5YR e 
1 OYR. com vaI ores variando de 4 a 7 e cromas Iguais ou menores 
que 4 (Est. 3.XIV A). 

O horizonte 8, freqüentemente. apresenta textura pertencente 
às classes franco-argila-arenoso, franco-argilo-siltoso e franco
argiloso, com estrutura fraca ou moderadamente desenvolvida 
em blocos subangulares. A coloração ê variegada. normalmente 
composta de cinzento-claro, cinzento-rosado. amarelado, ver· 
malho-amarelado e vermelho. 

Ocorrem em áreas de relevo plano (Fig. 3. 7) e suave ondulado 
(regiões deprim i.das sujeitas a inundações). geralmente associa
dos a Solos Concrecionários (Fig. 3.1 0), com precipitações plu
viométricas medias anuais da ordem de 1.300 a 1.800 mm e 5 
meses secos; o clima é Aw de Kõppen, sendo a Savana a vegeta
ção dominante (Est. 3.XIII A). Distribuem-se na porção ocidental 
da Folha- Depressão do Tocantins e Planalto Central Goiano- e 
são derivados de rochas graníticas e de metapelitos. pertencen
tes ao Complexo Goiano e ao Subgrupo Paraopeba respectiva
mente (vide 1 -Geologia). 

Em virtude da complexidade das ocorrências. não foi possível. 
em alguns casos. discriminar, dentro da escala de trabalho,· o 
horizonte A, classe textural. classe de pedregosidade e caráter 
concrecionário. Nestes casos. estes solos foram relacionados 
como indiscriminados. 

Estes solos são submetidos a encharcamento temporário pela 
elevação do lençol freático, durante alguns meses do ano. e têm 
ba ixa fertilidade natural . São pouco utilizados para fins·agrope· 
cuárros. devido às limitações físicas e químicas, sendo aproveita
dos. principalmente, como áreas de pastagens naturais. 

PERFIL N9 54 

Dato- 24/07/74. 

Fonte- Rotatório Final do levantamento de Reconhecomento dos Solos da Mar· 
gem Ooreota do Rio Paraná - Gonls - Volume 2 (Perfil 24). 

Classillcação- Laterita Hodromórtoca álica A fraca I8XIUJa argilosa rase campo de 
várzea re levo plano. 

Unidade de mapeamento- Hla3. 

locallzacão -A 26 km da rodov1a BR·020, em direção a Flores de Goiás. Municlplo 
de Flores de Goi~s. 

Fig. 3.1 O- Aspecto dos padrões de omagem de radar da Unodade Hla3 Área de 
ocorrência da assoclaç.ão compleO<a de laterltas Hodromórficas- tonalidade clara
e SolaR Concrec lonários no lnterflúvloCana·8ralfa e Macacos. Flores de Goiás·GO. 

Folha SD.23-Y·A. 

SilUação e declivodade- Perfll descruo e coletado em ârea plana, com 1· 2% de 
declividade. 

Altitude - 520 m. 

Utologla e formação geológica - Sedimentos, Grupo Bambui. Eocambriano 
Superior. 

Material oroginário - Desenvolvido a partir de sedimentos arglto·arenosos 

Relevo - Plano. 

Erosão- Nula. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetação -Campo de várzea. 

AJ O· 1 5 em; cinzento -rosado (7.5YR 6/ 2); franco·sittoso; maciça que se 
desfaz em fraca multo pequena a média granular e blocos angulares e 
subangulares; hgeoramente duro, lroãvel, plás11co e logeoramente 
pegajoso; tTansição plana e clara. 

A3 15·25 em; rosado (7,5YR 7/ 4), mosqueado médio. comum e dos· 
tonto. amarelo-avermelhado {5YR 6/ 8); franco·siltoso; lraca muoto 
pequena a média·blo<:os angulares e subangulares com aspecto de 
maciça compacta: froável, plástico e ligeiramente poga1oso: transi
ção plana e gradual. 

Bt 25·50om; cinzento·rosodo (7.5YR 7/ 2) . mosqueado médio. comum 
e distinto. vermelho·amarelado (5YR 4/ 8); franco·siltoso; fraca 
multo pequena a média blocos angulares e subangulares com 
aspecto de maciça compacta; trlável. plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual. 

821 

822 

823 

50·90 em; clntento·claro p OYR 7/2). mosqueado grande. comum· e 
proeminente. vermelho {2 ,6YR 4/ 8); franco-argll o-sol toso. trace 
multo pequena a média bloco& angulares e subangulafes com 
aspecto de macoça compacta; friável , plástoco e pegaJoso; transoçáo 
plana e difusa. 

90-130 em; cor va riegada composta de clnzento·rosado (7,5YR 7/ 
2), bruno fone (7.5YR 5/ 8) e vermelho {2:5YR 4/ 8), mosqueado 
grande muoto e o;oroemonente: franoo·arg llo·slltoso: friáve l, pl~s!lco 
e pega1oso. 

130- 1 80 em+; cor varoegada composta de branco·rosado (7,5YR 8/ 
2) e vermelho·am arelado {5YR 5/ 81. mosqueado grande, muoto e 
proemonente; franco-ergllo·si ltoso; fridvel. plàstico e pegaJoSo. 
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Obs : trincheira com 1 00 em de profundidade; 
muitas raízes no A1, comuns no A3, poucas no 81 e 821 e raras daí em 
diante 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1 O 368-10 373) 

H orizonte 
Fracões da Comp granulornétrica 

amostra total% (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 100 2 21 66 11 
A3 -25 o o 100 1 20 66 13 
81 -50 o 6 94 2 18 62 18 
B21 -90 o 2 98 2 15 49 34 
B22 -130 o 1 99 2 16 47 35 
823 -1Bo+ o o 100 2 15 44 39 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
água I ação K+ Na+ 

% % 

10 9 6,00 5,6 4,0 0.7 0,04 0,13 
12 8 5,08 5,5 3,9 0,3 0,03 0,03 
o 100 3.44 5,5 3,9 0,2 0,03 0,05 
o 100 1.44 5,g 3,8 0,2 0,03 0,11 
o 100 1,34 6,0 3,8 0,1 0,03 0,13 
o 100 1,13 6,1 3,8 0,8 0,03 0,15 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,9 0,3 1,5 2.7 33 0,50 0,04 13 
0.4 0,6 1,3 2,3 17 0,30 0,03 10 
0,3 1.4 1.4 3,1 10 0,28 0,04 7 
0,3 3,9 2,0 6,2 5 0,28 0,04 7 
0,3 4.4 1,6 6,3 5 0,13 0,03 4 
1,0 4,3 1,6 6,9 14 0,08 0,02 4 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (% de 
-- --- CaC03 Na+ tro-

Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 
valor T) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

2,9 2,3 0,6 0,14 0,02 2,51 1,84 5,92 5 
3.7 2,9 07 0,16 0,01 2,17 1,88 6.45 1 
60 4,7 1,1 0,21 0,02 2,17 1,89 6,68 2 

13,1 10,3 2,9 0,33 0,02 2,16 1,83 5,58 2 
12,9 10,1 3,6 0,35 0,02 2,17 1,77 4.40 2 
13,8 10,3 4,7 0,36 0,06 2,28 1.76 3.44 2 

Pasta saturada Sais splúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i· Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ ---- lável de Água S +AI+++ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg --

PERFI L N? 55 

Data - 06/06/81 

co3~ 

25 
60 
82 
93 
94 
81 

ppm 

1 
1 
1 
1 
1 

<1 

umid 

% 

19 
18 
17 
21 
21 
23 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa abrúptica A 
fraco textura arenosa/média relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Hla2 

Localizacão- Lado esquerdo da estrada Arraias-Combinado, a 1 9 km de Arraias 
Municípi'o de Campos Belos (GO) Lat 12°16'S e long 46°52'WGr Folha 
SD 23-V-A 
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Situacão e declividade - Perfil coletado em corte de estrada com 3 a 5% de 
decli~idade 

Litologia e formação geológica- Conjunto de rochas granito-gnáissicas cataclasa
das Complexo Goiano 

Material originário - Produto da alteração das rochas graníticas, com provável 
influência de material retrabalhado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A 0-30 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), cinzento-claro (5YR 7/1, seco), 
areia franca, fraca pequena e granular; solto a macio, muito friável. 
não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

B1 t 30-60 em; cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), cinzento-cla
ro (1 OYR 7/2, seco), mosqueado abundante, pequeno e proemi
nente, amarelo (10YR 7/8, úmido) e comum médio proeminente, 
vermelho (7,5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

B2tpl 60-11 O em+; coloração variegada composta de vermelho (2,5YR 4/ 
8), cinzento-claro (5 Y 7 /1); franco-argiloso; moderada pequena 
prismática composta de pequena e média blocos subangulares; 
duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas finas no A e 81 t poucas no 82 

Obs: linha de pedras com espessura de 1 O em entre o A e B1 t 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8111 07-8111 09) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amostra total % 

Símb 

A 
B1t 
B2tpl 

Pro f 
em 

0-30 
-60 
-110+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

7 
6 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
94 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

58 
47 
23 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

22 
17 
13 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

12 
16 
30 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
20 
34 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I água tacão K+ 
% % 

6 
19 
24 

25 
5 

29 

1,50 
0,80 
0,88 

5,2 
5,2 
5,2 

4,0 
3,8 
3,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

H+ I 
0.7 
0.4 
0,8 

Si02 

4,9 
12,1 
25,6 

0.4 
1,2 
2,8 

0,8 
0,8 
1,2 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

A120 3 

2,8 
!P 

17,8 

Fe20 3 

0,5 
1.4 
3.4 

Ti02 

0,02 
0,04 
0,16 

ValorT 
(soma) 

1,9 
2.4 
4,8 

P205 

0,6 
0,3 
0,6 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

% 

37 
17 
17 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,g7 2,67 
2,51 2,26 
2.45 2,18 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,30 
0,23 
0,16 

Al20 3 

Fe20 3 

8,87 
9,14 
8,1g 

0,06 
0,10 
0,18 

N 
% 

0,05 
0,04 
0,04 

Equiv de 
CaC03 

% 

I 
Na+ 

0,01 
0,02 
0,02 

c 
N 

6 
6 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 

<1 



Patta .. tunuta Saía solúveis (e11trato 1:51 

C.E.do 
extreto c.- Mg++ K+ Ne+ Água tnmhoel 

em " a 25•c - - mE/100g.-

PERFIL Nt 56 

Data - 21 /05/81. 

Hco,-

co,-
so.-

100At+++ ---
S +AI+++ 

36 
75 
78 

p 
assimi- Equiv. 

16vel de 
ppm umid. 

" 
<1 6,2 
<1 13,8 
<1 25,7 

Clessificaçlo - laterita Hidromórfice ética ergila de atividade baixa A fraco textura 
arenosa/m,dia cascalhenta relevo plano. 

Unidade de mapeamento- Hla9. 

localização -lado esquerdo da estrada Mimosa dos Mannhos- Taopas. a 6 km da 
pnmeira. Município de Conceição do No11e (GO). lat. 12°1 6'S e long. 46°43WGr. 
Folha S0.23·V·A. 

Situação e declividade- Perfil coletado em trincheira. afastado 30m da estrada em 
superficie plana. 

Utologia e formação geológica - Ardósias. Subgrupo P8taopeba. Grupo Bam· 
bul. 

Material originário- Cobel1uras pouco espessas. 

Relevo reg1onal - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade e/ ou rochos•dade - Nl o pedregosa e não rochosa . 

VegotaçJo pnmârta - Savana. 

Uso atual - Pastagem natural. 

A1 0·16 em: bruno-claro-acinzentado (10YR 6/ 3. úmido), bruno muito 
claro-acinzentado (10YR 7/3, seco): areia: grlos simples: mac1o, 
muito frlável. não plástico e nio pegajoso; transição plana e 
gradual. 

AJ 1 5·35 em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4. úmido I. bruno muito 
claro-acinzentado (1 OYR 7/4. seco I. mosqueado comum. pequeno e 
dlstlnto. bruno-amarelado (1 OYR 5/ 8): franco-arenoso; fraca pe· 
quena e média blocos subangulares: macio. multo friável. ligeira· 
monte plástico e ligeiramente pegajoso: transoçio ondulada e 
difusa. 

1181çn 

11182pl 

35·55 em: bruno muito ctaro-acinzentedo (1 OYR 7/4). mosqueado 
comum. pequeno e proeminente, cinzento·claro (2.5YR 7/2): 
franco·argilo·arenoso: fraca pequena blocos subangulares: fridvel. 
plásttco e pegajoso; rransiçio ondulada e abrupta. 

5().1 00 em+: coloração variegade composta de ci nzento-r.laro 
(2.5YR 7/ 2). vermelho (10R 5/81: franco-argiloso: moderado pe
Quena e média blocos subangulares; pl6stico e pegajoso. 

Raizes.: multas finas fasciculadas no A 1 e A3. poucas nos de ma os. 

Análises físicas e qulmlcas 

Hortzonte 

Si mb. 

AI 
A3 
1181cn 
11182pl 

Argila 

Pro f 
em 

0.15 
·35 
·55 
· 100+ 

dilpar$a Grau de 
em 

6gua 

" 3 
10 
18 
3 

flocu· 
laçlo 

" 63 
27 
10 
91 

Frações da 
amostra total ')(, 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
9 
o 

')(.Silte 

f%.\rg•lt 

0.50 
0.57 
0.85 
0.94 

Case. 
20.2 
mm 

tr. 
tr. 
23 
tr. 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
68 

100 

(pH 1:2.51 

Água I KC11N 

5.5 
5.1 
5.0 
5.0 

4.0 
3.9 
3.8 
l.7 

lab.: SNLCS (81 1084·811087) 

Comp. granulom6trica 

(tfsa "' 

Areia 
grossa 
2·0.20 

mm 

47 
37 
30 
13 

Ate11 
fina 

0.20. 
0 ,05 
mm 

41 
4 1 
33 
25 

Comple•o aortivo 

ca++ I Mg++ 

0.7 
o.:s 
0.4 
0 .2 

I 

Silte 
0.05· 
0.002 
mm 

4 
8 

17 
30 

Argila 
<0.002 

mm 

8 
14 
20 
32 

mE/100g 

K+ 

0 .09 
0.06 
0.04 
0.04 

I Na+ 

D.02 
0.02 
0.02 
0.02 

Complexo aortlvo mE/100g 

Valor S I At+++ I H+ I Valor T 
(somal (soma) 

0.8 
0,4 
0.5 
0.3 

Si02 

3.5 
6.4 

11 .5 
20.5 

0,4 
1.0 
2.0 
5.1 

0.4 
0.7 
1.1 
0.6 

A'*"'e por ~S04(1 :1 ) 

e NaOH (O.ft) 

Al20, 

1.8 
3.6 
7.2 

12.5 

F'20, 

0.9 
1.1 
2.4 
3.4 

no2 

0,06 
0,12 
0.20 
0.28 

1.6 
2.1 
3,6 
6.0 

P201 

Valor V 
, .. I. de 
baM) 

" 
50 
19 
14 

s~ 

~03 

(Ki) 

3,31 
3.03 
2.72 
2.79 

5 

Si02 

AzO, 
(Krt 

2.51 
2.53 
2.24 
2.38 

Pasta .. turada S. ia aolúveia (a•treto 1:51 

C.E.do 

c 
(orgi-
nico) 

" 0.34 
0.30 
0.24 
0.18 

AJ20, 

F'20, 

3,13 
5.12 
4,71 
5.75 

N 

" 
0.06 
0,06 
0.05 
0.05 

Equiv. de 
c.co3 

" 

p 

_ç_ 
N 

6 
5 
5 
4 

Sal 
cltódio 
(')(,de 

Na+ tro-
c'vel no 
valorT) 

100Na•/T 

1 
1 
1 

<1 

100AI~ eaaim•· Equiv. 
extrato Água 

c . - Mg++ K+ Na+ Hco,- so.- - -- 16vel de S +AI+++ 
mmhoel co,-

em " a 2s•c - - mE/1009----

3.4.2.15 - Solos Hidromórficos Gletzados 

33 
71 
80 
94 

ppm um•d. 

" 
< 1 5.3 
<1 9.3 
<1 14.5 
< I 22.5 

Compreendem solos hidromórficos com horizonte ""Giei .. na 
parte subsuperficial. principalmente Glei Húmico. Gleí Pouco 
Húmico e também Solos Orgânicos e Hidromórficos Cinzentos. 
Ocorrem em associações complexas cuja delimitação cartográ
fica em componentes foi impossibilitada devido à escala de 
trabalho. 

São állcos. argila de atividade baixa. ocorrendo em várzeas e 
veredas nas Chapadas do Distrito Federal. Chapadão Central e 
Patamares do Chapadão. ocupando aproximadamente 1.3% da 
área mapeada {Figs. 3.3 e 3.1 1 ). O tipo climático é Aw de Kõppen. 
precipitações pluviométricas da ordem de 900 a 1 .600 mm 

Flg. 3.1 1 - Aspecto dos padrões de imagem de radar em área de Solos AluviaiS 
(Ae 7)- ri o Si o Francisco- e dos Solos Hidromórficos (HGa2). Januárla-MG. Folha 

S0.23·Z·C. 
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anuais, vegetação de Savana Gramrneo-Lenhosa com floresta
de-galeria (Est. 3.XV A). 

3.4.2.16- Glei Húmico 

Esta classe compreende solos hidromórficos. pouco evoluídos. 
com seqüência de horizontes A e Cg, formados sob condições de 
encharcamento constante. senão por vários meses consecutivos. 
Nestas condições forma-se um solo caracterizado por apresentar 
um horizonte subsuperficial gleizado (Cg). de coloração acin
zentada ocasionada pela redução de ferro. devido à presença 
quase constante do lençol fréatico à superfície do solo ( Est 3.XVI 
B). São mal drenados. fortemente ácidos. com saturação de bases 
muito baixa e saturação com alumínio superior a 70%. exceção 
para alguns sedimentos organominerais. de baixadas próximas a 
rochas do Grupo Bambuí. os quais são enriquecidos por aporte 
em bases. principalmente ca++. provindas destes materiais car
bonatados. apresentando-se. portanto. com elevada fertilidade 
natural. A textura mais freqüente é arenosa/média. arenosa e 
média. 

O horizonte A é espesso. de coloração acinzentada muito 
escura ou preta, resultante da acumulação de materiais orgânicos 
provenientes da decomposição total ou parcial dos resíduos 
vegetais. Apresenta normalmente espessura superior a 20 em e 
estrutura, quando presente. fracamente desenvolvida em blocos 
subangulares e granular. porém é ma is comum encontrar-se com 
o aspecto maciço. devido principalmente ao alto teor de umi
dade. A transição para o horizonte Cg é normalmente clara ou 
abrupta. 

O horizonte Cg. formado por camadas descontínuas de colora
ção acinzentada. com mosqueados. ocasionados pelas flu
tuações do lençol freático. de comuns a abundantes nos tons 
avermelhados, amarelados. brunados e combinações afins; de 
aspecto maciço quando úmido. podendo apresentar. quando 
seco. estruwra prismática composta por blocos angulares. 

Suas ocorrências estão relacionadas às várzeas úmidas e vere
das dos principais afluentes da margem esquerda do rio São Fran
cisco (Fig. 3.7). no Chapadão Central (Fig. 3.12) e Patamares do 
Chapadão, ocorrendo. também, em áreas de surgência e riachos 
situados na Chapada do Distrito Federal e Chapadas do Alto Rio 
Maranhão (vide 2 - Geomorfologia). associados a Glei Pouco 
Húmico e Solos Orgânicos. sendo desenvolvidos de sedimentos 
recentes de natureza variada referentes ao Holoceno (Est. 3.XV 
B). O clima é Aw de Kõppen. com precipitações pluviométncas 
médias anuais da ordem de 900a 1.600 mm. relevo plano evege
lação de Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria. 

Quanto ao uso agrícola. constatou-se na quase totalídade o 
aproveitamento com pastagens utilizando a vegetação nativa. 
Apesar desta vegetação ser de baixo valor nutritivo e má palata
bilidade, torna-se. no período seco, a única fonte de alímentação 
para o gado. em razão da vegetação campestre das regiões cir
cunviz inhas praticamente desaparecer em virtude do déficit 
hídrico e baixa fertilidade natural dos solos. 

Seriam necessários para sua utilização agrícola melhoramen
tos como drenagem. adubação quím1ca e aplicação de corretivos 
para diminuir a acidez. Com manejo adequado. poderão ser 
utilizados para culturas olerlcolas principalmente. 

PERFIL Nf 57 

Data - 29/ 08/70. 

Fonte - Levan tamen to E•ploratórío - Reconhecimen to de Solos da Margem 
Esquerdo do Rio São Francisco- Estado da Bahia - (Perfil 40}. 

Classificação - Glei Htímíco dllco argila de alívídadu baoxa textura médoa fase 
Campo de Várzea relevo plano 

Unidade do mapeamento - A0d6. 

localozação- Lado esquerdo da BR-020. trecho Barreiras- Posse, distante 203 l<m 
de Barreiras. M unrc/pio de São Oesodéno. 

Situação e declivrrtade - Valeta em várzea com O· I 9{, de doclivodade 

Fíg 3. I 2 - Padrões de imagem de radar em áreas de Latossolos Vermelho·Amarelos, textura média, re levo plano, vegetação do Savana (LVa6); Solos Hídromórfoco.s Gleoza· 
dos. vegetação Ooresta·de·galerla com burltls (HGa3) e Areias Cluartzosas (A0d6) em àreas dissecadas. Folha SD.23 ·V ·B. 
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Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário -Sedimentos orgânicos e arena-argilosos 

Relevo local- Plano (várzea) 

Relevo regional - Plano (várzea) 

Altitude - 700 m 

Drenagem - Muito mal drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente (nula) 

Vegetação local- Campo Hidrófilo de Várzea 

Vegetação regional- Campo Hidrófilo e Floresta Perenifólia de Várzea 

Uso atual - Pastagem natural 

A11 0-15 em; preto (1 OYR 2/1, úmido); maciça (fibrosa); muitos poros 
pequenos; não plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e clara 

A12 

IICg 

15-30 em; preto (1 OYR 2/1, úmido); franco-argilosa; maciça (fi
brosa); muitos poros pequenos; friável. plástico e pegajoso; transi
ção plana e clara 

30-60 em+; cinzento-claro (1 OYR 7/2. úmido); franco-arenoso; friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

Raízes: abundantes no A 11, muitas no A 12 e comuns no IICg 

Obs: o horizonte IICg encontrava-se demasiadamente úmido, não permitindo a 
determinacão de sua estrutura; 
área com ~anais de drenagem 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A11 
A12 
IICg 

Argila 

Prof 
em 

0-15 
-30 
-60 

Grau de 

Fracões da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

(pH 1:2,5) 

Lab : SN LCS (6693-6695) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

17 
36 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

17 
43 

Complexo sortivo 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

29 
4 

Argila 
<0.002 

mm 

37 
17 

mE/100g 
dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água !ação K+ Na+ 
% % 

19 
11 

49 
35 

0.78 
0,24 

5,5 
5,2 
5,0 

3,9 
3.7 
3,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S ! AI+++ ! H+ 
(soma) 

5,8 
1,7 
0,3 

5.9 
4,0 
0,6 

69,9 
35.7 

2,3 

! ValorT 
(soma) 

81,6 
41.4 

3,2 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

4,6 0,6 
1,2 0,2 

0,3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 
-~ 

% 

7 
4 
9 

Al20 3 

(Ki) 

Si02 --
R203 

(Kr) 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

19.40 
9,98 
0,35 

AI20 3 ---
Fe20 3 

20,5 17.7 0.4 
0.4 

0,69 0,05 1 ,97 1 ,94 69.40 
9,5 7.5 0.43 0,03 2.15 2,08 29.40 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

0,01 
0,08 
0,02 

N 
% 

2,02 
0,50 
0,04 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,57 
0,19 
0,02 

c 
N 

10 
20 
10 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na'/T 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC03-
mmhos/ 

em % 
co3~ 

a 25°C --mE/1 009----

so.~ ----
S +Ai+++ 

50 
70 
67 

lável 
ppm 

4 
1 
1 

de 
umid 

% 

102 
35 
10 

3 4.2.17- Glei Pouco Húmico 

Estão compreendidos nesta classe solos hidromórficos, pouco 
evoluídos, muito semelhantes aos solos Glei Húmico (vide item 
3.4.2 16), diferindo destes por apresentarem horizonte A menos 
espesso de coloração mais clara e menor conteúdo de matéria 
orgânica 

Ocorrem associados aos Glei Húmicos e Solos Orgânicos (Fig 
3 13), ocupando, porém, posições topográficas mais elevadas, 
permitindo uma melhor aeração no período seco, principalmente 
na parte superficial 

Com relação ao uso agrícola atual e seu aproveitamento para 
agricultura, também em nada diferem dos solos Glei Húmicos 
Desta forma, as mesmas medidas corretivas recomendadas para 
aquela classe cabem perfeitamente para os solos G lei Pouco 
Húmico 

PERFIL N? 58 

Data - 30/06/66 

Fonte - Levantamento de Reconhecimento de Solos do Distrito Federal (Perfil 
40) 

Classificação- Glei Pouco Húmico álico textura argilosa fase Campo de Várzea 
relevo plano 

Unidade de mapeamento- HGa 1 

Localização -A 250m do córrego Serandi CPAC 

Situação e declividade- Trincheira situada êm várzea. com 1-2% de declividade 

Altitude - 820 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos argilo-siltosos do Quaternário 

Material originário - Desenvolvido a partir de sedimentos 

Relevo - Plano 

Erosão - Nula 

Drenagem - Mal a imperfeitamente drenado 

Vegetação -Campo de Várzea, ocorrendo esparsas árvores de Cerrado 

Uso atual- Pastagem natural 

Ap 

A/C 

0-17 em; cinzento (N5/ ); argila, moderada pequena a grande 
subangular; muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e clara 

17-40 em; coloraçãovariegada cinzenta (1 OYR 5/1) e cinzento-clara 
(1 OYR 7/2); argila; moderada muito pequena a média subangular; ex
tremamente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa 

C1 g 40-75 em; cinzento (1 OYR 7/2). mosqueado pouco, pequeno e dis
tinto, amarelo-bruna do (1 OYR 6/8) e pouco, pequeno e distinto, 
cinzento-escuro (1 OYR 4/1 ); argila; maciça coerente; extremamente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

C2g 75-105 em; cinzento-claro (1 OYR 7/1); argila; maciça coerente; ex
tremamente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa 

C3g 105-175 em+; branco (10YR 8/2); argila; maciça coerente com par
tes endurecidas; extremamente duro, friável, plástico e pegajoso 

Obs: raízes comuns no Ap e raras até o C3g; 
macro poros de até 3 mm de diâmetro são encontrados nos dois horizontes 
superficiais, sendo que os do A/C contêm material do horizonte superfi
cial; 
presença de krotovinas nos horizontes Ap e A/C 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (2209-2213) 
--

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0.002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

Ap 0-17 o o 100 12 16 25 47 
A/C -40 o o 100 12 17 22 49 
C1g -75 o o 100 10 16 19 55 
C2g -105 o o 100 9 15 20 56 
C3g -175+ o o 100 8 15 23 54 
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Argila (pH 1:2,5) Complexo sonivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 
% % 

3 94 0,53 4,5 4,0 0,3 0,11 0,02 
19 61 0.45 4,8 4,1 0,2 0,04 0,01 

5 91 0,35 5,1 4,2 0,2 0,04 0,02 
o 100 0,36 4,8 4,2 0,2 0,02 0,03 
o 100 0.43 5,8 4,1 0,2 0,01 0,03 

Complexo sol1ivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S J AI+++ J H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0.4 3.4 5.4 9,2 4 1,35 0,11 12 
0,3 3,3 3.4 7,0 4 0,93 0,08 12 
0,3 2,9 2.4 5,6 5 0.45 0,07 6 
0,3 2,8 2,1 5,2 6 0,23 0,03 8 
0,2 3,0 1,8 5,0 4 0,12 0,02 6 

Ataque por H2S04 (d- 1.4 7) 
Sat 

e Na2C03 (5%)% e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- -- --- CaC03 Na+ tro-

AI20 3 R203 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 

20 5 18,5 08 0,46 1.89 1,84 
21,3 19,5 0,6 0,46 1,86 1,82 
23, I 21.1 0.4 0,48 1.86 1,83 
24,7 22,0 0,5 0,51 1,91 1,88 
24,0 21,7 0,5 0,56 1.88 1,85 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 

mmhos/ co3~ 
em % 

a 25'C --mE/1 OOg--

3 4 2 18- Solos Orgânicos 

Fe20 3 

36,20 
47.75 
69,00 
72,00 
71.00 

100AI+++ 
----

S +Ai+++ 

89 
92 
91 
90 
94 

cável no % 
valor T) 

100Na+/T 

p 
assim i- Equiv 

lável 
ppm 

3 
2 
1 
1 
X 

de 
umid 

% 

24 
23 
24 
24 
25 

Compreende solos hidromórficos, essencialmente orgânicos, 
cons-tituídos por resíduos vegetais fibrosos, apresentando colo
ração preta a cinza muito escura, com elevado conteúdo de maté
ria orgânica São muito mal drenados, fortemente a extremamen
te ácidos, estando sob condições permanentes de encharca
mento, acarretando uma lenta decomposição da matéria orgâ
nica 

Morfologicamente, apresentam um horizonte A do tipo tur
foso com espessura variando de 20 a 40 em, estrutura granular 
fracamente desenvolvida, porém, na maioria dos casos, são maci
ços, seguido de várias camadas constituídas por material 
orgânico em diversos estádios de decomposicão Quimicamente, 
apresentam saturação com alumínio trocáveÍ alta, normalmente 
superior a 70%, muito baixa saturação de bases, pH em H2 0 da 
ordem de 3,5 a 4,5, valores para hidrogênio muito altos, podendo 
atingir 80 mE e relação C/N superior a 15 

Originam-se a partir de deposições recentes de resíduos pro
venientes da decomposição da vegetação hidrófila em ambiente 
palustre O tipo climático predominante é Aw da classificacão de 
Koppen, com 5 a 6 meses secos, precipitações pluviométricas 
médias anuais variando de 900 a 1 .600 mm, situando-se em 
posições topográficas planas de várzeas e veredas do Chapadão 
Central, Patamares do Chapadão e Chapadas do Alto Rio Mara
nhão (vide 2- Geomorfologia), associados a Glei Húmico e Glei 
Pouco Húmico, sob vegetação de Savana Gramíneo-Lenhosa 
com floresta-de-galeria (Est 3 XVI A) 

sua utilização agrícola restringe-se ao aproveitamento da pró
pria vegetação natural como pastagem Mesmo possuindo baixo 
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valor nutritivo, pouca palatabilidade e baixo rendimento, torna-se 
a única existente, principalmente no período de estiagem, 
quando a vegetação campestre das regiões circunvizinhas às 
veredas praticamente inexiste 

Para um melhor aproveitamento destes solos, seriam neces
sárias obras de drenagem, maciça incorporação de calcário e 
adubações químicas e, se bem manejados, poderão adaptar-se 
muito bem à olericultura, principalmente 

AMOSTRA EXTRA N9 142 

Data - 29/08/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco - Estado da Bahia - (Perfil 41) 

Classificação - Solo Orgânico álico fase Campo Hidrófilo de Várzea relevo 
plano 

Unidade de mapeamento - AQd6 

Localização- Lado esquerdo da BR-020, trecho Barreiras-Posse, distante 203 km 
de Barreiras Município de São Desidério 

Situação e declividade -Valeta em várzea com 0% de declividade 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário- Sedimentos orgânicos e arena-argilosos 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 700 m 

Drenagem- Muito mal drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Não aparente (nula) 

Vegetação local- Campo Hidrófilo de Várzea 

Vegetação regional- Campo Hidrófilo e Floresta Perenifólia de Várzea 

Uso atual - Pastagem natural 

A 0-40 em; preto (1 OYR 2/1, úmido); maciça (fibrosa): muitos poros 
pequenos; não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

2" camada 40-80 em.,_; bruno muito escuro (1 OYR 2/2, úmido); franco-argila
arenoso; extremamente duro, plástico e pegajoso 

Rafzes: abundantes no A e comuns na 2a camada 

Obs: o lençol freático encontrava-se próximo à superfície (40 em); 
área com canais de drenagem 

Análises físicas e químicas 

HoriZonte 

Prol 
Símb em 

A 0-40 
2" ca- -8o+ 
ma da 

Argila 
dispersa Grau de 

em flocu-
água lacão 

% % 

8 68 

Fracões da 
amosira total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 

%Argila 

0,52 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

(pH 1 :2,5) 

Água I KCI 1 N 

4,5 
4.4 

3,6 
3,B 

Complexo sol1ivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ I 
(soma) 

2,2 
0,6 

7.4 
2,6 

78.4 
18,3 

ValorT 
(soma) 

88,0 
21,5 

Lab: SNLCS (6696-6697) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
Areia fina 

grossa 0,20-
2-0,20 0,05 

mm mm 

32 30 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ 

0,8 0,6 

Valor V 
(sal de 
bases) 

% 

3 
3 

0,4 

c 
(orgâ-
nicol 

% 

32,61 
3.43 

I 

Silte Argila 
0,05- <0,002 
0,002 mm 

mm 

13 25 

mE/100g 

K+ 

0,18 
0,06 

N 
% 

2,05 
0,15 

I 
Na+ 

0,58 
0,13 

c 
N 

16 
23 



Ataque por H2S04 (d = 1 ,47) Sat. 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%ele 

Al20 3 R203 
CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
valorT) 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

13.4 10,6 0.4 0,52 0,05 2,1 o 41 ,56 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assimi- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.-

S +AI+++ lável de 
mmhos/ CÜJ-em % 
a 25°C --mE/1 OO!J---

3.4.2. 19- Areias Quartzosas H idromórficas 

ppm umid 

% 

103 
19 

Compreende solos muito arenosos, com seqüência de horizontes 
A e C, profundos a muito profundos situados em zonas fisiográfi
cas baixas, sujeitas a encharcamentos permanentes ou periódi
cos, onde o lençol freático pode apresentar-se muito próximo à 
superfície ou influenciando diretamente as camadas superficiais. 
São dessaturados, valores para soma de bases muito baixos 
(inferiores a 1 mE/1 00 g de argila) e saturação com alumínio tro
cável alta ou medianamente alta 

Na área mapeada compreendem Areias Ouartzosas H idro
mórficas álicas e distróficas correspondendo aproximadamente 
0,05% da área mapeada e ocorrem em associações muito in
trincadas não possibilitando a separação em unidades dis
tintas 

Horizonte A, sem estrutura (grãos simples) ou granular fraca
mente desenvolvida, de coloracão cinzento-escura ou mais 
escura, pode atingir 60 em nas oc~rrências em várzeas e veredas 
do Chapadão Central e Patamares do Chapadão (vide 2 - Geo
morfologia), nas quais a matéria orgânica ácida é decomposta 
muito lentamente em virtude da baixa atividade microbiana, con
seqLiência dos longos períodos de encharcamento a que estão 
submetidos Para as ocorrências localizadas na Baixa Chapada do 
São Francisco, o horizonte A é pouco espesso, fraco ou 
moderado, em razão da cobertura vegetal (Savana) não fornecer 
grandes aportes de matéria orgânica ao solo 

O horizonte C, também sem estrutura, de coloracão variando 
de tons brunas a acinzentados, apresentando mo~queados de 
contraste difuso a proeminente dependendo diretamente das 
cores de fundo, pode ser subdividido em vários suborizontes 

São desenvolvidos de sedimentos arenosos do Holoceno, sob 
o clima Aw de Kõppen e precipitações anuais médias de 700 a 
1 600 mm, em relevo plano, sob vegetação de Savana Gramíneo
Lenhosa com floresta-de-galeria 

São utilizados com pastagens extensivas usando a própria 
vegetação natural e algumas culturas de subsistência, principal
mente mandioca e milho próximas às veredas, aproveitando as 
maiores concentrações de umidade, matéria orgânica e nutrien
tes Por requererem altos investimentos em drenagem, calagens 
e adubações, não são muito utilizados para fins agrícolas devido 
aos altos custos de produção 

PERFIL N~ 59 

Data - 28/08/80. 

Classificação -Areias Ouartzosas Hidromórficas álica A fraco relevo plano 

Unidade de mapeamento - HAOa 1 

Localização- Lado direito da estrada Arinos-São Francisco, entrada à esquerda 
para Bom Jesus, 4 km após o Ribeirão Extremo de Santa Maria Ponto situado a 7 
km do entroncamento na estrada de Bom Jesus Município de Arinos (MG) Lat 
15°57'S e long 45°53'WGr Folha SD 23-Y-D 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada situado em área de 
superfície plana 

Litologia e formação geológica -Coberturas detríticas 

Material originário -Sedimentos arenosos 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não observado 

Drenagem - Mal drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e n§o rochosa 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 0-20 em; bruno (1 OYR 5/3); areia; grãos simples; solto, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e gradual 

C1 20-70 em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4), mosqueado comum, 
médio e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8); areia; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

C2 70-120 em+; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4), mosqueado abun
dante, médio e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8); areia; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (801306-801 308) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % 

Pro f Cal h Case 
Símb em >20 20-2 

mm mm 

A 0-20 O O 
C1 -70 O O 
C2 -120+ O O 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

39 
33 
31 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

54 
55 
56 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3 
6 
5 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
6 
8 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

am flocu- %Argila 
Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I água lação K+ 

% % 

2 50 0,75 5,6 4,2 0,1 
4 33 1,00 5,2 4.4 0,2 
1 88 0,63 5,5 4,5 0,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sal de (orgâ-

Valor S I AI+++ I H+ I 
ValorT bases) nico) 

(soma) 

0,1 
0,2 
0,1 

0,3 
0,2 
o 

0.7 
0,3 
0,1 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

(soma) 

1,1 
0.7 
0,2 

% % 

9 0,29 
29 0,13 
50 0,07 

Si02 Si02 Al20 3 
~-

~~-

AI20 3 R203 Fe20 3 

0,03 
0,02 
0,01 

N 
% 

0,05 
0,04 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

I Na+ 

0,01 
0,01 
0,01 

c 
N 

6 
3 
2 

Sal 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+;r 

1,9 
2,9 
3,0 

1.7 
2,5 
3,0 

0,2 0,10 
0,2 0,18 
0,2 0,20 

1 ,90 1 .76 12,85 
1 ,97 1 ,87 18,85 
1 '70 1 ,63 22,62 

1 
1 
5 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ co3-em % 
a 25°C ~~-mE/1 OO!J---

3 4.2 20- Areias Ouartzosas 

so.~ 
100AI+++ 

S +AI+++ 

75 
50 
o 

p 
assimi-

lável 
ppm 

2 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 

% 

3.4 
4.4 
5,0 

Esta classe compreende solos com seqLiência de horizontes A e 
C, de textura arenosa. excessivamente drenados, muito profun
dos (Est 3 XVII A), moderadamente a fortemente ácidos, de 
fertilidade natural baixa com saturação de bases variando de 8 a 

PEDOLOGIA/361 



38% e saturação com alumínio trocável entre 25 e 80%. 
Apresentam-se. portanto, álicos e distróficos e ocorrem indistin· 
tamente em mesmo relevo. situaç·ão, vegetação e natureza do 
material originário. o que dificulta grandemente a separação des· 
tas unidades. Considerando-se ainda a escala e objetivos deste 
trabalho. acrescido da pouca tmportãncia sob o ponto de vista 
agrícola. uma vez que. devido aos baixos teores de argila, a dis· 
tinção entre os caracteres álico e distrófico pouco interfere no jul· 
gamento quanto à aptidão agrícola, estes solos foram agrupados 
em uma mesma unidade de mapeamento. 

Possuem horizonte A fraco ou moderado. podendo ocorrer 
do tipo proeminente em áreas próximas a surgentes ou em vere· 
das do Chapadão Central. Espessura entre 1 O e 30 em. estrutura 
granular fracamente desenvolvida ou grãos simples apresen
tando coloração predominante no matiz 1 OYR. valores 3 a 5. cro· 
mas 2 a 6. O horizonte C, geralmente subdividido em vários 
suborizontes. apresenta-se em grãos simples. solto. quando 
úmtdo ou seco. podendo ocorrer aspecto maciço poroso In sltu. 
quando apresentam teores de argila em torno de 8 a 1 0%. já tran· 

sicionando para latossolos textura média. com os quais acham· 
se comumente associados. Coloração nos matizes 5YR. 7.5YR e 
1 OYR. podendo ocorrer. não muito freqüente. cores mais verme· 
lhas. valores de 4 a 6 e cromas de 3 a 8. 

São desenvolvidos de arenitos da Formação Urucuia (Figs. 
3.12 e 3.13) ou do Grupo Chapada Diamantina (vide 1 - Geolo· 
gia). ou de sedimentos arenosos do Terciário-Quaternário (Figs. 
3.3 e 3.1 7). ocupando cerca de 11, 1% do total da área. O clima é 
principalmente Aw de Kôppen e as precipitações médias anuais 
em torno de 700 a 1.600 mm, relevo plano e suave ondulado, 
exceção para pequena ocorrência próxima a Caetité em relevo 
ondulado e forte ondulado, vegetação Savana e Estepe. 

São multo pouco aproveitados com agricultura e pecuária. 
Quando utilizados com pastagens. são em meio a vegetação 
natural com rendimentos muito baixos. Atualmente, estes solos 
vêm sendo aproveitados para reflorestamento com eucaliptos e 
pinus no Chapadão Central. onde as precipitações pluviométricas 
e teores em argila são ma•s elevadas. 

A utilização racional das Areias Quartzosas requer calagens 

Fig. 3.13 -Padrões de tmagem de radar em áreas de chapadas com Latossolos Vermelho·Amarelos ILVa6); Areias Ouartzosas IA0d3) em vale de hmdo chato c Solos Hidro· 
mórficos Gleizados IHGa2l no leito maior dos rios Arrojado e Corrento. Chapadão Central. Folha S0.23·V-O. 
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para neutralização do alumínio trocável. adubações químicas, 
adições e, principalmente, preservação da matéria orgânica, por 
ser, neste caso, a principal responsável pela dinâmica dos 
nutrientes no solo e, como são de grande susceptibilidade à ero
são, o controle desta deve ser criterioso sob pena de grandes per
das da camada superficial em apenas um período chuvoso (Est. 
3.XVII B) São mais indicados para pastagens e reflorestamento, 
por estas não exigirem remanejamento constante das camadas 
superficiais e por proporcionarem maior proteção à superfície 
do solo 

PERFIL N? 61 

Data - 25/09/70 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco - Estado da Bahia - (Perfil 50) 

Classificação -Areia Ouartzosa álica A fraco fase Cerrado Subcaducifólio relevo 
plano 

Unidade de mapeamento - AQd3 

Localização- Lado direito da estrada Santana-Baianópolis, via Galheiro, distando 
22,1 km da entrada de Santana Município de Santana 

Situação e declividade- Trincheira em posição de subtopo de suave eleva cão com 
pequena declividade · 

Formação geológica e litologia -Cretáceo Formação Urucuia Arenito 

Material originário- Produto da decomposição do arenito 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado com declividade de 0-4% e pequenos 
vales abertos e estreitos 

Altitude - 700 m 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão- Laminar ligeira 

Vegetação local- Cerrado Subcaducifólio Arbóreo·Arbustivo apresentando espéM 
cies como: pequizeiro, cajueiro, pau-terra e cagaiteira; no estrato rasteiro ocorrem 
gramíneas do gênero Anstida e cactáceas 

Vegetação regional - Cerrado Subcaducifólio Arbóreo·Arbustivo 

Uso atual - Pecuária extensiva no Cerrado 

A1 

C1 

C2 

C3 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4. úmido), bruno (7 5YR 5/4. seco); 
areia; muito fraca pequena a média granular; muitos poros muito 
pequenos e pequenos e comuns médios; macio, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

20-70 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); areia; maciça 
muito pouco coesa; muitos poros muito pequenos e poucos peque· 
nos; ligeiramente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa 

70-130 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, Limido); areia franca; 
maciça pouco coesa; muitos poros muito pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
difusa 

130-200 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8. Limido); areia franca; 
maciça pouco coesa; muitos poros muito pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: comuns no A 1 e C1 e poucas nos demais 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
C1 
C2 
C3 

Prol 
em 

0-20 
-70 
-130 
-2oo+ 

Fracões da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Lab: SNLCS (6786-6789) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

37 
33 
35 
33 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

55 
58 
54 
54 

Silte 
0,05-
0002 

mm 

4 
4 
4 
6 

Argila 
<0.002 

mm 

4 
5 
7 
7 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ água lação 
% % 

4 
5 
6 
1 

o 
o 

14 
86 

1,00 
0,80 
0,57 
0,86 

5,2 
5,3 
5,4 
5,2 

4,0 
4,2 
4,2 
4,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H+ 
(soma) 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,3 
0,2 
0,2 
0.2 

1,0 
0,8 
0,5 
0,4 

I 
ValorT 
(soma) 

1,5 
1.2 
0,9 
0,8 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

Si02 

1,7 
1,9 
2,8 
3,1 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

1,4 
2,0 
2,8 
3,3 

Fe20 3 

0,7 
0,7 
1,1 
0,9 

Ti02 

0,14 
0,15 
0,19 
0,21 

P205 

0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

Valor V 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 

c 
(sat de (orgâ-
bases) 

% 

13 
17 
22 
25 

Si02 

A120 3 

(Ki) 

2,07 
1,62 
1,70 
1,60 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,56 
1,32 
1,36 
1,36 

nico) 
% 

0,25 
0,14 
0,08 
0,07 

Al20 3 
---

Fe20 3 

3,11 
4,45 
3,98 
5,78 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

I K+ 

0,02 
0,01 
0,01 
0,02 

N 
% 

0,04 
0,03 
0,03 
0,03 

I 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

0,02 
0,02 
0,02 
0,03 

c 
N 

6 
5 
3 
2 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cáve\ no 
valorT) 

100Na;/T 

1 
2 
2 
4 

C E do 100AI+++ assim i· Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 001}-----

PERFI L N? 62 

Data - 01/02/76 

H co,- so.~ 

co3~ 

S +AI+++ 

60 
50 
50 
60 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

4 
3 
4 
1 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Norte de Minas 
Gerais (Perfil 84) 

Classificação- Areia Ouartzosa distrófica A moderado fase Caatingn Hipoxerófila 
relevo plano 

Unidade de mapeamento - AQd3 

Localização- Margem direita da estrada Mocambinho-Jaíba, distante 5 km de 
Mocambinho Município de Manga 

Situação e declrvidade -Trincheira em área plana, com OM2% de declrvidade 

Formação geológica e litologia - TerciárioMQuaternário 

Matenal originário - Materiais arenosos quartzosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 480 m 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local - Caatinga H ipoxerófila 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na Caatinga 

A 1 0-30 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4. úmido) e bruno (7,5YR 5/4, 
seco); areia; fraca pequena granular; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e clara 

C1 30-60 em; bruno (7,5YR 5/4); areia; grãos simples; mu1tos poros 
muito pequenos e pequenos; solto, solto, não plástico e não pega· 
joso; transição plana e difusa 

C2 60-110 em; bruno forte (7,5YR 5/6); areia; grãos simples: poros 
comuns muito pequenos e pequenos; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e difusa 

C3 110-175 em+; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6); areia; grãos sim
ples; poros comuns muito pequenos e pequenos; solto, solto, não 
olástico e não pegajoso 

Raízes: muitas no A 1 e C1, comuns no C2 e poucas no C3 
Obs: atividade biológrca nos horizontes superficiais; 

presença de murundus espaçados em toda a área; . 
presença de concreções fArromanganosas ao longo do perfrl 
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Anllllsu lllicu e quimH:as l.ab.: SNLCS 

Honzonte F18ç6es de 
-ratolll" 

Comp.8fa~ 
(tfae"' 

Slmb. 

AI 
CI 
C2 
C3 

3 
4 
4 
4 

Prof. Cal h. 
em >20 

mm 

0.30 o 
·60 o 
·1 10 o 
-17s+ o 

50 
43 
60 
60 

0.33 
0 .14 
0.13 
0.25 

Ceec. 
20-2 
mm 

X 
o 
o 
X 

5.0 
4,9 
5.1 
5.0 

Complexo sonlvo mE/100g 

T..,. 
fine 
< 2 
mm 

100 
100 
100 
100 

4 .0 
4,1 
4 .1 
4 ,1 

Areia 
groeM 
2 ·0 .20 

mm 

71 
73 
75 
73 

Mia 
fine 

0 .20-
O. OIS 
mm 

15 
19 
18 
17 

0.8 0.7 
0.9 
0.9 
0,9 

Valor V c 
(NL da (Orgi· 

Valor S I AI+-++ I H+ I Valor T bel") nico) 
(some) (some) " " 1.3 

0.9 
0.9 
0.9 

0 .4 
0 .4 
0.5 
0 ,4 

1.0 
0 .6 
0.5 
0.4 

2.7 
1.9 
1,9 
1.9 

48 
47 
47 
47 

0.63 
0 .24 
0.20 
0.1 4 

Ataque POr H2 S041d- 1.471 

e N~C~ 15"1"'-

s.o, 

4 .6 
4.6 
4,4 
5.7 

At2~ 

1.9 
1.9 
2.2 
3 .4 

Palia Nturada 

5.02 s.o, A12~ -
Aa,03 R2o3 Fe,~ 

Fe20 3 Ti02 P205 IKol (Krl 

0.9 0.11 0.01 4.12 3.17 3,22 
0.8 0. 11 0.02 4,12 3.25 3. 72 
1.0 0,12 0.01 3.39 2,63 3.43 
1.3 0.18 002 2.85 2.29 4,1 I 

Sais IIOiúvefs (extrato 1 :5) 

Sihe 
0 .06-
0.002 
mm 

2 
1 
1 
2 

0,02 
0.01 
0.01 
0.01 

N 

" 
0.06 
0 .05 
0.03 
0.03 

Equov. da 
c.col 

" 

p 

Argile 
<0,002 

mm 

8 
7 
8 
8 

0.01 
0.00 
0,00 
0.01 

~ 
N 

10 
5 
7 
5 

Sn 
clsódoo 

"'de Ne•tfOo 
e.tvel no 
valor n 
100Na~/T 

<1 
o 
o 

< 1 

C. E. do 100At+-++ asalmo· Equov, 
extrato Âgue c.-

mmholl 
M~ K+ N .. 

em " a 25"C - - mEI100g 

3.4.2.21 -Solos Aluviais 

Hco,- so.-
co,-

S+At+++ 

23.5 
30.8 
35.7 
40.0 

IMI 
ppm 

1 
1 
1 

<I 

de 
umld. 

" 
8 
7 
7 
7 

Esta classe compreende solos pouco evoluldos. resultantes de 
deposições fluv iais recentes lFig. 3.14). apresentando horizonte 
A dtferenctado sobre camadas estrattficadas. as quais não guar· 
dam nenhuma relação pedogenétíca entre si. 

Suas característtcas morfológicas tais como coloração. estru· 
tura. textura e conststencia são muito variáveis. dependendo da 
natureza dos sedimentos ongínários. 

São profundos a muito profundos. podendo apresentar 
mosqueados ou honzontes glelzados em profundidade. princi· 
palmente se o sedimento for de natureza argtlosa. São predomi· 
nantemente eutróficos. com algumas ocorrências de distróficos 
no vale do. São Francisco apresentando argila de atividade alta ou 
baixa . O caráter solódico fo i utilizado para Solos Aluviais com 
saturação de sódio trocável superior a 696. 

Ocorrem nas planlciés de inundação dos pri ncipais rios da 
região: São Francisco lFigs. 3 .11 e 3.15). Verde Pequeno. Verde 
Grande, Paranã e Grande, além de várzeas de alguns afluentes. 
sendo denvados de sedimentos fluviais referidos ao Holoceno. 

Estes solos estão relacionados a áreas de rele~o plano, com 
prectpttações pluvtométncas médias anuais vanando de 600 a 
1 .500 mm e vegetação de Floresta Estacionai Semidecidual, Fio· 
resta Estacionai Decidual. Estepe e contato Estepe/ Floresta 
Estacionai. 
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Fog. 3 .14- PadrOttSdeomagem de radtr em planfcle de onundaçio do roo SAo Fr~n · 
cisco . Contato entre os depósito• eluvla is meis anugos (Ae7). com assoclaçio de 
Solos Aluvoaia. Plenossoloe e Cembluolos e o mels recente (Ae1 ) com Solos Alu · 

vleie. Folhl SD.23· Z·A. 

São aproveit.ados principalmente para cultivo de milho, feijão 
e arroz. bem como pastagens plantadas e pecuária extensiva em 
meio à vegetação natural. Como apresentam soma de bases alta 
(S) e estão sttuados em cotas baixas com facilidade de irngação. 
são de grande potencialidade para uso agricola. 

Se utilizados sob manejo racional i ncluindo práttcas con· 
servacionistas para controle da erosão. adubações. trrigação. 
procurando-se evitar problemas de salinização superfictal. pode· 
rão produzir altos rendimentos. 

AMOSTRA EXTRA Nt 151 
Data - 26/06n3. 

Fonte - Levantnmento Exploretóroo - Reconhecomenlo de Solos da Margem Dlroota 
do Roo São Francisco - Estado do 8a~la - Volume 2 (Perfol 246) 

Cluslllcaçio -Solo Aluvial dostrófico argola do ~tovodade alla A moderado 18llllrn 
argolosa fase Aoresta Caducofólla de V4~ea relevo plano 

Unidade do mape<tmento- Ae7. 

Locellteçlo- Margem esquerda da oauede cerroç6vel que segue do fozende Aro· 
çás pera o no São Fn~ncosco. dostando 4 km de Aracás Munoclpoo de Bom 
Jesus de lape. 

Sotueçio e decllvodade - V4~ea com ().1 "'- de dechvldede. 

Formaçio geológica e lltologoo - Holoceno. Sedomenlos. 



Ftg 3.1 5 !. Aspec1o dos pacJrõe s de Imagem de radar em planlcle aluvial do no São 
Fran cisco (Ae7, Ae l ). Superllcies aplanadas com Latosso los Vermelno·Amarnlos 
relacionados a coberturas recentes fLVa6 e LVa15). Zonas dissecadas com Solos 
Podzóhcos (PE35). Relevo forte ondu lado e montanhoso em áreas da associação 
Ce4 1 -rochas do Grupo Bambui Zona exumada com Vertissolos (V1) derivados do 

Calcário Bambu(. Folha SD.23-Z-C, 

M atonol oogmãno - Sed•mentos argtlo·slhosos. 

Re levo local - Plano de várzea. 

Relevo rogoonol - Plano de várzea. 

Allllude - 400 m, 

Drenagem - lmperfeolamerue drenado. 

Pedregos1dade - Ausen1e 

E(osão - Lnmtnar ligeira. 

Vegetação local - Flores1a Caducllólla de Várzea. 

Vegetacão pnmâna - Floresla Caduc11óha de Várzea 

Uso atual - Pecuãria extensiva. 

0·5 em (não celerado). AI 

IIC1 5·20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4. úm1do): argi la sihosa: fraca a 
moderada peQuena blocos subangulares. 

IIIC2 20-40 em; bruno 11 OYR 5/ 3, 1imldo); franco-orgilo-slltoso. 

Obs. : descrição e cole1a parciais. 

Aná lises flsocas e quim1cas 

Ftaç6es da Horizonte amostra total % 

Sfmb. 

IIC1 
IIIC2 

Prol. 
em 

5·20 
-40 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 

Case. 
20·2 
mm 

o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

Lab.: SNLCS (9391 ' 9392) 

Comp. granuloméHica 

Arl!ia 
grossa 
2·0.20 

mm 

1 
4 

(tlsa%1 

Areia 
fina 

0.20· 
0,05 
mm 

7 
8 

Sllt!! 
0.05-
0.002 

mm 

51 
52 

Argila 
<0.002 

mm 

41 
36 

Argila (pH 1:2.51 Complexo soruvo mE/IOOg 
dtspersa Grau de % Silte 

em llocu· %Argíla 
Água I KCI 1N ca++ I Mg++ I I 6gua façio K+ 

% % 

37 
17 

10 
53 

1.24 
1.44 

4.9 
5,7 

3.6 
3.5 

4.1 
4.0 

Comple•o sonwo mE/100g 

Valor S I AI+++ I H+ 
(soma) 

I Valor T 
(soma) 

6,0 
5.9 

2.6 
3.0 

4,8 
3.9 

13.4 
12,8 

AloQue por H2S00(d = I .4 7) 

Si02 

2 1.6 
21 .6 

e Na2COa f5')1\)% 

Al203 

14.5 
14,4 

Fe2o3 

5.6 
7,6 

T102 

0.47 
0,45 

PzOs 

0,06 
0.09 

Valor V 
(saL de 
bases) 

% 

45 
46 

So02 

Al20 3 

(Ki) 

2.53 
2.55 

5102 

R203 

(Kr) 

2.03 
1,91 

Pasta saturada Sais solúveis (l!xtrato 1 :5) 

1.7 
1,5 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

0,96 
0.45 

A120 3 

Fe203 

4,06 
2.97 

0.17 
0,06 

N 
% 

0.12 
0,07 

Equlv. de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

0.05 
0,30 

~ 
N 

8 
6 

--
Sat 

c/sód10 
(%de 
Na~ 1ro· 
câvel no 
valor T) 

100Na'(T 

X 
2 

C.E.do 100At+- ass1mi- Equiv. 
extrato C a++ M g++ K• Na<· 

Água mmhos/ 
em % 

a 25"C - - mE/ 1 00!}----

PERFIL N~ 63 

Data - 14/06/ 73. 

HC0J- so.-
CO:J-

----
S+ AIH-+ 

30 
34 

lável 
ppm 

de 
umid. 

% 

32 
27 

Fonte- Levan1amen1o b ploratóno- Reconhecomenro de Solos da Mnrgem Dirella 
do Rio São Franc1sco - Es1ado rta Bahia - Volume 2 (Perfil 281) 

ClaSS11icnção- Solo Aluv1al eutrõlico argola de a11vodade alta A 1noderado 1extura 
s1ltosa lase Floresta Caducifólía de Várzea releva plano. 

Unidade de mapeamento - Ae7. 

Localização - M argem doreora do no São Francisco. no loca l denominado Betânia. 3 
km a jusame de M alhada. Municlpio de Malhada. 

Situação e decllv1dade -Várzea com rtecl1"1dade de O· I %. 

Formação geológ1ca e 111o log1a - Hoioceno. Sedomentos. 

Material originário - Sedimcn1os oredomlnan lemente siltosos. 

Relevo local - Plano de várzea 

Relevo reg1onal - Plano de várzea. 

All1tude - 390 m. 

Drenagem - Modcradam onle drenado. 

Pedregosodade - Ausen1e 

Erosão - Lam1nar logeora. 

Vegetação ·local - Floresta Caducifólia de Várzea com esp1nhe<ro. 1uazeoro. 
sabonete. cachinga-velha e outras. 

Vegetação primária - Floresta Caducifóloa de Várzea 

Uso atual - Pecuâna extens1va e culturas de milho e tOIJãO 

A1 0-9 om: bruno-amare lado-escuro (1 OYR 4/ 4. tim1d0) e bruno·afl'!are· 
lado·claro (10YR 6/ 4. seco); franco: mac1ça: muiros poros mullo 
pequenos e pequenos: muoto duro, lirme. logeHamenle plàsroco e 
l1gelrameme pegajoso: 1ranslção plana e clara , 

fiC1 9-21 em; bruno-amarelado 110YR 5/ 4. úm1doi: franco-sd10so: 
maceça: muttos poros muno pequenos e pequenos; duro. fnâvel, 
plástoco e loge1ramenre pegajoso: 1rans1çâo plana e gradual. 

JIIC2 21 ·39 em. bruno-amarelado (1 OYR 5/ 8, úm1 do); fmnco·argalo
siltosof muito fraca pequena blocos subangulares; muuos poros 
pequenos: mu1to duro. fnável, plástiCO e pega1oso: trans1ção 
plana e gradual. 

IVC3 39-56 em; bruno forte (7.5YR 5/ 6. úm1do): franco-argilo-s1lioso: 
mu1to fraca pequena blocos subangulares: mu1tos poros mu110 
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VC4 

VIC5 

VIIC6 

pequenos; muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

56-76 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); franco-argilo-siltoso; 
muito fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos; muito duro, friável. plástico e pegajoso; transição 
plana e clara 

76-94 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-argilo-siltoso; 
maciça; muitos poros muito pequenos; muito duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

94-11 O em+; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-siltoso; maciça; 
muitos poros muito pequenos e poucos pequenos, ligeiramente duro 
friável, não plástico e não pegajoso 

Raízes: comuns rio horizonte A 1, poucas no IIC1 e IIIC2 e raras nas demais 
camadas. 

Obs: presença de concreções de manganês distribuídas na massa do solo, nas 
partes mais profundas do perfil 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (9279-9285) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prof Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-9 o o 100 X 42 41 17 
IIC1 -21 o o 100 X 30 50 20 
IIIC2 -39 o o 100 X 11 59 30 
IVC3 -56 o o 100 X 3 60 37 
VC4 -76 o o 100 X 5 64 31 
VIC5 -94 o o 100 X 2 63 35 
VIIC6 -110+ o o 100 X 22 53 27 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ 
I I 

água lacão K+ Na+ 
% % 
14 18 2,41 7,0 6,0 4,8 1,9 1,32 0,03 
20 o 2,50 6,6 5,7 3,9 2,1 1,12 0,03 
28 7 1,97 5,8 4,8 5,5 2,3 0,61 0,03 
21 43 1,62 5,3 4,3 7,1 2,5 0,08 0,04 

4 87 2,06 5,2 4,1 5,6 1,9 0,06 0,05 
8 77 1,80 5,3 4,1 6,3 2,0 0,06 0,08 
7 72 2,12 5,4 4,4 4,7 1 6 o 09 o 09 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

8,1 o o 8,1 100 0,93 0,09 10 
7,2 o 2,9 10,1 71 0,52 0,06 9 
8,4 0,2 1,3 9,9 85 0,63 0,08 8 
9.7 o 3,9 13,6 71 0.73 0,09 8 
7,6 0,1 3,6 11,3 67 0,52 0,06 9 
8,4 0,1 3,6 12,1 69 0,55 0,07 8 
6,5 o 2,6 9,1 71 0,41 0,05 8 

Ataque por H2S04(d- 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 
-- -- --- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 A203 Fe20 3 % cável no 

valor T) 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

10,6 7,5 3,7 0,36 0,08 2.40 1,83 3,18 
12,8 9,1 4,4 0,37 0,07 2,39 1,83 3,24 
17,8 12 9 5,7 0,46 0,08 2,35 1,83 3,55 
21,1 16,0 6,7 0,47 0,09 2,24 1,77 3,74 
18,6 14,2 6,2 0,45 0,08 2,23 1. 73 3,59 
21,5 16,2 7,1 0,47 0,09 2,26 1,76 3,58 
15,7 11.7 5,4 0,42 007 2 28 1 76 3 39 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4- ----
lável de 

mmhos/ S +Ai+++ 
umid c0]- ppm 

em % 
a 25°C --mE/1 009-------- % 

o 24 21 
o 6 23 
2 4 30 
o 2 34 
1 2 32 
1 2 35 
o 2 26 
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PERFIL N9 64 

Data - 18/06/73 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 2 (Perfil 282) 

Classificação- Solo Aluvial eutrófico argila de atividade alta solódico A moderado 
textura argilosa fase Floresta Caducifólia de Várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ae7 

Localização - Na estrada que liga a fazenda Madeira Cortada ao rio Verde (parte 
mais afastada), a 500 m da sede da fazenda Município de Malhada 

Situação e declividade -Várzea com declividade de 0-2% 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário - Sedimentos argilosos com alguma influência de material 
calcário 

Relevo local- Plano de várzea 

Relevo regional - Plano de várzea 

Altitude - 450 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local - Floresta Caducifólia de Várzea 

Vegetação primária - Floresta Caducifólia de Várzea 

Uso atual- Pecuária extensiva 

A 1 0-5 em; franco-argiloso; maciça; extremamente duro, extrema
mente firme 

IIC1 5-15 em; franco-argiloso 

IIIC2 15-25 em; franco-argiloso 

Obs: este solo apresenta mosqueado vermelho e cinzento a partir do IIC1; 
pontuações de calcário na camada IIIC2, dando efervescência com HCI; 
descrição e coleta parciais 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9372-9374) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosÍra total % 

Símb 

A1 
IIC1 
IIIC2 

Pro f Cal h 
em >20 

mm 

0-5 o 
-15 o 
-25+ o 

Case 
20-2 
mm 

X 
X 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

6 
7 
7 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

27 
28 
29 

Silte 
0,05-
o 002 

mm 

37 
28 
26 

Argila 
<0,002 

mm 

36 
37 
38 

Arg;la (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ J Mg++ água lacão 
% % 

27 
31 
32 

9 Ó,86 
16 0,76 
16 o 68 

6,5 
7,6 
8,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

5,0 
5,4 
6,5 

12,4 
14,6 
16,2 

Valor V 
(sat de 

Valor S I At+++ I H+ I 
ValorT bases) 

(soma) 

17,1 
19,4 
21,0 

o 
o 
o 

3,4 
o 
o 

(soma) 

20,5 
19,4 
21 ,O 

Ataque por H2S04 (d ~ 1 A 7) 

Si02 

15,4 
17,1 
19,0 

e Na2C03 (5%)% 

Al20 3 

10,0 
10,3 
11,3 

Fe20 3 

4,0 
4,8 
4,7 

Ti02 

0,36 
0,34 
0,36 

P205 

0,08 
0,05 
0,04 

% 

83 
100 
100 

Si02 Si02 

AI20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,62 2 09 
2,82 2,18 
2,86 2 26 

3,7 
3,7 
3,4 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,86 
0,59 
0,39 

Al20 3 ---
Fe20 3 

3,92 
3,37 
3,81 

I K+ 

0,55 
0,18 
0,10 

N 
% 

0,21 
0,07 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

o 
1 

I Na+ 

0,45 
0,96 
1,31 

c 
N 

9 
8 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

2 
5 
6 



Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ 

Água mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1 009--

PERFIL N' 65 

Data - 20/08/80 

o 1 0,1 o 0,69 

HC03- so.-
c0)-

----
S +AI+++ 

o 
o 
o 

lável 
ppm 

12 
2 
3 

de 
umid 

% 

25 
21 
22 

Classificação- Solo Aluvial eu tráfico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ae4 

Localização- Lado esquerdo da est1ada Arinos-Formosa, a 23,3 km de Arinos 
Município de Arinos (MG) Lat 15°56'S e long 46°14'WGr Folha SD 23-Y-D 

Situação e declividade- Perfil coletado em corte de estrada, declividade nula 

Litologia e formação geológica- Sedimentos aluviais argilosos 

Material originário- Sedimentos aluviais 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Não perceptível 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária -Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 0-16 em; bruno (10YR 5/3, úmido), bruno-amarelado (10YR 5/4, 
seco); argila siltosa; moderada média blocos subangulares; duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

li C 1 16-36 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), cinzento-bruna 
do-claro (1 OYR 6/2, seco); argila siltosa; forte média blocos 
subangulares e angulares; extremamente duro, muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

IIC2 36-84 em+; bruno:.amarelado-claro (1 OYR 6/4): argila; forte grande 
prismática; extremamente duro, muito firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Raízes: muitas finas fasciculares no A 1, comuns finas no Cl e raras finas no 
C2 

Análises físicas e químicas 

Honzonte 
-

Símb 

Al 
IIC1 
IIC2 

Argila 

Pro f 
em 

0-16 
-36 
-84+ 

Fracões da 
amosira total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
tr 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (801291-801293) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

1 
8 

11 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

2 
2 

10 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

49 
44 
24 

Argila 
<0,002 

mm 

48 
46 
55 

Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 
% % 

36 
38 
49 

25 
17 
11 

1,02 
0,96 
0.44 

5,8 
6,5 
6,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

4,3 
4,8 
4,9 

I Valor S I AI+++ I H+ ValorT 
(soma) (soma) 

9.7 
13,0 
11.9 

Si02 

20.4 
22,7 
23,9 

0,3 
o 
n 

4,5 
3,6 
2A 

14,5 
16,6 
14 3 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

AI20 3 

13,9 
15.4 
16,8 

Fe20 3 

6.7 
7,2 
8,1 

Ti02 

OAO 
OAO 
0,39 

P205 

6,5 
9,3 
8.4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

67 
78 
83 

Si02 

Al20 3 

(Ki) 

% 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,9 
3.4 
3,3 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1.18 
0,98 
o 51 

Al20 3 

Fe20 3 

2.49 
2,51 
2.42 

1.91 
1,93 
1,85 

3,25 
3,36 
3,25 

0,21 
0,19 
0,13 

N 
% 

0,17 
0,14 
o 11 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,04 
0,06 
0,06 

c 
N 

7 
7 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ c0)-
em % 

a 25°C -- -mE/1 009--

so.-
100AI+++ 

S +AI+++ 

3 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
4 
2 

Equiv 
de 

umid 

% 

31.5 
31,3 
33,0 

PERFIL N• 66 

Data - 17/06/73 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 2 (Perfil 284) 

Classificação- Solo Aluvial eutrófico arg1la de atividade baixa A moderado textura 
média fase Floresta Caducifólia de Várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ae7 

Localização- Lado esquerdo da estrada Palmas de Monte Alto-Malhada, a 6 km de 
Malhada Município de Malhada 

Situação e declividade- Várzea com declividade de 0-1% 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário -Sedimentos predominantemente argila-arenosos 

Relevo local - Plano de várzea 

Relevo regional - Plano de várzea 

Altitude -· 380 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Floresta Caducifólia de Várzea com espinheiro, surucucu, 
angico, canafístula-do-brejo e outras 

Vegetação primâna - Floresta Caducifólia de Várzea 

Uso atual -Pecuária extensiva, principalmente de caprinos 

A 1 0-17 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido) e bruno-ama
relado-claro (1 OYR 6/4, seco); franco-argila-arenoso: maciça; mui
tos poros muito pequenos e pequenos, poucos médios; muito duro, 
f~iável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gra
dual 

C1 

IIC2 

IIIC3 

IVC4 

VC5 

17-30 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-argiloso; maciça; 
muitos poros muito pequenos e comuns pequenos; ligeiramente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; t~ansição plana e 
ara dual 

30-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); franco-argiloso: 
maciça; muitos poros muito pequenos e poucos pequenos; extrema
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

40-53 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-argila
arenoso; moderada pequena a média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos; extremamente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e abrupta 

53-100 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-argila
arenoso; mod~rada pequena a média blocos subangulares; muitos 
poros pequenos; muito duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; trnnsição plana e gradual 

100-133 em+; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-arenoso; 
maciça; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, não plástico e não pegajoso 

Raízes: comuns no horizonte A 1 até a camada IIC2 e raras nas demais 

Obs: início de gleização a partir da camada IIC2, com pontuacões de cores cin-
zenta e vermelha; ' 
presença de concreções de manganês a partir da camada IIC2, aumentando 
com a profundidade 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (9286-9291) 

Horizonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosÍra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Pro f Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

Al 0-17 o o 100 9 37 23 31 
Cl -30 o o 100 8 35 25 32 
IIC2 -40 o o 100 8 37 25 30 
IIIC3 -53 o o 100 8 41 23 28 
IVC4 -100 o o 100 6 48 21 25 
VC5 -133+ o o 100 5 72 10 13 

PEDOLOGIA/367 



Argila (pH 1:2.5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água I ação K+ Na+ 
% % 

23 26 0,74 5,4 4,2 4,5 1,6 0,51 0,04 
7 78 0.78 4,7 3,6 3,1 0,9 0,23 0,04 
o 100 0,83 4,7 3,6 2,7 1.3 0,15 0,04 
o 100 0,82 4,6 3,5 2,0 1,3 0,08 0,04 
o 100 084 4,6 3,4 1.8 1.0 0,08 0,04 
o 100 0,77 4,7 3,5 1,1 0,9 0,06 0.04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

6,7 1,0 1,2 4,2 48 1,29 0,13 10 
4,3 0,9 3,1 8,3 52 0,42 0,07 6 
4,2 0,9 2,9 8,0 53 0,34 0,06 6 
3,4 1,1 2,3 6,8 50 0,22 0.05 4 
2,9 1,5 1.9 6,3 46 0,16 0,03 5 
20 0,1 4,2 11,0 61 0.07 002 4 

Ataque por H2S04 (d - 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe2o3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr\ 
valor T) 

100Na+/T 

25,9 9,8 3,8 0,36 0.08 4,49 3,60 4,04 
15,0 10,6 4,6 0,38 0,07 2,41 1,88 3,61 
14,6 10,3 4,5 0.40 0,06 2,41 1,88 3,59 
14,1 9,5 4,3 0,40 0,05 2.52 1,96 3.46 
12,8 8,1 4,0 0,40 0,06 2,69 2,04 3,18 
66 43 25 o 35 005 2 61 1 90 2 71 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1:5\ 

p 
C E do 100AI+++ assim i· Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.- ---

S +AI+++ lável de 
mmhos/ cDJ-em % 
a 25°C --mE/1 00{}-----

3 4 2.22 - Vertissolos 

33 
17 
18 
24 
34 

1 

ppm 

8 
1 
1 
1 
4 
3 

umid 

% 

22 
23 
22 
20 
18 
10 

Estão incluídos nesta classe solos argilosos e muito argilosos, 
seqtiência de horizontes A e C com predomínio de argila
minerais, expansíveis, ocasionando uma movimentacão na 
massa do solo constatada pelo aparecimento de s!tckens.tde nos 
horizontes subsuperficiais, fendilhamentos no período seco e 
apresentando ou não na superfície do solo microrrelevo do tipo 
gt!gat Valor de capacidade de troca de cátions (T) e saturação de 
bases (V%) muito altos. de reação praticamente neutra a forte
mente alcalina (horizonte C), relação Ki alta, muito plástico e 
muito pegajoso 

O horizonte A é moderado ou chernozêmico (Est 3 XVIII B) 
com espessura variável desde poucos centímetros até 40 em, ou 
mesmo ausente, devido à erosão laminar moderada a forte Colo
ração predominantemente no matiz 1 OYR com valores 2 a 5 e 
cromas 2 a 4, estrutura moderada a forte em blocos e granular. 
consistência, em geral, ligeiramente dura a muito dura, quando 
seco, e friável a firme. quando úmido 

O horizonte C tem espessura variável. sendo que geralmente 
os solos desenvolvidos de sedimentos aluviais apresentam este 
horizonte mais espesso que o dos solos derivados de calcários A 
coloração é diversificada, com tons gradando do preto ao 
amarelo, passando por tonalidades brunadas, oliváceas e acin
zentadas com matiz, valor e croma bastante variáveis, podendo 
apresentar mosqueados Estrutura forte, média e grande, prismá
tica ou blocos angulares e subangulares, consistência dura a ex
tremamente dura quando seco, firme a extremamente firme 
quando úmido, muito plástico e muito pegajoso quando molha
do Nas ocorrências relacionadas ao calcário, é comum no hori
zonte C pigmentação esbranquiçada causada por material car-
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bonatado de natureza pulverulenta, ou mesmo por nódulos endu
recidos de tamanhos variáveis de carbonatos secundários. 

Em alguns casos o termo carbonático foi utilizado para diag
nosticar Vertissolos com horizonte C apresentando 1 5% ou mais 
de CaC03 equivalente(% por peso) A fase rochosa é comum nes
tes solos, quando desenvolvidos a partir de calcários 

Ocupam cerca de O, 1% da área mapeada e sua distribuição 
está muito relacionada às ocorrências de rochas carbonatadas do 
Grupo Bambuí (Est 3 XVIII A), em áreas aplainadas de cotas bai
xas com drenagem deficiente (Fig 3 15) e nos sedimentos alu
vionares dos rios São Francisco, Verde Grande e Verde Pe
queno 

As principais áreas delimitadas estão nos municípios de Bom 
Jesus da Lapa (margem esquerda do Rio São Francisco), Coribe, 
luiú, Santa Maria da Vitória, Otinolândia, Jaíba e Barra O relevo é 
plano e as precipitações pluviométricas médias anuais da ordem 
de 700 a 1 000 mm, com 5 a 7 meses secos A vegetação é 
constituída por Floresta Estacionai Decidual. Estepe e pequenas 
ocorrências em áreas de contato Estepe/Floresta Estacionai, 
sendo o pinhão-roxo (Jatropha gossyptfolta) uma das espécies 
mais características dos Vertissolos sob Estepe 

Quanto ao uso agrícola, os Vertissolos são utilizados com 
pastagens naturais ou para plantios de cana, capins colonião, 
napier e angola. Suas limitações agrícolas são: deficiência 
hídrica, 6 a 7 meses por ano; más condições físicas no período 
seco, por serem muito duros. o que impede o desenvolvimento e 
a penetração das raízes. bem como ruptura destas em decor
rência dos fendilhamentos; dificuldade de mecanizacão no 
período seco (extremamente coeso) e no período chuvo.so, por 
apresentarem-se muito plástico e muito pegajoso sem considerar 
os impedimentos ao uso de máquinas e implementas agrícolas 
para ocorrências com fase rochosa 

PERFI L N9 67 

Data - 16/07/74 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento dos Solos do Norte de 
Minas Gerais (Perfil 68) 

Classificação- Vertissolo A moderado textura argilosa fase Caatinga Hipoxerófila 
relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ce29 

Localiza cão- Estrada Matias Cardoso-Gado Bravo, 1 ,O km antes de Lajedinho 
Municíp(o de Manga 

Situação e declividade -Trincheira em parte plana rebaixada do terraço elevado 
com 0-1% de declividade 

Formação geológicA e litologia- Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Calcário 

Material originário -Material de natureza argilosa proveniente da decomposição 
da rocha supracitada 

Relevo local- Plano, com microrrelevo (qt!ga1) 

Relevo regional -Plano, com microrrelevo (gr/gaJ) 

Altitude - 440 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local- Caatinga Hipoxerófila 

Vegetação primária -Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Não constatado 

A1 0-6 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido) e bruno-escuro (1 OYR 4/3, 
seco); argila; moderada pequena e grande granular; poros comuns 
pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e abrupta 

A31 6-18 em; bruno-oliváceo (1 ,5Y 4/4, um ido) e bruno-oliváceo 
(1 ,5Y 4/4, seco); argila siltosa: moderada grande e moderada 
média e grande blocos sub-angulares; poros comuns pequenos; duro, 
friável. muito plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

A32 18-35 em; bruno-oliváceo (1 ,5Y 4/3, úmido) e bruno-oliváceo-cla
ro (1 .5Y 5/4 seco); argila; fraca média e pequena blocos angulares 
e subangulares; poucos poros pequenos; muito duro, friável, mu1to 
plástico e muito pegajoso; transição irregular e gradual 



C1 

C2 

35-61 em; bruno-oliváeeo-claro (2,5Y 5/6); argila; paralelepipé
dica; sl!ckens1de comum e mo~e~ado; mUlto_ duro, firme, muito 
plástico e muito pegajoso; trans1çao plana e d1fusa 

61-100 em; bruno-oliváeeo-claro (~ .. 5Y 5/6); franco-~rgiloso; fraca 
a moderada média e grande pnsmat1ca e paraleleplped.tca; pouc.os 
poros; slicken~1de mo?erado e comum; muito duro, f1rme, mu1to 
plástico e multO pegajoso 

Raízes: comuns, finas e médias nos horizontesA1 eA31; poucas, finas e médias no 
A32 e raras no C1 

Obs: presença de microrrelevo glfgai , . 
presença de crotovinas grandes no C1, med1as noA32 e pequenas e poucas 

no A31; · · d rf'l 
fendas de 2 a 4 em. principalmente na parte mfenor o pe 1; 
concrecões ferromanganosas poucas e pequenas nos honzontes A31 e A32, 
muitas 'nos horizontes C1 e C2; 
presença de árvores com rnclinoção pronunciada 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (14 117-14 1211 

Horizonte 
Fracões da Comp granutométrica 

amosira total % (tfsa %) 
Areia 

Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A1 
A31 
A32 
C1 
C2 

Argila 

Prol 
em 

0-6 
-18 
-35 
-61 
-100 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

10 

fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 
90 

(pH 1:2.5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

5 
4 
5 
8 

11 

0,20-
0.05 
mm 

14 
14 
16 
16 
15 

Complexo sortivo 

0.05-
0.002 
mm 

39 
41 
36 
34 
35 

<0,002 
mm 

42 
41 
43 
42 
39 

mE/100g 
dispersa 

em flocu- %Argila Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 
% % 

15 64 0,93 6,5 5,8 29,7 1,1 0,21 0,19 
20 51 1,00 6,3 5.2 26,9 1.0 0,12 0,14 
21 51 0,84 6,4 5.3 25.7 0,7 0,08 0,13 
22 48 0,81 6,4 5,3 25,2 0,6 0.05 0,12 
25 36 0,91 7.0 6,2 25,8 0,5 0.03 0,18 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

l 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

31,2 o 3,8 35,0 89 3,91 0,33 12 
28,2 o 4,2 32,4 87 3,50 0,25 14 
26,6 o 3,0 29,6 90 1,67 0,16 10 
26,0 o 2,5 28,5 91 0,68 0,08 9 
26.2 o 1.0 27,2 96 0,25 0,04 6 

Ataque por H2S04 (d = 1.47) Sal 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al2 03 Equiv de (%de 
-- --- CaC03 Na+ tro-

AI203 R203 Fe203 % cável no 
valor T) 

Si02 Al203 Fe203 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

18.3 12.8 7,8 0,62 0.07 2,43 1.75 2,58 0,80 1 
20,7 14.4 8,2 0,62 0.07 2.44 1.79 2,76 o 60 <1 
20,3 14,0 8,2 0.68 0.04 2.47 1.79 2,68 0,27 <1 
21,5 14.7 9,3 0,66 0,02 2.49 1,77 2.48 0,27 <1 
22,0 14,6 10,5 0,63 0,01 2,56 1,76 2.18 0,55 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do fOOAI+++ assim i- Equiv 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4- --- lável de S +AI+++ mmhos/ 

em 
a 25°C 

0,8 
0,2 
0.2 
0,2 
0,6 

% 
---mE/100~ 

3 4 2 23 - Rendzina 

CDJ-

o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

2 
1 
1 
1 
1 

umid 
% 

35 
32 
31 
29 
28 

Nesta classe são incluídos solos rasos, pouco evoluídos com 
seqüência de horizontes A e C, por vezes apresentando somente 
um horizonte A, diretamente sobre o material de origem 

São solos com capacidade de troca de cátions (T) superior a 
50 mE/1 00 g de argila, podendo atingir valores próximos a 100 

mE, após correção para carbono, possuindo elevada soma de 
bases (S), na qual o ca++ representa mais de 50% do total das 
bases trocáveis. Apresentam altos valores para a relação Ki e são 
moderada a fortemente alcalinos. 

O horizonte A é chernozêmico, com espessura normalmente 
entre 20 e 40 em, de textura argilosa ou muito argilosa e estrutura 
e coloração de acordo com os parâmetros definidos para o hori
zonte A chernozêmico São frequentes neste horizonte fragmen
tos de calcário e/ou concreções de carbonatos secundários 
Segue-se, por vezes, um horizonte C, constituído por material 
carbonatado pulverulento, de coloração esbranquiçada (Est . 

. 3 XIX A). 
Sua distribuição na área mapeada limita-se a pequenas ocor

rências com pouca expressão nos municípios de Janaúba-MG; 
Palmas de Monte Alto e Malhada-BA; laciara, São Domingos, 
Campos Belos e Arraias-GO São desenvolvidos a partir de cal
cários do Grupo Bambuí, geralmente associados a Cambissolos, 
em relevo plano e suave ondulado, sob vegetação de Floresta 
Estacionai Decidual e Estepe As precipitações pluviométricas 
são em torno de 700 a 1 000 mm anuais, com 5 a 6 meses 
secos 

Apesar da alta fertilidade natural, sua utilização agrícola 
restringe-se à pecuária extensiva, aproveitando a vegetação 
natural, e poucas áreas com pastagem plantada No Estado de 
Goiás, foi constatada a predominância da vegetação natural (flo
resta) sem nenhum uso agrícola Os principais fatores de restri
ção à utilização destes solos são as baixas precipitações 
pluviométricas, pouca profundidade do solo, facilitando os pro
cessos erosivos, e a ocorrência frequente de afloramentos rocho
sos impedindo a mecanização 

3 4 2 24- Solos Litólicos 

Estão compreendidos nesta classe solos pouco desenvolvidos, 
rasos, apresentando sequência de horizontes A e C ou somente 
horizonte A sobre a rocha matriz Em alguns perfis, constatou-se 
a presença do início de formação de horizonte B incipiente. Apre
sentam o horizonte A dos tipos fraco, moderado e chernozêmico, 
com espessura entre 1 O e 40 em, de textura arenosa, média e 
argilosa, estrutura fraca ou moderadamente desenvolvida em blo
cos e/ou granular, podendo apresentar-se em grãos simples 
Normalmente apresentam pedregosidade, cascalhos e con
creções, relacionados principalmente com a natureza do material 
originário, e estão frequentemente associados a Afloramentos 
Rochosos, principalmente em área de relevo forte ondulado, 
montanhoso e escarpado 

Na área mapeada os Solos Litólicos são álicos, distróficos e 
eutróficos e ocorrem em relevo variando de plano a escarpado 
(Fig. 3 17) Os álicos e distróficos estão relacionados principal
mente aos arenitos, quartzitos (Fig 3 8). filitos e siltitos (Fig 3 4), 
das diversas formações geológicas existentes na área (Est 3 XX 
A) Apresentam saturação de bases e alumínio trocável variáveis 
em funcão da natureza da rocha matriz 

Sua~ ocorrências mais expressivas estão nos Planaltos do 
Espinhaço (Fig 3 18), Diamantina (Fig 3 16), Central Goiano e 
das Nascentes do Rio Paranã-Preto, nestas excetuando as áreas 
das chapadas com coberturas arena-argilosas e argila-arenosas 
do Terciário-Quaternário (vide 2 - Geomorfologia), ocupando 
aproximadamente 14,8% da área levantada A vegetação predo
minante é a Savana, com ocorrências de Estepe, Floresta Estacio
nai Decidual e Floresta Estacionai Semidecidual 

Os solos Litólicos eutróficos relacionam-se principalmente 
com calcários, siltitos, ardósias, xistos e algumas ocorrências a 
partir de granitos, gnaisses e migmatitos Localizam-se predomi
nantemente nos Patamares do Chapadão e sut:.ordinadamente 
nos Planaltos do Espinhaço e Diamantina (vide 2- Geomorfolo
gia), compreendendo cerca de 1.7% da área mapeada. Apresen
tam saturacão de bases normalmente superior a 60% e valores 
para saturaÇão com alumínio trocável muito baixos. A vegetação 
predominante é a Floresta Estacionai Decidual, com ocorrências 
de Estepe 

Os tipos climáticos da classificação de Kõppen são Aw e Cw, 
precipitações pluviométricas com grande variação, de 700 a 
1 500 mm 
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Fig. 3.16- Padrões de Imagem de radar em áreas de Solos Lltólicos e Afloramentos 
Rochosos. relevo montanhoso e escarpado da Unidade Ra12 e La1ossolos Verme
lho-Amarelos da Unidadf? LVd22, relacionados a cobenuras recentes (Sinclinal de 

Agua Quente). Folha SD.23·X·D. 

Fig. 3.1 7- Aspecto dos padrões de imagem de radar em áren de Solos Litólicos e 
Afloramentos Rochosos, relevo montanhoso e escarpado da Unidade Ra12. nos bor
dos dissecados do Chapadão Central. Areias Ouanzosas(AOd5). Solos Hidromórfi
cos Gleizados. relevo plano (HGa3). relacionados a depósitos coluviais, e Cambis· 
solos (Ca221 relac1onados a metassiltitos do Grupo Bambur. Folha SD.23-V·D. 
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Flg. 3.1 B- Padrões de Imagem de radar em áreas de ocorrências de Solos Ur61icos e 
Afloramentos Rochosos da Unidade Ra12. relacionados a quanzltos do Grupo 
Santo Onofre, relevo montanhoso e escarpado. Serl'3s SetentrionaiS do Espinhaço. 

Folha SD.23·X·B. 

Suas limitações ao uso agrícola são devidas. principalmente, à 
pouca profundidade (Est. 3.XX B). Em algumas áreas estas limi
tações tornam-se maiores devido ao relevo acidentado e às pre· 
senças de pedregosídade e rochosidade. Os Solos Litólicos álicos 
e distróficos. além das (imitações já referidas para a c lasse, apre· 
sentam baixa fert il idade natura l, restringindo ainda mais sua utili
zação. Os eutróficos, quando ocorrem em relevo plano, suave 
ondulado e ondulado, desenvolvidos de siltítos do Grupo 
Bambu f. são utilizados no Estado de Goiás para plantio de arroz e 
milho. uma vez que as camadas estratificadas destes materiais, 
por serem muito fragmentadas e pouco consistentes, não ofere
cem muita resistência à mecanização, podendo ser revolvidas e 
tncorporadas ao solo, aumentando desta forma o volume a ser 
explorado pelas raízes. bem como a capacidade de re tenção de 
umidade. Também as utilizações com pastagens naturais e 
plantadas apresentam bons rendimentos. 

PERFIL N? 68 

Data - 28/09/73. 

~onte- Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos da Margem 0 1re1ta 
do R10 São FranCISCO -Estado da Bah1a -Volume 2(Per111 305] 

Classificação - Solo Llt.ólico álico A moderado textura argilosa cascalhenta fase 
pedregosa e rochosa Caatinga Hipoxerófila relevo ondulado subslrato x1sto. 

Unidade de mapeamento - Ra 2. 

Localização - Estrada Caet1té-lgaporli. d1stando 5,0 km de lgaporã Munoclp1o 
de lgaporã. 

Situação e declividade - Terço Inferior de encosta com cerca de 8% de 
dechv1dade. 

Fomnaçilo geológica e lltologia- Pré·Cambriano Indiviso. Xisto. 

Materoal onginãrio- Saprólito de x1sto sericirlco grafitoso. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Altitude - 700 m. 

Drenagem - Bem drenado. 



Pedregosidade- Muita na parte superficial e subsuperficial 

Erosão - Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local- Caatinga Hipoxerófila 

Vegetação primária- Caatinga Hipoxerófila e transição Cerrado/Caatinga 

Uso atual - Pecuária extensiva na Caatinga 

A1 0-25 em; bruno-oliváceo-claro ,(2,5YR 5/4, úmido); bruno-amare
lado-claro (2,5Y 6/4, seco); arg•la cascalhenta; moderada pequena 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

AC 25-45 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/6, úmido), amarelo (2,5Y 
7/6. seco); argila cascalhenta 

Raízes: muitas. no A1 

Obs: o horizonte AC é constituído de mistura de materiais do horizonte A1 com 
fragmentos de rochas 
descrição parcial 

Análises físicas e químicas lab : SNLCS (9752-9753) 

HoriZonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
AC 

Prol 
em 

0-25 
-45 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

2 
21 

Case 
20-2 
mm 

20 
29 

Terra 
fina 
<2 
mm 

78 
50 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

13 
8 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

13 
11 

Silte 
0,05-
0.002 

mm 

28 
29 

Argila 
<0,002 

mm 

46 
52 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I água I ação 
% % 

28 
2 

39 
96 

0,61 
0,56 

4,9 
4,9 

3,9 
3,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AJ+++ I 
(soma) 

0,6 
0,6 

1,5 
1,5 

H+ I 
5.1 
3,6 

ValorT 
(soma) 

7,2 
5.7 

Ataque por H2S04(d- 1,4 7) 

e Na2C03 (5%)% 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

Valor V 

0,3 
0,3 

c 
(sat de (orgâ-
bases) 

Si02 

% 

8 
11 

--
Si02 

Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

nico) 
% 

1,38 
0,87 

AI20 3 

Fe20 3 

17.7 
21,3 

16,0 
19,5 

8.4 
8,3 

0.45 
0,50 

O, 1 O 1 ,88 1.41 2.99 
O, 11 1 ,86 1.46 3,68 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

0,29 
0,27 

N 
% 

0.18 
0,14 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

0,02 
0.02 

c 
N 

8 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
câvel no 
valor T) 

100Na+/T 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4~ ---- lável de Água 

mmhos/ S +AI+++ 
umid co3~ ppm 

em % 
a 25°C 

PERFIL N~ 69 

Data - 11 /05/81 

--mE/100~ 

71 
71 

3 
2 

% 

20 
22 

Classificação- Solo Litólico á fico cascalhento A mo.derado textura arenosa relevo 
forte ondulado 

Unidade de mapeamento- Ra27 

Localização- Lado direito da estrada Cavalcante-Fazenda Amaral i na, a 64.3 km de 
Cavalcante Município de Cavalcante (GO) Lat 13°24'S e long 4 7"41 'WGr Folha 
SD 23-V-C 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada, situado em terço 
médio de elevação com 30% de declividade 

Litologia e formação geológica -Quartzitos Formação Arraias Grupo Araí 

Material originário - Produto da meteorização de quartzitos 

Relevo regional - Forte ondulado e montanhoso 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Muito pedregosa e moderadamente rochosa 

Vegetação primária -Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem natural 

A 0-25 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 4/3, úmido), 
bruno-escuro (1 OYR 4/3, seco); areia franca; grãos simples e fraca 
pequena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradual 

c 25-45 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/4, seco); franco-arenoso; grãos simples; solto, solto, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas finas e poucas médias no A e C 

Obs: presença de calhaus e matações de quartzitos de 2 a 30 em de diâmetro em 
toda a massa do solo 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (811125-811126) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Símb 

A 
c 

Argila 
dispersa 

Prol 
em 

0-25 
-45 

Grau de 

Cal h 
>20 
mm 

15 
20 

% Silte 

Case 
20-2 
mm 

21 
39 

fina 
<2 
mm 

64 
41 

(pH 1:2.5) 

grossa 
2-0,20 

mm 

29 
20 

0,20-
0,05 
mm 

49 
41 

Complexo sortivo 

0,05-
0.002 

mm 

14 
23 

<0,002 
mm 

8 
16 

mE/100g 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ J Mg++ J K+ I água !ação Na+ 
% % 

6 
14 

25 
13 

1.75 
1.44 

3.8 
4,0 

3,6 
4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S l AJ+++ l H+ I 
(soma) 

0.7 
0.4 

2,6 
2,4 

5.2 
2,0 

ValorT 
(soma) 

8,5 
4,8 

Ataque por H2S04(d- 1 ,47) 

Si02 

2,6 
9,6 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

2,5 
5,3 

Fe20 3 

0,7 
1,3 

Ti02 

0,12 
0,10 

P205 

Valor V 

0.5 
0,3 

·C 
(sat de (orgâ-
bases) 

Si02 

% 

8 
8 

AJ20 3 

(Ki) 

Si02 --
R203 

IKr) 

nico) 
% 

1,97 
0,84 

AI20 3 ---
Fe20 3 

1,77 1,52 5.57 
3,08 2,66 6.42 

0.15 
0,08 

N 
% 

0,16 
0.08 

Equiv de 
CaC03 

% 

0.02 
0,01 

c 
N 

12 
11 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ Água mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/100~ 

PERFIL N~ 70 

Data - 21/08/80 

HCo,-

co,~ 

so4~ 

100AI+++ ----
S +AI+++ 

79 
86 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

10,5 
15,5 

Classificação- Solo litólico eutrófico A moderado textura argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - Re6 

Localização -Lado esquerdo da estrada Buritis-Arinos via Barriguda, a 46 km de 
Buritis Município de Buritis (MG) Lat 15°50'S e long 46°16'WGr Folha 
SD 23-Y-D 

Situacão e declividade- Perfil coletado em trincheira 50 m afastada da estrada, em 
superfície plana com 3% de declividade 

Litologia e formação geológica - Siltitos Grupo Bambuí 

Material originário - Produto da decomposição de siltitos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Móderadamente drenado 
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Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Veg"etação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

A 0-17 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); argila siltosa; 
moderada pequena e média blocos subangulares; firme, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e clara 

c 17-30 em; bruno 11 OYR 5/3): argila siltosa; moderada pequena e 
média blocos subangulares; firme, muito plástico e muito pega
joso 

Raízes: muitas finas fasciculares no A e C 

Obs: rocha em alteração a 40 em de profundidade 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (801300-801301) 

Horizonte Fracões da Comp granulométrica 
amosira total % 

Símb 

A 
c 

Pro f 
em 

0-17 
-30 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

Case 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

2 
2 

ltfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

2 
1 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

49 
54 

Argila 
<0,002 

mm 

47 
43 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ água lação 
% % 

39 
35 

17 
19 

1,04 
1 26 

5,9 
5.7 

4,3 
4,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

8,1 
5.4 

0,3 
1,3 

H+ 

2,9 
1,8 

I 
ValorT 
(soma) 

11,3 
8,5 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) 

Si02 Al2 0 3 

24 1 15 7 
24,5 16,2 

Fe2 0 3 

7.4 
6,9 

Ti02 

0.41 
0.43 

P205 

3,0 
1,5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

72 
64 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

Si02 

R203 

(Kr) 

4,5 
3.7 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,16 
0,52 

A120 3 ---
Fe20 3 

2,61 2,01 3,32 
2,57 2,02 3 68 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

I K+ 

0,58 
0,20 

N 
% 

0,20 
0,13 

I 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

0,02 
0,02 

c 
N 

6 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

<1 
<1 

C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1 00!}-------

PERFIL N9 71 

Data - 23/11/73 

HC03- so4-
co,~ 

----
S +AI+++ 

4 
19 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

31,5 
11,6 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Franc1sco- Estado da Bahia -Volume 2 (Perfil 298) 

Classificacão- Solo Litólico eutrófico A fraco textura média com cascalho fase Caa
tinga Hip~xerófila relevo suave ondylado substrato Qnaisse 

Uniêlade de mapeamento - Ce45 

Localização- Lado direito da estrada Sebastião Laranjeiras-Mandiroba, a 11,2 km 
de Sebastião Laranjeiras Município de Sebastião Laranjeiras 

Situação e declividade- Corte de estrada em terço médio de suave elevação com 
pequena declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (CD) Gnaisse 

Material originário - Saprólito do gnaisse 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 600 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 
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Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Jurema, velame, caatinga-de-porco e pinhão 

Vegetação primária -Caatinga Hipoxerófila 

Uso atual - Pecuá1 ia extensiva na Caatjnga 

A1 0-20 em; brunp-acinzentadP 11 OYR 5/2, úmidP) e cinzentP 11 OYR 
6/1, seco); franco-arenoso com cascalho; friável 

Obs: descrição parcial 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS 11 0085) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Areia 
Terra Areia fina Silte Argila 

Prol Cal h Case fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
Símb em >20 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 13 87 27 35 24 14 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI 1N ca++ I Mg++ I I água lacão K+ Na+ 
% % 

10 29 1.71 6,0 5,0 2,7 0,7 0,08 0,04 

CPmplexP sortivP mE/1 OOg VaiPrV c 
(sal de (mgâ· N c 

Valor S I AI+++ I H+ I Valpr T bases) nicP) % N 
(sPma) (sPma) % % 

3,5 o 1,5 5,0 70 0,58 0,06 10 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% c/sódiP 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de 1% de 
-- -- --- CaC03 Na+ tm-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valm T) 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) 100Na+/T 

5,7 4,5 1 8 o 09 0,02 2 1 5 1 .75 3,90 

Pasta saturada Sais sPiúveis (e<trato 1 :5) 

p 
C E do 100AI+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.- ----

lável de Água S +AI+++ 
mmhos/ co,- ppm umid 

em % 
a 25°C ---mE/1 00!}------- % 

o 11 

3 4 2 25 - Solos Concrecionários 

Esta classe é caracterizada principalmente por solos que apre· 
sentam quantidade significativa de materiais grosseiros, de for· 
mas e tamanhos variáveis, com predominância de concreções 
ferruginosas, além de fragmentos quartzosos, concreções man· 
ganosas e material pelítico em diferentes estádios de decompo
sição, os quais constituem normalmente mais de 50% da 
composição do solo (Est 3 VIl A) 

São solos com saturação de bases baixa, geralmente inferior a 
30%, valores para saturação com alumínio trocável em geral 
superiores a 50%, principalmente nos horizontes subsuperficiais 
Apresentam seqüência de horizontes Acn, Bcn e C ou Ccn, pro· 
fundidade abrangendo as classes de raso a profundo. O horizonte 
A é dos tipos moderado e fraco, espessura normalmente inferior a 
20 em No horizonte B, câmbico, latossólico ou textura!, as 
espessuras são variáveis desde 1 O em (câmbicos) a mais de 
100 em (latossólicos e texturais) Foram constatados também 
Solos Concrecionários Litólicos 

O termo indiscriminado foi utilizado em algumas unidades de 
mapeamento desta classe, em razão da grande variedade de 
características. tais como: textura, tipo de horizonte B, cascalhos, 
concrecões etc , encontradas dentro de uma mesma unidade e 
sua dis.criminação não se compatibiliza com o nível da escala 
deste trabalho. Localizam-se nas unidades geomorfológicas 
denominadas Vão do Paranã, Baixa Chapada do São Francisco, 
Chapadas do Alto Rio Maranhão e Chapadas de Paracatu (vide 2-
Geomorfologia), ocupando cerca de 0,9% da área mapeada, 
desenvolvidos de metassiltitos do Grupo Bambuí e materiais de 



natureza granitica do Complexo Goiano (vide 1 - Geologia). O 
relevo é plano e suave ondulado. com vegetação de Savana. e o 
clima é Aw da classificação de Kõppen. com precipitações plu· 
viométricas médias anuais de 1 .1 00 a 1.600 mm. 

A utilização destes solos é bastante limitada. uma vez que a 
natureza. quantidade e tamanho dos materiais grosseiros consti· 
tu em fator restritivo ao uso de implementas agrlcolas. penetração 
de raizes. retenção de água, e. considerando-se ainda a baixa 
fertil idade natural e os efeitos tóxicos ocasionados pela presença 
do alumínio trocável. não são indicados para utilização agrícola. 
Na área mapeada. o uso com pastagens naturais foi a única forma 
de aproveitamento constatada. 

PERFIL Nt 72 

Data - 27/08n 4. 

Fonte - Rela tório Final do levantamento de Reconhecomento dos Solos da Mar· 
gem Direita do Roo Par anã - Goiás - Volume 2 (Perfil Complementar 35). 

r.luslficecio - Solos Concrecoonârios dlicos A moderado tutura média fase 
Cerradio Sub<:aducifóllo relevo suave ondularfn. 

Unidade de mapeamento - Hla3. 

Localolação- A 18 km do rio dos Macacos. em direção ao rio Santa Maria. Municí· 
pio do Flores de Goiás. 

Sltuaç6o e decilvodade - Topo de elevação com 3·6% de declividade. 

Altitude - 480 m 

Lotologia e formaçáo geológoca - Sedimentos de natureza argilosa. Grupo Bambul 
Eooambriano 5upenor. 

Matenal o11gonãno - Desenvolvido a penir de sedimentos. 

Relevo - Suave ondulado. 

Erosão- Laminar llgeora. 

Drenagem - Bem a moderadamerue drenado. 

Vegetação- Cerradão Sub<:aducitól io. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Oba., não consta a descrição morfológica deste perfil no Relatório Final do Levan· 
t.amanto d& Reconhecimento dos Solos da Margem Otrelta do Rio P8rani 
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São constituidos por exposições de diferentes tipos de rochas. 
principalmente quartzitos e metarenitos dos Grupos Arai, Santo 
Onofre e Chapada Diamantina. bem como calcários (Fig. 3.1 9) do 
Grupo Bambuí (vide 1 - Geologia) 

Ocorrem geralmente associados a Solos Litólicos e/ ou Cam
bissolos em relevo com variações desde plano a escarpado. Rele· 
vos mais movimentados tais como montstnhoso e escarpado são 
mais freqüentes (Est. 3.XII AI. Sua distribuição na área mapeada 
~stá dtretamente relacionada às formações geológicas citadas 
com ocorrências mais expressivas nos ~lanaltos Goiás-Minas, 
Central Goiano, Diamantina e Espinhaço (vide 2 - Geomorfo
logia). 

Fig. 3.19- Padrões de imagem de radar em tire as de Latossolos Vermelho-Amarelos (LVd2). relacionados a cobenuras. e Cambissolos das Unidades Ce22 e Ce23. derivado$ 
de rochas do Grupo Bambu I. Nota-se também a alta reflexão na lona de afloramentos de calc~rio (AR 11. Folha 5D.23·X·C. 
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3.5.- LEGENDA 

A legenda de solos da Folha SD 23 Brasília foi organizada em uni
dades de mapeamento constituídas geralmente por associações 
de solos, em razão da grande extensão da área e, principalmente, 
devido à complexidade dos arranjos dos solos na paisagem, tor
nando sua discriminação, na forma de unidade simples, incompa 
tível com a escala de trabalho. 

A composição das associações de solos foi estabelecida 
ordenando-se em primeiro lugar o componente que ocupa maior 
extensão na unidade mapeada Os demais componentes seguem 
em ordem decrescente de extensão das ocorrências e, no caso de 
equivalência, considerou-se o mais importante sob o ponto de 
vista agrícola. Foram considerados inclusões e relacionados 
entre parênteses após a unidade de mapeamento os solos que 
ocupam menos de 1 5% de extensão das unidades de mapea
mento 

A legenda de solos encontra-se publicada em anexo (em 
envelope) com todas as características dos componentes e inclu
sões das unidades de mapeamento de solos, uma vez que, pela 
extensão e complexrdade, ocuparia no mapa um espaço maior do 
que aquele que lhe foi reservado Esta medida foi adotada para 
facilitar a consulta da legenda pelo usuário do mapa, contribuindo 
também para reduzir substancialmente o volume do relatório 

3 6- USO ATUAL 

A ocupação das terras e a fixação do homem ao campo se fizeram 
em função da qualidade dos solos, do acesso e do conhecimento 
de novas áreas, da presença de fontes de água, do relevo e, mais 
remotamente, das condições climáticas regionais e das proximi
dades catalisadoras dos centros urbanos, muitos dos quais surgi
dos como conseqüência destas condições determinantes Esta 
afirmação deriva da observação simplista de que, na medida em 
que os primeiros solos de boa fertilidade foram detectados em 
área de relevo compatível com a atividade agrícola que se 
desejava implantar, mesmo que as condições climáticas não fos
sem muito favoráveis, o homem se fazia presente e permanece 
até hoje a cultivara terra ou a pastorear o gado, ainda que muitos o 
façam de forma empírica e sem se preocupar com a conservação 
do solo e da água Outros, contudo, proprietários ou simples
mente posseiros, detêm a posse da terra nas áreas de grande 
potencial, sem fazê-la produzir, apenas para fins especula
tivos 

A colonização oficial orientada pouco representa nesta área, 
sendo destaque a de Bom Jesus da Lapa, sob responsabilidade 
do INCRA; as de Gorutuba, Otinolândia (Jaíba) e do vale do rio 
Grande, implantadas pela CODEVASF e recentes assentamentos 
na ""Chapada dos Gaúchos", sob orientação da RURALMINAS, 
com famílias provindas do Sul do País Estas colonizacões visam 
não somente à solução de problemas de tP.nsão so.cial. como 
também à produção de bens de consumo necessários à alimenta
ção destas famílias e exportação dos excedentes para outras 
regiões do País 

De todas as formas de atividade agrícola, a pecuária ocupa, 
nesta área, a maior extensão de terras, sendo, na quase totali
dade, utilizada de forma extensiva, onde o alimento é conseguido 
ao longo de enormes caminhadas sobre campos naturais 
(Savana) constituídos por vegetação gramíneo:lenhosa, de 
baixo valor agrostológico, ou onde os animais são forcados a se 
alimentar das folhas de plantas arbustivas e arbóreas.' principal
mente durante os longos períodos de estiagem quando estas 
começam a murchar e a se desprenoer dos ramos (Estepe) for
mando um verdadeiro tapete de folhagem 

O manejo das pastagens e dos rebanhos é quase inexistente 
A prática das queimadas periódicas ainda persiste como forma de 
destruir os invasores e a vegetação seca, todavia destrói também 
parte da matéria orgânica e dos pastos mais nobres e menos 
resistentes Em alguns casos a ausência de cercas divisórias, 
mesmo entre propriedades diferentes, contribui para o pouco 
controle do gado O uso de "sinetas" amarradas ao pescoço de 
determinados animais é prática constante e que vem favorecer a 
localizacão destes, quando se embrenham pelas matas (Estepe, 
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Floresta Estacionai ou Savana), em busca de alimentos ou de 
água 

Não é raro, durante as estiagens prolongadas, se observarem a 
oferta e a comercializacão de animais da espécie bovina, em 
completo descarnamento, por preços muito abaixo do valor real 
destes animais, em decorrência da escassez de alimentos e de 
uma infra-estrutura de suporte para manutenção dos rebanhos 
durante as secas 

Devemos ressaltar, no entanto, que em diversos municípios 
desta área, como Janaúba, Januária, Montalvânia, Santa Maria da 
Vitória, Barra, Campos Belos, laciara, Espinosa, entre outros, a 
pecuária tem alcançado níveis condizentes com os padrões 
desenvolvidos em áreas reconhecidamente de alta especializa
ção Nestas, as raças. em geral zebuínas, com predominância de 
Nelore, Gir, são melhoradas com a introdução de reprodutores e 
matrizes de boa linhagem, sendo o rebanho vacinado contra as 
principais doenças incidentes Normalmente há complementa
ção alimentar com forrageiras nas épocas críticas, suplementa
ção de sais minerais e formação de pastagens com colonião, 
jaraguá e buffel grass, pastos de boa resistência à seca Cercas são 
construídas, não só nos limites das propriedades como também 
em divisões internas 

Grande parte da produção se destina a abastecer os abatedou
ros de Brasília e de Salvador, com o fluxo de caminhões boiadei
ros se deslocando pelas BR-242 e BR-020 e as GOs que 
conectam com a Capital Federal Há ainda outros centros de con
sumo que buscam nesta área o provimento para seus estoques 
de carne. 

O leite e o couro são considerados como subprodutos, já que 
muito pouco existe de criacão de gado leiteiro, salvo nas ime
diações de Brasília 

A criação de ovinos e caprinos não apresenta expressão eco
nômica, embora esta última seja, potencialmente, uma atividade 
que mereça estudos de viabilidade 

A suinocultura, de modo geral, é exercida de maneira semido
méstica, como a criação de aves, onde os animais vivem à solta, à 
procura de seu próprio alimento Não desconhecemos, no 
entanto, a existência de pequenos criatórios, tecnificados e des
tinados ao fornecimento de carne (suínos) ou carne e ovos (aves) 
para os centros consumidores 

A agricultura propriamente dita ocupa o primeiro lugar no 
emprego da mão-de-obra e representa, de forma diversificada, a 
sustentação do rurícola, embora muitas vezes de forma incom
pleta e deficitária As práticas agrícolas para estas culturas são 
tradicionais, com baixo nível tecnológico e pouco emprego de 
capital Vale ressaltar a utilização dos Solos Hidromórficos na 
região do Distrito Federal com cultivo de olerícolas sob manejo 
tecnificado visando a atender à demanda de Brasília 

Das lavouras de pequeno, médio ou grande portes, com fins 
industriais ou comerciais, destaca-se a de algodão, bem repre
sentada pelos municípios de Espinosa. Mato Verde, Monte Azul, 
Porteirinha, Malhada. Palmas de Monte Alto, Pindaí e Bom Jesus 
da Lapa, sendo a principal atividade econômica destas localida
des Atualmente, o algodão herbáceo de fibras longas e alta pro
dutividade vem substituindo o perene anteriormente cultivado, 
sendo os ma i ores rendimentos registrados em Goiás, embora a 
área plantada seja muito inferior à de Minas Gerais e Bahia Em 
geral, são cultivados em regiões de clima semi-árido, com baixas 
precipitações pluviométricas, temperaturas médias anuais eleva
das e solos com alta saturação de bases, freqüentemente 
Podzólico Eutrófico, Cambissolo eutrófico, Terra Roxa Estru
turada Similar eutrófica e, por vezes, Solos Aluviais e Litólicos, 
ambos eutróficos Devido à baixa remuneração da mão-de-obra 
rural nestas localidades, os trabalhos são comumente manuais e 
não raras vezes executados por mulheres e crianças, sendo relati
vamente pequena a participação de maquinaria agrícola, exceto 
nas atividades de preparo do solo para plantio 

A cana-de-açúcar e a mamona participam da relação dos pro
dutos geradores de renda No Estado da Bahia a área cultivada 
com cana, segundo os registros do IBGE para 1980- Produção 
Agrícola Municipal -, se concentra nos municípios de Caetité, 
Malhada, Bom Jesus da Lapa e Paratinga, com rendimentos 
médios que variam de 36 t/ha a 47 t/ha, em uma extensão de 



10 000 ha; para a mamona, são mencionados os municípios de 
Urandi. Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Corren
tina e Cocos, com uma área em torno de 7.000 ha e rendimentos 
médios de 500 kg/ha, o que pouco significa se compararmos este 
total com a área cultivada no município de lrecê, maior produtor 
baiano, que é superior a 87 000 h a Estas comparações parecem
nos importantes, uma vez que 45,8% da produção nacional de 
mamona (em baga) pertencem ao Estado da Bahia, o qual contém 
também a maior área plantada do território brasileiro, com cerca 
de 65% do total No Estado de Minas Gerais, as mesmas fontes 
indicam o plantio de 10.950 ha com cana-de-açúcar e uma pro
ducão média de 31 t/ha, sendo destaque, em área, os municípios 
de ·Januária, São Francisco e Manga e, em produtividade, Espi
nosa, Mato Verde e Monte Azul, com rendimentos de 50 t/ha; 
para a mamona, segundo os registros, a área cultivada é pouco 
significativa, destacando-se os municípios de Porteirinha e 
Janaúba como os mais representativos, mesmo assim com valo
res muito aquém daqueles registrados para os municípios baia
nos No Estado de Goiás, o principal produtor de cana-de-açúcar, 
para este polígono, é o município de Formosa, com uma área de 
2 000 ha (Fundação IBGE 1982a) Para a mamona não encontra
mos referência neste estado 

Com o recente decreto instituindo o Pólo Alcooleiro da Bahia, 
compreendendo os municípios do extremo sudoeste, esta região 
vem receber decisivo apoio no sentido de incentivo e desenvolvi
mento da agroindústria canavieira Apesar disto, é necessário que 
para sua efetiva implantação sejam também consideradas além 
das disponibilidades de terras devolutas as exigências da planta 
quanto ao solo e clima, o que causa certa apreensão, uma vez que 
grande parte da área considerada se caracteriza por solos areno
sos ou arena-argilosos, com baixa retenção de umidade e absor
cão de cátions, extremamente ácidos, com muito baixa fertilidade 
~aturai e elevada saturação com alumínio trocável, além de con
dicionantes climáticos, como a baixa e a má distribuição das pre
cipitações pluviométricas 

A mandioca é uma das plantas cultivadas mais disseminadas e 
participante abrigatória da dieta alimentar das populações desta 
área O Estado da Bahia é o maior produtor nacional de mandioca 
com cerca de 20% da produção total do País e, em área cultivada, 
é superado apenas pelo Estado do Maranhão Os municípios que 
mais produzem, dentro da área deste levantamento, são: Caetité, 
Barra, Bom Jesus da Lapa e Mortugaba, na Bahia, e São Fran
cisco, em Minas Gerais, sendo os maiores rendimentos desta cul
tura verificados em Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e 
Paratinga (Fundação IBGE 1982c) 

Para a cultura do arroz. invertem-se as posições de maior pro
dutor e maior área plantada, dentre os três estados compreendi
dos neste trabalho. Goiás é o que apresenta maior produção e 
maior superfície cultivada, tendo nos municípios de Paranã, 
Arraias e Campos Belos sua expressão maior A seguir, Minas 
Gerais, acrescentando os mais altos rendimentos e áreas signifi
cativamente importantes como os municípios de Monte Azul, 
Buritis, Arinos e Espinosa Na Bahia mencionaremos Bom Jesus 
da Lapa, São Desidério e Barreiras, como os mais representativos 
Não se pode desprezar, contudo, a produção do Distrito Federal. 
considerado mais pelas características e peculiaridades do que 
pela extensão ou rendimento da cultura Aqui, ele é cultivado em 
plena chapada, de relevo tabuliforme e vegetação de Savana, em 
solos latossólicos, e em alguns casos consorciado com eucalipto 
em área de reflorestamento ou mesmo em cultivo "exclusivo", 
nas áreas de sUl gentes, nestes planaltos, E?m solos, em geral. Hi
dromórficos Ao sul do Chapadão Central há grandes áreas de 
Latossolo Vermelho-Amarelo textura média e argilosa. relevo 
plano, vegetação de Savana, que vêm sendo cultivadas há dois ou 
três anos com arroz não irrigado, de forma mecanizada e com 
aplicação de adubos e corretivos 

Segundo informações dos produtores locais, a última safra 
(1980) sofreu considerável declínio de rendimento, atribuído a 
irregularidades nas condições climáticas Realmente esta poderá 
ser a causa prrncrpal, no entanto há que considerar também o tipo 
de solo, a barxa reseNa de nutrientes e a diminuicão do teor de 
matéria orgânica que se verifica quando da utiliz~cão intensiva 
com lavoura, logo após os primeiros anos de des~atamento e 

transformação da vegetação natural. Desconhecemos os deta
lhes técnicos da conducão deste programa, mas sabemos que 
são famílias provindas d.o Rio Grande do Sul. com tradição agrí
cola e de áreas onde a orizicultura é praticada em nível tecnifi
cado e sob irrigação No restante do Chapadão Central e 
Chapadas do Distrito Federal são também encontrados, com 
freqüência, extensos cultivos de arroz 

A cultura do feijão é outra que merece ser citada Nesta área há 
referências de cultivo em elevada escala comercial nos municí
pios de Barra, Barreiras, Mortugaba, Bom Jesus da Lapa, 
l\tlalhada, São Desidério, Santana e Santa Maria da Vitória, no 
Estado da Bahia; Buritis, Arinos, São Francisco e Rio Pardo de 
Minas, no Estado de Minas Gerais No restante dos municípios, a 
área cultivada é pouco expressiva, embora sempre presente, 
mesmo que como cultura de subsistência 

O milho é uma cultura generalizada nesta área Os municípios 
de Minas Gerais aqui compreendidos e que apresentam altas pro
ducões são: São Francisco, Monte Azul, São João da Ponte, 
Va~zelândia, Espinosa e Buritis, com um rendimento médio de 
1 500 kg/ha Os municípios baianos apresentam menor área cul
tivada e menor produtividade, merecendo citação: Bom Jesus da 
Lapa, Caetité, Mortugaba, Santa Maria da Vitória e Cocos, com 
rendimentos médios de 830 kg/ha Em Goiás, as áreas cultivadas 
são ainda menores, exceção para Formosa, no entanto com maior 
produtividade, da ordem de 1 300 a 1 800 kg/ha Os rendimentos 
desta cultura, registrados no Distrito Federal, são de 1 400 kg/ha 
Foram observados cultivos em quase todos os tipos de solos, 
com produções desde comerciais a. simplesmente. para con
sumo doméstico. 

O reflorestamento é outra atividade agrícola que recente
mente vem tomando impulso nesta área devido aos incentivos 
goyernamentais Verificou-se, por exemplo. que grandes exten
sões dos Planaltos do Divisor São Francisco-Tocantrns e dos 
Geraizinhos, antes recobertas por espécies de Savana, estão hoje 
transformadas em áreas reflorestadas com eucalipto e pmus 

Já nos Patamares do Chapadão. no Estado de Minas Gerais, as 
extensas áreas reflorestadas com eucaliptos situam-se em Areias 
Quartzosas e Latossolo Vermelho-Amarelo textura média, ambos 
distróficos e álicos, relevo plano Parece-nos forçoso considerar 
que o aproveitamento agrícola destas terras (de baixa fertilidade 
natural. muito baixa retenção de umidade e absorção de cátions, 
alta saturacão com alumínio trocável e situadas em clima de baixa 
precipitação e irregularidade na distribuição anual), para reflores
tamento, é uma forma muito nobre de utilização, apesar das impli
cações ecológicas que possam advir da alteração de um ecos
sistema em equilíbrio 

O objetivo destes plantios em larga escala visa a atender 
necessidades atuais e futuras de suprimento de carvão vegetal 
como fonte de energia calorífera para as siderúrgicas do Estado 
de Minas Gerais. 

Finalmente, a extração vegetal, que constitui uma forma primi
tiva de atividade, está representada pela exploração de madeira, 
em áreas de florestas, com o corte indiscriminado de espécies 
como a aroeira e a braúna, para cercas; pau-d'arco, cedro, sucu
pira, pau-sangue, pintadinho e umburana-de-cheiro (cerejeira). 
para marcenarias locais ou de outros centros; corte indiscri
minado de cerrados para carvão; coleta de frutos como umbu. 
jenipapo e buriti, para consumo direto ou transformação em 
doces; apanha de folhas de palmeiras (buritis, gariroba), para 
cobertura de casas ou confecção de cordas. cestos e esteiras 

3 7- DADOS ANALÍTICOS COMPLEMENTARES 

Compostos de duas tabelas com resultados analíticos das amos
tras e de uma tabela com a localizacão dos resultados no 
relatório 

Tabela 3 I- Contém os resultados analíticos de 198 amostras 
extras e 5 perfis de solos 

Tabela 3 li -Contém os resultados analíticos de 108 amos
tras de fertilidade para efeito de classificação 

Tabela 3 111- Contém a localização no relatório (n? da página) 
dos resultados analíticos das amostras extras e dos perfis rela
cionados no mapa de solos. 
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TABElA 3 I 
Resultados analíticos das amostras de solos para análise completa 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural fio cu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % !ação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

LEa 
A mod E1 80 0559 B 80-100 o tr 100 1 4 13 82 o 100 
m arg 

LEa 
A mod E3 800567 B 100-130 o 1 99 2 7 25 66 o 100 
m arg 

LEa 
A mod E6 80 0566 B 100-120 o tr 100 9 18 19 54 o 100 
arg 

LEd 
A mod E20 80 0575 B 120-140 o 2 98 9 18 15 58 o 100 
arg 

LEd 
A mod E24 79 1605 B 90-100 o 2 98 36 16 24 24 o 100 
méd 

LEd 
A mod E25 79 1559 B 100-120 o 1 99 18 29 21 32 o 100 
méd 

-~---~-

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) e Na2 C03 (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr Al2 03 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al 20 3 Fe 20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI1 N 

LEa 
A mod E1 80 0559 20,8 31.4 10,3 0.74 1,13 0,93 4.78 5,1 4,3 
m arg 

LEa 
A mod E3 80 0567 23,5 23.4 10,8 0.55 1.71 1,32 3.40 5,5 4,2 
m arg 

LEa 
A mod E6 80 0566 17,9 19,1 7,3 0,55 1,59 1,28 4,11 5.4 4,3 
arg 

LEd 
A mod E20 80 0575 18,7 21 ,O 9,5 0,55 1,51 1,17 3.47 5.4 4,7 
arg 

LEd 
A mod E24 79 1605 16,0 13,0 5,2 1,66 2.09 1,67 3,92 5,6 4,8 
méd 

LEd 
A mod E25 79 1559 15,5 13,2 14,9 0,80 2,00 1,16 1,39 4,7 4,2 
méd 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- A1+3 +S 

% T 

0,16 0,80 0,10 1,38 8 31,9 2 
Estrada Cabeceiras-Cabeceiras da Mata, a 5, 7 km de Cabe-

<1 63 ceiras Município de Cabeceiras, GO Lat 15°55'5 e long 
46°31 'WGr SD 23-Y-C 

Estrada Buritis-Cabeceiras, via Rio Urucuia e Córrego Pasma-
0,38 0,51 0,05 0,88 10 22,2 1 <1 67 do, a 11 ,9 km de 8uritis Município de Buritis, MG La! 

15°35'5 e long 46°30'WGr SD 23-Y-D 

0,35 0,48 0,07 0,83 7 21,5 1 <1 57 
Estrada Caraíbas-Faz Taquaril, a 3 km de Caraíbas Muni-
cípio de Buritis, MG Lat 15°38'S e long 46°37'WGr 
SD 23-Y-C 

0,26 0,34 0,07 0,58 5 
Estrada Formosa-Flores de Goiás, a 49,2 km de Formosa 

23,0 1 <1 o Município de Formosa, GO Lat 15°13 Se long 47°16'WGr 
SD 23-Y-C 

1,00 0,15 0,05 0,26 3 13,9 1 <1 26 
Estrada Pindaí-Guanambi, a 12 km de Pindaí Município de 
Candiba, BA Lat 14°25'5 e long 42°45 WGr SD 23-Z-B 

0,66 0,19 0,05 0,33 4 15,4 
Estrada Caetité-Tauapé, 14 km após Brejinho dos Ametistas. 

1 1 38 Município de Licínio de Almeida, BA Lat. 14°22'5 e long 
42°29 WGr 50 23-Z-B 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor C E do 

v ex! 
Mg+2 K+ Na+ ca+2 Mg"2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 

s T base) em a 25°C % mE/1 OOg 

t--- t--

0,2 0,04 001 0,3 0,5 4,2 5,0 6 

I--

0,3 0,08 0,01 0,4 0,8 2,9 4,1 10 

0,2 0,07 0,01 0,3 0,4 2,4 3,1 10 

----------

0,1 0,03 0,01 0,1 o 2,3 2,4 4 

2,3 0,5 0,03 0,01 2,8 1,0 3,0 6,8 41 

-

0,8 0,02 0,01 0,8 0,5 1,4 2,7 30 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Si! te natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % !ação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

LEd 
Afr E27 80 1282 B 90-110 o o 
arg 100 18 3.7 7 38 o 100 

LEe 
A mod E29 79 1606 B 100-120 o 2 98 14 18 27 41 35 15 
arg 

LEe 
A mod E34 79 1601 B 100-120 o o 100 23 33 19 25 4 84 
méd 

LEe 
Afr E37 79 1558 B 60-80 o o 100 28 32 18 22 o 100 
méd 

LEe 
câmb 

E40 
79 1563 A 0-20 o o 100 6 10 51 33 28 15 

A mod 79 1564 B 100-120 o o 100 6 10 49 35 29 17 
arg 

Ataque por H
2
S04 (d ~ 1,4 7) e Na2 C03 (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr Al2 0 3 
lab Fe,03 Si02 Al 20 3 

Fe 20 3 
Ti0 2 P,o, MnO Água KCI1N 

LEd 
A Ir E27 80 1282 12,7 15,7 4,0 0,73 1,38 1,18 6,16 5,0 4,7 
arg 

LEe 
A mod E29 79 1606 16,3 14,5 8,5 1,25 1,91 1,39 2,68 6,3 5,3 
arg 

LEe 
A mod E34 79 1601 12,4 10,0 4,8 0,47 2,11 1,61 3,27 6,3 5,6 
méd 

LEe 
Afr E37 79 1558 10,4 8,7 4,8 0,80 2,03 1,50 2,84 4,7 4,2 
méd 

LEe 
câmb 

E40 
79 1563 14,9 12,7 7,4 1,10 1,99 1,45 2,69 5,7 5,0 

A mod 79 1564 16,1 14,6 7,5 1,10 1,87 1,41 3,05 6,7 5,8 
arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- AI+' +S 

% T 

0.18 0,21 0,05 0,36 4 15,0 1 1 o Estrada Unaí-MG-200, a 10,2 km do entroncamento Municí-
pio de Unaí, MG Lat. 15•55'5 e long 46"31'WGr SD 23-
Y-C 

0,66 0,26 0,06 0.45 4 18,7 1 <1 o Estrada Riacho dos Machados-Porteirinha, a 3,5 km de Ria-
cho dos Machados Município de Riacho dos Machados, MG 
Lat 15"58'5 e long 43"03'WGr SD 23-Z-D 

0.76 0.42 0,06 0,72 7 13,1 
Estrada Correntina-Santa Maria, a 11 km de Correntina 

1 <1 o Município de Correntina, BA Lat 13•21'5 e lona 44•32'WGr 
SD23-X-C 

Estrada BA-156, trecho Oliveira dos Brejinhos-BR-242, a 3,8 
0,82 0,12 0,02 0,21 6 10,2 1 1 15 km de Oliveira dos Brejinhos Município de Oliveira dos Bre-

jinhos, BA Lat 12"19'5 e long 42•52'WGr SD 23-X-B 

1,55 1,18 0,12 2,03 10 22.2 1 <1 o Estrada Taiobeiras-Montes Clarinhos, via Ferreinópolis, a 1 O 

1.40 0.31 0,05 0,53 6 20,3 1 <1 c km de Montes Clarinhos Município de Salinas, MG Lat 
15"58'5 e long 42•13 WGr SD 23-Z-D 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do 

I I I v ext 
Na+ ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sal de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ 

s T base) em a 25"C % mE/1 OOg 

0,1 0,05 0,02 0,2 o 1,6 1,8 11 

3,3 0.7 0,01 0.01 0.4 o 1,1 5.1 78 

2,9 0,2 0,02 0,01 3,1 o 0,8 3,9 79 

0,9 0.3 0,09 0,01 1,3 0,2 1,0 2,3 56 

3.4 1.1 0,53 0,01 5,0 o 2,4 7.4 68 
1,2 1.4 0,29 0,01 2,9 o 0,7 3,6 81 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lacão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

LV a 
A mod E41 80 0558 B 70-100 o tr 100 5 49 7 39 29 26 
arg 

LV a 
A mod E44 79 1597 B 100-120 o o 100 13 41 24 22 o 100 
méd 

------ 1------

LV a 
Pálido 

E45 80 0581 A mod B 100-120 o o 100 26 45 7 22 o 100 

méd 

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

LV a 
A mod E46 79 1594 B 160-170 o o 100 29 48 7 16 9 44 
méd 

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

LV a 
Afr E48 79 1583 B 100-120 o 1 99 22 23 10 45 o 100 
arg 

------~-----L-- ---

,-------

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1 ,4 7) e Na, C0 3 (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki I< r A12 0â. 
lab Fe2 03 Si02 Al 20

3 Fe 20 3 TiO, P20 5 MnO Água KCI 1N 

-~ -- ------ -------

LV a 
A mod E41 80 0558 12,5 18,1 3,8 0,77 1,17 1,03 7,46 5,1 4,4 
arg 

----

LV a 
A mod E44 79 1597 10,8 9,0 3,0 
méd 

0,43 2,04 1,68 4,69 4,8 4,0 

-

LV a 
Pálido 

E45 80 0581 A mod 9,7 8,4 0,9 0,62 1,96 1,84 14,71 5,2 4,3 

méd 

-----

LV a 
A mod E46 79 1594 7,4 6,7 1,9 
méd 

0,44 1,88 1,59 5,52 5,3 4,2 

LV a 
Afr E48 79 1583 17,6 16,3 3,6 0,54 1,84 1,61 7,10 4,0 3,8 
arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 
% T 

0,18 0,42 0,08 0,72 5 16,6 2 <1 67 Estrada Unaí-Cabeceira da Mata, 11 ,6 km de Cabeceira da 
Mata Município de Unaí, MG Lat 15"59'S e long 46"46'WGr 
SD 23-Y-C 

1,09 0,22 0,03 0,38 7 12,3 <1 <1 58 
Estrado Serra Dourada-Santana, a 2,6 km da entrada para 
Santana Município de Santana, BA Lat 12"58'S e long 
44"01 'WGr SD 23-X-A 

0,32 0,07 0,03 0,12 2 8,9 1 1 67 
Estrada Ba>reiras-Cabeceiras de Pedra, a 53 km de Barreiras 
Município de Baneiras, BA Lat 12"05'5 e long 45"26'WGr 
SD 23-V-B 

-· 

0,44 0,11 0,04 0,19 3 7,2 1 1 60 
Estrada BR-242, trecho Barreiras-Cristópolis, a 47 km de 
Barreiras Município de Angical, BA Lat 1 2•1 O S e long 
44"34'WGr SD 23-X-A 

Estrada Lagoa do Dionísio-M r nas do Espírito Santo, a 7 km de 
0,22 0,23 0,04 0,40 6 15,1 1 <1 66 Minas do Espírito Santo Município de Brotas de Macaúbas, 

_L BA Lat 12"07'S e long 42"08'WGr SD 23-X-B 

Complexo sortivo mE/1 Oüg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor C E do 

v ext 
ca+2 Mg» K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

s T base) em a 25•C % mE/100g 

0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 2,2 2,5 4 

0,5 0,01 0,01 0,5 0,7 1,5 2,7 19 

0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 0,9 1,2 8 

0,2 0,01 0,01 0,2 0,3 0,9 1,4 14 

0.4 0,04 0,01 0,5 1,0 1,9 3.4 15 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >zo 20-2mm <z 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

LV a 
80 0579 A 0-15 o 8 92 15 14 24 47 26 45 

Afr E49 
80 0580 B 100-120 o 6 94 9 13 18 60 o 100 

arg 

LV a 
Afr E 50 79 1596 B 160-170 o o 100 33 47 5 15 1 93 
méd 

LV a 
Afr E51 79 1613 B 100-120 o o 100 30 46 12 12 6 50 
méd 

-

LV a 
Afr E 52 79 1566 B 100-120 o o 100 30 23 18 29 o 100 
méd 

LV a 
Afr E 53 79 1567 B 100-120 o 2 98 22 24 26 28 1 96 
méd 

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.4 7) e Na2 C0

3 
(5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr Al
2
0

3 
lab Fe2 0 3 

Si o, Al,o, Fe
2
0

3 
Ti0

2 P2 0 5 
MnO Água KCI1N 

LV a 80 0579 21.4 19,0 8,2 0,60 1,91 1.49 3,63 6,2 5,6 Afr E49 
80 0580 26,0 22,8 7,3 0,69 1,94 1,61 4,90 5,0 3,8 arg 

LV a 
Afr E50 79 1596 6.7 6.4 1.7 0,34 1.78 1,52 5,92 5,3 4.4 
méd 

LV a 
Afr E51 79 1613 6,1 5,1 1,8 0,28 2,03 1,66 4.42 5,6 4,2 
méd 

LV a 
Afr E 52 79 1566 13,5 10,8 3,0 0,38 2,12 1,80 5,63 4.4 3,9 
méd 

LV a 
A fr E 53 79 1567 
méd 

12.7 9,8 2,5 0,34 2,20 1,90 6,16 4,6 3,7 
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Silte 

Argila 

% 

0,51 
0,30 

0,33 

1,00 

0,62 

0,93 

ca+2 

10,9 
1.2 

0,1 

0,3 

0,7 

0,3 

c 
% 

0,20 
0,20 

0,14 

0,10 

0,17 

0,10 

Mg+z 

1,2 
0,6 

N 
% 

0,05 
0,06 

0,03 

0,04 

0,05 

0,05 

MO 
% 

0,34 
0,34 

0,24 

0,17 

0,29 

0,17 

C/N 

4 
5 

5 

3 

3 

2 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

K+ Na+ Valor 
s 

0,44 0,03 12,6 
0,06 0,02 1,9 

0,01 0,01 0,1 

0,01 0,01 0,3 

0,04 0,01 0,8 

0,02 0,01 0,3 

Equiv 
de 

umidade 

Al+3 

o 
2,1 

0,2 

0,3 

1,0 

2,0 

24,1 
21.2 

6,6 

5,9 

13,7 

14,5 

H+ 

2,3 
2,6 

0,9 

0,8 

1,2 

1,8 

p 
ppm 

Lab: SNLCS 

Sat 
e/Na+ 

100 Na+ 
100 Al+3 

Valor 
T 

14,9 
6,6 

1,2 

1,4 

3,0 

4,1 

T 

<1 
<1 

% 
Valor 

v 
(sat de 
base) 

85 
29 

8 

21 

27 

7 

o 
53 

67 

50 

56 

87 

Localização 

Estrada BR-242, trecho lbotirama-Barreiras a 1 3 km após 
Serra do Muquém Município de Barra, BA Lat 12°13'5 e 
long 43°31 'WGr SD 23-X-A 

Estrada Cantinho-Mariquita, a 3,6 km de Cantinho Município 
de Cristópolis, BA Lat 12°16'5 e long 44°20'WGr SD 23-
X-A 

Estrada Barreiras-Riachão das Neves, a 13,6 km de Barreiras 
Município de Barreiras, BA Lat 12°03'5 e long 44°58'WGr 
SD 23-X-A 

Estrada BR-122, trecho Janaúba-Pai Pedro, a 19 km de 
Janaúba Município de Janaúba, MG Lat 15°42 S e long 
43°15'WGr SD 23-Z-D 

Estrada Janaúba-Tocandira, via Fazenda Dengoso, 15 km 
após a Faz Dengoso Município de Janaúba, MG Lat 
15°35'5 e long 43°15 WGr SD.23-Z-D 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

I I I ext 
mmhos/ Água ca+2 Mg+z K+ Na+ 

em a 25°C % mE/100g 

PEDOLOGIA/383 



TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lacão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mrn mm 

LV a 
Afr E 54 79 1560 B 160-170 o o 100 41 35 11 13 o 100 
méd 

LVPa 
79 1581 A 0-15 o 100 14 55 19 12 5 58 

A mod E 55 o 

méd 79 1582 B 80-100 o 1 99 10 49 23 18 9 50 

LVd 
A mod E65 79 1611 B 100-120 o o 100 8 43 16 33 25 24 
méd 

-

LVd 
Afr E71 800587 B 140-160 o tr 100 35 48 3 14 2 86 
méd 

TSa 80 0576 A 0-15 o 2 98 13 26 16 45 24 47 
A mod E76 

80 0577 B 80-100 o 2 98 9 23 18 50 o 100 
arg 

Ataque por H
2
S0

4 
(d = 1.4 7) e Na 2 C03 (5%)% pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr Al2 0 3 
lab Fe2 03 

Si02 Al 20 3 Fe,o, Ti0 2 P20 5 
MnO Água KCI 1N 

LV a 
Afr E 54 79 1560 6,6 4,6 2,6 1,99 2.44 1.79 2,77 4,7 4,0 
méd 

LVPa 79 1581 5,3 4,1 1,6 0,20 2,20 1,76 4,02 4,9 3,8 
A mod E 55 
méd 

79 1582 8,5 6,8 1,9 0,30 2,12 1,80 5,61 4.7 3,8 

LVd 
A mod E65 79 1611 11,8 10,5 6,2 0,55 1,91 1,39 2,65 4,7 4,0 
méd 

LVd 
Afr E71 80 0587 5.7 5,3 1,2 0,36 1,83 1,60 6,93 5.4 4.4 
méd 

TSa 
80 0576 15,3 14.4 8,1 0,28 1,81 1,33 2.79 5,1 4,1 

A mod E76 
arg 80 0577 17,0 16,9 8,3 0,39 1,71 1,30 3,19 5,2 4,2 
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Lab: SNLCS 

Snt 
Silte Equiv e/Na+ 100 A1+3 
--~ c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

% T 

0,85 0,11 0,04 0,19 3 6,1 1 3 90 
Estrãda Palmas de Monta Alto-Mandiroba, 21 km de Man-
diroba Município de Palmas de Monte Alto, BA Lat 14°26'5 
e long 43°1 O'WGr 50 23-Z-B 

1,58 0,82 0,10 1A1 8 8,0 3 <1 83 Estrada Boa Vista-Muquém, a 12 km de Boa Vista Município 
1,28 0,16 0,04 0,28 4 8,9 1 <1 55 de Barra, BA Lat 12°03'5 e \ong 43°54'WGr SD23-

X-B 

0.48 0,28 0,06 0.48 5 14,5 1 4 o Estrada Vanderlei-BR-242, a 4,5 km da BR-242 Município 
de Cristópolis, BA Lat 12°13'5 e long 44°02'WGr SD 23-
X-A 

0,21 0,09 0,04 0,15 2 5.4 <1 1 o 
Estrada BR-020, trecho Roda Velha-Posse, 27 km após Roda 
Velha, dreno lado direito da estrada, a 3 km da mesma Mu-
nicípio de São Desidério, BA Lat 13°03'5 e long 46°03 WGr 
SD 23-V-D 

0,36 

I 

0,89 0,12 1,53 7 19,1 1 <1 63 Estrada Planaltina-Faz Córrego Rico, a 18,5 km de Plana!-
0,36 0,37 0,09 0,64 4 20,3 1 <1 67 tina Município de Planaltina, GO Lat 15°18'5 e long 

47°41 'WGr SD 23-Y-C 

Complexo sortivo mE/100g Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I ~ Valor C E do 
v ext 

ca+2 Mg<z K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+z Na+ 
s 1 base) em a 25°C % mE/100g 

0,1 0,02 0,01 0,1 0,9 0,3 1,3 8 

0,5 0,11 0,01 0,6 0,8 3,9 5,3 11 

I 
0,2 0,03 0,01 0,2 1.0 1,2 2.4 8 

0.4 0,05 0,08 0,5 o 1.4 1,9 26 

0,2 0,01 0,01 0,2 o 0,9 1,1 18 

0,6 0,12 0,01 0.7 1,2 3,6 5,5 13 
0,2 0,07 0,01 0,3 0,6 2,6 3,5 9 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural fio cu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >2o 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 
--

TSd 
A mod E77 80 0578 B 50-80 o Ir 100 4 2 34 60 53 12 
arg 

TSd 80 0564 A 0-20 o 2 98 23 23 12 42 29 31 Afr E78 
80 0565 Bt 60-80 o 3 97 17 22 g 52 o 100 arg 

TSe 
A chern E79 80 0593 B 60-75 o 10 90 1 1 36 62 13 79 
m arg 

TSe 
80 0568 A 0-15 o 1 99 7 3 25 65 54 17 A mod E80 

m arg 80 0669 B 60-80 o Ir 100 5 2 20 73 1 99 

PE Tb 80 0560 A 0-25 o 6 94 5 g 40 46 32 30 
A chern P23 80 0561 81 25-45 o 1 99 3 5 37 55 52 5 
arg /m arg 80 0562 82 45-65 o 1 99 3 2 34 61 58 5 

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.4 7) e Na 2 C03 (5%)% pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr ~ lab Fe2 0 3 
Si02 Al 20 3 Fe 20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI 1N 

TSd 
A mod E77 80 0578 24,2 19,1 8,8 0,65 2,15 1,66 3.41 5,3 3,9 
arg 

TSd 80 0564 14,0 15,5 8,1 0.47 1,53 1,15 3,00 6.4 5.4 Afr E78 
80 0565 17,0 18,5 10,0 1,55 1,56 1,15 2,90 5,1 4,3 arg 

TSe 
A chern E7g 80 0593 28,6 19,8 6,2 0,52 2.46 2,05 5,0 7,0 5,6 
m arg 

TSe 
80 0568 26,5 19,8 0.41 2,25 1,73 3,34 6,1 4,6 A mod E80 9,3 

m arg 80 0669 29.7 20,9 8,6 0.47 2.42 1,91 3,81 5,7 4,0 

PE Tb 80 0560 14,7 9,8 5,8 0,29 2,55 1,85 2,65 6,3 5,3 
A chern P23 80 0561 24,0 15.4 7,2 0,39 2,65 2,04 3,36 6,7 5,3 
arg fm arg 800562 26,0 17,1 7,8 0.45 2,59 2,00 3.43 6,6 5,0 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 
-~ ... c N MO C/N de p 100 Na+ ~~- Localização Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

T % 

0,57 0,54 0,10 0,93 5 25,1 1 <1 25 Estrada Faz Córrego Rico-Povoado de Mato Seco, a 13,2 km 
da Faz Córrego Rico Município de Planaltina, GO Lat 
15'07'S e long 47'50'WGr SD 23-Y-C 

0,29 0,26 0,05 0.45 5 18,9 1 <1 o Estrada Buritis-Cabeceira da Mata, a 1 5 km de Buritis. Muni-
0,17 0.45 0,05 0,77 9 21,1 1 <1 25 cípio de Cabeceiras, GO Lat 15'43'S e long 46'33'WGr 

SD 23-Y-C 

0,10 1,01 6 <1 o Estrada Coribe-São Félix, entrada à direita no lugarejo de 0,58 0,59 25,5 <1 Ranchinho Município de Coribe, BA Lat 13'43'S e long 
44'24'WGr SD 23-X-C 

0,38 1,65 0,19 2,84 9 29,8 1 <1 o Estrada Cabeceira-Cabeceira da Mata, entrada à esquerda 1 
km após Lagoa Mato Grande em direção Formosa, via Faz 0,27 0,29 0,07 0,50 4 32,0 1 <1 25 Salto, ponto 2 km após o Rio Urucuia Município de Cabecei-
ras, GO Lat 15'40'S e long 46'57'WGr SD 23-Y-C 

0,87 3,56 0,25 6,12 14 31,5 2 <1 o Estrada Unaí-Cabeceiras, a 15,6 km de Cabeceiras Municí-0,67 0,59 0,10 1,01 6 27,3 1 <1 o pio de Cabeceiras, GO Lat 15'52'5 e long 46'49WGr 0,56 0,38 0,08 0,65 5 29,9 1 <1 o SD23-Y-C 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor C E do 

v ext 
Mg+2 Na+ ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 K+ 

s T base) em a 25'C % mE/100g 

3,g 0,8 0,12 0,01 4,8 1,5 4,1 10,5 46 

4,5 0,5 0,26 0,01 5,3 o 2,0 7,3 73 
0,2 0,2 0,21 0,02 1,2 0.4 2,9 4,5 27 

12,0 1,g 0.42 0,02 14,3 o o 14,3 100 

7.4 2,1 0.44 0,02 10,0 o 4,3 14,3 70 
4,1 1,0 0,21 0,04 5.4 1,8 3,3 10,5 51 

11,g 1,1 0,29 0,04 13,3 o 4,3 17,6 76 
10,0 1,8 0,16 0,03 12,0 o 1,5 13,5 89 
12,3 2,2 0,16 0,04 14,7 o 1.4 16,1 91 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho tina grossa fina 0,05- Argila % lacão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 
--

PE Tb 81 1129 A 0-30 o 1 99 20 8 41 31 27 13 
A mod E88 
méd /arg 

81 1130 B 40-80 o 5 95 13 8 36 43 41 5 

PE Tb 79 1612 A 0-20 o o 100 37 31 17 15 12 20 A mod E92 
méd 

79 1614 8 80-100 o o 100 30 28 19 23 19 17 

PEL Tb 79 1602 A 0-10 o 1 99 45 33 13 9 5 44 
A mod E96 
aren /méd 

79 1603 B 100-120 o 3 97 27 30 24 19 o 100 

PVd Tb 
79 1599 A 0-20 o 4 96 17 28 33 22 14 36 

~ 
A mod E100 
méd 79 1600 B 80-100 o 1 99 21 31 18 30 4 87 

PS Ta c/ 
case A E104 80 0595 82 80-100 o 13 87 13 19 32 36 26 28 
mod méd I 800596 83 130-150 o 12 88 15 22 30 33 31 6 
arg 

Ataque por H2S04 (d ~ 1 ,4 7) e Na2 co, (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr ~8 
lab Fe20 3 

Si02 Al 20, Fe 20 3 
Ti0 2 P20 5 MnO Água KCI1 N 

PE Tb 81 1129 13,5 9,1 7,7 0,33 2,52 1,64 1,85 5,8 5,4 
A mod E88 
méd /arg 

81 1130 20,9 13,4 6,9 0,29 2,65 2,00 3,05 5,6 5,1 

PE Tb 791612 6,2 5,2 1,6 0,18 2,03 1,69 5,10 5,4 4,5 A mod E92 
méd 

791614 11,0 9,3 2,8 0,35 2,01 1,69 5,21 5,6 4,4 

PEL Tb 79 1602 4,8 3,4 1,9 0,33 2,40 1,77 2,80 6,3 5,5 A mod E96 
aren /méd 

79 1603 10,3 7,6 2,8 0,49 2,30 1,87 4,26 4,5 4,2 

PVd Tb 79 1599 7,4 5,3 3,0 0,31 2,37 1.74 2,77 5,6 5,1 
A mod E100 
méd 

79 1600 12,2 8,8 4,1 0,45 2,36 1,82 3,37 5,3 4,0 

1--

PS Ta c/ 
case A 

E104 80 0595 17,9 10,6 3,3 0,53 2,87 2,40 5,04 8,8 6,7 
mod méd / 800596 16,4 9,8 9,6 0,43 2,84 1,75 1,60 8,0 6,7 
arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 A1+3 

-- c N MO C/N de p 100Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

% 
T 

1,32 2,01 0,18 3,45 11 22,8 <1 <1 o Estrada laciara-São Domingos(G0-110), a 11 km de laciara 

0,84 0,44 0,06 0,52 7 19,7 <1 <1 o Município de laciara, GO Lat 14'00'S e long 46'39'WGr 
SD 23-Y-A 

1,13 0,91 0,11 1,57 8 10,1 3 <1 36 Estrada Angical-8arreiras, a 22 km de Angical Município de 

0,83 0,13 0,04 0,22 3 1,6 1 <1 5 Barreiras, BA Lat 12'04'S e long 44'52 WGr SD23-
X-A 

1,44 0,70 0,09 1,20 8 6,2 3 <1 o Estrada BR-242, trecho lbotirama-Rio Para mirim, a 5,6 km do 

1,26 0,07 0,04 0,12 2 9,8 1 <1 o Rio Paramirim Município de Oliveira dos Brejinhos, BA Lat 
12'1,3'S e long 42'49 WGr SD 23-X-B 

1,50 1,46 0,16 2,51 9 18,0 2 <1 o Estrada Correntina-Mocambo, via Faz Pedra Branca, a 5 km 

0,60 0,22 0,06 0,38 4 13,4 2 <1 38 após a Fazenda Município de Santa Maria da Vitóna, BA Lat 
13'17 S e long 44'33 WGr SD 23-X-C 

0,89 0,13 0,05 0,22 3 19,6 4 13 o Estrada BR-242, entroncamento com BA-156, margem do 

0,91 0,07 0,03 0,12 2 17,0 4 8 o Rio Paramirim Município de Oliveira dos Brejinhos, BA Lat 
12'16'S e long 42'46'WGr SD 23-X-B 

I 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I 
Valor C E do 

I ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
v ext 

Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
s T base) em a 25'C % mE/100g 

8,2 1,0 0,30 0,02 9,5 o 3,2 12,7 75 
4,1 1,4 0,46 0,02 6,0 o 1,0 7,0 86 

2,4 0,3 0,01 0,01 2,7 1,5 1,8 6,0 45 
1,6 0,3 0,01 0,01 1,9 0,1 1,1 3,1 61 

2,3 0,1 0,15 0,01 2,6 o 1,4 4,0 65 
1,5 0,1 0,02 0,01 1,6 o 1,4 3,0 53 

6,6 0,3 0,12 0,01 7,0 o 3,6 10,6 66 
1,3 0,2 0,03 0,01 1,5 0,9 1,8 4,2 36 

5,2 3,5 0,24 1,28 10,2 o o 10,2 100 
5,6 3,4 0,29 0,83 10,1 o o 10,1 100 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % I ação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0.20 0,20-0,05 0,002 <0.002 % 

mm mm mm mm mm mm 

Ca Tb 
A mod E110 81 1128 8 20-50 o 2 98 10 8 49 33 28 15 
méd 

Ca Tb 
case E112 81 1127 8 20-40 3 16 81 10 8 55 27 26 4 A mod 
méd 

Ce Ta 
Afr E120 79 1584 8 100-120 o 5 95 6 7 30 57 46 19 
arg 

Ce Tb 79 1585 A 0-20 o 4 96 9 8 31 52 40 23 A mod E123 
79 1586 8 100-120 o 3 97 7 9 30 54 41 24 arg 

-------

Ce Tb 
A mod E125 79 1598 B 100-120 o o 100 21 31 14 34 4 88 
méd 

--

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.4 7) e Na 2 C03 (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr Al2 0 3 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al 20 3 Fe,o, Ti0 2 
P20 3 MnO Água KCI 1N 

Ca Tb 
A mod E110 81 1128 14,3 9,1 3,6 0,39 2,67 2,13 3,96 4,6 3,8 
méd 

Ca Tb 
case 

E112 81 1127 19,0 12,7 7.4 0,32 2.54 1,85 2,69 4.4 4,0 A mod 
méd 

Ce Ta 
Afr E120 79 1584 26.4 22.7 8,1 0,50 1,98 1,61 4.40 7,0 6,0 
arg 

Ce Tb 79 1585 23,1 18.7 8,1 0,50 2,10 1,65 3,62 6,7 5,8 
A mod E123 

79 1586 24,7 20,9 8,9 0,59 2,01 1,58 3,69 7,2 6.0 
arg 

Ce Tb 
A mod E125 79 1598 13,8 10,6 4,5 0,34 2,21 1.74 3,70 5,8 4,9 
méd 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 
% T 

1.48 0.48 0,06 0,81 8 21,1 <1 <1 54 
Estrada São Domingos-laciara (G0-11 0), a 37,9 km de São 
Domingos Município de São Domingos, GO La!. 13•38'S e 
long 46•31'WGr SD 23-V-C 

2,04 0.48 0,06 0,81 
Estrada Cavalcante-São José, a 51,3 km de Cavalcante 

8 27,6 <1 <1 74 Município de Cavalcante, GO Lat 13"41 'Se long 47"43'WGr 
SD23-V-C 

Estrada BR-242, trecho lbotirama-Barreiras, entrada à es-
0,53 0,67 0,09 1,15 7 23,5 7 <1 o querda, 38 km após lbotirama Ponto a 1 O km da BR-242 

Município de Barra, BA Lat 12•18'S e long 43"32'WGr 
SD 23-X-A 

0,60 1,61 0,11 2,77 15 24,2 2 o Estrada BR-242, trecho lbotirama-Barreiras entrada a es-
<1 querda 38 km após lbotirama Ponto a 17,5 km da BR-242 0,56 0,33 0,04 0,57 8 22,3 1 <1 o Município de Barra, BA Lat 12•22'S e long 43"35'WGr 

SD 23-X-A 

f------1-

0.41 0,06 0,03 0,10 2 14,6 1 <1 o Estrada Correntina-Mocambo, a 8 km de Correntina Municí-
pio de Correntina, BA Lat 13"1 9'S e long 44"36'WGr 
SD23-X-C 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do 

I l I v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

s T base) em a 25•C % mE/100g 

1,3 0,6 0,13 0,03 2,1 2,5 1,8 6.4 33 

0,3 0,15 0,01 0,5 1.4 1,5 3.4 15 

15,7 0,1 0,08 0,02 15,9 o 1,3 17,2 92 

14,5 1,0 0.42 0,02 15,9 o 2,3 18,2 87 
12,0 0,9 0,09 0,02 13,0 o 1,0 14,0 93 

6,7 0,3 0,03 0,01 7,0 o 1.4 8.4 83 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N? lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0.05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 
----~--- !--~~-------

C e 
lat E138 79 1568 B 100-120 o 3 
Afr 

97 10 10 21 59 5 92 

arg 

~ ---- ~---------- --~~--

AO a 79 1 595 c 240-250 o o A fr 
100 32 51 6 11 9 18 

------ ~~-- ----------

v 79 1 592. A 0-18 o o 100 14 26 33 27 24 11 
A chern 79 1 593 c 20-50 o o 100 6 13 35 46 46 o 
arg 

----- ----- - --f-------- --~--- --~~ c--
v 
C carb E153 79 1 5 70 A o 30 o o ,oo 17 27 25 31 30 3 
A mod 79 1571 c 50-80 o 5 95 15 14 29 42 36 14 
arg 

-------- ------ ------- ---- --------r---~-- ~------ -------- -----------

R a 
A mod E154 79 1604 A 0-20 o 4 96 13 72 14 14 o 
silt 

------ ------- ---------l- r------- -----~----- ----

R e 
A mod E156 81 0275 

A -0~1 ~ -1 _l_ 16 83 27 4 32 37 18 51 
arg 

--~-
--~----- -----

---- ---- - -- -------~--

Ataque por H
1
S0

4 
(d ~ 1.4 7) e Na 2 C01 (5%) % pH(1 :2,5) 

Solo N? Prot Ki I< r 
Al2 0 3 

lab Fe,-o-; 
Si02 AI, o, Fe,o, TiO, P2 0 5 

MnO Água KCI 1N 

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

C e 
lat E138 79 1568 27,2 22,0 7,6 0,52 2.1 o 1.72 4,54 5.4 4,3 
Afr 
arg 

--- -~------ ~------ -----~ ---

AO a E146 79 1 595 5.7 4,8 1.1 0,30 2,02 1,76 6,83 5,2 4,2 
A fr 

----~-- -------- ------- ----------

v 79 1 592 13,0 6,9 2,8 0,23 3,21 2,55 3,86 6,3 5,2 
A chern E152 

79 1 593 23,0 13,6 5,0 0,36 2,88 2,33 4,26 6,5 5,5 
arg 

-~- ---- ------ ---~ c---- ------~---- -

v 
C carb E153 79 1570 15.7 94 3,2 0,31 2,84 2,33 4,61 7,6 6.7 
A mod 79 1571 14,6 10,0 3,1 0,31 2.48 2,07 5,05 8,2 7,3 
arg 

~----- - - ------- --~- ------- -- -

R a 
A mod E154 79 1604 9,0 6,0 7,5 0,81 2,55 1.42 1,25 4.4 3,8 
silt 

-r-------

J 
R e 
A mod E156 81 0275 17,3 11,8 6,3 0,31 2.49 1,86 2,94 5,9 5.5 
arg 

_L ____ 
~ '-
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Lab · SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 
~- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +5 

% T 

1------

0,36 0,29 0,06 0.50 5 22,8 1 <1 1 Estrada Muquém-BR-242, a 7 km de Muquém Município 
de Barra, BA Lat 12°08'5 e long 43°34WGr SD 23-
X-A 

r---

0,55 0,25 0,04 0.43 6 5.4 1 1 75 
Estrada BR-242, trecho Barreiras-Cristópolis, a 15,5 km de 
Cristópolis Município de Angical. BA Lat 12°1 0'5 e long 
44°32 WGr SD 23-X-A 

--- ---- 1------ f--------- - -

I ,22 1,33 0.20 2,29 7 20,5 2 <1 o Estrada Mocambo-Barreiras, via Gameleira, a 9 km de 
0.76 0,68 0,16 1,17 4 24,8 1 <1 o Mocambo Município de Barreiras, BA Lat 12°14'5 e long 

45°03 WGr 50 23-V-B 

---- ----- -- --- ---~-

0,81 0,54 0,05 0,93 
Estrada Lagoa Fétida-Pernambuco (lado esquerdo do Riacho 

11 18,2 1 <1 o Brejo Velho), a 1 O km de Pernambuco Município de Bom 0,69 0,25 006 0.43 4 18.7 1 <1 o Jesus da Lapa, BA Lat 12°39'5 e long 43°1 B WGr SD 23-
X-B 

-~~~--- -- -- -f-------- ----~--- f---------1--- --- ------~--~~------------~ 

Estrada Canatiba- Barra de Cima, a 6,6 km de Canatiba Muni-5,14 0,85 0.13 1.46 7 22,5 2 <1 77 cípio de Macaúbas, BA Lat 13°04 S e Long 42°52 WGr 
SD 23-X-D 

--- -------1-- --- ------- ~----1------1----- ------ -----

Estrada Posse-Trombas, a 9 km de Trombas Município 
0,86 2,11 0,20 3,63 11 25,8 2 <1 o de Posse, GO Lat 14°07 s e long 46°27'WGr SD 23-

Y-B 
-------- ------ ------ -~~ 

L_ _______ 
L.___ 

r- --- ------------------~--------------- -----~------------, 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada 

S T 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

% 1---------.--------+-----~, Valor C E do 
V ext 

(sat de mmhos/ Água C a +l Mg +l K+ Na+ 
base) em a 25°C % ·<:------ mE/1 OOg ------1> 

Ca"

2 

-~--M-g_+_2 __ ,__K_+ __ r:~-~-a-lo-r---.---A-I+-3-~.---H-+--~---V-a-lo_r ___ 

--- ---- ------- -~~- -- - -----~ -~ --1-- ----1------t------t-----+--~-- -----~--.--- -----.---------~- ---

9,1 

í ,8 
10,2 

20,8 
22,3 

0,1 

0,3 

0,9 

I ,8 
2,2 

0.7 
0,8 

~r----9.6 1,8 

--- ----

0,03 

0,01 

0,26 
0,22 

:.:i -r 
0,03 

0.40 

0.01 

0.01 

0,02 
0,07 

0,05 
0,10 

0,01 

10,0 0,1 2.7 12.8 78 

- --- --------- --------- ------------- ----1---- - -------1-------+----- -------

o 1 0,3 0,9 1.3 8 

-----~----- ------- ----~--1-----+ ----- 1---------- ------1------- -----

3,9 o 2,0 5,9 66 
12,7 o 2,3 15,0 85 

r------ ------ --- -- -------- -------+-------!---

21,7 o o 21.7 100 
23,2 o o 23,2 100 

-----1-------~----- ----- 1-------- ~---t------ ---~-1------

0,3 1,0 3,0 4,3 7 

--- ----- ---~---- ------- -------+--+---~---

11,8 o 4,2 16,0 74 

L_ ___ _j___ __ _ _____ ___j ____ J_ ___ _l --- ____ L_ ____ ._ ____ !_ ___ __L ___ .L. ___ _ 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prof Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % I ação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

LEa 
A mod E2 81 0868 B 100-120 o 8 96 5 6 14 75 o 100 
m arg 

-

LEa 
A mod E4 81 0294 8 130-160 o Ir 100 4 4 11 81 8 90 
m arg 

LEa 
A mod E7 81 1101 B 100-120 o 3 97 13 11 20 56 o 100 
arg 

LEa 81 0278 A 0-15 o Ir 100 45 31 6 18 10 44 
A mod E8 81 0279 B 140-160 o 100 25 41 6 28 o 100 Ir 
méd 

LEa 
A mod E10 81 0877 B2 100-110 o Ir 100 17 45 9 29 o 100 
méd 

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr l\_lz03 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al,o, Fe,o, Ti0 2 P,O, MnO Água KCI 1N 

LEa 
A mod E2 81 0868 25,1 25,2 11,7 0,51 1,69 1,31 3,38 5,0 4,1 
m arg 

LEa 
A mod E4 81 0294 14,9 35,5 15.7 1,13 0.71 0,56 3,55 5,2 5.7 
m arg 

LEa 
A mod E7 81 1101 24,3 18,8 9,6 0.43 2,20 1,66 3,07 5,6 4,0 
arg 

LEa 81 0278 8,0 6,2 3,0 0,22 2,19 1,67 3,23 5,6 4,6 
A mod E8 81 0279 10,7 8,9 4,2 0,30 2,04 1.57 3,32 5,1 4,2 
méd 

LEa 
A mod E10 81 0877 13.4 10,1 4.4 0.40 2,26 1,77 3,60 3,9 3,8 
méd 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ --~ Localização Argila % % % umidade ppm --~ Al+3 +S 

% T 

0,19 0,75 0,06 1,29 13 29,0 <1 <1 59 
Estrada Galheitos-Campos Belos (via G0-362), a 63,7 km de 
Galheiros Município de Campos Belos, GO Lat 13•02'S e 
long 46•40'WGr SD 23-V-C 

0,14 0,67 0,06 1,15 11 32,8 <1 1 60 
Estrada Cidade Escola da Fraternidade-G0-118, a 11 km da 
Cidade Escola da Fraternidade Município de Alto Paraíso de 
Goiás, GO Lat 14"22'S e long 47"33'WGr SD 23-Y-A 

0,36 0,39 0,06 0,67 7 26,8 <1 <11 67 
Estrada Campos Belos-Novo Alegre, 8,2 km de Novo Alegre 
Município de Campos Belos, GO Lat 12"5B'S e long 
46•35'WGr SD 23-V-A 

0,33 0,99 0,08 1,70 12 9,8 2 <1 17 Estrada laciara-Faz Assa Peixe, a 5,3 km de laciara. Municí-
0,21 0,07 0,02 0,12 4 9,3 1 1 78 pio de laciara, GO Lat 14"06'S e long 46•40'WGr SD 23-

Y-A 

~-----1-

0,31 0,34 0,06 0,58 6 12,5 <1 1 71 
Estrada Santana-Santa Maria da Vitória, a 12 km de Santana 
Município de Santana, BA Lat 13"06'S e long 44"03'WGr 
SD 23-X-C 

I 
Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

% 

_:j"".,_ Valor C E do 

I I I v ext 
K+ Na" Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

s T base) em a 25•C % mE/100g 

---f---~ 

0,7 0,15 0,02 0,9 1,3 3,7 5,9 15 

0,2 0,02 0,02 0,2 0,3 2,1 2,6 8 

0,7 0,12 0,02 0,8 1,6 2,7 5,1 16 

---------

1,6 0,3 0,11 0,01 2,0 0.4 3,2 5,6 36 
0,2 0,02 0,01 0,2 0,7 0,9 1,8 11 

0,5 0,01 0,02 0,5 1,2 1,8 3,5 14 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro! Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

LEa 
A fr E11 80 1288 B 100-120 o Ir 100 4 46 13 37 o 100 
arg 

--

LEa 
Afr E12 81 0288 13 80-140 Ir 3 97 3 14 29 54 o 100 
arg 

-- ------ --- -~ -----

LEa 
Afr E13 81 0276 B 120-160 o 1 99 33 31 3 33 1 97 
méd 

-- ----~ ---------- ----- ---- ------- ------1------- ---~-- -----

LEd 
A mod E14 81 0292 B 120-160 o t~ 100 3 8 10 79 o 100 
m arg 

--- ---- --1------ ----- ----- -----

LEd 
A mod E16 81 0869 B_l0-120 o 1 99 9 6 9 76 o 100 
m arg 

·--~-----~-----

Ataque por H2 S04 (1 :1) e Na OH (0,8%) pH(l :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr 
lab 

Sr02 Al,o, Fe 2 Ti0 2 P20 5 
MnO Água KCI 1N 

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

LEa 
A Ir E11 80 1288 13,6 12,8 5 o 0.47 1,81 1.45 4,01 5,3 4,0 
arg 

-- ------- ---·-- ------------------------ ---+----+----- ------ ------- ------- -

LEa 
Afr E12 81 0288 21 ,O 16,3 7 ,1 0.47 2,19 1,71 3,60 5.1 3,9 
arg 

---- -- ------- ------------1-------

LEa 
Afr E13 81 0276 12.7 9,7 4 .7 0,36 2,23 1.70 3,23 5,1 4,2 
méd 

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

LEd 
A mod E14 81 0292 19.7 32,1 14 ,3 1,10 1,04 0,81 3,52 5,5 5.7 
m arg 

---- --------,---- --+----- ------- -------- ------+----- -------+----~ 

LEd 
A mod E16 81 0869 23,7 27,3 12 ,7 0,51 1.48 1,14 3,37 5.3 4.4 
m arg 

-----'--- -~------'------"-----·-'-------- -----
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Lab 5NLC5 .. 

5at 
5ilte 
-- c N MO C/N 

Equiv e/Na+ 100 Al+3 

Argila 
de p 100 Na+ --- Localização 

% % % umidade ppm --- Al+3 +5 
% T 

0,35 0,33 0,04 0,57 8 15.4 <1 <1 83 
Estrada Arinos-Buritis (via Cachoeira), a 13,1 km de Arinos 
Município de Arinos, MG Lat 15°50'S e long. 46•12'WGr 
5023-Y-D 

0,54 0,17 0,05 0,29 3 24,6 1 <1 85 
Estrada Fazenda Cana Brava-BR-020, a 20 km da BR-020. 
Município de Flores de Goiás, GO Lat. 14•58'5 e long 
46•39'WGr SD 23-Y-A 

0,09 0,02 0,02 0,03 1 11.1 1 <1 79 
Estrada laciara-Aivorada do Norte, a 4,8 km de laciara. Muni-
cípio de Posse, GO Lat 14•1 3'S e long 46•39'WGr 50 23-
Y-A 

0,13 0,56 0,05 0,96 11 30,9 1 1 o 
Estrada Faz Capão da Onça-Mina de Manganês Buritizinho, 
a 25 km da Faz Capão da Onça Município de São João da 
Aliança, GO Lat 14•43'S e long 47•42'WGr SD23-Y-A 

0,12 0.71 0,06 1,22 12 29,3 <1 1 30 
Estrada Campos Belos-Aurora do Norte (G0-118), a 8.4 km 
de Campos Belos Município de Campos Belos, GO Lat 
13•oo·s e long 46•43'WGr SD 23-V-C 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do I I I ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 
v ext 

Valor H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
s T base) em a 25•C % mE/100g 

0,1 0,04 0,01 0,2 1,0 1,9 3,1 6 

0.4 0,07 0,02 0,5 2,9 1,7 5,15 10 

0,3 0,03 0,01 0,3 1.1 1,2 2,6 12 

0,2 0,01 0,02 0,2 o 2,2 2.4 8 

0.7 0,02 0,02 0,7 0,3 2,5 3,5 20 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Pro! Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 
--

LEd 
Afr E18 81 0290 B 140-170 o o 100 2 3 13 82 o 100 
m arg 

- --

LEd 
A Ir E19 81 0291 B 120-160 o 1 99 2 3 14 81 10 88 
m arg 

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

LEd 
A mod E21 81 1069 B 100-120 o !r 100 25 29 9 37 o 100 
arg 

LEd 
A mod E22 81 0289 B 40-70 o 5 95 10 8 24 58 o 100 
arg 

LEe 
A mod E31 81 0277 B 140-170 o tr 100 27 29 6 38 o 100 
arg 

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

LEe 
A mod E35 81 1089 B 160-170 o 2 98 7 22 37 34 o 100 
méd 

- - ------~-----

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Pro! Ki Kr Al2 o3 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al 20 3 Fe 20 3 Ti02 
P20 5 MnO Água KCI 1N 

- -- ---

LEd 
A Ir E18 81 0290 18,2 33,0 12,1 1,00 0,94 0,76 4,28 5.4 5.4 
m arg 

LEd 
A Ir E19 81 0291 19,9 28,3 14,8 0,93 1,20 0,90 3,00 5,7 5,7 
m arg 

LEd 
A mod E21 81 1069 16.4 12,9 5.4 0.42 2,16 1,70 3,74 5,8 4,3 
arg 

--

LEd 
A mod E22 81 0289 20,5 19,5 7,7 0.49 1,79 1.43 3,98 5,0 4,3 
arg 

LEe 
A mod E31 81 0277 14,1 11,3 5.4 0.44 2,12 1,63 3,28 5,6 5,0 
arg 

LEe 
A mod E35 81 1089 14,6 13,1 7,3 0,20 1,89 1.40 2,82 6,2 5,6 
méd 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100AI+3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

% T 

<1 o Estrada Mato Seco-G0-118, a 9 km do entroncamento Mu-
0,16 0,59 0,06 1,01 10 30,7 <1 nicípio de Planaltina, GO Lat 14°54'S e long 47°40'WGr 

SD 23-Y-A 

Estrada São João da Aliança-Mina de Manganês 8uritizinho, 
0,17 0,26 0,04 0,45 7 34,5 1 1 o a 3 km de Mina 8uritizinho Município de São João da Alian-

ça, GO Lat 14°38'S e long 47°42'WGr SD 23-Y-A 

0,24 0,29 0,06 0,50 5 16,9 <1 1 43 
Estrada Faz São Bento-Taguatinga, via Faz Água Branca, 2 
km após Faz Água Branca Município de Taguatinga, GO Lat 
12°33'S e long 46°35'WGr SD 23-V-A 

Estrada Alto Paraíso de Goiás-Povoado de Moinho, a 12 km 
0,41 0,51 0,07 0,88 7 24,1 1 1 38 de Alto Paraíso de Goiás, GO Lat 14°04'S e long 4 7°28'WGr 

SD 23-Y-A 

Estrada laciara-São Domingos, a 5 km de laciara Municí-
0,16 0,08 0,02 0,14 4 13,0 1 1 4 pio de laciara, GO Lat 14°03 S e long 46°38'WGr SD 23-

Y-A 

1 o Estrada Taipas-Conceição do Nor1e, a 6 km de Taipas Muni-
1,09 0,14 0,04 0,24 4 18,6 <1 cípio de Conceição do Norte, GO Lat 12°15'S e long 

47°01 'WGr SD 23-V-A 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (e_xtrato 1 :5) 
% 

I Mg+2 J K+ I 
Valor C E do 

v ext 
Na+ ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 

s T base) em a 25°C % -- mE/1 OOg 

0,1 0,02 0,01 0,1 o 2,4 2,5 4 

0,1 0,05 0,0~ 0,2 o 2,2 2.4 8 

0,4 0,02 0,02 0,4 0,3 1.4 2,1 19 

0,8 0,19 0,02 1,0 0,6 2,3 3,9 26 

2,5 0,2 0,02 0,02 2.? 0,1 1,0 3,8 71 

1,6 0,6 0,04 0,02 2,3 o 0,6 2,9 79 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 

Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-
Prof Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % !ação 

Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 
mm mm mm mm mm mm 

LEe 
A fr E39 81 1056 B 100-120 o Ir 100 34 41 9 16 12 25 

méd 

LV a 
A mod E43 81 0461 B 100-110 o o 100 52 27 3 18 6 67 

méd 

LVd E 56 801302 A 0-20 o o 100 18 14 11 57 16 72 

Amod 80 1303 B 100-120 o o 100 17 14 7 62 o 100 

m arg 

LVd 
A mod E 58 81 0458 B 100-120 o o 100 26 24 4 46 o 100 
arg 

LVd 
A mod E60 81 0462 B 100-120 o o 100 24 27 4 45 o 100 
arg 

LVd 
A mod E61 81 0459 B 90-110 o o 100 28 15 6 51 o 100 
arg 

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1:2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr Al2 03 

lab Fe2 03 
Si02 Al 20, Fe,o, Ti0 2 P20 5 

MnO Água KCI lN 

LEe 
A fr E39 81 1056 7,6 4,6 2,2 0,32 2,81 2,15 3,27 6,4 5,0 
méd 

LV a 
A mod E43 81 0461 8,4 6,9 2,0 0,52 2,07 1,75 5,41 5,2 4,4 
méd 

LVd E 56 80 1302 17,6 24,5 3,2 1,01 1,22 1,13 12,01 5,4 4,1 
A mod 80 1303 18,7 24,9 3,3 1,11 1,28 1,18 11,85 5,4 4,7 
m arg 

LVd 
A mod E 58 81 0458 16,2 17,0 6,1 0,87 1,62 1,32 4,38 5,1 5,0 
arg 

LVd 
Amod E60 81 0462 16,5 16,1 6,1 1,05 1,74 1,40 4,14 4,3 4,2 
arg 

LVd 
A mod E61 81 0459 13,5 23,6 2,4 1,03 0,97 0,91 15,43 5,2 5,0 
arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100AI+3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- AI+3+S 

% T 

7,6 <1 o Estrada São Sebastião das Poções-Nhandutiba, a 14,3 km de 
0,56 0,06 0,02 0,10 3 <1 São Sebastião das Poções Município de Montalvânia, MG 

Lat 14°37'S e long 44°19'WGr SO 23-Z-A 

Estrada Mambaí-Cocos, 45 km após Rio Formoso Muni~ 
0,17 0,13 0,02 0,22 7 8,1 1 1 50 cípio de Cocos, BA Lat 14°20'S e long 45°17'WGr SD 23-

Y-B 

0,19 1,30 0,11 2,24 12 19,0 1 <1 75 Estrada Formoso-Buritis, a 10,5 km após o Rio Piratinga 
0,11 0,52 0,05 0,89 10 24,4 1 <1 o Município de Formoso, MG Lat 15°01 'Se long 46°51'WGr 

SD 23-Y-D 

Estrada Posse-Mambaí. via Gerais, 15 km após o Rio Pratu-
0,09 0,15 0,03 0,26 5 17,5 1 1 o dão Município de Mambaí, GO Lat 14°24'S e long 

45°55'WGr SD 23-Y-B 

Estrada Montalvânia-Januária, via Bonito, 20 km após o Rio 
0,09 0,24 0,03 0,41 8 17,8 1 <1 44 Co xá Município de Januária, MG Lat 14°54'S e long. 

44°46'WGr SD 23-Z-A 

Estrada Alvorada do Norte-Formoso, a 29 km de Alvorada do 
0,12 0,31 0,04 0,53 8 19J 1 <1 o Norte Município de Alvorada do Norte, GO Lat 14°41'S e 

long 46°29'WGr SD 23-Y-B 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I l Valor C E do 
v ext 

Mg+2 K+ Na+ ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 

s T base) em a 25°C % mE/1 OOg 

1,1 0,1 0,03 0,02 1.3 o 0,9 2,2 59 

0,2 0,01 0,01 0,2 0,2 0,9 1,3 15 

0,1 0,07 0,01 0,2 0,6 3,9 4,7 4 
0,1 0,02 0,01 0,1 o 2,3 2.4 4 

0,3 0,02 0,02 0,3 o 1,8 2,1 14 

0,5 0,01 0,01 0,5 0.4 1,5 2.4 21 

0,3 0,02 0,01 0,3 o 2,0 2,3 13 
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TABELA 3 I- Continuação 

-

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % I ação 
Símbolo em >2o 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

LVd 
A mod E62 81 0871 B 110-140 o 6 94 21 23 13 43 1 98 
arg 

LVd 
A mod E63 81 0460 B 100-110 o o 100 41 29 2 28 o 100 
méd 

LVd 
A mod E64 81 0876 B 100-120 o o 100 18 44 14 24 o 100 
méd 

LVd 
Afr E70 81 0293 B 100-140 o 1 99 13 27 35 25 o 100 
méd 

LV e 
A mod E75 81 1053 B 100-120 o 3 97 6 11 26 57 o 100 
arg 

Ataque por H2S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr Al20 3 
lab Fe2 0 3 

SiO Al 20 3 Fe20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI 1N 

LVd 
A mod E62 81 0871 13,8 20,2 6,3 0,61 1,16 0,97 5,03 5,8 5,3 
arg 

LVd 
A mod E63 81 0460 10.4 9.7 2,6 0,54 1,82 1,56 5,83 5,2 4.4 
méd 

LVd 
A mod E64 81 0876 11,7 8,4 1,7 0,38 2,37 2,10 7,77 4,8 4,0 
méd 

LVd 
A Ir E70 81 0293 12,2 10,3 1,6 0,26 2,01 1,83 10,10 4,8 3,8 
méd 

LV e 
Amod E75 81 1053 28,3 19.4 5,3 0,69 2,22 2,11 5,75 5,7 4,3 
arg. 
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Silte 

Argila 

% 

0,30 

0,07 

0,58 

1.40 

0.46 

ca+2 

0,6 

3,2 

0.5 

0,5 

0,1 

c 
% 

0,21 

0,23 

0,14 

0,07 

0,25 

Mg+2 

0,5 

1,8 

N 
% 

0,04 

0,03 

0,02 

0,02 

0,04 

MO 
% 

0,36 

0.40 

0,24 

0,12 

0.43 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

K+ Na+ Valor 
s 

0,03 0,01 0,5 

0,01 0,01 0,5 

0,02 0,02 1,1 

0,02 0,01 0,1 

0,04 0,03 5.1 

C/N 

5 

8 

7 

4 

6 

Equiv 
de 

umidade 

20.4 

11,0 

21.0 

15.7 

21,2 

Al+3 

o 

o 

0,5 

o 

0,1 

H+ 

1,6 

1.4 

1.4 

2,2 

2,2 

p 
ppm 

<1 

<1 

Valor 
T 

2,1 

1,9 

3,0 

2,3 

7.4 

Sat 
e/Na+ 

100 Na+ 

T 

<1 

<1 

% 
Valor 

v 
(sat de 
base) 

24 

26 

37 

4 

69 

100 A1+3 

o 

o 

31 

o 

2 

Lab: SNLCS 

Localização 

Estrada Cavalcante-Capela. a 47.4 km de Cavalcante Muni
cípio de Cavalcante. GO Lat 13"41'S e long 46"41'WGr 
SD 23-V-C 

Estrada Mambaí-Porto Cajueiro, 1 km após o Rio São Fran
cisco Município de Cocos, BA Lat 14"00'S e long 46"39'WGr 
SD 23-Y-8 

Estrada Sítio do Mato-Santana, a 30 km de Sítio do Mato 
Município de Bom Jesus da Lapa, BA Lat 13"03 S e long 
43"42'WGr SD 23-X-C 

Estrada Alto Paraíso de Goiás-Chapada dos Veadeiros pró
ximo a Faz Boa Esperança Município de Alto Paraíso de 
Goiás. GO Lat 14"08'S e long 47"38'WGr SD 23-Y-A 

Estrada BR-349/430. trecho Bom Jesus da Lapa-Santa Maria 
da Vitória, entrada à esquerda, a 16 km do Rio São Francisco 
(eixo par do Projeto Serra do Ramalho) Entrada à direita, a 14 
km do entroncamento com a BR-349/430, ponto a 1 O km do 
eixo par Município de Bom Jesus da Lapa, BA. Lat 13"23 Se 
long 43"43'WGr SD 23-X-C 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

I I I 
C E do 

ext 
mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

em a 25"C %_ mE/100g 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % la cão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20,0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

TSd 
lat 

E83 81 1088 B 100-120 o 1 99 12 15 23 50 o 100 A mod 
arg 

PE Tb 81 1066 A 0-30 o 1 99 25 15 37 23 20 13 
A chern P24 81 1067 B2 70-90 o 1 99 12 8 22 58 53 9 
méd /arg 81 1068 B3 120-140 o 4 96 10 8 23 59 2 97 

PETa 
80 1298 A 0-25 o tr 100 4 2 57 37 31 16 A mod E84 
80 1299 B2 45-65 o tr 100 4 1 38 57 49 14 arg 

PETa 
ab plínt 

81 1090 A 0-15 o 49 51 29 49 13 9 7 22 case E85 
Afr 811091 B 50-60 o 26 74 25 8 37 30 23 29 

aren /méd 

PE Tb 
A chern E86 81 1070 B 60-80 o 2 98 12 6 29 53 51 4 
arg 

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Pro\ Ki Kr AI20 3 
lab Fe2 03 

Si02 Al20
3 Fe,o, Ti0 2 P,o, MnO Água KCI 1N 

TSd 
lat 

E83 81 1088 A mod 18,8 17,8 8,3 0,30 1,80 1,38 3,36 5,5 4,7 

arg 

PE Tb 81 1066 11,5 8,1 8,6 0,30 2.41 1.44 1.48 6,3 5,2 
A chern P24 81 1067 26,9 18,7 8,9 0,39 2.45 1,88 3,30 6,3 4,2 
méd /arg 81 1068 27,1 19,3 9,3 0,37 2.40 1,83 3,24 6,2 4,2 

PETa 
801298 15,6 10,2 5,8 0.41 2,60 1,91 2.75 6,8 5,8 

A mod E84 
80 1299 23,8 17,2 8,3 0,47 2,35 1,80 2,35 6,2 4,2 

arg 

PETa 
ab plínt 

81 1090 4,0 2.4 1,3 0,18 2,84 2,11 2,90 6,0 4,6 
case E85 

81 1091 28,0 19,3 5.3 0,51 2.47 2.10 5,72 7,0 5,8 
Afr 
aren /méd 

PE Tb 
A chern E86 81 1070 25,3 16.4 9,0 0,35 2,62 1,94 2,86 6,9 5,5 
arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na' 100 Al+3 

--- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm ------ Al+3 +S 

% T 

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

Estrada Taipas-Ponte Alta do Bom Jesus, a 2 km de Taipas 
0,46 0,31 0,05 0,53 6 21,0 <1 1 o Município de Conceição do Norte, GO Lat 12°12 S e long 

47°00'WGr SO 23-V-A 

t- -----

1,61 1,27 0,14 2,18 9 20,0 <1 <1 o Estrada Taguatinga-Faz São Bento, a 4 km da Faz São 
0,38 0,43 0,07 0,74 6 24.7 <1 <1 1 Bento Município de Taguatinga, GO Lat 1 2°32 S e long 
0,39 0,35 0,07 0,60 5 24,6 <1 <1 2 46°31 WGr SD 23-V-A 

-----

• 
1,54 1,79 0,22 3,08 8 29,0 4 <1 o Estrada Arinos-Formosa, a 27,8 Km de Arinos Município d 
0,67 0,40 0,10 0,69 4 40,0 1 <1 1 Arinos, MG Lat 15°56'S e long 46°20'WGr SD 23-Y-D 

e 

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

1.44 0,49 0,07 0,84 7 8,5 <1 <1 o Estrada Conceicão do Norte-Taipas, a 18 km de Conceição 
1,23 0,14 0,04 0,24 4 33,9 <1 3 o do Norte Muni~ípio de Conceição do Norte, GO Lat 12°11 S 

e long 47°08WGr SD23-V-A 

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

Estrada Taguatinga-Aurora do Norte, a 26 km, entrada 

0,55 0,70 0,10 1,20 7 23.4 <1 <1 o direita em direcão Faz Mangueira Ponto situado a 1 km d 
Faz Município, de Aurora do Norte, GO Lat 12°35 Se long 
46°27 WGr SD 23-V-B 

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

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

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis !extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor CE do 

v ext 
Ca-f 2 Mg+2 K' Na+ Valor AI" H+ Valor lsat de mmhos/ Água Cal-2 Mg+2 K' Na" 

s T base) em a 25°C % .. mE/1 OOg 

------ --- ------ -------t----- ---- --~-- ---- --------- -----

0,8 0,02 0,02 0,8 o 1,8 2,6 31 

----- -- ----- -- -----r----- ----- -----

5,8 1,5 0,25 0,02 7,6 o 2,2 9,8 78 
5,9 2,3 0,06 0,02 8,3 0,1 1,9 10,3 81 
5.4 2,5 0,05 0,02 8,0 0,2 1,8 10,0 80 

----- ----- -- --- --f---- t------ ------ -------

14,6 1,2 0,32 0,05 16,2 o 1,9 18,1 90 
13,2 2,1 0,13 0,04 15,5 0,2 2,6 18,3 85 

----- ----- -- ----- --- ------f-----

0,9 0.4 0,06 0,01 1,4 o 0,8 2,2 64 
4,6 3,0 0,06 0,26 7,9 o o 7,9 100 

9,4 2,2 0,19 0,03 11,8 o 1,0 12,8 92 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20:0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

PE Tb 
A mod E87 81 1077 8 60-70 o 3 97 10 6 24 60 50 17 
arg 

PE Tb 
case 

E95 81 1093 A 0-30 2 69 29 34 37 15 14 12 14 
A mod 81 1094 8 80-90 r o 22 78 14 17 26 43 18 58 
méd /arg 

PVa Tb 
81 0286 B 0-10 o 1 99 21 6 38 35 27 23 A mod E97 81 0287 8 60-90 o 4 96 12 5 34 49 o 100 arg 

r---

PVa Tb 
Afr E98 81 1065 B 150-160 o o 100 39 40 6 15 2 87 
aren /méd 

- - --~ f--~---t----~~------t---

Pla Ta 81 1731 A1 0-20 o o 100 3 43 29 25 11 56 
A proem P35 81 1732 A21 20-27 o o 100 14 50 20 16 8 50 
méd 81 1733 A22 27-32 o o 100 40 38 14 8 8 o 

I 
81 1734 B2g 32-70+ o o 100 22 38 18 22 22 o 

--

~T,, 
-

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N" Prot AI2 0.J. 
lab Fe2 03 

Si02 AI,03 
F e, o, Ti02 r,o, MnO Água KCI1N 

PE Tb 
A mod E87 81 1077 26,0 17,7 7,8 0,29 2,50 1,95 3,56 6,5 4,6 
arg 

--

PE Tb 
case 

E95 
81 1093 7,9 5,1 1,6 0,12 2,63 2,20 5,00 5.4 4,0 

A mod 81 1094 27,1 19,5 5,1 0,30 2,36 2,02 5,99 5,3 3,8 
méd /arg 

--

PVa Tb 
81 0286 17,1 11.4 10,8 0,31 2,55 1,59 1,66 5,6 4,2 A mod E97 

arg 81 0287 21,2 15,1 10,2 0.41 2,39 1,67 2,32 4,9 3,9 

PVa Tb 
Afr E98 81 1065 3,9 5,1 1.0 0,20 1,30 1,15 7,94 5,1 3,9 
aren /méd 

Pla Ta 81 1731 13,1 7,6 0,7 0.40 2,93 2,77 16,93 4,7 3,9 
A proem P35 81 1732 7,3 4,5 0.7 0,36 2.76 2,51 10,02 4,2 3,9 
méd 81 1733 4,8 3,1 0.4 0,20 2,63 2.43 12.16 4,7 3,9 

81 1734 11,7 8,1 0,8 0.40 2.46 2,31 15,88 4,8 3,7 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

--- c N MO CIN de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

% T 

Estrada Taguatinga-Ponte Alta do Bom Jesus, a 22,7 km, 

0,40 0,56 0,10 0,96 6 24,4 <1 <1 o entrada à direita em direcão ao Povoado São Luís Ponto 
situado a 2 km do entronc~mento na estrada para o Povoado 
São Luís Município de Taguatinga, GO Lat 12'15 Se long 
46'26'WGr SD 23-V-B 

1,07 0,86 0,10 1,48 9 12,0 <1 <1 12 Estrada Paranã-Palmeirópolis, a 11 km de Paranã Município 
0,60 0,38 0,06 0,65 6 28,5 <1 <1 34 de Paranã, GO Lat 1 2'39'5 e long 47'55 WGr SD 23-

V-A 

1,09 0,95 0,10 1,63 10 22,7 1 <1 9 Estrada Faz Cana Brava-BR-020, a 14 km da BR-020 Muni-
0,69 0,08 0,05 0,14 2. 2.4,4 1 <1 82 cípio de Flores de Goiás, GO Lat 14'55'5 e long 46'41 WGr 

5D 23-Y-A 

0,40 0,14 0,04 0,24 4 
Estrada Taguatinga-Faz Merces, 11 km após o Riacho Ouro 

8,7 <1 2 73 Município de Taguatinga, GO Lat 12'21 '5 e long 46'48'WGr 
5D 23-V-A 

1,16 3,00 0,28 5,16 11 26,7 1 <1 91 
1,25 1,06 0,11 1,82 10 5,8 <1 1 84 Estrada Arinos-Gaúchos, a 25 km de Arinos Município de 
1,75 0,34 0,04 0,58 9 8,2 <1 1 80 Arinos, MG Lat 15'48'5 e long 45'58 WGr 5D 23-Y-D 
0,82 0,52 0,07 0,89 8 15,7 <1 <1 93 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do 

I I I v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sal de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

5 T base) em a 25'C % mE/lOOg 

7,1 1,4 0,06 0,03 8,6 o 2,7 11,7 74 

1,4 0,6 0,16 0,02 2,2 0,3 2,5 5,0 44 
0,6 1,5 0,71 0,02 2,8 1,4 1,4 5,6 51 

4,3 0,6 0,26 0,03 5,2 0,5 3,3 9,0 58 
0,9 0,07 0,03 1,0 4,5 1,7 7,2 14 

0,3 0,02 0,02 0,3 0,8 0,2 1,3 27 

0,2 0,07 0,05 0,3 3,1 17,9 21,3 1 
0,2 0,06 0,06 0,3 1,6 7,9 9,8 3 
0,2 0,01 0,02 0,2 0,8 2,9 3,9 5 
0,2 0,02 0,02 0,2 2,5 5,3 8,0 3 
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TABELA 3 I - Continu~ção 

---------~-----.-------------,----

Solo 

PLe Tb 
A Ir 
aren /méd 

E106 

Prot 
lab 

81 1099 
81 1100 

Horizonte 

Símbolo 

A 
B2t 

Prol 
em 

0-20 
20-45 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

F-racões da amostra 
-total% 

Cascalho 
20-2mm 

2 
\i 

Te1ra 
fina 
<2 
mm 

98 
100 

Areia 
giOSSa 

?-0,20 
mm 

49 
21 

Granulometria% (tlsa) 

Areia 
fina 

0,20-0,05 
mm 

19 
9 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

25 
38 

--r 
Argila 

<o.oo2 
mm 

7 
32 

----------- -------------!---------- ------- j-------+--------t--

SS Tb 
e/case 
A Ir 
aren /méd 

Ca Tb 
A mod 
arg 

Ca Tb 
e/case 
A Ir 
méd 

ElOS 

E109 

E111 

81 1098 

81 0867 

81 1104 
81 1105 
81 1106 

8 5-25 

8 60-80 

-------r-----

A 
81 
82 

0-15 
20-40 
40-70' 

o 12 88 

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

2 97 

---------

o 
o 
o 

7 
11 

4 

93 
89 
96 

29 

4 

46 
43 
30 

22 18 

-----r------

8 

23 
19 
20 

34 

16 
18 
20 

31 

54 

15 
20 
30 

Argila 
natural 

% 

6 
31 

29 

o 

12 
18 

I 

Gtau 
de 

llocu-
lação 

% 

14 
3 

6 

100 

20 
10 
87 

- -------f----- --~ ---- -----t----- -- ------------- -----

Ca Tb 
m case 
A mod 

Solo 

PLe Tb 
A Ir 
aren /méd 

SS Tb 
e/case 
A Ir 
aren /méd 

Ca fb 
A mod 
arg 

Calb 
e/case 
A ft 
méd 

Ca Tb 
m case 
A mod 
arg 

E113 

E106 

ElOS 

1'109 

E111 

El13 
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A 0-20 O 72 28 15 28 
B 20-40 3 65 32 

_ -----'------- _____ __ l _____ L ____ ~_ -L~; I 

18 49 

-----'-----~--

Prot 
lab 

81 1099 
81 1100 

81 1098 

81 0867 

81 1104 
81 1105 
81 1106 

5,1 
20,1 

í 8 9 

27 2 

5,5 
12,7 
18,6 

13,1 
22,1 

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

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) 

Ki Kr AI2 0 1 
F~-o~ 

:~-:;-~~~t02 1 P205 MnO 
---- ---- -----t------- ------- -------------+---

3 3 1,1 O, 14 2,67 2,16 
12,4 4,3 0,4 7 2, 75 2,26 

----- --t--- -
13,7 4,6 0,26 2,35 1,92 

--- -----c---------r---- ---- - r------ - --

17,8 89 0,41 2,60 1 ,'l7 

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

7,1 1,0 0,04 1,32 I ,21 
9,6 1,3 O,OG 2,25 2,07 

13,3 1,9 0,12 2,38 2,18 

-----+---------r------ r-- ---- ----

8,8 
15,2 9,1 

0,18 
0,26 l ,l 

_____ L_ ___ ~---~-

2,53 
2,47 

1,49 
1,79 

4,70 
4,52 

4,66 

3,14 

------

11,05 
1 I ,62 
10,96 

1,42 
2,45 

22 21 
<14 10 

9,0 

5,I 

5,4 
5,3 
5,3 

5,4 
5,3 

5,4 

3,9 

3,9 
4,0 
4,0 

3,9 
3,9 



Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm ~~- Al+3 +S 

% T 

3,57 0,38 0,07 0,65 5 10.4 <1 5 18 Estrada Arraias-Paranã, a 20 km de Arraias Município de 
1,19 0,24 0,04 0.41 6 24.2 <1 o Arraias, GO Lat 12°51'5 e long 47°03'WGr SD23-V-A 

0,58 0,30 0,06 0,52 5 25,0 <1 o Estrada Paranã-Arraias, 4 km antes do Rio Capivara Municí-
pio de Paranã, GO Lat 12°42'5 e long 47"20'WGr SD 23-
V-A 

0,63 0,36 0,08 0,62 5 21,5 
Estrada Galheiros-Campos Belos (G0-362), a 42.4 km de 

<1 <1 54 Galheiros Município de Galheiros. GO Lat 13°04'5 e long 
46°31 WGr SD 23-V-C 

1,07 0,54 0,06 0,93 9 12,6 <1 1 38 
0,90 0,38 0,06 0,65 6 14,0 <1 1 56 Estrada Arraias-Cana Brava, a 17 km de Arraias Município de 
0,67 0,23 0,04 0.40 6 20.4 <1 1 63 Arraias, GO Lat 12°54'5 e long 46°50'WGr SD 23-V-A 

Estrada Ponte Alta de Bom Jesus-Taipas, 1 km após o Rio 
0,54 0,91 0,10 1,57 9 24,3 <1 <1 48 Salobro, entrada à direita em direção a Faz Boa Vista Ponto 

0,37 0,75 0,09 1,29 8 29,5 <1 1 67 situado a 10,2 km do entroncamento na estrada da Faz Muni-
cípio de Ponte Alta do B Jesus, GO. Lat 1 2°08 s e long 
46°39'WGr SD 23-V-A 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis ("extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor C E do 

v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água CaH Mg+2 K+ Na+ 

s T base) em a 25°C % mE/100g 

0,9 0,3 0,04 0,14 1.4 0,3 1,1 2,8 50 
4,0 1,3 0,08 1,12 6,5 o o 6,5 100 

1,2 1.2 0,04 1,97 4.4 o o 4.4 100 

2,7 0,3 0,06 0,02 3,1 3,6 1,4 8,1 38 

0,8 0,15 0,02 1,0 0,6 1.4 3,0 33 
0.7 0,08 0,02 0,8 1,0 1,2 3,0 27 
0,6 0,12 0,02 0,7 1.2 1,0 2,9 24 

0,7 0,27 0,02 1,2 1,1 3,0 5,3 23 
0,7 0,28 0,03 1,0 2,0 2,5 5,5 18 

PEDOLOGIA/409 



TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % la cão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

Ca Tb 
concrec 

E114 81 0283 A mod B 100-140 o 20 80 3 44 29 24 2 92 

méd 

C a 
lat. 

E115 81 0282 B 90-110 Afr o 1 99 4 22 29 45 o 100 

arg 

Ce Ta 
81 0463 A 0-30 100 26 58 3 13 11 15 A mod E119 o !r 

méd 81 0464 B 40-70 o 1 99 25 52 9 14 14 o 

C e 
81 0872 A 0-20 o 6 94 4 6 40 50 34 32 A chern E121 
81 0873 B 25-45 1 4 95 3 6 33 58 49 16 arg 

Ce Tb 
81 1052 A mod E122 B 60-80 o 1 99 8 14 23 55 41 25 

arg 

Ataque por H2 S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr ~ 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al 20 3 Fe20 3 
Ti0 2 P,o, MnO Água KCI1N 

Ca Tb 
concrec 

E114 81 10283 10,5 7.5 4,0 A mod 0,36 2,38 1,78 2,94 5,1 4,1 

méd 

C a 
lat 

E115 81 0282 17,8 14,1 5.4 Afr 0.45 2,15 1.73 4,09 5,0 4,1 

arg 

-~ r------

Ce Ta 
E119 81 0463 5,1 3,5 1,9 0,24 2.48 1.84 2,88 5,8 5,2 A mod 

méd 81 0464 5,5 3,7 2,2 0,28 2,53 1,83 2,63 6,2 5,2 

Ce Tb 
E121 81 0872 28,0 19,0 13,9 1,91 2,51 1,71 2,14 6,0 4,5 A chern 

arg 81 0873 31,0 <1.9 16,6 1,59 2.41 1,62 2,07 6,2 4,5 

Ce Tb 
A mod E122 81 1052 26,1 17,6 6,3 0,70 2,52 2,05 4,38 6,1 4,9 
arg 
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Lab · SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 

% T 

1,2.1 0,14 0,03 0,2.4 5 16,2. 1 <1 97 
Estrada Formosa-Povoado do Forte, a 151 km de Formosa 
Município de São João da Aliança, GO Lat 14"35'S e long 
4 7•14'WGr SD 2.3- Y-A 

0,64 0,2.0 0,04 0,34 5 2.1,0 1 <1 78 
Estrada Formosa-Povqado do Forte, a 72. km de Formosa (2. 
km antes do Córrego Agua Quente) Município de Formosa, 
GO Lat 15•00'S e long 47•2.7'WGr SD 2.3-Y-A 

0,2.3 0.41 0,05 0.71 8 7,5 76 <1 o Estrada Januária-Bonito, via Brejo do Amparo, 7 km apos 

0,64 0,2.0 0,03 0,34 7 7,6 76 <1 o Brejo do Amparo Município de Januária, MG Lat 15°2.6'S e 
long 44•2.6'WGr SD 2.3-Z-C 

0,80 1,80 0,13 3,10 14 35,3 <1 <1 1 Estrada Terezina de Goiás-Alto Paraíso (G0-118), a 6,4 km 

0,57 1,68 0,15 2.,89 11 39,2. <1 <1 3 de Terezina de Goiás Município de Cavalcante, GO Lat 
13•49'S e long 47•14'WGr SD 2.3-V-C 

Estrada BR-349/430 .• trecho Bom Jesus da Lapa-S Maria 

0.42. 0,22 0,06 0,38 4 22,0 <1 <1 o da Vitória, entrada à esquerda, a 16 km do Rio São Francisco 
(eixo par do Projeto Serra do Ramalho) Ponto situado a 4,1 
km da BR-349/430 Município de Bom Jesus da Lapa, BA 
Lat 13•20'S e long 43•35'WGr SD 23-X-C 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do 

I I I ca+2 Mg+2 K+ 
v ext 

Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
s T base) em a 25•C % mE/1 OOg 

0,2 0,03 0,01 0,2 7.4 1,2 8,8 2 

0,4 0,06 0,01 0,5 1,8 2,2 4,5 11 

3,1 0,2 0,22 0,01 3,5 o 1,5 5,0 70 
2,3 0,4 0,11 0,01 2,8 o 1,6 4,4 64 

2,2 5,0 0,21 0,03 17,4 0,2 6,2 23,8 73 
7,5 3,6 0,10 0,02. 11,2 0,4 4,3 15,9 70 

8,0 1,2 0,04 0,03 9,3 o 2,4 11,7 79 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prol Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lacão 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm 

Ce Tb 
A mod E124 81 1075 B 70-80 o 1 99 7 6 36 51 49 4 
arg 

Ce Tb 
case 

E126 801304 A 50-70 o 16 84 30 2 29 39 25 36 
A mod 801305 B 100-120 o 27 73 17 2 36 45 31 31 
arg 

C e 
la! 

E130 81 1051 B 100-120 o 2 98 13 16 18 53 35 34 A mod 
arg 

C e 
lat E131 81 1737 B 120-140 o 2 98 7 8 34 51 6 88 A mod 
arg 

Ataque por H2S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prol Ki Kr Al2 0 3 

lab Fe2 0 3 

Si02 AI, o, Fe20 3 Ti02 P20, MnO Água KCI1N 

Ce Tb 
A mod E124 81 1075 23.4 15,3 8,2 0,39 2,60 1,94 2,92 6,6 5,0 
arg 

Ce Tb 
case 

E126 
801304 20,7 18.7 7,5 0,39 1.88 1,50 3,91 5,9 4,8 

A mod 801305 21.3 16.7 7,9 0.45 2,17 1,67 3,31 6,3 4,6 
arg 

C e 
lat 

E130 81 1051 30,1 21.4 6,3 1.08 2,39 2,01 5,32 6.4 5,2 A mod 
arg 

C e 
la! 

E131 81 1737 33,7 22,6 Amod 8.7 0,60 2,53 2,04 4,07 5.4 4,1 

arg 
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Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100AI+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +S 
% T 

0,71 0.42 0,08 0,72 5 24,0 <1 <1 o 
Estrada Taguatinga-Aurora do Norte, a 24 km de Taguatinga 
Município de Taguatinga, GO Lat 12°36'S e long 46°24'WGr 
SD 23-V-B 

0,74 0,94 0,16 1,64 6 25,1 1 <1 o Estrada Formoso-Buritis, 14 km após o Rio São Domingos 
0,80 0,42 0,07 0,72 6 24,0 1 <1 o Município de Buritis, MG Lat 15°1 O'S e long 46°27'WGr 

SD 23-Y-D 

--j---

Estrada BR-349/430, trecho Bom Jesus da Lapa-S Maria 

0,34 0,12 0,04 0,21 3 22,1 <1 <1 o da Vitória, entrada à esquerda, a 16 km do Rio São Francisco 
(eixo par do Projeto Serra do Ramalho) Ponto situado, a 1,5 
km da BR-349/430 Município de Bom Jesus da Lapa, BA 
Lat 13°1 7'S e long 43°35'WGr SD 23-X-C 

------ ------1----- f--

Estrada Três Morros-BR-242, via Faz Velame, a 22 km de 
0,67 1,04 0,10 1.79 10 26,0 <1 <1 5 Três Morros Município de Barra, BA Lat 12°37 S e long 

43°31 'WGr SD 23-X-A 

~- -

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I I I 
Valor C E do 

v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor A1+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

s T base) em a 25°C % mE/1 OOg 

---- ------ -----1------f------ t----- t-------

5,3 3.4 0,11 0,03 8,8 o 1,6 10.4 85 

f---- 1----

6,1 2,0 0,20 0,02 8,3 o 2,9 11,2 74 
4,3 2,3 0,16 0,02 6,8 o 1,9 8.7 78 

------ ---- -----1---

7,3 0,6 0,03 0,04 8,0 o 1,6 9,6 83 

1----- f- - ---- 1-------- --1-----

7,2 0,6 0,10 0,05 8,0 0.4 5,8 14,2 56 

'--
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo N~ lab Terra Areia Areia Silte natural !lo cu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % la cão 
Símbolo em >2o · 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

C e 
lat E133 81 1057 B 100-110 o tr 
A mod 

100 12 22 21 45 1 98 

arg 

C e 
lat E134 81 1038 B 100-120 o 1 
A mod 

99 2 11 44 43 35 19 

arg 

C e 
lat E135 81 1054 B 100-120 o 2 98 11 13 21 55 o 100 
A mod 
arg 

--
C e 
lat E136 81 1039 B 100-120 o 1 99 20 42 13 25 22 12 
A mod 
méd 

C e 
lat E137 81 1055 B 100-120 o 1 99 15 35 18 32 26 19 
A mod 
méd 

Ataque por H2 S04 (1 :1) e Na OH (0,8%) pH(1 :2,5) 

Solo N~ Prot Ki Kr ~ 
lab Fe2 0 3 

Si02 Al 20 3 Fe 20 3 Ti02 P20, MnO Água KCI1N 

C e 
lat E133 81 1057 21.7 14.7 6,5 0,53 2,51 1,96 3,55 6,2 5,3 I 
A mod 
arg 

I 

C e 
lat E134 81 1038 19,6 12,5 4,6 0,38 2,67 2,16 4,25 5,8 4,6 A mod 
arg 

--I----

C e 
lat 

E135 81 1054 25,1 17,6 6,3 0,66 2.42 1,97 4,38 5,1 4,0 A mod 
arg 

----
C e 
lat 

E136 81 1039 A mod 12.7 8,1 2,6 0,54 2,67 2,21 4,87 6,2 5,8 

méd 

C e 
lat 

E137 81 1055 A mod 17,8 12,9 2,6 0.71 2,35 2,08 7,76 6.4 5.4 
méd 
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Lab' SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

--- c N MO em de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm ----- AI+3 +S 
% T 

0.47 0,12 0,03 0,21 4 19,7 <1 <1 o Estrada Cana Brava-BA-172, a 14,8 km do entroncamento 
Municipio de Santa Maria da Vitória, BA Lat 13°20'S e long 
44°03'WGr SD 23-X-C 

1,02 0,22 0,08 0,38 3 19,2 <1 1 o 
Estrada que liga a BA-172, a Gameleira da Lapa, via Traíras, a 
4,2 km da BA-172 Município de Serra Dourada, BA Lat 
12°54'S e long 43°50'WGr SD 23-X-A 

Estrada BR-349/430, trecho Bom Jesus da Lapa-Santa Maria 
da Vitória, entrada à esquerda, a 16 km do Rio São Francisco 

0,38 0,19 0,04 0,33 5 22,2 <1 <1 16 (eixo pardo Projeto Serra do Ramalho) Ponto situado a 34 km 

t-,:-
da BR-349/430 Município de Born Jesus da Lapa, BA Lat 
13°33'S e long 43°39'WGr SD 23-X-C 

1---

Estrada Traíras-Sítio do Mato, a 24,6 km de Sítio do Mato 
0,52 0,10 0,06 2 12,9 <1 1 o Município de Bom Jesus da Lapa, BA Lat 13°01 S e long 

43°35 WGr SD 23-X-C 

1---

_'"_/ '"_/ Estrada Carinhanha-Ramalho, a 15,3 km de Ramalho Muni-
0,03 0,33 6 15,4 <1 <1 o cípio de Carinhanha, BA Lat 14°03'S e long 44°09'WGr 

SD 23-Z-A 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

3,9 1.4 5.4 o 1,4 6,8 79 

r-·-K-+ -r:-a-+-~-V-al_o_r -,,--A-I+-3--,---H-+-~--Valor (~~0~e f--~-~-\-~:-:-/--,II--Á-g-ua----l-C-a_+_2 --r~--M-g_+_2 -T~---1-<+--, ~~---N-a+--
\ ~ S T base) em a 25°C % ----mE/100g--------

~--+----r---+---+----+-----+-----+------~----+------~------~---,------,-----,-------

I I I 

~------~----~---~----~----,r----~-----~------~-----~----~-------~----t----t----~-----

0,04 0,03 

I --3-,4--~-1-,4---r--o-.o-8--+--o. __ ,_o __ +-_~_._o __ +--o---+--2-·-1--+---7-.1---+---7-o--~------4-------~----~-------~------r------
4,9 0,8 0,03 0,02 5,8 1,1 2,9 9,8 59 

~-----t------4-------t-------t------+------~-----~~----~-----1-------+------+----~------~-----------

46 0,2 0,03 0,05 4,9 o 0,7 5,6 88 

3,5 0,9 0,05 0,02 4,5 o 0,9 5.4 83 
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TABELA 3 I- Continuação 

Solo N~ 

Hle 
A mod E139 
méd 

-----

HGPe 
A mod E140 
arg 

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

HAQa 
A Ir E141 

----

AO a 
A mod E143 

----- ----

AO a 
A Ir E144 

Solo N? 

----- -----

Hle 
A mod E139 
rnéd 

HGPe 
A mod E140 
arg 

HAQa 
A Ir E141 

------ -----

AO a 
A mod E143 

-----

AO a 
Afr E144 
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Prot 
lab 

--

81 0284 
81 0285 

81 1076 

80 1310 
80 1311 
80 1312 

81 1735 

- -

81 1054 

·-

Pr 
la 

ot 
b 

81 o 284 
81 o 285 

81 1 075 

80 1 310 
801 311 
801 312 

---

81 1 735 

81 1 054 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Argila de 
Terra Areia Areia Silte natural llocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 
--- ----------------- ------ .----~- -----------

A 0-20 o 19 81 19 23 37 21 16 24 
B 60-90 tr 38 62 19 19 31 31 24 23 

-----~ --- - --- ---- -- -------- --------- ------~- ------- ----------

Bg 50 60 o !r 100 5 59 35 30 14 

--- -· ---- ---------

A 0-20 o o 100 21 50 9 10 4 50 
C1 40-50 o o 100 18 52 9 11 5 45 
C2 100-120 o tr 100 15 58 12 14 o 100 

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

c 140-150 o o 100 31 56 4 9 8 11 

c 140-150 o tr 100 43 43 3 11 91 

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

Ataque por H2S04 (1 :1) e NaOH (0 8%) pH(1 :2,5) 

Kr 

Ti0 2 MnO Água KCI 1N 

89 5,5 6,7 0,30 2,33 1.40 1,52 5,5 4.7 
13 9 10,2 7,3 0.40 2,32 1,59 2,19 57 4,3 

-- ~---- ---- -- ---------- --- --

21,0 11,8 52 0,31 3,03 2,27 2,98 5,5 4.7 

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

3,8 3,2 0.4 0,18 2,02 1.87 12,55 5.4 4,2 
4,5 3,9 0,5 0,22 2,01 1.85 12,32 5,3 4,2 
5.7 5.3 0,7 0,25 1,83 1,68 11,82 5,5 4.4 

------- --------- ---------- -- -------- -------· 

5.0 3.4 1,2 0,20 2,50 2,04 4.44 5,3 4.4 

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

4,9 3,9 1.7 0,14 2,14 1,57 3,60 5,3 4,1 

--- ------- -- ---- ----'----- --



Lab: SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 A\+3 
-- c N MO C/N de p 100Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- Al+3 +s 

% T 

1,76 0,76 0,07 1,31 11 17,5 2 <1 3 Estrada Povoado do Forte-Flores de Goiás, a 26 km do 
1,00 0,14 0,04 0,24 4 17,1 1 <1 8 Povoado do Forte (9 km após a Faz Gibão) Município de Fio-

res de Goiás, GO Lat 14°13 Se long 47°09 WGr SD 23-Y-A 

------- ----- -----~ ---- -- -----

1,69 0,64 0,08 1,10 8 26,6 <1 <1 o Estrada Aurora do Norte-Lavadeira, a 500 m de Aurora do 
Norte Município de Aurora do Norte, GO Lat 12°42 Se long 
46°25 WGr SD 23-V-8 

---- ----- r------ ------+----+------1------- ----------- ----------·----· ------- ------

0,90 
0,82 
0,86 

0,38 
0,23 
0,10 

0,05 
0,04 
0,03 

0,65 
0,40 
O, 17 

8 
6 
3 

5,3 
6,1 
9,0 

1 
1 

<1 

1 
1 
2 

----------- ------ ------ ----+-----+----+--------

0,44 0,64 0,08 1,10 8 5,1 

80 
75 
50 

50 

Estrada Arinos-São Francisco, entrada à esquerda para Bom 
Jesus; 500 m após Córrego Brejo Ponto a 5 km do entronca
mento na estrada para Bom Jesus Município de Arinos, MG 
lat 15"53 Se long 45"58 WGr SD 23-Y-D 

Estrada Arinos-São Francisco entrada à esquerda, 500 m após 
Córrego Brejo em direção a Bom Jesus Ponto situado a 18 
km do ent10ncamento ná estrada para Bom Jesus Município 
de Arinos, MG L3t 15°52'5 e long 45°53 WGr SD 23-Y-D 

------------ ----- -------- ---------- --~------1-----l----t------+------- j- ------------------------

0,27 0,16 0,04 0,28 4 5,0 50 
Estrada Taguatinga-Faz Mercês, 1 km após o Riacho do 
Ouro Município de Taguatinga, GO Lat 12°22 S e long 
46°43 WGr SD 23-V-A 

----- ------ - ________ L__ ____ _L___ _____ L ____ _j_ ________________________ _ 

Ca+2 Mg+2 

2,8 0,5 
2,0 0,2 

6,9 3,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,2 

0,3 

---- ---- --------------------~--------

Complexo sortivo mE/1 OOg 
------ -- -

K+ Na+ Valor A\+3 H+ 
s 

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

0,22 0,02 3,5 0,1 2,3 
0,15 0,02 2,4 0,2 0,9 

------- ---

0,41 0,04 10,5 o 2,6 

--

0,03 0,01 0,1 0,4 0,8 
0,02 0,01 0,1 0,3 0,7 
0,02 0,02 0,1 0,1 0,7 

- c------ ----- -

0,01 0,02 0,2 0,2 1,7 

0,01 0,01 0,3 0,3 0,4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do 

I I I v ext 
Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

T base) em a 25°C % mE/100g 

- -----

5,9 59 
3,5 69 

---r--

13,1 80 

-~ ---

1,3 8 
1,1 9 
0,9 11 

------

2,1 10 

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

1,0 30 

--~-----
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 

~~ total% Grau 
Prot Argila de 

Solo N? lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-
Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % ICJção 

Símbolo em >2o 20-2mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 
mm mm mm mm mm mm 

c------- ---- - ---- ----

AOa 
A fr 

E145 81 1736 c 150-160 o o 100 26 56 6 12 1 92 

----~-- -----

AOd E147 81 046/ c 100-11 o o o 100 34 56 2 8 8 o 
Afr 

I --:-[ ;;~,:------ -

I 
AOd E1 ~9 81 1063 o tr 100 44 40 5 11 1 91 
A Ir 

---- f-- ----- ---,-- -- - --f- --

HAOd 
80 1313 A 0-20 o o 100 43 47 4 6 4 33 

P60 80 1314 B 40-60 o o 100 38 46 7 9 1 89 
Afr 80 1315 c 100-120 o tr 100 29 52 8 11 o 100 

----- ----- ------- --- ----- ------------~ 1-- --- ----t-- --f------- ----

Rd 
m case !:155 81 1078 A 0-5 1 76 22 29 9 27 35 27 23 
A mod 
arg 

------r----- ---------- ---r------ ------ -- ---- -~ -----

-~~l--
---

SCd 81 0280 A 0-20 1 76 23 19 23 19 14 26 
A mod E157 81 0281 B 40-60 2 69 29 14 17 22 1!3 18 
méd 

____ j_ __ ____ I J ---------- --

------ ~---- ------ --------------------------- ---------.-----,-------

Ataque por H2S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) 

Solo N? Prol Kr 
!ab 

P20 5 
MnO 

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

AO a E145 81 1736 
A Ir 

3,79 49 1,84 

--~-- -----j------j----- f--- - ---

AOd E147 81 0467 Afr 2,8 2,3 1 4 0,22 2,03 4,5 

----

AOd 
E149 81 1063 A Ir 

HAOd 
80 1313 

P60 80 1314 Afr 
80 1315 

f~ : -~-: : -~ ~-:----- '----:-:-:--f------t-- --r-~.-:: ---•--~-------+----------++_-_-_- :----:--.-:-~--i 
3,8 3,0 0,5 0,22 2,15 4,4 
4,6 3,5 0,7 0,28 2,24 4,6 

----- ------ --- -----r----- -- ----+------ --- ----+------+-----~ --- -- ---- -~ ------
Rd 

E155 81 1078 16,4 10,2 7,2 0,14 2,73 1 ,B8 I 2,22 5,4 3,7 
r.1 case 
A mod 
arg 

;:~0, ""' - :: ;:? ':i-~-~~ l ~;-+~~; ---+-----+--2.-7--5---t---~ -:j-~---t---~:-~-~--t---6-,2--+-~~ 
_____ l_ ___ i____ _ _____ L_ ___ ~ ____ _i __ 2_._5_5_~ ___ _L ______ ~-~---
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Lab · SNLCS 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100 Al+3 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm --- AI+3 +S 

% T 

0,50 0,35 0,06 0,60 6 5,5 <1 1 67 Estroda Manga-Missões, a 4,5 km de Manga Município de 
Manga, MG Lat 14"48'8 e long 43"59'\NGi SD 23-Z-A 

Estrada Pandeiros-São Joaquim, 25 km após Pandeiros 
0,25 0,06 0,02 0,10 3 3,7 1 1 o Município de Januária, MG Lat 15"30'8 e long 44"58'WGr 

SD 23-Z-C 

Estrada Taguatinga-Faz Mercês, a 17 km de Taguatinga 
0,45 0,18 0,04 0,31 5 6,0 <1 1 30 Município de Taguatinga, GO Lat 12"23'8 e long 46"33'WGr 

SD 23-V-A 

0,67 0,25 0,03 0,43 8 4,2 10 1 60 
Estrada Arinos-Gaúchos, a 18,5 km de Arinos Município de 0,78 0,13 0,03 0,22 4 5,5 <1 1 o 

0,73 0,07 0,03 0,12 2 6,5 <1 1 o A1inos, MG Lat 15"50 Se long 46"00 WGr SD 23-Y-D 

-- ---~ 

Estrada Ponte Alta do Bom Jesus-Taipas, a 13 km de Ponte 
0,77 2,44 0,20 ~.20 12 28,7 <1 <1 39 Alta do Bom Jesus Município de Ponte Alta do Bom Jesus, 

GO Lat 12"05'8 e long 46"32 WGr SD 23 V-A 

2,05 1,15 0,14 1,98 8 20,2 2 <1 2 Estrada Faz ltãs-BR-020 via Destilaria Brasil Central, a 37 km 

2,14 0,35 0,06 0,60 6 20,6 2 <1 43 do entroncamento Município de Formosa, GO Lat 14"45'8 e 
long 47"1 O WGr SD 23- Y-A 

~-~ --~--~ 

,-~ 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

I 

% 

I I I 
Valor C E do 

v ext 
ca+2 Mg+' K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 Mg+' K+ Na+ 

s T base) em a 25"C % mE/100g 

------

0,1 0,01 0,02 0,1 0,2 1,8 2,1 5 

0,7 0,01 0,01 0,7 o 0,4 1,1 64 

~-- -- -~ ---- ---~ 

0,7 0.01 0,01 0,7 0,3 0,4 1,4 50 

0,2 0,02 0,01 0,2 0,3 0,6 1,1 18 
0,1 0,01 0,01 0,1 o 0,6 0,7 14 
0,1 0,01 0,01 0,1 o 0,5 0,6 17 

-------- ~--- ---------

1,0 1,3 0,41 0,03 2,7 1,7 6,7 11,1 24 

----

3,5 1,2 0,29 0,02 5,0 0,1 2,0 7,1 70 L_ 0,9 0,9 0.14 0,02 2,0 1,5 1,6 5,1 39 
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TABELA 3 I- Continuação 

Solo N? Prol 

lab 

Horizonte 

Símbolo Prol 
em 

----~ 1---------t------+----+------

LEa 
A mod 
arg 

LEd 
A mod 
m arg 

------

LEd 
A mod 
méd 

--- ---

LEd 
A mod 
méd 

- ----

LEe 
A mod 
m arg 

---------

Solo 

LEa 
A mod 
arg 

LEd 
1\ mod 
m arg 

LEd 
A mod 
méd 

LEd 
A mod 
méd 

LEe 
A mod 
m arg 

P2 

E15 

E23 

----

E26 

E28 

P2 

E15 

E23 

E26 

E28 

07827 
07828 
07829 

r----------

08946 

-------

08951 

------

08929 

07834 

Prol 

lab 

07827 
07828 
07829 

08946 

08951 

08929 

07834 

A1 0-20 
821 40-60 
822 1 00-120t 

8 100-120 

1------ \----------

B 100-120 

----- -1----~ -- -

B 100-120 

----- --

B 

Carbonatos 

% 

-~ 

80-100 

c 

1.4 
0,5 
0,3 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 

-~ 

o 

\--------

o 

--- -- ---

\---

o 

----~ 

o 

N 

% 

0,09 
0,04 
0,04 

0,07 

0,04 

0,05 

Cascalho 
20-2mm 

o 
o 
o 

+---

\----

o 

----

- -

o 

Areia 
muito 
grossa 
2-1mm 

1.7 
1.0 
0,9 

0.9 

0,3 

0.4 

0.7 

--~---L____-----~-

Areia grossa 

1-0,5mm 2-0,2mm 

2,6 10,1 
1,9 7,5 
1,8 6.7 

1,2 4,3 

\-----

1,1 21,3 

f-----

1,6 10.4 

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

1,0 3.4 

-----

Granulometria% 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

4,2 
3,0 
3,0 

1.4 

14.4 

\-----

6,3 

------

1 1 

0,25-0,1 
mrn 

12,6 
6,9 
5,6 

3.4 

29,5 

15,7 

--- ---

3,1 

---------

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

MO 
% 

2.41 
0,86 
0,52 

0,34 

0,52 

0,51 

C/N 

16 
13 

8 

3 

8 

1,15 
0,52 
0,55 

0,58 

0,50 

--- ----1-----~ 

6 1,20 

KCI 

1,00 
0,30 
0.45 

0.40 

0,22 

0,84 

0,55 
o 38 
0,50 

0,52 

0,24 

Mgf2 

KCI 

0.45 
0,20 
0,35 

0.40 

0,12 

-----\-------

0,60 0.42 

Areia fina 

0.2-0,02 0,2-0,05 
mm 

36,1 
12,7 
14,5 

99 

48,5 

34,5 

--

10,8 

-----

0,22 
0,10 
0,08 

0,13 

0,02 

0,06 

mm 

24,1 
7.4 
7,9 

4,1 

----

38,8 

------

24,5 

4,0 

------

Complexo 

HCI 

0,11 
0,07 
0,04 

0,07 

0,01 

0,02 

---~ ----- ------ ~---+-----+----\------"------ ------ -1-----

0,05 0,52 15 2,80 2,60 1,60 1,50 0,08 0,04 

------ -~----__J_ __ ____j_ __ _j_ ____ J__ __ ~ _ _l ___ __j ___ - ---- ~-~----
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Lab: SUDESUL 

Areia 
Grau de pH (1:1) 

Si\te Argila flocu- Si\te 
muito 

Argila natural \ação (0,05-0,002) 100. Na+ Localização fina 
<0.002 % % Argila T 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 Água KC\ 
mm mm mm mm 

13,1 23,9 11,9 41,9 10,3 75.4 0,57 4.7 3,9 o Estrada Janaúba-Montes Claros, após 1 7 km do entronca-
2,1 19,3 14,0 65,8 8,8 86,6 0,29 4,7 3,8 o mento de Bico de Pedra Município de Janaúba, MG Lat 
3,3 19,6 13,0 65,8 0.4 99,3 0,30 4,5 3,9 o 15"50'S e \ong 42"13'WGr SD 23-Z-D 

1,5 20,2 14.4 71.4 0,3 99,5 
Estrada Janaúba-Ouem-Quem, a 24 km de Janaúba Municí-

0,28 4.7 4,3 1 pio de Janaúba, MG Lat 15"56'S e long 43"27'WGr SD 23-
Z-D 

Estrada Veredelândia-Varzelândia, a 25,3 km de Vere-
14,8 12,9 3,2 27,0 5,3 80,3 0.48 5,2 4,5 1 delândia Município de Varzelândia, MG Lat 15"39'S e long 

43"50'WGr SD 23-Z-C 

10,9 18,6 8,6 46,5 2,9 93,7 0.40 5,5 4,5 o 
Estrada Brejo do Mutambai-Jaibênia, a 25 km de Brejo do 
Mutambal Município de Varzelândia, MG Lat 15"24'S e 
long 43"56 WGr SD 23-Z-C 

Estrada Janaúba-Jaíba, entrando à esquerda, a 15 km de 

1,5 29,2 22.4 63.4 0.4 99,3 0.46 5,1 4,6 o Janaúba Ponto situado a 7,5 km do entroncamento Municf-
pio deJanaúba, MG Lat 15"45'S e long 43"30'WGr SD 23-
Z-D 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na" S1 S2 Acidez trocável T 
T % 100 Ai+3 100 Al+3 

Ai+3 Mat coloidal --- ---
(KCI) 

Ai+3+S1 A1+3+S2 

NH4 0Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 1,94 1,57 1.7 10,18 6,66 12,12 8,60 16,01 22,56 64,39 74,88 
0,01 0,01 1,01 0,58 3,7 10,63 8,09 11,64 9,10 8,68 11,10 78,55 86.44 
0,01 0,01 1,14 0,85 1.7 10,31 7,86 11.45 9,00 9,96 12,67 59,85 66,66 

0,02 0,02 1,05 0,69 1,3 3,52 1,95 4,57 3,00 22.98 35,00 49,06 65,33 

0,02 0,01 0,78 0,36 0,6 1,53 0,82 2,31 1,60 33,77 48.75 43.4 62,50 

0,02 0,01 1,88 1,29 0,8 4,02 2,12 5,90 4,00 31,86 47,00 29,85 38,28 

0,03 0,02 4,51 4,16 0.4 7,58 3,59 12,09 8,10 37,30 55,68 8,15 8,77 
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TABELA 3 I - Continuação 

Granulometria% 
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 
Solo N~ Prot Calhau Areia Areia 

>20 Cascalho muito média 
lab 

Símbolo Pro f rnm 20-2mm grossa 0,5-0,25 
em 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm 

LEe 
A mod E30 08943 8 100-120 o o 0.4 0,6 6,2 2,6 11.5 37,2 17,8 
arg 

LEe 
A mod E33 08922 8 100-120 o o o 1,2 30,3 16,8 45,3 49,8 43,6 

méd 

LEe 
A mod E36 07812 8 120-130 o 3,3 1,2 5,6 27.4 13,0 29,3 35,8 28,9 
méd 

LEe 
Afr E38 07803 822 100-120 o 1,8 2,0 9,5 35,2 19,1 20,1 30,1 23,8 
méd 

LV a 
A mod E42 08941 8 100-120 o 2,2 0.4 1,9 11,2 6,8 17,1 38,8 26.4 
arg 

Complexo 

Prot Carbonatos c N MO 
CIN ca+2 Mg+2 K+ 

Solo N~ lab % % % % 

NH4 0Ac KCI NH4 0Ac KCI NH4 0Ac HCI 

LEe 
A mod E30 08943 0,2 0,06 0,34 3 2,93 2,24 1.42 1,32 0,06 0,04 
arg 

LEe 
A mod E33 08922 0,2 0,04 0,34 5 0.48 0,26 0,32 0,20 0,04 0,03 
méd 

LEe 
A mod E36 07812 0,1 0,01 0,17 10 1,20 1,00 0,90 0.47 0,17 0,10 
méd 

LEe 
Afr E38 07803 0,1 0,01 0,17 10 1,11 0.70 0,50 0,3(3 0,16 0,09 
méd 

LV a 
A mod E42 08941 0,3 0,04 0,51 8 0.42 0,20 0.43 0,23 0,10 0,06 
arg 
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Lab: SUDESUL 

Areia 
Grau de pH 11:1) 

Silte Argila flocu- Silte 
muito Argila natural lação (0,05-0,002) 100. Na+ 
fina Localização 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
<0,002 % % Argila Água KCI 

T 
mm 

mm mm mm 

8,9 29,6 10,2 46,4 2,3 95,0 0,63 5,6 4,6 o Estrada Pindorama-luiú, via Fazenda Paturi, a 600 m de Pin-
dorama Município de Malhada, BA Lat 14"37'5 e long 
43"35'WGr SD 23-Z-A 

10,6 8,5 2,3 17,6 3,1 82,3 0,48 5,7 4.7 1 
Estrada Agreste-Tamboril, 13 km após o Rio Verde Grande 
Município de São João da Ponte, MG Lat 1 5"56'S e long 
43"46'WGr SD 23-Z-C 

7,2 10,6 3,7 33,1 0,2 99,3 0,32 5,5 4,7 o Estrada Caculé-lbiassucê, a 11 km de Caculé Município de 
Caculé, BA Lat 14"25 Se long 42"14'WGr SD 23-Z-B 

8,3 14,8 8,2 26,2 o 100 0,56 5,8 4,4 1 Estrada lbitira-Lagoa Real, a 5 km de lbitira Município de Rio 
do Antônio, BA Lat 14"1 O'S e long 42"05'WGr SD 23-Z-B 

--

11,4 27,4 15,0 35,0 0,6 98,2 0,78 4,5 4,2 o Estrada Espinosa-Matias Cardoso, 21 km após ltamirim 
Município de Monte Azul, MG Lat 14"49'5 e long 43"03'WGr 
SD 23-Z-B 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na+ S1 S2 Acidez trocável T T % 100.AI+3 1 OO.AI+3 
A1+3 Mat coloidal ---
IKCI) 

AI+3+S1 AI+3+S2 

NH4 0Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI pHS pH7 pHS pH7 pHS pH7 pHS pH7 

0,02 0,02 4,43 3,62 0,3 4,00 2,67 8,43 7,10 52,55 62,39 6,34 7,65 

0,01 0,01 0,85 0,50 0,2 1,00 0,55 1,85 1,40 45,95 60,71 19,04 28,57 

0,03 0,01 2,30 1,58 o 3,18 2,10 5,48 4,40 41,97 52,27 o o 

0,03 0,02 1,80 I ,16 0,2 3,62 1,30 5,42 3,10 33,21 58,06 10,00 14,71 

0,02 0,01 0,97 0,50 1,3 4,02 2,87 4,99 3,80 19.44 25,53 57,27 72,22 
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizonte 
Granulometria% 

Areia grossa 
Areia fina 

Calhau Areia Ar~ ia 
Solo N? Prot 

>20 Cascalho muito média 
lab Símbolo Prol mm 20-2mm grossa 0,5-0,25 

em 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm 

LV a 
A mod E47 08928 B 100-120 o o o 0.4 17.7 9,1 39,3 56,1 48,3 
méd 

LVd 
A mod E 59 07826 B 100-120 o o 1,8 4,7 21,5 10,1 22,1 36,8 25,6 
arg 

LVd 
A mod E67 08947 B 100-120 o 1.7 o 3,7 27,2 18,5 34,7 54,5 49,7 
méd 

LVd 
A mod E68 08930 B 100-120 o 0,5 0,2 0,9 16.7 8,3 36,8 53,1 43,0 
méd 

LVd 
A mod E69 08925 B 120-140 o o 0,1 2,1 25,2 17.4 32,3 42,9 37,9 
méd 

Complexo 

Prot Carbonatos c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ Solo N? lab % % % % 

NH4 0Ac KCI NH4 0Ac KCI NH4 0Ac HCI 

----

LV a 
A mod E47 08928 0,2 0,04 0,34 5 0,30 0,12 0,26 0,10 0,04 0,03 
méd 

LVd 
A mod E 59 07826 0,3 0,03 0,52 10 0.45 0,30 0,20 0,12 0,02 0,02 
arg 

LVd 
A mod E67 08947 0,2 0,06 0,34 3 0,34 0,20 0,22 0,12 0,03 0,02 
méd 

LVd 
A mod E68 08930 0,2 0,14 0,34 1 0.75 0.45 0,35 0,13 0,03 0,02 
méd 

LVd 
A mod E69 08925 
méd 

0.4 0,04 0,68 10 0,12 0,12 0,16 0,13 0,01 0,01 
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Lab : SUDESUL 

A1eia 
Grau de pH (1:1) 

Silte Argila flocu- Silte 
muito Argila natural lação (0,05-0,002) 100. Na+ 
fina Localização 

<0,002 % % Argila Água T 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 KCI 

mm mm mm mm 

1----· 

Estrada Januária-São Francisco, a 16,3 km do entroncamento 
17,2 11,5 3,7 22,5 4,4 80,4 0,51 5,1 4,5 o da estrada Januária-Lontra Município de Januária, MG Lat 

15"42'S e long 44"30'WGr SD 23-Z-C 

Estrada Porteirinha-Riacho dos Machados, a 18,6 km de 
8,4 1/,7 6,5 35,2 3,6 89,7 0,50 5,3 4,3 o Porteirinha Município de Porteirinha, MG Lat 15"54'S e 

long 43"03'WGr SD 23-Z-D 

20,0 6,7 1,9 16,4 3,6 78,0 0,41 5,5 4,5 o Estrada São Francisco-Angical, a 7,3 km de São Francisco 
Município de São Francisco, MG Lat 15"54'S e long 
44"47'WGr SD 23-Z-C 

14,5 4,4 25,8 3,0 4,5 
Estrada Jaibênia-Veredelândia, a 22,3 km de Jaibênia Muni-

13,5 88,3 0,56 5,8 o cípio de Varzelândia, MG Lat 15"31'S e long 43"31'WGr 
SD 23-Z-C 

Estrada São João da Ponte -Lontra, a 25 km de São João da 
11,2 8,9 3,9 28,0 8,1 71.0 0,32 6,4 5,0 1 Ponte Município de São João da Ponte, MG Lat 15"56'S e 

long 44"12'WGr SD 23-Z-C 

sortivo mE/1 OOg ~_AC' I -- v 
T % 100AI13 

Na+ S1 52 Al+3 Acidez trocável T Mat coloidal ----
AI+3+S1 A!+3+S2 

(KCI) 
NH4 0Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

-- -----

0,02 0,01 0,62 0,26 0,8 3,00 2,28 3,62 2,90 17,13 21,38 56,34 75,47 

-----

0,02 0,01 0,69 0,45 0,5 5,52 2,71 6,21 3,40 11,11 20,29 42,02 52,63 

0,01 0,01 0,60 0,35 0,5 2,51 1,40 3,11 2,00 19,29 30,00 45,4 58,82 

0,02 0,01 1,15 0,61 37 2,53 1,85 3,68 3,00 31,25 38,33 96,99 98,38 

0,02 0,01 0,31 0,27 o 1,53 \),69 1,84 1,00 16,85 31,00 o o 
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TABElA 3 I- Continuação 

Horizonte 
Granulometria% 

Areia grossa Areia fin.a 
Solo N~ Prot Calhau Areia Areia 

>20 Cascalho muito média 
lab Símbolo Prol mm 20-2mm grossa 0,5-0,25 

em 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm 

LVd 
Afr E72 07811 B 100-120 o 3.4 3,7 8,1 24.4 9,7 12,8 24,9 17,8 
méd 

LV e 
A mod E73 08944 B 100-120 o 1,1 1,2 6,1 22,3 12.7 12,0 25,5 16,0 
arg 

LV e 07790 A 0-20 o 2,8 3,2 10,8 34,9 15.4 20,3 29.7 21.6 
A mod E74 
méd 

07791 B 70-90 o 3.4 3.4 12,8 33,5 14,2 14,8 29,3 20,3 

-- -

TSe 
A mod E82 08927 B 50-70 o o 1,3 1,1 3,9 1,0 2,1 10,7 3,7 
arg 

Complexo 

Prot Carbonatos c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 
Solo N? lab % % % % 

NH4 OAc KCI NH4 0Ac KCI NH4 0Ac HCI 

LVd 
Afr E72 07811 0,2 0,02 0,34 10 2,00 1,60 0,32 0,32 0,12 0,07 
méd 

LV e 
A mod E73 08944 0,1 0,06 0,17 2 3,50 2,86 1,10 1,00 0,05 0,03 
arg 

LV e 
07790 0,50 A mod E74 1,5 0,12 2,58 13 2,11 1,90 0,77 0,65 0,80 

méd 07791 0,6 0,08 1,03 8 2,32 2,00 1,23 1,10 0,14 0,08 

TSe 
A mod E82 08927 0,9 0,14 1,54 6 9,80 8,00 1,30 1,20 2,50 1,80 
arg 
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Lab : SUDESUL 

Areia Grau de pH (1 :1) 
muito 

Silte Argila flocu- Silte 
fina 

Argila natural lação (0.05-0,002) 100. Na+ 
Localização 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
<0.002 % % Argila 

Água T 
mm KCI 

mm mm mm 

7,9 16,9 9,8 40,9 2.6 93,6 0.41 5.9 5,0 o Estrada Caetité-lbitira, entrada à esquerda 13 km de Caetité; 
ponto a 9 km do entroncamento Município de Caetité, BA 
Lat 14'08 S e long 42'24'WGr SD 23-Z-B 

6,3 23.2 13,7 38,5 1,5 96,1 
Estrada Palmas do Monte Alto-Parateca, via Faz Curralinho, 

0,60 5,8 4,9 o a 11,2 km de Palmas do Monte Alto Município de Palmas do 
Monte Alto, BA Lat 14'14'5 e long 43'14'WGr SD 23-Z-B 

6,8 19.7 16,6 23,8 6,2 73,9 0,83 5,2 4,5 o Estrada Maniaçu-ltanajé, a 21 km de Maniaçu (via São Ti mó-
8,6 17,8 8,8 28.4 4,0 85,9 0,63 5,7 4,8 o te o) Município de Caetité, BA La! 13'52 Se long 42'16'WGr 

SD 23-X-D 

2,1 35,8 28,8 56,6 36,9 34,8 0,63 7,5 6,3 o 
Estrada Lontra-São Francisco, via Buritizinho; a 23 km de 
Lontra Município de São Francisco. MG La! 15'46'5 e long 
44'23'WGr SD 23-Z-C 

sortivo mE/1 OOg 

v 
Na+ 51 52 Acidez trocável T T % 100 AJ+3 100AJ>3 

AJ+3 Mat coloidal --- ---

(KCI) AJ+3+S1 AJ+3+S2 

NH4 0Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 2,47 2,00 0,3 5,10 3,53 7,57 6,00 32.63 41,17 10,83 13,04 

0,03 0,02 4,68 3,91 0,1 2.53 0,52 7,21 5,20 64,91 90,00 2,09 2.49 

0,02 0,01 3,70 3,06 0,1 6,03 4,00 9,73 7,70 38,03 48,05 2,63 3,16 
0,01 0,01 3.70 3,19 o 4,52 2,80 8,22 6,50 45,01 56,92 o o 

0,10 0,05 13,70 11,05 o 3,00 0,20 16,70 13,90 82.04 98,56 o o 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte 
Granulometria% 

Areia grossa Areia fina 
Solo N~ Prot Calhau Areia Areia 

>20 
Cascalho muito média 

lab Símbolo Prol mm 20·2mm grossa 0,5·0,25 
em 2·1mm 1·0,5mm 2·0,2mm mm 0,25·0,1 0,2·0,02 0,2·0,05 

mm mm mm 

PE Tb 07815 A 0·20 o 3,6 8,9 26,2 11,2 10,4 26,7 14,2 
A mod E89 o 
méd /arg 07816 B 40·60 o o 3,6 7,4 24,2 9,6 11,8 22,8 12,2 

PE Tb 
07809 A 0-25 2,3 8,8 32,0 16,3 23,0 35,2 29,4 

A mod E90 o 2,8 

méd /arg 07810 B 40·60 o 3,0 1,5 4,6 18,5 8,2 17,6 27,3 19,6 

PE Tb 
07813 A 0·30 18,9 2,5 5,2 20,0 9,7 16,1 34,4 26,6 

A mod E91 o 
méd /arg 07814 821 40·60 o o 2,6 4,2 14,4 5,0 14,7 21,9 16,7 

PE Tb 
07817 A 0·15 o o 2,4 12,6 39,0 20,0 20,7 35,4 27,3 

A mod E93 
méd 07818 B 25·40 o o 4,5 13,3 41,9 18,4 18,9 24,1 18,1 

PE Tb 
A mod E94 08938 B 80·100 o o 0,6 1.7 30,0 19,4 28,8 48,0 36,9 
aren /méd 

Complexo 

Prot Carbonatos c N MO C/N ca+2 Mg+2 K' Solo N~ 
lab % % % % 

NH4 0Ac KCI NH4 0Ac KCI NH4 0Ac HCI 

PE Tb 07815 1,6 0,09 2,75 18 6,02 4,30 1,30 1,08 0,68 0,54 
A mod E89 
méd /arg 07816 0,6 0,06 1,03 10 3,12 3,00 1,90 1,50 0,47 0,29 

PE Tb 
07809 1,3 0,09 2,24 14 3,98 2,88 2,82 1,83 1,10 0,98 

A mod E90 
méd /arg 07810 0,3 0,03 0,52 10 2,95 2,15 0,78 0,70 1,05 0,76 

PE Tb 
07813 1,5 0,10 2,58 15 2,92 2,60 1,93 1,70 0,66 0,49 

A mod E91 
méd /arg 07814 0,7 0,07 1,20 10 1,90 1,75 1,80 1,70 0,47 0,33 

PE Tb 
07817 1,3 13 2,50 2,35 1,03 0,70 0,25 0,19 

A mod E93 0,10 2,24 

méd 07818 0,9 0,08 1,55 11 2,35 2,16 0,80 0,70 0,28 0,23 

PE Tb 
A mod E94 08938 
aren /méd 

0,2 0,04 0,34 5 3,26 2,70 0,70 0,50 0,10 0,05 
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Areia 
Grau de 

Silte Argila !locu-
muito Argila natural lação 
fina <0,002 % % 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm mm mm mm 

6,3 29,6 17,1 30,2 8,7 71,0 
4,0 22,6 12,0 41,0 7,6 81,4 

11,0 16,7 10,9 21,9 5,5 74,8 
6,2 12,1 4,4 49,8 8,4 83,1 

------- -- --1------r--·---

13,1 23,5 15,7 29,9 14,0 53,1 
4,6 19,7 14,5 49,2 11,9 75,8 

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

10,6 16,3 8,2 17,4 5,8 66,6 
4,9 13,6 7,6 26,4 2,9 89,0 

------- ------t-----

16,4 18,1 7,0 15,0 7,1 52,6 

- ------~--- ----- ----- ---- --

sortivo mE/1 OOg 

Lab: SUDESUL 

pH (1 :1) 
Silte 

(0,05-0,002) 100. Na+ 
Argila T 

Localização 
Água KCI 

0,99 6,3 5,5 1 Estrada Faz Riacho Fundo-Espinosa, a 5 km da Faz Riacho 
0,55 6,2 4,9 o Fundo Município de Espinosa, MG Lat 14"58'S e long 

42"55 WGr SD 23-Z-B 

0,76 6,9 5,9 o Estrada Caetité-lbitira, a 5 km de Caetité Município de Cae-
0,24 6,0 4,9 o tité, BA Lat 14"05 Se long 42"26 WGr SD 23-Z-8 

f------ e---

0,79 6,0 4,7 o Estrada Caetité-lbitira, entrada à esquerda, 3 km após Cae-

0,40 6,1 5,2 o tité Ponto a 2,5 km do entroncamento Município de Caetité, 
BA Lat 14"54'S e long 42"28 WGr SD 23-Z-B 

f-----1------- --f-------- -- ------- ---- --- --------

0,94 
0,52 

6,1 
5,9 

5,3 
5,0 

- - ---+--- f-----

1,21 6,6 5,7 

o 
o 

o 

- --

____ .L.... ___ ----------

Estrada Pindaí-Urandi, a 1 O km de Pindaí Município de 
Pindaí, BA Lat 14"34'S e long 42"43 WGr SD 23-Z-B 

Estrada Jaibênia-Gado Bravo, a 25 km de Jaibênia Municí
pio de Varzelândia, MG Lat 1 5"08 S e long 43"40'WGr 
SD 23-Z-C 

---------- -----------·-----

-------~---

Na" SI 52 
Al' 3 

(KCI) 

Acidez trocável T 
T 

Mat coloidal 

v 
% 

---------.---_,----+---~ 
NH4 0Ac 

0,06 
0,04 

0,05 
0,06 

0,05 
0,04 

HCI 

0,05 
0,02 

0,03 
0,03 

0,03 
0.02 

NH4 OAc KCI e HCI 

8,06 
5,53 

7,95 
4,84 

5 56 
4,21 

5,97 
4,81 

5,72 
3,64 

4,82 
3,80 

--------- -----t-----t------

0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

----------

0,09 0,02 

3,81 
3,46 

4,15 

3,26 
3,11 

L----~---'---

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

pl-18 

5,52 
5 50 

3 52 
5,52 

7.14 
6,52 

3,62 
6,52 

pH7 

0,94 
2,47 

0,55 
3,06 

3.44 
3,79 

1,59 
2,14 

pH8 

13 58 
11 03 

pl-17 

9,00 
8,00 

pl-18 pl-17 

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

11 47 
10 36 

12,70 
10,73 

6,83 
9,98 

8,50 
7,90 

9,00 
8,00 

5.40 
5,60 

pl-18 pl-17 

- f-------

59,35 89,56 
50,14 69,13 

69,31 93 53 
46,72 61,27 

43,78 61,78 
39.42 52,63 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

---------

55,78 70,56 
34,67 61,79 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

---f---------~-----

86,82 94,32 o o 
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TABELA 3 I -Continuação 

Solo N~ Prot 

lab 

Horizonte 

Símbolo 
Prol 
em 

Calhau 
>20 
rnrn 

Cascalho 
20-2mm 

Areia 
muito 

(JrDSSa 
2~1mm 

Granulometria% 

Areia grossa 
Areia 
média 

0,5-0,25 
1·0,5mm 2-0,2mm mm 0,25-0,1 

mm 

Areia fina 

0,2·0,02 0,2-0,0() 
mm mm 

-~ ~ ~-- ------- ---- ------ ~--~ ---- ----------!f----+----+-----

PVd Tb 07797 A 0-20 o 2,2 A mod E99 
méd 07798 13 100-120 o 2,1 

~--- ---~- ------1-------

HC Tb 
08931 1\ 0-18 o o A mod E107 

arg /m arg 08932 B 40 60 o o 

3,2 12,2 41,1 
3,4 9,5 33,8 

-- -~-~---- 1--

0,1 0,3 2,13 
0,2 0,3 1,4 

21,2 23,4 
15,4 22,3 

1,6 5,2 
0,5 2,1 

37,4 
34,1 

--

21,0 
5,6 

30,2 
24,1 

9,5 
2,7 

-----+----+-------- ---~-- -~ -~---- --~-------- ------ ---~~-~--- --- ~~~ -- ---- ---~- ~--~ -----

Cd 
lat 
A mod 
méd 

E116 08926 13 100-120 o o 

~-r------ --

Ce Ta 
A mod E118 
arg 

C e 
lat E127 
A mod 
arg 

Solo N~ 

-~~--- -----

PVd Tb 
A mod E99 
méd 

HC Tb 
A mod E107 
arg /m arg 

~~----

Cd 
lat 

E116 A mod 
méd 

---~~ 

Ce Ta 
A mod E118 
arg 

C e 
lat 

E127 A mod 
arg 
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08923 8 50-70 o o 

-- -~~-~--f----~-- ~~-- ---

08937 8 80-100 o 1,0 

'-------- ---~ ~~-'----- ---

-- -----

Prot Ca1bonatos 

lab % 

--~ ---- --~----

07797 
07798 

1-------~-- --- ----

08931 
08932 

--~ 

08926 

-~- -- ----

08923 

---1---~----

08937 

c 
% 

0,8 
0,2 

1,5 
0,6 

0,8 

0,4 

N 

% 

--------

o 08 
0,04 

0,04 

MO 

% 

1,38 
0,34 

2,58 
1,03 

0,17 

1,37 

0,68 

o 

0,8 

3,4 

C/N 

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

10 
5 

10 
5 

5 

0,5 17,7 10,5 33,2 58,8 46,1 

---+-~----- -~-

1,1 55 2,5 6,8 24,7 11,1 

3,2 9 1 2,0 3,5 16,9 7,2 

Complexo 

--- :;~-1·. 
-------,~-------

Ca 12 Mg'2 
---- ~ ~-- ~-

NII 10Ac I(CI- -1-!114 0/\c 

-

KCI 

1,27 
1,02 

5,50 
2,94 

0,28 

1,25 
0,98 

4,40 
2 50 

0,15 

0,85 
0,66 

0,80 
0,76 

0,26 

0,60 
0,52 

-----

0,50 
0,60 

0,12 

0,29 
0,08 

0,58 
0,18 

0,02 

K' 

I! LI 

0,23 
0,04 

0,36 
0,08 

0,01 

-+------~- ~----~~ ---~----- --~~-~--

8 12,50 10,80 1,80 1,00 0,28 0,16 

-----------1-------- -~--

10 6,00 5,12 1,50 0,88 0,05 0,03 



Lab : SUDESUL 

Areia 
Grau de pH (1 :1) 

Silte Argila flocu- Silte 
muito Argila natural lação (0,05-0,002) 100. Na+ 
fina <0.002 % % Argila T 

Localização 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Água KCI 

mm mm mm 

11,3 12,3 5.1 16.4 2,7 83,5 0.75 5,8 4,7 1 Estrada lgaporã-Matina, 5 km após a Faz Vargem da Roça 
7,3 14,6 4,6 27,5 2.4 91,2 0,53 5,0 4,1 1 Município de Riacho de Santana, BA Lat 13•45'5 e long 

42•55'WGr SD 23-X-D 

5,1 42,5 31,0 45,2 30,1 33.4 0,93 5,5 4,2 o Estrada Varzelândia-Tamboril, via Morro Preto, a 38 km de 
1,0 13,2 10,3 82.7 28,5 65,5 0,16 5.4 3,9 o Varzelândia Município de Vartelândia, MG Lat 15•42'5 e 

long 43•47'WGr SD 23-Z-C 

19,6 22,8 10,1 13.4 7,6 43,2 1,7 6,3 4.7 1 
Estrada Japonrá-Lontra, a 11 km de Japonrá Município de 
Brasília de Minas, MG. Lat. 15"56 S e long 44"18'WGr 
SD 23-Z-C 

5.4 39,8 26,2 43,6 26,5 
Estrada Olimpos Campos-São João da Ponte, a 600 m de 

39,2 0,91 7,6 6,3 o Olimpos Campos Município de São João da Ponte, MG Lat 
15"49'5 e long 44•02'WGr SD 23-Z-C 

!-----------

Estrada Jaibênia-Matias Cardoso, via serraria, a 9 km de JaiM 
4,2 26.4 16.7 57,3 10,0 82,5 0.46 5,8 4,9 o bênia Ponto 3 km afastado da estrada lado direito Município 

de Janaúba, MG Lat 15"17'5 e long 43"47'WGr SD 23-
Z-C 

--<---- -

sortivo mE/1 OOg 

v 
Na+ 51 52 AI" Acidez trocável T 

(KCI) 

T % 100.AI+3 100 Al+3 

Mat coloidal A1+3 +S1 AI+3+S2 

NH4 0Ac HCI KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

--~----- 1--------- --------- ------f--- -----

0,04 0,03 2.55 2,11 o 3,02 1,53 5,57 4,08 45,78 62,50 o 
0,03 0,02 1.79 1,56 0,5 3,04 2.11 4,83 3,90 37,06 45,90 24 

----- ------ -------1------

0,06 
0,05 

0,03 
0,03 

6,94 
3,93 

5,29 
3,21 

0,6 
6.2 

6,00 
14,10 

4,06 
9,17 

12,94 
18,03 

11,00 
13,10 

53,63 63,09 
21,80 30,00 

7,95 
6,12 

10,19 
65,89 

------ ----- -------1-------- --------- ---- --1----- --f----- ----- ----1-----l-----t------r------

0,01 0,01 0,57 0,29 o 0.43 0,13 1,00 0.70 57,00 81.43 o o 

----1------- ----- -- -----1--------- ----------1-----1----1-----

0,11 0,05 14,69 12,01 o 3,02 0,31 1 7.71 15,00 82,95 97,93 o o 

-----f-·-----+----t---------t----1---·---+-------- ----~1----·--- --------t-------l--·--1----r-----+-----

0,06 0,02 7,61 6,05 0,3 6,00 4,39 13,61 12,00 55,91 63.42 3.79 4,72 

I 
___ _,__ ___ i ___ ------
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TABELA 3 I - Conclusão 

Solo 

C e 
lat 
A mod 
arg 

C e 
la! 
A mod 
arg 

C e 
la! 
A mod 
arg 

AOd 
Afr 

AOd 
A fr 

C e 
la! 

Solo 

A mod 
arg 

C e 
la! 
A mod 
arg 

C e 
lat 
A mod 
arg 

N~ Prol 

lab 

E12B 08942 

E129 08945 

E132 08940 

E148 08924 

E150 08928 

- ~-,------

N~ 

E128 

E129 

E132 

Prol 

lab 

08942 

08945 

08940 

Horizonte 

Sim bolo Prol 
em 

B 60-80 

B 80-100 

B 100-120 

B 120-140 

B 140-160 

~-----

Carbonatos c 
% 

0,3 

0,2 

0,1 

-----1----+------- ---~ ---

AOd 
Afr 

AOd 
Afr 

E148 

E150 

432/PEDOLOGIA 

08924 0,2 

08928 0,2 

Granulometria% 

Areia grossa Areia fina Areia Areia Calhau Cascalho muito média >20 20-2mm 0,5-0,25 mm grossa 
2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm 

o 5,9 3,0 1,3 6,4 1,3 3,1 28,9 6,0 

o 4,0 0,9 3,7 19,5 12,1 13,8 26,1 16,7 

o o 1,B 0,8 6,2 2,1 6,4 20,0 8,3 

--~--

o o 0,1 0,2 20,8 10,3 49,0 65,5 57,6 

- --r----

o o o 0,1 17,5 6,2 58,0 68,9 63,4 

--------

Complexo 

N MO C/N ca+2 Mg+2 
% % 

KCI KCI HCI 

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

0,06 0,51 5 5,00 4,18 1,50 1,40 0,07 0,03 

- ~ ----- ---- ---------------f----- f--------- -~--------- ----~ 

006 0,34 3 4,50 4,00 1,50 1,02 0,03 0,02 

---- ----i----- ---~r------------- - ------

0,17 10 5,00 3,84 1,80 2,40 0,15 0,07 

---f-------1---~--------------

0,34 3 0,26 0,16 0,14 0,14 0,02 0,02 

-----------j-----t---~--- ----~-- -----

0,34 5 OAB 0,28 0,18 0,15 0,02 0,02 



Lab: SUDESUL 

Grau de pH{1:1) 
Areia Silte Argila fio cu- Silte 
muito Argila natural !ação (0,05-0,002) 100. Na+ 
fina <0.002 % % Argila T 

Localização 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 Água KCI 
mm mm mm mm 

3.7 49,8 26,9 37,8 14,3 62,1 1,32 5.7 4.4 o Estrada de Palmas de Monte Alto-Malhada, a 32 km de Pai-
mas de Monte Alto Município de Palmas de Monte Alto, BA 
Lat 14•17 S e long 43"28'WGr SD 23-Z-B 

-----I-

5.7 18,2 8,8 45,6 6,5 85.7 
Estrada Palmas de Monte Alto-Parateca, via Faz Curralinho, a 

0.40 5,8 4,9 o 35 km de Palmas de Monte Alto Município de Palmas de 
Monte Alto, BA Lat 14"09 Se long 43"27'WGr SD 23-Z-B 

3.4 26.4 14.7 59,1 0,3 99.4 0.45 4,9 4,7 o Estrada Lajedão-Faz Cinzana, a 1 km de Lajedão Municipio 
de Manga, MG Lat 14"54'5 e long 43"43'WGr SD 23-Z-A 

--- -----

Estrada São João da Ponte-Vereda Santa Clara, via estrada 
18,8 9,9 2,0 11,7 5,0 57,2 0,85 7,1 5,5 2 para Lontra, a 5 km do entroncamento Município de São 

João da Ponte, MG Lat 1 5"56'5 e long 44•1 O WGr SD 23-
Z-C 

---- ---- --f----

Estrada Varzelândia-lbiracatu, a 1 O km d.e Varzelândia Muni-
16,6 8,7 3,2 10.4 5,9 156,7 0,84 6,9 5,3 1 cípio de Varze!ândia, MG Lat 15"40'5 e long 44•06 WGr 

SD 23-Z-C 

-~-~--------- L____, -

- ----------

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na+ 51 52 Acidez trocável T 
T % 100.AI+3 1 OO.AI+3 

AI" Mat coloidal --- ---
(KCI) 

Al+3 tS1 A1+3+52 

NH4 0Ac HCI NH4 OAc KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

--~--

0,03 0,02 6,60 5,63 0,3 4,10 2.40 10,70 9,00 61,68 73,33 4,34 5,15 

--+---

0,04 0,02 6,07 5,06 0,1 3,00 1,33 9,07 7.40 66,92 82,03 1,62 1,94 

------------ ---t-·--- t--- f------

0,03 0,02 6,98 6,33 0,3 5,53 2,82 12,51 9,80 55,80 71,22 4,12 4,69 

---------- ~-- -- --

0,01 0,01 0.43 0,33 o 0,18 0,05 0,61 0.48 70.49 89,58 o o 

--~ --- -------f----

0,01 0,01 0,69 0.46 o 0,23 0,11 0,92 0,80 75,00 86,25 o o 
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TABElA 3 11 
Resultados analíticos das amostras para avaliação da fertilidade para fins de classificação 

Solo N~ 

Horizonte 

------.-----1 

Símbolo 
Prol 
(em) 

pH 
Água 

1:2,5 

mE/1 OOg 

c a++ Mg++ 

p 
Na+ (ppm) S 

T 
v 
% 

Sat 
AI+++ 

(%) 

Localização 

----------+---+--+--+-----r-- ----+---'-----1---l'--l--t--+-+-+--+::---c--=---:----c::-c-c-=c::-----:-;:-,---,----
LEa Estrada Traíras-BA-172, ponto a 12 km do entron-
A mod 1 B 100-120 4,6 2,2 5,0 O,S 0,03 0,01 <1 O,S 5,S 15 71 camento Município de Bom Jesus da Lapa, BA 

arg. ---------r----r----~-----·------ ---f----t--~----~--f---f-----~La~t~.~1~2~'5~3~·~s~e~lo~n~g~·~4~3~'4~8~·~vv~G~·r~·~S~0~.2~3~-~X~-A~.~~ 
LEa Levi nópolis-Cônego Marinho, ponto 11 km após 
A mod 2 B 100-120 5,2 0,5 2,0 0.4 0,01 0,01 1 0.4 4.4 17 56 Faz Pitanga Município de Januária, MG Lat 

~a~rg~-----+---+------i-------- ------------r-----------------+---+----r--~--~~--+---+-----~1~5~'~1~o~·s~e~l~o~n~g-~4~4~'~2~2~·vv~G~r~-~s~o~.2~3~-~Z~-c~.~-----
LEa BA-172, trecho Brejolândia-Santana, ponto 23 km 
A mod 3 B 100-120 4,8 2,4 5,0 0,8 0,06 0,01 <1 O,S 5,S 15 73 após entroncamento com a estrada de Brejolândia 
arg Município de Tabocas do Brejo Velho, BA Lat 

-------f-r-----------~--- ___ ---------------+--+---i----t----!---+--+----+-1:=2~'4~2:;-'~S::o:e~l o'-'n'-'g":.:-4'-3_'.:..5_7'_VV __ G;;r~s.,.o __ 2.,.3_-_X;;--'-A_:_. -:--:-:----:-
L E a Estrada Buritis-Formoso, a 21 km de Buritis Muni· 
A morl 4 B 100-120 4,9 0,6 3,6 O 4 0,04 0,01 1 0,4 4,0 1 O 60 cípio de Buritis, MG Lat 15'32'5 e long 46'18'VVGr 

...:•::.rE.g:..... ----+---r----- - --r--
LEa 
A mod 5 B 90-1 00 
arg 

4,8 

--------- ----1------ ---- -----
LEa 
A mod 6 B 100-110 5,3 

..'2:'-~r------ ---,------ ---
L E a 
A mod 7 B 100-110 5,2 
méd 

LEa 
A Ir 
méd. 

8 B 130-140 4,9 

Lfd---- t------- ---- -- --- -

A mod 9 B 100-120 5,4 

_:a::.r.':!.g:..... -----+----+------1-- ----- ------
LEd 
A mod 1 O B 1 00- I 1 O 5,1 
méd. ------ --- -------------------
Led 
A mod 11 B 100-110 5,2 
mécl. --- ---------- ----- --~- --------
LEd 
A mod 12 B 100-110 4,8 

---------

1,6 3,6 0,8 

__ ----+---+---+--+---t---t----+=S~0~.2~3~-Y.:..·~O~·------------~~~--~~~ 
Estrada Gameleira da Lapa-BA-172, via Traíras, 
ponto coletado 6 km após Traíras Município de 
Bom Jesus da Lapa, BA Lat 12°52 S e long 

O, 7 0,04 0,03 1,5 6,7 23 50 

~---- - --- - - - '-------- ---t---+--~~--t----+---t----+~4~3-'4~5~'VV~G~r~.S~0~.2~3.:..·X~-.:..A.:..· __ ~~--~-------

0,3 

0,5 

0,7 

0,6 

0,2 

2,0 

1.7 

0,5 0,02 0,01 0,5 2,5 20 55 
Pandeiros-Rio Pardo, a 1 O km de Pandeiros 
Município de Januária, MG Lat 15'35'5 e long 
44'47'VVGr. 50.23-Z-C . 

-------~-+--~--~-~--t-~--+~~.:...:..~~~~-~~c-=-~-
Pandeiros-Tejuco, 16 km após Rio Pandeiros, pon-

0.4 0,03 0,01 0.4 2,1 19 56 to a 400 m do lado esquerdo da estrada Município 
de Januária, MG Lat 15'32 Se long ~4"37 VVGr 

____ -~--- ---+--f--f---t---t--+--t-=-S,0.23-Z-C. 
Estrada t>Jhandutiba-Pocões, 10,8 km de Nhan-

2, 1 O 5 O 03 0,00 1 0,5 3,3 16 57 dutiba Município de M~nga, MG Lat 14"38 S e 

2,0 0-~ r:-
I ,3 0.6 

_ --r---+---+---+----~---r----+~lo.:..n~g~·~4_4~"~1_6_VV __ G_r_._S __ o_.2_3_-_z __ -A __ . _____________ _ 
Estrada Mocambo-Macacos, a 5 km de Mocambo 
Município de Correntina, BA Lat 13"19 S e long 0,04 0,02 1,3 3,3 

0,01 0,01 0,6 1,9 

39 32 

32 25 

44"32 VVGr. 50.23-X-C. 
-----=c-c-----:-:----:-:-:

Tejuco-Januáría, a 3,0 km de Tejuco Município 
de Januária, MG Lat 15"34 Se long 44"32'VVGr 

_________ ~----i-----41-----i-----l----t---tl----f----+:SC::Oc.:.2:..:3=-c·Z=,--=C::... --:-:c---;:-c---·-:-::-:-:----:--=c:----:-r
Oiho d Água-Miravânia, a 1 O km de Olho dÁ
gua Município de Manga, MG Lat 15"02 S e 04 1,7 05 0,02 0,01 0,5 2,2 23 44 

- _____ l-----------+---+----t----+---+---+---+-----+-lo::.n:.cge.:._4~4~"~2c:O_VV:.c..::G:.:.r~. ::.S::.Oc.:.2:c3:....-.::Z_-C=.:. __ ~---------
Estrada Cocos-Carinhanha, a 8,2 km de Cocos 

0,1 05 O 3 0,01 0,01 1 0,3 0,9 35 24 Município de Carinhanha, BA Lat 14"13 Se long 
rnéd. 
~~--~----!------ c------ --------- ----- --- ------ _____ ----~---+---+--+---+--+----~4.:..4.:.."-=2-=8.:..VV~Gc.cr . .:..S:..:0~ . .::2.:c3 .. .,.-Z_-_A-:. -------::---:---------

Estrada Buritis-Cabeceiras, a 5 km de Buritis 
Município de Buritis, MG Lat 1 5"40'5 e long 
46"28 VVGr. 50.23-Y-0. 

L E e 11 0-20 5,5 O 9 
A mod 13 B 80-1 00 5,8 0,5 

53 0,6 0,6 O, 1 7 0,01 1,4 
5,2 

6,7 
8,3 

21 
63 

39 
9 

_<l_'.ÇL___r--
LEe 

---------4-------j-----

A mod 14 B 100-120 

_<.'!}L__ __ ~- -----1-------
LEe 
11 rnod 1 5 B 1 00-1 20 
8f9 

5,7 

5.1 

_LFe ___ r----- -------t-------1--------

A mocl 16 B 
-"~r[~l· ______ ~--------
LEe 
A rnod 
arg 

17 B 

---)-
lEe 
A rnod 
ar~J 

18 B 

-------1----------
LEe 
A rr.orl 19 8 
rnécl 
------- --- '----

L E e 
A mod 
rnt~d 

20 A 
8 

150-160 

40-70 

1_:~01 
100-120 

0-20 
80-100 

58 

5,6 

5,5 

6,1 

5,7 
5,8 

0,0 

0,0 

0,0 

3,1 4,2 0,9 0,04 0,01 

Estrada Vanderlei-Aitamira, a 2 km de Altamira 
1,5 2,8 0,9 0,05 0.02 3 3,8 5,3 72 O Município de Cotegipe, BA Lat 12'01 S e long 

1 7 

____ r---- -----t----~--t---t---+---+-----t-,4=-'3._"5_5~VV_Gr. 50.23-X·A·~-----------·-----
Estrada Jaborandi-Santa Maria da Vitória, a 8 km 
de Jaborandi, ponto afastado 2 km lado direito da 
estrada Município de Coribe, BA Lat 13"38 S e 

2,1 0,9 0,17 0,01 3.~ 4,9 65 o 

----------- -------+-----4---+---+---+---t----+~~0s::.~;,a~d4.:..a4-'-~::'~-=~~VV::F'-'éG:.:.Ii~~--~~:=~~-~=::i:~~.:..~~~C=-;:-co~'k-m---cdc-e-cS:-:ã::-o-=F-:-é:clix
1,3 2,5 0,7 0,04 0,01 3,2 4,5 71 o Município de Coribe, BA Lat 13"28 S e long 

___________ -~---+---l----+----t----!----f----t----+-:4:-4~"..:.1~4,-:VVc:..::G~r.~S::.::_D:.:.2:.:;3:-:·'::-X-::-CC::.:::---:=--:-:-;::----c---.,----:
Estrada que liga G0-327 a G0-440, partindo de 
Cantinho, ponto a 3,1 km da G0-440 Município 
de Nova Roma, GO Lat 14"01 Se long 46"53'VVGr 

0,0 1,3 3,2 1 ,2 0,04 0,01 4,4 5,7 77 o 

______ l---l-----ll------ll-----i----t---t----t-----t-'=S:.:::O:o:·2:..:3=-c·.:..Y·..:.A.::.. ____________________ ___ 

0,0 0,8 

0,0 0,5 

----------

0,0 
0,9 

2,8 
1,5 

4,7 0,8 0.04 0,01 5,5 

--- --------~-

1,6 0,3 0,02 0,01 1,9 

6,3 87 

2,4 79 

o 

o 

Estrada laciara-Nova Roma (G0-440), 15,5 km 
após o Rio Paranã Município de Nova Roma, GO 
Lat 13"56'5 e long 46"54'VVGr SO 23-V-C 

Januária-Cônego Marinho, a 16 km de Januária 
Município de Januária, MG Lat 15"23 S e long 
44"20 VVGr SO 23-Z-C 

-----r--+---r---r-~---~--4----+-----------------------------

2,0 
2,1 

0,8 
1.4 

0.42 0,01 
0,05 0,01 

1 
<1 

3,2 
3,6 

6,0 
5,1 

53 
71 

o 
20 

Estrada Rio do Pires-Macaúbas, via Açude Macaú~ 
bas, a 11 km de Rio do Pires Município de MacaC1· 
bas, BA Lat 13'05 Se long 42'26 VVGr SO 23-X-0 

---- ------- 1------ ------ r------- ~-1---~-+--+-+---t--r--+---·--------
LEe 
A mod 21 
méU 
----r---
LVa 
A mod 22 
arg 

LV a 
23 

B 100-120 6,8 0,0 1.0 

----- ~------+-----·-· ~- ---

A 
B 

B 

0-20 
100-120 

80-100 

3,9 
4,3 

0,8 5,9 
0,6 2,3 

4,5 1,1 

1,8 0,5 0,01 0,01 

---

0,7 0,3 0,12 0,02 
0,04 0,01 0,5 

0,3 0,04 0,00 

2 

2 
<1 

2,3 

1,1 
0,5 

3,3 

7,0 
2,8 

70 

16 
18 

1 0,3 3,4 1 o A mod 
méd 

2.o 1 

----------L _ __J _____ __L ____ ~--------~----~~i ____________ L__~__L 
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o 

42 
55 

Estrada Felicianópolis-Jaborandi, a 2,5 km de Fe· 
licianópolis Município de Correntina, BA Lat 
13"39 Se long 44"32 VVGr SO 23-X-C 

Estrada Tauapé-Licín>o de Almeida, a 7,5 km de 
lauapé Município de Licínio de Almeida, BA Lat 
14"40'5 e long 42"27'VVGr SO 23-Z-B 

Estrada Paratinga-lbotirama, a 6,2 km de Paratin-
76 ga Município de Paratinga, BA Lat 12"40'5 e 

long 43"08'VVG r SO _2_3_-X_-_B ______________ _ 



TABELA 3 11- Continuação 

Horizonte mE/100g 
_pH 

Solo N? 
Prol 

Agua 
H+ 

Símbolo (em) 1:2,5 AI+++ + c a++ Mg++ K+ Na+ 
AI+++ 

-----
LV a 

f---

A mod 24 B 100-120 4,9 0,8 2,0 0,5 0,03 0,01 
méd. 

LV a 
A mod 25 B 80-100 5,3 0,3 2,8 0,2 0,01 0,01 
méd. 

---~ ---~ ---
LV a 
A mod 26 B 80-100 4,7 1,0 3,3 0,3 0,03 0,01 
méd. 
LV a 
A mod 27 B 80-100 4,6 1,3 4,1 0.4 0,04 0,01 
rnéd. --- --- ~--

LV a 
A mod 28 B 80-100 4,6 0,6 2,6 0,2 0,02 0,01 
méd. 

LV a 
A mod 29 B 80-100 4,9 0,8 2,5 0,2 0,03 0,01 
-~~~- -~i~ 1-
LV a 
A mnd 30 B 80-100 4,9 0.7 1,8 0,5 0,06 0,01 
méd 

------ - ---~ --~ -- - - -- ---
LVa 
A mod 31 B 120-140 4,6 1,1 2,0 0,3 0,04 0,01 
méd. 
~,------~ ---- --~ - ~-~- ~-. 

-~-

LV a 
A mod 32 B 160-170 4,6 0.4 1,0 0,3 0,01 0,01 
mód 

- -- --- -~--- ----~- - - - -- ----- --~~- ---
LV a 

A 0·20 4,1 0,9 5,9 0.4 0,05 0,01 A Ir 33 
B 100-120 4,8 0,5 3,6 0,3 0,01 0,01 nrg 

-~----- --- ---- ----- ----- ----- ----

LV a 
A li 34 [] 160-170 4,9 0,6 1,2 0.4 0,03 0,01 
nréd 

~ ---- -- ~ - ---~ ---- --- -- ----f----
LV a 

A 0-20 4,3 07 3,1 0.7 o 08 0,04 A fi 35 
B 60-80 4,5 1,0 2,5 0.4 0,06 0,02 mérJ 

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

_0.511 o-
LVd 
A rnod 36 B 100-120 5,5 08 2,1 0,23 0,01 
a r ~1 
----------- -- --- ------- ----- - - -- j----
LVd 
A mod 37 B 100-120 5,6 
rllÓd 

0,3 1,7 0.4 001 0,01 

----~-- -------- ----- ---- -- ---- -- --1--
LVd 
A mod 38 B 100-120 5,7 
rnéd 

0.1 1,5 0,3 o 01 0,01 

----- ~--- ---- ·---- ---
LVd 
A mod 39 B 100-120 5.7 
méd 

0,1 1,3 0.4 0,01 0,01 

-- ---~ ~ - -----~ -~---~ ----- --
LV LI 
Anwrl 40 B 140-160 4.4 
méd 

0,2 1,7 0,3 0,02 0,01 
~------- ---- --- j-------- --

0,9__1~~-
LVd 
A mod 41 B 80-100 5,0 0,2 1,7 0,06 0,01 
méd 
--~--- - - ----·--- !--- --- --~ -~-

LVd A 0-20 5, 7 0,5 1.7 0.4 0,6 0,20 0,01 A mod 42 
méd 

B22 120-140 5,9 0,0 1,5 0,8 0,10 0,01 
--~ -~- f-
LVd A 0-12 5,1 0,0 4,0 0,9 0.4 0,27 0,01 A mod 43 
méd B B0-100 5,3 0,0 1,7 0,8 0,6 0,05 0,01 

LVd A 0-20 4.4 0,7 7.4 0.4 0,05 0,02 A Ir 44 B 100-120 5,1 0,0 4,5 0,3 0,02 0,01 
319 

--
LVd 
Afr 45 B 100-120 5,7 0,2 1,3 0.4 0,01 0,01 
méd 

p v Sat 
(ppm) s T o/o- AI+++ 

(%) 

--I~ !----

1 0,5 2,5 20 62 

- -~ 

1 0,2 3,3 7 58 

---~-

<1 0,3 4,6 

~' j "_ ~- --

<1 0.4 5,8 8 74 

--

<1 0,2 3.4 7 72 

--I---

1 0.2 3,5 7 77 

--- -------

1 0,5 3,0 19 55 

-~ -- +--- --

1 0,3 3.4 10 76 

----

1 0,3 1.7 19 5B 

-· - ~ --~-

<1 0,5 6.4 8 64 
<1 0,3 3 9 8 62 
-- -- ----I~ -~ 

<1 0.4 2,2 20 58 

--~ -- ~-~ --- ·~ 

2 0,8 3,9 21 47 
1 0,5 30 17 67 
1- ---~ ---- --

<1 1.7 38 45 '32 

~-- - --- ~-- --

1 0.4 2,1 19 43 

---t--- ----- -- --~ 

1 0,3 1,8 17 25 

---- ---~ ~- ---

1 0.4 1.7 24 20 

----

2 0,3 2,2 15 38 

-~-

<1 1,5 3,2 47 12 

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

1 1,2 2,9 41 64 
<1 0,9 2 4 37 o 

-~. 

2 1,6 56 29 o 
<1 1,5 3,2 47 o 

<1 0,5 7,9 6 58 
<1 0,3 4,8 6 o 

---

1 0.4 1,7 24 33 

Localização 

Estrada lbotirama-Barreiras, a 21 km de lbotirarna 
Município de Barra, BA La! 12'10 s e long 
~3"27'WGr. SD.23-X-B. 
Estrada Caetité-Brejinho das Ametistas, a 5,7 krn 
de Caetité Município de Caetité, BA l at 14'07 Se 
l_o_n.1L_42'30'WGr. SD.23-Z-B ___________ 

Estrada lgaporã-Caldeiras, a 18 km de Caldeiras 
MunicÍpio de lgaporã, BA Lat 13'"6'S e long 
42'38'WGr SD 23-X-D 
Estra-da lgapoiã-Calde~ras, a 9.6 km d;;-Calde~ra;;-
MuniCÍpio de Caetité, BA Lat 13'42 S e lonn 
42'35 WGr SD 23-X-D _____ 

Estrada Caetité~Maniaçu a 21 ,9 krn de Maniaçu 
Município de Caetité, BA Lat 13'52 s e long 
42'24'WGr. SD.23-X-D. 

Estrada Água Quente-Santarém, a 8,2 km de Água 
Quente Município de Paranlirim, BA Lat 13'20 s 
e long. 42'1 O WGr. SD.23-X-D. 

Es\7a-da Bom Jesus ct;t:;"p-;;-Riach~ Santana,-
29,6 km de Bom Jesus da Lapa Município de Bom 
Jesus da Lapa, BA Lat 13"24 Se long 43"15 WGr 
SD?}.~~--~- ______ 
Estrada Dianópolis-Taipas, ponto coletado 1 km 
antes do rio Mombó Município de Dianópo!is GO 
Lat. 12'08'S e long. 46"52 WGr. SD.23-V-A. 

--
Estrada Ponte Alta de Bom Jesus-Mimosa dos Ma-
rinhos, a 11 km de Mimosa dos Marinhos Municí-
pio de Ponte Alta de Bom Jesus, GO Lat 12'11 s 
e long 46'37 WGr SD 23-V-A 
---~--~------ ~~------------

Estrarla Mortugaba-Montezuma, a 12,3 km de 
MortuÇ]aba Município de Mortugaba, BA Lat 
15"06"5 e long 42'22 WGr SD 23-Z-D 

--~--

Estrada Taguatinga-Rio Sobrado, via Fazenda São 
Bento a 3 km após a Fazenda São Bento Municí-
pio de Taguatinga, GO La! 12"36 s e long 
46"34 WGr SD 23-V-A 
r--

Ponto coletado a 500 m do tleroporto de lbotira 
ma Município de lbotirarna, BA Lat 12'10 s 
long 43'13'WGi SD 23-X-B 
e--------~--

Estrada Caetíté-Maniaçu, a 12 km de Caetité Mu 
nicípio de Caetité, BA Lat 14'00 s e lon 9 
42"29 WGr SD 23-X-D 
-----
Estrada Ar r o j olâ nd ia-Corre n ti na, a 9 5 km d e 
ArrojoiJndia Município de Correntina BA Lat 
13"39 S e long 45"24 WGr SD 23-V-D 
-------- --------
Estrada Tagu.:llrnga~Cabecerras de Pedra, entrad 
à direita 1 O km antes de Cabeceiras de Pedra pon 
to a 20 km do entroncamento Município de TaçJUa 
tinge, GO La\ 12"26 Se long 46"09"WGr SD 23 
V-B 

----~ 

fntronca.rnento BR 242 e estrada Para Cachoerr 
do Acaba Vida, ponto a 2 km do entroncarnentpn 
estrada de Cachoeira do Acaba Vida Município c\ 
Barreiras, BA Lat 12"03 s e long 45"36 WG 
SD 23-V-B 

Estrada Cavalcante-Faz Amaralina, a 32,ô krn d 
Cavalcante Município de Cavalcante, GO Lat 
13"35 S e long 47"30WGi SD 23-V-C 

Estrada Rio do Antônio-lbitira, a 11 km de Rio d o 
\ Antônio Munidpio de Rio do Antônio, BA La 

14'20 S e long 42'04'WGr SD 23-Z-B 
-----

Estrada Tamboril-São Timóteo a 3 km de Tam 
boril Municírio de Caetité, BA Lat 1 !"55 s 
long 42'08 WGr SD 23-X-D 

Estrada Caetité-lbitira, a 9 km de Caetité Muni 
cípio de Caetité, BA Lat 14"06'S e long 42"20 WG 
SD 23-Z-B 

Estrada Serranópolis-Taiobeiras, a 56 km d 
Serranópolis Mrmicípio de Rio Pardo rle Mina 
MG Lat 15'08 S e long 42"42 WGr SD 23-Z-

S, 

D --- -
Posse-Mambaí, estrada via Gerais a 24 km do en 
trancamento com a BR-020 Município de Corren 
tina, BA Lat 14'07 Se long 46"06 WGr SD 23-Y- B 
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TABELA 3 11- Continuação 

Solo 

LVd 
A fr 
méd 

46 B 

Prol 
lcm) 

100-110 

-~- -!-~-+---+--

LVd 
Afr 
méd 

LV e 
A mod 

47 

48 

A 
B 

B 

0-20 
100-120 

100-120 
arg 
---~-f--+---+---
LV e 
A mod 
arg 

LV e 
A mod 
méd 

LV e 
A mod 
méd 

TSe 
A chern 
arg 

TSLe 
A mod 
arg 

PE Tb 
A proem 
aren /méd 

PE Th 

49 

50 

51 

52 

54 

A mod 55 
rnód /arg 

PE Tb 
A mod 
méd /ar~J 

PE Tb 

56 

A mod pcd 57 
méd ;arq 

PE Tb 
A mod 
aren /méd 

PVa Tb 
A mod 
méd /arg 

PVa Tb 

58 

59 

A 
B 

B 

B 

B 

B 

A 
B 

A 

B 

B 

A 
B 

A 
B 

A mod 60 Btpl 
aren /méd 

PVd Th 
A rnod 61 B 
arg 

70-90 

70-100 

160-170 

0-15 
50-70 

50-70 

0-20 
40 60 

O-lO 
60-70 

80 100 

40-60 

---~ -t-~--t-~ 

PVd Tb 
A rnod 62 
rnéd 

PVd Tb 
perl 63 
A mod 
méd 

PVd Tb 
ped 
raso ab 
A mod 
arcn /rnéd 

HCa 
A mod 
méd /arg 

Cd Tb ped 
A rnod 
arg 

64 

65 

66 

A 
B 

B 

B 

A 
B 
c 

B 
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0-20 
80-100 

40-80 

20-35 

50-90 

---------~--c----------.---.-,--,--,----,---------~----~---~~--~--

mE/1 OOg 
pH 

Água 

1:2,5 

5,5 

4.4 
5,0 

7,2 

5,1 

51 

60 

54 
60 

64 
6 5 

5, 7 

6 I 
59 

5 7 
53 

4,8 

5,6 

5,7 
4 7 

5,0 

44 

4,8 

0,0 

0,9 
0,8 

0,0 

1,0 
0,6 

0,0 

0,8 

3,0 
2,1 

1,0 

carr 

0,3 

0,8 
0,9 0.7 

p 
\ppm) 

Na+ 

0,01 0,01 

0,11 0,01 2 
0,05 0,01 <1 

s T 
v 
% 

0,3 1,1 27 

0,9 
1.7 

3,9 
3,8 

23 
45 

Sat 
Ai+++ 

1%) 
Localização 

Formoso-Alvorada do Norte, a 16 km de For
O moso Município de Sítio da Abadia, MG Lat 

14'51 'S e long 46'18 WGr SD 23- Y-B 

50 
32 

Estrada Palmas de Monte Alto-Mandiroba, a 29 km 
de Manrliroba Município de Palmas de Monte Alto, 
BA Lat 14'27'5 e long 43'12'WGr 50 23-Z-B 

Estrada Janaúba-Tocandira, via Fazenda Dengoso, 
3,3 0,6 O, 15 0,01 2 4,1 5,1 80 O a 9 km após Fazenda Dengoso MuniCípio de Janau-

f~~~l-~- -f-~--l-~-+-~+~--t~---11---J-~~-I-~+b_a_,._M_G~L_a_t~1-5'38 Se long 43'16 WGr SD 23-Z-0 

6,3 
38 

3,1 
2,6 

0,9 o 11 0,02 
1, I 0,05 0,02 

4,1 10.4 39 
3,8 7,6 50 

20 
14 

Estrada Vanderlei-Fazenda Mara, a 14 km de Van
derlei Município de Cotegipe, BA Lat 12"01 S e 
long 43"49'WGr SD 23-X-A 

~-- ---~ - ~-~-~-l--+---+---+---+----1--+----''--------~--------------

0,5 0,9 
Januária-Bonito, via Barreiro, 14 km de Januána 

0,2 0,02 0,01 1,1 1 ,6 69 O Município de Januária, MG Lat 15"28 S e long 
44"28 WGr SD 23-Z-C 

--1---+--+--r---j~----j-~\--t~--------~~--~-----~ 
Estrada Macaubas-Lagoa Clara, il 29,2 km de 

0,0 1,0 1,2 0,8 O, 14 0,01 2,1 3,1 68 O Lagoa Clara Município de Macaubas, BA Lat 

--~ 

13"1 OS e long ~2"40 WGr SD 23-X-0 
-~--+--t---t--+--t----f----t-:cE~st~ra-cd:-a -:o:C-a n-a--;8:;--,~av~a--:C;;--o nc-e 1c ão-do NNtê:- ;;-;;;--];,-,;;-_ 

0,1 2,3 2.4 0,6 o 07 0,02 2 3,0 54 56 3 ré, ponto 4 krn antes do Córrego lnhaúmas Municí~ 
pio de Arra1as, GO Lat 12"44'5 e long 46"48 WGr 

00 

00 

03 
0,0 

00 
00 

0.4 

00 
0,0 

03 
2 5 

09 

3,0 

0,1 
0,5 

00 

02 

0,8 
0,7 
0,3 

0,6 

1,3 

0,5 

1.7 
I 5 

2,1 
I 2 

-----~ 

2,8 1,3 o 05 o 01 

~---

4,1 5.4 76 

SD 23-V-A 

Estrada que liga Fazenda Cipasa à (i0·1 1 O a 1 5 krn 
O do entroncamento com a G0·110 Munrcípio de 

São Domrngos, GO Lat 13"41 S c long 46"41 WGr 
SD 23-V-C -----c-- ~-~~f---- r----- ---

1,0 0,5 o 07 0,01 1,6 2,0 76 

-- ~-- 1------f---t-~--t---+~~ 

1 2 0,9 O, 1 5 0,04 
1.4 1 ,5 O, 11 0,01 

2 
2 

2,3 4,0 
2,0 3,5 

57 
57 

Estrada Taauatinga-Rio Sobrarlo via Fazendo S~w 
o Bento, 1 km após a fazenda Município de Tagua· 

tmqa, GO Lat 12"36 Se long 46"'J3 WGr SD 23-V-A 

12 
o 

Estrada Candiba-Guanambi, a 1 8 km de Canrl1ha 
Mun1cípio de Cand1ba, BA Lat 14"16 S e lonq 
42'47 WGr SD 23-Z-B 

--- -~-+---l--+---1~-t---t------+---~~---- ----- -~ -~- -------~ ~-

3 6 0,9 0,34 0,01 
4, 5 1 o o 08 o 02 

3 
1 

5o 7,1 
5,6 6,8 

76 
82 

o 
o 

Estrada Santa Mana ela V1tóna-Santana a 4 7 km 
de Santa Mana da V1tóna Municíp10 de Santa Mel
na ela V1tóna, BA Lat 13"23 Se long 44"1 O WGr 
SD 23-X-C 

---~--- --- -1-- ---- - --r-~--- -----~-~----

3 1 

\) 7 
05 

5 1 
4 8 

2 1 

64 

2 3 I ,O O 15 0,01 

1.9 
2 2 

--g~--rg. ~~ g:g~ 
------- -~-t-- -~ 

2,1 2 o o 26 0,02 
09 o 06 o 03 

2 
2 

G 
I 

Estrada Oliveira dos BreJinhos- Bucurtubn, a 9 krn do 
3 5 6,6 53 1 O entroncamento de BucuJtuha Munrcípio de BoquJ

ra, BA Lat 12"38 Se lonç1 42"48 WGr 50 23-X-B 

2 4 3,1 
2, 7 3,2 

4.4 9,5 
1 ,O 5,8 

---r-~ 

78 
85 

o 
o 

Estrada Gamele1ra da Lapa-BA-1 72 a 9 5 km de 
Gameleira da Lapa Munrcíp1o de Bom Jesus da La
pa, BA Lat 12"53 5 e lon~J 43"27 WGr SD 23-X-B 

--- -~ -----~------~~-----

46 6 
17 71 

Estrada Barre1ras-Riachão das Neves a 6 8 km ele 
Barre1ras Município de Barreir<Js BA Léll 12°07 S 
e long 44"59 WGr 50 23-X-A 

-~-c----------~------~ -~~-

Estrada Ponte Alta de Bom Jcsus-IVImlosa dos MJ-
0.4 0,06 O 01 <1 O 4 3 ~ 14 66 r111hos, a 9 krn ele Mrmosa elos Mannhos ~~lllliCÍ-

pio ele Ponte Alta ele Bom Jesus, GO Lat 12"12 S c 
long 46'37 WGr 50 23-V A 

-~-f--- ,---~r----~~~----~--------------

Estrada Vila Boa-Fazenda Tamboril ponto 1 km 
2,9 0,9 0,35 O 02 4,2 10,6 40 42 antes do 1io Cana Brava Município de Buntis MG 

Lat 15"07 5 e long 47'01 WGr SD 23-Y-C 
--- --- 1--- ---- ---f-~ t---- -1---t--+---J~~- ---------~---~-----~-

2,0 1 1 0,6 o 18 o 01 3 1 8 3 
g 

47 5 
Estrada Guanambi-Caetité a 3,8 km de Guanarnhi 

1 1 
'
7 3

'
9 42 23 

Município de Guanambi BA Lat 14"12 Se long 
1 8 0,8 0,8 0,05 0,04 ' ' 42"45 WGr SD 23-Z-B 

2 5 08 

2,6 1 3 

0.7 

--- ~t---- ------~r---c---- r---~----- ----------~~--- -~-

o 10 0,01 <1 1,6 4,1 39 
Estrada lbipitanga-Boqtllra, a 4,3 krn do rJI) 

O Paramirim Município de Bof]uira, BA Lat 
12"54 5 e long 42"32 WG1 .SD 23-X-Il 

-~-+--+-~1---f--~--~-

0,5 O, 14 0,04 2,0 4,6 43 

BR-242 trecho Lagoa do 0Jonísio-lbotitdfll<1, 1 km 
após Queimnda Nova Município de Oliveira dos 

9 Brejinhos, BA Lat 1 2"23 S e long 42"26 WG1 
50 23-X-B 

~ c------~ -~- \-~-+---+---1--+--~-- -~~~~----------~ 

56 0.4 0,03 0,03 0,5 6,1 8 61 Estrada Buritrs-Unaí, a 2,5 km do entroncamento 
3,6 0.4 0,02 0,02 0.4 4,0 1 O 54 com a estrada Formosa-Arinos, Município ri e Bun-
2,6 O 4 0,01 0,02 0.4 3,0 13 43 tis, MG Lat 15"50 Se long 46'27 WGr ~2_3-Y-0 

-~-~+---t--~1----1---+---t--------J- Estrada São Domingos-laciara (G0-11 0), a 9.4 km de 
1 1 1 0 0 10 0 01 2 2,2 5,1 43 21 São Donringos Município de São Domin(JOS, GO 

~·- -~ __ ·_ ~L_-~-L~--'-~~~--'~~_c___~--'--La_t_1_3'_2_8_~~~-n_g_4_6_"22 _W_G~r SD 23-V-0 
2,3 



TABELA 3 li - Conclusão 

Horizonte mE/100g 
,PH Sat 

Agua p 
T 

v AI+++ Localização Solo N~ Prol H+ (ppm) s % 
'Símbolo (em) 1:2,5 Ai+++ + c a++ Mg++ K+ Na+ (%) 

Ai+++ 

Cd Tb ped Estrada Rio Pardo de Minas-Taiobeiras, a 5,8 km de 
A mod 67 B 30-50 5,9 0.4 2.1 0,1 1.4 0.17 0,03 1 1.7 4,2 40 19 Rio Pardo de Minas Município de Rio Pardo de Mi-
méd nas, MG Lat 15"38 Se long 42"31 WGr SD 23-Z-D 

Ce Tb Estrada Monte Alegre de Goiás-Fazenda Mocambi-
A mod 68 B 80-100 5.7 0,0 1.7 4.5 0,5 0,50 0,02 4 5,5 7,2 76 o nho (G0-112) a 17,5 km após a Prata em direção à 
arg Faz Mocambinho, Município de Monte Alegre de 

Goiás, GO Lat 13"29 Se long 46"48 WGr SD 23-V-C 

Estrada que liga Fazenda São Bernardo a laciara, 
C e Tb 69 B 40-80 6,0 0,0 0.7 4,8 0,8 0.45 0,02 2 6,0 6,7 90 o a 3,3 km da sede da fazenda Município de laciara. 

GO Lat 13"52'S e long 46•4 7 WGr SD 23-V-C 

Ce Tb Estrada que liga G0-447 a G0-118 via Centro Co-
A mod 70 B 15-30 5,5 0,0 1.2 3,6 1,8 0,21 0,01 2 5,6 6,8 82 o munitário Santo Estêvão, a 2,3 km do entroncamen~ 
arg to com a G0-447 Município de Galheiros, GO Lat 

13"18'S e long 46"43 WGr SD 23-V-C 

Ce Tb Estrada Montes Clarinhos-Feneirópolis, a 1,0 km 
A mod 71 B 60-80 7,6 0.0 0.5 3,8 0,5 0,10 0,02 3 4.4 4,9 90 o de Montes Clarinhos Município de Salinas, MG 
arg Lat 15"58 Se long 42"1 O'WGr SD 23-Z-D 

Estrada Bom Jesus da Lapa-Riacho de Santana, 
AOa 72 c 80-100 4.8 0.4 1,3 0,2 0,03 0,01 1 0,2 1,9 12 62 a 4.9 km de Bom Jesus da Lapa Município de Bom 
A mod Jesus da Lapa. BA Lat 13"18 Se long 43"22'WGr 

SD 23-X-D 

AQa Estrada Posse-Guarani de Goiás. a 25 km de Pos-
A mod 73 c 100-120 5.1 0.4 1,2 0,3 0,01 0,01 1 0,3 1,5 20 57 se Município de Guarani de Goiás, GO Lat 

13"59 Se long 46"21 WGr SD 23-V-D 

AOa Estrada Caetité-lgaporã, a 1 O km de Caetité Muni-
A mod 74 c 80-100 4.7 0,5 2,1 0,2 0,02 0,01 1 0,2 2.8 8 68 cípio de Caetité, BA Lat 14"00 Se long 42"31 WGr 

SD 23-X-D 

AO a Estrada Ponte Alta de Bom Jesus-Taipas. a 1 km de 
Afr 75 c 140-160 4.6 1,9 2,6 0.4 0.03 0.01 1 0.4 4,9 9 80 Ponte Alta de Bom Jesus Municípip de Ponte Alta 

de Bom Jesus, GO Lat 12"06'S e long 46•28 WGr 
SD 23-V-B 

AOa Estrada Paratinga-Bom Jesus da Lapa, a 14,8 km de 
A Ir 76 c 80-100 4.8 0,5 1.3 0.4 0,02 0,00 1 0.4 2.2 19 54 Paratinga Município de Paratinga, BA Lat 12"47 S 

e long 43•13 WGr SD 23-X-B 

AO a Damianópolis-Sítio da Abadia a 12 km da primeira 
Afr 77 c 100-110 5,3 0,5 0,8 0.4 0,01 0,01 1 0,5 1,3 38 50 Município de Sítio da Abadia. GO Lat 14•41 S e 

long 46"13 WGr SD 23-Y-B 

AQd Estrada São Francisco-Serra das Araras, 5,4 km após 
A mod 78 c 100-120 4.6 0,2 0.7 0,3 0,01 0,01 4 0,3 1.0 30 40 o rio São Francisco Município de São Francisco, 

MG Lat 15•52'S e long 45"01'WGr SD 23-Y-D 

AQd Formoso-Porto Cajueiro, 1 O km após travessia do 
A mod 79 c 100-110 5.4 0.1 1.0 0,2 0,01 0,01 <1 0,2 1,2 17 33 rio Taquari Município de Cocos, BA Lat 14°54 Se 

long 45"48'WGr SD 23-Y-B 

AQd Estrada Carinhanha-Montalvânia, a 2 km de Ca-
A fr 80 c 100-110 4.4 0,3 0.5 0.3 0,00 0,01 1 0,3 1.1 28 49 rinhanha Município de Carinhanha, 84 Lat 14"18 S 

e long 43"47 WGr SD 23-Z-A 

AQd Bonito-Várzea Bonita, a 17 km após Bonito Mu-
A fr 81 c 90-100 5,3 0,1 0.1 0,3 0,01 0,01 1 0,3 1,3 23 25. nicípio de Januária, MG Lat 15"16'S e long 

44"53 WGr SD 23-Z-C 

AQd 
82 A 0-10 5,5 0.4 2.5 0.4 0,02 0.01 2 0.4 2.9 14 50 Estrada Correntina-Posse, a 44 km de Correntina 

Afr c 100-120 5,6 0,2 1.2 0.4 0,01 0.01 1 0.4 1,6 25 33 Município de Correntina, BA Lat 13•30 S e long 
45"03'WGr SD 23-V-D 

AQd 
83 A 0-8 5,3 0.5 3.3 0,5 0,01 0,01 2 0.5 3,8 13 50 Estrada Correntina-Posse, 1 km antes do Riacho V e-

Afr c 100-120 5.4 0,1 1.2 0,3 0,01 0.01 1 0,3 1.5 20 25 redãozinho Município de Correntina, BA Lat 
13•35'S e long 45"19 WGr SD 23-V-D 

REd Taiobeiras-BR-116, entrada à direita a 16 km 
A mod 84 A 0-20 4.4 0,7 3,6 0,6 0,15 0,02 1 0,8 4.4 18 47 após Taiobeiras, ponto a 12 km do entroncamento 
méd c 80-100 5,9 0,6 1,2 0,3 0,23 0,03 <1 0,6 1,8 33 50 Município de Taiobeiras, MG Lat 1 5"54 S e long 
e/case 42•08 WGr SD 23-Z-D 

R a BR-242, trecho Lagoa do Dionísio-Seabra. ponto 
A proem 85 A 0-20 4,5 2.7 14.7 05 0,15 0,02 5 0,6 18.0 4 80 6,5 km após entroncamento com a estrada de lbi-
méd tiara Município de lbitiara. BA Lat 12"28 Se long 

42"1 O WGr SD 23-X-B 
R a Estrada Rio Pardo Taiobeiras, a 4 km de Rio Pardo 
A mod 86 A 0-30 4,3 1.7 9,1 0.4 0,05 0,01 <1 0,5 9,6 5 77 de Minas Município de Rio Pardo de Minas. MG 
méd Lat 15"38 Se long 42"32'WGr SD 23-Z-D 

R a Estrada laciara-Posse, a 14 km de laciara Municí-
Afr 87 A 0-15 5,5 1.4 4,6 0,3 0,7 0,22 0,03 1 1,2 5,8 21 54 pio de laciara, GO Lat 14"07'S e long 46"33 WGr 
arg SD 23-Y-A 

Rd Estrada de lbitiara-BR-242, a 11,7 km de lbitiara 
A mod 88 A 0-20 4.9 0,9 10,6 1,6 0,5 0,21 0,02 5 2,3 13,8 17 28 Município de lbitiara, BA Lat 12"34 S e long 
méd 42"13 WGr SD 23-X-B 
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TABELA 3 111 

Localização no relatório (página) dos resultados analíticos das amostras extras e dos perfis relacionados no Mapa de Solos 

Unidade Unidade 
Amostra Classificação de Página Amostra Classificação de Página 

mapeamento mapeamento 

P1 LEa A mod arg LEa5 309 E13 LEa A Ir méd LVa13 396 
P2 LEa A mod arg LEe3 420 E14 LEd A mod m arg LEa2 396 
P3 LEe A mod m arg Ce29 311 E15 LEd A mod. m arg L!õe3 420 
P4 LEe A mod méd LEe18 311 
P5 LVa A mod m arg LVa3 314 
P6 LVa A mod arg LVa1 315 
P7 LVa A mod méd LVa6 316 
P8 LVa A Ir méd LVa6 316 
P9 LVa pálido A mod méd LVa8 317 

E16 LEd A mod m arg LEa9 396 
E17 LEd A mod m arg Re11 310 
E18 LEd A Ir m arg LEa2 398 
E19 LEd A Ir m arg LEa2 398 
E20 LEd A mod arg LEa3 376 
E21 LEd A mod arg LVa6 398 

P10 LVd A mod arg LVa4 318 
P11 LVd A Ir méd LVa6 319 
P12 LVe A Ir méd LVe4 320 
P13 TSa lat A mod arg LEa10 322 
P14 TSe A chern arg TSe3 322 

E22 LEd A mod arg Ce40 398 
E23 LEd A mod méd LEe4 420 
E24 LEd A mod méd LVe4 376 
E25 LEd A mod méd LVd17 376 
E26 LEd A mod méd LEe9 420 

P15 TSe A chern m arg TSe3 323 
P16 TSe A mod arg Ce18 324 
P17 TSe A mod m arg Ce18 324 
P18 TSe lat A mod arg TSe10 326 
P19 TSe A chern arg TSe2 326 
P20 TSe lat A mod m arg TSe1 327 
P21 PETa A mod arg /m arg PE5 329 
P22 PE Tb A rnod aren/méd PE9 329 

E27 LEd A Ir arg LVd2 378 
E28 LEe A mod m arg LEe16 420 
E29 LEe A mod arg LEe15 378 
E30 LEe A mod arg Ce29 422 
E31 LEe A mod arg TSe10 398 
E32 LEe A rnod arg PE11 312 
E33 LEe A mod méd LEe4 422 
E34 LEe A mod méd PE35 378 

P23 PE Tb A chern arg /m arg Ra9 386 E35 LEe A mod méd Cel 398 
P24 PE Tb A chern méd /arg TSe10 404 E36 LEe A mod méd LEe5 422 
P25 PE Tb A chern méd /arg TSe10 330 
P26 PE Tb A mod méd /arg PE43 331 

E37 LEe A Ir méd LVd19 378 
E38 LEe A Ir méd LEe5 422 

P27 PE Tb A mod méd LVd18 331 E39 LEe A !r méd, LEa8 400 
P28 PE Tb A chern arg e/case /m arg Ce20 332 
P29 PE A mod méd /arg PE8 333 
P30 PE Tb concrec A mod méd Hla10 333 

E40 LEe câmb A mod arg LEe10 378 
E41 LVa A mod arg LVd2 380 
E42 LVa A mod arg LVa6 422 

P31 PE lat A Ir méd LVd7 334 E43 LVa A mod méd LVa6 400 
P32 PVd Tb A Ir aren /méd PS4 335 E44 LVa A mod méd LVa6 380 
P33 BV arg /m arg TSe12 336 E45 LVa pálido A mod méd LVa6 380 
P34 NC lit A mod méd /arg case PE29 338 E46 LVa A mod méd LVa2 380 
P35 Pla Ta A proem méd HGa4 406 E47 LVa A mod méd LVa15 424 
P36 PS Ta A Ir aren /arg PE36 340 E48 LVa A Ir arg LVa1 380 
P37 HCa Tb A Ir aren /méd A0d3 342 E49 LVa A Ir arg Ce17 382 
P38 SS Ta A Ir méd PS1 341 E 50 LVa A Ir méd LVa2 382 
P39 Ca Tb A mod arg Ca6 345 E51 LVa A Ir méd LVa17 382 
P40 Ca Tb A mod arg case Ra14 345 
P41 Ca Tb A mod méd case Ce16 346 

E 52 LVa A Ir méd LVe3 382 
E 53 LVa A Ir méd LVa6 382 

P42 Ca Tb epiconc a mod arg Ca17 346 
P43 Ce Ta A mod arg Ce22 347 

E 54 LVa A Ir méd LEe17 384 
E 55 LVa pálido A mod méd LVa6 384 

P44 Ce Ta A mod méd Ce42 348 E 56 LVd A mod m arg LVd1 400 
P45 Ce Ta C c/carb A mod arg V1 349 E57 LVd A mod m arg LVd2 319 
P46 Ce Ta A chern arg C carb Ce4 349 E 58 LVd A mod arg LVa6 400 
P47 Ce Ta A mod arg Ce30 350 E59 LVd A mod arg LVa5 424 
P48 Ce Tb A chern arg Ce2 351 E60 LVd A mod arg LVd2 400 
P49 Ce Tb A mod arg Ae4 351 E61 LVd A mod arg LVd2 400 
P50 Ce Tb A mod méd Ce33 352 E62 LVd A mod arg LVa33 402 
P51 Ce lat A mod arg LEe16 353 E63 LVd A mod méd LVa6 402 
P52 Ce lat A mod arg PE30 353 E64 LVd A mod méd LVa6 402 
P53 Ce lat A mod arg LVd16 354 E65 LVd A mod méd LVa6 384 
P54 H la A Ir arg Hla3 355 E66 LVd A mod méd LVd3 320 
P55 H la Tb ab A Ir aren /méd Hla2 356 E67 LVd A mod méd LVa15 424 
P56 H la Tb A lr aren /méd case Hla9 357 E68 LVd A mod méd LVa16 424 
P57 HGa Tb méd A0d6 358 E69 LVd A mod méd LVa31 424 
P58 HGa arg HGa1 359 E70 LVd A Ir méd LVa37 402 
P59 HAOa A lr HAOa1 361 E71 LVd A Ir méd AQd6 384 
P60 HAQd A Ir HCa3 418 E72 LVd A Ir méd LVd16 426 
P61 AOa A Ir AOd3 363 E73 L\le A mod arg LVd5 426 
P62 AOd A mod AOd3 363 E74 LVe A mod méd LVe1 426 
P63 Ae Ta A mod silt Ae7 365 E75 LVe A mod arg Ce30 402 
P64 Ae Ta solód A mod arg Ae7 366 E76 TSa A mod arg Ca5 384 
P65 Ae Tb A mod arg Ae4 367 E77 TSd A mod arg TSe7 386 
P66 Ae Tb A mod méd Ae7 367 E78 TSd A Ir arg LEa10 386 
P67 V A mod arg Ce29 368 E79 TSe A mod m arg Ce19 386 
P68 Ra A mod arg case Ra2 370 E80 TSe A mod m arg Ca17 386 
P69 Ra case A mod aren Ra27 371 E81 TSe A mod arg PE42 325 
P70 Re A mod arg Re6 371 E82 TSe A mod arg Re10 426 
P71 Re A Ir méd e/case Ce45 372 E83 TSd lat A mod arg LEa10 404 
P72 SCa A mod méd Hla3 373 E84 PE Ta A mod arg Re2 404 
E1 LEa A mod m arg LEa2 376 E85 PETa ab plínt case PE31 404 
E2 LEa A mod m arg LEa9 394 A Ir aren /méd 
E3 LEa A mod m arg LEa10 376 E86 PE Tb A chern arg TSe10 404 
E4 LEa A mod m arg Lea2 394 E87 PE Tb A mod arg Ce15 406 
E5 LEa A mod m arg LEa4 309 E88 PE Tb A mod méd /arg TSe10 388 
E6 LEa A mod arg Lea10 376 E89 PE rb A mod méd /arg PE30 428 
E7 LEa A mod arg LVa9 394 E90 PE Tb A mod méd /arg PE28 428 
E8 LEa A mod méd LVa13 394 
E9 LEa A mod méd PE23 310 

E91 PE rb A mod méd /arg PE30 428 
E92 PE Tb A mod méd PE25 388 

E10 LEa A mod méd LVa15 394 E93 PE Tb A mod méd PE10 428 
E11 LEa A Ir arg LEa4 396 E94 PE Tb A mod aren /méd Ce5 428 
E12 LEa A Ir arg LVa13 396 E95 PE Tb case A mod méd /arg PVd7 406 
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TABELA 3 111- Conclusão 

Unidade 
Amostra Classificação de Página 

mapeamento 

E96 PEL Tb A mod aren /méd LVd19 388 
E97 PVa Tb A mod arg LVa13 406 
E98 PVa Tb A fr aren /méd LVa24 406 
E99 PVd Tb A mod méd PVd2 430 
E100 PVd Tb A mod méd Ce22 388 
E101 PVd Tb A fr aren /méd case Hla10 336 
E102 BV méd /arg Ce24 337 
E103 Ple Ta A fr méd /arg PS1 339 
E104 PS Ta e/case A mod méd /arg PS5 388 
E105 PL Tb aren /méd Rd5 339 
E106 Ple A fr aren /méd PVd5 408 
E107 HC Tb A mod arg /m. arg LEe4 430 
E108 SS Tb A fr aren /méd Hla10 408 
E109 Ca Tb A mod arg Ce16 408 
E110 Ca Tb A mod méd Re11 390 
E111 Ca Tb e/case A fr méd Hla2 408 
E112 Ca Tb case A mod méd Rd3 390 
E113 Ca Tb m case A mod arg Ra14 408 
E114 Ca Tb concrec A mod méd Hla1 410 
E115 Ca lat A fr arg LEa12 410 
E116 Cd lat A mod méd Ca23 430 
E117 Ce Ta A mod arg Ce6 348 
E118 Ce Ta A mod arg TSe9 430 
E119 Ce Ta A mod méd Ce27 410 
E120 Ce Ta A fr arg Ce30 390 
E121 Ce Tb A chern arg Ra27 410 
E122 Ce Tb A mod arg Ce30 410 
E123 Ce Tb A mod arg Ce30 390 
E124 Ce Tb A mod arg Ce3 412 
E125 Ce Tb A mod méd PE42 390 
E126 Ce Tb case A mod arg Re3 412 
E127 Ce lat A mod arg Ce29 430 
E128 Ce lat A mod arg Ce28 432 
E129 Ce lat A mod arg Ce30 432 
E130 Ce lat A mod arg Ce30 412 
E131 Ce lat A mod arg Ce30 412 
E132 Ce lat A mod arg Ce29 432 
E133 Ce lat A mod arg PE11 414 
E134 Ce lat A mod arg PE43 414 
E135 Ce lat A mod arg LVe2 414 
E136 Ce lat A mod méd Ce30 414 
E137 Ce lat A mod méd LVd21 414 
E138 Ce lat A Ir arg Ce17 392 
E139 Hle A mod méd SCa3 416 
E140 HGPe A mod arg Ce14 416 
E141 HAOa A Ir HCa3 416 
E142 HOa A0d6 360 
E143 AOa A mod A0d1 416 
E144 AOa A Ir LVa24 416 
E145 AOa A Ir LVa6 418 
E146 AOa A Ir A0d3 .392 
E147 AOd A Ir A0d3 418 
E148 AOdA Ir LVa17 432 
E149 ADd A Ir Hla9 418 
E150 AOd A Ir LVa17 432 
E151 Ad Ta A mod arg Ae7 364 
E152 V A chern arg Ae8 392 
E153 V C carb A mod arg V4 392 
E154 Ra A mod silt Ra26 392 
E155 Rd m case A mod arg Ra14 418 
E156 Re A mod arg Re2 392 
E157 SCd A mod méd CSa1 418 

3. 7 1 -Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3 I. 3 li e 
3.111 

A 
AO 
BV 
c 
E 
HAO 
HC 
HG 
HGP 
HL 
HO 
LE 
LV 
LVP 
NC 

-Solo Aluvial 
-Areias Ouartzosas 
- Brunizém Avermelhado 
- Cambissolo 
-Amostra Extra 
-Areia Ouartzosa Hidromórfica 
- Hidromórfico Cinzento 
- Hidromórfico Gleizado 
- Glei Pouco Húmico 
- Laterita Hidcomórfica 
-Solo Orgânico 
- Latossolo Vermelho-Escuro 
- Latossolo Vermelho-Amarelo 
- Latossolo Vermelho-Amarelo podzólico 
- Bruno Não Cálcico 

p 
PE 
PEL 
PL 
PS 
PV 
R 
RE 
se 
ss 
Ta 
Tb 
TS 
TSL 
v 
a 
ab. 
aren 
arg. 
c/ 
câmb. 
carb 
case 
chern 
concrec 
d 
e 
epiconc 
f r 
lat 
lit 
m arg 
m case 
méd 
mod 
ped 
plínt 
pro em 
silt 
solód 
tr 

- Perfil 
- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico latossólico 
- Planossolo 
- Planossolo Solódico 
- Podzólico Vermelho-Amarelo 
-Solo Litólico 
- Regossolo 
-Solo Concrecionário 
- Solonetz Solodizado 
-Argila de atividade alta 
-Argila de atividade baixa 
-Terra Roxa Estruturada Similar 
-Terra Roxa Estruturada Similar latossólica 
- Vertissolo 
- álico 
- abrúptico 
-textura arenosa 
-textura argilosa 
-com 
- câmbico 
- carbonático 
- cascalhento 
- chernozêmico 
- concrecionário 
- d istrófico 
- eutrófico 
- epiconcrecionário 
-fraco 
- latossólico 
-I itálico 
-textura muito argilosa 
-muito cascalhento 
-textura média 
-moderado 
-pedregoso 
- plíntico 
-proeminente 
-textura siltosa 
- solódico 
- traços (teores menos que 1% - SN LCS) 

3 8 - CONCLUSÃO 

A identificação e a compartimentação dos solos da Folha SD 23 
Brasília, bem como suas relações com o meio ambiente, revela
ram a distribuição das classes de solos, as quais podem ser aqru
padas nos seguintes domínios: 
-áreas sujeitas a encharcamento por um longo período, ou 
durante todo o ano, constituídas por Solos Hidromórficos Gleiza
dos, algumas ocorrências das Lateritas Hidromórficas e Hidro
mórficos Cinzentos Compreendem 5 735 km2, aproximadamen
te, correspondendo a 2,0% da área mapeada; 
-áreas sujeitas a encharcamento temporário, constituídas por 
Solonetz Solodizados, Planossolos Solódicos, parte das ocor
rências dos Hidromórficos Cinzentos, Lateritas Hidromórficas e 
Vertissolos, sendo que alguns destes solos contêm elevados teo
res de sódio Os Solos Aluviais também enquadram-se neste 
domínio, pois, além do encharcamento temporário, estão sujei
tos à inundação, e alguns destes solos são solódicos Estas clas
ses ocupam 11 470 km2, equivalentes a 4% da área total; 
-áreas com impedimento à mecanização, devido a pouca pro
fundidade efetiva dos solos, ocorrências de afloramentos rocho
sos intercalados, relevo acidentado e elevado conteúdo de 
cascalho, concreções e/ou calhaus Compreendem as ocor
rências dos Solos Litólicos, Solos Concrecionários, Rendzinas, 
algumas unidades dos Cambissolos e Podzólicos Estas classes 
representam aproximadamente 74 560 km 2, correspondendo a 
26% do total levantado; 
-áreas com limitações à utilização agropecuária, devido à baixa 
retenção de água e nutrientes. São constituídas por Areias Quart
zosas e parte das ocorrências dos Latossolos Vermelho-Amare-
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los de textura média, compreendendo aproximadamente 63 089 
km', equivalentes a 22% da área mapeada; 
-áreas constituídas de solos de baixa fertilidade natural. sem 
impedimentos à mecanização Compreendem os Latossolos 
Vermelho-Amarelos álicos e distróficos e Latossolos Vermelho· 
Escuros álicos e distróficos que ocupam 83.163 km2, correspon· 
dendo a 29% da área mapeada; e 
-áreas constituídas por solos com alta disponibilidade de 
nutrientes, boas características físicas e geralmente ocorrendo 
em relevo favorável à mecanização Compreendem as classes 
dos Cambissolos eutróficos, Terras Roxas Estruturadas Similares 
eutróficas, Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Latosso
los Vermelho-Escuros eutróficos e Latossolos Vermelho-Amare
los eutróficos, ocupando aproximadamente 48.750 km2, equiva
lente a 1 7% da área levantada 

Em termos regionais, destacam-se, pelo potencial agropecuá
rio, os solos do vale do rio São Francisco, devido à dimensão das 
ocorrências em relevo favorável à mecanização (aproximada
mente 52 000 km2), sendo que muitos destes solos têm elevada 
fertilidade natural Nesta região a oferta de água permite o estudo 
da viabilidade da irrigação em larga escala 

A oeste da serra Geral de Goiás, extensas ocorrências de Ter
ras Roxas Estruturadas Similares eutróficas e de Cambissolos 
eutróficos em relevo plano e suave ondulado, sem utilizacão efe
tiva, ou muitas vezes subutilizadas, merecem também ~studos 
mais detalhados visando a estabelecer nestas áreas novos pólos 
de produção 
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A- Perfil de Latossolo Vermelho
Escuro eutrófico A moderado tex· 
tura argilosa relevo plano - 1~ 
componente da Unidade LEe16 
Estrada Janaúba-Otinolãndia (Jaf· 
ba) a 18 km de Janaúba Folha 

S023·Z·O 

B- Perfil de Latossolo Vermelho· 
Amarelo álico A moderado textura 
média, relevo plano - 1 ~ compO· 
nente da Unidade LVal Rodovia 
BR-242. trecho Seabra- lbotira
ma, a 38 km da primeira Folha 

5023-X-B 

ESTAMPA 31 
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ESTAMPA 311 

442/ PEDOLOG IA 

A - Aspecto dos murundus em área de Latossolo Vermelho-Amarelo álico tex1ura argilosa relevo plano e suave 
ondulado Unidade LVal Rodovia BR-242. trecho Seabro-lholírama a 35 km de Seabra Folha SO 23-X·B 

B - Panorâmica de lavoura de algodão sobre lalossolo Vermelho-Amarelo eutrófico lexluro módia relevo plano- 1 ~ 
componente da Unidade LVe3 Município de Januária-MG Folha 50 23-Z-0 



A- Perfil de Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderado textura argilosa relevo ondu lado Inclusão na Uni· 
dade PE38 Estrada 8otuporã- Papagaio, a 3.6 km de 8otuporã Folha SD 23·X·D 

B - Perfil de Terra Roxa Estru· 
turada Similar eutrófica A cherno· 
zêmico textura argilosa relevo p ia· 
no - 1 ~ compohente da Unidade 
TSel O Estrada laciara- São Do· 
mingos, a 9.4 km da primeira 

Folha SD 23·Y·A 

ESTAMPA 3111 
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ESTAMPA 31V 

444/PEDOLOGIA 

A- Perfil de Podzólico Vermelho· 
Amarelo Eutr6fico argila de ativi· 
dade baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado-
1! componente da Unidade PE29 
Estrada lgaporã-Riacho de San
tana, a 13 km de lgaporã Folha 

S023-X-D 

B- Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa coocrecionário plintico A moderado tex· 
tura arenosa/média relevo suave ondulado Inclusão na Unidade Hla1 O Estrada Conceição do Norte-Taipas, a 

13 km da primeira Folha SD 23-V·A 



A- Perlil de Brunizém Avermelha
do 1extura média/argilosa relevo 
ondulado-3~ componente da Uni
dade Ce42 Estrada Porteirinha
Ferreirópolis. a 25 km de Portei· 

rinha Folha SO 23-Z·O 

B- Perlil de BrunizémAvermelha
do textura média/argilosa relevo 
ondulado- 39 componente da Uni
dade Ce42 Estrada São João do 
Paraíso-Mortugaba a 1.7 km de 

Mortugaba Folha SO 23-Z-B 

ESTAMPA 3 V 
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ESTAMPA 3 VI 

446/PEDOLOG IA 

A- Panorâmica da 6rea de Planossolo Solódico textura arenosa/média relevo plano - 2! componente da Unodade 
Ae7 Estrada Bom Jesus da Lapa- Santa Maria da Vitórie. e 2.2 km da primeira Folha SD 23-X·C 

8- Panorâmica do relevo plano e vegetação de Savana Gramlneo-Lenhosa (Campo Cerrado) em área de Solos Hi· 
dromórficos Cinzentos 61icos Unidade H Cal Zonas de surgencias nos Chapadões próximos ao Distrito Federal 

Folha SD 23·Y·C 



A- Perfil de Solos Concrecionários indiscriminados relevo suave ondulado Ponto a 7 km do rio São Bartolomeu, na 
BR-251, rumo à DF-16 Folha 50 23-Y· C 

B - Perfil de Cambissolo álico epiconcrecionário A moderado textura argilosa relevo suave ondulado vegetação 
Savana - 19 componente da Unidade Ca7 Estrada Serra Bonita- Ribeirão do Pinduca, no dissecamento do vale do 

ribeirão Folha 5023-Y-C 

ESTAMPA 3VII 
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ESTAMPA 3 VIII 
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A - Perfil de Cambissolo álico epiconcrecionário A moderado textura argilosa relevo suave ondulado vegetação 
Savana- H componente da Unidade Ca8 Estrada Formoso- Suritis. a 2.4 km de Formoso Folha SO 23· Y-B 

8- Panorâmica de erosão extremamente forte em sulcos muito profundos, resultando no aparecimento de voçoro· 
casem área de Cambissolo álico epiconcrecionário relevo ondulado Observa-se. em primeiro plano. exposição de 
material de origem (siltitos da Formação Três Marias). Estrada Cabeceiras de Goiás-Unar. a 35 km da primeira 

Folha SO 23-Y·C 



A- Panorimica da área de Cambissolo eutrófico argila de atividade alta textura argilosa C carbonático relevo plano 
Unidade Ce7 Estrada Janaúba- Otinofândia. via Fazenda Furado Novo. a 56 km de Janaúba Folha SO 23-Z-0 

B- Panorêmica do relevo plano e vegetação de Savana Parque em área de Cambissolo álico argila de atividade baixa 
A fraco textura argilosa Unidade CalS Estrada Taipas-Balsa do rio Palmeiras, a 4 km de Taipas Folha 

SD 23-V-A 

ESTAMPA 31X 

PEDOLOGIA/449 



ESTAMPA3 X 

450/PEDOLOGIA 

A- Perfil de Cambissolo eutrófico 
argila de atividade alta A modera· 
do textura argilosa relevo ondula· 
do substrato calcário - 1~ com· 
ponente da Unidade Ce41 Estra· 
da Santa Maria da Vitória-Cara· 
co I, a 1 0,6 km da primeira Folha 

SD 23·X·C 

B- Perfil de Cambissolo et•trófico argila de atividade alta A moderado textura argilosa C carbonático relevo plano-
19 componente da Unidade Ce28 Estrada Palmas de Monte Alto-luiú. a 26 km da primeira Folha SD 23·Z·B 



A - Plantio de milho em área de 
Cambissolo eutrófico argila de ati
vidade alta textura argilosa fase 
rochosa Unidade Ce23 Ao fundo 
espécie de Cavantlles'a arborea 
(barriguda), próxima a afloramen
tos de calcário Estrada Caracoi
Coribe, a 13,4 km de Coribe Fo-

lha SO 23-X-C 

B - Panorâmica do cultivo de algodão em área de Cambissolo eutrófico argila de atividade alta textura argilosa 
relevo plano Unidade Ce28 Região próxima a luiú-BA Folha SO 23-Z-B 

ESTAMPA 3 XI 
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ESTAMPA3XII 

452/PEDOLOGIA 

A - Panorâmica de afloramentos de calcário em área de Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica e Cambissolo 
cutrófico relevo plano Estrada Combinado-Cana Brava. a 25 km do Combinado Folha SO 23·V·A 

B- Panorâmica de área da Unidade Co37. com evidência para a pouca espessura do solo sobre afloramentos de cal· 
cá rio junto à margem do rio Pardo Estrada São Joaquim-São Francisco. valo do rio Pardo Folha SD 23·Y·O 



A - Perfi l de Laterita Hídromórfica âlica argila de atividade baixa. abrúptica A fraco textura arenosa/média relevo 
suave ondulado vegetação Savana- 19 componente da Unidade Hla2 Estrada Arraias- Cana Brava, a 19 km de 

Arraias Folha SD 23-V-A 

B.- Perfil em corte de estrada de Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa epiconcrecionária com B inci
poenteA moderado textura média relevo suave ondulado- H componente da Unidade Hla1 O Estrada Arraias-Cana 

Brava. a 13 km de Arraias Folha SD 23-V-A 

ESTAMPA 3 XIII 
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ESTAMPA 3 XIV 

454/PEDOLOGIA 

A - Perfil de Laterita Hidromórfica 
ólica argila de atividade baixa A 
fraco textura arenosa/média rele· 
vo plano vegetação Savana - H 
componente da Unidade HLa9 
Estrada Bom Jesus de Ponte Alta
Taipas. a 6.6 km após Mimosa 
dos Marinhos Folha SD 23·V·A 

B- Perfil em cone de estrada de Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa epiconcrecionária A moderado 
textura média/argilosa relevo suave ondulado- 3~ componente da Unidade PVd1 O Estrada Paranã-Conceição do 

None. a 25 km da primeira Folha SD 23·V·A 
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A - Panorâmica do cultivo de feijão. entre buritis. em área de Solos Hidromórficos Gleizados álicos da Unidade 
HGa2 Confluência dos rios Arrojado e Arrojadinho Folha SD 23·V·D 

B - Panorâmica da vegetação de Savana Grami neo·Lenhosa (Campo Cerrado). com buritis. em área da associação 
HGa3 Rodovia BR·030, trecho Barreiras- Brasrtia, a 134 km de Barreiras Folha SD 23-X-B 

ESTAMPA3 XV 
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ESTAMPA 3 XVI 

456/PEDOLOG IA 

A- Panorâmica de 'rea de Solos 
Orgânicos 'licos vege1açlo Sava· 
na Gram!neo·lenhosa (Campo 
Cerrado). com burilis - 39 compo
nenle da Unidade HGa2 Con· 
fluência dos rios Arrojado e Arro· 

jadinho Folha SO 23·V·O 

B - Perfil de Glei Húmico álico argila de atividade baixa lextura m6dia relevo plano- 3! componenle da Unidade 
HGa4 Várzea do ribeirão da Extrema Folha SO 23· Y·O 



A- Perfil de Areias Ouarttosas álicas A fraco relevo plano Desbarrancamento provocado por escorrimento de água 
próximo a surgentes Arredores de Ponte Alta de Bom Jesus Folha SD 23-V-B 

B- Panorâmica do relevo plano e erosão em sulcos muito profunoos. ocasionando o aparecimento devoçorocas em 
área de Areias Ouartzosas distróficas e álicas da Unidade A0d3 Margem da rodovia G0-343, próximo à cidade de 

Ponte Alta de Bom Jesus Folha SD 23-V-B 

ESTAMPA 3 XVII 
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ESTAMPA 3 XVIII 

458/PEDOLOG IA 

A - Perfil de Vertissolo A chernozêmico textura argilosa relevo plano - H componente da Unidade V2 Estrada 
Pitarana-Capitania. a 800 m de Pitara na Folha SO 23·Z·A 

8- Perfil de Vertissolo A cherno· 
zêmico textura argilosa relevo 
plano - 2? componente da Uni· 
da de Ce7 Estrada Serra Pintada
Caracol. a 2.3 km de Caracol Fo· 

lha SO 23·X·C 



A- Perfil de Rendzina textura argilosa relevo p lano Inclusão da Unidade Ce28 Estrada luiú-Palmas de Monte Alto. 
a 3,7 km de luiú Folha SD 23·Z·A 

B - Aspecto da erosão em voçorocas Área de Solos Litólicos álicos A fraco textura média substrato siltito Unidade 
Ra14 Estrada Taguatinga-Fazenda Mercês. a 23 km de Taguatinga Folha SD 23· V·A 

ESTAMPA 3 XIX 
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ESTAMPA 3 XX 

460/PEDOLOGIA 

A - Perlol de Solo Utólico distrófico pedregoso A fraco textura média relevo ondulado vegetação Savana Arbc•stiva 
Abona substrato silti10- ,, componente da Unidade Ra14 Estrada Ponte Alto de Bom Jesus- Taipas a 13 km da 

primeira Folha 50 23-V·A 

B - Pcrlil de Solo Litólico álico pedregoso A fraco textura média relevo suave ondulado vegetação Savana Arbustiva 
Abona - 1 ~ componente da Unidade Ra14 Estrada Taguatinga-Aurora do None a 5 km de Taguatinga folha 

5023-V-B 
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RESUMO 

Utilizando-se uma metodologia adequada, procedeu-se ao estu
do da vegetação da Folha SD 23 Brasília, através de um minu
cioso exame das imagens de radar, complementado por sensores 
auxiliares, sobrevôo a baixa altitude e prospecções em campo. 
Isto possibilitou o mapeamento da área em quatro diferentes 
regiões fitoecológicas: Savana (Cerrado), Estepe (Caatinga), Flo
resta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decidual. 
além das Áreas das Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica, 
de Refúgio Ecológico e de Ação Antrópica. Estas grandes unida
des de vegetação foram, por sua vez, subdivididas em formações 
e subformações. 

Através da análise das curvas ombrotérmicas de Bagnouls & 
Gaussen (1957), constatou-se o predomínio do período seco de 
cinco meses para toda a Folha em questão. O relevo influi de 
maneira decisiva, possibilitando o surgimento de extensas áreas 
que apresentam um período biologicamente soco de três a quatro 
meses. 

Acompanham este relatórro, na forma de apêndices, um 
estudo fitossociológico desenvolvido no Parque Nacional de 
Brasília e a análise estatística dos dados dos levantamentos 
quantitativos da vegetação. 
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ABSTRACT 

Using adequate methodology, vegetation study of the Sheet 
SD 23 Brasil ia was performed, through a circumstantial examina
tion of radar imagery complemented by other sensors, low alti
tude reconnaissance flights and ground observations lt was 
possible to identify and to map four Ecological Regions: Savana, 
Steppe, Stational Deciduous and Semideciduous Forests, be
sides the Pioneer Formations, Ecological Tension, Refuge and 
Anthropic Are as These great vegetation units are further divided 
and described as formations and subformations 

464/VEGETAÇÃO 

The bioclimatic study, based on Bagnouls & Gaussen (1957), 
indicates the predominance of a dry period of five months sis
tematically distributed throughout the environments delimited by 
the relief. The influence of the relief is considerable and enable 
the existence of large areas that show a dry biological period of 
three or four months 

Finally, in the appendix, there are a phytosociological study of 
the National Park of Brasilia and a statistical analysis of the 
data 



4.1 -ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1 1 - INTRODUÇÃO 

A Folha SD 23 Brasília é delimitada pelos paralelos de 8° e 12°S e 
meridianos de 42° e 48°WGr, compreendendo uma extensão 
territorial da ordem de 286 770 km2 , aproximadamente Con
forme a divisão político-administrativa brasileira, em seus domí
nios situam-se partes de terras pertencentes aos Estados da 
Bahia, Minas Gerais, Goiás e todo o Distrito Federal. 

Seja nos seus aspectos fisiográficos, humanos ou geoeco
nômicos, são poucos os que lhe conferem um grau relativamente 
marcante. Dentre todos, o mais importante é a cidade de Brasília, 
que se situa no extremo sudoeste da Folha Talvez devido à 
grande interiorização, que encarece sobremaneira a implantação 
de uma infra-estrutura capaz de impulsionar um desenvolvimento 
econômico, compatível com o potencial de recursos naturais de 
suas terras, são de pouca monta os demais centros que compõem 
a rede urbana existente Sua rede viária é também bastante precá
ria e são poucas as estradas asfaltadas, o que dificulta grande
mente o tráfego no período das chuvas 

No aspecto natural destacam-se, pelas feições geomorfológi
cas peculiares, as Regiões do Planalto da Diamantina, Planalto do 
Espinhaço, Planalto Central Goiano e Planalto do Divisor São 
Francisco-Tocantins (vide 2 - Geomorfologia) 

A Folha em epígrafe comporta parte de cinco diferentes bacias 
hidrográficas: São Francisco, Tocantins, Paraná, Pardo e Jequi
tinhonha. Em termos de extensão territorial, as três últimas são de 
pouca monta, por se fazerem presentes apenas por alguns dos 
seus primeiros formadores. em suas cabeceiras. Os trechos per
tencentes às bacias dos rios Pardo e Jequitinhonha localizam-se 
a sudeste, enquanto o que pertence à bacia do Paraná situa-se a 
sudoeste, banhando terras do Distrito Federal A parte da bacia do 
Tocantins, que tem no rio Paranã o seu afluente mais importante, 
ocupa todo o restante do extremo oeste da Folha, drenando terras 
exclusivamente do Estado de Goiás. Todos os seus rios que pro
cedem dos chapadões areníticos são perenes, enquanto os que 
nascem em terras do Complexo Goiano e alguns trechos do 
Grupo Bambuí (vide 1 - Geologia), mormente os de pequeno 
curso, são intermitentes. A parte drenada pela bacia do rio São 
Francisco, no seu curso médio, abrange cerca de dois tercos da 
Folha. O rio São Francisco tem nos rios Corrente e Carinhanha, 
pela margem esquerda, e Verde Grande, pela direita, os seus mais 
importantes afluentes Os rios Grande e Paramirim deságuam 
mais ao norte e seus altos cursos banham extensões bastante 
expressivas dentro da área 

O levantamento da vegetação.consiste no delineamento das 
regiões fitoecológicas, além das Areas das Formações Pioneiras, 
de Tensão Ecológica e de Ação Antrópica. A mensuração do 
volume das formações de interesse, por meio de inventários flo
restais, complementa os dados obtidos. Compõe-se assim um 
elenco de dados e informações que, somados aos demais temas 
abordados no presente relatório, asseguram aos diversos órgãos 
governamentais e privados o acervo necessário aos planos de 
desenvolvimento regional 

A equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos tra
balhos foi assim constituída: sobrevôo- Sérgio Barros da Silva, 
Luiz Carlos de Oliveira Filho e Walmor Nogueira da Fonseca; 
interpretação - Sérgio Barros da Silva; estudo fitogeográfico -
Sérgio Barros da Silva e José Santino de Assis; fitoclimas- Sér
gio Barros da Silva; estudo fitossociológico - José Geraldo 
Guimarães; e Análise Estatística de Dados - Luiz Carlos de Oli
veira Filho. Todas as etapas receberam a orientação e coordena
ção de Henrique Pimenta Veloso, Geraldo Carlos Pereira Pinto e 
Luiz Góes-Filho 

4 1 1 1 - Caracterização geral 

Na área em estudo constatou-se a ocorrência das Regiões Fitoe
cológicas da Savana, Estepe e Florestas Estacionais Semideci
dual e Decidual, além de Áreas de Tensão Ecológica entre os dife
rentes domínios florísticos, das Formações Pioneiras e de Ação 
Antrópica, que revestem variadas formas de relevo pertencentes 
a diferentes unidades litoestratigráficas 

Sob as feições fisionômicas de arbórea aberta, parque e 
gramíneo-lenhosa, a Região da Savana (Cerrado) é a que ocupa a 
maior extensão territorial. A sua maior área contínua de expansão 
situa-se no centro da área estudada e está correlacionada, em 
geral. aos arenitos cretácicos da Formação Urucuia (vide 1 -
Geologia) e a algumas manchas de coberturas terciário-quaterná
rias, onde dominam os Latossolos Vermelho-Amarelos distrófi
cos e álicos e Areias Quartzosas. O relevo é pediplanado e a sua 
superfície sedimentar só é interrompida por paredões abruptos, 
em forma de cuesta e hogback, com frente voltada para oeste 
Outra área de grande extensão coberta pela Savana é a que ocupa 
toda a porção ocidental mais extrema, sendo que desta vez tanto 
a geologia quanto o relevo e o solo apresentam caracteres bas
tante heterogêneos Com efeito, ela recobre os planaltos disseca
dos em cristas e vales alongados dos Grupos Araxá e Paranoá 
(vide 1 - Geologia) a oeste e sudoeste. A Savana é observada 
ainda sobre quartzitos em vários trechos da serra do Espi
nhaço 

As formações arbórea densa e aberta da Estepe (Caatinga), 
com domínio da última, recobrem o relevo pediplanado das de
pressões formadas pelo vale do rio Paramirim e alto curso do rio 
de Contas, situados a nordeste e leste, respectivamente As ro
chas arqueanas do Complexo Caraíba-Paramirim aí encontradas 
(gnaisses, granitos, migmatitos e rochas básicas e ultrabásicas 
etc) deram origem, sob clima pretérito, a solos férteis e argilosos 
Nas coberturas terciário-quaternárias os solos apresentam-se de 
textura média e arenosa e de baixa fertilidade natural (vide 3 -
Pedologia) 

A Floresta Estacionai Semidecidual encontra-se disseminada 
por toda a área, constituindo manchas de tamanhos variados. A 
mais representativa destas manchas situa-se na parte centro
ocidental, onde dominam rochas calcárias do Subgrupo Parao
peba As demais manchas encontram-se em sua maioria em 
terrenos de cota mais elevada, notadamente ao norte do Chapa
dão Central e Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço 
(vide 2- Geomorfologia) 

A Floresta Estacionai Decidual ocupa grandes extensões da 
depressão pediplanada formada pelo vale do rio São Francisco, 
sobre rochas carbonáticas e pelíticas, que se intercalam for
mando uma seqüência (vide 1 - Geologia). Reveste também 
áreas significativas localizadas ao centro-oeste, nas mesmas 
condições litológicas, lados norte e leste dos Patamares do Cha
padão (vide 2- Geomorfologia) e relevos dissecados dos contra
fortes do Planalto do Espinhaço, a sudoeste da cidade de 
Paramirim(BA) 

As Áreas de Tensão Ecológica recobrem grande parte da de
pressão formada pelo vale do rio São Francisco, bem como man
chas disseminadas por sobre a região montanhosa a leste da 
mesma depressão Elas se encontram, na sua quase totalidade, 
recobrindo as áreas de coberturas terciário-quaternárias que se 
distribuem por toda parte e estão relacionadas a Latossolos 
Vermelho-Amarelos e, subordinadamente, Areias Quartzosas 
(vide 3- Pedologia) 

Ao longo da calha do rio São Francisco e de alguns de seus 
afluentes, observam-se pequenas manchas de Formação Pionei
ra herbácea e/ou arbustiva, sobre Solos Aluviais sujeitos às inun
dações periódicas 
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As Áreas Antrópicas correspondem às que tiveram a sua vege
tação primitiva substituída ou alterada por decorrência da ação do 
homem ern atividades produtivas, como lavoura, pecuária ou 
reflorestamento Há que se destacar ainda as áreas degradadas e 
abandonadas, conseqüentes do hábito nômade do sertanejo 
brasileiro e das queimadas periódicas 

Devido a uma sé r i e de fatores tais como topografia, direção 
dos ventos, distância dos centros de dispersão das massas de ar 
etc., o clima apresenta-se quente, com seca de inverno que se 
estende de 4 a 6 meses Os rigores do período seco se fazem sen
tir principalmente no Vão do São Francisco, Pediplano Sertanejo 
e Patamares do Médio Rio de Contas (vide 2- Geomorfologia) A 
região do Chapadão Central e áreas mais elevadas a leste têm o 
seu clima atenuado pela altitude Já as terras do Estado de Goiás 
apresentam maiores índices pluviométricos 

4 1 2- METODOLOGIA 

A metodologia empregada desde as primeiras investigações até a 
entrega dos originais para publicação do presente relatório e do 
seu mapa correspondente consiste no escalon'lmento de várias 
etapas básicas de trabalho 

4 1 2 1 c. Etapas básicas de trabalho 

4 1 2 1.1 - Levantamento bibliográfico 

Esta etapa, que compreende o início dos trabalhos, consiste na 
leitura das publicacões selecionadas, visando com isso a obter
se o máximo de inf~rmações sobre a área Apesar de constituir o 
início dos trabalhos, ela pennanec8 por todo o período das 
demais, a fim de serem incorporadas novas informacões, como 
metas de atualização e complementação · 

4 1 2 1 2- Interpretação preliminar 

Utilizam-se os mosaicos semicontrolados das imagens de radar 
na escala 1 :250 000 sobrepostos por folhas de acetato Concor
rem para a interpretação as faixas de radar, necessárias à pseu
do-estereoscopia e imagens Landsat dos canais 5 e 7 O trabalho 
tem início com a seleção de todas as áreas cujas nuanças possam 
sugerir alguma diferença no comportamento fitoecológico 
Assim, procede-se ao delineamento, levando-se em conta aspec
tos do relevo e da drenagem e, em seguida, os diversos tons e tex
tura que a imagem apresenta para determinar a densidade de 
vegetação Cada área assim delimitada recebe uma legenda, que 
será mantida ou não por ocasião da checagem de campo. Depois 
p;ocede-se à integração entre as diferentes Folhas, resultando 
então a prime ira noção do conjunto, que irá permitir melhor defi
nição das áreas a serem visitadas e/ou sobrevoadas 

4 1 2 1 3 - Operação de campo 

Esta é a etapa mais demorada e se desenvolve preferencialmente 
durante a época de menor precipitação pluviométrica, podendo 
estender-se por dois ou mais anos consecutivos. A finalidade pre
cípua dos trabalhos de campo é verificar a correlação padrões de 
imagem/vegetação, através da vistoria de pontos previamente 
selecionados e do deslocamento que se processa de um ponto ao 
outro. Na mesma oportunidade são analisados os diferentes 
aspectos da vegetação, estabelecendo-se na medida do possível 
as relações causa e efeito, em comparação com os fatores do 
ambiente: clima, litologia, relevo, solos e intervenção humana 

Nos pontos de checagem de campo procede-se à descricão da 
vegetação e do meio físico em que se encontra Depende~do da 
natureza da formação, realiza-se um ponto de florística (F), 
coletando-se material botânico fértil e/ou efetuando-se um 
inventário florestal (A) Durante o decorrer dos trabalhos de 
campo, foram realizados 329 pontos, sendo 116 de inventário 
florestal e 213 de florística, totalizando 527 espécimes cole
lados 
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A) Pontos de florística 

Através da coleta sistemática, identificação e herborização das 
espécies, visa-se ao conhecimento da flora correspondente a 
cada região ecológica. 

A despeito de realizar este tipo de trabalho desde a sua funda
cão, somente em 1980 foram desenvolvidos esforcas no sentido 
de criar-se um herbário do Projeto RADAMBRASIL, tendo-se 
obtido, neste mesmo ano, a sua inscrição junto à lnternational 
Association for Plant Taxonomy, sob a sigla HRB. Apesar de 
recente, o herbário cresce a olhos vistos e conta hoje com mais de 
7 000 exsicatas pertencentes a cerca de 900 gêneros dife
rentes 

As plantas citadas no texto do presente relatório diferenciam
se quanto à sua identificação As que foram identificadas em 
laboratórios têm o nome científico seguido, se possível. do nome 
vulgar entre parêntesis Exemplo: Taptitra gwanensts (pau-pombo) 
As que foram identificadas no campo têm o nome vulgar seguido 
do nome científico entre parêntesis Exemplo: carqueja (Ca/!ian
dra depauperara) 

Os pontos de florística estão devidamente plotados no Mapa 
de Vegetação anexo ao presente relatório. As aparentes diver
gências, que porventura venham a ocorrer deverão ser credita
das à uma ocorrência isolada, não mapeada em função da escala 
de trabalho Cita-se como exemplo o ponto n° 207, a leste da 
cidade de Mato Verde (MG), onde em meio à Savana emergem 
rochas calcárias, tendo-se aí coletaria uma Cavam/festa sp 

Os coletores da Folha SD 23 Brasília foram os seguintes: 
Carlos Alberto Miranda (16 amostras); Geraldo Carlos Pereira 
Pinto (90 amostras); José Santino de Assis (48 amostras); Luiz 
Carlos de Oliveira Filho (84 amostras); Pedro Fernando Miranda 
Vailant (31 amostras) e Sérgio Barros da Silva (257 amostras) 

B) Pontos de inventário florestal 

Objetivam o conhecimento do volume madeireiro, cujo potencial 
possa ser aproveitado para uso comercial ou energético, de 
acordo com a sua classe de utilização Os inventários visam ainda 
a conhecer a estrutura da vegetação e sua composição flo
rística 

A parcela inventariada é de 0,5 ha (250 x 20m), medindo-se 
todos os indivíduos com CAP igual ou superior a 50 em Nas For
mações Arbóreas Densa e Aberta da Savana são medidos todos 
os indivíduos com circunferência igual ou maior que 30 em, entre 
O e 30 em do solo Por serem recentes os levantamentos den
drornétricos na Savana, viu-se o Projeto RADAMBRASIL na con
tingência de desenvolver equações para esses tipos fisionômi
cos, tendo obtido resultados satisfatórios (vide Análise Estatís
tica de Dados- Apêndice 11) 

4 1 2 1 4 - Sobrevôo 

Esta é a etapa que mais interesse desperta, em função da possi
bilidade de conhecer-se uma área desta magnitude em poucos 
dias O sobrevôo é efetuado antes da última operação terrestre, 
que é chamada de operação de fechamento da Folha 

Durante o sobrevôo se esclarecem dúvidas suscitadas por 
indefinição dos padrões de imagem, grava-se a descrição dos 
nmbientes e obtém-se farto material ilustrativo através de docu
mentário fotográfico. 

4 1 2 1 .5 - Reinterpretação 

Os dados coletados no campo, quer através de operações terres
tres quer através do sobrevôo, constituem excelentes objetivos 
de análises que, aliados ao levantamento bibliográfico e à análise 
climática, irão permitir a reinterpretação das imagens de radar 

Após a revisão, procede-se à reinterpretação e à redução das 
Folhas para a escala 1: I 000.000 (escala de publicação). Pos
teriormente, elas são lançadas sobre uma base cartográfica (blue
lme) para impressão a cores. 



4.1 2.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica 

4 1.2 2.1 - Mapeamento da vegetação 

Com o passar dos tempos. após influência das flutuações climáti
cas. houve uma seleção natural de espécies adaptadas aos dife
rentes ecossistemas. propiciando o surgimento de grandes 
regiões ecológicas, revestidas por diferentes fotmas biológicas e 
florística bem definida 

Este fato norteou a equipe técnica quanto à metodologia a ser 
desenvolvida no início dos trabalhos em 1971 Outros fatos 
considerados foram a escala de trabalho, de caráter regional, e o 
pouco tempo disponível A conjugação destes fatores impôs que 
o mapeamento fosse fisionômico-ecológico, a nível de formação 
segundo o conceito de Grisebach (1872). modificado por Ellen
berg & Muller-Dombois (1 965/6), que adaptaram ao seu conceito 
clássico o peso ecológico das formas de vida, subdividindo-o de 
acordo com uma ordem hierárquica. 

O Projeto RADAMBRASIL lançou então a semente do Sistema 
Fisionômico-Ecológico Brasileiro. procurando harmonizar a no
menclatura brasileira com as fisionomias intertropicais adotadas 
na América, África e Ásia por renomados fitogeógrafos As 
regiões fitoecológicas, fundamento do sistema proposto, apre
sentam analogia significativa com os domínios florísticos de 
Drude (1889) Além disso, correspondem, na sua essência ecoló
gica, ao sistema de Schimper (1903). 

Assim a Classificação Fisionômico-Ecológica da Vegetação 
Neotropical (Brasil. DNPM Projeto RADAMBRASIL. 1980) se 
divide em: Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai 
Decidual, Savana (Cerrado) e Estepe (Caatinga) 

A chave de classificação fisionômico-ecológica das for
mações da Folha SD.23 Brasília está contida na Figura 4 1 

Por serem simultaneamente encontrados e passíveis de 
serem delimitados no sensor básico, 1ambém fizeram parte do 
mape'!mento: Áreas das Formações Pioneiras, de Tensão Ecoló
gica, Areas Antrópicas e Refúgio Ecológico (Fig 4 2) 

O sistema de classificação adotado é flexível o suficiente para 
que se possam tntroduzir sempre novas formações que porven
tura surjam. diferentes daquelas já estabelecidas na chave O 
princípio da não rigidez é adotado porque se entende que o tra
balho de mapeamento é um processo dinâmico e evolutivo (Mon
toya Maquim. 1966) 

Na chave de classificação a região fitoecológica acha-se re
presentada por uma letra inicial maiúscula, seguida de letras 
minúsculas que indicam respectivamente a formacão e subfor
mação As Áteas de Tensão Ecológica, contato ent.re classes de 
formação diferentes, são representadas no caso de mistura (eco
tono) pelas iniciais maiúsculas das classes a que pertencem. O 
contato na forma de encrave é indicado, na escala 1 :250 000, na 
forma de fracão: o numerador indica as classes de formacão 
seguidas da (etra "c" minúscula e o denominador indica as for
mações e/ou subformações que integram o contato 

Classe de formação Subclasse de formação Grupo de formação Subgrupo de formação Formacão 
(Ecologia-fito~mbiente) (Fisionomia) (Ecologia-clima) I Ecologia-fisiologia) (Estrutura) 

Higrófita Semldecidual 
Submontana 
Montana 

Florestal Estacionai 
Xerófita Decidual Submontana 

Monta na 
--

Arbórea Aberta 

Xeromórfita Savana Parque 
Gramíneo-Lenhosa 

Campestre Estacionai 
Xerófita Estepe Arbórea Densa 

Arbórea Aberta 

- -F1g 4 1 - ClassJfJcaçao flslonom1co-ecolog1ca das formaçoes 

Áreas das Forma- Arbustiva 

ções Pioneiras 
Influência fluvial 

Herbácea 

Savana/Estepe 

Ecotono 
Savana/Floresta Estacionai 

Estepe/Floresta Estacionai 

Áreas de Tensão Contatos~ 
Savana/Estepe/Floresta Estacionai 

Ecológica 

Savana/Estepe 

Encrave Savana/Floresta Estaciona 1 

Estepe/Floresta EstaciOnai 

Refúgio Ecológico Montano 

Vegetação Sem palmeiras 

Secundária Com palmeiras 

Áreas Antrópicas 

Reflorestamento 

Atividade Culturas cíclicas 

Agrícola Pastagens 

Fig 4 2 - Classificação das áreas das Formações Pioneiras de Tensão Ecoló
gica e Antrópicas 

4 1 2 2 2- Legenda da Folha SD 23 Brasília 

A) Regiões Fitoecoiógicas 
I Savana (Cerrado) 
a) Savana Arbórea Aberta 

1 Sem floresta-de-galeria 
2 Com floresta-de-galeria 

b) Parque 
1 Sem floresta-de-galeria 
2 Com floresta-de-galeria 

c) Gramíneo-Lenhosa 
1. Sem floresta-de-galeria 
2. Com floresta-de-galeria 

11 Estepe (Caatinga) 
a) Estepe Arbórea Densa 

1. Sem palmeiras 
2 Com palmeiras 

b) Estepe Arbórea Aberta 
1 Sem palmeiras 
2. Com palmeiras 

111. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Submontana 
b) Floresta Montana 
IV Floresta Estacionai Decidual 
a) Floresta Submonta na 
b) Floresta Montana 

B) Áreas das Formações Pioneiras 
I Áreas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva sem palmeiras 
b) Herbácea sem palmeiras 

s 
Sa 
Sas 
Saf 
Sp 
Sps 
Spf 
Sg 
Sgs 
Sgf 
E 
Ed 
Eds 
Edp 
E a 
E as 
Eap 
F 
Fs 
Fm 
c 
Cs 
Cm 

p 
Pa 
Pas 
Phs 
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C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Contato Savana/Estepe 
a) Ecotono 
b) Encrave 

11 Contato Savana/Floresta 
Estacionai 

a) Ecotono 
b) Encrave 

111 Contato Estepe/Floresta 
Estacionai 

a) Ecotono 
b) Encrave 

IV Contato Savana/Estepe/Floresta 
Estacionai 

a) Ecotono 

O) Refúgio Ecológico 
I Montano 

E) Áreas Antrópicas 
I Vegetação Secundária 
a) Sem palmeiras 
b) Com palmeiras 
li Atividade Agrícola 
a) Reflorestamento 

1 Eucalipto 
2 Pinheiro 

b) Culturas cíclicas 
c) Pastagens 

4 1 2 3 - Produtos finais 

SE 
SE c 

Subformação dominante 

SN 
SNc 

Subformação dominante 

EN 
ENc 

Subformação dominante 

SEN 

rm 

Vs 
Vss 
Vsp 

R 
R e 
Rp 
Acc 
Ap 

Os produtos finais se resumem no relatório e no Mapa de Vegeta
ção O relatório procura conjuga r aspectos fitogeográficos e, eco
nômicos, através da descrição das Regiões Fitoecológicas, Areas 
das Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica e Antrópicas e da 
análise estatística dos dados inventariados (vide Análise Esta
tística de Dados - Apêndice 11) O mapa expressa os diversos 
aspectos manifestados pela vegetação, tendo como unidade 
superior as regiões fitoecológicas, que por sua vez abrangem as 
diferentes formações e subformações 

A transposição deste detalhamento para o mapa se processa 
de modo que haja perfeita sintonia hierárquica entre esta classifi
cação e a sua representação gráfica Para tanto foram estabeleci
dos cores, ornamentos e letras-símbolo (legenda), cuja função é a 
de propiciar bastante clareza na identificação e leitura de cada 
objeto cartografado. Assim, cada ambiente delimitado no mapa 
leva uma cor, um ornamento e uma legenda 

A) Regiões Fitoecológicas 

São representadas por uma cor-padrão e grafadas por uma letra 
inicial maiúscula, simbolizando-as A formação, por sua vez, é 
representada por uma nuança da cor-padrão da região à que per
tence e, na simbologia, pela segunda letra, minúscula A subfor
mação é representada por ornamentos e simbolizada pela 
terceira letra do grupo, também minúscula 

B) Áreas das Formações Pioneiras 

Nas Áreas das Formações Pioneiras só há hierarquia na simbolo
gia, de modo que sua representação é feita somente pela letra ini
cial maiúscula "P" As cores utilizadas são independentes e 
indicam apenas o elemento influenciador do meio, que é também 
indicado pela segunda letra minúscula Assim, as Áreas das For
mações Pioneiras por influência fluvial recebem uma cor e tam
bém a sua letra-símbolo Já a terceira letra-símbolo, juntamente 
com o ornamento, representa o comportamento fitofisionômico: 
arbustivo, herbáceo etc 

468/VEGETAÇÃO 

C) Áreas de Tensão Ecológica 

A representação gráfica do ecotono é feita por meio de uma cor 
própria e simbolizada pelo conjunto das letras iniciais maiúsculas 
de quantas regiões fitoecológicas estejam se contactando Are
presentação do encrave é feita pela coloração da formação domi
nante, indicada pelo conjunto das letras-símbolo. Os ornamentos 
no ecotono e no encrave são representados pela cor vermelha Ao 
conjunto das letras-símbolo, tanto do ecotono quanto do 
encrave, é acrescido um algarismo arábico com a função de 
posicioná-lo na legenda do mapa 

D) Refúgio Ecológico 

O refúgio terá a cor mais fraca da região Sua simbologia é 
formada pela letra inicial minúscula "r" indicando o refúgio e pela 
segunda letra também minúscula que corresponde à posição hip
sométrica do ambiente 

E) Áreas Antrópicas 
A representação gráfica destas é feita de modo que sua identifica
ção seja obtida apenas pelas letras-símbolo e pelos ornamentos, 
pois a coloração está vinculada unicamente com a região fitoe
cológica Assim, a cor será a mesma empregada para distinguir a 
formação de nuança mais fraca Se porventura não for mapeada 
nenhuma formação, a cor será a da região na qual esteja ocor
rendo a interferência humana 

Se estas Áreas Antrópicas estiverem situadas em Áreas de 
Tensão Ecológica, todos os ornamentos terão tonalidade ver
melha 

4 1.2.4- Zonação geobotânica 

A zonação das formações e contatos (Fig 4 3) procura demons
trar como a paisagem se organiza através das possíveis ligações 
existentes entre as diferentes fitofisionomias e as variadas unida
des geomorfológicas 

As aparentes discrepâncias entre os diversos ecossistemas e 
a extensão do período seco são explicadas através da análise dos 
gradientes ecológicos fundamentais (vide 4 1 4- Fitoclimas) 

4 1 3- DESCRIÇÃO FISIONÔMICO-ECOLÓGICA 
4 1.3.1 -Súmula histórica 
Os primeiros estudos fitogeográficos efetuados na Folha SD 23 
Brasília datam de 1818 quando Martius e Spix, cientistas bávaros 
que vieram ao Brasil integrando a comitiva da Arquiduquesa Leo
poldina da Áustria, após atravessarem as Minas Gerais, penetra
ram por Goiás, transpondo os altiplanos (Dutra, 1942), até 
atingirem as cabeceiras dos vales dos rios da Palma e Paranã, tri
butários do Tocantins, nas imediações de Arraias 

Aproximadamente na mesma época, Johann E Pohl, natura
lista austríaco, participante do mesmo séquito, chegou a Goiás 
separado de Martius e Spix e seguiu outras rotas: navegou pelo 
Tocantins e coletou farto material botânico (Caminhoá, 1877) 

Poucos anos depois o inglês William Burche\1, que esteve no 
Brasil entre 1825 e 1830, realizou também uma expedição cientí
fica a Goiás, onde permaneceu cerca de 9 meses estudando a sua 
flora e fauna, por fim se dirigindo para o norte até alcançar o Pará 
em 1829; ele foi o primeiro inglês a visitar o planalto goiano e, na 
sua época, o que melhor conheceu as suas riquezas naturais 

Novo estudo sobre a área só veio a acontecer em 1840, desta 
vez por Gardner ( 1975) que após cruzar a chapada das Mangabei
ras, vindo do Piauí a Bahia, subindo o rio Preto chegou a Goiás; 
depois, tomando o rumo sul, passou por Arraias e cruzou o rio 
Carinhanha, já na Bahia outra vez, donde seguiu para São Romão, 
às margens do rio São Francisco em território mineiro 

Após Gardner (op ctt ), surgiram as "Notícias Botânicas" de 
Ule, que em 1893 integrou a Comissão Exploradora do Planalto 
Central do Brasil 

Ao pioneirismo destes extraordinários desbravadores devem
se em grande parte o conhecimento e a divulgação, tanto no 
Brasil quanto no exterior, da flora existente naquelas paragens 
então consideradas inóspitas, que, por isso mesmo, permanece
ram na obscuridade científica durante séculos em relação a ou
tras áreas mais próximas do litoral. 



Período seco de 5 meses I ( vide item 4.1.4-Fitocllmas ) 
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Fig 4 3 - Zonação geobotânica 

Ainda são do século XIX, porém, outros trabalhos de valor 
realizados nas vizinhanças desta Folha Entre eles figuram os de 
Augusto de Saint-Hillaire, que no per(odo de 1816/22 (Hoehne; 
Kuhlman; Handro, 1941) esteve no Brasil e efetuou várias viagens 
pelo seu interior Os estudos decorrentes dessas viagens foram 
publicados e constituem fontes de informacão valiosas no levan
tamento e mapeamento dos recursos da F~lha Brasília Citamos, 
por exemplo, 'Viagem às Nascentes do Rio São Francisco pela 
Prov(ncia de Goiás", em 1937, e "Quadro da Vegetação Primitiva 
da Prov(ncia de Minas Gerais", em 1949 Dentro desse mesmo 
contexto situam-se os estudos do dinamarquês Warming (1973) 
ao escrever sobre a vegetação de "Lagoa Santa", quando ali 
esteve em 1 863/66 

O maior volume de conhecimentos sobre a área, todavia, é do 
século atual desde o seu alvorecer. Conhecimentos que estão 
expressos em descrições de viagens e expedições diversas, o 
mais das vezes com outros fins que não os fitogeográficos, porém 
de grande proveito para esses; há sempre pequenos trechos 
sobre a vegetação nos trabalhos gerais de geografia; e, final
mente, existem tratados exclusivos sobre o assunto 

Dentro deste conjunto merece destaque a obra "Estudo 
Botânico do Nordeste" de Philipp von Luetzelburg que, em 1911 I 
12, chegando ao noroeste da Bahia, vindo do Piauí, cruzou acha
pada das Mangabeiras para o Estado de Goiás atingindo locais 
antes visitados por Martius, Pohl, Burchell e Gardner, voltando 
outra vez à Bahia descendo do rio das Fêmeas, passando por São 
Desidério e Bom Jesus da Lapa, donde seguiu para Joazeiro (BA) 
via rio São Francisco (Luetzelburg, 1922/3) Em seu trabalho des
creve a flora associando-a a sua classificação e empregando ter
mos regionais, vinculando-a com outros aspectos do meio 
natural 

Moraes Rego (1936), em estudos gerais sobre o vale do São 
Francisco, classifica sua vegetação mencionando algumas espé
Cies da flora pertencente a cada uma destas O trabalho, que se 
faz acompanhar de um mapa para cada caso estudado, tem como 
suporte escritos anteriores, seguidos de comentários sobre a 
importância de cada um, sejam eles mais antigos ou mais recen
tes Assim, são postos em destaque os trabalhos de Martius, 
Saint-Hillaire, Warming, Luetzelburg, Lofgren, Gonzaga de Cam
pos, César Diogo, Neiva & Pena, Zehntner, Sampaio, dentre ou
tros, que de algum modo contribuíram para os conhecimentos 
fitogeográficos da área 

Pereira ( 1943) e Domingues ( 194 7), integrantes de várias 
expedições pela 1egião fronteiriça entre Bahia e Goiás, também 
fizeram descrições interessantes sobre a vegetação e distinguem 
as Savanas das Caatingas, dos Campos etc 

Bramão & Black ( 1965). visando à implantação de projetos 
agrícolas na bacia do rio Grande, no município de Barreiras (BA), 
efetuaram levantamentos do solo e da vegetação ali existentes. 
Desta mesma área, Andrade-Lima ( 1972) estudou a flora rela
cionando-a mais diretamente com a topografia e a litologia 
Andrade-Lima (1977) fez estudos mais detalhados sobre a vege
tação do calcário Bambuí, pelas imediações de Bom Jesus da 
Lapa (BA), e relacionou todos os indivíduos componentes de cada 
"estação" por ele estabelecida segundo as cotas do terreno Aze
vedo (1966) fez importante levantamento da vegetação em 
Januária (MG), às margens do São Francisco, em que relaciona a 
flora de cada "Tipo Ecofisionômico" com outros componentes 
do meio, inclusive o antrópico Outros trabalhos descritivos sobre 
as "plantas úteis", mas de alcance apenas municipal, são encon
trados nos "AN NAES do 59 Congresso Brasileiro de Geographia" 
publicado em 1918 
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Muitos outros informes existem ainda, que, mesmo não se 
referindo com exclusividade à área desta Folha, são, sob variados 
aspectos, de reconhecido proveito na complementação de seu 
estudo. Silva (1920) escreveu sobre a distribuição das plantas lei
tosas, úteis, de Goiás; Zehntner ( 1914, apud Moraes Rego, 1936) 
fez levantamento das maniçobas do Estado da Bahia; Sampaio 
(1945) classificou a vegetação brasileira dividindo-a por zonas; 
Menezes (1949) discrimina a flora da Bahia pelos seus nomes 
vulgares acompanhados do nome científico e das suas utilidades; 
Bondar ( 1955) menciona as Matas, os Cerrados, as Caatingas etc 
também do Estado da Bahia; Kuhlmann (1953/4) propõe uma 
classificação fisionômica para a vegetação brasileira; Kuhlmann 
(1974) procura conceituar o termo "Caatinga" estabelecendo cri
térios; Veloso ( 1 948) escreveu sobre a vegetação do Estado de 
Goiás, Veloso (1963), em "Os grandes clímaces do Brasil" e 
Veloso (1966), "Atlas Florestal do Brasil"; Andrade-Lima (1966), 
em "Atlas Nacional do Brasil" e comparações entre as floras da 
Amazônia e do Nordeste; Aubréville (1959), em viagem ao norte 
de Goiás, descreve o Cerrado conceituando-o como a Savana afri
cana; Rizzini (1976 e 1979) estuda a fitogeografia brasileira nos 
seus aspectos florísticos e ecológicos; Ferri (1955), Arens (1959) 
e Labouriau (1966) realizaram estudos ecológicos e experi
mentais em regiões da Savana (Cerrado) e da Estepe (Caa
tinga) 

4 1 3.2- Regiões Fitoecológicas 

As Regiões Fitoecológicas correspondem sugestivamente aos 
domínios florísticos, compreendendo áreas com flora deter-

§ Região da Savana (Cerrado) 

minada e formas biológicas características, que se repetem den
tro de um mesmo clima, podendo ocorrer sobre diferentes 
litologias. 

4.1 3.2 1 - Região da Savana (Cerrado) 

O termo Savana é muito antigo e originário da Venezuela. Levado 
para a África no século XVI por naturalistas espanhóis, foi aí con
ceituado corno lhano: "formacão herbácea graminosa contínua, 
em geral coberta por plantas lenhosas". No Centro-Oeste 
brasileiro é conhecido como Cerrado, nome consagrado popular
mente e adotado por alguns fitogeógrafos (Fig 4.4) 

A denominacão de Savana tem sido empregada, ao longo dos 
tempos, para designar diferentes tipos de vegetação Drude 
(1889) referiu-se à Savana como "estepe tropical"; Schimper 
(1903) definiu as formações graminosas arborizadas intertropi
cais como "florestas de Savanas"; e Cole ( 1960) agrupa sob o 
termo Savana diferentes formações do cerrado, caatinga e 
pantanal 

A Equipe de Vegetação do Projeto RADAMB~ASIL c9nsidera 
o Cerrado como sinônimo de Savana porque na Africa e As ia este 
tipo de vegetação aparece como homólogo ao das Américas 
Assim a Savana pode ser definida como sendo uma vegetação 
xeromorfa, oligotrófica, com. fisionomias variando do arbóreo 
denso ao gramíneo-lenhoso E caracterizada, de modo geral, por 
apresentar <Írvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas 
sobre um tapete graminóide hemicriptófito. Sua vegetação le
nhosa apresenta brotos foliares bem protegidos, casca grossa 
rugosa (corticosa), órgãos de reserva subterrâneos, via de regra 

42°00' 
----, 12°00' 

Fig 4 4- Mapa de localização da Região da Savana (Cerrado) 

4 70/VEGETACÃO 



profundos (xilopódios}. e folhas geralmente desenvolvidas, com 
estômatos comumente abertos e protegidos por pêlos, consti
tuindo formas de vida adaptadas a solos deficientes e aluminiza
dos (Aivirn, 1954; Arens; Ferri; Coutinho, 1958; e Goodland, 
1971 ). Alguns de seus gêneros mais característicos (Oualea. 
Kielmevera e Caryocar) são encontrados somente em solos forte· 
mente ácidos, com pH compreendido entre 4,25 e 4,60 (Aivim & 
Aráujo, 1953). Verificou-se ainda que o gradiente fisionômico da 
vegetação da Savana corresponde a um gradiente de fertilidade 
do solo (Aivirn, 1954; Goodland & Poliard, 1973) 

As espécies características da Savana Brasileira não são pou· 
cas, no entanto elas se repetem de norte a sul. tornando assim a 
sua paisagem monótona e cansativa Na área em questão são 
frequentes: Oualea parviflora (pau-terra-folha-miúda), O grandt 
flora (pau-terra-folha-larga), l<.ielmeyera spp (paus-santos). Byrso
mma sp (jatobá-do-cerrado), lixeira (Curatella americana), Di
morphandra mollts (barbatimão-foiha-rniúda), Vochysta sp. (pau 
de-tucano), Sclerolobium aureum (carvoeiro), Carvocar brasiliense 
(pequi) e Termina/ta argentea (capitão-do-campo) 

Das quatro formações passíveis de serem identificadas nas 
imagens de radar- Savana Arbórea Densa (Cerradão), Savana 
Arbórea Aberta (Campo Cerrado), Savana Parque (Parque de 
Cerrado) e Gramíneo-Lenhosa (Campo)- somente as três últimas 
encontraram representatividade na escala de mapeamento e 
abrangem 51% da superfície da Folha SD 23 Brasília, ou seja, 
146 744 km2. Confirmando a assertiva de Goodland (1969), a 
flora destas formações é muito similar, embora os percentuais de 
freqüência das espécies variem dentro desse mesmo gra
diente 

A) Savana Arbórea Aberta 

É uma formação campestre, entremeada de arvoretas xeromorfas, 
geralmente raquíticas, com altura em torno de 5 m, esparsa
mente distribuídas sobre um contínuo tapete gramíneo-lenhoso 
De um modo geral, é submetida às queimadas anuais (Est 4 I A) 

Na área em questão constatou-se a ocorrência das subf0r
mações sem floresta-de-galeria e com floresta-de-galeria Abran
ge 39,4% da Folha. 

I Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria 

Disseminada por toda a área em estudo, constitui fitofisionomia 
dominante, alcancando maior representatividade em funcão da 
área que ocupa, ÜJ3 808 km2, abrangendo praticamente todo o 
centro e boa parte da porção oeste da Folha e revestindo variadas 
formas de relevo solos e litologia. 

Sobre os solos Latos solo Vermelho-Amarelo distrófico e álico. 
textura média e Areias Ouartzosas do planalto arenítico da Forma
ção Urucuia, denominado de Chapadão Central (vide 2 - Geo
morfologia), apresenta significativa variação na densidade de 
seus indivíduos arbóreos Ao norte e noroeste, sua fisionomia 
difere daquela observada em outras áreas de campo cerrado, 
sendo constituída predominantemente por arvoretas de até 3m 
de altura, notadamente do gênero Kielmeyera (paus-santos), bas
tante dispersos sobre um tapete graminóide nem sempre contí
nuo São também frequentes Rollmtopsts sp. (araticum), Oualea 
parvtflora, O grandtflora, abio (Poutena sp) e Sclerolobwm aureum 
(carvoeiro). Aparecem a Palmae, Astrocaryum sp. (tucum), e uma 
Rubiaceae semelhante a um pinheirinho; o vermelho das flores da 
fvltmosa aff sencantha empresta colorido à paisagem Constatou
se também nesta área, sobretudo no trecho da BR-020 que vai 
para Santa Maria de Taguatinga, a ocorrência abundante de Es
chwetlera nana (sapucaia) 

A sudeste da crdade de Barreiras; sua fitofisionomia ora se 
aproxima de um campo cerrado típico, apresentando uma densi
dade em torno de 16m2/indivíduo e como espécies característi
cas as Oualea spp (paus-terra), Caryocar brastltense (pequi), 
cagaita (Eugenia dysentenca), Htmatanthus obovata (banana-de
papagaio) e o pau-doce (Vochysia rufa), ora reflete uma degenera
ção, devido à ação antrópica, de um cerradão A Parkia platy
cephala (visgueiro), Oualea spp (paus-terra}. Magonia pubescens 

(tingui), Emmotum sp (murraximbé), Termina/ta tagtfolta (chapada). 
Byrsonima coccolobtfolta (murici-rói-rói), 8 vaccmifDita (murici), 
Hymenaea sp. (jatobá-do-cerrado) e Pseudobombax sp (imbiruçu) 
são frequentes O estrato rasteiro é formado por várias gramíneas, 
entre elas Tnstachya chrysothrix, donde sobressai a Chusquea sp 
(taboquinha) É frequente nesta região uma espécie de Lippia. 

f\Jo restante do Chapadão Centrai, sobretudo na sua parte sul, 
o relevo passa a apresentar variados graus de dissecamento, ori
ginando longos interflúvios tabulares orrentados no sentido SO/ 
NE A altitude destes planaltos terciários parece influenciar de 
maneira direta na vegetação. Naqueles de cota de até 800 m, a 
Savana Arbórea Aberta ainda apresenta porte reduzido, em torno 
de 3 m, no entanto a densidade de seus elementos arbóreos é 
maior do que aquela observada no norte São comuns nestas 
paragens, além das Oualea spp., Mounri elltpttca (puçá), Salvertta 
convallanodora (folha-larga), Lafoensta pacan (pacari), Tabebwa 
ochracea (peroba-do-campo), Machaenum aff angusttfoltum (ja
carandá-caviúna), Cassta rugosa e C aff curvtfolta Nos planaltos 
de cota mais elevada, verifica-se expressiva ocorrência de Vochy
sta elltpttca e V thyrsotdea (paus-de-tucano), que chegam a formar 
comunidades gregárias O Sclerolobwm aureum e o Htmatanthus 
obovata, vez por outra, se destacam na paisagem devido ao 
aspecto peculiar de sua arquitetura Muitas Gramineae revestem 
indistintamente os interflúvios e áreas dissecadas, cedendo lugar 
nas áreas periodican.ente inundadas à paludícola Ludwtgta sp 

Os terrenos pliopleistocênicos revestidos pela Savana Arbó
rea Aberta situam-se sobretudo na parte inferior da Folha em 
estudo, concentrando-se na sua porção sudoeste, notadamente 
sobre as Chapadas do Distrito Federal, do Alto Rio Maranhão e 
Vão do Paranã (vide 2 - Geomorfologia) O solo dominante na 
Chapada do Distrito Federal é o Latossolo Vermelho-Escuro álico 
e distrófico, textura argilosa e média, eilquanto que nas demais 
unidades geomorfológicas destacam-se o Latossolo Vermelho 
álico e distrófico, textura média, Areias Ouartzosas distróficas e 
álicas e Solos Hidromórficos álicos (vide 3- Pedologia) Nas pro
ximidades da cidade de Carinhanha, margem esquerda do rio São 
Francisco, dominam as Areias Ouartzosas 

Apesar da diferença pedológica e climática obse1vada entre as 
Depressões São-Franciscana e do Tocantins, não se verificam 
mudanças significativas na composição florística das Savanas 
que ocorrem nos terrenos do Terciá1io-Ouaternário Os inven
tários florestais realizados no Estado de Goiás evidenciaram as 
Oualea spp. (paus-terra-folha-larga e miúda), Ktelmeyera spp (paus
santos), abio-carriola (Pseudocladta sp ), Caryocar brast!tense 
(pequi), Byrsomma spp (muricis), lixeira (Curatella amencana), ara
ticum (Annona sp) e Oualea multtflora (pau-terra-vermelho) As 
Caff,andra spp, Dtmorphandra sp (barbatimão), Ouratea sp, Ptero
don pubescens (sucupira-do-campo), Salvertta convallanodora 
(folha-larga), Vochysta rufa (pau-doce) são também observadas 
nas circunvizinhanças de Carinhanha 

Em algumas áreas deprimidas da estrada que liga a BR-020 á 
cidade de Flores de Goiás, observa-se um povoamento homogê
neo de Byrsomma sp. A lixeira, de freqüência inexpressiva, ocupa 
as partes mais elevadas 

Merece destaque a inda, em certos trechos da Chapada do Dis
trito Federal, a ocorrência de palmeira macaúba ou bocaiúva 
(Acroconua sclerocarpa) 

As serras do Espinhaço, Unaí, Carreira Comprida e Complexo 
Montanhoso Veadeiros-Ara í, Chapada do Alto Rio Maranhão e o 
Pediplano do Tocantins (vide 2- Geomorfologia), apresentando 
as mais variadas formas de r elevo, constituem as principais áreas 
pertencentes ao Pré-Cambriano, revestidas por esta subforma
ção De modo geral, os solos das serras são Solos Litólicos á! icos, 
de textura arenosa e média e Cambissolo álico e distrófico, tex
tura argilosa, enquanto que no embasamento cristalino predomi
nam Laterita Hidromórfica álica e Solos Concrecionários álicos 
Os inventários realizados evidenciaram expressiva ocorrência de 
Curatella amencana e Oualea multtflora, secundadas por Oualea 
spp , Byrsomma coccolobtfolta (murici-rói-rói) e caju-do-campo 
(Anacardtum sp.}. 
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É no entanto sobre os terrenos pré-c:ambrianos do Subgrupo 
Paraopeba (vide 1 - Geologia) que a Savana Arbórea Aberta 
adquire características peculiares. Sua composição florística 
sofre mudança sensível, não só pelo surgimento de novas espé
cies como também devido à freqüência dos indivíduos que a 
compõem Seu estrato graminóide é por vezes muito ralo, sendo 
praticamente substituído, neste caso, por um denso povoamento 
de arvoretas muito finas e linheiras de até 1,80 m de altura 
Durante o período desfavorável. sofre significativa redução de sua 
folhagem, assumindo fisionomias que vão da semidecidualidade, 
segundo o conceito de Schimper (1903), à perda total das folhas, 
o que lhe empresta uma paisagem estépica. São representativos 
dessa subformação o pau-jacaré (Calltsthene sp ), o gonçalo-alves 
(Astromum fraxmtfolwm), o tingui (Magoma pubescens), o pau
terra-folha-miúda, a lixeira, a goiabinha-do-campo (A/ibertia sp.), 
o pau-terra-folha-larga e os paus-santos (Est. 4 I B) 

11 Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Ocorre principalmente em terrenos pré-cambrianos: Complexo 
Goiano, Grupo Paranoá e Formação Traíras (vide 1 -Geologia). 
Integrando as florestas-de-galeria, observam-se garapeiro (Apu
teta le10carpa), caraíba (Tabebuta caratba).pau-d'arco-roxo (Tabe
buta tpe), pau-d'óleo ou copaíba (Copatfera grandtfolta), jitaí 
(Hymenaea sp ), aroeira (Aslrontum urundeuva), angico-jacaré 
(Ptpladenta aff gonoacantha), mutamba (Guazuma ulmlfolta), almé
cega (Proltum heplaphyllum). catingueiro (Cabra!ea? sp ), angelim
coco (Andtra sp ), tamanqL'eir a (Siryphnodendron sp ), marmelo
bravo (Aitberl!a sp) Merece destaque a ocorrência de um "pau
pombo", espécie afim de Tapmra gwanensts pelo aspecto do 
tronco e das folhas 

A palmeira gueroba ou gueriroba (Arecaslrum romanzofftanum 
var genumum) é frequente nas florestas-de-galeria, bem como a 
viuvinha (Jacaranda brast!tana) e um Heltcleres sp. de flores verme
lhas Nos baixios, surgem comunidades de buriti (Maurtlta sp) e 
babaçu (Orbtgnya?) 

B) Savana Parque 

É uma formação essencialmente campestre, natural ou antrópica 
Quando natural. tem posição geográfica delimitada pelas áreas 
encharcadas das depressões, onde o tapete graminóide está sob 
cobertura arbórea esparsa constituída por uma ou poucas espé
cies Estão presentes na área em estudo as duas subformações 
correspondentes à Savana Parque. 

I Savana Parque sem floresta-de-galeria 

Ocupa aproximadamente 20 341 km 2 e situa-se principalmente 
na porção oeste da Folha, revestindo áreas pediplanadas do 
Complexo Goiano, formas dissecadas do Grupo Araí e da unidade 
geomorfológica denominada Chapadas de Paracatu, cobrindo os 
siltitos e arcóseos da Formação Três Marias (vide 1 -Geologia e 2 
- Geomorfologia) Sobre os arenitos cretáceos, ocupa as partes 
mais elevadas e conservadas do Chapadão Central. constituindo 
uma faixa irregular orientada no sentido norte-sul. que se origina 
próximo à linha de escarpa da serra Geral do Goiás e se estende 
para NE sobre os interflúvios. Esta subformacão ocorre ainda nas 
coberturas terciário-quaternárias dos planalt~s situados ao sul da 
Formação Urucuia Ainda nesta formação, próximo à sua borda 
NE, há uma grande área de Parque, no qual o estrato rasteiro está 
sendo substituído por uma taboquinha do gênero Chusquea Na 
serra do Espinhaço, ao sul da cidade de Caetité (BA), são muito 
frequentes um pau-d'óleo-anão (Copaifera sp.) e o tucum (Astro
caryum sp) 

Uma vez que as áreas de Savana Parque da Folha em estudo 
s~o de origem antrópica, verifica-se aqui a mesma correspon
dencra entre litologia, solos e florística descrita para a Savana 
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Arbórea Aberta Uma única exceção foi observada durante a ope
racão de sobrevôo e localiza-se em uma área deprimida a NE da 
cidade de Arinos (MG). Ali a Savana Parque apresenta dois estra
tos bem distintos: o graminiforme, viçoso e denso; e o arbóreo, bem 
espaçado, constituído de murici (Byrsomma sp) (Est. 4 li B). 

Merece destaque a parte da Chapada dos Veadeiros revestida 
por Savana Parque pela sua beleza cênica, apesar de sofrer 
queimadas anuais. As espécies coletadas no seu estrato rasteiro 
foram: Rhynchospora consanguinea, Bulbostylis paradoxa. Dichro
mena sp , Syngonamhus sp , Enocau!on sp , Paepalamhus acamho
phy!lus, Xyns speclabt!ts, Vellozia glabra e V glauca. todas ornamen
tando a fisionomia Do seu estrato arbóreo cita-se a Plana!IOa 
salv11folta 

Merece registro a ocorrência de uma espécie anã do gênero 
Manthol sobre solos da classe Latossolo Vermelho-Amarelo da 
Formação Urucuia 

11 Savana Parque com floresta-de-galeria 

Ocupa 8 756 km2 e localiza-se a NO cobrindo áreas do Complexo 
Goiano; a SO sobre os depósitos eluvionares e coluvionares do 
Terciário-Quaternário, siltitos e arcoseos da Formação Três 
Marias e rochas calcopelíticas do Subgrupo Paraopeba; e no 
centro-sul revestindo os arenitos da Formação Urucuia (vide 1 
-Geologia) 

Esta subformacão, na Folha SD.23 Brasília, é resultante da 
devastação e fog~ na Savana Arbórea Aberta com floresta-de
galeria, observando-se a mesma correlação litologia-solo-vege
tação 

C) Savana Gramíneo-Lenhosa 

É uma formação campestre entremeada de plantas lenhosas 
anãs, mas sem cobertura arbórea a não ser a faixa da floresta-de
galeria. As subformações da Savana Gramíneo-Lenhosa são tam
bém diferenciadas pela presença ou ausência da mata ciliar, e 
ambas estão presentes totalizando 4.400 km2 

I Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta-de-galeria 

Ocorre sobre Solos Litólicos da serra do Espinhaço, a sudoeste da 
cidade de Caetité (BA), sendo frequentes em meio ao estrato ras
teiro a palmeira acaule tu c um (Astrocaryum sp ) e várias espécies 
de Ca!ltandra Na chapada dos Veadeiros, situa-se a oeste da 
cidade de Alto Paraíso de Goiás (GO) Do estrato graminóide 
dessa Savana participam Paepalanthus spectosus e várias espécies 
de velosiáceas, dentre as quais Vellozta anulara, bem como 
Mtcro!tcia sp e Justtcia chysotrichoma Nos afloramentos há 
cactáceas 

Sua maior área de expansão, no entanto, situa-se no centro
sul da Folha, relacionada às Areias Quartzosas da Formacão Uru
cuia. No período desfavorável, o tapete graminóide prati~amente 
desaparece, deixando à mostra o solo esbranquiçado. 

11 Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria 

Ocorre naturalmente em terrenos pré-cambrianos da serra do 
Espinhaço, a leste da cidade de Mato Verde (MG) e n;,: chapada 
dos Veadeiros, a oeste da cidade de Alto Paraíso de Goiás (GO) O 
solo é Litólico e nas florestas-de-galeria no Planalto Goiano é 
frequente a orquidácea Bulbophy!lum sp. (Est 4 111 A). 

No Chapadão Central acompanha os principais rios, formando 
estreitas faixas orientadas no sentido SO-NE Os buritis (Mauritta 
vmlfera) e buritiranas (M armata) estão sempre presentes e, nos 
baixios deste ambiente, chegam a constituir comunidades 
homotípicas. 



D) Relação das espécies coletadas na Região de Savana (Cerrado) 

Ponto de coleta 

F.001 

F.002 

F.003 
F004 
F 005 
F.006 
F.010 

F.011 

F.012 
F 013 

F 015 
F.016 

F.017 

F.018 
F.019 

F.020 
F 021 
F.022 
F.023 

F 024 
F.025 

F 026 
F 027 
F.028 

F 029 
F 030 

F.031 

F 032 

F.033 

F.035 

F.036 

F 038 

F.054 

F.055 

Nome científico 

Calltsthene major Mart. var. pillosa Warm. 
Cordia sp. 
Couepia paraensis (Mart. & Zucc.) Benth. 
Callisthene major Mart. var. pillosa Warm. 
Plathymenia reticulata Benth. 
Myrcia sp. 
Qualea parviflora Mart. 
Byrsonima sp. 
Aspidosperma cuspa (H.B.K.) Blake ex Pittier 
Hirtella ciliata Mart & Succ. 
H grandulosa Spreng 
Buchenavta sp. 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Salvertta convallanodora St. Hil 
Altbertta edu!ts (L.C Rich) A. Rich. 
Byrsonima sp 
Dtpteryx a/ata Vog 
Harpaltce brasiliana Benth 
Parkta platycephala Benth. 
Oualea sp 
Termma/ia sp 
Stylosanthes graci!is H. B K 
Annona sp. 
Hyptis aff crimta Benth 
Eupatorium squaltdum DC. 
Byrsomma bast!oba Adr Juss 
Byrsomma sp 
Eschwetlera nana (Berg) Miers 
Eupatorium squa!tdum DC 
Heteropteryx sp. 
Jacaranda sp. 
Viro/a aff sesstlts (A.DC.) Warburg 
Oualea sp 
Dtplusodon sp 
Mimosa aff sericantha Benth. 
Anemopaegma sp 
Humiria balsamifera Aubl. 
Vochysta sp 
Mtcoma sp 
Tibouchina spp 
Pouteria laterifolia (Benth ) Radlk 
Cassta curvifolta Vog 
Exellodendron cordatum (Hook f) Prance 
Mamlkara trtflora (Fr Aliem ) Monachino 
Agonandra sp 
Dimorphandra gardnenana Tu I 
Erythroxy/um sp. 
Euphorbia sp 
Trichi!ta s p 
Caseana sp 
Machaenum acurifoltum Vog 
Cassia supp!ex Mart ex Benth. 
Cordia sp 
Galactta cf ;usstaeana Kunth var g!abrescens Benth 
Lonchocarpus cf g/abrescens Benth. 
Bantsteriopsis ma!tfo!ia (Nees & Mart.) Gates 
Bowdichta virgtltotdes H.B K 
Copatfera sp 
Hymenaea eriogyne Benth 
Annona sp 
Centrosema sp. 
Connarus aff suberosus Planchon 
Rolliniopsis sp 
Andtra cUtabensts Benth. 
Casearia sy!vestrts Swartz 
Pseudobombax sp. 
Eremanthus sp 
Enocaulon sp. 
Evolvulus gypsophtloides Moric. 

Família 

Vochysiaceae 
Boraginaceae 
Chrysobalanaceae 
Vochysiaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Vochysiaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Chrysobalanaceae 
Chrysobalanaceae 
Combretaceae 
Rutaceae 
Vochysiaceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Labiatae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Lecythidaceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Bignoniaceae 
Myristicaceae 
Vochysiaceae 
Lythraceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Humiriaceae 
Vochysiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Chrysobalanaceae 
Sapotaceae 
Opiliaceae 
Leguminosae 
Erythroxylaceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Flacourtiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Connaraceae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Flacourtiaceae 
Bombacaceae 
Compositae 
Eriocaulaceae 
Convolvulaceae 
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Ponto de coleta 

F 057 
F 058 
F 064 

F 065 
F.066 
F 068 
F 069 
F 070 

F 071 
F 093 

F 094 

F 099 
F 11 7 
F 118 

F 120 

F 121 

F 122 
F 123 
F.124 
F 125 

F126 
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Nome científico 

Gochnatia sp. 
/pomoea pinlfo!ta Meissner 
Ouratea sp 
Paepalanthus acanthophyl!us R uh I. 
Peixotoa sp. 
Plana/toa salvtifo!ta Taub. 
Rhynchospora consangumea (Kunth) Boedklr. 
Rhynchospora sp 
Syngonanthus sp. 
Trimezia juncifolia (Kiatt) Benth & Hook 
Vellozta glabra Mikan 
Xyns spectabtlis Mart 
Xyris sp. 
Stmarouba verstcolor St Hil. 
Mourin sp. 
Croton sp. 
Galactta martll DC var acuta Benth. 
/pomoea htrsutissima Gardner 
Mabea fistu/ifera Mart 
Manthot sp 
Rtencourtia sp 
Waltheria po!yantha K. Schum. 
Eugenia sp 
Myrcia sp 
Mimosa sencantha Benth 
Lippia sp 
Aeschynomene sp 
Annona sp. 
Ayenta angustifolta St. Hil & Naud. 
Cardiospermum sp 
Crotalaria sp 
Croton aff megaponttcus Muell. Arg. 
Croton sp. 
Evolvulus sp. 
lresine sp. 
Mtmosa sp. 
Polygala sp 
Sebastiania hisptda (Mart.) Pax 
Sebastiania serrulata (Mart.) Muell. Arg 
Tnstachya chrysothnx Nees 
Zeyheria montana Mart. 
Calltandra dysantha Benth 
Calliandra sp 
Cassta cana Nees & Mart. 
Hymenaea sp. 
Byrsonima gardnenana Juss. 
Diospyros sencea DC 
Mtconta ferrugmata DC. 
Vantllosmopsis sp 
Acacia sp. 
Dtospyros sencea DC 
Bulbostylts paradoxa (Spreng.) Clarke 
Cassia sp. 
Vellozia glauca Pohl 
Justicta chrysotrichoma (Nees) Pohl 
Microlicia sp 
Paepalanthus specwsus Klke. 
Detanira pallescens Cham. & Schlecht. 
Hyptts aft. cymosa Epl 
Lychnophora sp. 
Stachytarpheta sencea Loes 
Cupanta sp. 
Rapanea gwanensts Aubl. 
Mimosa claussenit Benth. 
Didymopanax sp 
Mtmosa densa Benth. 
Ageratum sp. 
Baccharis ltgustrina DC. 
Bu/bophy/lum sp 
Doliocarpus elegans Eichl 

Família 

Compositae 
Convolvulaceae 
Ochnaceae 
Eriocaulaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Eriocaulaceae 
lridaceae 
Velloziaceae 
Xyridaceae 
Xyridaceae 
Simaroubaceae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Sterculiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Sterculiaceae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Convolvulacéae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Leguminosa e 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Ebenaceae 
Melastomataceae 
Compositae 
Leguminosae 
Ebenaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Velloziaceae 
Acanthaceae 
Melastomataceae 
Eriocaulaceae 
Gentianaceae 
Labiatae 
Compositae 
Verbenaceae 
Sapindaceae 
Myrsinaceae 
Leguminosae 
Araliaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Orchidaceae 
Dilleniaceae 



Ponto de coleta 

F.127 

F.129 
F 130 

F 131 
F.133 
F.135 
F 136 
F137 

F.138 

F.140 

F 141 

F 142 

F 143 

F.144 
F.146 
F.152 
F.166 

F 167 

F 168 

F.169 

F.171 

F.172 

F.173 
F.174 
F.175 
F.176 

F.177 
F.178 

F.180 

Nome científico 

Enosema rufum (H.B.K.) G. Don 
Guazuma ulmifolia Lam. 
Hyptls pachyphy//a Epl. 
Rue/lia tomentosa (Nees) Lindan 
Vel!oZJa annulata Goethart & Henrard 
Davil/a sp 
Protium sp. 
Salacia elliptica (Mart.) G. Don. 
Brosimum gaudichaudii Tréc. 
Heteropteryx sp. 
Plathymenia retlculata Benth. 
Himatanthus obovata (Muell. Arg.) Woods. 
Cassia flexuosa L 
Ludwigia sp. 
Calea sp. 
Panicum sp. 
Sebastlama sp 
Dimorphandra mollit> Benth 
Eugema sp. 
Eupatorium sp. 
Protwm sp. 
Bambusa sp 
Declieuxia fruticosa Kuntze 
Mimosa sp. 
Serjania sp. 
Cassia ferruginea Schrad. 
Machaenum aff. angustifolium Vog. 
Cassia aff. curvifolia Vog. 
C rugosa G Don 
Lafoensia pacari St. Hil 
Mouriri elliptica Ma rt. 
Aeschynomene paniculata Willd ex Vog 
Ayenia angustlfolia St. H il. & Naud 
Deianira sp. 
Erythroxylum betulaceum Mart 
Plathymema retlculata Benth 
Riencounia tenuifolia Gardner 
Sclero/obwm aureum Benth 
Cal/iandra spp 
Vochysia thyrsoidea Pohl 
CaiiiBndra dysantha Benth. 
Secundaca sp. 
Bauhmia sp 
Caseana sp. 
Guatteria sp 
Machaerium sp 
Pterodon abruptus (Moric.) Benth. 
Byrsonima correifolia Adr Juss 
Davi/la el!iptica St. H i I. 
Exellodendron cordatum (Hook f) Prance 
Zeyheria digitalis (Vell.) Hoehne 
Calea rotundlfolia Baker 
Eremanthus sphaerocephalus Baker 
Mimosa c/aussenii Benth. 
Ouratea sp 
Vochysia el!iptica Mart. var el!iptlca 
Roupa/a montana Aubl 
Styrax ferrugineus Nees & Mart 
Emmotum nitens (Benth.) Miers. 
Pera glabrata Baill. 
Diptychandra sp. 
Eremanthus glomeru/atus Less. 
Cassia orbiculata Vog. 
Entero/obium el!ipticum Benth. 
Neea theifera Oerst. 
Lafoensia pacan St. Hil. 
Oualea grandlflora Mart. 
O multiflora Mart. 
Termina/ia argentea Mart. 
Oualea parviflora Mart. 

Família 

Leguminosas 
Sterculiaceae 
Labiatae 
Acanthaceae 
Velloziaceae 
Dilleniaceae 
Burseraceae 
Hippocrateaceae 
Moraceae 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Apocynaceae 
Leguminosas 
Onagraceae 
Compositae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Leguminosas 
Myrtaceae 
Compositae 
Burseraceae 
Gramineae 
Rubiaceae 
Leguminosas 
Sapi ndaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Leguminosas 
Leguminosas 
Lythraceae 
Melastomataceae 
Leguminosas 
Sterculiaceae 
Gentianaceae 
Erythroxylaceae 
Leguminosas 
Compositae 
Leguminosas 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Leguminosas 
Polygalaceae 
Leguminosas 
Flacourtiaceae 
Annonaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Malpighiaceae 
Dillen iaceae 
Chrysobalanaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Ochnaceae 
Vochysiaceae 
Proteaceae 
Styracaceae 
lcacinaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosas 
Nyctaginaceae 
Lythraceae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Combretaceae 
Vochysiaceae 
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Ponto de coleta Nome científico Família 

F 182 AGosmium dasyGarpum (Vog) Yakov. 
Anemopaegma glauGum Mart. ex DC 
Caseana Gommersoniana Camb. 
Kielmevera nenifolia Camb 

Leguminosae 
Bignoniaceae 
Flacourtiaceae 
Guttiferae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Apocynaceae 
Annonaceae 
Caryocaraceae 
Vochysiaceae 
Boraginaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Erythroxylaceae 
Ochnaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Legurninosae 
Vochysiaceae 
Euphorbiaceae 
Lauraceae 
Melastomataceae 
Malpighiaceae 
lcacinaceae 
Aquifoliaceae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Humiriaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Malpighiaceae 
Solanaceae 

F 183 

Maprounea sp 
MyrGia sp. 
Ouratea sp. 
PaliGourea xantophylla Muell Arg. 
Calliandra dysantha Benth 
Pffafia jubata Mart 

F 184 
F.185 
F.186 
F.187 
F 189 
F 192 
F 193 
F 195 

Himatanthus obovata (Muell Arg.) Woods 
Duguetia furfuracea (St Hil) Benth & Hook. f 
CaryoGar brasiliense Camb subesp. brasiliense 
Salvertia Gonvallanodora St Hil 
Cordia sp. 
Tabebwa OGhraGea (Cham ) Standley 
Vernonta ferrugmea Lessing 

F 204 

F 206 

F 209 

F.211 

Cassia aunvt!/a Mart ex Benth 
Eryth10xy!um sp 
Ouratea sp 
GalaGtia sp 
Oiplotropis sp. 
Moldenhauera sp 
PitheGe//obtum sp 
Plerodon sp 
Oualea sp 
RiGhena sp 
0Golea sp 
TibouGhma sp 
Bvrsontma sp 
Emmolum sp 
/!ex sp. 
Maylenus sp 
Ouralea sp 
Vantanea sp. 
AGaGia sp. 
Arrabidea sp 
Borrena sp. 
Cassia flexuosa L 
JaGaranda sp 
Ltppia sp 
Pterandra sp 
Solanum spp. 

4 1 3 2 2 - Região da Estepe (Caatinga) 

A denominação Estepe é antiga e originária da Rússia (Drude, 
1889) Foi usada inicialmente para designar um tipo de vegeta
cão da Zona Holártica, composta por caméfitas e fanerófitas deci
duais com solo coberto por um tapete descontínuo e estacionai 
de terófitas graminóides, entremeado de geófitas herbáceas, 
onde a diminuiciio das atividades fisiológicas era devido ao frio 
excessivo. Apó~ a reunião de Yangambi, em 1956, o termo foi 
estendido para a Zona Paleotropical e adotado por muitos autores 
para designar fisionomias semelhantes nas áreas interpropicais, 
que têm na seca fisiológica, quer pelo frio quer pela ausência de 
chuvas, o ponto de união das duas Estepes 

Aubréville (1959) foi o primeiro a denominar de Estepe for
mações em território brasileiro Schnell (1970/1) compara a 
Estepe Africana à Caatinga Já Kuhlmann (1974), em suas con
clusões, prefere chamá-la de pseudo-estepe 

Não foram poucas também as tentativas de classificá-la. 
Segundo Luetzelburg ( 1922/3), Martius, Caminhoá e Arruda 
Câmara tentaram classificar a caatinga por um determinado sis
tema topográfico-florístico Segundo o mesmo autor, Lõefgren 
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partiu de um sistema semelhante para mais tarde precisá-la 
mediante a profundidade do sistema radicular- rasos e profun
dos Luetzelburg (op Gil) classifica-a em caatinga arbórea e 
arbustiva, subdividindo-a em associação de espécies dominan
tes Andrade-Lima ( 1 965) adota os mesmos termos menciona
dos por Luetzelbug (op Gil), tais como: agreste, mimoso, 
vazante, veredas, malhadas, carrascos, caatinga alta, caatinga 
baixa, caatinga verdadeira e caatinga mestiça Salienta ainda o 
referido autor a necessidade de se uniformizar a nomenclatura 
para a América Latina O pretendido consenso se materializa no 
documento elaborado pela Divisão de Vegetação do Projeto 
RADAMBRASIL (Brasil DNPM, Projeto RADAMBRASIL, 1980), 
o qual sugere uma nova subdivisão do Sistema Fisionômico
Ecológico Brasileiro e tenta harmonizar a nomenclatura da fito
fisionomia brasileira com os sistemas mundiais modernos 
Assim, a Estepe Brasileira pode ser caracterizada como sendo 
uma vegetação lenhosa, decidual, composta por fane1ófitas 
espinhentas, cactáceas suculentas, áfilas, e tufos eventuais de 
gramíneas, apresentando um período seco compreendido entre 5 
e 9 meses Sua composição florística é bem diversificada, sendo 
frequentes a braúna (SGhtnopsis brasi/iensis), umburana-de
cambão (Bursera /eplopho/eos), Aspidosperma spp, Mimosa spp., 



Acacia spp., Piptadema sp., palmeiras: licuri (Syagrus coronata) e 
licurioba (Syagrus vagans), e cactáceas dos gêneros Cereus, Pilo
cereus. Melocactus, etc. (Fig. 4.5) 

Não há, entretanto, espécies que a caracterizem. Segundo 
Rizzini (1963), a Estepe Brasileira não possui sequer gêneros pró
prios, com exceção talvez de Fraunhofera. Auxemma e Xerotecoma, 
sendo a maior parte de sua flora oriunda da Floresta Ombrófila 
Apesar da enorme diferença ambiental, encontram-se Ce1ba erian
thus, Myroxylum balsamum. Amburana cearens1s. Zollernia ilicifolla, 
Enterolobium contortlsiliquum, v.gr em ambas as regiões fitoe
cológicas Gêneros tais como Dalbergia, Piptadenia, Caesalpmia, 
Mimosa, Swartia. Tabebuia, Bumel1a, Luetzelburgia, And1ra, Mayte
nus. l/ex, V/tex. H1matanthus. L1cama. Guettarda, Copaifera. Spigel1a, 
Syagrus. Triplans. Termmalia, Annona e Allophyllus também podem 
ser citados. 

Brazão & Araújo (1 981) descreveram a expansão e o caminha
menta de espécies de áreas semi-áridas, que estão invadindo for
mações de caráter mais úmido, por força do mau uso das áreas 
florestais e queimadas periódicas Citam como exemplo de vege
tais que se modificam ao se ajustar ao seu novo habitat ecológico 
a P1ptadenia obl1qua e Cntdoscolus ol1gandrus Salientam ainda os 
referidos autores que algumas espécies, antes de hab/tus flo
restal, modificam a sua morfologia, passando de porte ereto a 
cespitoso e raquítico Acrescentam ainda que as modificações 
fisionômicas florestais observadas estão relacionadas com áreas 
que sofreram flutuações climáticas recentes. 

Na área em estudo constatou-se a ocorrência das Formações 
Arbórea Densa e Arbórea Aberta 
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{f~:® Região da Estepe ( Caatinga) 

A) Estepe Arbórea Densa 

É uma formação arbórea baixa, que apresenta como caracteristica 
estrutural um denso estrato lenhoso de fanerófitas de até 15 m, 
geralmente microfoliadas, e plantas lenhosas repletas de acúleos 
sobre estrato herbáceo anual 

Sua composição florística é heterogênea, mas apresenta um 
certo número de espécies dominantes, dentre as quais se desta
cam a braúna (Schmops1s brasi11ensis) e várias leguminosas espi
nhentas dos gêneros P1ptadema e Mimosa 

Na Folha em apreço ocupa 957 km2 e apresenta as subfor
mações Arbórea Densa sem palmeiras, observada a nordeste, 
revestindo os quartzitos, metarenitos, metassiltitos e filitos do 
Planalto da Diamantina, e Arbórea Densa com palmeiras, co
brindo cristas residuais do Pediplano Central (vide 2 - Geo
morfologia) e seqüência vulcanossedimentar do Complexo 
Brumado (vide 1 - Geologia), a leste da cidade de Caculé(BA) 

Estas subformações encontram maior representatividade na 
Folha SD.24 Salvador e foram descritas por Brazão & Araújo 
(1981) por ocasião dos trabalhos de campo ali realizados 

B) Estepe Arbórea Aberta 

É uma forrnacão constituída de fanerófitas deciduais, em geral 
resultante da intervenção humana através do corte sucessivo das 

15°00' 

Fig 4 5- Mapa de localização da Região da Estepe (Caatinga) 
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plantas lenhosas mais altas Apresenta também um estrato her
báceo estacionai. 

As suas subformações totalizam 7 082 km2 e se situam a nor
deste e centro-leste da Folha. 

I Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras 

É a subformação mais representativa da Estepe, pois abrange 
7.044 km 2 do Pediplano Sertanejo e Patamares do Médio Rio de 
Contas (vide 2- Geomorfologia) e cobre os depósitos arenosos 
do Terciário-Quaternário e o relevo aplainado do Complexo 
Cara íba-Paramirim (vide 1 - Geologia) É obse1vada também 
revestindo cristas residuais da Chapada Diamantina (Est 4.111 B) 

Sua vegetação encontra-se totalmente alterada, visto a colo
nização do vale do rio Paramirim remontar ao tempo do império, 
razão pela qual é grande o n(Jmero de invasoras, que por vezes 
chegam a formar comunidades Dentre estas citam-se: Croton 
spp (marmeleiro/velame), Cassta sencea (mata-pasto), Centro
sema sp (jiritirana), Vernoma sp (assa-peixe), Acacta pamculata 
(unha-de-gato), Mtmosa spp (jurema/calumbi), Pavoma vanans 
(malva-cabeça-de-veado), Stda mtcrantha (malva-preta) e Malvas
trum sp (malva) A Otctvo!oma mcanescens (catinga-de-urubu) 
pode ser também citada, mas parece preferir terrenos mais úmi
dos ou de cota mais elevada. Devido ao fato de possuir uma 
essência de odor repulsivo, esta espécie é também utilizada no 
fabrico de vassouras, utilizadas para afugentar insetos caseiros, 
notadamente a pulga 

A flora dos lajedos e cercanias se constitui maiormente de 
cactáceas e b1omeliáceas, com especial destaque de xiquexique 
(Pt!ocereus gounellet), palmatória-de-espinho (Opunua pa!madora), 
gravatá (Hohenbe1gia sp ), macambira (Encholmum sp) e coroa
de-frade (Melocactus bahtensts) Há também carqueja (Cal!tandra 
depauperara) 

Nas ipueiras secas, observou-se a ocorrência de Annona spt
nescens (araticum-do-alagado), imbiruçu (Pseudobombax sp ), 
Asptdosperma pynfo!tum (pereira) A aff po!vneuron (amargoso), 

C) Relação das espécies coletadas na Região da Estepe (Caatinga) 

Ponto de coleta 

F.046 

F 047 

Nome científico 

Gramo/ana sp 
Patagonula bahtensts Moric 
Cassta sencea Sw 
Pavonia vanans Moric 
Caesa!ptnta pyramtda!ts Tu I 

campina (Talauma ovata), jacarandá-canudo (Pfaymiscwm sp.), 
Cntdoscolus phylacanthus var querctfolta (faveleira), Cntdoscolus 
sp (cansanção-branco), Caesalpmta sp , Parapiptadema aff b/an
chetti (faveiro), Walthena sp. e Turnera sp (Est. 4 IV A). 

Em algumas áreas próximas à cabeceira do rio Paramirim, a 
flora se torna mais rica, de porte mais elevado, respondendo à 
fertilidade dos solos Podzólicos e Cambissolos (vide 3- Pedolo
gia) No entanto, são poucas e reduzidas as manchas que ainda 
parecem representar a vegetação primitiva Dentre os indivíduos 
arbóreos, cita-se a ocorrência de aroeira (Asttomum urundeuva), 
braúna (Schmopsts brastftensts), barriguda-lisa (Cavam/festa sp ), 
Asptdosperma p)lrtfo!tum (pereira), Caesa/pmta ferrea (pau-ferro), 
Ptptadenia sp (angico), imbiruçu (Pseudobombax simpltcofo!tum), 
Amburana cearensts (umburana-de-cheiro), Cordta sp (malvão), 
Poepp1gta procera (lava-cabelo), Ptptadenta vmdtfflora (surucucu), 
Pterocarpu'i abruptus (sucupira), Manihot spp (maniçoba), Caesal
ptnta pyramtda!ts (catingueira), mulungu (Erythnna velutma), Cnt
doscu/us spp (cansanção/faveleira), Aspidosperma sp (amargo
so), arapi1aca (Ptthecellobtum dumosum), Bursera lepthloeos (um
burana-de-cambão) e Vttex sp. (sete-cascas) A ação antrópica se 
faz sentir através da concentração de angicos, umburana-de
carnbão, brnúna, sucupira e catingueira Ao que parece, somente 
os umbuzeiros (Spondta tuberosa), quixabeiras (13umel!a sartorum), 
joazeiros (Zmphus ;oazetro) e as plantas urentes e espinhentas 
escapam à ação antrópica 

11 Estepe Arbórea Aberta com palmeiras 

Ocupa as cristas residuais dos Patamares do Médio Rio de Contas 
(vide 2- Geomorfologia) Segundo Brazão & Araújo (1981 ), é 
constituída de árvores espaçadas, de copas amplas e arren
dondadas, que se misturam a outras disformes e tortuosas Os 
referidos autores destacam a ocorrência de cactáceas foliadas 
(Outabentta sp) e das palmeiras licuri (Syagrus coronata) e licurioba 
(Syagrus vagans) 

Família 

F.048 
F 049 Amburana cearensts (Fr Aliem ) Smith 

Cmdoscolus sp 

Pedaliaceae 
Boraginaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 

F 050 
F 051 

F 111 
F 113 

Jatropha heterophylla Steud. 
Manihot sp 
Caesalptnta pyramtdalts Tu i 
Ptptadenta vindtflora (Kunth} Benth 
Pterodon abruptus (Moric.) Benth 
Poepptgta procera Presl 

4 1 3 2 3 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O fenômeno anual da perda simultânea de folhas da totalidade ou 
de parte dos indivíduos que compõem os estratos superiores de 
uma floresta tem merecido atenção de vários autores, que consi
deraram a estacionai idade como característica distinta, a ser indi
vidualizada das demais formações florestais 

Schimper (1903) denominou-a de Floresta de Monção e Tro
pófita, termo este adotado por Lebrum & Gilbert (1954) e Aubré
ville (1956) Schimper (op cit) foi também o primeiro a classi
ficá-la entre outros caracteres, pela queda de folhas no período 
desfavorável, situando-a entre 1/3 e 2/3 do total Burtt-Davy 
(1938), Aubréville (1956), Trochain (1957) e UNESCO (1973) 
têm abordado o tema sob aspectos diversos 
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A conceituação de Schimper (op ctt) toi adotada pelo Projeto 
RADAMBRASI L até recentemente, sofrendo a partir de 19 78 
reformulações (Brasil DNPM Projeto RADAMBRASIL, 1980), 
que a entendem como uma formação florestal presa ao clima de 
duas estacões, uma chuvosa e outra seca, ou com acentuada 
variacão térmica, com estacionalidade foliar dos elementos 
arbó~eos dominantes, os quais têm adaptação à deficiência 
hídrica ou à queda de temperatura nos meses mais frios A per
centagem das árvores caducifólias no conjunto floresta I e não das 
espécies que perdem as folhas individualmente deve situar-se 
entre 20% e 50% 

Na Folha SD.23 Brasília, a Floresta Estacionai Sernidecidual 
ocupa 7 352 km2 (Fig 4 6) e está representada pelas formações 
aluvial. submontana e montana. As planícies dos rios São Fran-



~ Reoião da Floresta Estacionai Semidecidual 

Fig 4 6- Mapa de localização da Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

cisco, Verde Grande e de alguns de seus tributários apresentaram 
como vegetação original esta classe de formação. No entanto, o 
elevado grau de devastação e a escala de publicação (1 :1 000.000) 
impuseram classificá-las como Vegetação Secundária 

A) Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

É observada em alguns trechos do alto curso do rio Paranã e 
alguns de seus afluentes, dentre os quais se destacam os rios Cor
rente e Paraim e o ribeirão Piripiri Esta formação se estabelece 
exclusivamente sobre Solos Aluviais eutróficos e totaliza 
436 km 2 

A exploração indiscriminada de suas espécies tem contri
buído para que dentro de pouco tempo esta fitofisionomia deixe 
de existir na área em estudo 

B) Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

Localiza-se maiormente no Estado de Goiás, ocupando 3 827 
km2 de áreas pertencentes ao Vão do Paranã e lado oeste dos 
Patamares do Chapadão (vide 2- Geomorfologia), situando-se 
em terrenos de até 600 m de altitude 

Cobre indistintamente as rochas predominantemente car
bonáticas e pelíticas do Subgrupo Paraopeba, que se intercalam 
formando uma seqüência (vide 1 -Geologia). Apesar de alterada 
pela extração seletiva de espécies, pode-se perceber quão exu
berante foi esta floresta, pelo seu alto porte e diversidade de sua 
flora São espécies desta floresta: louros, canelas, paus-d'arco, 
tarumã, pau-d'alho, vinhático, jutaipeba, jatobá-açu, sucupiras, 

guapuruvu, cerejeira. pau-pombo, peroba-da-mata, quina-bran
ca, cedro-vermelho, barriguda-lisa, braúna, aroeira, mulateira, 
chichá, putumuju, maçaranduba, mamacadela, caroba, gonçalo
alves, jitaí, açoita-cavalo e pau-ferro Destaca-se também uma 
barriguda com aspecto de Choris1a sp., mas de tronco inerme, que 
ocorre lado a lado com a Cavaml!esm sp 

Estas florestas têm sido sistematicamente substituídas por 
pastos de jaraguá e colonião O mau manejo de alguns destes pas
tos, notadamente a leste da cidade de Alvorada do Norte (GO). 
está favorecendo a disseminação de invasoras, principalmente 
da ta boca, que, por ser agressiva e dominante, já infesta severa
mente grandes áreas Somente as florestas que revestem os rele
vos dissecados em cristas encontram-se pouco exploradas 

No Estado da Bahia, este tipo florestal acha-se totalmente 
alterado, observando-se como testemunho indivíduos isolados 
de louros (Ocotea sp ), pau-d'alho (Galles!a sp.), Mamlkara sp. 
(maçaranduba), Peltophàrum dubwm (farinha-seca). Machaenum 
sp (jacarandá), Gomorrhach1S margmata (itapicuru-preto), potumuju 
(Centrolobwm tomentosum), Machaerium scleroxylon (pintadinho), 
Pterocarpus sp (pau-sangue), Cedrela flsS!I!s (cedro-vermelho), Tn
chilia sp (canjerana) e Stercul1a ch1cha (chichá) Pterogyne mtens 
(madeira-nova) encontra fácil dispersão nestas áreas (Est 4 IV B) 

C) Floresta Estacionai Semidecidual Montana 

Ocupa, na Folha em estudo, terrenos de cota em torno de 800 me 
situa-se a centro-leste, sobre sedimentos pliopleistocênicos da 
superfície dos Gerais (vide 2 - Geomorfologia). a sudoeste da 
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cidade de Paramirim (BA). É, no entanto, sobre os arenitos cretá
ceos da Formação Urucuia (vide 1 -Geologia) que esta formação 
vegetal encontra maior representatividade, localizando-se prin
cipalmente a nordeste do Chapadão Central e a leste cobrindo as 
partes conservadas dos Patamares do Chapadão (vide 2 -
Geomorfologia) 

Apesar da diferença litológica, este tipo florestal. conhecido 

regionalmente como "grameal", reveste solos Latossolos Ver
melho-Amarelos distróficos, textura média (vide 3- Pedologia). 
Apresenta vegetação cespitosa, com árvores entremeadas, 
cipós, e porte em torno de 1 2 m Buchenavta. Cenostigma, Byrso
ntma. Poutena. Fagara. Pterodon. Tabebwa. Manilkara. Termmalta, 
Copatfera, Xylopta, Cassta e Caesalpinta são alguns dos gêneros que 
estão representados nesta formação. 

D) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Ponto de coleta Nome científico 

Asptdosperma popultfoltum A DC 
Hymenaea courbanl L 

Família 

F 014 
F 034 
F.040 Byrsontma coccolobifolta (Spr) Kunth 

8 vaccmifolta (L.) Rich 

Apocynaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
lcacinaceae 
Erythroxylaceae 
Combretaceae 
Nyctaginaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Lauraceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Combretaceae 
Annonaceae 
Rutaceae 

F 077 
F 082 

Emmorum nttens (Benth) Miers 
Erythroxylum sp. 
Termmalta fagtfolta Mart 
Bougamvillea sp. 
Croton sp 
Gontorrhachis margmata Taub. 
Paraptptadenta sp F 083 

F 091 
F 102 

Peltophorum dubtum (Spreng ) Taub 
Vernonta aurea Mart. 

F I 06 
F 108 

Vernoma sp. 
Apuleta !etocarpa (Vog ) l\/lacbr 
Apuleta /eiocarpa (Vog ) Macbr. 
Machaenum scleroxylon Tu I 
Zanthoxylym rhoifoltum Lam 

F 109 Bredemeyera luctda (Benth ) l<lotz ex Hassk 
Bt edemeyera s p. 

F 11 O 
F 199 

Nectandra sp 
Newtonta sp 
Pantcum sp. 
Termmalta argentea Mart & Zucc 
Guaueria sp 
Esenbeckia sp 

4 1 3 2 4 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito original é de Schimper (1903) e tem sofrido modifi
cações Trochain (1957) e Ellenberg & Mueller-Dombois (1965/6) 
Como descrito no item anterior, o conceito de Schimper (op ctt) 
foi adotado pelo Projeto RADAMBRASIL até 1978, quando pas
sou a sofrer reformulações (Brasil DNPM Projeto RADAM
BRASIL, 1980) Assim, esta classe de formacão é semelhante à 
anterior, diferindo em relação ao total de queda de folhas durante 
o período desfavorável, que deve ser igual ou maior que 50% A 
submata é rala e decidual Os cipós estão sempre presentes e por 
vezes ocorrem em profusão, dentre os quais citam-se: Adeno
calymma sp (cipó-verdadeiro), imbé (Phtlodendron sp ), escada
de-macaco (Bauhtnta sp ), Ser;anta spp (cipó-tingui), cipó-d'alho 
(Btgnonta sp ), cipó-branco (Lundta sp ), cipó-caboclo (Davtl!a sp; 
Tetracera sp ), cipó-de-joão (Pyrostegta sp) e cipó-cururu (Pau!ltnta 
sp) Os indivíduos arbóreos mais frequentes são Tabebwa tpe 
(pau-d'arco-roxo), Astrontum urundeuva (aroeira) e barriguda-lisa 
(Cavantllesta sp ), sendo a ocorrência de cactáceas e bromeliáceas 
reduzida 

Este tipo fisionômico ocupa, na área em estudo, aproximada
mente 20 599 km 2 (Fig 4 7), e tem promovido, notadamente na 
Depressão São-Franciscana, diferentes classificações (Est 4 V A) 
Luetzelburg (1922/3), com os parcos recursos da época, delimita 
no Vão do São Francisco (vide 2 - Geomorfologia), "buriti", 
'agreste", "carnaúba" e "caatinga", a qual estende pelo lado 
oeste até próxima da divisa com o Estado de Goiás e, pelo lado 
sul, até o norte do Estado de Minas Gerais O referido autor 
classifica-a da seguinte forma:- "Caatinga é uma associação de 
plantas lenhosas de pouca altura, apinhada, para o máximo pro
veito da luz e que se contenta com todo e qualquer solo Forma 
uma espécie de matto desprovido dos dois mais importantes fac-
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tores: elevação das árvores em procura da luz, e de falta de umi
dade do solo A caatinga é, pois, um matto xerophilo, denso, 
composto de árvores e arbustos, de folhas caducas, pequenas, 
pinnatas ou multi-pinnatas, rico de espinhos, e cactáceas, consti
tuido de elementos munidos de todos os meios protectores con
tra a demasiada transpiração". 

Segundo Sampaio (1945), a caatinga se estende até próximo 
das nascentes do rio São Francisco Magalhães (1961 ), no seu 
estudo sobre a vegetação do nordeste do Estado de Minas Gerais, 
contesta esta afirmação 

Andrade-Lima (1975), descrevendo a vegetação da bacia do 
rio Grande, à altura da cidade de Barreiras (BA), classifica-a como 
caatinga e acerta ao afirmar que ela é em tudo semelhante às 
matas de Jaíba (MG) Andrade-Lima (1977), estudando a flora das 
áreas erodidas do calcário Bambuí e circunvizinhanças de Bom 
Jesus da Lapa (BA), descreve a composição da vegetação dos 
afloramentos e da floresta, desconhecendo a existência de caa
tinga na área, embora a litologia, relevo, solos e regime hídrico 
sejam muito semelhantes, tanto nas proximidades de Barreiras 
(BA) quanto em Bom Jesus da Lapa (BA) e Barreiro do Jaíba 
(MG) 

Azevedo (1966), no seu estudo sobre a flora da região de 
Januária (MG), denomina a "mata-seca" ali existente de "Caa
tinga Arbórea Fácies Cedrel/a sp " Rizzini (1963) engloba, sob a 
denominacão de "Floresta Xerófila Decídua", a "Caatinga Arbó
rea" e a "F.Ioresta Ombrófila Decídua", dando uma idéia exata da 
dificuldade em precisar-se os limites entre estas formações 

Magalhães & Ferreira (1976), no levantamento de reconheci
mento com detalhes do Distrito Agroindustrial de Jaíba, descre
vem florestas, caatingas e outras formações, situando a floresta 
caducifólia sobre solos Cambissolo, Latossolo Vermelho-Escuro 
e Aluviais eutróficos Citam ainda os mesmos autores, dentre as 



LJ Reoião da Floresta Estacionai Decidual 

Fig 4 7 - Mapa de localização da Região da Floresta Estacionai Decidual 

espécies que a caracterizam: Cavant!lesia arborea, Schmopsts 
brast!tensts, Astromum urundeuva, Anadenanthera macrocarpa "an
gico", Cabra/ta cangerana, Asptdosperma spp , Tabebwa sp , Cedrela 
fisst!is, Cereus ;amacaru e, na submata, Cassta, Jatropha e Mimosa 
Andrade-Lima ( 1975) cita estas espécies como características da 
caatinga 

O que se pode depreender é que a questão é bastante 
polêmica e que realmente não existe um limite preciso entre a 
Caatinga Arbórea Densa e a Floresta Estacionai Decidual, visto 
que grande número de espécies da caatinga é observado na flo
resta, e vice-versa Sampaio (1945) esclarece ainda, com proprie
dade: "há porém caatingas que não são florestas, assim como 
há florestas que perdem as folhas no esteio e não são caatin
gas" 

O fator climático é também condicionante para os dois tipos 
de vegetação, que são encontrados sob prolongada estacionai i
dade Na Depressão São-Franciscana o fator determinante é a 
litologia As rochas predominantemente carbonáticas possibili
taram o desenvolvimento de solos argilosos e férteis, com maior 
poder de retenção de água e sobre os quais se desenvolveu a flo
resta Nos terrenos de cobertura, os solos são de natureza are
nosa, de baixa fertilidade natural e com menor capacidade de 
campo, sendo este ambiente fielmente retratado pela vege
tação 

Na Folha em apreço constatou-se a ocorrência das Florestas 
Estacionais Deciduais submontana e montana 

A) Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Ocupa cerca de 13 929 km2 e se situa notadamente no Vão do 
São Francisco,revestindo terrenos pré-cambrianos do Subgrupo 
Paraopeba (vide 1 -Geologia) É observada também nos Patama
res do Chapadão (vide 2- Geomorfologia), do Estado de Goiás, 
compreendida por estreita faixa orientada na direção norte-sul, 
sobre condições litológicas e pedológicas semelhantes às da 
Bahia 

Há, no entanto, grande diferença climática, refletida pela 
vegetação durante o período seco Na Bahia, sentindo os efeitos 
dos totais pluviométricos baixos, a floresta é totalmente decidual, 
permanecendo com folhas apenas o joazeiro (Ztztphus joazetro), 
quixabeira (Bumelta sartorum) e algumas braúnas (Schinopsts 
brast!tensis) Em Goiás, o regime de chuvas é mais copioso, 
observando-se durante o período desfavorável uma deciduali
dade em torno de 80% Há também muitas espécies comuns, 
dentre as quais citam-se: Tabebuia ipe (pau-d'arco-roxo), Cava
ntllesta sp. (barriguda-lisa), Bursera !eptoph/oeos (umburana-de
cambão), Caesalpmia ferrea (pau-ferro), Apuleia letocarpa (garapei
ro), Poeppigta procera (saboeiro), Copatfera sp (pau-d'óleo), Pipta
dema sp (angico), Enterolobtum sp (tamboril), Centro/obtum 
tomentosum (potljmuju), Amburana cearensts (umburana-de-chei
ro), Goniorrhachis marginata (itapicuru-preto), Pterocarpus sp. (pau
sangue), braúna (Schinopsts brast!tensts), aroeira (Astromum urun
deuva). Cedrela ftsst!ts (cedro-verdadeiro), Mamlkara sp (maça
randuba), Stercu/ia chicha (chichá), Asptdosperma spp (amargo-
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so/perobas). angico-vermelho (Piptadenia macrocarpa), pau-d'ar
co-amarelo (Tabebwa sp ),Astromum fraxmtfo!wm (gonçalo-alves), 
itapicuru-vermelho (Astromum macrocalyx), barriguda-de-espinho 
(Chonsta sp ). imbiruçu (Pseudobombax sp) e mulungu (Erythrina 
vellutma) (Est 4 V B) 

A despeito da considerável diferença entre os regimes plu
viométricos, não se observa alteração significativa no porte e na 
estrutura das florestas As que ocorrem no Estado da Bahia, 
devido à sua ligação direta com a Estepe, através do Vão do São 
Francisco, apresentam número expressivo de espécies ligadas à 
caatinga, tais como: Cordia sp. (malvão), Capparis jacobmae (icó
preto), Cmdoscolus sp (cansanção-branco), umbu (Spondta tube
rosa), Caesalpmta pyramtda!ts (catingueira), Piptadenta ob!tqua 
(catanduva), Parapiptadema sp (guanambira), Vitex sp (sete
cascas), Seguiena sp (rompe-gibão), pereira (Asptdosperma pyn
folium), Aspidosperma spp. (arnargoso/pereiro) e arapiraca (Pithe
cellobium fo!to!osum) A ocorrência, embora esporádica, de 
caroá (Neoglaztovta vanegata). no substrato, indica o caráter xero
fítico da vegetação Com referência às cactáceas, destaca-se um 
cacto coluna r gigante, monopodial, do gênero Cephalocereus, que 
se supõe seja uma nova espécie, pela aparente limitada dispersão 
e por não se ter encontrado qualquer referência bibliográfica dqltipo 
Fazem parte ainda deste tipo florestal: taipoca (Tabebwa alba), 
pau-d'arco-roxo (T tpe), pau-d'arco-amarelo (T ochracea), amora
de-espinho (Chlorophora tmctona), penão (Cnidoscolus oltgandrus), 
claraíba (Cordia tnchotoma), cinzeiro (Termma!ta sp.), angico
vermelho (Piptadema macrocarpa), Pterodon pubescens (sucupira), 
quina-branca (Coutarea hexandra), Manthot spp (maniçobas), 
angico-jacaré (Anadenanthera sp ), Erythroxy!um sp (estralador), 
angico-branco (Newtonta sp ). bico-de-pato (Machaenum sp ), 
canafístula-preta (Cassia sp ), Ptptadema sp (surucuru), canela-de
porco (Mtcoma sp ). catinga-de-porco (Termma!ta fagifo!ta), Zanth
oxylum sp (espinheiro), jacarandá-mulato (Dalbergia sp ), mo joio 
(Enterolobtum sp) e pajeú (Tnplans pachau) 

O mandacaru (Cereusjamacaru) e as leguminosas espinhentas, 
representadas pelos gêneros Acacta e Mimosa, estão presentes 
em ambas as formações florestais, assim como a barriguda-lisa, 
que pode ser considerada como espécie característica, ao lado da 
aroeira e do pau-d'arco-roxo. 

A devastação das áreas florestadas se processa de forma 
intensa, quer pela total substituição da floresta por pastos, quer 
através de uma exploração seletiva, destituída de qualquer orien
tação técnica, onde a espécie mais procurada é a aroeira, cujo 
valor transcende os limites regionais, tendo sua demanda 
alcançado outros mercados, principalmente o de São Paulo 

A falta de uma rede de estradas mais adequada, assim como a 
dificuldade de manutenção das já existentes durante a época 
chuvosa, contribui para que esta exploração não se processe em 
ritmo ainda mais acelerado No entanto, durante o período seco o 
corte de aroeiras é tão intenso que na margem das estradas exis
tem depósitos de toros e estacões lascados ou falquejados, onde 
os caminhões são mecanicamente carregados (Est 4 VI A) 

Ao norte do Estado de Minas Gerais o comércio de aroeira já 
não é intenso, haja vista a quase erradicação desta espécie No 
entanto, outro tipo de atividade está arrasando extensas áreas flo
restais: o carvoejamento A observação do Assessor, Eng o Agrô 
nomo Geraldo Carlos Pereira Pinto, retrata fielmente o que se 
sucede: "A indústria está dizimando o potencial florístico nativo 
da região; os conjuntos de fornos se sucedem e há uma obsessão 
em derrubar-se a floresta e desnudar o solo; lamentavelmente, 
muito mais nas florestas do que nos cerrados e nas caatingas; o 
fogo e a erosão completam o malefício a milhões de hectares de 
terras potencialmente valiosas". 

B) Floresta Estacionai Decidual Montana 
Ocupa aproximadamente 6 670 km2 , compreendidos pelas 
áreas dissecadas dos lados norte e leste dos Patamares do Cha
padão (vide 2 - Geomorfologia) e relevos residuais de mais de 
600 m de altitude, constituídos predominantemente de sienitos, 
seqüência vulcanossedimentar e rochas carbonatadas e pelíticas 
localizadas a leste do rio São Francisco. 

Sua composição florística é semelhante a anterior, visto 
grande número de espécies ser comum a ambas as formações 
Fastigioso seria repeti-la, uma vez que se pode caracterizá-la pela 
ausência de alguns dos elementos já citados, dentre os quais: 
Cavamllesia sp. (barriguda-lisa), Goniorrhachts margmata (itapicuru
preto), Pterocarpus sp. (pau-sangue), Stercu!ta chtcha (chichá), 
Ocotea sp (louro) A submata é rala, predominantemente com
posta de regenerações dos indivíduos arbóreos e pobre de cipós 
As espécies comumente ligadas à caatinga são pouco freqüen
tes, excetuando-se o umbu (Spondias tuberosa) A ocorrência de 
pau-d'arco-roxo é elevada 

Esta formação é, vez por outra, interrompida por afloramentos 
de calcário, revestidos esparsamente por imbiruçu, angico, pau
d'arco-roxo, barriguda-de-espinho, imbaúba, umburana-de
cambão, bom-nome, gameleira, cansanção, macambira. quia
bento, facheiro, mandacaru. coroa-de-frade e xiquexique, dentre 
outros Andrade-Lima (1977) produziu um trabalho completo, a 
nível de detalhe, sobre este tipo de vegetação nas vizinhanças de 
Bom Jesus da Lapa (BA), que pode ser estendido" outras regiões, 
dada a peculiaridade desta flora (Est 4 VI B) 

C) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta Estacionai Decidual 

Ponto de coleta 

F 037 
F 039 

F 043 
F 056 
F 072 

F 073 
F 074 

F.075 

F 076 
F 081 
F085 
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Nome científico 

Cedrela ftssi/is Vell 
Byrsonima variabi!ts Adr. Juss 
Caseana sp. 
Croton sp. 
Mtmosa sp 
Pouteria sp 
Swartzta flaemmg11 Raddi 
Ptptadema vmdtflora (Kunth) Benth 
Amburana cearensts (Fr. Aliem.) A C Smith. 
Piptadenia vtridtflora (Kunth) Benth 
Pithecellobtum aff parvtfo!tum Benth. 
Caesa!pmta pyramida!ts Tu I. 
Mtmosa ptendifo/ia Benth. 
Mtmosa sp. 
Bauhima sp 
Platymiscium pubescens Michel i 
Heliotropwm paradoxum Guerke 
Cordta sp. 
Rollimopsis sp. 
Stercu!ta chtcha St Hil 

Família 

Meliaceae 
Malpighiaceae 
Flacourtiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Leguminosa e 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Annonaceae 
Sterculiaceae 



Ponto de coleta Nome científico Família 

F.086 Monosch1sma sp Leguminosae 
F.087 Luetze/burg1a cf. bah1ensis Yakovl Leguminosae 
F 088 Sims1a dombeyana DC Compositae 
F 092 Tabebwa 1pe (Mart ) Standl. Bignoniaceae 
F.100 Cappans Jacobmae Mo ri c ex Eichl Capparidaceae 

P1locarpus sp Rutaceae 
F 101 Caesalpmia ferrea Mart Leguminosae 
F 104 Dalberg1a cearensis Ducke Leguminosae 

Machaenum sp Leguminosae 
F 112 Mam/kara aff tnf!ora (Fr Aliem) Monachino Sapotaceae 

Zanthoxylon sp. Rutaceae 
F 139 Stylosanthes bracteata Vog Leguminosae 
F 145 PlatypodiUm elegans Vog Leguminosae 
F 147 Cenostigma angustlfo!IUm Tu I Leguminosae 
F.148 Pithecel!obium dwerslfoi/Um Benth Leguminosae 
F 161 Cord1a leucocephala Moric Boraginaceae 

Croton sp. Euphorbiaceae 
Mamhot sp. Euphorbiaceae 
Segwena sp Phytolaccaceae 

F.163 Cedrela f1ssi/is Vel Meliaceae 
Cmdoscolus aff. oligandrus (Muell Arg ) Pax Euphorbiaceae 

F197 Lonchocarpus wgilioides (Vog.) Benth Leguminosae 
F 201 Pterodon abruptus (Moric ) Benth Leguminosae 
F.202 Neoraput/a alba (Nees et Mart) Emmerich Rutaceae 
F.203 Lipp1a lasioca!ycina Cham 
F 207 Caseana sp 

Cavanillesia sp. 
Rhodocalyx rotundlfo!ius Muell 

4. 1 3 3 - Áreas das Formações Pioneiras 

Totalizam aproximadamente 785 km 2 e situam-se sobre terre
nos pedologicamente instáveis do Quaternário recente, sujeitos 
ao processo cíclico de rejuvenescimento dos solos através da 
sedimentação (Fig 4 8) Naturalmente, o tempo de duração des
tas comunidades serais é imprevisível, pois estão sujeitas à 
influência de fatores bastante instáveis. 

Arg 

Verbenaceae 
Flacourtiaceae 
Bombacaceae 
Apocynaceae 

Na Folha em estudo, são de origem fluvial e localizam-se 
maiormente nas planícies periodicamente inundadas do rio São 
Francisco e alguns de seus tributários, onde se observam as for
mações arbustiva e herbácea sem palmeiras, a depender do grau 
de encharcamento do solo Registrou-se a ocorrência de carnaú
ba em algumas dessas áreas, próximas ao paralelo de 12°S, mas a 
sua pouca representatividade fez com que não fosse considerada 
a nível de mapeamento fisionômico As espécies coletadas nes
tes ecossistemas estão a seguir relacionadas 

A) Relação das espécies coletadas nas Áreas das Formações Pioneiras 

Ponto de coleta 

F.042 

F.119 

Nome científico 

Cyperus sp 
Cuscuta sp 
Eragrost1s sp 
Pamcum sp 
Andropogon spathlflorus Kunth 
Rhynchospora sp 

4 1 3 4 - Áreas de Tensão Ecológica 

A vegetação reflete, basicamente, três de seus fatores condicio
nantes fundamentais: clima, litologia e relevo A medida que 
estes fatores se alteram, promovem mudanças na fitofisionomia 
Normalmente esta mudança não se dá de forma brusca, mas aos 
poucos, promovendo o aparecimento de uma faixa de tensão 
entre os domínios florísticos que se contactam, na forma de eco
tono (mistura) ou de encrave 

Na área em estudo constatou-se a ocorrência dos seguintes 
contatos: Savana/Estepe; Savana/Floresta Estacionai; Estepe/ 
Floresta Estacionai; e Savana/Estepe/Floresta Estacionai (Fig 
4 9) Dos 66 234 km2 originais, restam cerca de 51 359 km2 
revestidos por áreas de tensão, notadamente na forma de 
ecotono 

4 1 3 4 1 -Contato Savana/Estepe 

A) Ecotono 

Família 

Cyperaceae 
Convolvulaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Cyperaceae 

Situa-se a nordeste da cidade de São Francisco (MG) e reveste 
manchas de sedimentos do Terciário-Quaternário, totalizando 
aproximadamente 281 km2 

As áreas da Estepe encontram-se muito alteradas, o que 
possibilitou o aparecimento de grande número de leguminosas 
espinhentas, pertencentes aos gênerosAcac1a. M1mosa e Piptade
ma Dentre as espécies da Savana destacam-se: Oua!ea spp. 
(paus-terra). Machaenum sp (jacarandá), Luehea dwaricata (açoita
cavalo), paus-santos (K1elmeyera spp.), D1morphandra moll1s (bar
batimão) e gonçalo-alves (Astronium sp ) 
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ft~tfl~}JjJ Areas dos Forma~ões Pioneiras 

Fig 4 8- Mapa de localização das Áreas das Formações Pioneiras 

B) Encrave 

Totaliza 493 km 2 e localiza-se principalmente sobre as serras ao 
norte da cidade de lbotirama (BA), revestindo quartzitos puros, 
arenitos feldspáticos e filitos da Formação Sítio Novo (vide 1 -
Geologia). 

A Savana ocupa as áreas mais altas, onde ocorrem os quartzi
tos, sendo freqüentes: lixeira (Curare/la amencana). Oualea parvlflo
ra (pau-terra-folha-miúda), Vochysta sp (pau-de-tucano) e Salver
oa conval/anodora (folha-larga), dentre outras A Estepe ocupa as 
partes mais baixas e se encontra totalmente degradada, obser
vando-se apenas leguminosas espinhentas e facheiro-azul (Pt!o
cereus sp) A dominância de um padrão fisionômico sobre o outro 
é ditado pela litologia 

4 1 3 4 2- Contato Savana/Floresta Estacionai 

A) Ecotono 

Com aproximadamente 1 823 km2 • situa-se maiormente sobre 
as Serras Setentrionais da Região do Planalto do Espinhaço (vide 
2 - Geomorfologia) e recobre os terrenos pré-cambrianos das 
Formações Sítio Novo e Canatiba (vide 1 -Geologia). Devido à 
extrema dificuldade de acesso, esse contato só pôde ser definido 
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por ocasião da operação de sobrevôo, caracterizando-se a flo
resta pela dimensão das copas de suas árvores Das espécies da 
Savana, só foi possível identificar a Termma!ta argentea (capitão
do-campo) e SclerolobtUm aureum (carvoeiro) pelos reflexos 
peculiares de suas folhas 

B) Encrave 

Encontra-se disseminado por toda a Folha, abrangendo uma área 
de cerca de 20 363 km2 A Savana normalmente se instala sobre 
Latossolos Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelho-Escuros e 
Areias Ouartzosas, todos distróficos e álicos (vide 3- Pedologia) 
e constitui fitofisionomia dominante, respondendo por 94% da 
área mencionada 

A floresta se faz presente quando os solos se apresentam 
férteis e argilosos É interessante notar que nos contatos situados 
nos Estados da Bahia e de Minas Gerais, quando há dominância 
da floresta. ela é sempre decidual, independente da cota altimé
tricé1 em que se encontra Já no Estado de Goiás, ela é sempre 
semidecidual e provém principalmente de solos oriundos do 
calcário Bambuí As espécies integrantes dessas áreas de ten
são foram citadas quando da descrição das regiões ecológicas 
(Est 4.VII A) 



AÍ-eas de Tensão Ecológica 

Fig 4 9- Mapa de localização das Áreas de Tensão Ecológica 

C) Relação das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F 007 
F 008 
F 009 
F.059 
F.060 
F 061 
F 062 
F 063 

F 090 

F 095 
F 096 

F 097 

Nome científico 

Caseana sylvestns Swartz 
Mounn ellipl!ca Mart 
Combretum duarteanum Cambes 
Jacaratia aff corumbensis O Ktze. 
Dilodendron bipmatum Radlk 
Antoma ovata Po h I 
Ximema amencana L 
Maytenus ngida Mart. 
Zanthoxy/um aff cmereum Engl. 
Jacobima sp. 
Mimosa sp. 
Vochysia thyrsoidea Pohl 
Copadera sp 
Termina/ia sp 
Cal/iandra dysantha Benth 
Casearia sp 
Helicteres sp 
Mimosa verrucosa Benth 

Família 

Flacourtiaceae 
Melastomataceae 
Combretaceae 
Caricaceae 
Sapindaceae 
Loganiaceae 
Olacaceae 
Celastraceae 
Rutaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Flacourtiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
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Ponto de coleta 

F.098 
F.103 

F.105 
F 128 
F 134 

F.162 

F 164 
F 165 

F 170 

F 179 

F.181 

F 188 
F 190 
F.191 

F 194 

F.205 

F 208 

F.210 

F 212 

F 213 

Nome científico 

P8vom8 sp 
Pterodon 8bruptus (Moric.) Benth. 
Ptloc8rpus j8bor8nd! Holmes 
Piloc8rpus sp. 
Vernom8 sp 
0Jctyolom8 inc8nescens DC. 
Byrsonim8 sp. 
Cenostigm8 g8rdneri8num Tu I 
Roure8 indut8 Planch 
Stylos8nthes C8plt8t8 Vog. 
Vochysi8 sp. 
Antom8 OV8t8 Pohl 
C8SSI8 c8th8rtic8 Mart. 
C aff. tr8g8C8ntho!des Mart. ex Benth. 
L1ppi8 hederifoli8 Mart ex Schauer 
Lychnophor8 sp. 
Myrcl8 sp 
Our8te8 sp. 
S8I8CI8 sp 
M1com8 sp. 
V8mllosmopsis br8stliens1s (Gardn.) Sçhz Bip 
Courset/8 rostr8t8 Benth 
M8Ch8erium aff 8cutifolium Vog. 
Pterogyne nitens Tu I 
Antoni8 ov8t8 Pohl 
Sclerolobium p8nicul8tum Vog 
Zeyhen8 diglt81Js (Vell ) Hoehne & Kuhlm. 
Helicteres sp 
T8pirir8 gui8nens1s Aubl 
Bros1mum sp. 
Byrsomm8 aff bumeli8efoli8 Adr Juss 
Luehe8 div8ric8t8 Mart 
Tripl8ris sp. 
88uhini8 m8crost8chy8 Benth. 
Cochlospermum sp 
Pteroc8rpus sp. 
Seb8sti8ni8 sp 
VelloZ/8 spp 
Trigoni8 sp 
88uhim8 m8crost8chy8 Benth 
M8be8 sp 
Myrci8 sp 
Our8te8 sp 
P1soni8 sp. 
Sip8run8 sp. 
V8nt8ne8 sp 
88uhmJ8 m8crost8chy8 Benth 
Erythroxy/um sp. 
Myrci8 sp 
Prunus sp. 
C8se8ri8 commersoni8n8 Camb 
Strychnos sp 
Adenoc8/ymm8 sp. 
Enterolobwm sp 
Erythroxylum sp. 
l:fyptis sp 
Vernoni8 sp. 

Família 

Malvaceae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Compositae 
Rutaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Connaraceae 
Leguminosas 
Vochysiaceae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
H ippocrateaceae 
Melastomataceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Sterculiaceae 
Anacardiaceae 
Moraceae 
Malpighiaceae 
Tiliaceae 
Polygonaceae 
Leguminosae 
Cochlospermaceae 
Leguminosas 
Euphorbiaceae 
Velloziaceae 
Trigoniaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Nyctaginaceae 
Monimiaceae 
Humiriaceae 
Leguminosae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Rosaceae 
Flacourtiaceae 
Loganiaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosas 
Erythroxylaceae 
Labiatae 
Compositae 

4 1 3.4 3 - Contato Estepe/Floresta Estacionai 

A) Ecotono 

Sertanejo, Pedi plano Setentrional e Chapadas do Alto Rio Pardo 
(vide 2 - Geomorfologia). 

Somente as áreas muito afastadas das estradas se encontram 
pouca alteradas Uma notável exceção no entanto foi constatada 
em longo trecho da estrada que liga Matias Cardoso e Espinosa 
(MG), onde se observa extenso maciço com altura variando entre 
5 e 12 m A espécie que caracteriza esse contato é regional
mente conhecida como malvão e se parece muito com o pau
branco (Auxemm8 sp ) do Nordeste. A coleta de material botânico 
esclareceu tratar-se de uma Cord18 sp. Outra característica é a 

Luetzelburg ( 1922/3), ao descrever a "Caatinga Mestiça", faz 
referência ao "Caatingão", como sendo a caatinga baiana e com
posta não só de espécies próprias, mas apresentando mistura de 
elementos estranhos de regiões vizinhas, de diferentes floras. 
Esta descrição se enquadra, a rigor, para os 22 307 km2 de áreas 
de mistura Estepe/Floresta Estacionai, localizadas principal
mente sobre os sedimentos terciário-quaternários do Pediplano 
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ausencia de Cavamllesia sp. (barriguda-lisa) Dentre os elementos 
mais freqüentes citam-se: Caesa/pirlia pyram1dalis (catingueira), 
Vitex sp (sete-cascas), Jatropha sp (cansanção), Cntdosculus sp 
(faveleira), Aspidosperma sp. (pereira), A aft. Polyneuron (amar
goso), angiquinho (Acac1a sp ) e Mamhotsp (mandiocão). Entre os 
de ocorrência expressiva encontram-se: aroeira (Astromum urun
deuva), braúna (Schinopsis brasi!Jensts). barriguda-de-espinho 
(Ceiba sp.), Tabebwa spp (paus-d'arco), imbiruçu (Pseudobombax 
sp.) e Bursera leptophloeos (umburana-de-cambão) No substrato, 
é comum observar-se o caroá (Neoglaziovia vanegata) e o gravatá 
(Hohenbergta sp ) 

B) Encrave 

Totaliza aproximadamente 1 771 km2 e situa-se sobre as Serras 
da Borda Ocidental do Planalto da Diamantina e Serras Seten-

trionais do Planalto do Espinhaço (vide 2- Geomorfologia) (Es
tampa 4 VIl B) 

Neste contato, a Estepe ocupa preferencialmente a parte mais 
elevada das serras, formadas predominantemente por quartzitos 
e pertencentes aos Grupos Chapada Diamantina e Santo Onofre 
(vide 1 - Geologia). A floresta se instala nos vales e meias
encostas, notadamente sobre arenitos arcoseanos e grauvacas. 
Os paus-d'arco-roxos são frequentes neste ecossistema, pro
porcionando por ocasião da floração uma paisagem de beleza 
ímpar (Est 4 VIII A) A braúna é também bastante freqüente Em 
meio à floresta é comum crescerem mandacarus (Cereusjamacaru) 
de elevado porte, alguns com mais de 5 m de altura 

As áreas de Estepe só puderam ser observadas a distância 
Possuem porte arbustivo, denso, do qual sobressaem o Pilocereus 
sp e facheiro-azul (P pentaedrophorus) (Est 4 VIII B). 

C) Relação das espécies coletadas no Contato Estepe/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F 041 
F044 
F.052 

F 053 

F.078 
F 079 
F 080 

F.084 
F.089 
F.107 
F 114 
F.115 
F 149 
F 150 

F 151 

F 156 
F 157 

F.158 

F.159 
F.160 

F 198 

F 200 

Nome científico 

Acacia aff. polyphylla DC 
Machaerium aculeatum Raddi 
Malvastrum sp 
S1da mtcrantha St Hil 
Tagetes mmuta L 
Machaenum scleroxylon Tul 
Pithecel/obtum aft parvtfoltum Benth 
Artsttda sp 
Termmalta sp 
Acacta aff pamculata Willd 
Ptptadenta obltqua (Pers ) Macbr 
Annona spinescens Mart 
Tnchtlia sp 
Dtctvoloma incanescens DC 
Asptdosperma aff. polyneuron Muell Arg 
Triplaris sp 
Erythroxvlum pungens O E Schulz 
Caesa/pmta sp 
Combretum sp 
Turnera sp 
Walthena macropoda Turez 
Annona spinescens Mart. 
Cnidoscolus phyllacanthus (Muell Arg.) Pax & 
Hoff. var quercifolta (Pohl) Muell Arg 
Bursera leptophloeos Mart. 
Jatropha pauctstammea Pax 
Plarvmtscwm flortbundum Vog. 
Mamhot spp. 
Paraptptadenia aff blanchettt (Benth.) Vaz & Lima 
Lantana sp 
Combretum sp 
Machaenum minutiflorum Tul 
Helicteres sp. 
Manthot tomentosa Pohl 
Termma/ia sp 
Aristolochta gtgantea Mart & Zucc. 
Tabebwa sp 
Vitex sp 

Família 

Leguminosae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Meliaceae 
Rutaceae 
Apocynaceae 
Polygonaceae 
Erythroxylaceae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Turneraceae 
Sterculiaceae 
Annonaceae 

Euphorbiaceae 
Burseraceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Combretaceae 
Aristolochiaceae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 

4 1.3 4 4- Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai Pardo (vide 2 - Geomorfologia) Via de regra encontra-se a 
Savana cobrindo o cume das serras, mormente sobre quartzitos e 
arenitos e tendo como elemento dominante o Sclerolobium 
aureum A floresta, em face da maior necessidade de umidade, 
localiza-se nos vales, notadamente sobre grauvacas e arenitos 
feldspáticos e arcoseanos, sendo muito freqüente a braúna. A 
Estepe situa-se de permeio e é constituída principalmente de 
leguminosas de porte arbustivo e cactáceas 

A) Ecotono 

As áreas que apresentam esse contato totalizam cerca de 
4 321 km2 e revestem diferentes unidades litoestratigráficas do 
Pré-Cambriano, compreendidas pelas Serras Setentrionais e Cen
trais da Região do Planalto do Espinhaço e Chapadas do Alto Rio 
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B) Relação das espécies coletadas no Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta Nome científico Família 

Stercu/1a stnata St. Hil. F 045 
F.116 
F 153 

Plathymenia reticu!ata Benth 
Phrygilanthus acutdo!Ja (R & P) Eichl. 
subesp. eugenio1des (Eichl.) Rizz 
P1ptadema sp 

Sterculiaceae 
Leguminosae 

Loranthaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Compositae 
Leguminosae 

Poepp1g1a procera Presl var conferta Benth 
Sebastli:m1a sp 

F 154 

F 155 

4.1.3 5- Refúgio Ecológico 

Centrolob!Um mmus Presl. 
Coutarea hexandra (Jacq) K Schum 
Ca!ea sp 
Sc!ero!ob!Um pamculatum Vog 

Considera-se o refúgio como sinônimo de comunidade relíquia 
no conceito de Clements ( 1949) No entanto, devido ao nível 
fisionômico-ecológico do mapeamento, encontra-se em Font
Quer (1970) uma definição que mais se aproxima do conceito 
adotado: "lugar, geralmente de reduzida extensão, e de condi
ções excepcionalmente favoráveis para determinadas plantas, 
em meio que lhe é hostil" Veloso et a/11 (1975) complementam as 
condições necessárias ao aparecimento dessa vegetação quan
do observam: ."geralmente situadas em locais elevados, ocupa
dos por vegetação esclerófila anã, arbustiva e/ou herbácea 
graminosa" 

RefÚgio EcolÓgico 

4 1 3.5 1 -Refúgio Ecológico Montano 

Ocupa as partes mais elevadas da Chapada Diamantina, reves
tindo aproximadamente 731 km2 de Solos Litólicos com aflora
mentos rochosos, situados a partir de 1 200 m (Fig 4.1 O) Sua 
vegetação apresenta aspecto bastante peculiar e é constituída de 
espécies endêmicas de gêneros cosmopolitas que revelam um 
isolamento antigo de uma flora bastante especializada 

Luetzelburg ( 1 922/3) estudou esta vegetação e a classificou 
de "Carrasco Peculiar do Alto Rio de Contas". Brazão & Araújo 
(1981 ), durante os trabalhos de campo levados a efeito na Folha 
50.24 Salvador, tiveram a oportunidade de visitar este ecossis
tema e constataram que sua composição florística é formada por 

./ ~-

15°00' 

o 1 ~, 
TOIOb€1COS\' 

I 16°00' 

42°00' 

Fig 4 1 O- Mapa de localização do Refúgio Ecológico 
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uma infinidade de espécies rupestres, saxícolas e psamófilas, ora 
predominando a forma graminóide ora a nanolenhosa, podendo 
ocorrer florestas-de-gratas, via de regra, dispersas. 

4 1 4- FITOCLIMAS 

4 1.4.1 - Introdução 

Desde o século passado, grande parte dos estudiosos do clima 
têm se batido em busca de uma classificação que evidenciasse os 
diferentes tipos climáticos do globo terrestre 

Essas tentativas, sucessivas e muitas vezes simultâneas, 
evoluíram a partir da "classificação astronômica" A princípio, 
basearam-se somente nos dados de temperatura e depois, nos 
de precipitação 

Mais tarde, já de posse de um conhecimento maior de infor
mações, passaram a desenvolver fórmulas matemáticas visando 
a estabelecer índices, conjugando para tal fim as médias anuais 
de temperatura e precipitação 

Mais uma vez os cientistas viram malograr os seus esforços, 
dentre os quais Kendrew, De Martone, Knoche, Meyer, Thorn
thwaite, Kõppen e Lang (apudSerra, 1971) Este malogro se deu 
porque esses autores se basearam em médiils anuais que se 
constituem numa grosseira aproximação de um tipo climático 

Bagnouls & Gaussen (1957) propuseram uma classificação 
bioclimática, baseada no ritmo médio mensal de temperatura e 
precipitação, determinando os períodos favoráveis e desfavorá
veis à vegetação e visando a estabelecer o número de dias biolo
gicamente secos (índice xerotérmico), durante o período seco Já 
mais próxima da realidade, esta classificação foi largamente 
difundida mas, com o passar do tempo, restricões foram-lhe 
impostas Meher-Homji (1963), alegando a i~portância do 
período úmido, propôs a definição do clima através de uma 
fórmula Aubréville (apud Bagnouls & Gaussen, 1963) também 
chama a atenção para o exame do período 1ímido, através do défi
cit de saturação Walter (1973) enfatiza a necessidade de se co
nhecer os ritmos climáticos mais amiúde. 

Mais recentemente os climatologistas se voltaram, ainda na 
tentativa de classificar os diferentes tipos climáticos, para o 
estudo dos processos genético-dinâmicos, dividindo as regiões 
em função dos diferentes sistemas de circulação que sobre elas 
atuam Mas o que realmente importa aos veoetais é o resultado da 
atuação daqueles elementos, determinando os períodos de frio 
ou de calor, de chuva ou de seca Sorre (1951) lembra com muito 
acerto que o ritmo climático estimula os vegetais, colocando-os 
espacialmente onde melhor for o seu ótimo ecológico É claro 
que o ótimo para os vegetais não está somente na dependência 
do clima, mas também do tipo de solo, litologia e relevo Estes 
fatores interagem com o clima, propiciando condicões mais 
favoráveis a determinada fitofisionomia. · 

Na solução do problema, entende a Divisão de Vegetação do 
ProJeto RADAMBRASIL que, apesar de ser o clima um fator limi
tante ao desenvolvimento de um determinado domínio florístico, 
não pode ser dissociado dos outros gradientes ecológicos funda
mentais Assim, recorreu-se ainda à classificação de Bagnouls & 
Gaussen (1957) No entanto, devido às críticas acima menciona
das, abandonou-se a terminologia adotada pelos referidos auto
res, empregando-se, a exemplo de Walter (1973, 1979) e Nimer 
( 1979), a curva ombrotérmica estabelecida na proporção 2T > p 
para determinar-se o número de meses secos durante o ãrio. 
Bagnouls &Gaussen (op ctt) esclarecem ser suficiente este dado 
para delimitar-se os bioclimas na escala 1 :5 000 000, muito pró
xima, portanto, daquela adotada no mapa fitoclimático, que é 
de 1 :4.000.000 

4 1.4.2 - Discussão 

No estudo fitoclimático utilizaram-se dados de 1 56 postos e 
estações meteorológicas pertencentes ao DNAEE (Departa-

mento Nacional de Águas e Energia Elétrica). DNMET (Departa
mento Nacional de Meteorologia) e FAB (Força Aérea Brasileira), 
sendo que aproximadamente 60% dos dados provêm do Estado 
da Bahia 

A área apresenta dias curtos e secos, bem definidos pela mar
cha estacionai da precipitação provocada pela dominância das 
massas de arque sobre ela atuam Observa-se o domínio da Equa
torial Continental. de novembro a março Durante o período seco 
é praticamente constante o domínio dos alísios de sudeste da 
massa de ar Equatorial Atlântica As massas polares alcançam a 
área provocando chuvas frontais e abaixamento da temperatura 

O relevo, nas altitudes expressivas, é responsável pela corn
partimentação climática, não se verificando, entretanto, diferen
ca na marcha das temperaturas observadas nas depressões dos 
~ios Paramirim, São Francisco e Paranã, cuja média situa-se em 
torno de 23.4 °C O Chapadão Central. com altitude em torno de 
700 m, possui temperaturas mais amenas, em torno de 22,0°C 
Já as áreas de cotas mais elevadas, compreendidas pelos 
domínios dos Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordan
tes e Dobradas e Planaltos Cristalinos (vide 2- Geomorfologia), 
apresentam sensível baixa, refletida pelas médias em torno de 
20,3°C. 

A precipitação decresce de oeste para leste, apresentando 
totais superiores a 1 200 mm em todo o Estado de Goiás O Cha
padão Central (vide 2- Geomorfologia), que ocupa a parte central 
da Folha, possui totais em torno de 1 000 mm anuais e o restante, 
a leste, índices notadamente compreendidos entre 700 e 
900 mm Os menores totais são observados no Pediplano Cen
tral. Chapadas do Alto Rio Pardo e Patamares do Médio Rio de 
Contas (vide 2 - Geomorfologia) 

Não obstante as curvas ombrotérmicas indicarem o predomí
nio de um período seco de 5 meses para toda a Folha (Figs 4 11 e 
4 12), constatam-se mudanças significativas na vegetação, fun
damentadas na altitude, que propicia um número maior de dias de 
precipitação oculta (orvalho e névoa úmida), e na maior capaci
dade dos solos em reterem as águas das chuvas O primeiro caso 
sugere ser a justificativa de se encontrar Floresta Estacionai 
Semidecidual Montana revestindo a borda da Superfície dos 
Gerais e nordeste do Chapadão Central (vide 2-- Geomorfologia) 
O segundo caso se aplica à Floresta Estacionai Semidecidual 
Submontana observada no Vão do Paranã, ocupando terrenos 
com altitude em torno de 450 m Apesar do período seco de 5 
meses, o balanço hídrico (vide 5- Uso Potencial da Terra) acusa 
deficiências em somente 3 meses (Fig 4 13) Logicamente, os 
totais pluviométricos elevados concorrem para a existência deste 
fato Sugere explicar também o fato da Floresta Estacionai Deci
dual do Estado de Goiás apresentar-se exuberante, fato não 
constatado na Depressão São-Franciscana Ainda com relação ao 
Vão do São Francisco, o que determina a ocorrência da Floresta 
Decidual e da Estepe, lado a lado sob um mesmo tipo climático, é a 
natureza dos solos: os que se originaram a partir do calcário 
Bambuí, gnaisses, migmatitos e sienitos, apresentam-se férteis e 
argilosos, proporcionando o desenvolvimento da floresta por sua 
maior capacidade de retenção de água; os que se formaram a par
tir de sedimentos do Terciário-Quaternário são distróficos de tex
tura média e recobertos por Estepes (caatinga) e Savanas (cer
rado) 

4 1 .4 3 - Conclusões 

Para se entender as aparentes discrepâncias entre os diversos 
tipos de vegetação e o extenso período seco, recorreu-se à 
análise conjunta dos fatores que influenciaram no seu estabeleci
mento, quais sejam: litologia, solos e relevo. 

No mapa fitoclimático são destacadas as áreas que têm o 
período seco de 5 meses atenuado em função da altitude ou da 
natureza dos solos Estas possuem, provavelmente, um período 
biologicamente seco compreendido entre 3 e 4 meses (Fig 4 14) 
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Jonuo'rio ( MG) 
15°29'5/44°22' WGr.-Ait :510m 
Período: 1945/1967 
Prec: 963 mm 

30 
20~~~~------------~ 

10 

Borrei ras ( BA) 
12°09'S/44°59'WGr-Ait.:435m 
Pen'odo: 1945/1970 
Prec:930mm 

Poronã ( GO) 
12°33' S/47°47' WGr.-Ait.:275 m 
Per(odo: 1931/1960 
Prec: 1 338 mm 

Formoso ( GO) 
15°32'S/47°18'WGr -Ait: 914 m 
Penodo: 1931 /1960 
Prec : 1 560 mm 

Fig 4 11 -Curvas ombrotérmicas - Paranã IGO), Formosa IGO). Barreiras lBA) e Januária IMG) 

o c 

Rio Pardo de Minas I MG) 
15°37'S/42°33'WGr-Ait :775 m 
Pen'odo: 1945/1966 
Prec :948mm 

30 

20~~~~-----------~ 
10 

Coetite' lBA) 
14°04' S/42°19' WGr -Ali :878m 
Pedodo: 1931/1960 
Prec: 888,2 rnrn 

Oliveira dos BreJinhos ( BA) 
12°19'S/42°54' WGr-AII :553rr 
PerÍodo 1936/1975 
Prec:750mm 

Correntino lBA) 
l3°20'S /44° 38'WGr.- Ali :579m 
Período: 1936/1975 
Prec: 1 053 rnm 

Fig 4 12 - Curvas ornbrotérmicas - Correntina (BA). Oliveira dos Brejinhos (BA), Caetité (BA) e Rio Pardo de Minas (MG) 

São Domingos ( GO) 
13°25'S/46°19' WGr-Ait: 750 m 
PerÍodo: 1971 /1980 
Prec :1 422 mm 

490/VEGETAÇÃO 

o c 
30 

20 

10 

mm 
260 

220 

180 

140 

100 

60 

20 

Flores de Goiás (GOl 
14°34'5/47°03' WGr.-Ait 508rn 
Pen'odo: 1969/1980 
Prec: 1 288 rn rn 

Fig 4 13- Curvas ombrotérmicas- Flores de Goiás (GO) e São Domingos (GO) 
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ITIJJJ Período seco de 5 meses Período seco de 5 meses. atenuado pelo 
altitude ou natureza dos solos 

Fig 4 14- Mapa ~itoclimático 

4 1 5- ÁREAS ANTRÓPICAS 

O conceito de Áreas Antrópicas se aplica às vegetações resultan
tes da ação humana sobre a vegetação natural 

É oportuno esclarecer que vários autores consideram toda a 
Região da Savana (Cerrado) como antrópica Não é este, entre
tanto, o conceito adotado pela Divisão de Vegetação do Projeto 
RADAMBRASIL, que só o aplica para aquelas áreas que tiveram a 
sua cobertura natural substituída, total ou parcialmente, por vege
tais alóctones 

As áreas assim mapeadas, através das imagens de radar, obti
das em 1976, foram sistematicamente revistas por ocasião das 
operações de campo e da análise dos canais 5 e 7 das imagens 
Landsat. No entanto, face ao acelerado processo de exploração, 
considera-se que já estejam um tanto defasadas por ocasião da 
publicação do presente relatório 

O trabalho de reconstituição da vegetação primitiva, a fim de 
posicionar estas áreas na legenda do Mapa de Vegetação, foi por 
vezes extremamente dificultado, dadas as profundas alterações 
sofridas em funcão da intensa e crescente acão devastadora do 
homem Nestes. casos, procedeu-se a anális~ das espécies res
tantes e dos parâmetros ecológicos fundamentais: clima, litolo
gia, solo e relevo 

As Áreas Antrópicas totalizam aproximadamente 51 161 km 2 
e encontram-se disseminadas por toda a Folha SD 23 IFig 4 15) 

4 1 5 1 -Vegetação Secundária 

Ocupa cerca de 1 596 km2 e representa as áreas que foram 
desmatadas, utilizadas temporariamente e abandonadas, por 
motivos que vão do empirismo ao êxodo rural 

A sudeste, sobre a Chapada do Alto Rio Pardo, observam-se 
138 km2 de áreas provenientes da devastação da Floresta Esta
cionai Decidual e constituem extensão daquelas estudadas por 
Brazão & Araújo ( 1981 ), por ocasião do mapeamento da vegeta
cão da Folha SD 24 Salvador 
· As áreas mais representativas deste tipo de vegetação situam
se a sudeste da cidade de Santana (BA), totalizando aproximada
mente 1 458 km2 Provêm do corte raso do Contato Estepe/Flo
resta Estacionai, sendo constituído principalmente de legumino
sas espinhentas de ate 3m de altura. Em certas áreas, favorecidas 
pelo solo arenoso, encontram-se "reboleiras" de Ptptadema ob!t
qua. As palmeiras estão ausentes 

4 1 5.2 -Atividades Agrícolas 

Na Folha Brasília as áreas ocupadas com atividades agrícolas 
somam cerca de 49 505 km2 e abrangem: reflorestamento, agri
cultura e pecuária 

4 1 .5 2 1 - Reflorestamento 

Numerosos grupos econômicos têm aproveitado os incentivos 
fiscais destinados à implantação de florestas econômicas Com 
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I2SJ Pecuária § Reflorestamento - Agricultura Vegeta9ão 

Secundária 
Fig 4 15- Mapa de localização das Áreas Antrópicas 

este gesto, o Governo visa a não só garantir o suprimento de 
matérias-primas florestais, como também criar uma opção diante 
da crise energética que se avoluma 

Devido à facilidade de mecanização os investidores têm dado 
preferência aos terrenos suavemente ondulados do Terciário
Quaternário e Cretáceo, situados acima de 600 m de altitude 

Na atualidade, cerca de 4 863 km2, anteriormente revestidos 
na sua maioria porfitofisionomias da Savana, estão reflorestados 
ou têm a sua área preparada para receber as mudas O plantio de 
Pmus sp, ainda incipiente, ocupa somente 48 km2 localizados 
próximos à cidade de Brasília (DF) O cultivo de Euca!tptus spp é 
expressivo e localiza-se principalmente na Chapada do Alto Rio 
Pardo É, porém, no Chapadão Central (vide 2- Geomorfologia) 
que esta cultura tem se expandido em larga escala, podendo vir a 
constituir-se, no futuro, num imenso distrito florestal 

4 1 52 2- Agricultura 

As áreas atualmente destinadas à agricultura somam aproxima
damente 1 973 km2 Talvez devido à prolongada estacionalidade 
climática suas culturas são cíclicas São também poucas as 
regiões produtoras No Estado da Bahia, a plantação em larga 
escala de milho, soja, feijão e algodão se concentra a oeste da 
cidade de Palmas de Monte Alto (BA) e se beneficia da utilizacão 
de maquinário avancado Em Minas Gerais as áreas de cultura· de 
subsistência são m~is freqúentes Grandes extensões de terras 
têm sido beneficiadas com canais de irrigação localizados a nor
deste da cidade de Janaúba (MG) 
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É no entanto, próximo à cidade de Brasília (DF), que as lavou
ras têm se expandido sobremaneira, notadamente em áreas 
anteriormente ocupadas por savanas Para compensar as defi
ciências naturais dos solos, os agricultores se obrigam ao uso de 
corretivos e fertilizantes, aplicados dentro das mais modernas 
técnicas 

4 1 52 3- Pecuária (pastagens) 

Tem sido, por excelência, a principal atividade levada a efeito e se 
encontra disseminada por toda a Folha em apreço 

Ocupa cerca de 42 645 km2, sendo que 63% desse total pro
vêm de áreas anteriormente ocupadas por Florestas Estacionais 
e, coincidentemente, onde se desenvolvem técnicas de manejo 
mais avançadas A formação de pastos se faz principalmente com 
colonião (Pantcum maxtmum) e jaraguá (Hyparrhenta rufa). 

Entretanto, estas forrageiras tendem a ser substituídas por 
outras mais rentáveis e adaptadas ao meio, visto que o colonião 
regride com o empobrecimento dos solos e o jaraguá apre;;enta 
baixa palatabilidade na época seca 

A criacão extensiva nas áreas fisionômicas da Savana, apesar 
de ser a forma mais empírica e a que mais baixa rentabilidade 
apresenta, continua a ser amplamente empregada Os animais ali 
criados, em face da deficiência natural dos solos, apresentam 
toda a sorte de problemas. Os dados mais alarmantes dizem res
peito ao intervalo de tempo até três vezes superior entre um parto 
e outro e à conversão de peso do animal. que é inferior à metade 
daqueles criados com manejo adequado. 



4.1 6- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
4 1 6 1 -Conclusões 

Com base nas imagens de radar e no sistema fisionômico-ecoló
gico desenvolvido, foram mapeadas quatro regiões fitoecológi
cas, a saber: Savana (Cerrado), Estepe (Caatinga), Floresta 
Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai Decidual além das 
Áreas das Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica, d'e Refúgio 
Ecológico e da Ação Antrópica. 

O clima é tropical e apresenta precipitações estacionais que 
variam de 600 a mais de 1.200 mm anuais O relevo, nas suas alti
tudes expressivas, compartimenta-o e explica a amplitude 
térmica observada durante os meses mais frios do ano, principal 
responsável pelas precipitações ocultas. As temperaturas diur
nas, via de regra, são elevadas 

Os solos, bastante diversos, se originam tanto de rochas do 
Pré-Cambriano, do Cretáceo quanto de coberturas relacionadas 
ao Terciário-Quaternário apresentando os mais variados graus de 
fertilidade, textura e profundidade 

O relevo e a litologia, aliados ao clima, se constituem, na Folha 
em estudo, nos principais fatores condicionantes da diversida
de fitofisinômica 

A interferência humana se faz sentir em mais de 1 7% da área 
total da Folha, notadamente voltadas para a pecuária, agricultura 
e reflorestamento A utilização de técnicas inadequadas já com
promete 1 596 km2 revestidos por vegetação secundária E 
dentre as práticas adotadas a mais enganosa e nociva é sem 
dúvida alguma o fogo que degrada os solos e degenera a vegeta
ção, destruindo de maneira inconseqüente aquilo que a natureza 
levou milênios para construir 

4 1 6 2- Recomendações 

O homem só tem a ganhar quando segue a vocação da terra, 
ditada pela natureza e espelhada pela vegetação O advento da 
tecnologia permitiu que se ampliassem sobremaneira os seus limi
tes originais Entretanto, por ignorância ou incompetência, mi
lhares de hectares continuam sendo expostos aos rigores do 
clima, notadamente no afã de se produzir carvão a partir das flo
restas Quando se objetiva desnudar o solo para a implantação de 
qualquer atividade econômica é louvável que se aproveite a 
cobertura vegetal No entanto, quando se tem por fim única e 
exclusivamente o carvoejamento a partir de maciços naturais, 
constitui prática criminosa e que deve ter fim 

Como exemplo de vocação ditada pela natureza cita-se o 
excelente estado fitossanítico demonstrado pelos coqueiros na 
região de Taguatinga (GO) Por que não desenvoi•Jê-la economi
camente onde demonstra ótima adaptação ecológica e poten
cialidade? 

O grande planalto que separa as bacias dos rios Paranã e São 
Francisco, denominado geomorfologicamente de Chapadão 
Central, corrigidas as deficiências do solo, tem demonstrado ser 
excelente para culturas gramíferas e cerealíferas Os refloresta
mentos aí instalados também mostram um desenvolvimento 
vegetativo plenamente satisfatório. Percebe-se que a substitui
ção da criação extensiva do gado porquaisquerdestas atividades 
seria altamente compensadora 

Ressalta-se ainda o excelente aspecto de uma touceira de 
Bambusa vulgans observada na Superfície dos Gerais (vide 2 -
Geomorfologia), próximo a Caetité (BA) A altura, densidade de 
colmas e robustez chamam a atenção dos transeuntes e, na 
medida em que o bambu constitui fonte alternativa de forneci
mento de papel, álcool e outras matérias-primas, porque não pro
ceder a estudos visando à sua plantação em escala industrial, já 
que a natureza ali lhe parece ser tão favorável? 

A substituição dos pastos de colonião e jaraguá porforrageiras 
mais rentáveis e menos problemáticas deve ser incentivada 
Assim como a disseminação de leguminosas nativas, notada
mente Centrosema. Arach1s e Sty/osanthes A utilizacão de silos
trincheira também constitui prática altamente recoinendável 

Convém lembrar ainda que a obediência ao Código Florestal. 
além de ser um dever de todo cidadão para com as leis estabeleci
das, constitui prática inteligente e fartamente compensadora 
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da Produção Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha NA 20 Boa V1sta e 
parte das Folhas NA 21 Tumucumaque NB 20 Rora1ma e NB 21 Rio de 
Janeiro, 1975 428p (Levantamento de Recursos Naturais, 8) p 305-
404 

63- WALTER, H Vegetat10n of earth m re!ation to c/imate and the eco-physio/og!cal 
condltions Trad J Wieser New York, Springer-Verlag, 1973 237p 
(Heidelberg Science Library, 1 5) 

64-~~~- Vegetal!on of the earth and ecological systems of the geo
biosphere 2 ed Trad J Wieser New York, Springer-Verlag, 1979 
150p 

65- WARMING, E Lagoa Santa e a vegetação de cerrados bras!le!fos: por Mario G 
Ferri Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Ed da Universidade de São 
Paulo, 1973 

4.2- ESTUDO FITOSSOCIOLÓGÍCO (APÊNDICE I) 

Este apêndice constitui o resultado dos estudos fitossociológi
cos realizados no Parque Nacional de Brasília, durante o período 
de julho de 1979 a agosto de 1980, compreendendo quatro visi
tas técnicas 

4 2 1 - INTRODUÇÃO 

O estudo fitossociológico analisa as comunidades vegetais 
quanto à origem, estrutura, classificação e, finalmente, as suas 
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relações com o meio. Um exemplo de aplicação dos estudos 
fitossociológicos seria o enquadramento das formas biológicas 
da vegetação brasileira dentro das categorias ecológicas, que 
constituem o espectro biológico mundial proposto por Raun
kiaer No entanto, a natureza do presente trabalho preocupar-se
á basicamente com a estrutura de uma comunidade da Formação 
Savana Arbórea Aberta, fornecendo, em algumas oportunidades, 
determinadas observacões científicas relacionadas com a sua 
origem e interdependê-ncia com o ambiente 



4 2.1.1 - Razões do estudo fitossociológico 

A equipe da Divisão de Vegetação deste Projeto equacionou 
estudos fitossociológicos para as diferentes regiões fitoecológi
cas brasileiras, em suas diversas formações, com o objetivo precí
puo de mostrar a importância das análises fitossociológicas em 
conexão com as outras informações ecológicas, apesar da dificul
dade que enfrenta o Projeto RADAM BRASIL em compatibilizar o 
seu objetivo básico e principal, que é o levantamento dos recur
sos naturais brasileiros, a nível regional e em prazo prefixado, 
com a execução em paralelo de um estudo a nível de detalhe, 
como o fitossociológico 

O presente volume, referente à Folha SD 23 Brasília, em sua 
parte 4- Vegetação mostrará o estudo fitossociológico da Região 
da Savana, em sua Formação Arbórea Aberta, no Parque Nacional 
de Brasília Basicamente trata do aspecto estrutural da formacão 
estudando-se dentro do espectro biológico quase que est~ita: 
mente as fanerófitas 

4 2 1 2 - Estações fitoecológicas 

A estação fitoecológica corresponde à delimitação espacial de 
uma unidade amostrai com área e forma conhecidas, e que seja 
possuidora de condições que permitam o levantamento das infor
mações necessárias à realização do estudo fitossociológico 

Para este trabalho foram instaladas no Parque Nacional de 
Brasília um número de três estações, que satisfazem o nível de 
qualidade esperado (Fig. 4 16) 

4 2 1 2 1 -Características gerais das estações fitoecológicas do 
Parque Nacional de Brasília 

As condições naturais do Parque Nacional de Brasília são, em li
nhas gerais, bastante uniformes Assim, as superfícies planas e as 
levemente onduladas, com declives inferiores a 8%, correspon
dem. a cerca de 75% de sua área total (Brasil IBDF, 1979) O 
refen~o documento s1tua as terras do Parque, praticamente, entre 
as ISO!psas de 1 000 e 1 200 m 

Também apresenta um rico sistema hidrográfico facilitando 
sobremaneira o abastecimento de água da Capital Federal, através 
da represa Santa Maria, em cuja proximidade encontram-se esta
belecidas as estações fitoecológicas 01 e 02 (Fig 4 17) Assim. o 
nbe1rão Bananal se constitui num flúvio que separa naturalmente 
as áreas relativas às estações fitoecológicas 01 e 02 da estacão 
fitoecológica 03 (Fig 4 1 8) · 

Os solos onde se encontram estabelecidas as estacões fazem 
parte do grande grupo do Latossolo Vermelho-Ama~elo, sendo 
que em pontos dispersos das unidades amostrais a textura varia 
de argilosa a média Infelizmente, não foi possível elaborar a 
análise físico-química desses solos retirando o material de 
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G r o m lneo
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Savana 

2 

Parque 

3 

li 
Savana ArbÓrea Aberta I / 

I I 
I I 

estudo dentro da superfície demarcada, o que tacitamente 
impede o estabelecimento da correlacâo solo versus formas bio-
lógicas · 

Apesar de, em linhas gerais, as comunidades possuírem suas 
instalações num espaço físico de ecologia regional uniforme, 
verifica-se que em cada estação existe uma gama elevada deva
riações locais. Assim, às nuanças apresentadas pelos solos, 
possivelmente equiparam-se também as registradas nas condi
ções microclimáticas O reflexo dessa heterogeneidade edafocli
mática local espelha-se nas nuanças significativas do caráterfito
fisionômico das comunidades que indicam densidades de 
espécies e indivíduos relativamente distanciadas (Tab 4 I) No 
entanto, por falta de dados, não foi possível proceder-se a uma 
análise bioclimática a nível de detalhe 

4 2 2- METODOLOGIA 

Para a definição dos métodos adotados neste trabalho torna-se 
necessário estabelecer uma divisão sistemática do seu ciclo 
operacional Assim, a fim de que se possa facilitar o entendi
mento da metodologia aplicada, a divisão sistemática dos traba-

S a v a no 

Fig 4 16 - Mapa da situação geográfica das estações fitoecológicas 
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TABELA 4 I 
Densidade das espécies e indivírluos nas estações fitoecológicas 
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lhos constou de duas fases distintas, sendo a primeira a fase de 
campo, e a segunda, a fase de escritório 

4 2 2 1 - Fase de campo 

Esta etapa consistiu num prévio reconhecimento das diversas 
fitofisionomias que caracterizam a cobertura vegetal do Parque 
Nacional de Brasília, com o objetivo de se definir as comunidades 
possuidoras dos atributos que oferecessem melhores condicões 
para atender às metas prefixadas Na área do Parque, onde o 
IBDF detém o título definitivo de posse da terra, verificou-se que a 
superfície do solo é revestida pela Savana, exibindo as For
mações Gramíneo-Lenhosa, Parque e Arbórea Aberta, todas com 
florestas-de-galeria Esta última, não obstante ser a de menor 
representatividade, constitui a tipologia vegetacional detentora 
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das qualidades naturais exigidas para o desenvolvimento do 
trabalho 

4 2 2 1 1 - Localização espacial das estações fitoecológicas 

Terminado o estudo referente ao reconhecimento da vegetação, 
definindo com isto os sítios onde seriam instaladas as estações 
fitoecológicas, procedeu-se a suas localizações espaciais Estas 
unidades de estudo encontram-se inseridas entre as isoípsas de 
1 000 e 1 200m, num total de três amostras Duas delas, esta
belecidas nas proximidades da represa Santa Maria, nas mar
ginais de uma trilha que oferece acesso à Granja do Torto, distam 
entre si apenas 2,5 km Nestas unidades, as diferenças altimétri
cas são praticamente nulas No entanto, a terceira amostra exibe 
uma superfície com características morfológicas sensivelmente 
diferentes daquelas apresentadas pelas demais unidades Assen
ta-se no terço superior de uma colina suave, recebendo maior 
insolação Assim, o nível de sustentação da cobertura vegetal 
nesta comunidade encontra-se numa posição altimétrica supe
rior às outras, refletindo nítidas variações nos gradientes ecológi
cos E praticamente eqúidistante das duas outras estações, 
excedendo pouco mais de 5 km (Fig 4 16), facilitando inclusive a 
visualização da sede Matoso, uma antiga chácara situada junto ao 
córrego Bananal, atualmente abandonada a um processo de rege
neração de sua vegetação natural A barreira natural de separação 
entre os dois primeiros observatórios e o terceiro é o córrego 
Bananal, que se encontra serpenteado por florestas-de-galeria 

4 2 2 1 2 - Dimensionamento das estações fitoecológicas 

Objetivando atender o registro de todas as fanerófitas caracte
rrsticas da Savana do Parque Nacional de Brasília, bem como de 
algumas espécies tidas raras, segundo estudos fitossociológicos 
já efetuados na Região da Savana (Silberbauer-Gottsberger & 
Eiten, 1978), resolveu-se definira área de cada estação fitoecoló
gica como sendo um hectare (1 00 x 100 m) Posto isto, cada 
comunidade dimensionada e demarcada no terreno foi subdivi
dida em parcelas quadradas de 400m2, totalizando 25 parcelas 
por estação (Figs 4 19, 4 20 e 4.21) Para a identificação destas 
parcelas, no campo e no mapa florístico-planimétrico, conven
cionou-se adotar o sistema arábico com numeração crescente, 
através de uma linha contínua imaginária, registrando-se os 
números em fita rotex afixada nos piquetes situados nas extremi
dades das parcelas Esta linha assemelha-se a uma senóide, 
tendo como pontos original e final, respectivamente, os extremos 
dos quadrantes SO e NO das estações fitoecológicas 

4 2 2 1 3 - Plotagem das e::oécies nas estações fitoecológicas 

A obtenção do mapa florístico-planimétrico das espécies em 
cada estação fitoecológica constitui um dos objetivos predeter-
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13- Solocio cinereo 
14- Sowdichia virgilioide 
15- Oavilla eiiÍptico 
16- Aspidospermo verboscifolium 
17- Piptocorpho rotundifolium 
18- Eriotheca pubescens 
19- Sclerolobium poniculotum 
2 O- Connarus suberosus 
21 - Guopiro tomentosa 
22- Cassio orbiculoto 
23- Qualeo murtiflora 
24- Kielmeyera spp 

25- Styrax ferrugineus 
26- Stryphnodendron barbatimom 
27- Erythroxylum suberosum 
28- Strychnos pseudoquino 
29- Hymenoeo stigonocarpa 
30- Hancornia specioso 
31- Maquile sp 
32- Miconia albicans 
33- Symplocos sp 
34- Erythroxylum tortuosum 
35- Roupa la montana ver tomentoso 

ESPÉCIES LENHOSASIFANERÓFITAS OU CAMÉFITAS} 01 • 48 ESPECIES DE P"-LMEIR"-S 
ESTÉREIS (Ecofenos} ,>.CAULE I GeÓf1tasl 

100 

36- ? 
37 - Annona coriocea 
38 - Heteropteris aff corioceo 
39- Enterolobium gummiferum 
40- Vochysio erriptica vor. elliptica 
41 ~ Austroplenckio populnea 
42- Mimosa cloussenii 
43- Schwonnio sp 
44- Andira humiris 
45- Eremanthus glomerulotus 
46- Tocoyeno sp 

FE.RTEIS (Ecótipos I 

36 
PerÍodo 10 07-12 08 1979 
Período 26 09-12 1 O 1979 
Período 0403-31 03 1980 
Período 22 07-0808 1980 

COM ESTIPE I Fonerófito Rosuladal 
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X 

* ® 

MORTAS (Secas I 
ESPÉCIES DE CANELA- DE- EMA ( Com é fita Rosulada I 

ESPÉCIES DE GRAVATAS ( EpÍfita Terrestre I 

Fig 4 19- Mapa florístico-planimétrico da estação fitoecológ(ca 01 
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01-Coryocor brasitiense 
02-0uoleo parvif!ora 
03- Dulbergia violacea 
04-Pterodon pubescens 
05- Pautaria sp 
06-0ualea grandiflora 
07- Bowdichia virgilioide.s 

\0 20m 
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13-Byrsonima verboscifolia 
14-Hymenaea stigonocarpa 
15-Dimorphondra mottis 
16-Guapira tomentosa 
17-Didymopanax macrocarpum 
18-Kielmeyera spp 

25-Vochysia eiiÍptico var elliptica 
26-0uolea multÍflora 
27- Stryphnodendron barbatimam 
28- Pouteria ramiflora 
29-Annona cariacea 
30-Cassia orbiculata 

37-Symplocos sp 
38-? 
39·? 

08- Roupa lo monto na v ar tomentoso 
09-Aspidospermo verboscifolium 

19-Satocio cinereo 
20-Eriotheco pubescens 
21-Erythroxylum suberosum 
22-Byrsonima caccolobifotia 
23-Sclerolobium paniculatum 
24-Miconia pohliona 

31-Davillo elliptica 
32-Machaerium acutifotium 
33-Moquilea sp 

40·Piathymenia reticulato 
41-Piptocarpha rotundifotia 
42-Eremanthus glomerulatus 
43-Schwonni sp 
44-Enterolobium gummiterum 
45- Erythroxylum sp 

10- Styrox ferrugineus 
11-Strychnos pseudoquina 
12-0urotea spectabilis 

ArticulaçÕes das parcelas r 
5 6 15 16 25 

4 1rw 17 24 
3 8 13 18 23 
2 9 12 19 22 
I flO 11 2( ~.1 
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34-? 
35-Connarus suberosus 
36-Erythroxylum tortuosum 

46-? 
47- Mimoso claussenii 
48- Tocoyena sp 
49-? 

ESPECIES LENHOSAS{FANERÓFITAS OU CAMÉFITAS) OI 0 49 ESPÉCIES DE PALMEIRAS 

ACAULE {Geófitas I ESTEREIS {Ecofenosl 

FÉRTEIS IEcÓtiposl 

MORTAS I Secas I 

.. 
34 

{

o=PerÍodo 10.07-12 08 1979 .. ~~~=n~â~~~~~~~~3:~~~ 
o 'Per( o do 22 07-08 OB 1980 

• 

COM ESTIPE {Fanero'tita Rosulodal 
AGRUPADAS {Gregário I 

eSPÉCIES DE CANELA-DE·EMA{Comefita Rosulada I 
ESPÉCIES DE GRAVATÁS {EpÍfita Terrestre I 

Fig 4 20- Mapa florístico-planimétrico da esta9ão fitoecológica 02 
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01 - Oualea porvifloro 
02- Ouroteo spectobilis 
03- Coryocor brasiliense 
04- Quoleo grondifloro 
05- Didymoponox macrocarpum 
06- Mochoer ium acutifolium 
07- Dolbergio violoceo 
08- Styrox ferrugineus 
09- Strychnos pseudoquino 
10- Solocio cinereo 
11- Cassio orbiculolo 
12- Roupolo montono 

13- Eriotheco pubescens 
14- Hymenoeo stigonocarpo 
15- Gupiro lamentoso vor lamentoso 
16- Kielmeyero spp 
17- Vochysio elliptico vor elliptico 
18- Byrsonimo veboscifolio 
19- Aspidospermo verboscifolium 
20- Lofoensio sp 
21- Heteropteris off corioceo 
22- ? 
23- Byrsonimo cocolobifolio 
24- Erythroxylum suberosum 

25- Plothymenio reticuloto 
26- Symplocos sp. 
27- ? 
28- Stryphnodendron borbotimom 
29- Piptocorpho rotundifolio 
30- Erythroxylum tortuosum 
31- Andiro humilis 
32- Enterolobium gummiferum 
33- Connorus suberosus 
34- Eremonthus glomerulotus 
35- ? 
36- M'imoso cloussenii 

uloçoes dos ar celas 
ESPÉCIES LENHOSAS(FANERÓFITAS OU CAMÉFITA) 01 •36 ' 5 6 15 16 25 

4 7 14 17 24 

3 8 ~~ 18 23 
2 9 12 .19 22 
I 10 11 2021 

ESTÉREIS (Ecofenos) 

FERTEIS (EcÓtipos) 

MORTAS (Secos) 

• 
22 

Período 10 07-12 08 1979 
Período 26 09-12 1 O 1979 
Perlodo 04 03-31.03 1980 
Período 22 07-08.08 1980 

ESPECIES DE PALMEIRAS 

ACAULE ( GeÓfitos) x 
COM ESTIPE ( FonerÓfito Rosulodo) * 
AGRUPADAS (GregÓrio) 

ESPÉCIES DE CANELA-DE-EMA ( Coméfito Rosulodo) Y 
ESPÉCIES DE GRAVATÁS ( EpÍf i to Terrestre) .L 

ESPÉCIE DE ORQU(DEA{EpÍfito Terrestre ) ~ 

Fig 4 21 -Mapa florístico-planimétrico da estação fitoecológica 03 
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minados deste trabalho Por esta razão ficou definido a pnori 
que os indivíduos trariam afixado nos fustes relativos um nú
mero próprio e único, que possibilitaria a identificação de cada 
elemento dentro do observatório fitoecológico Contudo, verifi
cou-se que para efeito de aplicação prática este procedimento 
seria bastante irracional, tendo em vista o número elevado de 
cormófitos que coabitam no hectare de Savana Arbórea Aberta. 
Destarte, estabeleceram-se alguns limites biométricos, que con
ciliados ao método estatístico de amostragem acidental resolve
ram de uma vez por todas os problemas de praticidade do 
trabalho, sem contudo ferir o seu nível de qualidade científica 
Portanto, em cada unidade de estudo sortearam-se, ao acaso, 
três parcelas dentro do total existente, onde cada exemplar, com 
circunferência 2':0, 1Om, a cerca de 0,30 m do solo, recebeu 
como identidade um número próprio e individual, facilitando 
destacá-lo dentro do conjunto (Figs 4 22 a 4.30) A mesma sis
temática foi adotada para os elementos das parcelas restantes, 
contudo. somente para os indivíduos que manifestam a circunfe
rência 2':0,30 m, a cerca de 0,30 m do solo Concomitantemente 
à fixação dos números de identificação fez-se a plotagem gráfica 
dos indivíduos, em papel milimetrado 

Também, foram plotadas as fanerófitas secas, bem como as 
palmáceas geófitas e gregárias, por estimativa, fanerófitas 
rosuladas, bem como as caméfitas rosuladas e epífitas Para as 
três parcelas sorteadas adotou-se a escala 1 :100, enquanto que 
para as demais, a escala 1 :200 

Convém esclarecer que durante a operação de plotagem cada 
parcela foi tratada individualmente, embora a seqLiência de 
identificação dos elementos seja apoiada na mesma sistemática 
que possibilitou a numeração das parcelas Em outros termos, 
dentro de cada parcela, a identificação individual, na medida do 
possível, cresce de sul para norte, na 1 ~. 3~ e 5~ linhas, e de norte 
para sul na 2~ e 4~ linhas Logo, no campo, a seqLiência de identi
dade dos elementos entre as parcelas obedece rigorosamente à 
seqüência de identificação estabelecida para as parcelas 
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4 2 2 1 4- Levantamento biométrico e fenológico das espécies 

A fim de não sobrecarregar a operação de plotagem dos indiví
duos, o que tacitamente refletiria na minimização da qualidade do 
trabalho, posto que exemplares de dimensões mapeáveis seriam 
facilmente negligenciados pelos operadores, foi decidido reali
zar-se as operações de plotagem das espécies e seus levanta
mentos biométrico-fenológicos em etapas distintas Assim, de 
posse do número de identidade de cada exemplar, foi possível 
amarrá-lo à espécie, contribuindo para a obtencão dos dados 
referentes à circunferência, altura total. espessura ·da casca, flora
ção, frutificação, queda das folha!', forma de esgalhamento e ou
tros, reiativos a cada espécie A medida que se processou o 
levantamento destas informações, coletou-se material fértil, 
ainda que este não oferecesse melhores condições para o sis
temata. Com isto, o tratamento de identificação dos indivíduos foi 
o mais específico e o mais qualificado possível Dentre as quatro 
observações efetuadas nas estações fitoecológicas, conforme os 
períodos constantes nos mapas florístico-planimétricos (Figs 
4.19, 4 20 e 4 21 ), as três últimas tiveram o objetivo de levantar 
dados fenológicos, bem como efetuar coletas de material 
botânico daquelas espécies que não o portavam nos períodos 
anteriores. 

Outras observações consistiram na verificação e no levanta
mento de indivíduos que pereceram após a instalação dos 
observatórios fitoecológicos, bem como em afixar placas, substi
tuindo números de identificação danificados pelo crescimento 
transversal das espécies Finalmente, seguiram-se os registros 
de informações relativas ao percentual de queda das folhas, alia
dos àqueles que evidenciaram os sinais de floração e frutificação 
das espécies 

4 2 2 2 - Fase de escritório 

Consiste em várias etapas calcadas nos estudos efetuados no 
campo e em revisões bibliográficas, que auxiliaram bastante o 
desenvolvimento de todo o trabalho Assim, inicialmente, fez-se 
o mapa florístico-planimétrico, na escala 1 :200, de caráter preli
minar, referente a cada estação fitoecológica, aliado à confecção 
dos mapas de igual natureza, na escala 1 :100. Nesta fase, 
desencadearam-se outras etapas de montagem do trabalho, tais 
como: elaboração do mapa de situação geográfica das estações 
fitoecológicas, corte ideal da situação fitogeográfica das esta
ções, além da elaboração de tabelas de naturezas diversas, culmi
nando com a redação da parte descritiva deste Apêndice I 

4 2.2.2 1 -Confecção dos mapas florístico-planimétricos 

A elaboração dos três mapas florístico-planimétricos tem por 
finalidade revelar a distribuição natural dos indivíduos de cada 
espécie dentro dos três observatórios fitoecológicos 

A) Confecção preliminar dos mapas florístico-planimétricos 

O objetivo básico da elaboração dos mapas florístico-planimé
tricos de natureza preliminar prende-se à necessidade da obten
ção destes mapas numa escala maior Assim, as observações 
ecológicas, especialmente as fenológicas, são acentuadamente 
favorecidas mediante a adoção destas cartas no campo, durante o 
decorrer das visitas técnicas realizadas após a fase de implanta
ção das estações fitoecológicas Finalmente, os mapas florístico
planimétricos, escala 1 :200, e respectivos Anexos, escala 1:100, 
serviram de mapas básicos para obtenção de seus produtos em 
escalas menores, 1:400 e 1 :200, respectivamente, racionali
zando os serviços relativos à impressão cartográfica final 

O mapa florístico-planimétrico de natureza preliminar cujo 
produto não será publicado, tendo em vista o seu próprio nível de 
qualidade, constitui-se apenas numa passagem gráfica necessá
ria à obtenção do mapa florístico-planimétrico de caráter de
finitivo 



B) Confecção dos mapas florístico-planimétricos finais 

O mapa florístico-planimétrico em caráter definitivo e, evidente
mente, o que será publicado teve sua geratriz através de uma 
redução em 50% do mapa florístico-planimétrico preliminar. Para 
esta operação, com o fim de deixar o produto gráfico final numa 
escala menor, tornou-se necessário utilizar o mapa preliminar 
para redução, isento de quaisquer símbolos alfanuméricos. Isto 
porque, na apresentação do mapa florístico-planimétrico de cará
ter definitivo, ocorre uma ligeira modificação na sistemática de 
identificação das fanerófitas e, como conseqüência, acarreta o 
acréscimo de novos itens na legenda Aqui, a identificacão dos 
elementos no mapa é feita pelo emprego, também, do ~istema 
arábico, obedecendo à ligação específica existente entre estes 
elementos. 

Para o ordenamento das espécies adotou-se a área basal. 
onde foi possível estabelecer na legenda do mapa final a lista de 
espécies por estação fitoecológica, numa seqüência decrescente 
de área basal por espécie. Assim, os indivíduos de uma mesma 
espécie encontram-se amarrados no mapa florístico-planimétrico 
final por um mesmo número. Desta forma, o número atribuído à 
espécie de menor dominância dentro da amostra fitoecológica, 
em termos de área basal, determinará evidentemente o número 
das espécies fanerófitas que coabitam na estacão fitoeco-
lógica · 

Deve ficar bem claro que a sistemática de confecção desta 
carta é comum aos três mapas florístico-planimétricos, corres
pondendo às três estações fitoecológicas No entanto, a lista de 
identificação das espécies num determinado mapa independe 
daquela relacionada noutra carta florístico-planimétrica Des
tarte, uma mesma espécie poderá ser identificada nos três mapas 
pertinentes, através de três números diferentes Isto porque, 
considerando a variável área basal, esta espécie poderá assumir, 
para várias unidades amostrais, de um hectare ( 100 x 100m), dis
persas acidentalmente dentro de uma mesma fitofisionomia. 
níveis de dominância diferentes 

4 2 3- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A realização do levantamento botânico e a coleta sistemática das 
espécies que detinham material fértil na Savana Arbórea Aberta, 
durante o período compreendido de 1 O 08 79 a 08 08.80 e no 
transcorrer das visitas técnicas relativas, constituem a base 
científica do estudo fitossociológico retratado neste trabalho O 
outro ângulo considerado consiste na execucão dos estudos 
ecológicos com a finalidade de se estabelecer a· área mínima que 
possibilita a consecução do estudo fitossociológico da Savana 
Arbórea Aberta, despendendo-se o mínimo de tempo e de custos 
operacionais 

4 2 3 1 - Mapas florístico-planimétricos 

Conforme ficou delineado no item Metodologia, os mapas 
florístico-planimétricos têm por finalidade revelar a distribuicão 
natural dos indivíduos de cada espécie dentro dos observató;ios 
fitoecológicos Em outras palavras, estas cartas fitossociológicas 
mostram a distribuição espacial dos indivíduos das diferentes 
espécies, em projeção horizontal, dentro de um hectare Agrega
das a estas informações básicas, reveladas pela natureza destes 
mapas, surgem as representações de alguns aspectos fenológi
cos característicos da Savana Arbórea Aberta No entanto, para a 
melhor compreensão das variáveis que explicam o comporta
mento fitossociológico dessa formação, será dada inicialmente 
preferência à análise dds parâmetros estáticos e, finalmente, 
aqueles de natureza dinâmica 

4 2.3.1 1 -Informações de caráter descritivo estático 

Os tratamentos fitossociológicos de uma cobertura vegetal 
encaixam-se, na quase totalidade, no quadro das informacões de 
aspecto estático · 

Para a representação dos resultados de caráter estático das 
fanerófitas presentes nas estações fitoecológicas, há necessi-

dade de se apresentar os conceitos de alguns termos fitosso
ciológicos, com implicações associativas. 

A) Abundância 

Em termos absolutos, corresponde ao número total de indivíduos 
de uma dada espécie, e em termos relativos, a este total dividido 
pelo número de indivíduos da comunidade. Para este estudo, o 
cálculo da abundância foi realizado sob dois aspectos, onde um 
representa a abundância da espécie por estação fitoecológica, 
levando-se em conta todas as fanerófitas mapeadas No outro 
aspecto, calculou-se a abundância, também considerando-se as 
parcelas sorteadas por estação, a fim de facilitar a comparação 
entre um maior número de espécies, o que se justifica pela pre
sença das nanofanerófitas 

B) Área basal 

Também chamada área basimétrica, não tem implicacão associa
tiva, podendo ser utilizada como número índice de dominância 
Representa a área em metros quadrados das secções dos troncos 
à altura do peito (1,30 m do solo), podendo ser de uma árvore 
apenas ou da soma das áreas basais de todas as árvores do 
maciço. No caso particular deste trabalho, as medidas das 
secções dos troncos foram procedidas a 0,30 m do solo. Na con
fecção das Tabelas 4 lt 4 111 e 4.1V. foram consideradas para 
efeito de área basal todas as fanerófitas plotadas nas cartas 
fitossociológicas, enquanto que para as três tabelas subseqüen
tes consideraram-se apenas os indivíduos marcados 

C) Densidade 

Fornece o número de indivíduos de uma dada espécie por área 
Para este estudo, foram consideradas as áreas de um hectare 
(1,00 ha) e doze centésimos do hectare (0,12 ha), a fim de se cal
cular as densidades das espécies e indivíduos com circunferência 
2: 0,30 m e 2: 0,1 O m, respectivamente 

D) Freqüência 

Representa o número de amostras (no caso as parcelas) contendo 
dada espécie dividido pelo número total de parcelas levantadas 
É um conceito estatístico relacionado com a uniformidade da dis
tribuição das espécies dentro de uma comunidade O presente 
estudo utilizou o cálculo da freqüência das espécies, levando-se 
em consideração todos os elementos plotados nos mapas 
florístico-planimétricos, e determinou, também, a freqüência 
somente daquelas espécies existentes nas parcelas sorteadas 
para cada estação fitoecológica 

4.2 3 1 .2- Índice de valor da importância sociológica das espé· 
cies nas estações fitoecológicas 

Representado pelo somatório da abundância e da freqüência 
relativas, juntamente com a área basal de cada espécie, foi possí
vel determinar o I ndice de Valor da Importância Sociológica (IVIS) 
das espécies para cada estação fitoecológica 

O estabelecimento deste índice mostra a acentuada diferenca 
estrutural de que é dotada a Savana Arbórea Aberta do Parq~e 
Nacional de Brasília Baseando-se nos dados das Tabelas 4 11, 
4 111 e 4 IV, deduz-se facilmente que, comparando-se as relacões 
das dez espécies mais importantes, em cada amostra fitoe~oló
gica, o número das fanerófitas comuns é no máximo igual a 50% 
Exemplificando: a maior afinidade fitossociológica registra-se 
nas estações fitoecológicas 01 e 02, onde, entre as dez espécies 
mais importantes relacionadas em cada comunidade, apenas são 
comuns Asptdosperma verbascifolium (peroba-do-campo), Bvrso
mma verbascifolia (murici-peludo), Dalbergia violacea (jacarandá
caviúna), Pouteria sp (abiu-carriola-de-fruto-peludo) e Ouaíea 
parvtflora (pau-terra-folha-miúda) As demais inter-relações efe
tuadas para as espécies, dentro das combinações aleatórias 
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• . TABELA 411 
lnd1ce de valor da importância sociológica (IVIS) das espécies na estação fitoecológica 01 

Registra na 
Família Nome científico Abundância Freqüência Área basal I VIS Fig 4 24 relativa relativa (m 2/ha) 

37 Annonaceae Annona conacea 00057 o 1200 00338 o 1595 
16 Apocynaceae Asp1dosperma verbasctfolwm 00228 o 5200 o 1304 o 6732 
30 Apocynaceae Hancorma specwsa 00071 o 1600 o 0527 o 2198 
10 Araliaceae D1dymopanax macrocarpum 00185 o 2400 02480 o 5065 
18 Bombacaceae Enotheca pubescens 00156 o 1600 o 1156 o 2912 
02 Caryocaraceae Caryocar bras1hense 00727 o 8400 1 0080 1 9207 
41 Celastraceae J-.ustroplenckia populnea 00014 00400 00097 00511 
45 Compositae Eremanthus glomerulatus 00048 00400 00032 00480 
17 Compositae Ptptocarpha rotundtfolta 00213 o 3200 o 1217 04630 
20 Connaraceae Connarus suberosus 00171 o 2400 o 1009 o 3580 
15 Dilleniaceae Davtlla elltpttca 00228 o 5200 o 1429 o 6857 
27 Erythroxylaceae Erythroxvtum suberosum 00413 o 1200 00672 o 2285 
34 Erythroxylaceae Erythroxy/um tortuosum 00114 o 1600 00436 02150 
24 Guttiferae Ktelmevera spp 00114 02400 00805 o 3319 
13 Hippocrateaceae Sa/ac1a cinerea 00427 04000 o 1981 o 6408 
22 Leguminosas ca·esalpínioideae Cassta orbJcu/ata 00299 o 2000 00892 o 3191 
29 Leguminosas Caesalpinioideae Hymenaea st1gonocarpa 00014 00400 00577 00991 
19 Leguminosas Caesa\pínioideae ScJerolobium paniculatum 00085 01600 o 1123 o 2808 
39 Leguminosae Mimosoideae Entero/obJUm gummlferum 00014 00400 00161 o 0575 
42 Leguminosae Mimosoideae Mtmosa claussen11 00071 00400 00095 o 0566 
12 Leguminosae Mimosoideae Plathymenia reuculata 00099 00200 o 1983 o 2282 
26 Leguminosae Mimosoideae Stryphnodendron barbatlmam 00128 02000 00678 o 2806 
44 Leguminosae Papilionoideae Andlfa humlfts 00014 00400 00072 00486 
14 Leguminosae Papilionoideae Bowdtchta Vlfgi!toides 00099 02800 o 1568 o 4467 
03 Leguminosae Papilionoideae Da/bergta vtolacea 00399 06400 o 9792 1 6591 
28 Logan iaceae Strychnos pseudoquma 00071 o 1200 o 0579 o 1850 
08 Malpighiaceae Byrsomma cocco/oblfo!ta 00499 o 6800 o 3286 1 0585 
11 Malpighiaceae Byrsomma verbasctfolta 00342 o 5200 o 2225 o 7767 
38 Malpighiaceae Heteropterys aff conacea 00028 o 0800 00211 o 1039 
43 Malpighiaceae Schwanma sp 00014 00400 0.0082 00496 
32 Melastomataceae Mtcoma albtcans o 0071 o 1600 00465 o 2136 
04 Melastomataceae Mtcoma pohllana o 0670 o 8400 o 6961 1 6031 
21 Nyctaginaceae Guaplfa tomentosa 00085 o 1200 00980 o 2265 
07 Ochnaceae Ouratea spectabths o 0798 o 6400 04060 1 1258 
35 Proteaceae Roupa/a monta na v a r tomentosa 00071 02000 o 0378 o 2449 
31 Rosaceae Moqui/ea sp 
46 Rubiaceae Tocoyena sp 
06 Sapotaceae Poutena ramtf/ora 
05 Sapotaceae Pouteria sp 
25 Styracaceae Styrax ferrug1neus 
33 Symplocaceae Svmplocos sp 
09 Vochysiaceae Ouafea grandtftora 
23 Vochysiaceae Oua/ea multif!ora 
01 Vochysiaceae Oua/ea parvtflora 
40 Vochysiaceae Vochysia e!ltptica v a r elltpttca 
36 ? ? 

-----

possíveis entre as estações, registram um número sempre 
inferior de espécies comuns 

A explicação da maior afinidade entre as formas de vida das 
amostras fitoecológicas Oi" e 02 prende-se a uma maior aproxi
mação das condições ecológicas destas estações Para isto, 
basta apenas mencionar que suas superfícies, bastante planas, 
encontram-se distanciadas de apenas 2,5 km, estando ambas 
assentadas sobre a mesma unidade pedológica regional e nas 
proximidades da represa Santa Maria Contudo, não se deve 
esquecer que, dentro da dezena de espécies mais importantes, 
neste caso, somente 50% delas são comuns às duas comunida
des. A fim de que se possa reforçar ainda mais a existência de um 
baixo número de espécies comuns nas estações, considerando
se as dez primeiras mais importantes, verifica-se que, na compa
ração feita para as três estações, simultaneamente, apenas são 
comuns Qualea parviflora e Dalbergta vtolacea 

Quando se efetua a análise das espécies, tomando-se por 
base o levantamento botânico dos indivíduos a partir de O, 1Om 
de circunferência, a 0,30 m do solo, em unidades de amostra de 
O, 12 h a, o número de espécies, para a formação em estudo, 
revela 76% do total de fanerófitas registradas no hectare. Assim, 
enquanto que toda a estação fitoecológica 01 tem 46 fanerófitas, 
apenas as três parcelas sorteadas 11, 15 e 23, totalizando a área 
de O, 1 2 h a (3 x 400m2). detêm 35 espécies da mesma forma 
biológica 

Analisando-se o índice de valor da importância sociológica 
das espécies, tomando-se como referência as subunidades sor
teadas, ocorre uma sensível mudança no ordenamento das espé-
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00028 00800 00476 o 1304 
00014 00400 o 0008 00422 
00456 o 6800 04663 1 1919 
00556 o 5600 04946 11102 
00142 o 3200 00780 04122 
00028 00800 00440 o 1268 
00285 00400 o 2785 o 3470 
00142 o 2400 00877 o 3419 
o 1184 o 8800 1 3562 2 3546 
00014 00800 o 0097 00911 
00114 00440 o 0352 00866 

cies mais importantes Conforme depreende-se de Warming 
(1973), a classe fanerófita tem na Região da Savana menor repre
sentação que as demais formas biológicas. Esta observação leva 
a concluir que a abundância e a frequência apresentam maior ex
pressão para as nanofanerófitas do que para as megafanerófitas 
Assim, Erythroxvtum suberosum (mercúrio-do-campo) e Ouratea 
spectabt!ts (pau-de-cobra) representam, ao lado de Qualea parvi
flora. as três espécies comuns que coabitam nas nove parcelas 
sorteadas, considerando-se apenas a dezena das fanerófitas 
mais importantes. Contudo, é bom esclarecer que o número de 
espécies comuns, entre o montante analisado, tratando-se isola
damente dos exemplares registrados nos Anexos das respectivas 
estações, atinge apenas 50%. Portanto, continua a prevalecer a 
mesma proporção de afinidade entre as fanerófitas, baseando-se 
nos estudos de unidades de amostras distribuídas aleatoria
mente no terreno, ainda que realizando o levantamento botânico 
a partir do limite biométrico mínimo, circunferência ~O, 1 O m 

Os I VIS visualizados nas Tabelas 4 V, 4 VI e 4 VIl têm suas res
trições, notadamente para as freqüênci<Js absolutas, posto que os 
dados computados resultaram dos levantamentos provenientes 
de apenas três subunidades, ou seja, somente foram considera
das as parcelas sorteadas por estação fitoecológica Com isto, 
espécies com frequências absolutas unitárias são facilmente 
apontadas nestas tabelas, o que vale dizer: há espécies dentro de 
um mesmo observatório fitoecológico, distribuindo-se numa 
determinada proporção que indica graus de dispersão bastante 
uniformes Portanto, para melhor visualização deste aspecto, 
basta estabelecer um paralelo entre as Tabelas 4 li e 4 V, 



TABELA 4111 
Índice de valor da importância sociológica (IVIS) das espécies na estação fitoecológica 02 

Registro na Nome científico 
Fig 4 25 Famnia 
---------

29 Annonaceae Annona coriacea 
09 Apocynaceae Asp1dosperma verbasclfol!um 
17 Araliaceae Dtdymopanax macrocarpum 
20 Bombacaceae Eriotheca pubescens 
01 Caryocaraceae Catyocar brasi/iense 
42 Compositae Eremanthus g/omerulatus 
41 Compositae Piptocarpha rotunddo/ia 
35 Connaraceae Connarus suberosus 
31 Dilleniaceae Dav111a ell!pt!ca 
21 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum 
45 Erythroxylaceae Erythroxyium sp 
36 Erythroxylaceae Erythroxy!um tortuqsum 
18 Guttiferae K1eimeyera spp 
19 H ippocrateaceae Sa/acm cmerea 
30 Leguminosas Caesalpinioideae Cassia orb!culata 
14 Leguminosas Caesalpinioideae Hymenaea stJgonocarpa 
23 Leguminosas Caesalpinioideae Sc/ero/obwm pamculatum 
15 Leguminosae Mimosoideae Dtmorphandra mollis 
44 Leguminosae Mimosoideae Entero/obtum gummtferum 
47 Leguminosae Mimosoideae M1mosa c/aussen11 
40 Leguminosae Mimosoideae Plathymema rellculata 
27 Leguminosae Mimosoideae Stryphnodendron barbattmam 
07 Leguminosae Papilionoideae Bowdtchta VJrgd!Otdes 
03 Leguminosae Papilionoideae Dalbergta v!Diacea 
32 Leguminosae Papilionoideae Machaenum acutlfolwm 
04 Leguminosae Papilionoideae Pterodon pubescens 
11 Loganiaceae Strychnos pseudoquma 
22 Malpighiaceae Byrsomma coccolobtfolta 
13 Malpighiaceae Byrsonima verbascJfolta 
43 Malpighiaceae Schwanma sp 
24 Melastomataceae M1coma poh/1ana 
49 Myrtaceae i 
16 Nyctaginaceae Guapúa tomentosa 
12 Ochnaceae Ouratea spectabtl!s 

Abundância FreqLiência 
relativa relativa 

-- -

o 0061 o 1200 
00410 o 5200 
00061 o 1200 
00184 02400 
o 1619 o 9600 
00082 00800 
00061 00400 
00143 o 1600 
00061 00800 
o 0328 o 2400 
00020 00400 
00082 00400 
o 0225 o 2000 
o 0184 o 2000 
o 0164 o 1200 
00143 o 2000 
o 0130 o 2000 
00082 o 1600 
00020 00400 
00061 00400 
00020 00400 
00102 00800 
o 0287 04400 
o 0532 o 7200 
o 0102 o 1600 
o 0246 o 4000 
00266 o 4400 
00143 o 2000 
00307 o 4000 
00061 o 1200 
00102 o 1600 
00020 00400 
00184 o 2800 
00348 o 2800 

Área basal 
(m 2 /ha) 

----- -~---~--

o 0385 
o 1865 
00772 
o 0687 
o 9912 
00090 
00108 
o 0256 
o 0354 
00672 
o 0072 
o 0200 
o 0736 
o 0297 
o 0366 
o 1021 
o 0625 
o 0907 
00072 
00068 
o 0126 
o 0464 
o 2127 
o 5043 
o 0349 
o 4551 
o 1329 
o 0666 
o 1185 
00090 
o 0540 
00032 
00810 
o 1187 

IVIS 

o 1646 
o 7475 
o 2033 
o 3271 
2 1131 
00972 
o 0569 
o 1999 
o 1215 
o 3400 
00492 
o 0682 
o 2961 
o 2881 
o 1730 
o 3164 
o 2755 
o 2589 
o 0492 
o 0529 
o 0546 
o 1366 
o 6814 
1 2775 
o 2051 
o 8797 
o 5995 
o 2809 
o 5492 
o 1351 
o 2242 
o 0452 
o 3794 
o 4335 

08 Proteaceae Roupa/a montana var tomentosa 00348 o 5200 o 1953 o 7501 
33 Rosaceae Moqwlea sp 
48 Rubiaceae Tocoyena sp 
28 Sapotaceae Poutena ramtflora 
05 Sapotaceae Poutena sp 
10 Styracaceae Styrax ferrugmeus 
37 Symplocaceae Symplocos sp 
06 Vochysiaceae Oualea grandtflora 
26 Vochysiaceae Oualea multdlora 
02 Vochysiaceae Qua/ea paNtflora 
25 Vochysiaceae Vochysia el!tp{Jca v a r ell!pt;ca 
38 ? ? 
34 ? ? 
39 ' i 
46 ? ? 

-- - --- ----- --~ -- ---------

comparando-se as freqüências absolutas de algumas fanerófitas, 
como Oualea parvtflora. Mtcoma pohltana. Byrsomma coccolobtfolia. 
Poutena ramtflora. Oalbergta vtolacea e Ouratea spectabtlts Por outro 
lado, as Tabelas 4 111 e 4 VI mostram que, dentro do observatório 
fitoecológico 02, as espécies Caryocarbrasiliense. Oualea parvtflora 
e Dalbergta vtolacea têm uniformidade de distribuicão maior do 
que as outras espécies relacionadas no mapa florísÚco-planimé
trico pertinente (Fig. 4 20) 

Sabe-se que a composição florística de qualquer fitofisiono
mia é refletida pelo número de indivíduos das diferentes espécies 
na população Assim, a relação das várias fanerófitas constantes 
nas cartas fitossociológicas (Figs 4.19 a 4 30) indica, através das 
abundâncias das diferentes espécies (Tabs 4 li a 4.VII), a partici
pação desta forma de vida dentro do espectro biológico do Par
que Nacional de Brasília Portanto, verifica-se que, entre os 
observatórios fitoecológicos, Caryocar brastltense (pequi) sobres
sai como a única espécie comum, dentro das relações que 
revelam as cinco fanerófitas com abundância > 5% em cada 
estação fitoecológica Contudo, analisando a participação de 
cada fanerófita na composição florística do Parque Nacional. 
estudando-se as estações fitoecológicas individualmente, tor
nam-se evidentes as elevadas fracões de contribuicão de certas 
espécies desta classe biológica: Destarte, a espécie Ouratea 
spectabtlts (pau-de-cobra) apresenta na unidade de estudo 03 a 
abundância de 21%, quando são computados todos os indivíduos 
registrados nas cartas fitossociológicas pertinentes, enquanto 

o 0020 00400 
00041 o 0800 
o 0102 o 1200 
o 0287 o 3600 
o 0594 o 2800 
o 0020 00400 
o 0287 o 2400 
00082 00400 
o 1147 o 7600 
00130 o 1600 
00020 00400 
00020 o 0400 
00041 o 0800 
00020 o 0400 

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

o 0337 
00064 
00410 
o 2840 
o 1547 
00160 
o 2498 
o 0509 
o 9307 
o 0511 
00160 
o 0337 
00144 
00072 

-- ------

o 0757 
00905 
o 1712 
o 6727 
o 4941 
o 0580 
o 5185 
00991 
1 8054 
o 2241 
o 0580 
o 0757 
00985 
00492 

que, em se tratando dos cálculos somente nas parcelas sortea
das, a abundância será de 22% (Tabs 4 IV e 4 VIl) No entanto, as 
abundâncias de 8% e 3,5% reveladas por esta fanerófita nas 
estações fitoecológicas 01 e 02, respectivamente, não deixam de 
evidenciar a marcante presença desta espécie no maciço popula
cional estudado 

A taxa de participação de cada fanerótica na Savana Arbórea 
Aberta do Parque Nacional demonstra que a amplitude de oscila
ção da sua composição florística é relativamente acentuada Com 
isto, Mtconia pohltana tem abundância de 7% e 1%, respectiva
mente, nas estações fitoecológicas 01 e 02, deixando de marcar 
presença na estação fitqecológica 03 (Tabs 4 11, 4 111 e 4 IV) 
Analogamente, pode-se utilizar o mesmo raciocínio com as 
demais fanerófitas, notadamente Oalbergta violacea. Machaenum 
acuttfoltum. Styrax ferrugineus e Aspidosperma verbasctfoltum A 
única fanerófita que apresenta um número de indivíduos pratica
mente constante dentro da tipologia vegetacional estudada é 
Oualea parvtflora Assim, levando-se em conta todos os cormófitos 
registrados nos mapas florístico-planimétricos, esta espécie 
denota as abundâncias de 1 2%, 11% e 19%, respectivamente, 
nos observatórios 01, 02 e 03 Evidentemente, para cada cem 
árvores estudadas no hectare de Savana Arbórea Aberta do Par
que Nacional de Brasília, esta espécie registrará um total de indi
víduos cujo valor estará compreendido na classe de distribuição 
definida pelos extremos dez e vinte. 
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. ~~~4N 
lndice de valor da importância sociológica (IVIS) das espécies na estação fitoecológica 03 

Registro na Famí\ia Nome cientffico 
Abundância Freqt.iência Área basal 

IVIS Fig 4 26 relativa relativa (m2/ha) 

19 Apocynaceae Asp1dosperma verbasctfo!wm 00132 o 1600 00352 02084 
05 Araliaceae D1dymopanax macrocarpum 00220 o 3200 o 2487 o 5907 
13 Bombacaceae Enotheca pubescens 00132 o 1600 o 0985 o 2717 
03 Caryocaraceae Caryocar braslliense 00684 o 5200 o 5206 1 1090 
34 Compositae Eremanthus g/omerulatus 00044 00800 00080 00924 
29 Compositae P!ptocarpha rotundlfo/ia o 0154 o 1200 00208 o 1562 
33 Connaraceae Connarus suberosus o 0066 o 0400 00082 00548 
24 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum 00176 o 1600 00244 o 2020 
30 Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum 00154 o 1200 00168 o 1522 
16 Guniferae K1elmeyera spp 00309 o 1200 00601 02110 
10. Hippocrateaceae Salacta cmerea 00265 o 3200 o 1142 04607 
11 Leguminosas Caesalpinioideae Cass1a orbJculata 00671 o 1600 o 1048 o 3319 
14 Leguminosas Caesalpinioideae Hymenaea sflgonocarpa 00066 00800 00681 o 1547 
32 Leguminosas Mimosoideae Enterolobwm gummderum 00022 00400 00126 00548 
36 Leguminosas Mimosoideae M1mosa claussenn 00044 00800 00064 00908 
25 Leguminosae Mimosoideae Plathymema retlculata 00022 00400 00241 o 0663 
28 Leguminosae Mimosoideae Stryphnodendron barbatlmam 00066 o 1200 00216 o 1482 
31 Leguminosae Papilionoideae And1ra hum!lts 00088 00800 00164 o 1052 
07 Leguminosae Papilionoideae Dalberg1a vwlacea 00200 o 2400 o 1901 04501 
06 Leguminosae Papilionoideae Machaenum acutJfolwm 00463 04000 02141 o 6604 
20 Lythraceae Lafoensta sp 00088 o 1200 00345 o 1633 
09 Loganiaceae Strychnos pseudoquma 00154 o 2400 o 1395 o 3949 
23 Malp1ghiaceae Byrsomma coccoloblfo!ta o 0066 o 1200 o 0289 o 1555 
18 Malpiqh1aceae Byrsomma verbascdo!ta 00154 o 1200 00411 o 1765 
21 Malpighiaceae Heteropterys atf conacea 00066 o 0800 00320 o 1186 
27 Myrtaceae ' o 0088 o 1200 00219 o 1507 
15 Nyctaginaceae Guaptra romentosa o 0176 o 3200 00669 o 4045 
02 Ochnaceae Ouratea specrabJ/Js 02141 08400 o 7917 1 8458 
12 Proteaceae Roupa/a monta na v a r wmentosa o 0176 o 1200 o 1020 o 2396 
os Styracaceae Sryrax ferrugmeus o 0243 o 2800 o 1636 o 4679 
26 Symplocaceae Symplocos sp o 0022 00400 00241 00663 
04 Vochysiaceae Oualea grandtflora o 0530 o 4800 o 2795 o 8125 
01 Vochysiaceae Oua/ea parvtflora o 1898 o 9600 1 3832 2 5330 
17 Vochysiaceae Vochysta elltpflca v a r e/liptlca 00088 00800 o 0450 o 1338 
22 ' ' 00110 00800 o 0293 o 1203 
35 ' ? o 0022 o 0400 00072 00494 

. TABE~ 4V 
lndice de valor da importância sociológica (IVIS) das espécies nas parcelas sorteadas da estação fitoecológica 01 

Registro nas 
Fani !lia Nome científico 

Abundância Freqüência Área basal 
IVIS Figs 4 27 relativa relativa (m2/0 12ha) 

4 28 e 4 29 

37 Annonaceae Annona conacea 00036 o 3300 o 0097 o 3433 
16 Apocynaceae Asp1dosperma verbasctfolwm 00215 1 0000 00183 1 0398 
30 Apocynaceae Hancorma spectosa 00036 o 3300 00050 o 3386 
10 Araliaceae Dtdymopanax macrocarpum 00072 o 3300 o 3422 o 6794 
18 Bombacaceae Enorheca pubescens 00252 o 6600 o 0333 o 7185 
02 Caryocaraceae Caryocar brasJ/tense 00252 o 6600 o 1126 o 7978 
45 Compositae Eremamhus g/omerulatus 00072 o 3300 00032 o 3404 
17 Compositae Ptplocarpha rotundtfo!ta 00252 o 6600 o 0287 o 7139 
20 Connaraceae Connarus suberosus 00323 1 0000 o 0713 1 1036 
15 Dilleniaceae Davi/la el!tptlca 00144 1 0000 00140 1 0284 
27 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum o 1043 1 0000 00722 1 1765 
34 Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum 00144 o 3300 00082 o 3526 
24 Guniferae K1elmeyera spp 00144 1 0000 o 0627 1 0771 
13 H1ppocrateaceae Salacm cmerea 00647 1 0000 00696 1 1343 
22 Leguminosae Caesalpinioideae Cassta orb1cu/ata 00683 1 0000 o 0715 1 1398 
19 Leguminosae Caesalpinioideae Sclerolobwm pamcu/atum 00108 03300 o 0114 o 3522 
42 Leguminosae Mimosoideae M1mosa claussemi 00180 1 0000 o 0076 1 0256 
26 Leguminosae Mimosoideae Stryphnodendron barbaumam 00180 o 6600 o 0126 o 6906 
44 Leguminosae Papilionoid~ae And1ra humJ/1s 00036 o 3300 o 0072 o 3408 
03 Leguminosae Papilionoideae Da/bergm vJo/acea 00431 1 0000 o 2231 1 2662 
08 Malpighiaceae Byrsomma coccolobifo!Ja o 0359 1 0000 o 0785 1 1144 
11 Malpighiaceae Byrsonima verbascdo!ta 00359 1 0000 00718 1 1077 
38 Malpighiaceae Heteropterys aff conacea 00036 o 3300 00050 03386 
32 Melaswmataceae M1coma alb1cans 00072 o 6600 00199 o 6871 
04 Melaswmataceae M1coma poh!tana 00323 1 0000 o 1000 1 1323 
07 Ochnaceae Ouratea spectabJ!Js o 1660 1 0000 o 1282 1 2942 
35 Proteaceae Roupa/a montana va r lamentosa 00036 o 3300 00008 o 3344 
46 Rubiaceae Tocoyena sp 00036 o 3300 00008 o 3344 
06 Sapotaceae Poutena ramtflora o 0287 1 0000 00465 1 0752 
05 Sapotaceae Poutena sp 00431 1 0000 00500 1 0931 
25 Styracaceae Sryrax ferrugmeus 00180 1 0000 00132 1 0312 
33 Symplocaceae Symplocos sp 00036 o 3300 00241 03577 
09 Vochysiaceae Oua/ea grandiflora o 0036 03300 o 0127 o 3463 
23 Vochysiaceae Oualea multlflora 00144 03300 o 0186 o 3630 
01 Vochysiaceae Oua/ea parvd/ora o 0755 1 0000 o 1417 1 2172 

506/VEGETAÇÃO 



, TABELA 4 VI 
Indica de valor da importância socioló(lica (IVIS) das espécies nas parcelas sorteadas da estação fitoecológica 02 

Registro nas 
Família Nome científico 

Abundância Freqüência Área basal I VIS Figs 4 30, relativa relativa (m2/0 12ha) 
431 e432 

29 Annonaceae Annona conacea 00056 o 3300 00018 o 3374 
09 Apocynaceae Aspidosperma verbascJfolium 00340 06600 00341 o 7281 
17 Araliaceae Didymopanax macrocarpum o 0056 o 3300 00198 o 3554 
20 Bombacaceae Eriotheca pubescens 00340 1 0000 00186 1 0526 
01 Caryocaraceae Caryocar brasdiense o 1412 1 0000 o 1084 1 2496 
42 Compositae Eremanthus glomeru!atus 00226 06600 00082 06908 
41 Compositae Piptocarpha rotundifolia 00056 o 3300 00036 o 3392 
35 Connaraceae Connarus suberosus 00113 o 6600 00058 o 6771 
21 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum 00847 1 0000 00128 1 0975 
36 Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum 00340 1 0000 00200 1 0540 
18 Guttiferae Kie/meyera spp 00452 o 6600 00504 o 7556 
19 Hippocrateaceae Sa/acia cinerea 00169 06600 00190 o 6959 
30 Leguminosas Caesalpinio deae Cassta orb1culata 00340 06600 00168 o 7108 
14 Leguminosas Caesa!pinio deae Hymenaea stJgonocarpa o 0056 03300 00018 o 3374 
23 Leguminosas Caesalpinio deae Sc/erolobwm pamcu/atum 00169 o 6600 00240 o 7009 
44 Leguminosas Mimosoideae Entero/obwm gummlferum 00056 o 3300 00072 o 3428 
47 Leguminosas Mimosoideae Mimosa claussemi 00113 o 3300 00068 o 3481 
27 Leguminosas Mimosoideae Stryphnodendron barbatlmam 00056 o 3300 o 0097 o 3453 
07 Leguminosas Papilionoideae BowdJChJa v~rgi/Jotdes 00226 o 6600 o 0258 o 7084 
03 Leguminosas Papilionoideae DalbergJa vtolacea o 0226 1 0000 00346 1 0572 
32 Leguminosas Papilionoideae Machaenum acutdolwm o 0169 06600 o 0155 o 6924 
04 Leguminosas Papilionoideae Pterodon pubescens 00056 o 3300 00018 o 3374 
11 Loganiaceae Strychnos pseudoquma 00113 o 6600 00068 o 6781 
22 Malpighiaceae Byrsomma coccolobtfo!ta 00113 o 6600 00026 o 6739 
13 Malpighiaceae Bvrsomma verbascdolta 00282 o 6600 00144 o 7026 
43 Malpighiaceae Schwanma sp 00169 o 6600 00090 o 6859 
24 Melastomataceae MJcoma pohl1ana 00113 o 3300 00144 o 3557 
49 Myrtaceae ? 00056 o 3300 o 0032 o 3388 
12 Ochnaceae Ouratea spectabtlts o 0565 o 6600 o 0349 o 7514 
08 Proteaceae Roupa/a monta na va r tomentosa o 0226 06600 00184 o 7010 
48 Rubiaceae Tocoyena sp o 0113 06600 00064 o 6777 
05 Sapotaceae Poutena sp 00056 o 3300 00072 o 3428 
10 Styracaceae Styrax ferrugineus o 1249 1 0000 00818 1 2067 
06 Vochysiaceae Oualea granddlora 00056 o 3300 00018 o 3374 
26 Vochysiaceae Qua/ea multd/ora 00056 o 3300 00097 o 3453 
02 Vochysiaceae Qua/ea parvdlora 00903 1 0000 02949 1 3852 
39 ? ? 00056 o 3300 00072 o 3428 

TABELA 4 VIl 
Índice de valor da importância sociológica (IVIS) das espécies nas parcelas sorteadas da estação fitoecológica 03 

Registro nas 
FamOia Nome científico 

Abundância Freqüência Área basal 
IVIS Figs 4 33, relativa relativa (m2/0 12ha) 

4 34 e 4 35 

19 Apocynaceae Aspidosperma verbascdo!tum 00204 o 6600 o 0154 o 6958 
05 Araliaceae D1dymopanax macrocarpum 00153 o 6600 o 1027 o 7780 
13 Bombacaceae Eriotheca pubescens 00051 o 3300 00008 o 3359 
03 Caryocaraceae Caryocar brasi/tense 00459 1 0000 o 1266 1 1725 
34 Compositae Eremanthus glomerulatus o 0051 03300 00008 o 3359 
29 Compositae Piptocarpha rotundifolta o 0357 1 0000 00208 1 0565 
33 Connaraceae Connarus suberosus 00153 o 6600 00082 o 6835 
24 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum o 0357 1 0000 00172 1 0529 
30 Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum o 0357 1 0000 00114 1 0471 
16 Guttiferae Ktelmeyera spp 00612 1 0000 00432 1 1044 
10 Hippocrateaceae Salacia cmerea o 0357 1 0000 o 0463 1 0820 
11 Leguminosas Caesalpinioideae Cassta orbJculata o 1530 1 0000 00890 1 2420 
36 Leguminosas Mimosoideae M1mosa claussen11 00102 o 6600 00064 o 6766 
28 Leguminosas Mimosoideae Stryphnodendron barbatlmam 00102 o 6600 00090 o 6792 
31 Leguminosas Papilionoideae Andira humtlts o 0204 06600 o 0164 o 6968 
07 Leguminosas Papilionoideae DalbergJa vto/acea 00153 06600 o 0313 o 7066 
06 Leguminosas Papilionoideae Machaenum acutdolwm 00612 1 0000 o 1112 1 1724 
20 Lythraceae Lafoensta sp o 0102 o 3300 o 0122 o 3524 
23 Malpighiaceae Byrsonima coccolobdol!a 00051 o 3300 00032 o 3383 
18 Malpighiaceae Byrsomma verbascdolla 00153 o 3300 00044 o 3497 
27 Myrtaceae ? 00102 o 3300 00100 o 3502 
15 Nyctaginaceae Guap1ra tomentosa o 0051 03300 00032 o 3383 
02 Ochnaceae Ouratea spectabi/is o 2197 1 0000 o 2192 1 4389 
12 Proteaceae Roupa/a montana var tomentosa 00204 o 3300 00342 03846 
08 Styracaceae Styrax ferrugmeus 00102 o 6600 00401 o 7103 
04 Vochysiaceae Qua/ea grandiflora 00153 03300 o 0176 o 3629 
01 Vochysiaceae Qua/ea parvdlora 00816 1 0000 o 1861 1 2677 
22 ? ? 00255 o 6600 00293 o 7148 
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4 2 3 1 3 - Distribuição espacial das classes biológicas nas 
estações fitoecológicas 

Os mapas florístico-planimétricos contribuem, parcialmente, 
para facilitar a visualização horizontal dos diversos elementos 
das classes biológicas, dentro de uma fração do espectro bioló
gico Contudo, a própria representação gráfica das espécies em 
projeção horizontal é bastante limitada, entendendo-se facil
mente a grande dificuldade em representá-las graficamente den
tro do espaço global Por conseguinte, ainda que se adote uma 
outra simbologia, torna-se muito difícil representar numa mesma 
carta titossociológica todas as classes biológicas Este problema 
impera até mesmo dentro de uma única classe, quando há 
necessidade de se estabelecerem mapas em escalas maiores, 
para melhor representação das diversas gradações encontradas 
na classe Neste trabalho, os mapas apresentados mostram basi
camente a classe biológica das fanerófitas 

A representação das caméfitas nas cartas titossociológicas 
resume-se na distribuição ocasional e desuniforme da Vel!ozia fla
vtcans (canela-de-ema) Contudo, entre as Palmae estabeleceu
se uma simbologia de representação cartográfica tal que as 
palmeiras podem ser identificadas nos mapas, pelo menos a nível 
de gênero O gêneroAI/agoprera é o mais abundante entre as geó
fitas, que não deixam de enquadrar, também, a AUa!ea ;erensts 
Contudo, esta espécie apresenta raramente alguns exemplares 
entre as fanerófitas rosuladas, cuja representação maior se deve 
às espécies de Butta No entanto, as espécies gregárias, normal
mente cespitosas, representam-se fundamentalmente pelo gê
nero Syagrus, onde a espécie mais evidente no Parque Nacional é 
S comosa As espécies de bromeliáceas e orquidáceas foram 
marcadas nos mapas, onde as epífitas têm nos gravatás a prova 
de distribuição mais generalizada Nas comunidades levantadas, 
somente foi presenciada uma espécie de orquídea, pertencente a 
táxon indeterminado Os exemplares de Phthtrusa avara são pouco 
frequentes, hospedando-se noutras tanerófitas, dentre elas Srryph
nodendron barbadeltmam 

Também com distribuição razoável dentro do maciço popula
cional, evidenciam-se as fanerófitas perecidas. Durante o trans
correr das visitas técnicas nos observatórios fitoecológicos, 
observou-se que os índices de mortalidade das espécies de Byr
sontma s§o consideravelmente elevados Seguem-se-lhes as 
tanerófitas do gênero Oua/ea e M1coma Provavelmente, as quei
mas periódicas, em alguns casos inevitáveis, têm grande parcela 
de contribuição nestas mortes, mas é inegável que as presenças 
dos térmitas nos troncos devem acelerar a redução vital das 
fanerófitas 

Finalmente, as gramíneas e, principalmente, as compostas, 
labiadas, litráceas, malváceas, rubiáceas e leguminosas anãs 
completam o último estrato da Savana Arbórea Aberta estudado 
Assim. Echmolaena mflexa (capim-flechinha), Tnsrachva letOstachva 
(capim-flecha). Bacchans /eptocepha/a, Eupatonum squaltdum, Ver
noma ferrugmea, Hyptts crmtta, Cuphea remottfolta, Pavoma rosa
campesrrrs. Chame/ia nbes101des e Callmndra dysantha. acompa
nhadas de uma infinidade de outras espécies, revestem, de forma 
contínua, a superfície do solo 

A fim de que se possa obter uma visualização global da Savana 
Arbórea Aberta do Parque Nacional. tomou-se por base a repre
sentação cartográfica, em projeção horizontal. dos indivíduos na 
parcela 15 da estação fitoecológica 01, mostrando graficamente 
as suas ocupações em projeção vertical (Fig 4 31) 

4 2 3 1 4- Graus de dominância nas estações fitoecológicas 

Para a determinacão dos diversos níveis de dominância das 
fanerófitas numa f~rmação vegetal, o parâmetro de melhor aferi
cão é a área basal de cada espécie. O conceito de área basal 
i.mplica em expansão horizontal das espécies, logo, a fanerófita 
que detém a área basimétrica mais elevada dentro do conjunto 
populacional recobre uma maior fração do terreno 

Quando se estabelece uma representação gráfica, relacionan
do-se as espécies com suas respectivas áreas basais, determi
nam-se facilmente os níveis de dominância das fanerófitas nas 
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formações vegetais Destarte, elaboraram-se três gráficos, perti
nentes às três estações fitoecológicas, para se conhecerem os 
graus de dominância de cada fanerófita na Savana Arbórea Aberta 
do Parque Nacional de Brasília (Figs 4 32 a 4 34) As abscissas 
correspondem aos registros das espécies nos respectivos mapas 
florístico-planímétricos, enquanto que as ordenadas indicam 
suas áreas basais 

Por conseguinte, pareando-se as três escalas, conclui-se que, 
dentre as dez fanerófitas dominantes na Savana Arbórea Aberta 
do Parque Nacional, Qualea parvd!ora (pau-terra-folha-miúda), 
Caryocar brast!1ense (pequi), Dalberg1a vtO!acea (jacarandá-caviúna) 
e Qua/ea grandtflora (pau-tera-folha-larga) estão sempre pre
sentes 

ESCALAS 
HORIZONTAL 

VERTICAL 
o 10 20m 
'-------'--

Fig 4 31 -Distribuição espacial dos indivíduos na parcela 15 da estação fitoecoló
gica 01 
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Fig 4 32- Grau de dominância das espécies na estação f1toecológica 01 
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Fig 4 33- Grau de dominância das espécies na estação fitoecológica 02 

4 2 3 1 5 - Determinacão da área mínima nas estacões fitoe-
cológicas · · 

A área mínima (A-M) indica a menor área na qual a associação 
alcança suas constantes 

Durante a segunda e a terceira décadas deste século, vários 
estudiosos dedicaram-se ao estudo do estabelecimento das 
áreas mínimas para as diferentes associações vegetais Dentre 
eles, destaca-se Braun-Bianquet (s d.), que realizou suas investi
gações sobre comunidades vegetais uniformes e concluiu que o 
tracado de sua curva da área mínima guardava muita semelhanca 
co~ aquelas traçadas pelos outros autores. · 

No entanto, como o Projeto RADAMBRASI L tem que realizar 
seus levantamentos botânicos dirigidos para o conhecimento 
das espécies características, o estabelecimento da área mínima 
será a nível de formação, tendo em vista a escala adotada no 
mapeamento fitogeográfico Desta forma, o presente estudo visa, 
também, a determinara área mínima (A-M) para a realização dos 
levantamentos botânicos na Formação da Savana Arbórea 
Aberta Por outro lado, a sua determinação foi efetuada levando
se em conta apenas as fanerófitas das estações fitoecológicas 01 
e 02 que detêm circunferência 2::0,30 m 

As Figuras 4.35 e 4 36 mostram que, em apenas 0,50 ha de 
Savana Arbórea Aberta, desde que seja estabelecida unidade de 
amostra de 70,71 m x 70,71 m, obtém-se pouco mais de 80% das 
fanerófitas presentes num hectare (1OOm x 1OOm) Portanto, se o 
número de árvores num quadrado de 100m x 100m for significa
tivo para representar o número de fanerófitas na formação estu
dada, torna-se evidente que 5 000 m 2 (0,50 ha) constituem a 
área mínima suficiente para se levantarem as fanerófitas caracte
rísticas desta fitofisionomia 
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Fig 4 34- Grau de dominância das espécies na estação fitoecológica 03 

Estes gráficos denotam, também, a grande influência que tem 
a densidade dos indivíduos de uma formação para o estabeleci
mento de sua área mínima Assim, a adoção dos dados levanta
dos na estação fitoecológica 01 servirá de melhor base para a 
determinacão da área mínima, uma vez que neste observatório a 
densidade. de espécies e indivíduos é maior do que na estação 
fitoecológica 02 (Tab 4 I) Conforme evidenciam os dois gráfi
cos, sempre no início da curva, a relação área versus espécies é 
maior, notando-se que, por exemplo, em ambas as curvas, até o 
ponto que tem abscissa 1 .000, a função é praticamente linear 
Portanto, adotando-se para esta fitofisionomia a equação Nsp = 4 
+ 0,02S, onde Nsp representa o número de espécies e S a área 
levantada em metros quadrados, pode-se facilmente estimar o 
número de fanerófitas que coabitam o intervalo 100 < S < 1 000 
Contudo, aplicando-se esta fórmula para uma formaÇão de densi
dade populacional inferior à apresentada pela estação fitoecoló
gica 01, fatalmente o número de espécies será subestimado 

4 2 3 2- Informações de caráter descritivo dinâmico 

As informações de aspecto estático estudam melhor os caracte
res quantitativos da formação vegetal. enquanto que os levanta
mentos dinâmicos têm implicações de natureza qualitativa 
Contudo, o estudo fitossociológico da Savana Arbórea Aberta 
terá seus caracteres qualitativos retratados apenas no nível de 
desencadeamento dos fenômenos periódicos inerentes às fane
rófitas Assim, os estágios de floração, frutificação e queda das 
folhas são apresentados nos mapas florístico-planimétricos e 
nas Tabelas 4 VIII a 4 X 

4 2 3 2 1 - úbservações fenológicas 

Em linhas gerais, a fenologia é a ciência que estuda os fenômenos 
biológicos periódicos. No entanto, para se entenderem todos os 
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Fig 4 35 - Determinação da área mínima IA-M) na estação fitoecológica 01 Fig 4 36 - Determinação da área mínima IA-M) na estação fitoecológica 02 

TABELA 4 VIII 
Observações fenológicas das espécies na estação fitoecológica 01 

-- --- -- ------ --,-- ----

Períodos observados 

10 07 a 26 09 a 04 03 a 22 07 a 
Registro nas 12 08 79 12 10 79 31 03 80 08 08 80 
Figs 4 24, Famnia Nome científico 
4 27 4 28 e 

I 
.~ o .~ .~ "' "" "' "' "' 4 29 o ~ '" u rn 
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u " u rn 

"O o rn "O rn "O ,;; rn "O 
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rn"' "" u 

rn"' "" u 
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"'"' u <;: u <;: u <;: u <;: 
l" ·; Drn i" ·;o "Oro l" ·g "O "' l" ·; 'O "' Q)_c QJ,e QJ,e aJ.c o :o-- o 2 :o- o :o- o :o-

LL ,t 02 LL u. 02 ü: ê:: 02 ü: ê:: 02 
- --- ------- -- ~- - ------------- ----- ------------------ t------- - ----- r--- ----

37 Annonaceae Annona coriacea - - - - - 100 - - - - - -
16 Apocynaceae Asp1dosperma verbasclfolwm - - 69 19 - 81 - - 25 - - 75 
30 Apocynaceae rtancorma specwsa - - 60 - 40 60 - - 60 - - 100 
10 Araliaceae Dtdvmopanax macroearpum - 54 15 - 62 8 69 - 15 - 62 15 
18 Bombacaceae Eriotheca pubescens - - - - - 36 - - 27 - - 27 
02 Caryocaraceae Caryocar bras!ltense 20 - 61 61 55 24 I - 4 10 - 2 69 
41 Celastraceae Ausrroplenckla popu/nea - - - - - - - - - - - -
45 Compositae Eremanthus glomerularus - - - - - 50 - - - - - -
17 Compositae P1ptocarpha rotunddo!ta 60 - - 7 - 80 60 - 20 7 40 27 
20 Connaraceae Connarus suberosus 17 - 25 - 8 50 - - 8 8 - 25 
15 Oilleniaceae Davtl/a el!tpuca - 6 50 - - 69 - 12 27 - 6 50 
27 Erythroxylaceae Ervthroxylum suberostlm 3 - 17 - 17 86 - - 28 7 - 45 
34 Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum - - 63 - 25 62 - - - 25 12 75 
24 Guttiferae K1elmevera spp - - 63 - - 50 - - 12 - 12 37 
13 Hippocrateaceae Sa/ar:ta cmerea 70 - 3 - 10 50 - - 10 53 - 13 
22 Legurninosae Caesalpinioideae Cassia orb1culata 19 - 5 - - 38 - - 28 - - 67 
29 Legurninosae Caesalpinioideae Hvmenaea stigonocarpa - - - - 100 - - 100 - - 100 -
19 Leguminosae Caesalpinioideae Sc!erolobwm pamculatum - - 50 - - 83 - - 33 17 ' - 33 
39 Leguminosae Mimosoideae EnterolobJUm gumnuferum - - 100 - - - - - - - - -
42 Leguminosae Mirnosoideae Mtmosa claussen11 - 60 - - - 40 100 60 - - 80 -
12 Legurninosae Mimosoideae Plarhymema reflculara - - 100 - - - - - - - - 100 
26 Legurninosae Mimosoideae Stryphnodendron barbat1mam 11 - 22 22 - 33 - - 11 11 11 55 
44 Leguminosae Papilionoideae Andtra humtlts - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
14 Leguminosae Papilionoideae Bowd1chta Vlrgtllotdes - - 86 - - 14 - - - - - 86 
03 Leguminosae Papilionoideae Dalbergfa vtO!acea - - 21 - - 18 - - - - - 21 
28 Loganiaceae Strychnos pseudoquina - - 60 - - 60 - - 40 - - 20 
08 Malpighiaceae Byrsomma coccolobdo!ta - - 60 6 3 23 - 3 17 6 - 51 
11 Malpighiaceae Byrsomma verbasctfolta - - 17 21 - 71 - 4 25 - - 29 
38 Malpighiaceae Heteropterys aff conacea - - 50 - - - - - - - - -
43 Malpighiaceae Schwanma sp - 100 - - - - - - - - 100 100 
32 Melastomataceae M1coma a!btcans 100 20 - 80 100 - - - - 100 -
04 Melastomataceae Mtconia pch/;ana 62 89 8 2 94 28 45 -- 21 17 89 30 
21 Nyctagrnaceae Guaptra lamentosa - - 50 67 33 17 - - - - - 100 
07 Ochnaceae Ouratea spectabt!ts 39 - 21 12 9 32 - 2 14 48 - 43 
35 Proteaceae Roupa/a rnontana var tomentosa - - 20 - - 20 - 20 - - 40 -
31 Rosaceae Moqw/ea sp - - - - - - - - - - - -
46 Rubiaceae Tocoyena sp - - 100 - - - - - - - - 100 
06 Sapotaceae Poutena ramd/ora 69 16 9 - 37 47 6 16 - 72 25 34 
05 Sapotaceae Poutena sp 44 - 51 - 23 49 - 10 18 3 3 28 
25 Styracaceae Styrax ferrugmeus 20 - - - - 10 40 - - - 10 -
33 Symplocaceae Symplocos sp - - - - - 50 100 - - - - -
09 Vochysiaceae Oualea grandt!lora - 20 - - - 55 - 30 - - 15 10 
23 Vochysiaceae Oualea multtflora - - 60 - - 20 - 90 - - 70 50 
01 Vochysiaceae Oualea parvtflora - 1 23 1 - 31 1 29 2 - 40 22 
40 Vochysiaceae Vochys;a e//;puca va r el/iptlca 100 100 - - - - - - - 100 - -
36 7 7 - - 75 - - 62 - - 50 - - 75 
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TABELA41X 
Observações tenológicas das espécies na estação fitoecológica 02 

Registro nas 
Figs 4 25, Família Nome científico 
4 30, 4 31 e 
4 32 

------- f-· 

29 Annonaceae Annona conacea 
09 Apocynaceae Asp1dosperma verbascifolwm 
17 Ara\iaceae 01dymopanax macrocarpum 
20 Bombacaceae Enotheca pubescens 
01 Caryocaraceae Caryocar bras111ense 
42 Compositae Eremanthus glomeru/atus 
41 Compositae Piptocarpha rotundtfo!Ja 
35 Connaraceae Connarus Sl/berosus 
31 Dilleniaceae Davi/la e!/iptica 
21 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum 
45 Erythroxylaceae Erythroxylum sp 
36 Erythroxylaceae E!Ythroxylum tortuosum 
18 Gulliferae Kielmeyera spp 
19 Hippocrateaceae Salacta cinerea 
30 Leguminosas Caesalpinioideae Cassta orbtculata 
14 Leguminosas Caesalpinioideae Hvmenaea stlgonocarpa 
23 Leguminosae Caesalpinioideae Sclerolobtum pamculatum 
15 Leguminosae Mimosoideae 01morphandra mollis 
44 Leguminosae Mimosoideae Enterolobwm gummtferum 
47 Leguminosae Mimosoideae Mtmosa claussen11 
40 Leguminosae Mimosoideae Plathymema retlculata 
27 Leguminosae Mimosoideae Stryphnodendron barbatlmam 
07 Leguminosae Papi\ionoideae Bowd1chia vJrgtl!otdes 
03 Leguminosae Papilionoideae Dalbergia vw/acea 
32 Leguminosae Papilionoideae Machaertum acutJfolwm 
04 Leguminosae Papilionoideae Pterodon pubescens 
11 Loganiaceae Strychnos pseudoquma 
22 Malpighiaceae Byrsomma coccOiobJfo/m 
13 Malpighiaceae Byrsomma verbascdo!Ja 
43 Malpighiaceae Schwanma sp 
24 Melastomataceae Mtcoma poh/1c1na 
49 Myrtaceae ? 
16 Nyctaginaceae Guap1ra tomentosa 
12 Ochnaceae Ouratea spectab!lis 
08 Proteaceae Roupa/a montana var tomentosa 
33 Rosaceae Moqw!ea sp 
48 Rubiaceae Tocoyena sp 
28 Sapotaceae Poutena ramdlora 
05 Sa~otaceae Poutena sp 
10 Styracaceae Styrax ferrugmeus 
37 Symplocaceae Symplocos sp 
06 Vochysiaceae Oua/ea grandtflora 
26 Vochysiaceae Oua!ea multtflora 
02 Vochysiaceae Oualea patvlf/ora 
25 Vochysiaceae Vochysia e/!Jpt1Ca va r e/ltpttca 
38 > > 
34 ? > 
39 ? ? 
46 ? ? 

fenômenos vegetais, faz-se necessário o conhecimento do meio 
que envolve a planta, como o solo, a atmosfera e todas as suas 
modificações Por isso, as observações fenológicas constituem, 
neste estudo fitossociológico, ligeiras informacões sobre o com
portamento biológico das fanerófitas, tendo e~ vista o conheci
mento das condições edafoclimáticas tão-somente a níveis 
regionais 

Para a demonstração das observações fenológicas efetuadas 
num total de quatro visitas ao Parque Nacional de Brasília, tornou
se necessário o emprego de determinados critérios. Assim, no 
estágio de floração enquadram-se todos os indivíduos com flor e/ 
ou botão e no estágio de frutificação aqueles com flor e fruto, ou 
apenas com fruto Finalmente, no estágio de queda das folhas 
aliam-se todas as fanerófitas que apresentam menos da metade 
de suas copas com folhas velhas e/ou recém-nascidas Por outro 
lado, deve-se esclarecer que os dados constantes nestas tabelas 
são todos em porcentagem, a fim de que se possam realizar com
parações de várias naturezas e sob diversas maneiras No 
entanto, para se verificar a vai idade destes dados é de bom procedi
mento recorrer às cartas fitossociológicas de cada estacão fitoe
cológica, com o objetivo de se conhecer o total de indi~íduos da 

Períodos observados 
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- - 27 - - 80 - - 40 - - 40 
- - 33 - - 33 - - 33 33 - 33 
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- - - - - - - - - - - -
- - 56 - - 100 - - 11 - - 44 
35 - - 24 6 47 - 6 12 12 - 29 

6 - 12 - - 12 - - 6 - - 6 
- - - - - - - - - - - -
- - 100 - - 100 - - 100 - - 50 
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- - 100 - - 100 - - - - - -

espécie observada. Assim, pode-se concluir, por exemplo, que 
1 00% de queda das folhas para Enterolobium gummtferum. na 
estação fitoecológica 01. não se constitui num valor muito repre
sentativo, porque somente um indivíduo desta espécie foi 
observado No entanto, quando se comparam os dados levando
se em conta todos os seus indivíduos marcados nos três mapas 
florístico-planimétricos, tem-se a certeza de que esta fanerófita 
perde suas folhas nos meses de julho, agosto, setembro e, possi
velmente, até o início de outubro 

Os mapas florístico-planimétricos fornecem a visualização 
de certos aspectos fenológicos de maneira global, ou seja, os 
estágios floração e frutificação são inseparáveis No entanto, com 
a adocão dos dois instrumentos fenológicos, torna-se possível 
determinar, com relativo nível de confiança, o número de indiví
duos de dada espécie que se encontrava, durante determinada 
época, num certo estágio biológico Infelizmente, não foi possí
vel efetuar as óbservacões no transcorrer de todos os meses do 
ano, mas ainda assim. informações fenológicas de gtande valia 
podem ser obtidas mediante a análise desses instrumentos Por
tanto. as fanerófitas que registram aqui a participação em poucos 
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TABELA 4X 
Observações fenológicas das espécies na estação fitoecológica 03 

Registro nas 
Figs 4 26, FamHia Nome científico 
4 33, 4 34 e 
4 35 

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

19 Apocynaceae Asptdosperma verbasc;fol1ura 
05 Araliaceae Didymopanax macrocarpun1 
13 Bombacaceae Enotheca pubescens 
03 Caryocamceae Caryocar brasrl!ense 
34 Cornpositae Eremanthus g!omerularus 
20 Compositae Ptprocarpha rotundlfolta 
33 Connaraceae Connarus suberosus 
24 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum 
30 Erythroxylaceae Erythroxy !um tortuosum 
16 Guttiferae K1elmevera spp 
10 Hippocrateaceae Sa!acw cmerea 
11 Leguminosae Caesalpinioideae Ca5sia orbtcu/ata 
14 Leguminosa~ Caesalpini8ideae Hymenaea sugonocarpa 
32 Leguminosae Mimosoideae Entero/ohtum gummderum 
36 Leguminosae Mirnoso1deae M1mosa c!aus-sen!l 
25 Leguminosat: Mimosoideae Plathvmema rettcl_)/ata 
28 LegtJminosae Mimosoideae Stryphnodendtor; barbawnatn 
31 Leguminosae Papllionoideae 

1 

Andlfa hurnlfts 
07 Leguminosae Papilionoideae Oafbergta v10/acea 
06 Leguminosae Papilion01deae Mac1Jae11um acutifolwm 
20 Lythraceae L arOens1a sp 
09 Loganiac:eae Stwclmos pseudoqutna 
23 Malpighiaceoe Byrsomma coccotnbJfolw 
18 Malpighiaceae Byrsontma verbas-ctfo/1a 
21 Malpighiaceae Heteropteryc; atf conacea 
27 Myrtaceae 7 

15 Nyctaginaceae Guapffa tomentosa 
02 Ochnaceae Ouratea specrablfts 
12 Pr01eaceae Roupa/a mnnrar,a v a r tomtntosa 
08 Styracaceae Styrax ferrugmeus 
26 Symplocaceae Symplocos sp 
04 Voctwsiaceae Oualea granddlora 
01 Vochysiaceae Oua/ea parvJ!Iom 
17 Vochysiaceae Vochyc;ia ell!pl1Ci1 var ei!JptJGa 
22 7 7 

35 
-------

ou em nenhum estágio biológico deverão acusá-los noutros 
períodos do ano 

4 2 4- CONCLUSÕES 

Qualquer pesquisa pode ser considerada eficaz, desde que os 
objetivos preestabelecidos durante a sua fase de planejamento 
tenham sido atingidos de forma eficientP., 

Durante os primeiros passos do planejamento do estudo 
fitossociológico, a determinação das categorias ecológicas para 
as diferentes formações vegetais brasileiras constituiu o objetivo 
básico deste estudo No entanto, no limiar da execucão das ativi
dades pertinentes, observou-se que o levantamento. das caracte
rísticas estruturais das fanerófitas se compatibilizava melhor com 
os objetivos propostos para o Projeto RADAMBRASIL. Assim, os 
caracteres quantitativos desta classe ecológica foram tratados na 
quase totalidade, muito embora somente a periodicidade tenha 
se destacado entre os qualitativos Dentro deste contexto, pode
se afirmar que o estudo fitossociológico no Parque Nacional de 
Brasília, realizado na Formação da Savana Arbórea Aberta, alcan
çou satisfatoriamente a sua efidcia 

Baseando-se no levantamento dos caracteres analíticos da 
Savana Arbórea Aberta, obtêm-se algumus particularidades 
fitossociológicas inerentes à Região da Savana 
_ Dentre as gradações fítofisionômicas da Savana, esta catego

na apresenta para as fanerófitas a partir de 0,30 m de circunfe
rência, a 0,30 m do solo, densidades de indivíduos por hectare 
compreendidas no inte1valo de variação de um mínimo de 200 e 
um máximo de 700 No entanto, passando-se o perímetro padrão 
a partir de O, 1Om de circunferência, o número de fanerófitas por 
hectare encontrar-se-á numa amplitude de variação com limite 
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37 25 12 25 62 

55 45 36 18 36 9 18 18 9 27 

46 4 
31 22 24 9 13 26 
75 25 50 25 
- ! 4_0 

20 
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inferior de 1 400 e limite superior de 2 800 Portanto, tratar do-se 
de urna tipologia da Savana de nível gradativo intermediário, 
pode-se considerar que valores abaixo destes limites mínimos 
correspondem à Savana Parque, enquanto que aqueles superio
res aos extremos máximos dizem respeito à Savana Arbórea 
Densa (Cerradão) Contudo, a aplicação deste princípio terá maior 
validez quando forem confrontadas as densidadP.s e as áreas 
basais Destarte, o levantamento biométrico a partir de 0,30 m de 
circunferência fornece a área basal entre 4 e 9 m2jha, enquanto 
que, iniciando-se as medições de O, 1Om, a área basal compreen
der-se-á entre 8 e 16 m2/ha 

Tornando-se os dados biométricos desde o limite de 0,30 m 
de circunferência, um quadrado de 5 000 m 2 (0,50 ha) é mais do 
que o suficiente para se conhecerem 80% das espécies de faneró
fitas que coabitam num hectare ( 100 x 1 00 m) 

A Savana Arbórea Aberta, apesar de demonstrar aspecto fito
fisionômico uniforme, tem diferencas estruturais bem marcantes. 
Por isso, dentro das unidades est~belecidas no Parque Nacional 
de Brasília, somente Oualea parvdlora e Dalberg1a violacea repre
sentam as espécies comuns dentre as dez primeiras mais impor
tantes A única fanerófita que pode ser considerada de distribui
ção uniforme dentro desta tipologia vegetacional é, sem dúvida, 
Oua/ea parvdlom Evidentemente, os gradientes ecológicos têm 
responsabilidade total sobre estas defasagens fitossociológicas 
Certamente, as variações microclimáticas representam a maior 
contribuição para o estab3lecirnento dessas diferenças estru
turais dentro de uma mesma subunidade fitogeográfica, con
forme depreende se de Rawitscher (1944) 

A subclasse das fanerófitas mais numerosas, nesta gradação 
da Savana, é a das microfanerófitas (fanerófitas de 2 a 5 m), sendo 



muito raras as mesofanerófitas (fanerófitas de 5 a 50 m), e, com 
razoável registro de indivíduos, surgem as nanofanerófitas. Den
tre estas citam-se Cassia orbiculata, Ouratea spectabilts. Erv
throxylum tortuosum, E suberosum. Connarus suberosus. Mtmosa 
claussemt. Salacia cmerea e Eremanthus glomerulatus 

Durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro, cerca 
de 70 a 75% das espécies fanerófitas estudadas perdem suas fo
lhas. Normalmente, inicia-se a queda em julho, para rebrotarem 
somente nos primeiros dias de setembro. 

Dentro do período anual observado, o maior número de espé
cies floridas encontra-se nos meses de julho, agosto e setembro. 
No entanto, neste último mês, a taxa de floração não é muito acen
tuada, apesar de que, naqueles dois outros, somente 20 a 30% 
das espécies encontram-se floridas. 

A frutificação das espécies foi mais intensa nos meses de 
julho, agosto, setembro e outubro. Por outro lado, nos meses de 
julho e agosto do ano de 1 980, o número de espécies frutificadas 
era bem superior àquele apresentado nos mesmos meses em 
1979 

A grande amplitude de variação entre as taxas de espécies 
floridas (20 a 30%) e frutificadas (18 a 36%), dentro de cada esta-. 
ção fitoecológica, mostra a interdependência existente entre os 
estágios biológicos e o meio. 

Finalmente, o prosseguimento das pesquisas sobre as caméfi
tas e hemicriptófitas, juntamente com as fanerófitas estudadas, 

Família Nome científico 

Anacardiaceae Anacardwm humtle St Hil 

Annona conacea Mart 
Annonaceae 

A crotomfo!ta Mart. 

permite estabelecer, estatisticamente, a participação destas 
classes ecológicas na Região da Savana 

Conforme citado (4 2 1 1 ), não foi possível ao Projeto RA
DAMBRASIL realizar o estudo fitossociológico a nível mais 
detalhado e abrangente em todas as regiões fitoecológicas 
Seria interessante que outras instituições assumissem o prosse
guimento desse estudo, especialmente o IBDF, uma vez que esse 
órgão dispõe de infra-estrutura mais apropriada a sua conse
cução. 

4 2.5 - FLORÍSTICA 

As espécies a seguir relacionadas constituem, basicamente, o 
resultado da identificacão do material botânico coletado nos 
observatórios fitoecológicos e remetido ao Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro Coletou-se, também, uma infinidade de espécies 
rasteiras, notadamente gramíneas, além de pouco menos de uma 
dezena de Palmae, mas que infelizmente não foi poss[vel deter
minar. Neste particular, as espécies deste porte mencionadas no 
item Discussão dos resultados foram determinadas pelo emi
nente professor Ezechias Paulo Heringer, durante sua visita à 
estação fitoecológica 01 

Salienta-se o fato de que as espécies Peschiera affmts (M. Arg ) 
Miers e Ourantha aff repens L não representam coletas de 
material dos indivíduos relacionados nas estações fitoecológi
cas, mas sim noutras áreas do Parque Nacional de Brasília 

Nome vulgar 

Caju-rasteiro 

Araticum-cortica 
Araticum-do-c~mpo 
Ma rolo 

Asptdosperma verbasctfoltum M Arg Peroba-do-campo 
Apocynaceae Hancorma specwsa M Arg Mangaba 

Peschtera affmts (M Arg ) Miers 

Araliaceae Dtdymopanax macrocarpum (Cham & Schl) Seew 
Chapéu-de-frade 
Mandiocão 
~· 

Bombacaceae Enotheca pubescens (Mart & Zucc ) Shott & Endl Pai na-do-campo 

Burseraceae Protium almecega March Almécega 

Caryocaraceae Carvocar brast!tense Camb Pequi 

Aspt!ta e!tpttca Ba k 
Bacchans leptocepha/a DC 

Compositae Eremanthus glomerulatus Less Macieira-preta 
Eupatonum squa!tdum DC 
Ptptocarpha rotundifo/ia (Less ) Bak Assa-peixe-branco 
Vemoma ferrugmea Less 

Connaraceae Connarus suberosus Planch var fulvus (Pianch ) Forero 
Bico-de-papagaio 
Brinco 

Dilleniaceae Davi/la el!tpttca St - H i I 

Ervthroxy/um sp 
Erythroxylaceae Ervthroxy!um suberosurr~ St - Hil Mercúrio-do-campo 

Ervthroxylum tortuosum Mart Muxiba 

Croton goyazensts Muell Arg 
Euphorbiaceae Mamhot gract!tpes Pohl emend (Rogers & Appan ) 

Maprounea brasi!tensts St - H i I 

Flacourtiaceae Caseana st!vestns Sw Erva-de-tiú 
------

Guttiferae Ktelmeyera spp Paus-santos 

Hippocrateaceae Salacta cmerea Rizz Jambinho (?) 

Hyptts crimta Benth 
Labiatae H macrantha Benth 

H aff pedunculans 
-
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Fam11ia Nome científico Nome vulgar 

Cassia basifolia Vog 
C conferta Benth 

Leguminosas caesalpinioideae C orbJculata Benth 
Hymenaea stJgonocarpa Mart Jatobá-do-campo 
SclerolobJUm pamculatum Vog Carvoeiro 

Taxi 
Cal/iandra dysantha Benth 
D1morphandra mo!lis Benth. Faveiro-do-campo 

Barbatimão-de-folha-
miúda 

Leguminosas mimosoideae Enterolobium gummderum (Mart) Macbr Orelha-de-macaco 
M1mosa claussemi Benth. 
M lanugmosa Glaz ex Burkart 
Plathymema reticu/ata Benth. Vinhático-do-campo 
Stryphnodendron barbadetimam (Vell.) Mart. Barbatimão 

Aeschynomene pauclfo!Ja Vog 
And1ra humi11s Mart ex Benth Angelim-de-morcego 

Angelim-do-campo 
Mata-barata 

Bowd1chia wgi!JOides H B K Sucupira-preta 
Leguminosas papilionoideae Sucupira-vermelha 

Dalberg1a violacea (Vog ) Malme Jacara ndá-caviúna 
Desmodium sp Pega-pega 
Machaenum acutlfo!JUm Vog Jacarandá -do-campo 
Pterodon pubescens Benth. Sucupira-branca 

-~-- - ~-------------

Loranthaceae Phth1rusa ovata (Pohl ) Eichl 

Lithraceae 
Cuphea remotlfo!Ja St - Hil 
Lafoens1a sp Pacari 

Byrsomma coccoloblfo!Ja (Spr) Kunth Muricizinho 
8 verbasclfo!Ja (L) Rich Murici-de-ema 

Malpighiaceae Murici-peludo 
Heteroptens aff conacea Juss 
Schwanma sp 

Malvaceae Pavoma 1osa-campestns St - Hil 

Melastomataceae M1coma alb1cans (Sw ) Tr 
M poh!Jana Cogn 

GomJdesJa lmdemana Berg 

Myrtaceae 
MyrcJa a/bo-tomentosa Camb 
M decrescens (Bg ) Legrand 
PsJdJUm f1rmum Berg 

Nyctaginaceae Guap1ra tomentosa (Casar) Lundell 

Ochnaceae Ouratea spectabJ!Js (Mart) Engl Pau-de-cobra 

Oxalidaceae Oxa!Js hlrsutJss1ma Mart & Zucc 

Proteaceae Roupa/a montana Aubl var tomentosa (Pohl ) Sleumer 
Carne-de-vaca 
C a ti nga-de-barrão 

Chomel1a nbesJOides Benth 
Tocoyena sp Douradão 

Rubiaceae Jenipapo-de-cava lo 
Jenipapo-do-campo 

Sapotaceae 
Poutena ramdlora (Mart) Radlk Abiu-carriola 
Poutena sp 

Smilacaceae Sm1lax goyazana A DC Japecanga 

Styracaceae Styrax ferrugmeus Nees & Mart Laranji n h a -do -cerrado 

Symplocaceae Symp/ocos sp 

Verbenaceae Durantha aff repens L 

Oualea grandlflora Mart Pau -terra-folha-iarga 

Vochysiaceae O mulfiflora Mart ssp pubescens (Mart ) Stafl. Pau -terra-vermelho 
O parvlflora Ma rt. Pau-terra-folha-miúda 
Vochys1a ei!Jptlca Mart. var. elliptlca 
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4.3- ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS (Apêndice 11) 

4.3 1 -APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho analisa os dados resultantes do levanta
mento da potencialidade lenhosa da área da Folha SD 23 Brasília, 
no tocante à formação Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e 
ao Contato Savana/Floresta Estacionai com predominância da 
Floresta Estacionai 

Na Formação Campestre, ao lado da análise estatística relativa 
aos parâmetros de tendências central e de dispersão, são feitas 
comparações da média e da variância com as mesmas variáveis 
desta formacão, obtidas em levantamentos de outras áreas efe
tuados pelo, Projeto RADAMBRASIL Tais comparações permi
tem investigar a existência ou não de diferenças estatísticas 
significativas entre elas A importância do conhecimento da 
potencialidade média atual destas áreas é ressaltada pelo rele
vante subsídio que representa para o aproveitamento de seus 
recursos em escala industrial Com base nesta potencialidade 
são feitas consideracões a nível especulativo com relacão à 
chamada área de carv~ejamento, tendo em vista as conside~áveis 
mudanças que ocorreram nos últimos dez anos pertinentes à ocu
pação de terras outrora consideradas marginais para o desenvol
vimento de outras atividades agrícolas 

Nas áreas florestais enfatizam-se os danos de natureza ecoló
gica e econômica causados pela exploração indiscriminada que 
vem se processando sistematicamente através da simples 
retirada de madeiras de espécies de aceitação garantida no mer
cado nacional 

4 3.2- FÓRMULAS UTILIZADAS 

4 3 2 1 -Volume individual 

1T 
~2 H.ff v = 

4 

onde: 
V volume individual (m 3

) 

~ DAP (m) 
H altura comercial (m) 
ff fator de forma 

4.3 2.2- Volume médio e número de árvores por hectare 

~ Xi 

n 

onde 

x média do volume ou do número de árvores 
Xi volume ou número de árvores de cada unidade de 

amostra 
n número de unidades de amostras 

4 3 2 3 - Variância 

~ Xi2 
- nx2 

n -1 

onde 

s2 variância 
Xi volume ou número de árvores em cada unidade de 

amostra 
n número de unidades de amostras 

x = média do volume ou do número de árvores 

4 3.2.4 - Desvio padrão 

s = ff 
onde 

desvio padrão 
variância 

4 3.2 5 - Erro padrão 

s 
sx= 

onde 
sx 
s 
n 

erro padrão 
desvio padrão 
número de unidades de amostras 
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4 3.2 6 - Erro de amostragem 

sx 
E% = ---X 100 

onde 
E% = erro de amostragem 
Sx = erro padrão 
x = média do volume ou do número de árvores 

4 3 2 7 - Coeficiente de variação 

CV% 

onde 

c v 
s 
x 

s 
X 100 

coeficiente de variação 
desvio padrão 
média do volume ou do número de árvores 

4 3 2 8- Intervalo de confiança 

IC [x - tSx s; ;.t s; x + tSx] = 95% 

onde 
IC intervalo de confianca 
x média (estimativa) · 
t valor tabelar (nível crítico de probabilidade) 
Sx erro padrão 
f.L média verdadeira 

4 3.2 9 - Teste t (comparação entre médias) 
(x2 - x, l 

onde 

t' valor calculado para comparação com o valor de t obtido 
em tabela 

X, e x1 = estimativas das médias de duas populações 

S2 = variância média obtida através de ponderação 

n2 e n
1 

= número de unidades de amostras de cada 
população 

Obs: Duas médias são consideradas significativas quando o 
valor calculado (t') exceder o valor tabelar (\) 

4 3 2 1 O- Teste F (comparação entre variâncias) 

5 2 maior 
F' 

5 2 menor 

onde 

F' valor calculado para comparação com o valor obtido na 
tabela (Ft) 

5 2 maior = variância de maior valor absoluto 
5 2 menor = variância de menor valor absoluto 
Obs: Pelo mesmo raciocínio do item anterior, a existência de 

diferença significativa entre duas variâncias é evidenciada 
quando o valor calculado (F') exceder o valor obtido na 
tabela (Ft) 

4 3 3- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

A disposição gráfica dos dados propicia condicões para uma 
análise referente à dispersão dos parâmetros e~ torno de seu 
valor médio, tanto em relação ao volume como ao número de 
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árvores. Tanto maior a distância dos pontos à média, maior será a 
variação, a qual também pode ser expressa numericamente pelo 
coeficiente de variação 

4 3 4- METODOLOGIA 

4 3 4 1 - Sistema de amostragem 
Neste trabalho, manteve-se o sistema de amostragem que de há 
muito vem sendo utilizado pelo Projeto RADAMBRASIL, que é a 
Amostragem Acidental Estratificada A eficiência deste sistema 
foi comprovada em inúmeros levantamentos onde a cobertura 
vegetal apresenta grande variação estrutural. 

4 3 4.2 -Tamanho e forma das unidades de amostras 

O tamanho da unidade de amostra deve ser suficiente para repre
sentar adequadamente a população a ser inventariada (lnventory 
and evaluation of the forest resources in the State of Pará, Brazil, 
1975) No presente caso, utilizaram-se unidades de amostras de 
0,5 h a, correspondente a um retângulo de 250m x 20m, embora 
este formato resulte numa maior quantidade de árvores limítrofes 
quando comparado com unidades de amostras quadradas ou 
circulares (I nventory and evaluation o f the forest resources in the 
State of Pará, Braz i i, 1 975) O mesmo recomenda que a amostra 
retangular não exceda 30m de largura, dado que faixas mais lar
gas são de difícil controle e conseqt.ientemente podem resultar 
em muitos erros 

4 3 4 3- Equação de regressão utilizada para a obtenção do vo-
lume de biomassa parcial em áreas de Savana (Cerrado) 

4.3 4 3 1 - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

V(st) = 1,009546076 + 7,279679252 G 
onde 
V(st) =volume de biomassa parcial (estéreo/ha) 
G =área basal (m2/ha) 

4 3 5- CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO E DO CONTATO 

4 3 5 1 -Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

4 3 5 1 1 -Localização, extensão e acesso 

Esta formação localiza-se em quase toda a área da Folha, notada
mente na sua porção central, ocupando uma superfície de 113 24 7 
km2 A acessibilidade é grandemente facilitada pela infra-estrutu
tura viária já existente, representada principalmente pelas BR-
020 e BR-242, além de inúmeras outras rodovias estaduais da 
Bahia, Minas Gerais e Goiás 

4 3 5 1 2 - Geologia, relevo e solos 

A litologia dominante está representada pelo Cretáceo-Formacão 
Urucuia, ocorrendo também em áreas pertencentes ao Terciá~io
Ouaternário, Pré-Cambriano (Grupo Bambuí e Grupo Araí), além 
do Complexo Goiano (vide 1 - Geologia). As unidades geo
morfológicas que mais caracterizam a área de ocorrência desta 
formação são o Chapadão Central, Patamares do Chapadão, Cha
padas do Distrito Federal e Pedi plano do Tocantins (vide 2- Geo
morfologia) Embora o Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e 
Álico textura média e argilosa seja o solo dominante, há também 
uma significativa ocorrência de Areias· Quartzosas Distróficas e 
Álicas, além de Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa e 
média, Combissolos Álicos, Litólicos Álicos e Laterita Hidro
mórfica (vide 3- Pedologia) 

4 3 5.2 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

4 3 5.2 1 - Localização, extensão e acesso 

Situa-se na porção oeste da área compreendida pela Folha SD 23 
Brasília, ocupando uma superficre de 27 234 km2 O acesso é fei
to pela BR-020 e rodovias localizadas nos Estados de Goiás e 



Minas Gerais e no Distrito Federal; inúrne1as rodovias vicinais 
complementam a infra-estrutura viária existente. 

4 3 5.2.2 - Geologia, relevo e solos 

Assenta-se sobre terrenos do Pré-Cambriano (Grupo Bambu0 
(vide 1 -Geologia) com relevo pedi planado (vide 2- Geomorfolo
gia) Solos bem desenvolvidos, corno a Terra Roxa Estruturada 
Similar Eutrófica e o Cambissolo Eutrófico (vide 3 - Padologia), 
são responsáveis pelo aparecimento desta vegetação de grande 
porte que é a Floresta Estacionai Semidecidual Subrnontana, 
dominante neste Contato 

4 3.6- DISCUSS)\Q E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4 3 6 1 - Savana Arbórea Aberta (Ca1npo Cerrado) 

O baixo potencial médio (estéreo/ha) obtido pode ser atribuído à 
pouca capacidade nutricional de seus solos e à intensa devasta
ção de suas áreas, provocadas pela crescente ocupação humana 
As unidades de amostras que apresentam os maiores volumes 
não ultrapassaram os 94 estéreos por hectare Como uma elevada 
quantidade de amostras apresenta baixa volumetria, isto neces
sariamente pressionou para baixo o valor médio ancontrado (Tab 
4 XI e Fig 4 37). Albuquerque (1972) afirma que, em distribuição 

TABf:LA 4X! 
Distnbuiç·ão do volume e número de árvores por amos1ra 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cenado) 

N'? da amostra ~oium~~~~=r N? de árvores ;h a 
----- ! 

01 36,32 216 
02 48,33 374 
06 41,05 346 
07 18 48 140 
09 40,83 280 
10 23 07 220 
14 35.73 334 
15 47,02 206 
16 36,83 382 
22 26,85 218 
23 38.43 198 
25 9:l61 544 
26 30 71 ~58 
27 25 61 248 
28 29,11 282 
29 24 96 248 
30 63 03 568 
31 46 14 390 
32 19.43 164 
34 36 10 328 
47 48,04 350 
49 41 85 330 
50 40.76 129 
52 25 61 180 
55 9 96 104 
56 9 82 74 
57 12,88 84 
58 21 47 94 
60 24 96 13ô 
61 22,92 244 
62 58 88 292 
63 70 53 514 
67 26 05 208 
68 25,83 200 
70 28,45 270 
71 24,01 208 
74 19,86 194 
75 31,88 264 
76 50,00 404 
78 25 40 118 
79 44.47 288 
80 60 56 37G 
82 80 80 516 
83 60 05 464 
84 67,55 262 
86 37 12 312 
99 51,31 328 

109 24,23 182 
110 54,52 272 
112 14,84 132 
115 55.75 312 
116 43,01 334 

Me'dia 37,97 276 
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Fig 4 37- Variação do volume e número de .:írvores por amostra 

assimétrica (como se suspeita que ocorra neste vaso), a média 
aritmética perde a sua representatividade Assim, apenas uma 
análise isolada desta variável não é suficiente para que se faça 
uma avaliação da sua capacidade produtiva 

Dentre as medidas de dispersão. a variância e seu resf.Jectivo 
desvio padrão apresentaram valores altamente satisfatórios O 
valor do coeficiente de variação, relativamente elevado, é muito 
mais devido ao baixo volume médio encontrado do que ao ele
vado valor do desvio padrão O erro padri:ío, que significa a quanti
dade de estéreos/ha que se pode erra.- quando se estima a média, 
tanto quanto esta, não pode ser analisado isoladamente, pois seu 
valor absoluto não reflete o quanto representa em termos porcen
tuais O indicador mais adequado é o erro de amostragem, cujo 
valor encontrado confere às informações obtidas o necessá1 i o 
respaldo estatístico, principalmente considerando o nível regio
nal do levantamento (Tab 4 XII) 

4 3 6.2- Contato Savana/Floresta Estacionai 

Neste Contato, com domínio da Floresta Estacionai Semideci
dual Submontana, foram alocadas quiltro (4) unidades de amos 
tras, quantidade insuficiente para uma análise estatística dos 
parâmetros quantitativos De qualquer forma, através dos dados 
extraídos destas unidades de amostras e que constam da Tabela 
4.XIII. pode-se inferir que o volume médio bruto obtido, consi
derado alto quando comparado com áreas similares, deve-se à 
alta participação de indivíduos de espécies vulgar mente conheci
das como barrigudas, consideradas atualmeme corno sem ex
pressão comercial, o que, sem dúvida, mascara o resultado 
obtido Entretanto, deve-se ressaltar a expressiva participação de 
aroeira, tanto em volume como em numero de árvores, em quase 
todas as unidades de amostras, o rjue faz com que seu volume por 
hectare seja considerado altamente factível para fins de explora
ção madeireira Em menor escala registra-se também a boa 
volumetria e número de árvores do ipê-roxo; cedro, braúna e 
gonçalo-alves, pelo menos na área inventariada, não apresenta
ram freqüência significativa, capaz de torná-las passíveis de 
uma exploração. 
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TABELA 4XII 
Sumário dos resultados estatísticos 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Média Variância Desvio padrão Erro padrão Erro de Coeficiente de Intervalo de confiança N? de unidades 
(x) (S2) (S) (Sx) amostragem (E%) variação (CV%) (I C) de amostras 

Volume 37,97 278,32 16,68 2,31 6,08 43,93 [33,33:S,U:S42,61] ~ 95% 52 
N~ de 276 11 291,92 106,26 14,74 5,34 38,50 [246:S ,u :S 306] ~ 95% 
árvores 

TABELA 4XIII 
Distribuição do volume e número de árvores por amoStra (ha), volume e número dos exemplares de maior cotação comercial e percentual do volume das barrigudas 

em relacão ao total 
Contato Savana/Floresta Estacionai (Fio~esta Estacionai Semidecidual Submontana) 

Exemplares 

N' da Volume %volume N~ de Aroeira lpê-roxo Cedro Braúna Gonçalo-alves 
(m3/ha) amostra barriguda árvores 

(h a) V oi N~ de V oi 
(m 3/ha) árvores (m 3/ha) 

35 74 60 25,5 152 11,68 120 7,12 
36 68,42 - 220 8,58 24 16,92 
39 107 98 56 146 4,80 06 5,44 
73 223,32 47,7 228 30,34 46 -

Média 118,58 - 186 13 85 27 9,83 

4 3 7- ESTUDO COMPARATIVO DA POTENCIALIDADE DAS 
ÁREAS DE SAVANA (CERRADO) LEVANTADAS PELO 
PROJETO RADAMBRASIL 

O levantamento quantitativo da Savana (Cerrado) na área da Folha 
SD 23 Brasília permite diagnosticar a potencialidade média desta 
vegetação em quase toda a Região Centro-Oeste do Brasil, consi
derando também as outras áreas já levantadas Os resultados 
obtidos refletem as condições gerais desta vegetação, extrema
mente afetada pela interferência humana. Isto, de qualquer 
forma, não tem nenhuma relação com a precisão destes dados, 
que é altamente satisfatória (Tab 4 XIV) 

Por outro lado, visando a maiores subsídios à utilizacão destes 
recursos, foram efetuados testes estatísticos, para comparação 
entre variâncias (Teste F) e médias (Teste t) que permitem detec
tar a existência ou não de diferenças estatísticas significativas 

N~ de V oi N? de V oi N? de V oi N? de 
árvores (m 3/ha) árvores (m3/ha) árvores (m 3/ha) árvores 

26 20,46 32 - - - -
40 - - - - - -
16 - - - - - -
- - - 39,94 24 4,82 12 

27 - - - - - -

entre elas Evidentemente estes testes poderiam ser substituídos 
pelo Teste de Bartllet e Análise de Variância, respectivamente, os 
quais comparam de urna vez todas as variâncias e médias, inde
pendentes de sua quantidade. Apenas por motivos de ordem 
operacional optou-se por aqueles já citados 

Os resultados de ambos os testes estão sumariados nas 
Tabelas 4 XV e 4 XVI e levam às seguintes considerações: 
- duas variáveis (variância ou média) são consideradas signi
ficativas (não pertencem à mesrna população) a um dado nível de 
probabilidade, quando o valor calculado (F' ou t') excede o valor 
tabelar (F, ou t,), a não significância evidencia-se quando 
ocorre o contrário; 

-as médias de volume (st/ha) das Folhas SC 22 Tocantins e 
SE 22 Corumbá não apresentaram diferenças estatísticas signifi
cativas entre si, diferem, entretanto, de todas as demais; 

TABELA 4 XIV 
Estudo comparatiVO da pmencialidade das áreas de Savana (Cerrado) levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL 

~~ 
Savana Arbórea Abena (Campo Cerrado) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Área (ha) Volume médio a 
(st/ha\ 

SC 22 Tocantins 7100000 50,31 
SE 21 Corumbá 4 825 800 54,11 
SD 21 Cuiabá 9 428 000 24 59 
SD 22 Goiás 14 704 000 42,97 
SD 23 Brasnia 1 o 784 100 37,97 

TABELA4 XV 
Comparação entre variâncias- Teste F 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

s' s2 s2 s2 
1 2 3 4 

s' . . NS 1 

s2 2 NS . 
s' 

3 
. 

s2 
4 

s' 5 

"' Significativo 
NS- Não significativo 
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Vanância 
s2 

472,52 
245,61 
225,14 
437,33 
278,32 

s2 
5 

* 

NS 

NS 

* 

Erro de 
amostragem (E%) 

6,81 
4,36 
8,30 
3,75 
6,08 

x, 

x2 

x3 

x4 

X5 

"' Significativo 

Área lha) 
Volume médio 

(st/ha I 

- -

2 799 100 100,46 
- -

390 300 131 67 
- -

TABELA 4XVI 
Comparação entre médias -Teste t 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

x, x2 x3 

NS . . 

NS- Não significativo 

Erro de 
amostragem (E%) 

-
7,89 
-

10,46 
-

x4 Xs . . . . . . 
NS 



-a média X3 (SD 21 Cuiabá) difere estatisticamente de X4 (SD 22 
Goiás) e de Xs (SD.23 Brasília), além das diferenças já citadas com 
X, (SC.22 Tocantins) e X2 (SE 21 Corumbá); 
- a média X4 (SD 22 Goiás) não é equivalente a nenhuma das 
precedentes (X,, X2 e X3 ) ocorrendo o contrário, entretanto, com 
relação a X5 (SD.23 Brasília), sendo neste caso consideradas 
como pertencentes a uma única população, o que facilita o plane
jamento para o aproveitamento de seus recursos, visto tratar se 
de áreas contíguas; 
-as variâncias S~ (SC.22 Tocantins) e S~ (SD 22 Goiás) são 
equivalentes entre si mas diferentes das demais; 
-as variâncias S?2 (SE.21 Corumbá) e S~ (SD 21 Cuiabá) são 
equivalentes entre si, estimando portanto o mesmo parâmetro 
Neste caso, dentro de um critério de prioridade para exploração 
de seu potencial lenhoso, a escolha recairia sobre X2 (SE.21 
Corumbá), por apresentar um maior volume médio; 
- todos os testes foram efetuados com um nível de 95% da pro
babilidade Provavelmente, os resultados obtidos seriam ligeira
mente alterados se este valor probabilístico fosse aumentado 
para 99%; e 
- deve-se ressaltar que os resultados ora apresentados são 
aproximados, dado que o número de observações (n) em cada 
Folha é diferente (Gomes, 1 978) 

4 3 8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A potencialidade lenhosa da Folha SD 23 Brasília está repre
sentada principalmente pela área de Contato Savana/Floresta 
Estacionai mas com dominância da cobertura florestal e pelas 
imensas áreas cobertas com Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerrado) 

No primeiro caso, não obstante a amostragem efetuadil não 
tenha sido intensa, foi suficiente para detectar que a frequência e 
a volumetria por unidade de área de algumas espécies, notada
mente aroeira e cedro (Tab 4 XIII), ensejam, embora de forma 
desordenada, a sua exploração intensiva. A primeira, pela sua ele
vada cotação no mercado nacional, justifica o seu transporte em 
grandes distâncias, principalmente para o Estado de São Paulo, 
onde é utilizada como moirões e postes, dada a sua grande resis
tência à podridão 

Evidentemente, uma exploração praticamente monoespecí
fica, pela sua continuidade, o que parece bastante provável, ten
derá a empobrecer a floresta, principalmente considerando que 
não há nenhuma preocupação com a regeneração natural Na 
verdade, tal prática não deve ser considerada uma exploração flo
restal, caracterizando muito mais um extrativismo, naquilo que 
ele tem de mais empírico 

Fica claro que o objetivo maior é o lucro imediato, o qual, como 
quase todos os ganhos fáceis, ou seja, aqueles que não são resul
tantes de nenhum investimento que permita um aumento da pro
dução e da produtividade, se caracteriza pelo seu caráter 
efêmero, já que num curto espaço de tempo haverá o exaurimento 
das espécies ora intensamente exploradas 

A situação fica ainda mais agravada pelo uso das áreas flo
restais para atividades não compatíveis com a vocação da terra, 
como é o caso da agricultura de subsistência e da pecuária 
extensiva 

Diante de tal situação, são praticamente nulas as perspectivas 
de que estes recursos florestais sejam aproveitados de forma a 
torná-los plenamente integrados no contexto econômico da 
região. 

Com relação às áreas de Savana (Cerrado), representadas de 
forma expressiva pela formação Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerrado), os resultados obtidos, aceitáveis em face da atual con
juntura de intensa ocupação da terra, constituem o ponto de 
partida para um planejamento visando à exploração do seu 
potenciallenhoso para a produção de carvão vegetal. Para tanto é 
necessária uma reavali'ação da quantificação deste potencial. de 

vez que a disponibilidade atual de matéria-prima não mais pode 
ser baseada em levantamentos feitos há alguns anos, não refle
tindp portanto a situação presente. 

E o caso por exemplo de órgãos como o Instituto Estadual de 
Florestas (1970) que, baseado em tais levantamentos, preconiza 
a sustentação na área de Savana (Cerrado), respaldada em um 
rendimento mínimo de 30m 3 de carvão por hectare. Para que isto 
seja possível é necessário que se tenha, considerando um fator 
de transformação lenha/carvão de 3,3 (Fundação Centro Tecno
lógico de Minas Gerais, 1979), uma disponibilidade média de 
lenha em torno de 100 m3/ha, o que evidentemente, nas con
dições atuais, é uma quantidade excessivamente otimista e de 
difícil conciliação com a realidade. 

Há, todavia, a necessidade de se ressaltar que tais previsões 
foram feitas considerando que grandes áreas de Savana (Cerra
do) poderiam ser conservadas, e dada a sua grande capacidade 
de regeneração natural por brotação, seria possível alcançar 
tais índices. 

Por outro lado as grandes mudanças que ocorreram ao longo 
dos últimos dez anos, com relação à ocupação de terras, tornaram 
obsoleto o raciocínio ocorrente na época e resumido pelo Insti
tuto Estadual de Florestas (1970), no qual "o fator distância, 
sendo limitante, exclui a exploração de lenha para a produção de 
carvão vegetal em grandes áreas dos Estados de Goiás e 
Bahia". 

Se a potencialidade de algumas áreas de Savana (Cerrado) 
destes estados, levantada pelo Projeto RADAMBRASIL, já não 
atinge os níveis de alguns anos atrás, e levando em consideracão 
a sua distância em relação aos centros consumidores, há fortes 
indícios para supor que a potencialidade desta vegetação na 
chamada área de carvoejamento (Conselho de Não Ferrosos e 
Siderurgia, 1978), compreendida entre os paralelos 1 7° e 21 oS e 
os meridianos 40° e 4 7° WGr, não justifica atualmente seja 
considerada como tal. baseado no fato de que, além da intensa 
exploração para produção de carvão, há a destruição do material 
lenhoso quando da implantação de projetos agropecuários 

Dentro deste contexto pouco animador, agravado com as pre
visões de que até 1985 a maioria das indústrias siderúrgicas 
ainda serão altamente dependentes do carvão vegetal, pro
veniente de vegetação nativa e em especial da Savana (Cerrado). 
o deslocamento da área de carvoejamento mais para o norte e 
noroeste parece ser inevitável, desde que devidamente equacio
nado o problema de custos de transportes 

Assim, o potenciallenhoso desta vegetação (Savana) na Folha 
SD 23 Brasília constitui uma alternativa para evitar o início de 
uma crise de abastecimento a curto prazo no setor, principal
mente considerando a sua posição em relação aos centros con
sumidores e a infra-estrutura viária já existente 
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8 - Destaca a ocorrência do Ccphaloccreus sp que se observa nas crisws da Chapada Diamantina Folha SD 23-X-8 
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RESUMO 

Este trabalho abrange, na sua primeira parte, um estudo sucinto 
da capacidade natural dos recursos renováveis da área corres
pondente à Folha, baseado na determinacão, caracterizacão 
classificação e mapeamento de seus "result~ntes-de-interação'< 
assim denominados os entes conceituais formados pela ação 
convergente dos sistemas clima, relevo e solo Os resultados aqui 
consubstanciados em um mapa, escala 1:1 000 000 e seu cor
respondente relatório, apresentam cinco classes, 21 subclasses, 
121 séries e 320 unidades, do sistema adotado 

A segunda parte oferece um diagnóstico da situacão atual 
através da caracterização do espaço agrícola nos seus diferente~ 
tópicos, ao mesmo tempo em que faz a correspondente correla
ção com o uso potencial, tal como definido pelo estudo da capaci
dade natural anteriormente referido, que, conjuntamente à forca 
de trabalho disponível para o setor primário da economia, detér
mina seus coeficientes de saturação, uso e excesso, comentados 
a nível estadual e microrregional. 

De acordo com o dimensionamento dos referidos coeficien
tes, cujos dados utilizados referem-se aos anos 1970 e 1975, 

pode-se inferir que a Folha, como um todo, apresenta uma acen
tuada subutilização do seu potencial disponível, constatando-se, 
ainda, a existência de excedentes de força de trabalho em relação 
à maior quantidade absorvível sob condições de máxima produ
ção e produtividade simultâneas Constata-se ainda que esses 
excedentes poderiam ser plenamente absorvidos mediante 
mudanças na estrutura de uso, que visem à ocupação do espaço 
agropecuário de acordo com sua capacidade natural 

Por último, o clima caracteriza-se pela existência de duas 
estacões bem definidas, com máximo pluviométrico no verão e 
míni~o no inverno, resultante do comportamento dos sistemas 
atmosféricos na área Por outro lado, a posição geográfica em que 
se insere a Folha determina temperaturas elevadas e pequena 
variação anual 

As características hídricas verificadas no espaço analisado 
permitiram a delimitação de cinco climas, variando do úmido ao 
semi-árido, e quinze mesoclimas constantes do espaço climático 
regional 
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ABSTRACT 

The report summarizes, in its first part, a study about the natural 
capacity of renewable resources of the SD 23 Brasília Sheet The 
study is based on the determination, caracterization, classifica
tion and mapping ofthe interaction ofthree ma in factors: climate, 
relief and soils The results, maps and report, are related to 5 
classes, 21 subclasses, 121 series and 320 units of the 
adopted system 

The second part presents a diagnosis about the real situation, 
throughout characterization ofthe land utilization and its severa! 
subjects, and makes a correlation with its potential use as defined 
by the land capacity classification and the available handiwork, 
both determining three coefficients: saturation, use and excess, 
which are comented in two leveis: microrregion and state 
are a. 
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According to the used coefficients based in 1970 and 1975 
data, it was detected a subutilization ofthe area if compared with 
its available potential, excess of handiwork, relative to the great 
quantities absorvible under the highest production and pro
ductive conditions 

The report points out that those excedents could be absorbed 
through modifications in the structure of use that aim at occupa
tion of land utilization according to its natural capacity 

Two seasons are quite well defined and climate is influenced 
by them: the wet summer(high rainfall) and the winterwith its low 
rainfall On the other hand, the geographic position of the area 
determines high temperatures with narrow annual variation 

According to the described characteristics, the area is domi
nated by five climate types, varying from the umid until the 
semiarid, and some other fiheen intermediate mesoclimates 



5.1 -CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

5.1 1 -SISTEMÁTICA E METODOLOGIA* 

5 1 1 1 -Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homo
gêneas sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em sín
tese, o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento desse potencial, estes estudos são freqüentemente 
incluídos entre os pedológicos, porém esta conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situacão. 

Naturalmente que os mapas 'pedológicos constituem 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 corno 
produto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais 
natural que formu:ar uma metodologia que faça uso total dessas 
informações, interpretando-as de forma a permitir a classificação 
dos recursos naturais renováveis, segundo sua capacidade de 
uso potencial 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são neces
sários pa1a preencher os vazios não cobertos pelas diferentes 
ca1tas produzidas pelo P1ojeto Isto é facilmente compreensível 
quando se conside1a que a finalidade precípua das dive1sas 
Divisões do P10jeto RADAMBRASIL não está dirigida apenas a 
alimentar este tipo de trabalho 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço 
realizado, no sentido de usar plenamente as informações pro
venientes da interpretação das imagens de radar, tem resultado 
na formulação de uma sistemática e de uma metodologia pró
prias, que em muitos aspectos constituem inovações de aplica
ção universal, como poder-se-á constatar pela leitura dos 
capítulos pertinentes 

Deve-se também destacar o fato de que a dete1minacão da 
capacidade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias for
mas de aproveitamento dss informações pedológicas. geo
morfológica'3, geológicas, de vegetação, cartográficas e outras 
que, por este motivo, são denominadas básicas 

Por outro lado, vale a pena salientai que os trabalhos interpre
tativos, 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 Assim os estudos sistemático-naturais, cuja elaboração 
é prepondera:-Jtemente acadêmica, são "traduzidos" de suas for
mas puras a suas formas aplicadas Consequentemente, estas 
últimas refletem o g1au de exatidão das escalas aceitas nos tra
balhos básicos 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos 
mapas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram dis
poníveis na escala 1 :250 000 

Em futuro próximo, em face da disponibilidade, ainda não 
completa, de mapas topográficos na escala 1:100 000, poder-se
á reajustar o mapeamento e assim ficar-se-á bem mais perto 
do ideal 

É pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciacão entre 
o potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial 
econômico 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não 
produzir Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora 
apresentado, através de levantamentos que compreendem o 
delineamento de suas diversas manchas, com potencialidades 
de produção diferentes, sob1e mapas de escalas adequadas 
Estes mapas vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, 

* Por Eduardo Mendoza Torrico 

onde estão explicitados os critérios sistemáticos e metodológi· 
cos que foram aplicados na sua elaboração e o significado de 
cada um dos símbolos cartográficos neles usados 

Potencial econômico é a capacidsde de gerar bem-estar ou 
iiqueza Sua determinação envolve, além do potencial natural, 
problemas de infra-estrutura, de tecnologia e de mercado. para 
não fala1 em outros de igual importância 

Assim, por exemplo, não há dúvida dA que na Amazôni;; exis
tem áreas com capacidade de ótima p1odução No entanto, dadas 
as deficiências infra-estruturais, sua capacidade de gerar bem
estar é nula ou quase nula. Da mesma maneira, duas áreas com 
capacidades naturais iguais podem ter capacidades econômicas 
diferentes, pelo mero fato de estarem a diferentes distâncias do 
mercado consumidor, ou sobre diferentes tipos de estradas, ou 
porque uma recebe tecnologia diferente em relação à outra, ou 
porque estão presentes várias combinações dos fatores ano
tados 

Nada impede de se p1oceder a uma avaliação do potencial 
econômico, porém, neste caso, mister se faz considerai todas as 
va1iáveis em jogo De outra maneira chegar-se-á a resultados 
pouco satisfatórios 

Aqui, tem-se p1eferido faze1 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 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao nível de pla
nejamento e assessoramento, não se fazendo praticamente ne
nhum uso ao nível de extensão, para não falar aO nível de 
agriculto1 Este fato não é unicamente conseq[Jência da falta de 
divulgação dos resultados Deve-se em grande parte à nomen
clatura e à simbologia usadas que, às vezes, por sua complexi
dade, ficam restritas a um pequeno círculo especializado, 
evidenciando um certo divórcio entre técnicos e sua 1ealidade 
social 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de 
simplificar ao máximo possível a I inguagem dos resultados, tanto 
sobre os mapas quanto nos seus correspondentes 1elat6rios Por 
outro lado, também procurou-se não esquecer que uma definição 
exata demanda termos de conceituação clara, precisa e pouco 
abrangente 

5 1 1 2 - Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma 
á1ea, onde necessariamente encontrar-se-á uma gama muito 
ampla de entes geográficos, diferenciados sob os mais variados 
aspectos climáticos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos 
e fitogeográficos, sugere, imediatamente, delinear um sistema 
onde todos os pontos e dados levantados possam ser rigorosa
mente classificados, em vários níveis, segundo uma abstracão 
ordenada de suas características · 

Este sistema, além de satisfazer e de responde! adequada
mente a todas as situações possíveis de serem encontradas, 
deve1á também se ajustar à quantidade e à qualidade de dados 
disponíveis, de forma a fazer pleno uso deles sem demandar ou
tros de difícil obtenção nas condições atuais 

Deverá. ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, conside
rando também o tipo e o nível do material cartográfico básico dis
ponível, bem como a formação e o número do pessoal técnico a 
ser envolvido 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser 
desenvolvida para estabelecei o lugar que nele corresponde aos 
entes 1esultantes 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 impedi1 sua apli 
cabilidade através de métodos convencionais 
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Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários 
componentes da tecnologia atual. mesmo da desenvolvida, têm
se mostrado inadequados, é absolutamente necessário identifi
cara potencial natural dos recursos renováveis, independente de 
outras conotações, a fim de melhor poder escolher as alternati
vas Assim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identi
ficar áreas com características suficientemente homogêneas, de 
modo que seja possível se fazer afirmações específicas a respeito 
de seu uso 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unica
mente, as propriedades dos entes objeto do nosso interesse que 
são permanentes 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 
científica 

Naturalmente que não pode ser exigido o mesmo da meto
dologia O método poderá não ser utilizável em determinadas 
regiões ou países, pelo menos circunstancialmente, pois os 
dados exigidos para sua aplicação estarão ou não disponíveis, 
segundo os casos 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam a 
resultados plenamente usáveis desde o nível de planejamento 
até o do ag,-icultor 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi sele
cionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às con
dições acima formuladas Esta preocupação ratificou a impressão 
inicial de que são vários e variados os atualmente usados 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar as 
mais representativas, porém a existência de três boletins da FAO 
(Steele, 1967; FAO, 1974 e FAO, 1976), que reúnem e resumem 
bem a parte mais relevante da situação mundial. torna isto desne
cessário Assim sendo, sua simples referência dispensa qualquer 
esforço circunstanciado a este respeito 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema 
do Serviço de Conservação de Solos, do Departamento de Agri
cultura dos Estados Unidos, contido no Memo 22-Land Capa
bility Classifications- 1959 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade dificil
mente poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a 
ser feito neste sentido 

No entanto, do ponto de vista si:;;temático, apresenta qua
tro inconvenientes: 
A) suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora diri
gidas para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produ
ção, 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 limitacão, 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 
catiônica, neste exemplo). isto é, pertencentes à Unidade 1Vs5, 
ainda podem comportar diferenças muito significativas por que 
ao nível do tipo do segundo maior grau de limitação podem per
tencer a climas ou declividades, ou retencões de umidade 
muito diferentes , 

Desta maneira, há, dentro da designação de uma unidade, 
áreas que comportam uso e manejo diferenciados; 
B) de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coe
rente, 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 ao nível de sub
classe; 
C) sua nomenclatura numérica (de I a VIII) frequentemente é inter
pretada em termos ordinais e provoca resistência, quando, após o 
mapeamento de uma área, a mesma não apresenta manchas 
significativas das primeiras classes Consequentemente, estabe
lece-se uma falsa correspondência subjetiva entre classes de 
capacidade e classes de produtividade e até de rentabilidade; 
D) uma de suas premissas estabelece que, embora seja pre
sumido um nível de manejo moderadamente alto, porém prático e 
acessível à maior parte dos agricultores, a classificação por capa
cidade não é um agrupamento de solos segundo seu uso mais 
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lucrativo Esta simples menção do nível tecnológico presumido é 
em muitos casos interpretada como uma condição sme qua non 
para a aplicação de sua sistemática, daí surgindo, frequente
mente, "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 
algumas observações No entanto, considere-se, mais uma vez, 
que é perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetí
vel de sofrer modificações ou adaptações locais, em função da 
qualidade e quantidade de dados pedológicos, geomorfológicos, 
climatológicos, cartográficos e dos recursos humanos e eco
nômicos disponíveis em cada caso 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Esta
dos Unidos através de so11 sclent!sts bem treinados, engajados em 
um órgão de sólida estruturação e capilaridade como é o "Soil 
Conservation 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 segu
rança, sem necessidade de recorrer a medições, que, por sua vez, 
estão quase sempre disponíveis 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de 
preocupação de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 
30 Apesar de razoavelmente divulgado não alcançou grande 
aceitacão e para isto deve ter contribuído a mudança radical 
havida na classificacão sistematica natural dos solos, que afetou 
duas das quatro pil~stras sobre as que se assentava o método: o 
perfil do solo e a textura do solo superficial No entanto, o enfoque 
metodológico é ainda válido e de uma ou outra maneira é a base 
de vários métodos paramétricas 

Desta maneira, considera-se que cabe plenamente a formu
lacão de um sistema e de uma metodologia para satisfazer os 
c~ndicionantes apontados no início deste capítulo 

5 1 3 - O sistema proposto 

5 1 3 1 - Nomenclatura 

A) Resultante-de- interação 

Ficou já estabelecido que a delimitação de áreas geográficas, 
com características homogêneas do ponto de vista de sua capaci
dade de produção, é, em síntese, o mapeamento da interação 
solo-relevo-c I i ma-pia nta 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente 
caracterizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de 
classificação que, em última instância, é o que possibilita seu 
mapeamento 

Porém, deve-se reconhecer que, apesar da inegável existência 
e caracterizacão destes entes, sua corporificacão não é tão clara e 
evidente co~o à primeira vista parece ser Isto porque suas pro
priedades envolvem, além das herdadas do sistema solo-relevo, 
as definidas pelo clima em sua dinâmica atual 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome "resultantes-de
interacão" a fim de diferenciá-los de seus componentes, princi
palme,nte os sblos, com os que frequentemente são confundi
dos 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são frequente
mente tidos como sinônimos porque sua conceituação nao está 
claramente definida 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conotação 
geral e qualitativa tanto mais quanto menorfor o grau de especifi
cação do sujeito e maior for a abrangência do objeto 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o 
desenvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que 
deve ser aceita com cuidado, dado tanto o grau de generalização 
do sujeito "área" como do objeto "culturas permanentes" 
Naturalmente, o que é bom para a laranjeira não necessarramente 



o será para a carnaubeira. Desta maneira. a aptidão dificilmente 
poderia 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 um resultante-de-interação pode fornecer sem que 
lhe altere irreversivelmente sua constituição qu(mica. f(sica e 
biológica. isto é. o ponto onde a produção é máxima e perma
nente. 

Já o potencial pretende definir a. produtividade independente 
da conotação do uso permanente. E a produção virtual. possível, 
sem nenhum compromisso com a sua inalterabilidade. Desta 
forma tem mais relação com a capacidade do que com a 
aptidão. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente os condicionantes que dizem respeito à aproveita
bilidade dos recursos naturais não são uniformes nem homo
gêneos. Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que concerne ao grau. é conveniente dispô
los em classes. estatisticamente falando. de forma tal que cada 
amplitude seja significativa ao uso pretendido. Este artifício sim
ples junto a outros. referentes à questão de critério, possibilita 
desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com 
intervalos que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou 
não ser regulares. Da mesma maneira. é fácil compreender que 
nem todos os fatores abrangem todos os graus. pois sua 
influênc ia não é de tal índole que determine, por exemplo. a 
possibilidade de tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que 
têm influência sobre o uso dos recursos naturais. seja qual for a 
sua natureza. Obviamente. cada fator tornar-se-á um tipo de con
dicionante desde que seja considerado em relação ao grau de sua 
favorabilidade 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 varia
ção. Assim. m ister se faz um ordenamento prévio. tal que os fato
res possam ser visual izados em tais grupos. e estes em tal ordem. 
que melhor nos conduzam à rememoração de suas característi
cas e ao estabelecimento das leis que as regem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condi
cionante que é o agrupamento dos condicionantes segundo sua 

natureza. Assim. reconhecem-se três: inerentes ao clima. ineren
tes 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 
gerais de condicionantes subdominantes. 

O) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados 
para classificar os elementos resultantes da interação solo
relevo-cl ima- planta. Reconhecem-se quatro: classe. subclasse, 
série e unidade. 

E) Classe 
É o conjunto de resultante-de- interaç.ão 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 conceituação são: 
- os resultantes-de-interação, objeto desta sistemática. agrupa
dos ao nível de classe. são similares entre si e somente com res
peito 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 vál idas. com respeito à sua 
aproveitabilidade. adaptabil idade e manejo; 
- todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig. 
5.1 ). Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável 
o uso modal compatível com sua capacidade; 
- um dos vários critérios considerados para definir o uso moda I 
de cada classe é a possibilidade de se contar com uma relação 
insumo-produto favorável. Porém, não está implícita, nem pre
sumida, nenhuma outra re lação entre classes e o índice men
cionado; 
- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
modal. 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 Mesa ter 
têm como aptidão moda I as culturas semi permanentes e a frut i
cultura. respectivamente; porém, nada impede que. sob deter
m inadas circunstâncias. possam ser usadas de forma mais 
lucrativa com pastos ou exploração florestal; 
- as classes não são agrupamentos por tipo de manejo reco
mendado, embora o grau de condicionamento seja determinante 

Horticultura Culturas 
temporários 

Culturas 
semipermonentes 

Culturas permanentes 

Fruticultura Paslos 

Silvicultura . -preservopoo 

1111 1111111111111111 111 

r······ ··· ·1 ... .. .... . ...... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pleno uso com equilíbrio ecológico- Situação ideal- Práticas moderadas de conservação 

Subutilização com preservação ecológica - Situação aceitável - Próticos simples de consevoçõo 

Sobreuti lizaçõo com desequilíbrio ecológica. - situação de perigo- Práticos intensivos de conservoção 

Fig. 5.1 - Aptidão das classes de capacidade segundo os difere.,tes usos. 
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para sua classificação Assim, duas classes diferentes podem ou 
não demandar 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 não possam ser usados equipamentos mecâni
cos 

A designação numérica, freqüentemente usada para identifi· 
caras classes, apesar de abstrata, é simples e prática Sua manu
tenção é, por isto, aceitável. 

Para superar o ir.coveniente já anotado (vide 5 1 1 2- Classifi
cação por capacidade de uso). de ser freqüentemente interpre
tada em termos ordinais, convém acrescentar a cada número 
representativo da classe um substantivo de fácil memorização, 
conotativo, de alguma maneira, a alguma de suas características. 
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 compli
cada, 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 I 

Norne da classe 

1 - Plenater 
2 - L avoter 
3- Agriter 
4- Mesater 
5 - Agrostet 
6- Silva ter 

F) Subclasse 

TABELA 5 I 
Nomenclatura das classes 

Elemento rnnsmônico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológico 
Silvicultura 

Conotação 

Uso não restrito 
Cultura temporária 
Agricultura geral 
Intermediário 
Pastos, pecuária 
Floresta 

Subclasse é o conjunto de resultantes-de-interação que, dentro 
de sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante 
dominante 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: ineren
tes ao clima, inerentes ao relevo e inerentes ao solo 

Assim, os resultantes-de-interação agrupados a este nível são 
similares no grau e tipo geral de condicionante e, conseqüente
mente, ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros 
dois tipos gerais de condicionantes, bem como à natureza espe
cífica de cada um deles Desta maneira, as conclusões apoiadas 
neste nível deverão ficar restritas ao planejamento não opera
cional 

No entanto é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por
relevo e Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na 
Mesater-por-relevo ainda possa ser usada mecanizacão à tracão 
animal Isto, porém, não significa que em todas as out"ras subclas
ses seja possível ou recomendável o uso de trator 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em funcão 
do tipo geral de condicionante dominante, a Classe Plenater ~ão 
admite subdivisão a este nível, pois, nela, os três tipos gerais de 
condicionantes estão dados no primeiro grau e, consequente
mer;rte, não é possível a existência de um dominante. 

E designada acrescentando 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 tipos dominan
tes ou os três serem iguais, a designação é feita pelos dois ou três 
tipos, respectivamente 

Desta maneira, são possíveis 36 subclasses. correspondendo 
sete a cada classe, com exceção da Plenater que é unívoca, con
forme já salientado 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por· 
clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/ 
relevo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavo
ter-por-clima/relevo/solo, a Classe Agriter compreende as Sub
classes Agriter- por-clima, Agriter- por- relevo, Agriter- por-solo, 
Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por-clima/solo, Agriter-por re
levo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo, e assim sucessiva
mente 
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G) Série 

Série é o conjunto de resultantes-de-interação que, além do 
mesmo grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, 
além de pertencer à mesma classe e subclasse, se apresenta 
homogênea nos outros dois tipos gerais subdominantes 

Compreende-se assim que, a este nível, só são possíveis dife
renças que não s3o significativas para alterar a aptidão de todos e 
cada um dos resultantes-de-interação contidos nela Estas 
variações, porém, ainda determinam comportamento dife
renciado no que diz respeito à produtividade, quando consi
derado um único padrão tecnológico. Isto é perfeitamente 
compreensível pois suas variações demandam manejo dife· 
renciado, especialmente por causa de suas diferenças pedoló
gicas 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em um 
resultante-de-interação será também possível em todos os ou
tros da mesma série, embora para atingir igual produtividade seja 
necessário aplicar manejos diferenciados 

É designada por três dígitos que indicam os graus correspon
dentes aos tipos gerais de condicionantes que, para melhorfacili
tar sua memorização, foram dispostos por centena para o clima, 
dezena para o relevo e unidade para o solo Desta maneira, o 
número representativo da série é sempre o somatório dos corres
pondentes aos graus dos três tipos gerais. 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação limi
tados no grau 300 por clima, 01 O por relevo e 004 por solo A 
Tabela 5 li contém os símbolos correspondentes aos diferentes 
graus para os três condicionantes gerais 

TABELA 5 li 
Símbo!os dos graus de restrição pa1a os tipos gerais 

Tipos gerais 

Clima 
Relevo 
Solo 

H) Unidade 

100 
010 
001 

600 
060 
006 

Unidade é o conjunto de resultantes-de-interação solo-relevo
clima-planta que têm a mesma influência sobre a produção e a 
produtividade e, conseqüentemente, respondem de maneira 
similar quando submetidos aos me-smos sistemas de manejo 
Sua identificação, dentro da mesma série, está definida em ter
mos de uma ou das duas características físico-qu1micas mais res
tritivas dos seus solos, além, naturalmente, dos condicionantes 
necessários nos níveis hierárquicos mais elevados 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a uni
dade é o nível mais adequado para formular recomendações em 
relação à capacidade específica, bem como às 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 
técnica 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, obvia
mente, esta última depende ainda de outros fatores, tais como 
infra-estrutura e mercado, entre outros, que não são considera
dos na definicão destes sistemas. 

É represen-tada por duas letras colocadas após os dígitos que 
representam sua correspondente série e que caracterizam as pro
priedades físico-químico-morfológicas mais limitativas de seu 
perfil de solo. Por sua vez, estas correspondem às que apresen
tam menor peso na ponderação desses parâmetros, conforme 
está explicitado no item 5 1 1 4- Metodologia. 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença entre 
os pesos das características mais restritivas (superior a dois pon
tos). a unidade é identificada unicamente pela letra correspon
dente ao menor valor Sua sequência obedece a uma prioridade 
preestabelecida arbitrariamente, não necessariamente à dos 



pesos que, desta maneira, são apenas significativos para a sele
ção dos dois menores A prioridade é a seguinte: 
- salrnrdade e alcalinidade . . . . . s 
-drenagem 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 pró
p~io quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus 
nrvers hrerarqurcamente mais elevados Assim as letras cb não 
t~m conotação de unidade a não ser quando ac,ompanhadas dos 
srmbolos correspondentes às suas séries, subclasse e classe Por 
exemplo: Mesater-por-solo 314 cb. 

Desta maneira, a representação cartográfica das unidades, 
c?mposta de dois elementos- n9meros e letras-, abrange tem
bem a srmbologra de todos os nrveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade O número, 
compo_sto de três dígitos, que representam os diferentes graus de 
restnçao dos trpos gerars de condicionantes, sempre colocados 
na _?rdem clrma, relevo, solo, identifica as séries, que também 
estao representadas por cores A posição que, entre os números 
ocupa o/ou os dígitos de maior valor, identifica a subclasse A 
classe é i~entificada pelo dígito de maior valor, independente de 
sua posrçao 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as característi
cas pedológicas mais restritivas 

5 1 1 4- Metodologia 

É oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capaci
dade de uso dos recursos naturais renováveis está baseada nos 
efeitos de cada um dos fatores intervenientes, ao contrário do que 
normalmente acontece nas classificações taxonômicas onde, 
geralmente, são as causas que têm preferência na escolha dos 
critérios classificatórios. 

Assim, definir o lugar dos resultantes-de-interacão no esque
ma proposto é, antes de tudo, definir em vários ní~eis o grau e o 
trpo dos efertos condrcronantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza 
variada e que sua simples relação e aplicação direta conduziriam 
a um número praticamente ilimitado de situacões, tornando ex
tremamente difícil o comando de seu conhe.cimento, il menos 
que seJa aplicado um sistema de abstração que facilite sua abor
dagem 

• Viu-se também que oprimeiro agrupamento lógico estabelece 
tres trpos gerars: condrcronantes cuja natureza é ine~ente ao 
c Irma; condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo· e condi-
cionantes cuja natureza é inerente ao solo ' 

A metodologia que permite sistematizar os resultantes-de
interação se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, compo
nentes de ca~a um dos três tipos gerais nos seis graus de 
rntensrdade Ja acertos, conforme critérios apresentados a 
seguir 

5 1 1 .4 1 -Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáti
cos têm influência sobre a vida das plantas e, consequentemente, 
sobre sua produção e produtividade Por outro lado, é também 
sobejamente conhecido que há inter-relação e interdependência 
com os demars componentes do sistema que, oportunamente 
deverão ser considerados ' 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstracão 
temporária dos outros componentes para melhor definir as ampli
tude~ de va_riação, significativas aos objetivos perseguidos 

Varras sao as tentatrvas que foram realizadas a fim de esta
belecer classific~ções climáticas de índole diversa, porém quase 
sempre com carater geral de forrna que seus resultados não são 
aplicáveis à definição de capacidade de uso, como é o propósito 
desta metodologia 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas váíias modifi
cações 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 através do índice hídrico, não se mostrou coerente 
com a caracterização dessa capacidade quando comparadas as 
diversas regiões, onde foi aplicado 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 Consequentemente, é a chuva ideal, 
em quantidade e distribuição, que deveria receber uma área; 
considerando a influência tanto da temperatura como da latitude 
e faLando abstração do solo Lembre-se, a este respeito, que em 
sua determinação é assumida uma capacidade de armazena
mento arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qualquer 
variação pedológica 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometrica
mente (P), relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspira
ção potencial (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 interpolação para delimitação das respectivas fai
xas oferece uma boa aderência para a formulação do critério a ser 
seguido para o estabelecimento dos graus ou, mais propria
mente, dos intervalos de variações de classe dos condicionantes 
climáticos No entanto, esta aderência estó limitada a áreas onde 
a precipitação pluviométrica é igual ou ligeiramente superior à 
evapotranspiração real 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, frequentemente, a soma 
das precipitações pluviométricas com a quantidade armazenada 
não é suficiente para atender às necessidades fisiovegetativas, 
no período considerado. Desta forma há déficit para o cabal 
desempenho das funções das plantas A esta quilntidade, efetiva
mente gasta através da evaporação e transpiração das plantas, 
dá-se o nome de evapotranspiração real (ER) Este parâmetro re
presenta, em termos de demanda satisfeita, parte da demanda 
ideal expressa pela evapotranspiração potencial 

Obviamente, a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, 
deveria fornecer um outro índice digno de se considerar na avalia
çao da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no 
que diz respeito às limitações por clima 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de 
interpolação para a definição de áreas agroclimáticas, oferece 
resultados satisfatórios, porém limitados às regiões onde a preci
pitação pluviométrica é marcildamente superior à evapotranspi
ração real 

Este comportamento de complementaridade entre as rela
ções P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geomé
trica de seus valores como parâmetro para estabelecer a 
amplitude de variações dos diferentes graus de limitação do fator 
clima, havendo-se obtido boa representatividade em todos os 
casos em que ela foi aplicada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA = yp-;;-ER x 100 
EP 

onde: 
IA =índice agtoclimático 
P =precipitação pluviométrica 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 

Os intervalos adotados são os apresentildos na Tabela 5 111 
TABELA 5 111 

Graus 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200111 

Graus de restrição inerentes ao clirna 

Índice agroclimático 
(%) 

<25 
25-40 
40-55 
55-70 
70-85 
85-115 

>115 

(1) Grau de restrição definido por excesso de umidade 
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Assim, com os dados normalmente disponíveis nas estações 
ou postos meteorológicos, e aplicando métodos comumente 
usados na determinação da evapotranspiração potencial e 
balanco hídrico, pode-se contar com os elementos necessários 
para a' delimitação das diversas manchas agroclimáticas a serem 
usadas na determinação da capacidade de uso dos resultantes
de- i nteracão 

Vários' são os métodos que por sua consistência podem ser 
usados para determinar a evapotranspiração potencial Estes 
incluem os experimentais que usam tanques, lisímetros 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 deter
minação de umidade; os de integração, onde a água usada pela 
planta e a perdida por evaporação são combinadas; os de influxo
efluxo, baseados na estimativa das quantidades anuais de água 
que entram e saem na bacia hidrológica e suas correspondentes 
variacões no lencol fréatico etc 

Tr~tando-se d.e estudos de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais, realizados a nível regional, recomenda-se o uso dos 
métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, 
temperatura e comprimento do dia, por serem de aplicação prá
tica e baseados em dados geralmente disponíveis, na densidade 
adequada às escalas aceitas neste tipo de trabalho Grande parte 
deles são modificações ou "adaptações" do método de Thornth
waite, 1948, que consiste, simplesmente, em calcular a evapo· 
transpiração ~otencial através da equação: 

e=1,6(10t/1)• 
sendo: 
e = evapotranspiração potencial 
t =temperatura média mensal 
I =índice de calor cujo valor, empiricamente determinado, cor
responde ao somatório dos 12 índices mensais ''i", dados pela 
fórmula: i = (t/5) 1.514 

a = 0,000000675 P -0,0000771 12 + 0,01792 1 + 0.49239 

Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um mês 
padrão de 30 dias, com 1 2 horas de iluminação solar cada, e, con
sequentemente, 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 52), porém existem também tabelas p:·e
paradas por Thornthwaite, que podem ser usadas em substitui
ção ao nomograma 

O valor de ''I", ou somatório dos 12 índices ''i", é também 
obtido com a ajuda de tabelas Da mesma forma é realizado o 
ajuste da evarotranspiração potencial calculada ou lida no nomo
grama, para ·os comprimentos reais do dia e do mês pertinentes 
ao ponto considerado. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspi
ração real. porém recomenda-se usar o valor obtido através do 
balanço hídrico, considerando uma capacidade de armazena
mento de água disponível para as plantas de 125 mm 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, 
pois, na realicade, varia muito segundo o solo que seja consi
derado Assim, por exemplo, é razoável admitir que para os 
latossolos de textura .média a capacidade de campo seja atingida 
com 370 mm por metro de profundidade ou 740 mm conside
rando seus 2 m 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 disponível 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 parâme
tros semelhantes para uma profundidade de 75 em para se colo
car em condições mais representativas e, neste caso, a capaci
dade, de armazenamento disponível seria da ordem de 125 mm, 
que e a recomendada. 

Mesmo assim, convém lembrar que, quando se fixa uma dis
ponibilidade de água armazenada uniforme e homogênea para 
toda uma região, na realidade não se está querendo refletir as 
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condições do solo e, sim, isolar, deixar sob controle, sua 
influência 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de 
disponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de 
estudos regionais, não conferiria a pretensa exatidão adicional 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais a 
quantidade armazenada no mês anterior são iguais ou superiores 
à evapotranspiração potencial calculada (EP), a evapotranspira
ção real (ER) toma estes valores, isto é, são coincidentes; caso 
contrário, é igual àquela soma 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à deter
minação do índice agroclimático, estes são calculados para todas 
as estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas carto
gráficos de escala adequada ao nível de levantamento em anda
mento Naturalmente, é necessário contar também com dados de 
estacões localizadas nas circunvizinhancas da área de interesse, 
a firri de melhor delinear os limites das diferentes manchas que 
serão obtidas pelo método convencional de curvas de nível dos 
mapas planialtimétricos, com cálculo dos valores limites de cada 
faixa através da interpolação 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvol
vido para dados pluviométricos), especialmente em trabalhos 
que não tendo cunho regional estejam, pelo contrário, restritos a 
áreas menores Segundo este método, plotam-se os índices 
agroclimáticos sobre mapas-base como no anterior, traçam-se 
linhas retas entre postos meteorológicos e, sobre elas, são cons
truídos bissetores perpendiculares de forma tal que fiquem 
delineadas as áreas que são conhecidas como polígonos de 
Thiessen 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm 
valores mais próximos ao definido por seu posto meteorológico 
que qualquer outro ponto fora dele 

Embora, neste último método, sejam usadas geralmente as 
linhas menores possíveis entre os diferentes pontos, é aconse
lhável que estas sejam definidas por tentativas de aproxi
mação 



5 1 1 4 2- Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes, na 
definição da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, 
porque, de fato, constitui a base física mais importante da assim 
chamada "tecnologia moderna", que, na verdade, abrange uma 
seqüência de práticas de intensificação, onde só é possível obter 
o máximo de cada uma delas quando as precedentes foram 
bem aplicadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um 
adequado teor de umidade no solo que, por sua vez, é possível só 
através da correta utilização de máquinas agrícolas cujo pleno 
desempenho encontra-se condicionado, em grande parte, à 
declividade do terreno Da mesma maneira, a boa aplicação de 
inseticidas exige crescimento homogêneo das plantas que 
depende, entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos 
que, por seu turno, é influenciada pela uniformidade no espaça
mento dos sulcos, supeditada pela mecanização, que, em última 
instância, está submetida ao relevo local 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas 
mecanizáveis 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 nível entre dois pontos Sua conotação 
abrange, além da elevação relativa, uma forma e uma declividade 
em grau e comprimento Mais ainda, corno suas formas comple
xas são mais comuns que as simples, deve-se acrescentar, a seus 
elementos identificadores, o padrão geral com que se apre-
senta. 

Assim, a determinacão dos condicionantes inerentes ao 
relevo deveria consider~r 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 
determinacão 

Natural~ente que, em mapeamentos mais detalhados, especial
mente a nível de fazenda, o comprimento da declividade torna-se 
determinante, á''ponto de, em alguns casos, se sobrepor à forma 
Esta situação porém não é aqui considerada. 

Obviamente que não é possível estabelecer limites que sejam 
aceitos plenamente por todos Acredita-se, porém, que fixar o 
limite de motomecanização 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 
motomecanizável, é ainda suscetível de ser trabalhada com 
implementas de tração animal 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade 
tender para o plano, melhor será o desempenho das máquinas, e, 
no outro extremo, quanto mais íngreme se tornar o terreno, maio
res serão as restrições, chegando, inclusive, a impossibilitar até o 
uso da força humana. 

Com estas consideracões estabeleceram-se os seis intervalos 
apresentados na Tabela· 5 IV 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos 
levantamentos por capacidade de uso objetiva basicamente ao 
mapeamento segundo a declividade, nos intervalos adotados 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a 
este resultado A escolha deverá considerara nível de trabalho e a 
escala do material básico disponível. 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação 
das imagens de radar(escala 1:250 000), têm-se obtido resulta
dos satisfatórios através da interpretação dos mapas geomorfoló-
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TABELA 5 IV 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Intervalo de declividade 
(%) 

<5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 

>55 

gicos, 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 obje
tivo, oferece um mapa de unidades geomorfológicas que, devida
mente interpretadas, constituem o mapa preliminar das limita
cães inerentes ao relevo 
· Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de 
refletir a fisionomia e a gênese do relevo Para isto, as áreas são 
agrupadas em quatro tipos de modelados: dissecados, aplana
dos, de acumulação e de dissolução, que, por sua vez, de acordo 
com critérios diferenciadores específicos, são subdivididos nas 
suas fácies Assim, os modelados de dissecação homogênea, 
segundo seus desníveis e a largura de seus espaços interfluviais, 
podem constituir as constantes da Tabela 5 V. 

Densidade 

I 
F1na 

de Méd1a 
drenagem Grossena 

TABELA 5 V 
Dissecação homogênea 

Aprofundamento do vale 

1 2 3 

Ofl Df2 Of3 
Drn1 Dm2 Dm3 
Og1 Dg2 Dg3 

Já os modelados de dissecação diferencial, considerando 
suas medidas de diferenças de elevação, são separados em 3 
classes: D1, D2 e D3 

Finalmente, os modelados aplanados, de acumulação e de 
dissolução são quantitativamente classificados com base nas 
suas feições, na existência de matérias de recobrimento e na 
natureza dos mesmos 

Compreende-se, desta maneira, que o mapeamento geo
rnorfológico, destacando os elementos conotativos do relevo, 
aborda parcialmente a declividade que, para sua definição nos 
seis intervalos preestabelecidos, demanda uma análise dos tipos 
de modelados e de suas diferenças internas Este trabalho possi
bilita o delineamento de um mapa preliminar que, submetido a 
controle via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá 
o mapa definitivo das limitações inerentes ao relevo 

O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equivalência 
delineadas para cada caso após trabalhos de campo, conside
rando as condições mais frequentemente encontradas É neces
sário frisar que o trabalho consiste em definir a declividade de 
cada unidade e não na simples aplicação das tabelas, que servi
rão corno orientação geral Desta forma, a análise e a interpreta
ção das imagens de radar deverão ser preocupação constante 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas 
possibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à 
capacidade de uso A técnica usada consiste na separação de 
manchas cujos pontos tenham declividades compreendidas 
entre os intervalos 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-limite que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser obtido 
aplicando a relação: 

Dh = Dv x E 

sendo: 
Dh =distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a 

delirnitacão de áreas com declividade de até "i" 
Dv = distânci~ 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 
1:100 000 e intervalos verticais entre curva de nível de 40 m, o 
cálculo para as seis classes de declividade, já mencionadas, é 
dado na Tabela 5 VI 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões de relevo", 
sobretudo quando os trabalhos envolvem a participação de equi-
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TABELA 5.VI 
Correspondência das classes de declrvodade com as dostãncoas horozontals 

pes numerosas. Os primeiros são réguas graduadas com diferen
tes distâncias horizontais permitidas para o intervalo de classe. 
que fazem poss(vel uma rápida comparação e definição nos casos 
de dúvida. O gráfico apresentado na Figu;a 5.3 é um exemplo de 
gabarito para uso sobre mapas com as condições já anotadas. 

Classes de declividade 
(%) 

0-5 
5-15 

15-25 
25·40 
40·55 

> 55 

Distância honzontal 
lmm) 

>8.0 
8.0-2.7 
2.7-1.6 
1.6-1 .0 
1.0-0.7 

< 0.7 

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 
fica restrito à medida sistemática da distância entre as curvas de 

~~------------------~---------------L--------~~~·-·_· __ ·_·_· _·~·--· _._. _~ _~_1_'~"~'~"-'_"_'_'1_' ~"1 
O-S% 5-15°/0 15-25% 

I ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' I"""'"""" """'""I"' " "" ' """""""I"'"""""" """""I""""""" """""I""'"""""""'""'] 

25 -40% 40-55% >55% 

Fig. 5.3 - Gabarito para o cálcu lo da declividade em cartas planoaliimév icas na escala 1:100.000. 

Grau de restrição 040 Grau de reslrição 010 

Fig. 5.4 - Padrões de relevo sobre canas planoaltométncas nn escala 1:100.000. 

Grau de restrição 030 Grau de restrição 060. 

Fig. 5.5 - Padrões de relevo sobre canas planialtimétricas na escala 1:100.000. 
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nível (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se constituir 
em uma interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.4 e 5 5 mostram uma folha cartográfica 1 :100 000, 
com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da forma 
anteriormente mencionada. 

Naturalmente que também este método tem suas restrições 
que emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planial
timétricos, sejam estes realizados por métodos convencionais ou 
não 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e 
quase sempre existentes variações que em sua quantificação não 
atingem a distância vertical escolhida como intervalo das curvas 
de nível Estas, conseqLientemente, não são registradas no mapa 
e podem mascarar profundamente a declividade do terreno 
(Fig 56) 

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 Isto é, as curvas de nível sugerem sempre contornos 
mais uniformes do que na realidade o são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições m loco que possibilitem um resultado amplamente 
satisfatório Esta última etapa permite, também, em não poucas 
oportunidades, a fixação de fatores de correção pelos quais são 
multiplicadas as distâncias mínimas horizontais, antes do tra
çado do mapa de declividades Estes são, em geral. pequenos 
para as classes planas e maiores para as íngremes, porém deve
rão ser determinados para cada çaso 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um tra
balho mais rápido, embora demande o uso complementar das 
cartas planialtimétricas e o ajuste de campo 

Relevo Real Relevo Sugerido 
B C B C 
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Mapa Planialtimétrico 

Fig 56- Relevo não manifesro pelas cartas planialtimétricas 

5 1 1 4 3- Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo Naturalmente, a consi
deração individual e total desses fatores é só compreensível e 
possível em trabalhos de pesquisa quando é desejável o controle 
da maior parte das variáveis. Segundo o nível dos estudos, 
escalas de mapas básicos usados e escalas de publicação, deve
rão ser feitas generalizações, de forma a compatibilizar as infor
mações oferecidas com as necessidades dos usuários a quem o 
trabalho se destina, e com as disponibilidades técnico-econô
micas 

A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alca
linidade; drenagem; textura e estrutura do horizonte B; capaci
dade de troca catiônica; bases trocáveis; profundidade efetiva; 
textura e estrutura do horizonte superficial; matéria orgânica. 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as 
características adotadas, atribuindo valores que variam de O a 1 O, 
conforme o grau de adequabilidade para o crescimento vegeta
tivo normal da planta ou grupo de plantas sob consideracão 
Assim, os pesos para condições ·rdeais são iguais a dez e para 
condições totalmente 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 
segundo os intervalos apresentados na Tabela 5.VII 

TABELA 5 VIl 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus Índices 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 <25 

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 uni
camente à quantidade presente na solução do solo, havendo 
variações que dependem da textura, do tipo ou composição 
química e das espécies vegetais, é possível se fazer uma avalia
cão acurada através da interpretação de sua quantificação ao 
Íongo do perfil, realizada por métc>dos rotineiros de laboratório e 
que normalmente acompanha a descrição dos perfis pedológi
cos Como na maior parte das análises dos perfis é usada a condu
tividade elétrica da solucão do solo, extraída de uma pasta 
saturada, como forma de 'avaliação desta característica, tem-se 
julgado conveniente estabelecer os pesos segundo suas unida
des, milimhos/crrr, mas, obviamente, qualquer outra expressão 
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poderá ser usada, bastando a1;enas considerar suas equiva
lências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade 
específica, retratam resultados de experiências realizadas a este 
respeito (EUA, 1954) Estes trabalhos consideraram três critérios 
para sua avaliação: a capacidade de o cultivo sobreviver em solos 
salinos; o rendimento dos mesmos nessas condições; e o rendi
mento relativo, isto é, o rendimento do cultivo em solo salino, 
comparado com o rendimento do mesmo em solo não salino, per
manecendo os outros fatores constantes 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condicio
nado pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente 
é tanto mais restritivo quanto menor for a camada superficial nã~ 
afetada A fim de uniformizar os resultados, especialmente em 
trabalhos_ que abrangem grandes extensões, prefere-se que as 
observaçoes ftquem restntas aos primeiros 50 em, mesmo 
quando a profundidade efetiva for superior a este valor Natural
mente, limitar-se-ão à profundidade efetiva quando esta for 
inferior a 50 em Por outro lado, nos casos em que a espessura a 
ser constderada estiver dividida em horizontes e suborizontes, 
será necessário obter a média de seus valores, ponderada em 
relacão as suas respectivas espessuras 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade 
elétrica maior que 24 milimhos/cm e/ou relacão Na+jT x 100 > 
15 (e a relação Na++ MgH > ca++ +H+ ~o caso dos salino
alcalinos) imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto 
estrver da superfície, é necessário reconhecer, para a pondera cão 
destas características, três casos possíveis: · 
- o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica 
superior a 24 milimhos/cm e/ou Na+fT x 100 > 15 ao longo de 
todo perfil ou estas condições estão presentes só após os primei
ros 1 00 em de profundidade; 
-o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 100 
em de profundidade; e 
- o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profun
didade 

Naturalmente que se esta condição de extrema sal in idade ou 
alcalinidade se apresenta no horizonte superficial, a profundi
dade efetiva é zero, e, assim, a média geométrica do perfil será 
também zero A este respeito, no caso especial dos solos pedolo
grcamente classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo 
entre estes os planossolos do sistema em uso no Brasili11, é pre
ferível também considerar a relação Na++ Mg++ > ca++ + H+ 
como limitativa da profundidade efetiva dos mesmos 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situacões conside
rando os três casos possíveis, já mencionados, ;ão ~s seguin
tes: 

Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino121 ao 
longo 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 16 e 20 
milimhos/cm 3 
- Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 
milimhos/cm 

li Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após 
os primeiros 50 em de profundidade 

- Não salinos 
- Ligeiramente salinos 

5 
3 

(1) A conc~ituaçã? destes solos, no sistema mencionado, merece reparos No sis~ 
tema a~encano e um termo que caiu em desuso devido à ambigüidade de sua 
conotaçao 

(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+/T x 1 00 > 15 
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- Moderadamente salinos. 
-Acentuadamente salinos ou mais . 

2 
o 

111. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos 
primeiros 50 em de profundidade 

- Não salinos 
- Ligeiramente salinos. . . . . 
- Moderadamente salinos ou mais 

B) Drenagem 

3 
2 
o 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e exten
são com que a água é removida do solo, especialmente através de 
escoamento superficial e do fluxo em direção das correntes sub
terrâneas Porém, esta remoção também se dá através da evapo
ração e da transpiração das plantas 

Como atributo intrínseco do solo, refere-se à freqüência e à 
duração do período durante o qual permanece abaixo do ponto de 
saturação. 

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 diferen
ças sensíveis, imputáveis às suas características físicas. 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ao ar) circular através de sua massa, pode ser medida em 
termos de relação de fluxo através de um corte transversal de solo 
saturado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e de 
temperatura padronizadas 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água 
que também, como a permeabilidade, sofre influência de textura, 
estrutura e outras características do perfil pedológico, porém está 
também afetada pela camada subjacente e altura do lençol freá
tico Assim, as duas últimas características, apesar de similares, 
podem apresentar valores bem diferentes 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não é 
simples e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessá
rio separar seus componentes e efetuar medições apropriadas 
No entanto, para os propósitos aqui visados, considera-se sufi
ciente pesá-los em conjunto 

Devido a esta complexidade, julga-se conveniente adotar uma 
conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade 
nos trabalhos 

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 per
manece na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais de 9 
meses). De modo geral, encontra-se sobre relevos planos ou de
pressões e suas cores, no horizonte superficial, são cinza-escuro 
ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou O) e nos horizontes subja
centes cinza-claro (cromas 1 ou O) Assim, nestes solos são 
comuns processos de gleização e horizontes orgânicos, do tipo 
muck, quando a vegetação natural é composta, predominante
mente, de gramíneas 

Mal drenado- A remoção da água é acentuadamente lenta a 
ponto de o solo permanecer saturado ou o lençol freático per
manecer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 
a 9 ,meses) 

E devido à presença do lençol freático alto, à presença de um 
horizonte impermeável, a contribuições de água subsuperficial 
ou a diferentes combinações destas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no hori
zonte A, porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado. 

Imperfeitamente drenado- A água é removida lentameote a 
ponto de o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 
meses) Geralmente apresenta uma camada de permeabilidade 
lenta no perfil, lençol freático alto durante parte do ano, contri
buições de água subsuperficial, ou combinações destas causas 



As cores são acinzentadas. brunadas ou amareladas (cromas 
supenores a 2). freqüentemente mosqueados na parte inferior do 
horitonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural. predominantemente com
posta de gramíneas. o horizonte A apresenta alto conteúdo de 
matéria orgânica e os outros horizontes início de gleização. 

Moderadamente drenado (por falta)- A água é removida com 
moderada lentidão. O solo permanece saturado durante curtos 
períodos 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 unifor
mes no horizonte A e na parte superior do horizonte B. com 

· mosqueado evidente só no C. 
Bem drenado - A água é removida. porém não rapidamente. 

Apresenta, gera lm ente. texturas médias e cores uniformes (cro
mas 3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após 
os primeiros 1 00 em de profundidade. Esta drenagem é cara c te· 
ríst ica 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 apre
senta 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 hori
zontes são leves ou médias e suas cores un iformes. com 
mosqueado ausente ou presente só após os 1 20 em de profun· 
d idade. 

Fortemente drenado - A água é removida com rap1dez acen· 
tuada. São geralmente solos Litól icos ou Regossólicos e. em 
alguns casos. Areias. Apresentam cores uniformes. sem mos
queado. nos primeiros 120 em. pelo menos. 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema 
rapidez. São solos geralmente c lassificados como Areia ou 
Litossolos de declividades íngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta característica são os 
seguintes: 
- muito mal drenado ........... .. .................... O 
- m al drenado . . . ..... ........... ....... .... . . ..•.. 2 
- Imperfei tamente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- moderadamente drenado (por falta) ...... ..... .. ...... 8 
- bem drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
- moderadamente drenado (por excesso) ........ ..... . .. 8 
- acentuadamente drenado .... . ...... ... .. . .. . .. .. .... 6 
- fonemente drenado .... . ..• . ............ . . . . .. ..... 3 
- excessivamente drenado .. . ..... ........ ...... .... .. 2 

C) Textura e estrutura do horizonte B 

A textura e estrutura são. de fato. duas características que estão 
1ntsmamente relacionadas. A primeira reflete o percentual com 
que participam. na constituição do solo, as frações areia. limo ou 
si lte e argila. A segunda diz respeito à forma como as partículas 
sndividuais estão agregadas entre si. No entanto. nem sempre 
esta re lação está clara e diretamente estabelecida, pois a estru· 
tura, além de estar condicionada pela quantidade de argila pre
sente na composição física do solo, também o está pelo tipo da 
mesma. pela quantidade e qualidade da matéria orgânica e por 
outros aspectos físsco-químicos. 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente 
física e da arbitrariedade com que foram estabelecidos os tama· 
nhos de suas frações. tem a ela l igados claros e definidos com
portamentos químicos. como a pobreza potencial e a atual em 
nutrientes da fração areia e a capacidade de troca catiônica da 
argila, para não estar outros. que são de interesse prático na agri· 
cultura. No entanto. não devem ser exageradas nem generaliza· 
das suas relações com a fert i l idade e a produtividade dos 
solos. 

Assim sendo. seria conveniente discriminar em tipo, forma. 
tamanho e grau, segundo seja o caso. todas as texturas e estrutu· 
ras de cada um dos horizontes e suborizontes do perfi l pedoló
gico, para snferir, desde este ponto de vista. sua influência sobre a 
capacidade de uso dos solos. Obviamente. há dificuldades práti· 

cas para se proceder desta maneira, sobretudo quando se pre· 
tende reali zar estudos que abrangem áreas mais ou menos 
amplas. Há. portanto. necessidade de aceitar meios-termos 
desde que estes não comprometam os resultados aos níveis 
visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura por 
separado para depois aceitar a média geométrica de seus valores 
como um dos oito pesos que, finalmente, definirão as restrições 
inerentes ao solo. 

A textura fo i dsvid ida em sete grupos que. com suas correspon
dentes equivalências na nomenclatura internacional. são as 
seguintes ( Fig. 5. 7): 
- textura muito leve .... ... ... . . . . . .... . .. . . . ...... areia 
- textura leve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . areia franca 
-textura moderadamente leve .......... . ... franco-arenosa 
- textura média ... . franca, franco-argilosa. franco-siltosa e silte 
-textura moderadamente pesada ...... franco-argilo-arenosa. 
franco- arg i lo- siltosa 
- textura pesada. . ..... argila. argslo-arenosa e argllo-siltosa 
- textura muito pesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muito argilosa 

Por sua ·vez. foram considerados os cinco tipos básicos de 
estrutura (lam inoidal. prismoidal. esferoidal. cubo1dal e snestru· 
tural). 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 ape
nas para a prismática e a colunar reconhecem-se dois graus de 
estruturação e que asssm procedendo se obtém a exatidão neces· 
sária. com um mínimo de complexidade. 

Como já afirmado. o mesmo racsocínio induz a optar pelo hori
zonte iluvial típico como o representante das camadas subsu
perficiais. restringindo as observações ao horizonte B, ou ao 
suborizonte B2 quando subdividido. e, na ausência destes. ao 
suborizonte mais próximo da conceituação do B ou ao supraja· 
cente do horizonte C. 

Nome 
Areia grossa 
Areia lina 

S~te 

Argila 

lmotes 
2-0.lmm 
0.2.0.06mm 
O.OS.0.002mm 

90 

30 20 

Porcentagem de areia 

rt}~i~J 
Muito leve leve 

GiliJ 
Moder&damente 

Pesada 

~ 
Moderadamente 

leve 

~ 
L....:...J []]] 

Média 

Pesada Muito Pesada 

F1g 5. 7 - Classes tex tura1s do solo. 
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Granular Grumoso Bloco Bloco 

subangulor an<Julor 

9 9 8 6 

'-

Muito leve 3 

Leve 5 

Mod leve 8 f==8=· 8 

Média 9 =9 9= 8 

Mod pesada 8 8 ~- 8 -r--- 7 

Pesada 6 7-= 7=F=s-

Prismót Coluna r Prismát Colunor 
moderado moderada forte forte 

5 5 2 2 

6 =i== 6-=- 4-- 4-=-: 

5=1==-5 3==3= 

Grão 
simples 

Maciça 

2 

=2 .. 2 

~3=_ 2 

--- 4_ ,3 .. 

=4 3:---

=2 

Laminar 

3 

2-== 

Muito pesada 5 - 7 -r-- 6 -r--- 5 --t---- 5 -r-- 5 3==3= =2-t----2 

- não Combinações 
na prático 

registrados D Combrnaçôes 
qÜentes no 

pouco fre. 
prática 
~ Combinações 
~ freqÜentes 

muito 

Fig 58- Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores adotados para as diferentes combinações 

Caso a profundidade efetival 1 i tiver abrangido, total ou parcial
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos, Vertissolos e 
Areias), aplicar-se-ão os critérios seguintes: 

- nos solos Aluviais a estrutura da camada que abrange a pro
fundidade 50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa 
profundidade efetiva; 
- nos Regossolos, por definição solos jovens, consequente
mente de horizontizacão fraca, a estrutura do horizonte B, se é 
possível diferenciá-lo .e se estiver incluído na profundidade efe
tiva Caso contrário, proceder-se-á como se fossem Aluviais; 
- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada; e 
- nos classificados como Areias (classificação brasileira), a 
camada que abrange os 50,5 em de profundidade Neste caso 
especial considerar-se-á também como estrutura de grãos sim
ples toda e qualquer estrutura descrita como fraca pequena 
granular Este último conceito também deverá estender-se aos 
solos de textura leve e muito leve, no horizonte considerado 

D) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada 
com o comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas 
frações argila e húmus, da parte mineral e da orgânica respectiva
mente 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é 
responsável 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 obte
rem resultados, às vezes, significativamente diferentes, segundo 
o método usado Experiências neste sentido ( Pearson & Adams, 
1967, p 9 e segs) têm demonstrado que determinações efetua
das através de três métodos, no mesmo solo, têm resultado em 
valores bastante discordantes Assim, por exemplo, os consegui
dos através do método BaCI2 - Trietanolamina, solução regulada 
a pH 8,2, foram invariavelmente superiores aos obtidos pelo 
método NH4 0Ac a pH 7 Já os resultados obtidos com a aplicação 
de soluções salinas não reguladas (KCI) variam de acordo com o 
pH do solo, isto é, são maiores ou menores sequndo o solo tenha 
sofrido calagem ou não 

(1) Ver parágrafos pertinentes 
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Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se 
há remoção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, como 
é sabido, apresentam capacidade de troca catiônica considera
velmente mais alta que qualquer colóide inorgânico 

Assim sendo, deve1-se-á verificar se todos os dados analíticos 
foram obtidos sob os mesmos métodos equivalentes nos seus 
resultados No entanto, frequentemente, é conveniente aprovei
tar todos os resultados disponíveis Neste caso é aconselhável 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 
infiuência, têm-se feito medições em solos com teores de matéria 
orgânica de 0,7 a 15% (Helling er a/11, 1964. apud Pearson & 
Adams, 1967) fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8 Os resultados 
variam de3 a 6 miliequivalentes para os solos com menor capaci
dade 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 diferencas entre os solos são atribuídas tanto a variacões 
no teor e tipo de matéria orgânica como de variações na mine~alo
gia das argilas O problema para o ajuste de valores, quando estes 
forem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte atribuível à 
matéria orgânica da parte atribuível à fração inorgânica, para, a 
seguir, fazer os cálculos correspondentes segundo os teores des
tes componentes Isto, naturalmente, pode ser realizado através 
da análise de alguns solos representativos, seguida da manipula
cão estatística de seus resultados, segundo método de correla
~ão múltipla 
· No entanto, pa1a efeitos práticos, poder-se-á considerar que 
as partes atribuídas às frações mencionadas dentro da amplitude 
de variação normal do pH estão dadas pelas equações: 
Yc =-59+ 51 x 
Ya = 30 + 4,4x 
onde: 
Yc =capacidade de troca catiônica por cada 1 00 g de carbono or

gânico 
Ya =capacidade de troca catiônica por cada 100 g de argila 
x = pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada 
dos primeiros 100 em de profundidade ou para a profundidade 
efetiva quando esta for inferior 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente 
conside1 ar os valores da CTC após correção para a matéria 
orgânica. Isto poderá ser feito diminuindo 1,5 mE por cada 1% de 
conteúdo de matéria orgânica Esta recomendação é feita consi
derando que os solos assim classificados na área tropical apre
sentam, sob condicões naturais, conteúdos de matéria orgânica 
comparativamente. altos que, sob cultivo, se esgotam rapida
mente, a ponto de terem que ser abandonados se após um dos 



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 considerações são válidas para o 
caso dos solos Podzols. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica 
pedológica são os seguintes: 
-igual ou menor a 2 miliequivalentes por cada 100 g 
de solo 3 
-entre 2 e 4 miliequivalentes . 5 
-entre 4 e 8 miliequivalentes . 6 
-entre 8 e 16 miliequivalentes 8 
-maior que 16 miliequivalentes 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons ca++, Mg++, K+ e Na+, expressos em 
miliequivalentes por 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 meca
nismo de troca catiônica que se dá, em grande parte, a alimenta
ção 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 16 mE/1 00 g de solo seria o mínimo 
admissível para um solo ser considerado como de grau de restri
ção 001, se esta classificação dependesse apenas deste fator 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes 
e suborizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre si 
obter-se-á, de preferência, a média ponderada em relacão às sua~ 
correspondentes espessuras e a observacão limit~r-se-á aos 
horizontes A e B ou aos primeiros 100 ~m de profundidade 
quando esta for superior 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e solos Aluviais 
constituirão 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 
alcalinos 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 horizontes estão presentes, reconhecem-se três 
situações que, com os respectivos pesos adotados na ponderação 
da característica em foco, são as seguintes: 

I Solos sem horizontes extremamente salino e/ou alcalino ao 
longo de todo 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 
- De 8 a 1 6 mE/1 00 g de solo 8 
- Mais de 16 mE/1 OOg de solo 9 

11 Solos com horizontes salino e/ou alcalino após os primeiros 
100 em de profundidade 

-Menos de 2 mE/1 00 g de solo 
-De 2 a 4 mE/1 00 g de solo 
-De 4 a 8 mE/100 g de solo 
-De 8 a 16 mE/1 00 g de solo 
-Mais de 16 mE/1 00 g de solo 

1 
2 
3 
5 
6 

111 Solos com horizontes salino e/ou alcalino nos primeiros 100 
em de profundidade 

-Menos de 2 mE/1 00 g de solo 
- De 2 a 4 mE/1 00 g de solo 

1 
2 

-De 4 a 8 mE/100 g de solo 
-Mais de 8 mE/1 00 g de solo 

F) Profundidade efetiva 

3 
5 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as 
raízes das plantas podem atingir 

Como é facilmente compreensível. nem sempre toda a pro
fundidade do solo pode ser considerada como efetiva Na reali
dade esta deveria ser determinada em cada caso, poréni, 
considerando o tipo e a escala de trabalho a ser realizado, este 
rigor na exatidão é perfeitamente dispensável 

Assim, em trabalho 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 
entanto, dadas as características de algumas unidades de mapea
mento dos estudos pedológicos básicos que são utilizados para a 
definição da capacidade de uso e alguns dos critérios emprega
dos na sua elaboração, torna-se necessário tratar de forma espe
cial alguns solos 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, dos 
Vertissolos e dos Salino-Alcalinos 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e 
devem ser considerados como componentes da profundidade 
efetiva 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos é mister uma avalia
ção individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o 
horizonte C pode constituir a profundidade efetiva 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva conside
rar-se-á interrompida por qualquer horizonte com relacão Na+jT 
x 100 igual ou superior a 15 e/ou condutividade elétric·a superior 
a 24 milimhos/cm Da mesma maneira todo horizonte Glei total
mente desenvolvido também interrompe a profundidade sob 
consideração 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, 
são os seguintes: 
-nulo 
- bolsões com afloramentos 
-menos de 30 em 
- 30 a 60 em 
- 60 a 90 em 
- 90 a 120 em 
-mais de 1 20 em 

o 
2 
3 
5 
6 
8 
9 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente o afirmado com respeito à textura e estrutura do 
horizonte B (vide item 5 1 1 4 3 - Condicionantes inerentes ao 
solo, alínea C) pode ser aplicado oO 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 específica e, em cada caso. adaptar-se-á 
solução mais recomendável 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria 
orgânica é ou não suficiente para caracterizar um horizonte 
orgânico Dever-se-á considerar sua espessura e os possíveis 
efeitos das operacões normais do preparo do solo sobre ela É 
também relevante inferir a qualidade da mesma, porém as man
chas sob estas condições em um mapeamento regional são tão 
pouco expressivas que qualquer preocupação adicional é preferí
vel que seja canalizada a um exame do caso, pois as generali
zações pouco contribuiriam para a análise do problema 

No caso específico dos solos classificados como Litólicos 
com horizonte A de textura areia, considerar-se-á como estrutura 
de grão simples toda e qualquer estrutura descrita como fraca 
pequena granular 

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. 
Quando estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada 
de seus componentes. 
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Normalmente este valor é calculado através dos percentuais 
de N ou C e faz parte dos resultados analíticos. A fim de evitar 
possíveis distorções com o emprego de um fator único, reco
menda-se aplicar o critério seguinte: 
-quando a relação C/N for superior a 15, multiplicar o valor de N 
por 20; 
-quando a relação C/N estiver 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 

Caso estiver ausente o horizonte A 1 o critério será aplicado ao 
horizonte 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 
conveniente diminuir os pesos citados em dois pontos 

5 1 1 5 - Conceituação das classes, subclasses e séries do 
sistema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todos os resul
tantes-de-interação, entes considerados como identidades in
divisíveis de capacidade, em um sem-número de unidades que, 
individualmente, comportam os que apresentam igual capaci
dade de influência sobre a produção e produtividade, quando 
submetidos ao mesmo sistema de manejo 

Estas unidades são. por sua vez, agrupadas em séries que reú
nem as unidades que apresentam homogeneidade no que diz res
peito ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e solo, 
independente das características físico-químico-morfológicas 
que interferem na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasse e estas 
em classes de acordo com o tipo geral e o grau de máxima restri
ção, respectivamente 

Desta maneira, segundo os objetivos, recursos. tempo, dados 
e cartografia básica disponível, o estudo poderá ser realizado 
com maior ou menor profundidade Obviamente, o grau de abstra
ção de suas generalizações não será o mesmo e. correspondente
mente, deverão ser aceitos com maiores ou menores restri
ções 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a conceituacão dos dife
rentes componentes do sistema, com exceção das u'nidades que 
por seu grande número teoricamente possível não são aqui 
incluídas 

5 1 1 5 1 - Classe Plenater 

Os resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encon
tram-se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendi
mento efetivo da demanda hídrica atinge a mais de 85% do valor 
total, expresso o primeiro pela média geométrica de sua precipi
tacão pluvial e de sua evapotranspiração real e o segundo por sua 
evapotranspiração potencial Adicionalmente, contam um pe
ríodo de crescimento vegetativo ininterrupto de mais de 21 O 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabula
res, terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre 
superfícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre for
mas erosivas tabulares e no topo de algumas formas con
vexas 

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 se
guinte 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 
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moderadamente 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 correspondentemente suas estruturas são 
granulares ou em blocos subangulares; 
- tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica, 
como medida dessas características, são altas Com efeito, 
ambas são sempre superiores a 16 mE/1 00 g de solo Contribui 
também para esta situação o alto conteúdo de matéria orgânica 
que atinge níveis superiores a 5% com relação carbono/nitro
gênio inferior a 20; e, 
- por outro lado, a profundidade efetiva é frequentemente 
superior a 120 em, contribuindo, ainda mais, com a fertilidade 
natural. principalmente por sua influência na capacidade de 
retencão de umidade 

As. variações em torno da descrição moda!. que, como já 
afirmado, caracterizam as diferentes unidades, incluem: período 
de crescimento vegetativo reduzido até 180 dias; condutividade 
elétrica de até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas 
moderadamente pesadas ou moderadamente leves e suas cor
respondentes estruturas; capacidade de troca e soma de bases de 
até 12 mE/1 00 g de solo; matéria orgânica superior a 1% e pro
fundidade efetiva não inferior a 60 em. 

A) Subclasse e séries 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. 

A Classe Plenater, também por definição, exclui restrições que 
são suficientemente significativas a ponto de poderem ser reco
nhecidas as subclasses Conseqi.Jentemente, não existem agru
pamentos diferentes a este nível 

Por outro lado, sendo a série uma categoria onde todos os três 
tipos gerais de condicionantes são homogêneos, e excluindo a 
Classe Plenater qualquer diferenciação ao nível de subclasse, só 
é possível a existência de uma série onde todos os seus tipos 
gerais de condicionantes se apresentam em um nível pratica
mente não restritivo. Esta série toma a denominação de Planater 
111 e corresponde, em sua definição, ao conceito central de 
sua classe. 

5 1 1 5 2 - Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 
representa não menos de 70% de sua correspondente evapo
transpiração potencial e, adicionalmente, conta com um período 
de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 180 dias, 
com um tempo de recorrência de 5 anos. 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geo
morfológicas da classe anterior, porém com declividades de até 
15%. São conseqüentemente plenamente mecanizáveis 

Como em todas as outras classes, seus resultantes-de-inte
ração apresentam variações pedológicas, porém sempre com 
expressão média de suas características físicas, químicas e mor
fológicas dentro da amplitude de variação admissível para a 
classe Isto é, índice pedológico entre 7 ,O e 8,5 

No entanto, em seu conceito central. seus solos podem ser 
caracterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma sal in idade; 
são moderadamente ou bem drenados; com combinacão de tex
turas moderadamente leves a moderadamente pesadas, com 
estrutura granular, grumosa e em blocos angulares e subangula" 
res; por outro lado, o conteúdo de bases trocáveis e sua capaci
dade total de troca catiônica são superiores a 12 mE/1 00 g de 
solo, sendo ainda considerados de boa fertilidade, mesmo 
situando-se na parte inferior dessa faixa; são também moderada
mente profundos a profundos, com mais de 90 em de profundi
dade efetiva; e seu conteúdo de matéria orgânica é superior a 
2%. 



O conceito central descrito, como já manifestado, comporta 
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 variações incluem: período de crescimento vegetativo 
reduzido até 150 dias; salinidade moderada; drenagem acen
tuada; texturas de moderadamente leves a moderadamente pesa
das (e até pesadas no horizonte B), combinadas com estruturas 
que vão de granular até colunar moderada; capacidade de troca 
catiônica e soma de bases reduzidas até 8 mE/1 00 g de solo; pro
fundidade efetiva de até 60 em e matéria orgânica inferior a 
1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos 
anotados, porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, 
quando compensados por outras características que possibilitem 
o comportamento médio adequado à classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar nos resultantes-de-interacão da Classe Lavo
ter sete agrupamentos ao nível de subclasse, s'egundo o tipo geral 
ou tipos gerais de condicionantes dominantes: Lavoter-por
clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/ 
relevo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavo
ter- por- c I i ma/ r e levo/ sol o 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a homogenei
dade exigida por suas respectivas classe e subclasses, se mostra 
também homogêneo no que concerne ao grau de restrição de 
seus três tipos gerais, são possíveis sete séries na Classe Lavoter, 
pertencendo uma a cada subclasse, conforme relação apre
sentada na Tabela 5. VIII 

TABELA 5 VIII 
Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Lavo ter -por-clima 
Lnvoter -por-relevo 
Lavmer-por-solo 
Lavoter-por-c I i ma/relevo 
Lavoter- por -c Ir ma/solo 
Lavot e r -por- r e levo/sol o 
Lavo ter -por-c I i ma/relevo/solo 

5 1 1 5 3 - Classe Agriter 

Séries 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

Climatologicamente encontra-se em áreas onde a média geo
métrica da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração 
real representa não menos de 55% de sua correspondente evapo
transpiração potencial e, adicionalmente, conta com um 
período de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 
150 dias, considerando um tempo de recotrência de 5 anos 

DQ ponto de vista geomorfológico podem fazer parte de todas 
as fonnas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das for
mas erosivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas de 
acumulação, porém, em todos os casos, quando as declividades 
são inferiores a 25% Assim sendo, são mecanizáveis embora nos 
casos extremos as máquinas trabalhem com certa dificuldade 

Pedologicarnente, os resultantes-de-interacão da Classe 
Agritertêm características físico-químico-morfoló.gicas tais 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\ podem ser descritos da maneira seguinte: 
são salinos a moderadamente salinos, condutividade elétrica de 
até 8 milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentuada
mente rápida; textura de moderadamente leve até pesada, com
binada com estrutura em blocos, prismáticas ou colunares 
moderadas e granulares; apresentam capacidade de troca ca
tiônica, bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 mili
equivalentes por cada 100 g de solo, denotando, com isto, 
regular a boa fertilidade potencial e atual; são moderadamente 
profundos, conteúdos ·de matéria orgânica normalmente supe
riores a 1% 

Variações, para menos, dos valores descritos podem ser acei
tas desde que devidamente compensadas, de forma a manter a 
capacidade dentro dos limites estabelecidos para a classe 

A) Subclasses e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses: Agriter-por-clima, Agriter-por
relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por
clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/re
levo/solo. 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes, clima, 
relevo, solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis a 
este nível, determina a ocorrência das 19 séries relacionadas na 
Tabela 5 IX 

TABELA 5 IX 
Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

311 312 
Agrner-por-clima 321 322 

131 132 
Agriter-por-relevo 231 232 

Agrlter-por-solo 
113 123 
213 223 

Agriter-por-clrma/relevo 331 332 

Agnte r-por-c I im a/solo 313 323 

Agr ner-por-relevo/solo 133 233 

A~ r i te r-por-ei i ma/relevo/solo 333 

5 1 1 54- Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se 
encontram em áreas onde a média geométrica da precipitação 
pluviométrica e da evapotranspiração real representa não menos 
de 40% do valor de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e, adicionalmente, contam com um período de cresci
mento vegetativo de pelo menos 120 dias, considerando um 
tempo de recorrência de 5 anos 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, ter
raço e patamar das formas estruturais e das tabulares convexas e 
agudas das formas erosivas, porém restritas aos lugares onde a 
declividade é inferior a 40%. 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente índice, obtido segundo os critérios estabeleci
dos na metodologia, é igual ou superior a 4,0. 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos 
variam na amplitude seguinte: não a acentuadamente salinos; 
drenagem de acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; 
todas as texturas, com exceção das muito leves e praticamente 
todas as estruturas; tanto a capacidade de troca catiônica como a 
soma de bases trocáveis superior a 4 miliequivalentes por cada 
100 g de solo e profundidade efetiva não inferior a 30 em. 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, esta também 
admite sete subclasses, segundo o tipo de condicionante domi
nante presente: Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesa
ter- por-solo, Mesater- por-clima/relevo, M esater- por-ei i ma/ so
lo, Mesater-por-relevo/solo e Mesater-por-çlima/relevo/solo 

A Tabela 5. X mostra suas 37 séries, distribuídas segundo suas 
respectivas subclasses 

5 1 1 5.5 - Classe Agroster 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a 
relação percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela 
média geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspira
ção real da demanda hídrica ideal, expressa pela evapotranspira-
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TABELA 5 X 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Séries 

411 412 413 
Mesater-por-clima 421 422 423 

431 432 433 

141 142 143 
Mesater-por-relevo 241 242 243 

341 342 343 

114 124 134 
Mesater-por-solo 214 224 234 

314 324 334 

Mesa ter- por-ei i ma/ relevo 441 442 443 

Mesater-por-clima/solo 414 424 434 

M esater- por-re I evo/ solo 144 244 344 

Mesater-por-clima/relevo/solo 444 

ção potencial, é pelo menos de 25% e, adicionalmente, contam 
com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de, no 
mínimo, 90 dias, considerando um tempo de recorrência de 5 
anos 

Geomorfologicamente, fazem parte das mesmas unidades da 
classe anterior, porém, com declividade de até 55%, além das 
planícies inundáveis desde que respeitado o condicionamento 
do período vegetativo. 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior a 
2,5 e, assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresen
tam, modalmente, as características seguintes: condutividade 
elétrica de até 16 milimhos/cm podendo, desta maneira, ser até 
fortemente salinos; drenagem de acentuadamente lenta a forte
mente rápida; quaisquer textura e estrutura, devendo, porém, ser 
feitas restrições à maciça e à laminar; capacidade total de troca 
catiônica, soma de bases trocáveis e conteúdo de matéria 
orgânica praticamente não restritivos a praticamente qualquer 
profundidade, desde que esta não possa ser definida como nula 
ou como de bolsões com afloramentos freqüentes 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais 
restritivo, são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-cli
ma. Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo, Agroster-por-cli
ma/relevo, Agroster-por-clima/solo, Agroster-por-relevo/solo e 
Ag roste r- por- c I i ma/ r e levo/ sol o 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à Subclasse 
Agroster-por-clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agroster-por
solo, 4 à Agroster-por-clima/relevo, 4 à Agroster-por-clima/solo, 
4 à Agroster-por-relevo/solo e 1 à Agroster-por-clima/re
levo/solo, conforme a Tabela 5 XI 

TABELA 5 XI 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

511 512 513 514 
Agroster-por-clima 521 522 523 524 

531 532 533 534 
541 542 543 544 

151 152 153 154 
Agroster-por-relevo 251 252 253 254 

351 352 353 354 
451 452 453 454 

115 125 135 145 
Agroster-por-solo 215 225 235 245 

315 325 335 345 
415 425 435 445 

Agroster-por-clima/relevo 551 552 553 554 

Agroster-por-clima/solo 515 525 535 545 

Agroster-por-relevo/solo 155 255 355 455 

Agroster-por-clima/relevo/solo 555 
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5.1.1.5.6 - Classe Silvater 

Climatologicamente pode se apresentar sob, praticamente, 
qualquer tipo de clima, incluindo a faixa onde a média geométrica 
da precipitação pluvial, com a evapotranspiraÇão real, representa 
menos de 25% de sua correspondente evapotranspiração po
tencial e as áreas onde o período de crescimento vegetativo é 
inferior a 80 dias, com tempo de recorrência de 5 anos 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, a 
amplitude das unidades e declividades sob as que podem se 
apresentar é muito grande embora sejam típicas as formas agu
das com declividades superiores a 55%, quando fazem parte de 
uma subclasse especial, como ver-se-á posteriormente. 

Também, pedologicamente, as características físico-químico
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu correspon
dente índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de 
variações estabelecida metodologicamente, embora esta afirma
tiva seja meramente conceitual pois, na prática, são extrema
mente improváveis solos de ótima qualidade sob climas e relevos 
extremamente limitativos. 

A) Subclasses e séries na Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também 
nesta são reconhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, 
Silvater- por- relevo, Silvater- por-solo, Silvater- por-clima/relevo, 
Silvater- por-ei i ma/solo, Silvater- por-relevo/solo e Silvater- por
clima/relevo/solo 

As séries nesta classe, distribuídas de acordo com á subclasse 
a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XII 

Destaque-se que as correspondentes à Subclasse Silvater
por-clima são improváveis no âmbito do Território Nacional 

TABELA 5 XII 
Subclasses e séries na Classe Silva ter 

Subclasses Séries 

611 612 613 
,---

614 615 
621 622 623 624 625 

Silvater-por-clima 631 632 633 634 635 
641 642 643 644 645 
651 652 653 654 655 

161 162 163 164 165 
261 262 263 264 265 

Silvater-por-relevo 361 362 363 364 365 
461 462 463 464 465 
561 562 563 564 565 

116 126 136 146 156 
216 226 236 246 256 

Silvater-por-solo 316 326 336 346 356 
416 426 436 446 456 
516 526 536 546 556 

Silvater-por-clima/relevo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-clima/solo 616 626 636 646 656 

Silvater-por-relevo/solo 166 266 366 466 566 

Silvater-por-clima/relevo/solo 666 

5 1.2- LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAP,ACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

A área do presente trabalho está localizada entre os paralelos 12° 
e 16°S e os meridianos 42° e 48°WGr., correspondendo no corte 
cartográfico internacional à Folha SD 23 Brasília 

Abrange parte do setor setentrional de Minas Gerais, centro
leste de Goiás, parte do Distrito Federal e da região sudoeste da 
Bahia, compreendendo uma superfície de 286 770 km2_ 

Os fatores que serviram de base para o estudo da Capacidade 
de Uso dos Recursos Naturais Renováveis foram: clima, geo; 
morfologia e solo, que se apresentam com certa heterogeneidade 
na área. 

Com relação ao clima, identificaram-se quatro graus de restri- _ 
cão, de 100 a 400, que correspondem a índices agroclimáticos 
situados na faixa de 40 a 115% de demanda hídrica satisfeita, em 
relação à considerada ideal para o crescimento das plantas. 



Assim, em nenhum dos casos, as precipitações pluviométricas 
ultrapassaram significativamente o nível ótimo de atendimento 
hídrico das plantas e, por conseguinte, não se apresentam áreas 
com grau de restrição por excesso de umidade A temperatura 
média anual varia de 25,3°C a 18,8°C, sendo que o mês mais 
quente é, normalmente, outubro e o mais frio, julho. Por outro 
lado, a precipitação pluviométrica média anual vai desde os 555 
mm até 1. 750 mm, ocorrendo irregularidade em sua distri
buição 

O relevo apresenta-se diversificado, encontrando-se desde as 
formas do Chapadão Central, com declividade entre O e 5%, até às 
formas escarpadas da Serra do Espinhaço, onde a declividade é 
superior a 55% Conseqüentemente, estão presentes todos os 
graus de limitação formulados pela metodologia (Tab. 5 IV) 

Por último, os solos apresentam-se com significativa variação 
encontrando-se desde solos com alto potencial de fertilidade até 
os de baixo potencial, o que deu origem à subdivisão em cinco 
graus de restrição: 002, 003, 004, 005 e 006 

Em termos de extensão citam-se, entre os mais importantes, 
os seguintes: Latossolo Vermelho-Amarelo, álico e distrófico; 
Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos; Areias Quartzosas, 
distróficas e álicas; Cambissolos eutróficos e álicos; Latossolo 
Vermelho Escuro álico e eutrófico e Podzólico Vermelho-Ama
relo Eutrófico (vide 3 - Pedologia) 

A interacão destes três condicionantes, clima, relevo e solo, 
resulta na f~rmacão de 5 classes, 21 subclasses, 1 21 séries e 320 
unidades A Clas'se Plenater é a única ausente, dada a ausência de 
áreas com praticamente nenhuma limitação, sob os aspectos 
anteriormente mencionados. 

5.1.2.1 - Classe Lavoter 

A Classe Lavoter ocupa cerca de 25.428 km2, ou seja, 8,9% da 
Folha em estudo Distribui-se principalmente pelas partes 
sudeste e centro-oeste, e ainda em áreas localizadas ao longo do 
rio São Francisco, constituindo as melhores áreas de capacidade 
de uso da terra 

De acordo com as variações que apresenta, esta classe 
subdivide-se nas seguintes subclasses: Lavoter-por-solo, Lavo
ter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e, finalmente, Lavo
ter-por-clima/relevo/solo (Tab 5 XIII). 

5.1 .2.1 1 - Subclasse Lavoter-por-solo 

Com uma área de 4.988 km2, é composta de duas séries, sendo a 
11 2 e a 11 2*, cujas unidades estão caracterizadas na Tabela 
5.XIV. 

Classe 

TABELA 5 XIII 
Subdivisão da Classe 2 - Lavoter 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

Lavoter-por-solo 112 de, db, de, eb, ep, et 
112* ep, e 

Área 
(km2) 

4 740 
248 

Lavoter Lavoter-por-clima/ 212 db, de, de, et, eb, cb 17 249 
solo 212* 453 

. 

ep, e 

Lavoter-por-relevo/ 
solo 122 de, et, eb, cb 446 

Lavoter-por-clima/ 222 de, db, de, et, eb, ec, cb 2 181 
relevo/solo 222* e 111 

'. '. Senes defm1das por solos cascalhentos, concrec1onanos e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 

TABELA 5 XIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-solo) 

------,-----
Características físico-químicas do perfil de solo --

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca 
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/1 OOg) 

em) 
---~ -----
112dc(1) 22 <5 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,4 

54 subangulares arenosa 
112dc(2) " <5 7,0 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,5 

subangulares arenosa 
----- ------

112db 210 04 <5 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila~ 4,6 
subangulares arenosa 

----~---

112de(1) ** <5 8,2 <4 Moderada Granular Argilosa 12,8 
por falta 

** 112de(2) 
613 <5 8,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,8 

por excesso subangulares 
112de(3) ** <5 7,2 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 19,1 

moderada 

112eb(1) ** <5 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 
angulares 

112eb(2) .. <5 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 836 

' 
subangulares 

112eb(3) '* <5 7,7 <4 Moderada Blocos Argilo-siltosa 10,0 
por excesso subangulares 

112ep 90 46 <5 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 
subangulares 

112et(1) 16 <5 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 13,9 
subangulares 

112et(2) 47 <5 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 17,5 

,. subangulares 
112et(3) 2 937 <5 8,0 <4 Boa Blocos Muito argilosa 10,0 

subangulares 
112et(4) 21 <5 7,9 <4 Moderada Prismática Muito argilosa 20,5 

por excesso moderada 

112*ep 197 43 <5 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 
angulares 

112*e 51 29 <5 7,9 <4 Moderada Blocos Argilosa 11,6 
por excesso subangulares 

* Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituicões 

Soma Prol Horizonte A 
de bases ele-

(mE/1 OOg) ti v a 
Textura Estrutura 

(em) 

6,2 90 Areia franca Granular 

4,2 100 Franco- Blocos 
arenosa subangulares 

2,6 120 Franco- Blocos 
arenosa subangulares 

9,7 220 Franco- Granular 
argilosa 

12,2 119 Franco-argila~ Granular 
siltosa 

10,4 150 Muito argilosa Blocos 
subangulares 

7,0 130 Franco-argila- Blocos 
arenosa angulares 

6,1 120 Franco-argila- Granular 
arenosa 

7,5 110 Franco-argila~ [Jiocos 
siltosa subangulares 

32,6 70 Argilosa Blocos 
subangulares 

10,9 120 Argilo-siltosa Blocos 
subangulares 

16,0 120 Argilosa Blocos 
subangulares 

9,1 180 Argilosa Granular 

17,6 120 Argilo-siltosa Blocos 
subangulares 

25,0 60 Argilosa Blocos 
subangulares 

9,4 120 Franco-argila- Granular 
arenosa 

Os perfis que se encontram numerad'os correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parênt3sis (1 ), (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

Mat 
orgâ-
nica 
(%) 

3,6 

1,7 

22 

4,7 

6,1 

3,3 

3,1 

2,4 

4,7 

9,2 

4,2 

4,6 

5,8 

4,6 

3,6 

2,5 
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A) Série 112 
As maiores manchas localizam-se na parte centro-oeste da Folha 
indo em direção norte, enquanto que manchas menores distri
buem-se aleatoriamente. 

Climaticamente, apresentam-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 
representa a fa1xa de 85 a 115% de sua correspondente evapo
transpiração potencial. A precipitação pluviométrica total anual 
v~ ria de 844 mm até os 1.984 mm; a evapotranspiração potencial 
s1tua-se entre 848 e 1 .419 mm, ao passo que a evapotranspira-

cão real fica entre 736 e 1.014 mm. Ocorre geralmente na área 
deficiência de água no solo, durante 4 meses consecutivos por 
ano, sendo de julho a agosto (Tab. 5.XV). 

Geomorfologicamente faz parte de áreas aplanadas, referen
tes ao Vão do Paranã, Chapadas de Paracatu, Pediplano do 
Tocantins, Patamares po Chapadão e as regiões de Várzeas e ter
raços Aluviais do São Francisco, bem como alguns afluentes (vide 
2- Geomorfologia). A declividade média não ultrapassa os 5%, 
apresentando grau de restrição 01 O para o relevo, sendo plena
mente mecanizáveis. 

TABELA 5 XV 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 100 por clima 

Localização Índice Pluviometria Temperatura Evapotranspiração Deficiência Excedente 
Alti- agrocli- total média anual 

Estações tu de Longi· Lati- mático Média anual 
(m) tu de tu de (%) (mm) 

Açudina 570 44°09' 13°12' 96 1 305 
Alto Paraíso de Goiás 1 320 47"30' 14°08' 94 1 685 
Alvorada do Norte 500 46°36 14°24' 92 1 272 
Angical 500 44°42' 12°00' 86 1099 
Arinos 492 46°03' 15°55' 91 1 174 
Aurora do Norte 700 46°24' 12°43' 103 1 582 
Baianópolis 659 44°32' 12°18' 89 1108 
Boquira 629 42°48' 12°47' 90 1 079 
Brasília 1 158 47°56' 15°47' 94 1 636 
Brejinho das Ametistas 800 42°31' 14°16 100 1 195 
Catolândia 608 44°50' 12°18' 89 1 152 
Cavalcante 1 279 47°30 13°47' 87 1 550 
Cocos 757 44°34' 12°43' 93 1 078 
Condado do Norte 620 44°03 15°47' 97 1 301 
Cristópolis 680 44°26' 12°13' 90 1 127 
Darnianópolis 650 46°09' 14°33 94 1 269 
Fazenda Guaíra 780 44°16 12°39' 86 925 
Fazenda lngazeiro 650 46°29 13°53' 94 1 279 
Fazenda Santa Fé 760 47°27' 15°24' 104 1 385 
Flores de Goiás 508 47°03' 14°34 93 1 288 
Formosa 914 47°18 15°32 101 1 560 
lbiracatu 510 44°11 15°40 88 1 106 
lnhaúmas 690 44°37' 13°02' 95 1 166 
Jacaraci 926 42°26' 14°51 89 920 
Lontra 495 44°18 15°54 91 1 153 
Monte Alegre de Goiás 448 46°55' 13°09' 113 1 984 
Mortugaba 780 42°19' 14°59' 94 1 016 
Nova Roma 490 46°57' 13°50 88 1 201 
Ponte Alta de Bom Jesus 600 46°29 12°06' 108 1 768 
Ponte Paranã 415 47"15 13°15' 88 1 347 
Riacho da Cruz 470 44°17 15°20' 87 1 165 
Rio Pardo de Minas 775 42°33' 15°37' 88 949 
São Desidério 500 44°59' 12°22 107 1 659 
São Domingos 750 46°19' 13°25' 100 1 422 
São João da Aliança 880 47°31' 14°42 101 1 392 
Saudável 1 174 42"11 12°06' 95 844 
Serranópolis 780 42°53 15°48' 101 1 245 
Serra Nova 700 42°44' 15°39 102 1 182 
Sítio Grande 536 45°05' 12°26 90 1 184 
Taguatinga 650 46°27 12°24' 112 1 839 
Várzeas 694 44°37 12°26' 91 1 145 

Fontes: SUDENE; INEMET e DNAEE 

O índice pedológico possui valor girando em torno de 7,0 a 
8,3, caindo conseqüentemente no grau de restricão 002. Estão 
representando esta série as seguintes classes dé solos: Podzó
lico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Cambissolo eutrófico, Terra 
Roxa Estruturada Similar eutrófica, Latossolo Vermelho-Amarelo 
eutrófico e Solos Aluviais eutróficos. 

Estes diversos tipos de solos, por sua vez, deram origem a seis 
unidades: 112dc, 112db, 112de, 112eb, 112ep e 112et, cujas 
características físico-químicas encontram-se relacionadas na 
Tabela 5.XIV 

As três primeiras apresentam em comum a drenagem como 
fator não muito favorável, variando de acentuada a moderada; a 
capacidade de troca de cátions e a soma das bases aparecem 
com valores relativamente baixos para as mesmas unidades, sur
gindo também como fatores limitantes, Porém estas limitacões 
são consideradas de grau moderado. · 

As três últimas têm como fator comum e limitante a estrutura e 
a textura do horizonte subsuperficial No caso dos perfis repre
sentativos das Unidades 112de e 112et (4), a estrutura se apre
senta como prismática moderada associada a uma textura muito 
pesada, que limita de certa forma o desenvolvimento normal das 
raízes de algumas plantas Por outro lado, as Unidades 112eb e 
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(O C) 

22.7 
19.7 
23,6 
23.1 
23,0 
23,0 
22,5 
22,5 
20,0 
20,9 
23,0 
19.7 
21,7 
21,9 
22,4 
22,9 
21,5 
22,9 
21,9 
23,6 
21,3 
22,5 
22,3 
19,8 
22,5 
24.2 
20.4 
23,7 
23.7 
24,5 
22,6 
20,5 
23.5 
22.6 
21.6 
18,8 
20.4 
20.4 
23,3 
23,4 
22.2 

Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuicão anual 
(mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (me.ses) 

1 153 938 215 Jun -set 367 Jan , abril, nov , dez. 
894 815 79 Agos -set 870 Jan , abril. nov, dez 

1 178 927 251 Jul -set 345 Jan, março, nov, dez 
1152 893 259 Jul-out 206 Jan , abril. dez 
1 140 913 227 Jun -set 261 Jan, março, dez 
1172 913 259 Jul -set 669 Jan. abril, nov, dez 
1 138 916 220 Jun -set 192 Jan, abril, dez 
1 088 889 199 Jul -set 190 Jan. abril, nov, dez 
1 351 991 370 Jun -set 645 Jan , abril, nov, dez 

971 788 183 Jul -set 407 Jan, março, nov, dez 
1 146 907 239 Jul -out 245 Jan, abril, dez 
1 419 982 457 Jun -set 568 Jan, abril, nov, dez 
1034 851 183 Jul -set 227 Fev, março, dez 
1 055 811 244 Jun -set 490 Jan, março, nov. dez 
1 099 875 224 Jul-out 252 Jan, abril, nov, dez 
1 139 907 232 Jul -set 362 Jan, março, nov, dez 
1 008 807 201 Jul -out 118 Jan e abril 
1 145 902 243 Jul -set 377 Jan , março, dez 
1 104 932 172 Jul -set 453 Ja n , abril, no v , dez 
1 186 942 244 Jul -set 346 Jan , abril, nov, dez 
1 020 848 172 Jul -set 712 Jan , abril, nov, dez 
1110 855 255 Jun Mout 251 Jan , março, nov, dez 
1 071 888 183 Jul -set 278 Jan . abril, dez 

920 736 184 Jun Mset 184 Jan nov, dez 
1 113 884 229 Jun Mset 269 Jan , março, nov, dez 
1 254 1 014 240 Jul -set 240 Jan , abril, nov, dez 

954 785 169 Jul -set 231 Jan , março, nov, dez 
1 202 928 274 Jun Mset 273 Jan , março, nov, dez 
1 212 961 251 Jul -set 807 Jan, abril, nov, dez 
1 286 947 339 Jun -set 400 Jan , março, dez 
1 135 840 295 Jun Mout 325 Jan , março, nov, dez 

971 777 194 Jul Mout 172 Jan , março, dez 
1 183 960 223 Jul -set 699 Jan , abril, nov, dez 
1 133 908 225 Jul -set 514 Jan, abril, nov, dez 
1 100 892 208 Jul -set 500 Jan, abril, nov, dez 

848 769 79 Agos Mset 75 Jan , março, dez 
949 744 205 Jun -set 501 Jan , março, nov, dez 
949 798 151 Jul -set 384 Jan , março, nov , dez 

1 134 886 248 Jun -out 298 Jan , março, dez 
1 165 922 243 Jul -set 917 Jan . abril, nov. dez 
1 106 878 228 Jun Mout 267 Jan, abril, nov, dez 

11 2ep possuem textura pesada e estrutura em blocos subangula
res no horizonte B, além de teores médios de bases trocáveis na 
primeira, e profundidade moderada na segunda, indicando ligei
ras restricões 

De m~do geral, trata-se de solos com boas propriedades físi
cas e de fertilidade natural média a alta, com teores de matéria 
orgânica relativamente elevados O alumínio trocável normal
mente está ausente; quando ocorre, apresenta quantidades míni
mas, não necessitando portanto de calagem. Pouca adubação 
faz-se necessária 

A vegetação natural acha-se em grande parte substituída por 
pastagens, porém encontram-se ainda a Floresta Estacionai 
Semidecidual e áreas de Contato Estepe/Floresta Estacionai 
(vide 4- Vegetação). O uso atual nestas áreas é feito com cultivos 
de arroz, milho, feijão, algodão e mandioca, além de pastagens 
plantadas com capim-colonião, jaraguá e napier. 

B) Série 112* 

É composta de três pequenas manchas localizadas no setor 

• Série definida por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa 
e/ou rochosa 



sudoeste e extremo noroeste da Folha, ocupando uma área de 
apenas 248 km2. 

As características do clima são as mesmas da série anterior e 
podem ser encontradas na Tabela 5 XV 

O relevo apresenta também topografia plana e suave ondulada 
e faz parte das unidades geomorfológicas denominadas de Vão 
do Paranã e Pediplano do Tocantins, onde a declividade média é 
sempre inferior a 5%, caindo no grau de restricão 01 O. 

Nesta série, foi englobado o Cambissol~ eutrófico e o 
P_odzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, com índice pedológico 
srtuado entre 7,6 e 7,9 Foi subdividida em duas unidades: 
11 2 * ep e 11 2 *e. 

Na primeira, surge como principal fator limitante a presença 
de rochosidade no solo, causando impedimento à mecanizacão 
Por outro lado, a estrutura em blocos angulares e textura pe~ada 
do horizonte 8, bem como a pouca profundidade, aparecem 
como fatores ligeiramente limitativos à utilização agrícola Afora 
rsto, suas características químicas como capacidade de troca 
catiônica, bases trocáveis e matéria orgânica, apresentam valo
res elevados (Tab 5 XIV), evidenciando um bom potencial de 
fertilidade. 

Já na segunda o principal fator limitante é a ocorrência de 
pedregosidade no solo, o que dificulta a mecanizacão A estrutura 
em blocos subangulares e textura pesada surgem' também como 
fatores restritivos porém em grau moderado, tendo em vista que 
na ponderação das oito características os outros parâmetros 
apresentam valores mais altos A capacidade de troca e soma de 
bases possuem valores médios, sendo respectivamente de 11.6 
e 9,4 mE/1 00 g de solo, enquanto que b alumínio ocorre em 
quantidades mínimas 

A cobertura vegetal está representada pela Savana (Cerrado) 
com e sem floresta-de-galeria Quanto ao uso atual destas unida
des, nota-se predominância de pastagens. 

5 1 2 1 2- Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

Encontra-se distribuída por uma extensão de 17 702 km2 e 
subdivide-se em duas séries: 212 e 212* (Tab. 5 XIII) O clima e o 
solo foram os parâmetros mais restritivos na definicão desta 
subclasse · 

A) Série 212 

As áreas pertencentes a esta série acham-se distribuídas no setor 
centro-ocidental, mais precisamente numa faixa situada iJO longo 
do rio São Francisco e afluentes. e ainda no extremo sudeste 
da Folha 

Do ponto de vista climático compreende áreas onde a intera
ção de suas precipitações pluviométricas, temperaturas e foto
periodismo permite um atendimento da ordem de 70 a 85% da 
demanda hídrica ideal das plantas O total médio anual da precipi
tação pluviométrica varia de 647 a 1 079 mm. ocorrendo com 
certa irregularidade em sua distribuição; a evapotranspiracão 
potencial fica entre 848 e 1.241 mm; e a evapotranspiração ~eal 
entre 64 7 e 957mm Durante o ano verifica-se uma deficiência de 
água no solo que vai normalmente de junho a outubro, como é 
mostrado na Tabela 5 XVI 

A declividade média, não superior a 5% como na subclasse 
anterior, fica no grau de restrição 01 O para relevo Os terrenos 
planos a suavemente ondulados correspondem às unidades geo
morfológicas do Vão do São Francisco e regiões de Várzeas e Ter
raços Aluviais do Médio São Francisco e afluentes 

Estão presentes nesta série solos que possuem índice pedoló
gico entre 7,0 e 8,3, destacando-se: Podzólico Vermelho
Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Terra Roxa Estruturada 
Similar, Cambissolo e Solos Aluviais, todos de caráter eu
tráfico. 

Esta variação pedológica permitiu identificar seis unidades, a 
saber: 212db, 212dc, 212de, 212et, 212eb e 212cb, conforme 
estão caracterizadas na Tabela 5 XVII 

As Unidades 212db, 212dc e 212cb possuem valores de 
capacidade de troca de cátions e bases trocáveis baixos, além de 
drenagem acentuada nas duas primeiras, constituindo-se nos 
fatores que de certo modo limitam sua utilização Em compensa-

ção, as estruturas em blocos subangulares no horizonte B e 
granular no horizonte superficial. aliadas às texturas médias, bem 
como bons teores em matéria orgânica mostram-se bastante 
favoráveis. 

No caso das Unidades 212de, 21 2et e 212eb, todas apresen
tam como fatores comuns e limitantes a estrutura e textura do 
horizonte diagnóstico subsuperficial, ocorrendo ora em blocos 
subangulares, com textura argilosa a muito argilosa, ora prismá
tica moderada, com textura muito argilosa, neste caso prejudi
cando o crescimento das raízes de algumas plantas Afora isto, a 
drenagem varia de boa a moderada, a profundidade efetiva é boa 
e os valores da capacidade de troca de cátions, bases trocáveis e 
matéria orgânica variam de médios a elevados 

Para as unidades em que a capacidade de troca e os teores em 
bases trocáveis são baixos, é aconselhável o uso adequado de 
fertilizantes, a fim de melhor corrigir estas deficiências químicas, 
elevando o potencial de fertilidade O alumínio trocável normal
mente não está presente no solo Vez por outra, quando ocorre, 
apresenta quantidades insignificantes 

Sua cobertura vegetal está caracterizada pelas Formações 
Pioneiras, onde dominam espécies arbustivas com e sem palmei
ras, sofrendo influência fluvial; é caracterizada também pela Flo
resta Estacionai Decidual (vide 4-Vegetação) Seu uso atual está 
mais voltado para o plantio intensivo de algodão herbáceo e 
pastagens em regime extensivo, além da existência de cultivos 
de subsistência como arroz, milho, feijão e mandioca 

B) Série 212* 

Com uma pequena área de 453 l<m2 , é formada por manchas 
espalhadas pela região centro-ocidental e extremo sudeste da 
Folha em estudo 

Climaticamente tem as mesmas características da série 
anterior, como pode se visto na Tabela 5 XVI 

Do mesmo modo, o relevo com formas aplanadas, onde a 
declividade àlcança o máximo de 5%, possibilitaria ótimo rendi
mento da maquinaria agrícola, se não fosse a existência de pedre
gosidade e rochosidade no solo Está geomorfologicamente 
incluída nas superfícies aplanadas e retocadas do Vão do Paranã 
e dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço (vide 2 -
Geomorfologia) 

Esta série foi desdobrada em duas unidades: a 212*ep repre
sentada pelo Cambissolo eutrófico e a 212*e representada pelo 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, cujas características 
pedológicas são as mesmas descritas no item 5 1 2 1 1, quando 
foi abordada a série 112*, onde a presença de rochosidade e 
pedregosidade no solo constituíram como fatores principais no 
impedimento à mecanização O substrato vegetal é formado 
pelos Contatos Savana e/ou Estepe/Floresta Estacionai Seu uso, 
atualmente, é feito com pastagens, além de alguns cultivos de 
subsistência sem expressão 

5 1.2.1.3 - Subclasse Lavoter-por-relevo/solo 

As áreas contidas nesta subclasse abrangem uma superfície de 
446 km2. Simultaneamente, o relevo e o solo constituem as limi
tações de maior grau nestas áreas A Série 122, a seguir apre
sentada, é a única que subdivide esta subclasse (Tab 5 XIII) 

A) Série 122 

Sua localização dá-se de uma maneira dispersa pela Folha, ocor
rendo na parte central norte e sul e partes sudeste e sudoeste 

No que se refere ao clima, suas características já foram descri
tas, quando foi comentada a Série 112, no item 5 1 2 1.1, cujo 
índice agroclimático entre 85 e 115% é igual para as duas 

O relevo aqui nesta série torna-se já um pouco movimentado, 
apresentando declividades entre 5 e 15%, ainda plenamente 
mecanizável, porém com ligeiro decréscimo na produtividade 
das máquinas As unidades geomorfológicas presentes na área 
correspondem aos Patamares Orientais e Ocidentais do Espi-

*Série definida por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa 
e/ou rochosa 
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TABELA 5 XVI 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 200 por clima 

Loca I ização Índice Pluviometria Temperatura Evapotranspiração Deficiência Excedente 
Alti- agrocli- total média anual 

Estações tu de Longi- Lati- mático Média anual lO C) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
(m) tu de tu de 1%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Água Quente 700 42°07 13°26' 78 836 21,6 1 041 780 261 Jun -ou! 56 Jan e dez 
Barragem Bico de Pedra 510 43°18' 15°49' 75 851 22,3 1 078 772 306 Jun -out 79 Jan e dez 
Barreiras 435 44°59' 12°09' 73 930 24,0 1 241 878 363 Jun -out 52 Jan -março, dez 
Barreiro do Jaíba 480 43°35' 15°37 74 848 22,5 848 802 308 Maio-out 46 Dez 
Barreiro do S Onofre 470 42°56' 12°54' 79 932 23,1 1 130 866 264 Jun -out 66 Jan -fev, dez 
Batalha 450 43°25' 13°33 74 878 23,1 1141 807 334 Jun -ou! 71 Jan -março, out 
Bom Sossego 490 42°40' 12°12' 72 818" 23.4 1 142 816 326 Jun -out 2 Março 
Botuporã 800 42°31' 13°23' 81 835 21,0 985 770 215 Jun -set 65 Jan e dez 
Brejolândia 531 43°57' 12°29' 72 845 23,1 1 145 812 333 Jun -out 33 Jan e março 
Brotas de Macaúbas 1 151 42°38' 12°00' 76 690 19,1 887 653 234 Jul-out 37 Jan 
Cachoeira G Montante 486 44°45' 15°30' 83 1 079 22,8 1 121 809 312 Jun -ou! 270 Jan -março, dez 
Caetité 826 42°29 14°04' 83 843 20,7 981 787 194 Jul-out 56 Jan -março, dez 
Campo Redondo 590 43°59' 15°38' 75 868 21,9 1 072 747 325 Maio-out 121 Nov e dez 
Canápolis 650 44°12 13°03' 75 800 22,1 1 071 800 271 Maio-set o 
Canatiba 660 42°52' 13°05' 81 881 21,9 1 050 818 232 Jul-out 63 Jan -março, dez 
Candiba 580 42°52' 14°24' 77 894 22,2 1 092 788 304 Maio-ou! 106 Jan e dez 
Cantinho 500 42°48 14°44' 80 931 22,5 1 113 855 258 Jun -ou! 76 Jan e dez 
Capitânia 506 44°31 14°26' 76 888 22,9 1 114 797 317 Jun -out 91 Jan -fev, dez 
Cocos 546 44°32' 14°10' 83 1 066 23,1 1 130 822 308 Jun -out 244 Jan -março, dez 
Coribe 658 44°28' 13°50' 74 779 21 .a 1 053 772 281 Jun -out 7 Dez 
Correntina 579 44°38' 13°20' 84 1 053 23,0 1 117 834 283 Jun -out 219 Jan -março, dez 
Engenho 480 43°04' 15°11' 73 830 22,5 1 113 804 309 Jun -ou! 26 Março e dez 
Estreito 490 42°48' 14°49 71 798 22,5 1 113 774 339 Maio-out 24 Dez 
Favelândia 500 42°57' 13°17 76 921 23,1 1 137 820 317 Jun -out 101 Jan -inarço, dez 
Fazenda Araçá 450 44°08' 14°16 77 911 23,1 1 125 819 306 Jun -out 92 Jan -fev, dez 
Fazenda Baixa Funda 450 43°46' 13°00' 72 8~2 23.4 1 127 812 315 Jun -out o 
Fazenda Caraíbas 1 098 44°04' 12°33 75 679 19,1 907 674 233 Jun -out 5 Dez 
Fazenda Nova Olinda 420 44°05' 15°13' 75 964 23.4 1 144 766 378 Maio~out 198 Jan ~março, dez 
Fazenda Suíssa 460 43°49' 14°42' 74 817 22,8 1 107 816 291 ~un -ou! 1 Março 
Fazenda Tabirinha 500 43°11' 13°39 79 915 22,8 1 107 835 272 Jun -ou! 80 Março e abril 
Fazenda Várzea da Manga 450 43°24' 14°42' 73 818 22,8 1 107 788 319 Maio-out 30 Dez 
Fazenda Velha 615 44°46' 14°11' 77 905 22,3 1 098 785 313 Jun -out 120 Jan -fev, dez 
Gameleiras 450 43°07' 15°05' 77 892 22,8 1 110 810 300 Maio-out 82 Jan ~março, dez 
Gameleira da Lapa 415 43°23' 12°52' 79 992 23,7 1,202 908 294 Maio~out 84 Marco-abril. dez 
Gorotuba 691 43°12 15°50' 85 915 21,0 986 759 227 Jun -set 156 Jan : março, nov, dez 
Guiripá 800 42°38' 14°24' 71 687 20,9 971 687 284 Jun -ou! o 
lbiajara 580 42°13' 13°00' 73 807 22,2 1 100 807 293 Jun -ou! o 
lbiassucê 580 42°16' 14°16' 75 826 22,0 1 067 781 286 Maio-ou! 45 .lan e dez 
lbitiara 871 42°13' 12°39' 83 806 20.4 948 761 187 Jul-out 45 Jan -fev, dez 
lgaporã 766 42°42' 13°45' 81 832 20,9 971 740 231 Jun -out 92 Jan -março. dez 
ltacarambi 460 44°06' 15°05 74 866 22,8 1 107 782 325 Jun ~out 84 Marco e dez 
ltamirim 495 42°53' 14°46 77 873 22,5 1 113 842 271 Jun ~set 31 Jan ·-fev, dez 
luiú 636 43°34' 14°25 75 838 22.4 1 095 798 297 Jun -out 40 Jan -fev, dez 
Jaíba 400 43°41' 15°22 70 828 23.4 1 144 785 359 Maio-ou! 43 Dez 
Januária 510 44°22' 15°29 78 963 22,6 1 128 814 314 Jun -ou! 149 Jan -março. dez 
Lagoa Clara 751 42°42' 13°24' 71 709 21,2 1 004 709 295 Maio-ou! o 
Lajedinho 540 43°42' 14°56' 76 873 22,8 1 107 810 297 Jun ~out 63 Marco e dez 
Macaúbas 656 42°42' 13°02' 76 803 21,9 1 056 801 255 Jun ~out 2 MarCo 
Mandiroba 456 43°03' 14°29' 80 981 22,8 1 120 822 298 Jun ~out 159 Jan ~março, dez 
Manga 415 43°56' 14°46' 72 866 23.4 1 144 779 365 Maio-out 87 Dez 
Maniaçu 920 42°26' 13°51' 78 765 20,1 946 706 240 Jun -set 59 Jan e dez 
Matias Cardoso 420 43°55 14°52' 72 862 23.4 1144 777 367 Maio-out 29 Fev e dez 
Mato Verde 542 42°52' 15°23' 71 804 22,5 1 113 775 338 Maio~out 29 Fev e dez 
Montalvânia 492 44°23' 14°25' 80 987 22,9 987 831 297 Jun -out 156 Jan ~março. dez 
Monte Azul 583 42°52' 15°09' 79 883 21,9 1 069 805 264 Jun -out 78 Dez 
Nova Descoberta 450 43°25' 12°11' 77 956 23,6 1 119 899 300 Jun -out. 57 Março-abril, dez 
O D'Água doS Francisco 1 033 42°05' 12°20' 70 647 20,0 930 647 283 Maio-ou! o 
Pai Pedro 470 43°03 15°31' 82 980 22,3 1 062 766 296 Jun -out 214 Fev, março, nov, dez 
Paranã 275 47°47 12°33' 80 1 338 25,3 1 411 957 454 Maio-ou! 381 Jan -março, dez 
Paulinho Fonseca 190 43°52 15°36' 71 985 24.4 1 312 883 429 Maio-ou! 102 Dez 
Piragiba 686 43°50 1Z012' 83 1 007 22,2 1 109 846 263 Jul-out 161 Jan -abril, dez 
Riacho de Santana 627 42°56' 13°36 74 832 22,2 1 079 761 318 Jun -ou! 71 Jan -fev, dez 
Salinas 435 43°59' 14°17 74 864 23,3 1 136 809 327 Jun -ou! 55 Jan e dez 
São Francisco 461 44°52' 15°57' 82 1 045 22,9 1 127 823 304 Jun -out 222 Jan ~março, dez 
São Goncalo 477 44°32' 14°20' 76 886 22,,9 1 125 816 309 Jun -out 70 Jan ~março, dez 
São JoãÓ da Ponte 600 44°01' 15°56' 84 964 21.9 1 055 810 245 Jun -out 154 Jan ~março. dez 
São Manuel 500 44°28' 13°26 80 976 23.4 1 127 839 288 Jun -out 137 Jan ~março. dez 
Santa Maria da Vitória 431 44°12' 13°24 79 1 054 24,0 1 219 874 345 Jun -ou! 180 Jan ~março, dez 
Santana 580 44°03' 12°59' 79 965 22,7 1 128 830 298 Jun -out 135 Jan -março, dez 
Serra Dourada 497 43°57 12°46' 75 854 23.4 1 127 831 296 Jun -ou! 23 Março 
Tabuleiro Alto 800 42°11' 15°18' 72 700 20.4 954 676 278 Maio-set 24 Dez 
Tamboril 480 43°50' 15°31' 78 930 22,5 1110 815 295 Jun ~out 115 Jan e dez 
Tanque Novo 835 42°29' 13°33' 80 813 20,9 971 745 226 Jun ~set 68 Nov e dez 
Três Morros 550 43°40' 12°20 75 862 22,9 1 ]30 834 296 Jun ~out 28 Marco-abril 
Urandi 637 42°40' 14°46' 71 792 21,9 1 069 734 335 Maio~nov 58 Jan.edez 
Vila das Urtigas 450 43°25 13°55' 73 844 23,1 1 150 830 320 Jun -out 14 Dez 

Fontes: SUDENE; INEMET e DNAEE 
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TABElA 5 XVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade 
Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A orgâ-
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions de bases efe- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100g) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura 

(%) 
em) (em) 

212db 2 068 04 <5 7,9 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 2,6 120 Franco- Blocos 2,2 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

212dc(1) 22 <5 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6.4 6,2 90 Areia franca Granular 3,6 

3 015 subangulares arenosa 
212dc(2) '* <5 7,0 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,5 4,2 100 Franco- Blocos 1,7 

subangulares arenosa arénosa subangulares 
~-~-

212de(1) ** <5 8,2 <4 Moderada Granular Argilosa 12,8 9.7 220 Franco- Granular 4,7 
por falta argilosa 

212de(2) '* <5 8,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,8 12,2 119 Franco-argila- Granular 6,1 
2 791 

por excesso subangulares siltosa 
212de(3) ** <5 7,2 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 19,1 10.4 150 Muito argilosa Blocos 3,3 

moderada subangulares 

212et(1l 16 <5 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 13,9 10,9 120 Argilo-siltosa Blocos 4,2 
subangulares subangulares 

212et(2l 47 <5 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 17,5 16,0 120 Argilosa Blocos 4,6 

7 346 subangulares subangulares 
212et(3l *' <5 8,0 <4 Boa Blocos Muito argilosa 10,0 9,1 180 Argilosa Granulru 5,8 

subangulares 
212et(4l 21 <5 7,9 <4 Moderada Prismática Muito argilosa 20,5 17,6 120 Argilo-siltosa Blocos 4,6 

por excesso moderada subangulares 
~-- -

212eb(1 l ** <5 7.7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 6,1 120 Franco-argila- Granular 2.4 
subangulares arenosa 

212eb(2l ** <5 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 130 Franco-argila- Blocos 3,1 
1 291 

angulares arenosa angulares 
212eb(3l *' <5 7.7 <4 Moderada Blocos Argilo-siltosa 10,0 7,5 110 Franco-argila- Blocos 4,7 

por excesso subangulares siltosa subangulares 
---~ ----~ -------;-;;-~- ~- -7,4 --
212cb(1l <4 Boa Blocos Argilosa 4.4 2.4 150 Argilosa Granular 2,0 

*' 
subangulares 

212cb(2l 738 <5 7,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,1 2.4 200 Franco-argilo- Blocos 1,9 
por excesso subangulares arenosa subangulares 

212cb(3l ** <5 7,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 4,9 3,9 120 Franco- Granular 3,1 
subangulares arenosa arenosa 

212'ep 157 43 <5 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 
angulares subangulares 

- -- - ---~-

212*e 296 29 <5 7,9 <4 Moderada Blocos Argilosa 11,6 9.4 120 Franco-argila- Granular 2,5 
por excesso subangulares arenosa 

--

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
**Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1 ), (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

nhaço, Patamares do Chapadão com e sem modelados de 
dissolução, Chapadão Central e Chapadas de Paracatu (vide 2 
- Geomorfologia). 

O índice pedológico para esta série varia desde o limite 
inferior da classe (7, 1) até o limite superior (8, 1 ), ficando no grau 
002 São encontrados, nesta subclasse, os seguintes solos: Cam
bissolo eutrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Terra 
Roxa Estruturada Similar eutrófica e o Latossolo Vermelho
Amarelo eutrófico 

As unidades que estão contidas nesta subclasse são em 
número de quatro, a saber: 122de, 122et, 122eb e 122cb, cujas 
características físico-químico-morfológicas dos solos repre
sentativos acham-se na Tabela 5 XVIII 

As Unidades 122de e 122et apresentam em comum a estru
tura e textura do horizonte B como fatores ligeiramente limitan
tes; a estrutura é em blocos subangulares e a textura varia de 
argilosa a muito argilosa Em segundo lugar, aparecem ainda 
como ligeiramente limitantes a drenagem, que é moderada por 
excesso, e a textura do horizonte superficial. que é argilo-siltosa 
Os fatores químicos como capacidade de troca catiônica, soma 
de bases e matéria orgânica surgem com valo1es médios a eleva
dos no solo, apresentando conseqi.Jentemente um bom potencial 
de fertilidade O alumínio trocável aparece com quantidades 
mínimas, sendo desnecessária a calagem 

Por sua vez, as Unidades 122eb e 122cb têm como fator 
comum e limitante a soma de bases trocáveis, com valores 
variando de 2.4 a 10,9 mE/1 00 g de solo (Tab 5 XVIII), sendo 
considerados relativamente baixos. A Unidade 122cb tem na 

capacidade de troca de cátions (bai~a) valores situados na faixa 
de 4,1 a 4,9 mE/1 00 g de solo, o que também limita de certa 
forma sua utilização para agricultura Por outro lado, os teores em 
matéria orgânica são considerados bons. 

Dentre as formações vegetais instaladas na área, citam-se a 
Floresta Submontana e o Contato Savana/Floresta Estacionai 
(vide 4- Vegetação) O uso atual destas terras está sendo feito 
com cultivos de subsistência como milho, feijão e mandioca, além 
de pastagens Nas áreas das Unidades 122eb e 122cb o uso ra
cional de fertilizantes e corretivos é necessário para melhor suprir 
suas deficiências químicas 

5 1 2 1 4- Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo 

Esta subclasse engloba séries onde os elementos de interação 
clima-relevo-solo possuem ao mesmo tempo grau de restrição 
002. Com uma área de 2 292 km2, subdividiu-se em duas séries: 
222 e 222* 

A) Série 222 

Encontra-se sob forma de pequenas manchas espalhadas pela 
parte central norte, leste e extremo leste; extremos sudoeste e 
sudeste da Folha, perfazendo uma superfície de 2 181 km2 

Climatologicamente encontra-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 

*Série definida por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa 
e/ou rochosa 
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TABELA 5 XVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-relevo/solo) 

Características lísicocquímicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade 
Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ~ 

(km2 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 
(%) lógico (mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura 
(%) 

em) (em) 
---
122de 19 .. 5-15 B,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,B 12,2 119 Franco-argila- Granular 6,1 

por excesso subangulares si I tosa 
---

122et 121 16 5-15 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 13,9 10,9 120 Argilo-siltosa Blocos 4,2 
subangulares subangulares 

122eb(1) 
-- .. 5-15 7,7 <4 Moderada Argilo-siltosa 10,0 Blocos 4.7 Blocos 7,5 110 Franco-argila-

194 .. por excesso subangulares si I tosa subangulares 
122eb(2) 5-15 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa B,3 6,1 120 Franco-argila- Granular 2,4 

subangulares arenosa 

122cb(1) .. 5-15 7,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,1 2,4 200 Franco-argila- Blocos 1,9 
112 por excesso subangulares arenosa subangulares 

122cb(2) .. 5-15 7,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 4,9 3,9 120 Franco- Granular 3,1 
subangulares arenosa arenosa 

** Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

situa-se entre 70 e 85% de sua correspondente evapotranspira
ção potencial A precipitação pluviométrica total anual varia de 
647 a 1 079 mm; a evapotranspiração potencial fica entre 848 e 
1 .241 mm. enquanto que a evapotranspiração real situa-se entre 
647 e 957 mm (Tab 5 XVI). 

A declividade é igual à da série anterior, situando-se entre 5 e 
15%. com grau de restrição 020 para o relevo As unidades geo
rnorfológicas encontradas são: Vão do São Francisco, Patamares 
do Chapadão, Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço, 
Superfície dos Gerais, Chapadão Central e Chapadas de Paracatu 
(vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico apresentou valores entre 7 ,O e 8,1, 
estando no grau de restrição 002 Estão presentes nesta série as 

seguintes classes de solos: Podzólico Vermelho-Amarelo Eutró
fico, Cambissolo eutrófico. Latossolo Vermelho-Amarelo eutró
fico, Latossolo Vermelho- Escuro eutrófico e Solos Aluviais 
eutróficos 

Esta série foi desdobrada nas Unidades 222de, 222db, 
222dc, 222et, 222eb, 222ec e 222cb (Tab 5 XIX) 

As três primeiras apresentam a drenagem como fator limi
tante, variando de imperfeita a acentuada Ainda como limitante, 
surge a estrutura e textura do horizonte B, se apresentando de 
forma prismática moderada com textura muito argilosa, em um 
dos perfis representativos da Unidade 222de A capacidade de 
troca de cátions e a soma de bases trocáveis com valores baixos 
constituem fatores que limitam as Unidades 222db e 222dc 

TABELA 5 XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Unidade 
Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A 
(km21 n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura 

(mE/1 OOg) 
em) 

222de(1) .. 5-15 B,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,B 

70 por excesso subangulares 
222de(2) .. 5-15 7,2 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 19,1 

moderada 
--
222db 377 04 5-15 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 

subangulares arenosa 
------- f---
222dc(1) 22 5-15 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco~ 6,4 

144 subangulares arenosa 
222dc(2) .. 5-15 7,0 <4 Acentuada Blocos Franco~argilo- 4,5 

subangulares arenosa 

222et(1) 16 5-15 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 13,9 

B76 .. subangulares 
222et(2) 5-15 B,O <4 Boa Blocos Muito argilosa 10,0 

subangulares 
---
222eb{1) .. 5-15 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa B,3 

5B2 subangulares 
222eb(2) .. 5-15 7,9 <4 Boa Blocos Franco-argila- B,5 

subangulares arenosa 

222ec(1) 
;·;~ --=-c-:--

5-15 8,2 <4 Boa Blocos Franca 12,6 

222ec(2) 
47 .. 5-15 B,5 

angulares 
<4 Boa Blocos Argilosa 17,6 

subangulares 

222cb 
1----.,---

5-15 7,4 <4 Boa Blocos Argilosa 4.4 B5 
subangulares 

222'e 111 29 5-15 7,9 <4 Moderada Blocos Argilosa 11,6 
por excesso suba.ngulares 

* Unidade definida por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituições 

de bases 
(mE/100g) 

12,2 

10,4 

2,6 

6,2 

4,2 

10,9 

9,1 

6,1 

7,0 

10,B 

10,7 

2,4 

9,4 

Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia). 

ele-
ti v a Textura 
(em) 

119 Franco-argila-
si!tosa 

150 Muito argilosa 

120 Franco-
arenosa 

90 Areia franca 

100 Franco-
arenosa 

120 Argilo-siltosa 

1BO Argilosa 

120 Franco-argila-
arenosa 

120 Franco-argila-
arenosa 

105 Franca 

120 Franco-siltosa 

150 Argilosa 

120 Franco-argila-
arenosa 

Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha. 
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Estrutura 

Granular 

Blocos 
subangulares 

Blocos 
subangulares 

Granular 

Blocos 
subangulares 

Blocos 
subangulares 
Granular 

Granular 

Blocos 
subangulares 

Blocos 
subangulares 
Granular 

Granular 

Granular 

Mat 
orgâ-
nica 
(%) 

6,1 

3,3 

2,2 

3,6 

1,7 

4,2 

5,B 

2.4 

3,4 

2,7 

9,5 

2,0 

2,5 



As unidades 222et. 222eb e 222ec possuem como condicio
nantes a estrutura e textura do horizonte B, sendo esta normal
mente formada por blocos subangulares associada a uma textura 
que varia de média a muito argilosa, não chegando a causar impe
dimento para agricultura Trata-se de solos bem drenados, relati
vamente profundos com teores de matéria orgânica variando de 
médios a altos, e com capacidade de troca de cátions e soma de 
bases apresentando tanto valores baixos como valores elevados 
(Tab 5 XIX) 

A Unidade 222cb tem na capacidade de troca de cátions e 
soma de bases os fatores mais restritivos para sua utilização, por 
motivo de seus valores se apresentarem baixos 

De um modo geral, estas unidades são constituídas por solos 
de fertilidade natural média a alta, sendo necessária alguma adu
bação nas unidades que se apresentam com deficiência de certos 
elementos químicos 

A vegetação natural acha-se em grande parte ocupada pelas 
pastagens Porém encontram-se ainda Floresta Decidual Mon
tana e Contato Savana/Floresta Estacionai (vide 4 - Vegeta
ção) 

Atualmente estas áreas encontram-se ocupadas em sua maio
ria por pastagens ( Est 5 I A); em menor quantidade, existem culti
vos de subsistência, dentre os quais arroz, milho, feijão e 
mandioca 

B) Série 222 * 

Está representada por uma única mancha, localizada no setor 
sudeste da Folha 

O clima e a declividade apresentam características idênticas 
às da série anterior 

Geomorfologicamente faz parte de áreas suavemente ondula
das do Pediplano Sertanejo (vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente está representada pelo Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico, com índice girando em torno de 7,9 e grau 
de restrição 003 para solo Esta série está composta apenas pela 
Unidade 222*e, cujas características mais importantes encon
tram-se relacionadas na Tabela 5 XIX 

Apresenta como principal limitação a ocorrência de pedre
gosidade no solo, contribuindo como impedimento para a meca
nização A estrutura em blocos subangulares e textura pesada no 
horizonte B surgem também como fatores limitantes, porém num 
grau moderado, porque na ponderação das oito características os 
outros parâmetros obtiveram pesos mais altos A capacidade de 
troca catiônica e soma das bases trocáveis possuem valores 
médios, indicando fertilidade natural regular 

A vegetação de Contato Estepe/Floresta Estacionai foi devas
tada, cedendo lugar às pastagens 

5 1 2 2- Classe Agriter 

Em termos de extensão a Classe Agriter é a que possui maior re
presentatividade na Folha em estudo Ocupa uma superfície de 
94 303 km2 ou seja 32,9% da área total Nesta classe estão pre
sentes todas as subclasses constantes na metodologia, sendo 
em número de sete: Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, Agri
ter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por clima/solo, 
Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo (Tab 
5 XX) 

5 1 2 2 1 - Subclasse Agriter-por-clima 

Abrange uma área de 5 695 km2, sendo que o clima foi o ele
mento de interacão mais limitante Encontra-se subdividida nas 
seguintes séries.: 312, 312*, 322 e 322* 

A) Séries 312 e 312* 

Suas manchas localizam-se principalmente ao longo das mar
gens do rio São Francisco e afluentes, mais precisamente na 
parte central sul, leste e nordeste da Folha 

*Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedreM 
gosa e/ou rochosa 

Classe 

TABELA 5 XX 
Subdivisão da Classe 3 - Agriter 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

312 db, de, de, eb, et, cb 

Agriter-por-clima 
312* ep, e 
322 de, eb, cb 
322' ep 

132 db, de, eb, ep, et 

Agriter-por-relevo 
132' ep, e 
232 db, ep, eb, ec, et, cb 
232' ep 

113 db, de, cb, bp, b 
113' bt, bp, p 

Área 
(km2) 

5 11B 
322 
233 

22 

1 363 
246 

2 430 
1 004 

22 126 
4427 

Agriter 123 db, de, tb, bp, b 3 842 

. 

Agriter-por-solo 123' bt, bp, p 96 
213 db, de, cb, ct, bm, b 29 865 
213' bp, b 1 293 
223 db, de, eb, cb, ct, bp, b 4 936 
223' cb, bp, b, p 235 

Agriter-por-clima/ 332 db, eb. et. ep, cb 1 180 
relevo 332' ep 65 

Agriter-por-clima/ 313 db, de, et, cb, bm, b 6 365 
313* bp, b 349 solo 323 db, cb 1 372 

133 db, dp, cb, cp, bp, b 5 153 
Agriter-por-relevo/ 133' bp, p 558 
solo 233 db, eb, cb, ct, bp, b 1 359 

233' bp 127 
--

Agriter-por-clima/ 333 cb, b 217 
relevo/solo 

. . .. 
Senes deftntdas por solos cascalhentos, concrectonanos e/ou com fase pedre
gosa e/ ou rochosa 

As áreas pertencentes a esta subclasse desenvolvem-se sob 
condições climáticas onde a interação de suas temperaturas, pre
cipitação pluviométrica e fotoperiodismo é de tal forma que 
permite um atendimento efetivo superior a 55% e inferior a 70% 
da demanda ideal para o desenvolvimento das plantas A precipi
tação pluviométrica varia de 601 a 805 mm; a evapotranspiração 
potencial situa-se entre 954 e 1 187 mm; e a evapotranspiração 
real oscila entre 560 e 798 mm Os meses que apresentam defici
ência de água no solo variam no mínimo de cinco até o máximo de 
oito (Tab 5 XXI), iniciando-se normalmente entre abril, maio ou 
junho até outubro, criando condições desfavoráveis para a 
agricultura 

As unidades geomorfológicas do Vão do São Francisco, do 
Pediplano Sertanejo e das Várzeas e Terraços Aluviais do São 
Francisco e alguns afluentes (vide 2- Geomorfologia) correspon
dem às áreas aplanadas, onde a declividade atinge o máximo de 
5%, com grau de restrição 01 O para o relevo 

Apresentando índice pedológico entre 7,0 e 8,3, estas séries 
são representadas pelos seguintes solos: Podzólico Vermelho
Amarelo, Cambissolo, Latossolo Vermelho-Escuro e Solos Alu
viais, todos eutróficos 

Esta variação pedológica possibilitou a identificação das 
seguintes unidades: 312db, 312de, 31 2dc, 312eb, 31 2et, 
312cb, 312*ep e 312*e, cujos parâmetros mais importantes 
encontram-se na Tabela 5 XXII 

As três primeiras apresentam a drenagem como fator mais 
limitante, vindo em segundo plano a capacidade de troca de 
cátions e a soma de bases trocáveis com baixos valores no solo, 
fazendo-se excecão à Unidade 312de Onde a textura é mais leve 
a drenagem apr~senta-se acentuada, enquanto que onde a tex
tura é mais pesada a drenagem torna-se imperfeita A profundi
dade efetiva é boa, bem como os teores de matéria orgânica 

As Unidades 312eb, 312et e 312cb possuem estrutura em 
forma de blocos subangulares com textura argilosa, sendo consi
derada como condicionante nas duas primeiras, porém não che
gando a causar impedimento para maquinaria agrícola Ainda 
como condicionantes têm-se a capacidade de troca catiônica e a 
soma de bases, cujos valores se apresentam baixos no solo, 
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TABELA 5 XXI 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 300 por clima 

Localização Índice Pluviometria Temperatura Evapotranspiração Deficiência Excedente 
Alti- agrocli- total média anual 

Estações tu de Longi- Lati- mático Média anual (O C) Potencial Real Total Distribuicão anual Total Distribuicão anual 
(m) tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (me.ses) (mm) (me.ses) 

~çude de Macaúbas 600 42°32 13°00 63 685 22,5 1 088 685 403 Maio-out o -
Aguas do Paulista 500 43°06 12°30 58 660 23,1 1 13g 660 479 Abril-ou! o -
Caculé 586 42°13' 14°30 61 641 21 ,7 1 056 641 415 Abril-ou! o -
Espinosa 570 42°49' 14°56 56 601 21,9 1 069 601 468 Fev -out o -
Fazenda Covas 550 42°26 12°50 63 707 22,5 1 123 707 416 Abril-ou! o -
Faz Passagem da Areia 450 43°29 13°44' 66 756 23,1 1 150 756 394 Maio-out o -
Fazenda Surubim 460 42°31 12°36 65 745 23,1 1 144 745 399 Maio-out o -
Fazenda Venda 480 43°38 14°12 65 776 23,7 1 184 771 413 Maio-out 5 Dezembro 
Guanambi 483 42°47 14°13 59 658 22,8 1 107 658 449 Abril-out - -
lbitira 570 42°05 14°08' 64 678 22,0 1 067 678 389 Marco-out - -
lbotirama 450 43°12' 12°11 68 805 23,5 1 185 798 387 Jun ~out 7 Jan -lev 
ltanajé 480 42°02 13°43' 63 714 22,6 1 134 714 420 Abril-ou! o -
Lagoa dos Cachos 500 42°54 14°04 65 724 22,8 1 107 724 383 Maio-out o -
Lagoa do Dionísio 850 42°14 12°28 60 577 20,8 968 577 391 Marco-out o -
Oliveira dos Brejinhos 553 42°54 12°19' 68 750 22,8 1 103 750 353 MaiÓ-out o -
Palmas de Monte Alto 600 43°10 14°16 69 755 22,2 1 092 755 337 Maio-out o -
Para mirim 593 42°14 13°27 63 696 22,2 1100 696 404 Maio-out o -
Paratinga 420 43°10' 12°42' 62 733 23,7 1 187 733 454 Abril-ou! o -
Porto Novo 420 43°53 13°16 64 711 24,0 1 119 711 508 Jan , março, o -

maio, nov 
Pindaí 590 42°41 14°30 54 577 21,9 1 068 577 491 Marco-out o -
Queimada Nova 520 42°34 12°20' 65 750 23,4 1 148 750 398 MaiÓ-out o -
Rio do Antôhio 575 42°05 14°23 65 689 22,0 1 067 689 378 Abril-out o -
São João do Paraíso 770 42°01 15°19 59 560 20.4 954 560 394 Marco-set o -
São Timóteo 700 42°12 13°51' 68 687 21,3 1 015 687 328 Mai~-out o -
Sít:o do Mato 420 43°28 13°06 65 785 23,7 1 187 765 422 Maio-out 20 Dezembro 

Fontes. SUDENE, INEMET e DNAEE 

TABELA 5 XXII 
Caracterizacão das unidades (Subclasse Agriter-por-clima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(km7 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100g) 

em) 

312db 108 04 <5 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 
subangulares arenosa 

-- ~-~ 

1513 '' 312de <5 7,2 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 19,1 
moderada 

-------- --------~ 1--
Acent~--;;;:;;;-312dc(1) 22 <5 7,2 <4 Blocos Franco- 6.4 

1 568 subangulares arenosa 
312dc(2) " <5 7,0 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,5 

subangulares arenosa 
------ -

" 
---- ----1------------r--

312eb 290 <5 7.7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 
subangulares 

-----~ -~ --- ---~ 
312et 1 374 47 <5 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 17,5 

subangulares 
-------·-- --- ----- ~------1---
312cb 265 " <5 7,4 <4 Boa Blocos Argilosa 4,4 

subangulares 

312'ep 
------- J----~- <4-101 43 <5 7,6 Boa Blocos Argilosa 26,0 

angulares 
--c-- --- ------ ---------
312'e 221 29 <5 7,9 <4 Moderada Blocos Argilosa 11,6 

por excesso subangulares 
------ -------- --- -

322dc 19 22 5-15 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,4 
subangulares arenosa 

--
322eb 71 " 5-15 7,9 <4 Boa Blocos Franco-argila- 8,5 

subangulares arenosa 
-----
322cb(1) 50 5-15 7.7 <4 Boa Blocos Franca 6,4 

322cb(2) 143 " 5-15 7,1 <4 
subangulares 

Moderada Blocos Argilosa 4,1 
por excesso subangulares 

322'ep 22 46 5-15 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 
subangulares 

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Periis descritos por outras instituições 

de bases ele-
(mE/1 OOg) ti v a Textura 

(em) 

2,6 120 Franco-
arenosa 

10,4 150 Muito argilosa 

6,2 90 Areia franca 

4,2 100 Franco-
arenosa 

6,1 120 Franco-argila-
arenosa 

-- ----

16,0 120 Argilosa 

------
2.4 150 Argilosa 

---~ 

25,0 60 Argilosa 

9,4 120 Franco-argila-
arenosa 

------ ----
6,2 90 Areia franca 

7,0 120 Franco-argila-
arenosa 

--r---
3,3 150 Franca 

2,4 200 Franco-argila-
arenosa 

32,6 70 Argilosa 

Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os numeras entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfiS representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 
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nica 

Estrutura (%) 

Blocos 
subangulares 2,2 

Blocos 3,3 
suba ngulares 

Granular 3,6 

Blocos 1,7 
subangulares 

Granular 2,4 

Blocos 4,6 
subangulares 

Granular 2,0 

Blocos 3,6 
subangulares 

Granular 2,5 

Granular 3,6 

----
Blocos 3,4 
subangulares 

---
Granular 2,4 

Blocos 1,9 
subangulares 

Blocos 
subangulares 9,2 



principalmente na Unidade 312cb. Já na 312et estes valores 
apresentam-se elevados sendo respectivamente de 17,5 e 
16,0 mE/1 00 g de solo, como podem ser verificados na Tabela 
5.XXII 

Finalmente, as Unidades 312*ep e 312*e apresentam como 
maior impedimento para a mecanização a presença de rochosi
dade e pedregosidade em seus solos 

De um modo geral, podem ser considerados como de fertili
dade boa a regular e com quantidades de alumínio trocável não 
tóxicas, sendo necessário apenas o uso adequado de fertilizantes 
e corretivos nas unidades de solos onde os valores de capacidade 
de troca de cátions e soma das bases são baixos. 

A maior parte destas áreas sofreu grande desmatamento, 
todavia existem ainda manchas cobertas pela Floresta Estacionai 
Decidual Submontana e pelas áreas das Formacões Pioneiras 
com espécies arbustivas sem palmeiras (vide4- V~getação) Seu 
uso acha-se voltado para pastagens, bem como para a cultura de 
milho, feijão, algodão e mandioca, além de outros com pouca 
expressão. 

B) Séries 322 e 322* 

Localizam-se na região centro-leste, sudeste e extremo leste da 
Folha, sob a forma de pequenas manchas 

Climaticamente são iguais às séries anteriores, apresentando 
índice agroclimático entre 55 e 70% e grau de restricão 300 Geo
morfologicamente pertencem às unidades dos Pat~mares Orien
tais e Ocidentais do Espinhaço, das Chapadas do Alto Rio Pardo e 
dos Patamares do Chapadão, em áreas de dissecacão moderada 
(vide 2- Geomorfologia) onde a declividade está e~ torno de 5 a 
15%, com grau de restrição 020 para o relevo, ainda com pleno 
rendimento das máquinas. 

Foram aqui reunidas quatro unidades: 322dc, 322eb, 322cb e 
322* ep, as quais são bastante semelhantes às séries anteriores, 
312 e 31 2*, sendo representadas por solos de fertilidade natural 
média a alta Fisicamente se apresentam com estrutura em forma 
de blocos subangulares a granular, com textura variando de 
média a argilosa, além de apresentar boa profundidade efetiva 
Faz-se exceção à Unidade 322*ep que possui pedregosidade 
além de apresentar pouca profundidade (70 em) em seus solos 
(Tab. 5 XXII) 

A cobertura vegetal é representada peia Floresta Estacionai 
Decidual Montana e pela Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras 
(vide 4 - Vegetação) Estas terras estão ocupadas atualmente 
com pastagens, além de cultivos de subsistência 

5.1 2 2 2- Subclasse Agriter-por-relevo 

A área ocupada por esta subclasse corresponde a uma superfície 
de 5 043 km2, sendo subdividida em quatro séries: 132, 132*, 
232 e 232*, cuja maior limitação para seu uso está ligada ao 
relevo, apresentando uma topografia já movimentada 

A) Séries 132 e 132* 

Estão localizadas na região centro-oeste, centro-sul e centro
norte da Folha, observando-se uma maior concentracão de man
chas no setor centro-oeste Quando reunidas somam 'uma área de 
1 882 km2 

O clima já descrito no item 5 1 2 1 1, com índice agroclimá
tico entre 85 e 11 5%, grau de restrição 1 00. é o que proporciona 
melhor quantidade de água para as plantas 

A declividade média para estas áreas varia de 15 a 25%, grau 
de restrição 030 para o relevo São ainda mecanizáveis, todavia 
apresentam decréscimo no rendimento da.s máquinas à medida 
que o grau de declividade aumenta As formas superficiais de 
dissolução com a topografia pouco dissecada correspondem à 
unidade geomorfológica dos Patamares do Chapadão (vide 2 -
Geomorfologia). 

Os solos destas séries apresentam índice pedológico variando 
entre? :2 e 8,3, grau de restrição 002, destacando-se o grupo dos 
Podzolrcos, Cambrssolos, Terras Roxas e Latossolo todos eutrófi
cos, usualmente possuidores de fertilidade natural média a 
alta 

Foram identificadas as Unidades 132db, 132de, 132eb, 
132et, 132*ep e 132*e, cujas características pedológicas 
acham-se na Tabela 5 XXIII 

A Unidade 132db possui como condicionantes a drenagem 
acentuada e a soma das bases trocáveis com o baixo valor de 
2,6 mE/1 00 g de solo Por outro lado, as outras propriedades 
como estrutura, textura e profundidade efetiva são favoráveis 

O grupo de solos representativos das Unidades 132de, 
132eb, 132ep e 1 32et têm na estrutura e textura do horizonte B o 
fator que mais limita sua utilização Porém é uma limitação que 
não chega a ser prejudicial para as plantas, tendo em vista que na 
ponderação das oito características os outros fatores se apresen
tam em nível mais alto A soma de bases trocáveis (6, 1 mE/ 
100 g) e a pouca profundidade (60 em) são os condicionantes 
que surgem em segundo plano nas Unidades 132eb e 132ep, 
sendo que nesta última tanto a capacidade de troca como a soma 
das bases trocáveis possuem valores elevados, sendo respectiva
mente 32,8 e 32,6 mE/1 00 g de solo (Tab. 5 XXIII) 

A Unidade 132*ep tem como principal limitação a presença 
de rochosidade no solo causando impedimento à mecanização 
Por outro lado, a estrutura em blocos angulares e a textura pesada 
no horizonte subsuperficial. assim como a pouca profundidade 
(60 em), surgem como fatores ligeiramente limitativos à utiliza
ção agrícola Já na Unidade 132*e o principal fator limitante é a 
ocorrência de pedregosidade no solo. que causa impedimento 
para a mecanização Caso estes fatores de impedimento estives
sem ausentes, o uso seria praticamente ilimitado, tendo em vista 
que as propriedades químicas como capacidade de troca, soma 
das bases trocáveis e matéria orgânica possuem valores médios a 
altos no solo 

As Florestas Estacionai Decidual Monta na e Submontana são 
as coberturas vegetais que ainda podem ser encontradas na área, 
devido ao devastamento constante Seu uso atual é praticado 
com culturas cíclicas e criação de gado em regime extensivo 

B) Séries 232 e 232 • 

Suas manchas localizam-se pela parte centro-oeste, centro-sul, 
nordeste e sudeste da Folha, cobrindo uma área de 3 434 km2. 

Do ponto de vista climático encontram-se em áreas onde o 
índice agroclimático fica situado entre 70 e 85%, grau de restri
ção 200 para clima, com precipitação total anual variando de 
647 a 1.079 mm; a evapotranspiração potencial vai de 848 a 
1 241 mm e a evapotranspiração real fica entre 64 7 e 957 mm 
(Tab. 5 XVI) 

Correspondem às unidades geomorfológicas dos Patamares 
do Chapadão com formas superficiais de dissolução, do Vão do 
São Francisco, dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espi
nhaço e das Chapadas do Alto Rio Pardo, em áreas dissecadas, 
onde a declividade varia de 1 5 a 25%, grau de restrição 030 para o 
relevo {vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente assemelham-se às séries anteriores (132 e 
132*), sendo representadas pelo mesmo grupo de solos, apre
sentando apenas ligeiras diferenças no que diz respeito ao 
fator restritivo 

De um modo geral são portadores de fertilidade natural regular 
para boa, onde o alumínio trocável se apresenta em quantidades 
insignificantes. Fisicamente são bem estruturados, com textura 
variando de média a pesada e com profundidade efetiva, normal
mente superior a 100 em Exceção feita à Unidade 232*ep, 
constituída por solos com fase rochosa, onde a profundidade efe
tiva não atinge aquele valor (Tab 5 XXIII). 

O substrato vegetal é formado basicamente pelas Florestas 
Estacionai Decidual e Semidecidual Montana (vide 4- Vegeta
ção) O uso atual é o mesmo das séries anteriores 

5.1 2 2 3- Subclasse Agriter-por-solo 

Esta subclasse reúne séries onde o solo foi o elemento de intera
ção que obteve maior grau de restrição. Ocupando uma área 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa 
e/ou rochosa 
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TABELA 5 XXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(km2 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura 

(mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura (%) 
em) (em) 

132db 59 04 15-25 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 2,6 120 Franco- Blocos 2,2 
subangulares arenosa arenosa subar>gulares 

132de 123 ** 15-25 8,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,8 12,2 119 Franco-argila- Granular 6,1 
por excesso subangulares siltosa 

132eb 286 ** 15-25 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 6,1 120 Franco-argila- Granular 2,4 
subangulares arenosa 

132ep 439 46 15-25 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 
subangulares subangulares 

132et(1) 16 15-25 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 13,9 10,9 120 Argilo-siltosa Blocos 4,2 

456 subangulares subangulares 
132et(2) 47 15-25 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 17,5 16,0 120 Argilosa Blocos 4,6 

subangulares subangulares 

132*ep 213 43 15-25 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 
angulares suba ngu lares 

132*e 33 29 15-25 7,9 <4 Moderada Blocos Argilosa 11,6 9,4 120 Franco-argila- Granular 2,5 
por excesso subangulares arenosa 

232db 170 04 15-25 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 2,6 120 Franco- Blocos 2,2 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

-
232ep 54 46 15-25 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

subangulares subangulares 

232eb(1) ** 15-25 7,9 <4 Boa Blocos Franco-argila- 8,5 7,0 120 Franco-argila- Blocos 3,4 
590 subangulares a·renosa arenosa subangulares 

232eb(2) ** 15-25 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 6,1 120 Franco-argila- Granular 2,4 
subangulares arenosa 

232ec 13 51 15-25 8,2 <4 Boa Granular Argilosa 10,7 8,1 150 Franco- Blocos 5,0 
argilosa subangulares 

232et(1) ** 15-25 B,O <4 Boa Blocos Muito argilosa 10,0 9,1 180 Argilosa Granular 5,8 

232eti2) 673 
16 15-25 7,9 <4 Boa 

subangulares 
Blocos Muito argilosa 13,9 10,9 120 Argilo-siltosa Blocos 
subangulares subangulares 4,2 

232cb(1) 930 50 15-25 7,7 <4 Boa Blocos Franca 6,4 3,3 150 Franca Granular 2,4 
subangulares 

232cb(2) ** 15-25 7,4 <4 Boa Blocos Argilosa 4,4 2,4 150 Argilosa Granular 2,0 
subangulares 

232*ep(1) 46 15-25 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

1 004 subangulares subangulares 
232*ep(2 43 15-25 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 

angulares subangulares 

* Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

de 66 820 km2, é a subclasse possuidora de maior extensão em 
área da Classe Agriter, sendo esta repartida em oito séries: 113, 
113*, 123, 123*, 213, 213*, 223 e 223* Suas respectivas uni
dades devidamente caracterizadas podem ser encontradas na 
Tabela 5 XXIV 

A) Séries 113, 113*, 123 e 123* 

Encontram-se distribuídas praticamente pelo setor ocidental, 
indo em direção sul sob forma de manchas contínuas até as pro
ximidades do Distrito Federal, enquanto que outras manchas 
localizam-se dispersamente pela parte centro-norte e pelo ex
tremo sudeste da Folha Quando juntas, perfazem uma superfície 
de 30 491 km2 e se diferenciam apenas na declividade. 

Climaticamente ocorrem em áreas onde a média geométrica 
da precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa 
não menos de 85% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial A precipitação pluviométrica total anual varia de 844 
até 1 ,984 mm; a evapotranspiração potencial situa-se entre 848 
e 1.419 mm; e a evapotranspiração real fica entre 736 e 
1 014 mm (Tab 5 XV) 

• Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 
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Fazem parte das diversas unidades geomorfológicas desta
cando-se principalmente as Chapadas de Paracatu, Alto Rio 
Maranhão e Distrito Federal, bem como o Vão do Paranã e os 
Patamares do Chapadão, com declividade média não superior aos 
15% (vide 2- Geomorfologia) englobando conseqüentemente os 
graus de restrição 01 O e 020 para o relevo, que oferece ainda 
máximo rendimento de tratorização 

O índice pedológico encontrado variou de 5,6 a 6,9, sugerindo 
grau de restrição 003, onde identificaram-se solos de caráter 
álico, distrófico e eutrófico 

Os álicos e os distróficos estão representados pelos Latossolo, 
Cambissolo e Podzólicos, que constituem as seguintes unidades: 
113db, 113cb, 113bp, 113b, 113*bt, 113*bp, 123db, 123cb, 
123bp, 123b, 123*bt e 123*bp, todas de fertilidade natural 
baixa, e usualmente possuindo saturação com alumínio trocável 
superior a 50%, sendo necessária a calagem a fim de tornar este 
elemento insolúvel no solo 

Apresentam como fator comum e limitante valores baixos de 
suas bases trocáveis (Tab. 5 XXIV) Ainda como fatores limitantes 
tem-se também a presença de grandes quantidades de con
creções, causando impedimento nos solos das Unidades 113*bt, 
113*bp e 123*bp, além da pouca profundidade efetiva nesta 
última, Por outro lado as propriedades físicas como drenagem 
boa a moderada, estrutura em blocos subangulares a granular, 



TABELA 5 XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mal 

Unidade 
Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(~m2) n? vida de pedo· da de Drenagem de cátions de bases efe- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura 

(%) 
em) (em) 

113db(1) ** <5 5,6 <4 Forte Granular Franco-argila- 2,2 0,2 180 Areia franca Granular 0,8 

4171 arenosa 

113db(2) "''~ <5 6,1 <4 Forte Granular Franco-.argilo- 2,7 0,3 180 Franco- Granular 2,0 
arenosa arenosa 

113de 1 086 65 <5 6,2 <4 Imperfeita Prismática Argilosa 11,7 14,9 84 Argilo-siltosa Blocos 2,0 
forte subangulares 

113cb(1) ** <5 6,3 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 3,2 0,2 200 franco- Granular 1,2 
arenosa arenosa 

113cb(2) 5 961 .. <5 6.7 <4 Boa Granular Argilosa 3,8 2,3 170 Argilosa Granular 2,3 
113cb(3) 09 <5 6,5 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,1 0,3 200 Areia franca Granular 1,2 

subangulares arenosa 

113bp 683 42 <5 6,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 5.4 0,3 43 Argilosa Granular 1,8 
por falta subangulares 

113b(1) 05 <5 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6,7 0,8 180 Muito argilosa Granular 9,0 
113b(2) 10 225 01 <5 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7.4 0,3 170 Argilosa Granular 3,0 
113b(3) 39 <5 6,5 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,2 0.4 60 Franco-argila- Granular 2,0 

subangulares siltosa siltosa 

113*bt 2 380 *' <5 6.4 <4 Moderada Blocos Franco- 5.4 1,2 105 Franco- Grão simples 2,5 

por excesso subangulares argilosa arenosa 

113*bp 300 40 <5 5.7 <4 Boa Blocos Argilosa 6.4 1.7 55 Argilosa Granular 3,0 
subangulares 

113'p 1 747 
~, .:.. 

<5 6,0 <4 Boa - - 15,2 1"2,3 20 Argilo-siltosa Granular 4,0 

123db 737 '* 5-15 5,6 <4 Forte Granular Franco-argllo- 2.2 0,2 180 Areia franca Granular 0,8 
arenosa 

123de 221 65 5-15 6,2 <4 Imperfeita Prismática Argilosa 11,7 14,9 84 Argilo-siltosa Blocos 2,0 
forte subangulares 

123cb(1) '' 5-15 6,3 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 3,2 0,2 200 Franco- Granular 1,2 

499 arenosa arenosa 
123cb(2) '' 5-15 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2.4 0,3 90 Franco-argila- Blocos 1,7 

subangulares si I tosa si !tosa subangulares 

123bp 1 663 42 5-15 6,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 5,4 0,3 43 Argilosa Granular 1,8 
por falta subangulares 

123b(1) 01 5-15 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,4 0,3 170 Argilosa Granular 
C--::-c---

3,0 

123b(2) 
722 

05 5-15 6,9 <4 Boa 6,7 180 Muito argilosa Granular 9,0 Granular Muito argilosa 0,8 

123'bt *' 
--- --f-----

34 5-15 6.4 <4 Moderada Blocos Franco- 5.4 1,2 105 Franco- Grãos simples 2,5 
por excesso subangulares argilosa arenosa 

123't;P" -- ------f----
25 40 5-15 5.7 <4 Boa Blocos Argilosa 6,4 1,7 55 Argilosa Granular 3,0 

subangulares 
--- ------

{.* 
---f-- ---

~ 123'p 37 5-15 5,6 <4 Acentuada - - 7,2 3,3 30 Franco- Granular 
argilosa 

--- -- ----
213db(1) *' <5 5,6 <4 Forte Granular Franco-argila~ 2.2 0,2 180 Areia franca Granular 0,8 

4 568 '* 
arenosa 

213db(2) <5 6,1 <4 For1e Granular Franco-argila- 2,7 0,3 180 Franco- Gtanular 2,0 
arenosa arenosa 

--------
* ·~ -- -------- - 1------· ---- - ----

2,13de 1 304 <5 6.7 <4 Imperfeita Prisma'tica Argilosa 29,5 26,5 61 Argilosa Granular 6.7 
forte 

---- -- ---- ---- --- ----- - f----
213cb(1) "'* <5 6,3 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 3,2 0,2 200 Franco- Granular 1 2 

arenosa arenosa 
213cb(2) "' <5 6,9 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5.4 2,8 60 Franco-argila- Blocos 2,1 

subangulares arenosa arenosa subangulares 
213cb(3) 17 040 06 <5 6,3 <4 Acentuada Blocos Argilosa 4,0 0.4 170 Franco-argila- Granular 1,9 

subangulares arenosa 
213cb(4) '* <5 6 7 <4 Boa Granular Argilosa 3,8 2,3 170 Argilosa Granular 23 
213cb(5) 09 <5 6,5 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,1 0,3 200 Areia franca Granular 1,2 

subangulares arenosa 
----

-~r··-
--+--- -- -- ---- ------

213ct <5 6,5 <4 Boa Blocos Argilosa 4,6 4,0 130 Franco- Maciça 1,2 
subangulares argilosa 

------ -- - - ---1----f-- +------- ---------f-------- ------- - --- -
213bm 

~2~ 1-2--
<5 6.7 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 4,6 3,2 100 Franco-argila- Granular 0,9 

arenosa arenosa 
----- r-- --- ----- 1------ ----f------- --- - ----- ---- ---- ---

213b(1) '* <5 6,5 <4 Modera.da Blocos Argilosa 6,1 0.4 190 Argilosa Granular 2,0 

I por excesso subangulares 
213b(2) 05 <5 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6.7 0,8 180 Muito argilosa Granular 9,0 
213b(3) 5 685 '* <5 6,9 <4 Boa Blocos Argilosa 6,6 1,6 178 Argilosa Granular 2,3 

subangulares 
213b(4) ' <5 6.7 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,8 1,2 180 Argilosa Blocos 1.7 

** 
por excesso subangulares subangulares 

213b(5) <5 6,9 <4 Boa Granulares Argilosa 7.4 0,3 170 Argilosa Granular 3,0 
----I-;-;-r--------1----- -- ----\-------

213*bp 910 <5 5,6 <4 Acentuada - - 7,5 3,3 30 Franco- Granular 3,3 
argilosa 
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TABELA 5 XXIV- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade Área Perfil Decli- Índic<> Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(kmZ) n? vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutur• Textura 

(mE/100g) (mE/100g) tíva 
Textura Estrut(Jra (%) 

em) (em) 

213*b 383 .. 
<5 6.4 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,5 1,1 70 Franco -argilo- Granular 1,7 

por excesso subangulares arenosa 

223db(1) .. 5-15 5,6 <4 Forte Granular Franco -argila- 2,2 0,2 180 Areia franca Granular 0,8 
2 133 arenosa 

223db(2) .. 5-15 6,1 <4 Forte Granular Franco -argila- 2,7 0,3 180 Franco- Granular 2,0 
arenosa arenosa 

223de 84 65 5-15 6,2 <4 Imperfeita Forte Argilosa 11,7 14,9 84 Argilo-siltosa Blocos 2,0 
subangulares 

223eb 271 .. 5-15 5,9 <4 Boa Maciça Franca 4,6 0,8 55 Franco- Granular 3,3 
arenosa 

223cb (1) ** 5-15 6,3 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 3,2 0,2 200 Franco- Granular 1,2 
arenosa arenosa 

223cb(2) .. 5-15 6,8 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3,7 2,6 200 Franco- Blocos 
subangulares arenosa arenosa subangulares 1,7 

223cb (3) .. 5-15 6,5 <4 Moderada Blocos Argilosa 6,1 0.4 190 Argilosa Granular 2,0 1 133 
por excesso subangulares 

223cb(4) 06 5-15 6,3 <4 Acentuada Blocos Argilosa 4,0 0.4 170 Franco-argila- Granular 1,9 
subangulares arenosa 

223cb(5) .. 5-15 6,5 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 7,0 0,6 200 Franco- Granular 1,7 
arenosa arenosa 

223ct 26 .. 5-15 6,5 <4 Boa Blocos Argilosa 4,6 4,0 130 Franco- Maciça 1,2 
subangulares argilosa 

223bp 81 42 5-15 6,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 5.4 0,3 43 Argilosa Granular 1,8 
por falta subangulares 

223b(1) 05 5-15 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6,7 0,8 180 Muito argilosa Granular 9,0 
223b (2) .. 5-15 6,5 <4 Moderada Blocos Argilosa 6,1 0,4 190 Argilosa Granular 2,0 

1 208 
por excesso subangulares 

223b(3) 01 5-15 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,4 0,3 170 Argilosa Granular 3,0 

223*cb 83 .. 5-15 7,0 <4 Moderada Blocos Franco- 4,3 0,6 105 Franca Granular 2,6 
por falta subangulares argilosa 

223*bp 23 .. 5-15 5,6 <4 Acentuada - - 7,5 3,3 30 Franco- Granular 3,3 
argltosa 

223*b 69 ** 5-15 6.4 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,5 1,1 70 Franco-argila- Granular 1,7 
por excesso subangulares arenosa 

223*p 60 .. 5-15 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 Argilo-siltosa Granular 4,0 

* Unidades definidas por solos cascalhentos. concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1 ), (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha. 

textura média a argilosa, bem como a profundidade efetiva 
superior a 100 em, são fatores favoráveis, nas unidades que apre
sentam estas características 

Os de caráter eutrófico são constituídos pelos solos Aluviais e 
Litólicos, sendo possuidores de fertilidade natural regular e re
presentam as Unidades 113de, 113*p, 123de e 123*p, cujas 
características principais encontram-se na Tabela 5.XXIV 

As Unidades 113de e 123de têm na drenagem imperfeita e 
estrutura do horizonte B, prismática, seus fatores mais limitativos 
à utilização agrícola, porém são compensados pelos bons valores 
da capacidade de troca catiônica, bases trocáveis e matéria 
orgânica 

Já as Unidades 113*p e 123*p têm como principal impedi
mento a presença de quantidades significativas de cascalhos no 
solo, além da profundidade efetiva de apenas 20 em Os fatores 
químicos como capacidade de troca, sorna das bases e matéria 
orgânica são favoráveis. 

A cobertura vegetal natural encontrada na área é constituída 
principalmente pela Savana e suas variações, vindo em seguida a 
Floresta Estacionai Semidecidual Submontana e Contato Sava
na/Estepe. Encontram-se também na área manchas com reflores
tamento de eucalipto (vide 4 - Vegetação). Seu uso atual é 
praticado em pastagens plantadas e naturais onde predomina a 
pecuária extensiva O arroz aparece como cultivo de maior ex
pressão, seguido por outros de subsistência como o feijão, algo
dão, milho e mandioca, além de algumas culturas cítricas. 
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B) Séries 213, 213*, 223 e 223* 

As áreas destas séries concentram-se em sua maioria na parte 
centro-oriental da Folha, ao passo que outras manchas localizam
se pelos extremos sudoeste, noroeste, nordeste e sudeste. Apre
sentam juntas uma superfície de 36.329 km2 O clima é igual ao 
da série 232 descrita anteriormente no item 5.1 2 2 2. 

Suas declividades médias são sempre inferiores a 1 5%, com 
graus de restrição 01 O e 020 respectivamente para o relevo Cor
respondem às unidades geomorfológicas do Vão do São Fran
cisco, das Chapadas do Alto Rio Pardo e do Distrito Federal, do 
Pediplano do Tocantins e dos Patamares do Chapadão (vide 2 
- Geomorfologia) 

O índice pedológico apresenta uma variação de 5,6 a 7,0 com 
grau de restrição 003, igual aos das séries anteriormente descri
tas, e conseqüentemente os solos são bastante semelhantes, 
variando apenas nas características restritivas das Unidades 
213ct, 213bm, 223ct e 223bm (Tab 5 XXIV), representadas res
pectivamente pelo Podzólico e Latossolo, ambos eutróficos. Por 
este motivo dispensam-se aqui comentários a respeito das unida
des: 213db, 213de, 213cb, 213b, 213bp, 213*bp, 223db, 
223de, 223cb, 223bp, 223*bp, 223*b e 223*p, cujas caracte
rísticas físico-químicas acham-se na Tabela 5 XXIV 

As Unidades 213ct e 223ct possuem como características 
mais restritivas a capacidade de troca de cátions com o baixo 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre· 
gosa e/ou rochosa 



valor de 4,0 rnE/1 00 g de solo e a textura média com estrutura 
macica no horizonte A 

PÓr sua vez, as Unidades 213bm e 223bm têm na soma das 
bases trocáveis (3,2 mE/1 00 g) e no baixo teor em matéria 
orgânica (0,9%) seus maiores condicionantes. Do ponto de vista 
físico, são bem estruturados apr·esentando textura média e drena
gem acentuada 

A vegetação destas áreas é constituída pela Savana com suas 
variações, pelos Contatos Estepe/Floresta Estacionai e Savana/ 
Floresta Estacionai; pela Floresta Decidual Montana (vide 4 -
Vegetação) Quanto ao uso atual é feito com pastagens extensi
vas e com cultivos de algodão, milho, feijão, arroz e mandioca 

51 2 2.4- Subclasse Agriter-por·clima/relevo 

Ocupa uma pequena área em torno de 2 245 km2, onde o clima e 
o relevo adquirem o mesmo fator restritivo Foram identificadas 
aiJenas as Séries 332 e 332*, cujas unidades encontram-se 
caracterizadas na Tabela 5 XXV 

A) Séries 332 e 332* 

As áreas destas séries localizam-se principalmente pela parte 
sudeste da Folha em estudo, enquanto que uma pequena mancha 
situa-se na parte centro-oriental 

Climatologicamente, aparece em áreas onde a média geomé
trica da precipitação e da evapotranspiração real representa de 
55 a 70% de sua correspondente evapotranspiração potencial A 
precipitação pluviométrica varia de 601 a 805 mm; a evapotrans
piração potencial fica entre 954 e 1 187 mm; e a evapotranspira
ção real varia de 560 a 798 mm (Tab 5 XXI) 

A declividade média para essas áreas varia de 1 5 a 25%, grau 
de restrição 030 para relevo; ocorre neste caso um ligeiro decrés
cimo no rendimento das máquinas à medida que aumenta a decli-

vidade das encostas Faz parte das unidades geomorfológicas 
dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço em áreas de 
pequena dissecação; das Chapadas do Alto Rio Pardo e do Vão do 
São Francisco. 

O índice pedológico obtido situa-se entre 7,2 e 8,0 com grau 
de restricão 002, onde são encontrados solos como o Cam
bissolo, ~ Podzólico e o Latossolo, sendo todos eutróficos e 
portadores de fertilidade natural regular para boa. Identificaram
se as Unidades 332db, 332eb, 332et, 332ep, 332cb e 332 *ep A 
estrutura e textura do horizonte B surgem como condicionantes 
comuns das Unidade-s 332eb, 332et, 332ep e 332*ep; porém 
este condicionante só apareceu porque na ponderação dos oito 
parâmetros estes fatores apresentaram peso um pouco mais 
baixo, não sendo portanto de caráter prejudicial, pois os solos são 
bem estruturados, com textura variando de argilosa a muito 
argilosa, além de possuir uma drenagem boa (Tab 5 XXV) Ainda 
como condicionantes aparecem o baixo teor em bases trocáveis 
na Unidade 332eb e a profundidade efetivll, bem como a textura 
muito pesada na Unidade 332ep 

As Unidades 332db e 332cb possuem, como condicionantes, 
drenagem acentuada e baixa soma de bases na primeira, e capa
cidade de troca catiônica e soma de bases, também baixas, na 
segunda Apresentam por outro lado boa profundidade e estru
tura Em última instância tem-se a Unidade 332*ep, cujo fator de 
maior limitação é a presença de rochosidade no solo, além da 
pouca profundidade efetiva Todavia as propriedades químicas 
como capacidade de troca, soma de bases e matéria orgânica são 
elevadas, indicando alto índice de fertilidade 

Sua cobertura florística está representada pela Floresta Esta
cionai Decidual Montana e pela Estepe Arbórea Aberta sem 
palmeiras (vide 4- Vegetação) 

Seu maior uso é feito atualmente com a pecuária extensiva 
seguido de cultivos de mamona, algodão, feijão e milho 

TABELA 5 XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima/relevo) 

----- -- --- ---· 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Mat 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte 8 Cap ttoca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- me a 

(%) lógico (mmhos/ 
Textura (mE/1 Oüg) (mE/1 Oüg) t1va 

Textura Estrutura (%) 
em) Estrutura (em) 

332~ 
--- --- ---------- ---

108 04 15-25 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 4,6 2,6 120 Franco- Blocos 2.2 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

---
** 

cl- - -
332eb(1) 15-25 7,7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 6,1 120 Franco~argilo- Granular 2,4 

935 subangulares arenosa 
332eb(2) '* 15-25 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 130 Franco-argila- Blocos 3,1 

angulares arenosa angulares 
-- -- -1-- ~ -- ------

~- r-iso- --

332et 51 '* 8,0 <4 Boa Blocos Muito argilosa 10,0 Argilosa Granular 5,8 
subangulares 

------ - -~--

~ r:--·-- ------- ---- --- --- --------- ------ ---
332ep 31 46 15-25 7,9 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

subangulares subangulares ----...-- --- - ----- ----- ------------
332cb 56 15-25 7,4 <4 Boa Blocos Argilosa 4,4 2.4 150 Argilosa Granular 2,0 

subangulares 

332'ep Muito argilo~--; -32.8 
-·---- --- ---

64 46 15-25 7,9 <4 Boa Blocos 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 
subangulares subangulares 

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

* Unidade definida por solos cascalhentos concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

5 1.2 2 5 - Subclasse Agriter-por-clima/solo 

Ocupando uma área de 8 086 km2, esta subclasse apresenta o 
clima e o solo como os elementos de interacão mais limitantes. 
Foi desdobrada em três séries: 313, 313* e. 323 (Tab 5 XX) 

A) Séries 313, 313* e 323 

Estão distribuídas pela parte centro-leste, leste, nordeste, sudes
te e noroeste da Foi h a 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 

Climaticamente são iguais à Série 332, descrita anteriormente 
no item 5 1 2 2 4 

A declividade média encontrada não é superior a 15%, com 
graus de restrições 01 O e 020 respectivamente para o relevo, 
fazendo-se pleno uso de máquinas Estas áreas pertencem às 
unidades geomorfológicas do Vão do São Francisco, das Chapa
das do Alto Rio Pardo, do Pedi plano Sertanejo e do Pediplano do 
Tocantins (vide 2- Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado varia de 5,6 a 6,9 com grau de 
restricão 003, válido para os solos: Latossolos álicos, distróficos 
e eutr.óficos; Podzólico e Litólico distróficos; Solos Aluviais eutró
ficos e Vertissolos 
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Esta variação pedológica possibilitou a identificação das Uni
dades: 313db. 313de. 313et. 313cb. 313bm. 313b. 313.bp, 
313•b, 323db e 323cb, cujas características físico-químicas 
estão relacionadas na Tabela 5.XXVI. 

As Unidades 313db, 323db e 313b possuem como fator 
comum e limitante a grande pobreza em bases trocáveis, normal
mente infenor a 1 mE/1 00 g. nos solos que apresentam o caráter 
álico onde a saturação com alumínio trocável é superior a 50%. 
Ainda como fator restri tivo tem-se uma drenagem forte a acen
tuada, nas Unidades 313db e 323db, e baixos a médios valores 
da capacidade de troca de cátions. na 3 1 3cb e 323cb. Apresen
tam porém estrutura em blocos subangulares a granulare textura 
variando de média a argilosa (Tab. 5.XXVI). 

Quando os solos apresentam limitações através da drenagem 
imperfeita, textura argilosa e estrutura prismática forte, consti
tuem as Unidades 313de e 313et. Quimicamente estes solos 
possuem valores da capacidade de troca catiõnica. soma de 

bases trocáveis e matéria orgânica, altamente favoráveis para o 
uso agrícola. 

Apresentando como fatores limitantes a baixa capacidade de 
troca e também baixos teores em matéria orgânica, surge a Uni
dade 313bm. 

Por último. as Unidades 313.bp e 313• b que possuem em 
comum a soma das bases trocáveis se apresentando com peque
nos valores, sendo respectivamente 3,3 e 1,1 mE/ 1 00 g de solo, 
além da presença significativa de concreções e cascalhos em 
seus solos. A 31 3• bp tem ainda como limitante a pr:>fundidade 
efetiva de apenas 30 em. 

A cobertura vegetal está representada pela Savana e suas 
variações. pela Floresta Estacionai Decidual Submontana e pelo 
Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai. Surge também Ve
getação Secundária numa pequena mancha (vide 4 - Vegetação). 
Quanto ao uso atual, encontra-se com· pastagens extensivas e 
com culturas cíclicas de subsistência. 

TABELA 5.XXVI 
Caracterização das untdactes (Subclasse Agnle•-por-clima/solo) 

- -- - -- - -
Caracterísucas trsico-quimocas do perfil de solo 

Unidade Área Perfil Decli· Índoce Salin i- Honzonte B Cap. HOC3 Soma Prol. Horizonte A 
Ma~. 
orga· 

(kml) n• vodade pedo· dado Drenagem de cá tions ele bases efe· nica 
1%1 lógico (mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/100gl (mE/100gl ti v a Textura Estrutura (%1 
em) (cml - .. 4.3 r~ - -

313db(1) < 5 6.9 < 4 Acentuada Blocos Franco-arg ilo- 90 Franco·argolo- Blocos 1.2 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

31 3db(2) .. < 5 5.6 < 4 Fone Granular Franco-argilo· 2.2 0 .2 1BO Are•a franca Granular 0.8 965 arenosa 
31 3db(3) .. < 5 6,1 < 4 Fone Granular Franco-arg•lo · 2,7 0 .3 180 Franco- Granular 2.0 

arenosa arenosô - - - 2.0 313cte(1) 65 <5 6.2 < 4 Imperfeita Prismâtica Argilosa 11 ,7 14 .9 84 Argolo-siltosa Blocos 

179 fone subangulares 
31 3cte(2) .. < 5 6.7 < 4 Imperfeita Prismática Argilosa 29.5 26.5 61 Arg•l osa Granu lar 6.7 

forte 
- - -

313et 01 .. < 5 5.9 < 4 Imperfeita Pnsmática Argilosa 43.4 28.1 B6 Argilosa Pnsmática 2.8 
fort e forte 

-- .. f--- - - -
313cb(1) < 5 6.9 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo· 5.4 2.8 60 F r dnco-argllo- Blocos 2.1 

subangulares arenosa arenosa ~ubangulares 

313cb(2) 06 < 5 6.3 < 4 Acentuada Blocos Argilosa 4.0 0,4 170 Franco·arg ilo· G•anular 1.9 
264 subangulares arenosa 

31 3cb(3) .. <5 6.5 < 4 Acentuada Granular Franco-argola- 7.0 0.6 200 Franco· Granular 1,7 
arenosa arenosa : 

313cb(4) .. < 5 6.7 < 4 Boa Granular Argilosa 3.8 2.3 170 Argilosa Granular 2.3 
- - - --

3 13bm 264 12 < 5 6.7 < 4 Acen tuada Granular Franco-argilo· 4,6 3.2 100 Franco·arg•lu· Granular 0.9 
arenosa arenosa - f- 0 5- - 1-<.i- -. 

:!13b 1.031 < 5 6.9 Boa Granular M uno argalosa 6.7 0.8 180 M ulto argilosa Granular 9.0 
1-; . - - f----- -- - - --- - --31 3.bp 29 < 5 5.6 <4 Act!muada - 7.5 3.3 30 Franco- G ranul;u 3.3 

arg ilosa 

313°b r-JW f- •• - - c- ----r-u < 5 6.4 < 4 Moderada Blocos Argilosa 4,5 1.1 70 Franco-argila- Granular 
subangulares arenosa 

323db 1'1s 
1-· •• ------- -

5· 15 6.9 < 4 Acentuada Blocos Franco-argila· 4,3 2.5 90 Franco·argilo· Blocos 1.2 
subangulares arenosa arenosa suba rogula r os 

-- - .. - - - ~----
323cb( 1) 5· 1 5 6.7 < 4 Boa Granular Argilosa 3.8 2.3 170 Arg•losa Granular 2.3 
323cb(2) 1 253 .. 5·15 6.9 < 4 Acentuada Blocos Franco -argtlo • 5.4 2.8 60 Franco-argolo- Blocos 2,1 

subangulares arenosa arenosa subangulares 
- -

• Umdades defonodas por solos cascalhentos. concrecionários e/ou com lase pedregosa e/ou rochosa • 
• • Perfis descn tos PO' outras InStituições . 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descrotos neste relatório jvi de 3 - Pedologoa ). 
Os números en1re par4ntesis (1 ). (2) etc . se referem aos diversos pertos represenlativos de uma mesma unidade. conforme sua local ização na Folha. 

5.1.2.2.6 - Subclasse Agriter-por-relevo/solo 

Encontra-se distribuída por uma superffcie de 1.197 km2, 
subdividindo-se em quatro séries: 133, 1 33•. 233 e 233• . 

A) Séries 133. 133• . 233 e 233 • 

Abrangem áreas localizadas no setor centro-oeste. centro-sul, 
sudoeste, sudeste e nordeste da Folha em estudo, onde o relevo e 
o solo foram os fatores mais restritivos. 

Do ponto de vista climático ocorrem em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 

' Séries definidas por -;õiÕs cascalhentos. concrec•onários e/ou com fase pedre· 
gosa e/ ou rochosa. 
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está entre 70 e 115% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial. Conseqüentemente, apresentam-se com graus deres
trição 100 e 200 respectivamente para o clima (Tabs. 5.XV e 
5.XVI). 

A declividade média varia de 15 a 25%. grau de restrição 030 
para o re levo. correspondendo às unidades geomorfológicas das 
Chapadas do Distrito Federal e Alto Rio Pardo; dos Patamares 
Orientais e Ocidentais do Espinhaço e Patamares do Chapadão; e 
do Pediplano Sertanejo. normalmente em áreas de pequena 
dissecação lvide 2 - Geomorfologia). 

O fndice pedológico encontrado variou de 5,6 a 6,9, sugerindo 
grau de restrição 003. estando presentes os seguintes solos: 



Latossolo áiico e distrófico, Carnbissolo álico e distrófico e solo 
Litólico distrófico e eutrófico, usualmente de fertilidade baixa, 
fazendo-se exceção ao Litólico eutrófico que apresenta boa 
fertilidade natural Nesta variação pedológica foi possível separar 
as Unidades 133db, 233db, í 33cb, 133cp, 133bp, 233bp, 133b, 
233b, 133*bp, 233*bp, 133*p, 233eb, 233cb e 233ct, cujas 
características físico-químicas encontram-se na Tabela 5 XXVII 

lares ou granular, tanto para o horizonte B, como para o horizonte 
A Exceção feita para a Unidade 233eb que apresenta estrutura 
macica no B. A textura varia de arenosa/média a muito argilosa, 
enqu~nto que a profundidade efetiva é normalmente boa, 
fazendo-se excecão às Unidades 133bp e 233bp 

Já as Unidade's 133*bp, 233*bp e 133*p são constituídas por 
solos pouco pro·fundos, apresentando significativos percentuais 
de concrecões e/ou cascalhos, trazendo conseqüentemente 
problemas ·para a mecanização Vale a pena salientar que apesar 
da pouca profundidade (20 em), a Unidade 133*p possui proprie
dades químicas bem favoráveis 

As Unidades 133db, 233db, 133cb, 233cb, 133bp, 233bp, 
l33b, 233b e 233eb se caracterizam por apresentar teores em 
bases trocáveis, muito baixos, normalmente inferiores a 1 mE/ 
100 g, nos solos de caráter álico onde a saturação com alumínio 
trocável é superior a 50%, o que se constitui no fator mais limi
tante e comum a todas Citam-se ainda como fatores limitantes 
drenagem forte a moderada e a baixa capacidade de troca Suas 
estruturas entretanto são favoráveis, sendo em blocos subangu-

Finalizando, têm-se as Unidades 133cp e 233ct com limi
tações impostas pela capacidade de troca de cátions para as 
duas, pouca profundidade para a primeira e textura média com 
estrutura maciça, para a segunda 

TABELA 5 XXVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solo) 

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

Unidade Área Perfil 
(km2 ) n". 

Decli
vidade 

(%) 

Índice 
pedo
lógico 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Sa!ini- Horizonte 8 Cap troca Soma 
dade .Drenagem r------.------Ide cátions de bases 

(mmhos/ (mE/1 OOg) (mE/1 OCJg) 
em) Estrutura Textura 

Pro f 
ele· 
ti v a 
(em) 

Horizonte A 

Textura Estrutura 

Mat 
orgâM 
nica 
(%) 

133db(1) <4 15-25 6,7 ---4.8- ---,-.2-- ~F;;;-~;;;;-.-~- Bloc;;;-- 1~7------------ ------- ------
Moderada Blocos Argilosa 

I J~db(2) 

133db(3) 

133cb(1 i 

469 

133cb(2) 1 2 7'] 06 

15-25 5,6 

15-25 6,1 

15-25 6,3 

<4 

<4 

por excesso subangulares 
Forte G1anular Franco argiloM 

Forte Granular 
arenosa 
FrancoMatgiloM 
arenosa 

2,2 0,2 

2,7 0,3 

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

<4 Acentuada Blocos Franco·algilo· 5,4 2,8 
subangulares arenosa 

<4 Acentuada Blocos Argrlosa 4,0 0,4 
subangulares 

~~~~~_~-~~~~ --3or-:: ::::: ::: ::--j:~-ntu~d;- ~~~~~~~~~u~es ~~~~~:~~:_ 
2,4 0,3 

14,0 10,4 
----

5,4 0,3 

atenosa subangulares 
180 Areia franca Granular 0,8 

180 FrancoM Granular 2,0 
arenosa 
-------

60 FrancoMargiloM Blocos 2,1 
arenosa subnngulares 

170 Franco-argila- Granular 1,9 
arenosa 

90 Franco-argilo- Blocos 1.7 
siitosa subangulares 

-30 -Frnn-;:;;--- c;;~~~~~,-- -4,4--
----- ~------- -----------

43 Argilosa Granular 1,8 
1-33b'P-

1

,,t-,- ''''T' .--« ~:~~~::;:'· ::;,:~~.,:.: ••• ,;;;;;-
~ ;IfliT -:

8 
~; ~- ~ ~:If ·

1

- -~r ~: -~ ~~: ~~~~~~~- ~~~~t~o~~~~~i~~~ 
---- ---- ---------

50 0.4 100 
60 

Muito argilosa Granular 3,2 
5,2 0,4 Franco~argilo- Granular 2,0 

133b(3) 01 15-25 6 9 Boa Granular Argilosa I I 
subangui<Jres siltosa 

7.4 0,3 170 
si I tosa 
Argilosa Granular 

--- ---- ----
Blocos Argilosa 
subangulares 

--

6,4 
----

1.7 55 /\rgilosa 

------f- . -- - -- - --15:2-12~3-- To- -Argil-;;·silW~; 

Granular 

Granular 

233db(1) ** 15-25 5,6 <4 Fo1W- -~~~u-la-r -- F~a-n'Z'o-argil;;..:- ---2.2· --- -Oz-- ~0- -A;-ei;r,:-a-;,,;;.-- Granular 

Granular 
240 arenosa 

L.33db(2)- -- ~_1 _ _:-:_ 6, i <4 Forte Granular :;:~~~~argila· 

233eb( I) 1 5 25 5 9 < 4 Boa----- f-M-,ciça Franca 

2,7 0,3 180 Franco-
arenosa 

233elJ(2) 

233cb(1) 

233cb(2) 

233cbi3) 

112 

53J 

15-25 

15-25 

06 15-25 

15-25 

55 Franco- Granular 
arenosa 

b,7 <4 Boa Macica Franco-siltosa 3,6 1,1 90 Franco-siltosa Granular 
---,-------- -- --'---~-::------ ----~--<---- ----------

6,9 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5,4 2,8 60 Franco-argila- Blocos 

6,3 
subangrJiares arenosa arenosa subangulares 

<4 Acentuada Blocos Argilosa 4,0 0,4 170 Franco-argila- Granular 

65 
subangulares arenosa 

<4 Acentuada Granular Franco-argila· 7,0 0,6 200 Franco· Granular 
arenosa menosa 

30 

3,0 

4,0 

0,8 

':>,0 

----

3,3 

1,9 

2,1 

1,9 

1.7 

233cb (4) 15~25 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,4 0,3 90 Franco-argila- Blocos 1,7 
subangulares siltosa siltosa ~bangulares 

233t;--~--47 15-25- ---6~5 - <4 -- 8;;;---'Bi;;~s---~;gilo-,;-;;-- --4~6-- ---4:o--- -1-30--F;;;;;co---- 1 M-a~iÇa ____ -1.2 
___ 1 _ subangulares arÇ]ilosa 
233bp(1) 15-25 5,6 <4 Acentuada ·-- ----- --- --- 7:5----3,3 ____ 30-F~~,:;;:-o----- c;;~~~-·· 3,3 

62 argilosa 
233bp(2) 42 15-25 6,1 <4 Moderada Blocos Arg 11osa 5,4 0,3 43 Argilosa 

por falta subangularcs 

233b(1) 05 15-25 6,9 <4 --Boa-- --cc;ranular Muito argilosa 6,7 
6,1 15·25 Argilosa 

233b (3) 39 15-25 6,5 < 4 Boa Blocos 
subangulares 

-l27 40 -l5-25- -5.7 <4 Boa ___ ~~~----

Franco-argilo
siltosa 

5,2 

-----------
Argilosa 6,4 

36

1
5~ por excesso subangulares 

L___c_ __ subang~s_ ----~--------- __ 

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
'+-*Perfis descritos r.;or out1as instituições 

0,8 
0.4 

0,4 

Granular 1,8 

180 -- Muito argilas-;, Granular- -~ 
190 Argilosa Granular 2,0 

60 2,0 Franco-argilow I Granular 
siltosa 1 

- --1-.7--55~~:~~~~-a--~1~;~~;,~=~=3,0 = 

Os p~rfis que se enco~tram_ numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3- Pedologia) 
Os numeros entre parentesrs (1). (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 
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A cobertura vegetal está representada pela Savana e suas 
variações, pela Floresta Estacionai Decidual Monta na e por uma 
pequena área com reflorestamento de eucaliptos (vide 4- Vege
tação) O uso atual pertence ao domínio da pecuária extensiva, 
obserJando-se também cultivos de arroz, milho, mandioca e 
feijão. 

5 1 2 2 7 - Subclasse Agriter-por-clima/reievo/solo 

A área ocupada por esta subclasse corresponde apenas a uma 
superfície de 217 km2, sendo que os elementos-de-interacão 
clima-relevo-solo possuem fatores restritivos iguais Uma· só 
série representa a subclasse: a 333 

A) Série 333 

Esta série tem suas manchas concentradas somente pelo setor 
extremo nordeste da Folha 

Climaticamente, encontra-se em áreas onde a média geomé
trica da precipitação e da evaootranspiração real representa de 
55 a 70% de sua correspondente evapotranspiração potencial A 
precipitação pluviométrica total anual varia de 601 a 805 mm; a 

evapotranspiração potencial fica entre 954 e 1 187 mm; e a eva
potranspiração real varia de 560 a 798 mm (Tab 5 XXI) 

A declividade média encontrada varia de 15 a 25%, grau de 
restrição 030 para o relevo. Corresponde à unidade geomorfoló
gica do Pediplano Central (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico sofreu variação de 6,3 a 6,9, grau deres
trição 003, válido para o Latossolo álico e distrófico, normal
mente de baixa fertilidade natural e com saturacão com alumínio 
trocável superior a 50% no Latossoio álico, se.ndo necessária a 
calagem Duas unidades fazem parte desta série: a 333cb e a 
333b cujas características mais representativas encontram-se na 
Tabela 5 XXVIII 

As duas apresentam como características mais restritivas a 
soma de bases trocáveis possuindo baixos valores no solo, sendo 
respectivamente de 2,8 e 0,4 mE/1 00 g A capacidade de troca 
de cátions surge também como fator restritivo, apenas na Uni
dade 333cb Porém as propriedades físicas corno textura, estru
tura e profundidade efetiva são favoráveis nas duas 

A cobertura vegetal natural está representada pelo Contato 
Estepe/Floresta Estacionai (vide 4 - Vegetação) O uso atual é 
praticado através de pastagens naturais e cultivos de subsis
tência. 

TABELA 5 XXVIII 
Caracterizacão das unidades (Subclasse Agriter-por-clima/relevo/solo) 

- -r- ---

Características físico-químicas Jo perfil de solo 

Unidade 
Á1ea Perfil loecli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Sorna Prol HoJizonte A orgâ

nica (km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions de bases efe-

(%1 lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura 

(mE/100g) (mE/1 OOg) ti v a Textura Estru 
em) (em) 

---'-- -----

(%) 

------ --- ---- --- -
333cb(1) " 15-25 6,9 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5,4 2,8 60 Franco-argila- B:ocos 

174 subangulares arenosa arenosa subang 
333cb(2) 06 15-25 6,3 <4 Acentuada Blocos Argilosa 4,0 0,4 170 Franco-argila- G~anul 

ulares 
2.1 

ar 1.9 
subanqulares arenosa 

333b 43 15-25 6,5 <4 Moderada Blocos Argilosa 6,1 0,4 190 Argilosa Granul ar 2.0 
por excesso subangulares 

--

**Perfis descritos por outras instituições 
O perfil que se encontra numerado corresponde àquele descrito neste relatório (vide 3 - Pedal agia) 
Os números entre parêntesis {1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

5 1 2 3 - Classe Mesater 

Ocupando uma superfície de 93 708 km2, a Classe Mesater é a 
segunda em termos de eJZterrsão. Foi possível reunir as Sub
classes Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesater-por
solo e Mesater-por-relevo/solo (Tab. 5.XXIX) 

5.1 2 3 1 - Subclasse Mesater-por-clima 

As áreas contidas nesta subclasse abrangem uma superfície de 
451 km2, onde o clima com grau de restrição 400 atinge o valor 
máximo da Folha em estudo, bem como desta subclasse. Foi 
subdividida nas Séries 412, 413 e 422 (Tab. 5 XXIX) 

A) Séries 41 2 e 422 

As áreas destas séries estão localizadas apenas na parte centro
meridional da Folha 

Do ponto de vista climático encontram-se em áreas onde a 
interação dos fatores temperatura, precipitação e evapotranspira
ção atende a uma demanda de 40 a 55% das necessidades hídri
cas das plantas. A precipitação pluviométrica total anual varia de 
570 a 616 mm; a evapotranspiração potencial situa se entre 
1 113 e 1 139 mm; e a evapotranspiração real fica entre 570 e 
616 mm (Tab 5J<XX) Ocorre deficiência hídrica entre 6 e 8 
meses por ano, agravando bastante o bom desenvolvimento 
da agricultura. 

A declividade média para essas áreas não ultrapassa os 15%, 
com graus de restrição 01 O e 020 respectivamente para o relevo, 
correspondendo à unidade geomorfológica do Vão do São Fran
cisco (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado situa-se em torno de 7,2, com 
grau de restrição 003, onde são encontrados solos Podzólicos e 
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Classe 

Mesater 

TABELA 5 XXIX 
Subdivisão da Classe 4- Mesater 

~---------~--

Subclasse Série 

--- -
412 

Mesater-por-clima 413 
422 

142 
142* 
143 
143* 
242 

Mesater-por-re\evo 
242* 
243 
243* 
342 
342* 
343 
343* 

114 
114* 
124 
124' 
134 
134* 
214 

Mesater-por-so\o 214* 
224 
22L~* 
234 
234* 
314 
324 
334 

144 
Mesater-por-relevo/ 144* 
solo 244 

244* 

---------.-~-

i c as pec.Jológica~ Área 
~-

Característ 
definidor 

de. de 
db 
de 

de, eb, e 
ep 
db, cb, c 
bp, p 
db, de, e 
de, ep 
eb. cb. c 
bp, p 

as das unidades (km2) 

266 
74 

111 

c. ep 950 
672 

p, bp, b, p 2 703 
508 

b, ep. ec 553 
1 759 

p, b, p 602 

eb, ec, et 
249 

90 
402 
144 

76 

ep 
cp, br 
bp 

de, de, d b. cb, bt 46 956 
bp, bt 1 443 
de, dp, c b, bp, bt 3 31 7 
bp 1 143 
de, dp, c b. bp. bt 645 
bp 992 
de. de, d p, db. cb, bp, bt 14 242 
bt. bp 3106 
de, de, d p, db, ep. cb, bp 1 788 
bp 120 
dp, de. e p, bp 1 808 
bp 374 
de, de, et , cb, bt, bp 3 662 
de, bp 
de. cb. b 

bp 
bp 
dp. ep, c 
bp 
---

651 
p 319 

89Ó 
1 721 

b, bp 1 278 
94 

* Séries defrnrdas por solos cascalhentos, concrecwnários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 



Aluviais eutróficos, po1tadores de fertilidade natural regular 
Identificaram-se as Unidades 412de, 412dc e 422dc, cujas 
características físico-químicas encontram-se na Tabela 5.XXXI. 

A 412de possui como condicionantes a drenagem imperfeita 
e a estrutura prismática moderada, associada a uma textura muito 
argilosa Drenagem acentuada e capacidade de troca de cátions, 
girando em torno de 6,2 mE/1 00 g de solo, são os condicionantes 
das Unidades 412dc e 4 22dc, cujo solo representativo ( Podzó
lico) é o mesmo para as duas Quimicamente possuem bons teo
res em matéria orgânica 

A cobertura vegetal natural da área foi devastada, cedendo 
lugar à ocupação humana, através da pecuária extensiva e do 
plantio de mandioca, feijão e milho 

B) Série 413 

Composta apenas por uma única mancha, esta série está 
localizada na parte centro-meridional da Folha, nas proximidades 
da cidade de São Francisco 

Climaticamente apresenta as mesmas características das 
séries anteriormente citadas (412 e 422), descritas neste item. 

A declividade média não é superior a 5%, com grau de restri
ção 01 O para relevo, sendo plenamente mecanizável. Corres
pende à unidade geomorfológica do Vão do São Francisco, em 
áreas de topografia plana 

Pedologicamente apresenta índices situados entre 5,6 e 6,1, 
sendo representada por Latossolos álicos, de baixa fertilidade 
natural e forte acidez, possuindo saturação com alumínio trocável 
superior a 50%, fazendo-se necessária a calagem: Esta série está 
representada pela Unidade 413db, cujas características dos per
fis representativos encontram-se na Tabela 5 XXXI 

Possui como condicionantes uma drenagem forte, indicando 
que o solo tem pouca capacidade de retenção de umidade, além 
dos baixíssimos teores em bases trocáveis, entre 0,2 e 0,3 mE/ 
100 g de solo (Tab. 5.XXXI) Todavia, apresentam, fisicamente, 
textura média associada à estrutura granular, bem como boa pro
fundidade efetiva (180 em) 

TABELA 5 XXX 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 400 por clima 

Localização Índice Pluviometria Temperatura Eva potra nspiração Deficiência Excedente 
Alti· agrocli- total média anual 

Estações tu de Longi- L3ti- mático Média anual lO C) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
(m) tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Fazenda Planalti na 460 44°44 15°49" 54 616 22,7 1 139 616 523 Abril-out o -
Pedras de Maria da Cruz 477 44°24" 15°36 51 570 22,5 1 113 570 543 Fev -out o -

Fontes: SUDENE; INEMET e DNAEE 

TABELA 5 XXXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-clima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Unidade 
Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura 

(mE/1 OOg) (mE/1 OOg) ti v a 
Textura Estrutura 

(%) 
em) (em) 

-~-- -------

412de 193 ** <5 7,2 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 19,1 10,4 150 Muito argilosa Blocos 3,3 
moderada subangulares 

- --- - -~--- ----
~-- ---~ -------·----- ------· - --·~--

412dc 73 22 <5 7.2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,4 6.2 90 Areia franca Granular 3,6 
subangulares arenosa 

-~-- ----

** <4------
413db(1 1 <5 5.6 Forte Granular Franco-argila- 2,2 0.2 180 Areia franca Granular 0,8 

74 arenosa 
413db(2) ** <5 6,1 <4 Forte Granular Franco-argila- 2.7 0,3 180 Franco- Granular 2,0 

arenosa arenosa 
---- +-:·--

422dc 111 22 5-15 7.2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,4 6,2 90 Areia franca Granular 3,6 
subangulares arenosa 

**Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3- Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

A vegetação natural está representada pelo Contato Savana/ 
Estepe (vide 4 - Vegetação), por vezes ocupada pela pecuária 
extensiva 

5 1 .2.3 2 - Subclasse Mesater-por-relevc 

Ocupa uma área de 8. 708 km 2 , onde o relevo foi o elemento de 
interação que obteve maior uniformidade e grau de restrição, pro
vocando impedimento para tratorização. Só é possível neste caso 
a utilizacão de tracão animal, devendo-se observar os conceitos 
práticos' de mane{o e conservação. ldenticaram-se as seguintes 
séries: 142, 142*, 143, 143*, 242, 242*, 243, 243*, 342, 342*, 
343 e 343* (Tab. 5 XXXII) 

A) Séries 142 e 142* 

Encontram-se distribuídas dispersamente pelo setor centro
oeste, centro-sul e sudoeste da Folha em estudo 

Climaticamente, apresentam-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e evapotranspiração real re
presenta 85 a 115% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial A precipitação pluviométrica total anual varia de 844 
até 1.984 mm; a evapotranspiração potencial fica entre 848 e 
1 419 mm; e a evapotranspiração real situa-se entre 736 e 1 014 
mm (Tab. 5.XV) 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 
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TABELA 5 XXXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 

-
Características físico-químicas do perfil de solo 

Mal 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/1DDg) (mE/100g) tiva Textura Estrutura 

(%) 
em) (em) 

142de 27 ** 25-40 8,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,8 12,2 119 Franco-argila- Granular 6,1 
por excesso subangulares si I tosa 

142eb(1) ** 25-40 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 130 Franco-argila- Blocos 3,1 

143 ** 
angulares arenosa angulares 

142eb(2) 25-40 7.7 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 6,1 120 Franco-argila- Granular 2.4 
subangulares arenosa 

~~--- ---~- -~~ --~---1--
142ec 376 44 25-40 8,2 <4 Boa Blocos Franca 12,6 10,8 105 Franca Blocos 2.7 

angulares subangulares 
---- - -- ~~-~~- ---:--
142ep 404 46 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

subangulares subangulares 
----- ----~~-

142*ep(1) 46 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 
672 subangulares subangulares 

142*ep(2) 43 25-40 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 
angulares subangulares 

--
143db 42 ** 25-40 5,6 <4 Forte Granular Franco-argila~ 2,2 0,2 180 Areia tranca Granular 0,8 

arenosa 
----

143cb(1) ** 25-40 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2.4 0,3 90 Franco-argila- Blocos 1.7 

513 subangulares si I tosa siltosa subangulares 
143cb(2) ** 25-40 6,9 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5.4 2,8 60 Franco~argilo- Blocos 2,1 

subangulares arenosa arenosa subangulares 
~~~-~~-~~- ~~~- --- ---- ~~-----~-~----

~~~ 

143cp 10 ** 25-40 6,3 <4 Acentuada 14,0 10.4 30 Franca Granular 4.4 
----~ -~--~-~---

143bp 2 010 42 25-40 6,1 Moderada Blocos Argilosa 5.4 0,3 43 Argilosa Granular 1,8 
por falta subangulares 

~--- -~-
---~~~-~~~ 

143b(1) 05 25-40 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6.7 0,8 180 Muito argilosa Granular 9,0 
143b(2) 49 39 25-40 6,5 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,2 0.4 60 Franco-argila- Granular 2,0 

subangulares siltosa si I tosa 
- -

** 143p 79 25-40 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 Argila siltosa Granular 4,0 

143*bp 
~~---~- ~-1----

247 40 25-40 5.7 <4 Boa Blocos Argilosa 6.4 1.7 55 Argilosa Granular 3,0 
subangulares 

143*p 
------ ~;-;------t-e~~-1- -

261 25-40 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 Argilo-siltosa Granular 4,0 
-- '-=-~- --~ t- ---- ---- --~-

242db 119 04 25-40 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 2,6 120 Franco- Blocos 2,2 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

~~--

~ 22 
--~~--- ----·- - ~~~ --~ - --- ---- ~ 

-~~~ 

242dc 25-40 7,2 <4 Acentuada Blocos Franco- 6.4 6,2 90 Areia franca Granular 3,6 
subangulares arenosa 

--~--- --~- - -·- -- ---- - - -- --- --------1-::-c ------- ~~-

242eb(1) *' 25-40 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 130 Franco-argila- Blocos 3,1 

151 angulares arenosa angulares 
242eb(2) ** 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Franco-argila- 7,9 8,5 70 Franco-argila- Blocos 3.4 

angulares arenosa arenosa angulares 
~---1------- --~--- -----~ 1---~~~ ~~~----- -----~~-- ---~~~-- --~~ 

242ep 109 46 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 
subangulares subangulares 

------~-- - ---- ---- ~~--- ----- -~---- ~~~ 

242ec 46 44 25-40 8,2 <4 Boa Blocos Franca 12,6 10,8 105 Franca Blocos 2.7 
angulares subangulares 

242*de--
-~- ------~--- ---- - ~~~ ----- -.~~-

510 *' 25-40 8,1 <4 Moderada Blocos Franco- 13.7 11,8 110 Franco-argila- Blocos 2.7 
por excesso subangulares argilosa arenosa subangulares 

242*ep(1) 
~ ---- ------- -- --- ----~~-

Ãrgilosa 
---~~~ 

43 25-40 7,6 <4 Boa Blocos 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 

1 249 angulares subangulares 
242*ep(2) 46 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

subangulares subangulares 
----- ~--- ---- --·--
243eb(1) *' 25-40 5,9 <4 Boa Maciça Franca 4,6 0,8 55 Franco- Granular 3,3 

140 arenosa 
243eb(2) ** 25-40 5.7 <4 Boa Maciça Franco- 3,6 1.1 90 Franco- Granular 1,9 

si I tosa siltosa 
-- - ------- ---- -- -- ---~~ 

243cb 24 ** 25-40 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2.4 0,3 90 Franco-argila- Blocos 1.7 
subangulares siltosa siltosa subangulares 

~--- -------- ----- - --~ -
243cp 24 ** 25-40 6,3 <4 Acentuada - - 14,0 10.4 30 Franca Granular 4.4 
~---- -- -- ---~ ---~~- -
243b(1) 39 25-40 6,5 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,2 0.4 60 Franco-argila- Granular 2,0 

329 subangulares siltosa si I tosa 
243b(2) 05 25-40 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6.7 0,8 180 Muito argilosa Granular 9,0 

-85 '* 
~~-~ ~--~ 

243p 25-40 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 Argilo-siltosa Granular 4_0 
~---t--~- -----·---- ----::- ----
243'bp 146 40 25-40 5.7 <4 Boa Blocos Argilosa 6.4 1.7 55 Argilosa Granular 3,0 

subangulares 

243*p 103 *' 25-40 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 Argilo-siltosa Granular 4,0 

** 
--~ 

~ 
---

342eb 15 25-40 7,8 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 Franco-argila- Blocos 3,1 
angulares arenosa angulares 

~--

342ec 13 51 25-40 8,2 <4 Boa Granular Argilosa 10,7 8,1 150 Franco- Blocos 5,0 
argilosa subangulares 
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TABELA 5 XXXII- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mal 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-

(km2 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 
(%) lógico (mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) ti v a Textura Estrutura 
(%) 

em) (em) 
---- -----

342et 62 47 25-40 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 17,5 16,0 120 Argilosa Blocos 4,6 
subangulares subangulares 

------·-·----
342•ep(1) 46 25-40 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 

+-g:z-
subangulares subangulares 

402 
342*ep(2) 43 25-40 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 3,6 

subangulares angulares 
-------

** 343cp 07 25-40 6,3 <4 Acentuada - - 14,0 10.4 30 Franca Granular 4.4 
----- ----... 

343bp 137 25-40 5,6 <4 Acentuada - - 7,5 3,3 30 Franco- Granular 3,3 
argilosa 

---
** 343*bp 76 25-40 5,6 <4 Acentuada - - 7,5 3,3 30 Franco- Granular 3,3 

argilosa 

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
**Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3- Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

A declividade média para essas áreas varia entre 25 e 40%, 
com grau de restrição 040 para relevo, normalmente de topogra
fia movimentada. Faz parte das unidades geomorfológicas em 
áreas dissecadas dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espi
nhaço, dos Patamares do Chapadão e das Chapadas do Alto Rio 
Pardo (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico obtido varia entre 7,6 e 8,2 com grau de 
restrição 002, para solo, sendo representado pelos Cambissolo e 
Podzólico eutróficos, usualmente possuidores de fertilidade 
natural média a elevada 

Estas séries compõem-se das seguintes unidades: 142de, 
142eb, 142ec, 142ep e 142* ep, cujas características dos solos 
mais representativas estão relacionadas na Tabela 5 XXXII 

As três primeiras apresentam como características mais restri
tivas e comuns a estrutura normalmente em blocos subangulares 
e a textura variando de argilosa a muito argilosa, com exceção da 
Unidade 142ec que possui textura média Porém estas caracte
rísticas na realidade só foram consideradas como restritivas por
que na ponderação das oito características os outros valores 
obtiveram peso mais alto, não sendo, portanto, de caráter prejudi
cial para o uso agrícola As outras características restritivas são 
variáveis, como drenagem moderada por excesso, soma de bases 
trocáveis, capacidade de troca de cátions e profundidade 
efetiva 

Em último lugar, aparece a Unidade 142* ep, cuja caracte
rística mais restritiva é a presença de rochosidade, provocando 
impedimento no solo Suas propriedades químicas, porém, são 
altamente favoráveis, pois apresentam valores elevados da capa
cidade de troca catiônica, soma de bases e matéria orgânica 

A cobertura vegetal natural é representada pelas Florestas 
Estacionai Decidual e Semidecidual Montana e pelo Contato 
Savana/Estepe/Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação) Quanto 
ao seu uso, pertence ao domínio das pastagens com a pecuária 
extensiva, seguidos de cultivos de subsistência 

B) Séries 143 e 143* 

Abrangem áreas localizadas principalmente na parte centro
oeste, oeste e sudoeste, enquanto que outras manchas pequenas 
distribuem-se dispersamente pela Folha 

O clima é igual aos das séries anteriormente citadas, apresen
tando índices agroclimáticos entre 85 e 115%, com grau deres
trição 1 00 (Tab 5.XV) 

O mesmo também acontece com a declividade média que 
apresenta grau de restrição 040 para o relevo, correspondendo às 
unidades geomorfológicas em áreas dissecadas das Chapadas de 
Paracatu e do Alto Rio Maranhão; dos Patamares do Chapadão e 
do Chapadão Central (vide 2- Geomorfologia) 

Pedologicamente, difere das séries anteriores (142 e 142*), 
pois trata-se de solos com baixa a média fertilidade natural Os de 
baixa fertilidade são representados pelos Latossolo e Cambissolo 
álicos com saturacão em alumínio trocável superior a 50%, dando 
origem às Unidades 143db, 143cb, 143bp, 143b e 143*bp 
Todas apresentam como condicionante comum e limitante a 
grande pobreza em bases trocáveis (Tab 5 XXXII) Citam-se tam
bém como condicionantes drenagem forte na primeira, baixa 
capacidade de troca de cátions na segunda, pouca profundidade 
na terceira e presença de percentuais significativos de con
crecões nos solos, na última As propriedades físicas como tex
tur~ e estrutura são, de um modo geral. favoráveis 

Os solos de fertilidade média são representados pelos Litóli
cos eutróficos. Identificaram-se as Unidades 143cp, 143p e 
143*p, cujo principal fator limitante é a profundidade efetiva 
reduzida, além da presença de quantidades significativas de 
cascalhos no solo representativo da Unidade 143*p Estas carac
terísticas são compensadas, porém, pelos bons valores da capa
cidade de troca catiônica, soma das bases trocáveis e matéria 
orgânica, como podem ser vistos na Tabela 5 XXXII 

O substrato vegetal é representado pela Savana e suas 
variações, e pelas Florestas Estacionai Decidual e Semidecidual 
Submontana (vide 4 - Vegetação) Quanto ao uso atual. existe 
uma predominância das pastagens. 

C) Séries 242 e 242* 

Localizam-se pelo setor leste, sudeste, centro-oeste, centro-sul e 
centro- norte da Foi h a 

Climaticamente surgem em áreas onde a interação dos fatores 
temperatura, precipitação e evapotranspiração atende a uma 
demanda de 70 a 85% das necessidades hídricas das plantas A 
precipitação pluviométrica total anual varia de 64 7 a 1 079 mm; a 
evapotranspiração potencial fica entre 848 e 1 241 mm; e a eva
potranspiração real oscila entre 647 e 957 mm (Tab 5 XVI) 

A declividade média está entre 25 e 40%, com grau de restri
ção 040 para o r elevo, fazendo parte das unidades geomorfológi
cas, em áreas dissecadas dos Patamares Orientais e Ocidentais 
do Espinhaço, e Patamares do Chapadão; e do Pediplano Serta
nejo (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado varia de 7,2 a 8,2 com grau de 
restrição 002, válido para os Cambissolo e Podzólico eutróficos 
portadores de fertilidade natural média a alta Foram identificadas 
as Unidades 242db, 242dc, 242eb, 242ep, 242ec, 242*de e 
242*ep, cujas características físico-químicas dos solos repre
sentativos encontram-se na Tabela 5.XXXII 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 
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A textura e estrutura do horizonte B são o condicionante mais 
comum nestas unidades, porém o mesmo só está presente por
que na ponderação dos oito parâmetros este fator apresentou 
peso mais baixo, não sendo, entretanto, de caráter prejudicial 
Drenagem acentuada, baixa a média capacidade de troca e soma 
das bases trocáveis são ainda condicionantes nas Unidades 
242db, 242dc e 242eb. Ocorrem porém nas Unidades 242ep e 
242* ep valores elevados tanto na capacidade de troca catiônica, 
como na soma de bases trocáveis (Tab 5 XXXII), sendo que a 
última (242*ep) é bastante prejudicada pela ocorrência de ro
chosidade no solo Já na 242*de a situação é agravada pela pre
sença de quantidades significativas de cascalhos 

O substrato vegetal contido nestas áreas é representado pela 
Floresta Estacionai Decidual Monta na (vide 4- Vegetação) Seu 
uso atual é praticado por pastagens e por cultivos de subsis
tência 

D) Séries 243 e 243* 

As áreas contidas nestas séries distribuem-se pelo setor extremo 
sudeste, centro-sul e extremo oeste da Folha 

Do ponto de vista climático são equivalentes às séries 
anteriormente citadas (242 e 242*) O mesmo acontece com o 
relevo, sempre apresentando declividades entre 25 e 40% e grau 
de restrição 040 Faz parte porém das unidades geomorfológicas 
em áreas dissecadas, das Chapadas do Alto Rio Pardo e Alto Rio 
Maranhão, e dos Patamares do Chapadão (vide 2 - Geomor
fologia) 

São diferentes pedologicamente, apresentando índice entre 
5, 7 e 6,9, com grau de restrição 003, cujos solos são Cambissolos 
álicos, apresentando forte acidez e satura cão com alumínio trocá
vel superior a 50%, e por solos Litólicos e~tróficos com boa fertili
dade natural 

Os Cambissolos álicos são representativos das Unidades 
243eb, 243cb, 243b e 243* bp, todas possuindo como condicio
nantes baixos a muito baixos teores em bases trocáveis (Tab 
5 XXXII) Estrutura maciça com textura média e baixa capacidade 
de troca catiônica são também condicionantes nas Unidades 
243eb e 243cb Na 243*bp a existência de concrecões em 
quantidades significativas contribui como impedimento para a 
mecanização 

Por sua vez, os Litólicos representam as Unidades 243p e 
243*p, cuja únrca diferença entre elas é que a segunda é consti
tuída por Solos Litólicos cascalhentos, trazendo problemas para a 
mecanização. Apresentam em comum e como condicionante 
pouca profundidade efetiva, em torno de 20 em. Destacam-se 
como características favoráveis os bons v a I ores da capa c idade de 
troca, sorna das bases trocáveis e matéria orgânica, além de uma 
estrutura granular em superfície 

Encontram-se sob a vegetação de Savana nas áreas dos Cam
bissolos álicos e com Floresta Estacionai Decidual (vide 4- Vege
tação), nas áreas dos Lítólicos eutróficos Quanto ao uso atual, 
não há indícios de ocupação humana 

E) Séries 342 e 342* 

As áreas destas séries localizam-se pela parte sudeste, centro
oeste e centro-sul da Folha 

Climaticamente desenvolvem-se em áreas onde a interacão 
de suas temperaturas, precipitação pluviométrica e fotope~io
dismo permite um atendimento efetivo de 55 a 70% da demanda 
hídrica das plantas. A precipitação pluviométrica total anual varia 
de 601 a 805 mm; a evapotranspiração potencial fica entre 954 e 
1 187 mm; e a evapotranspiração real situa-se entre 560 e 
798 mm (Tab 5.XXI). 

A declividade média é a mesma das séries anteriormente des
critas (242 e 242*) Correspondem às unidades geomorfológicas 
em áreas dissecadas dos Patamares Orientais e Ocidentais do 
Espinhaço, Patamares do Chapadão e Vão do São Francisco (vide 
2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado varia de 7,6 a 8,3, grau deres
trição 003 para o solo, com a presença de Cambissolos eutrófi
cos, possuidores de elevada fertilidade natural. 
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Foram identificadas as Unidades 342eb, 342ec, 342et e 
342*ep, cujos parâmetros mais representativos estão relaciona
dos na Tabela 5.XXXII. Em todas, a estrutura e textura do hori
zonte B surgem como condicionante; porém este condicionante 
só apareceu porque na ponderação das oito características os 
outros fatores estavam em nível ótimo Os outros condicionantes 
são variáveis, citando-se soma de bases trocáveis e capacidade 
de troca catiônica, respectivamente nas Unidades 342eb e 
342ec, e pouca profundidade efetiva e presença de rochosidade 
nos solos representativos da Unidade 342*ep São altamente 
favoráveis, do ponto de vista químico, os valores elevados da 
capacidade de troca, soma de bases e matéria orgânica nas Uni
dades 342et e 342*ep 

Sua cobertura vegetal está caracterizada apenas pela Floresta 
Estacionai Decidual Monta na (vide 4- Vegetação) Seu uso atual 
é praticado preferencialmente atrávés de pastagens. 

F) Séries 343 e 343* 

Estão representadas por quatro manchas localizadas pelo setor 
sudeste e extremo noroeste da Folha 

Climaticamente apresentam características idênticas às das 
séries anteriores (342 e 342*) Da mesma forma acontece tam
bém com a declividade, situando-se entre 25 e 40% e grau deres
trição 040 para relevo Geomorfologicamente faz parte das 
Unidades das Chapadas do Alto Rio Pardo e do Pediplano do 
Tocantins, em áreas dissecadas (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico para estas áreas varia de 5,6 a 6,3, com 
grau de restrição 003 para o solo Estão representadas por Solos 
Litólicos eutróficos e distróficos 

Os eutróficos, representativos da Unidade 343cp, são carac
terizados por apresentar boa fertilidade natural. cujos valores da 
capacidade de troca, soma de bases trocáveis e matéria orgânica 
são respectivamente 14,0 mE/1 00 g de solo, 10.4 mE/1 00 g de 
solo e 4.4% (Tab 5.XXXII) Apresentam, porém, condicionantes 
ligados à capacidade de troca catiônica, e principalmente à pouca 
profundidade efetiva (30 em) 

Os distróficos, por outro lado, são representativos das Unida
des 343bp e 343*bp, os quais possuem baixa fertilidade natural 
Seus condicionantes estão ligados aos fracos teores em bases 
trocáveis, usualmente em torno de 3,3 mE/1 00 g de solo e pouca 
profundidade efetiva (30 em). Na Unidade 343*bp a situação 
torna-se agravante, por ser um solo concrecionário sendo impra
ticável a tratorização 

Encontra-se como cobertura vegetal o Contato Savana/ 
Floresta Estacionai, sem floresta-de-galeria (vide 4- Vegetação), 
não sendo observados sinais de utilização l1umana 

5.1 2 3 3- Subclasse Mesater-por-solo 

Ocupando uma área de 80 566 km2 , ou seja 28,1% da área total, é 
a subclasse mais extensa da Folha em estudo, onde o solo 
destaca-se como o fator mais restritivo à sua capacidade de uso 
Foi subdividida nas seguintes séries: 114, 114 *, 124, 1 24 *, 134, 
134*, 214, 214*, 224, 224*, 234, 234*, 314,324,334 (Tab 
5 XXIX) 

A) Séries 114, 114 *, 1 24 e 1 24 * 

Este conjunto de séries localiza-se principalmente na parte cen· 
trai estendendo-se de norte a sul. sob a forma de grandes man
chas contínuas, enquanto que outras manchas situam-se pelo 
setor ocidental da Folha. 

Climaticamente estas séries encontram-se em áreas onde a 
interação dos fatores temperatura, precipitação e evapotranspira
cão atende a uma demanda de 85 a 115% das necessidades hídri
~as das plantas A precipitação pluviométrica total anual varia de 
844 a 1.984 mm; a evapotranspiração real oscila entre 848 e 
1.419 mm; e a evapotranspiração potencial situa-se entre 736 e 
1 014 mm (Tab 5.XV) 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 



A declividade média não ultrapassa os 1 5%, com graus deres
trição 01 O e 020 para o relevo Correspondem às unidades geo· 
morfológicas do Chapadão Central, do Pediplano do Tocantins, 
do Vão do Paranã, da Baixa Chapada do São Francisco e dos Pata· 
mares do Chapadão (vide 2- Geomorfologia) 

Foram definidas as Unidades 114de, 114dc, 114db, 114cb, 
114bt, 114 *bp, 114 *bt, 124de, 124dp, 124cb, 124bp, 124 bt e 
124 *bp cujas características mais importantes encontram-se na 
Tabela 5.XXXIII 

Pedologicamente estão representadas por solos Litólicos, 
Lateritas Hidromórficas, Latossolos e solos Hidromórficos Glei· 
zados, todos de caráter álico; e Podzólicos distróficos Apresen· 
tam índice variando entre 4,3 e 5,4, com grau de restrição 004 
para solo 

Todas estão representadas por solos de baixa fertilidade 
natural, fortemente dessaturados, com teores em bases trocáveis 
normalmente infe1 i ores a 1 mE/1 00 g de solo, sendo este um dos 
condicionantes que mais limita sua utilização 

Área Perfil 
Unidade (km2 ) n~ 

Decli
vidade 

(%) 

Índice 
pedo
lógíco 

No caso dos Litólicos, os fracos teores em bases trocáveis são 
ainda agravados por limitações impostas pela pouca profundi· 
dade (entre 20 e 35 em) e pela presença de quantidades signifi· 

TABELA 5 XXXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-solo) 

---------------- -------
Características físico-químicas do perfil de solo 

Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A 

dade Drenagemf---------,------lde cátions de bases efe-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura 

Mat 
orgâ
nica 
(%) 

em) (em) 
---1---~---+----r----,----l-----~--~~~----~---,~~~----~----~~-~--

<s 4,9 <4 Má Maciça Argilosa 6,4 0,3 105 Argilosa Blocos 2,3 114de 3 062 58 
subangulares 

c:-+---+--=c-+---· - ------+----l-------1------+--:--+----~---+-----t-----------
114dc(1) 37 <5 4,4 <4 Má Blocos Franco- 1,8 0,7 130 Areia franca Grão simples 0.7 

3 488 subangulares arenosa 
114dc(2) 11 <5 5,3 <4 Forte Granular Franco· 1,5 0,3 160 Areia franca Granular 0,6 

arenosa 

114db --1896-54_------:.::5_ 4~8~<4 - M<Í---- Bloc-;;;;---- -;:-,:;;;;-co-;;;Jii;;-.- 4,5 0.4 130 Franco· Macica 0,9 

--1--- --~- angulares siltosa 
ll~-~6 8é4-08 -<5--s.l- <4 Acentuada Blocos Franco-argilo-

siltosa 
---- -- ---.----------------------- ---- -

0,2 190 Franco· Grão simples 0,6 1,7 
arenosa subangulares arenosa 

------ --------1~--- ----. --- -----1------+----+------+----1------------
114bt 1 626 56 <5 5,2 <4 Imperfeita Blocos Franco- 4,2 O 4 I 00 Areia G1ao simples 0,6 

subangulares argilo_s_a __ --1-----l---- --------f-·· ll4-,bP(i)t------ -68 - <-5---J--5~. 1---JI-~<~4-- B~-:;--- 7,2 0,6 25 Argilosa Blocos 1,7 

1,2 
subangulares 

11 4 'bp(2) 1 31 9 <5 4,3 <4 Acentuada 3,6 0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

114'bp(3) <5 4,4 <4 Acentuada 4,6 0,3 20 Are1a franca Grão simples 2,7 

ll4'bt------,2-4 101 <5 
------+-------5-.4-1---< 4-- Mod;,rada 'fil;c_o_s____ Franco-

-- --------------f------+-------
1 ,9 0,8 100 A1eia Grão simples O 5 

---_ _ ______ ------+----+-----~~lta _su_b_a_n_g_u_la~~-s arenosa 
124rle 14 7 58 5·1 5 4,9 <4 Má -- Maciça Argilosa 6.4 0,3 

------- ------------+----
Forte Grão simples Franco-argilo- 9, I 

---------
124dp 03 4,7 5-15 <4 1,0 

arenosa 
. --- --- -- . -- ----- -- -----

124cb 640 08 5-15 5,1 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 1,7 0,2 

105 

25 

190 

Argilosa Blocos 2,3 
subangulares 

Fr_a_n--c-o--a-r_g_ilo-----1-Grão si-~~pr;;-r--i3 
arenosa 
- -------- . -----

arenosa 
--- -------.----- --------

subangu_l __ ar_e_s_l--a_re_n_o_s_a __ 
franco- Grão srrnples /. 0,6 

- ------- -1-----+---- --------
124bp(1) 68 5-15 5,1 

124bp(2) 

124bp(3) 

368 

1 24bt 1 1 60 56 

5-15 4,3 

5-15 4.4 

5-15 5,2 

---- -. --------l---
124'bp(1) 68 5-15 5,1 

1 142 

<4 Boa 

<4 Acentuada 

<4 Acentuada 
----------1---------------

<4 Imperfeita Blocos Franco-

___ -~---~ subangul~~~~ ~~gilosa ____ _ 

<.4 Boa 

7,2 0,6 25 

3 6 

4,6 

4,2 

7,2 

0.4 35 

0,3 20 

04 100 

0,6 25 

124'bp(2) 

134de 

5·1 5 4.4 <4 Acentuada 4,6 0,3 20 
--------- ----1------ - -------~------

46 58 15-25 4,9 <4 Má Maciça Argilosa 6,4 0,3 105 

----l-----+--l--
134cb 111 08 15-25 5,1 

134bp(1) 15-25 4,3 
328 

992 
134'bp(2) 15-25 4.4 

----------- . ---- -----
Grão simples Franco~argilo~ 9,1 1,0 25 

arenosa 
--------- ------- - -----1--------

<4 Acen'.uada Blocos Fianco-argilo- 1,7 0,2 190 
subangulares arenosa 

<4 Acentuada 

Acentuada 

Imperfeita Blocos Franco
subangulares argilosa 

-------- --i----------
Boa 

<4 Acentuada 

3,6 0.4 

4,6 0,3 

4,2 0.4 

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

7,2 0,6 

4,6 o 3 

35 

20 

100 

25 

----- ------ --- -- ------------ ---- f--------
Argilosa 

----------

20 

105 214de 115 58 <5 4,9 <4 Má Maciça 6.4 0,3 

r--:-- ---f-----
9420 11 <5 214dc 5,3 <4 Forte Granular 

214dp 13 <5 

Argilosa 

Franco
arenosa 
Areia franca 

Areia 

Argilosa 

Areia franca 

Argilosa 

Blocos 
subangu!ares 
Grão simples 

Grão simples 

Grão simples 

Blocos 
subangulares 
Grão simples 

Blocos 
subangulares 

Franco~argilo~ Grão simples 
arenosa 

~ranco~ 

arenosa 

Franco
arenosa 
Arew franca 

Areia 

Grão simples 

Grão simples 

Grão s1mple\~ 

Grão srmples 

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

Argilosa Blocos 

Areia franca 
subangulares 
Grão simples 

1.7 

1,2 

2,7 

0,6 

1.7 

2 7 

23 

2,8 

0,6 

1,2 

2.7 

0,6 

1 '7 

2,7 
---------------------

Argilosa Blocos 2,3 
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TABElA 5 XXXIII- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca 
(km2 ) n~ vida de pedo; da de Drenagem de cátións 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100g) 

em) 

214db 580 54 <5 4,8 <4 Má Blocos Franco-argila- 4,5 
angulares si I tosa 

214cb 2 555 08 <5 5,1 <4 Acentuada Blocos Franco-a;gilo- 1.7 
subangulares arenosa 

214bp 94 ** <5 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 

214bt(1) 101 <5 5.4 <4 Moderada Blocos Franco- 1.9 
1 599 por falta subangulares arenosa 

214bt(2) 56 <5 5,2 <4 Imperfeita Blocos Franco- 4,2 
subangulares argilosa 

214'bt 3 093 101 <5 5.4 <4 Moderada Blocos Franco- 1,9 
por falta suban.9ulares arenosa 

214'bp 13 " <5 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 

224de 196 58 5-15 4,9 <4 Má Maciça Argilosa 6.4 

224dc 420 11 5-15 5,3 <4 Forte Granular Franco- 1,5 
arenosa 

224dp 49 " 5-15 4,3 <4 Forte - - 3.4 

-
224db 80 54 5-15 4,8 <4 Má Blocos Franco -argila- 4,5 

angulares siltosa 

224ep 46 " 5-15 5,5 <4 Acentuada Granular Areia franca 12,9 

224cb 410 08 5-15 5,1 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 1,7 
subangulares arenosa 

---- -----
'' 

-- r-------
224bp(1) 5-15 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 

587 
224bp(2) ** 5-15 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 
----- -------

" ~-224'bp 120 5-15 <4 Acentuada - - 3,6 

-----1------~ ----t-- - t--
<4 234dp 187 15-25 4,3 Forte - - 3.4 

-- ---- -- -· ----
234dc 145 11 15-25 5,3 <4 Forte Granular Franco- 1,5 

arenosa 

** ~-
---t-12.9 234ep 34 5,5 <4 Acentuada Granular Areia franca 

--- ----
** 

------ ---- t-:-- ----,-
234bp(1) 

1 443 15-25 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 
234bp(2) ** 15-25 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 

234*bP{1) 
--f----- ----·-

68 15-25 5,1 <4 Boa - - 7,2 

374 234'bp(2) .. 15-25 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 

---- ---- ----
314de 41 58 <5 4,9 <4 Má Maciça Argilosa 6.4 

------ -- -----
314dc 2 495 11 <5 5,3 <4 Forte Granular Franco~ 1,5 

arenosa 
------ - -·-
314et 90 '* <5 4,6 <4 Imperfeita Maciça Franco-argila- 2,6 

arenosa 
---

314cb 82 08 <5 5,1 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 1.7 
subangulares arenosa 

-- ---
314bt 918 101 <5 5.4 <4 Moderada Blocos Franco- 1,9 

por falta subangulares arenosa 
-.. 314bp 37 <5 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 

324dc 461 11 5-15 5,3 <4 forte Granular Franco- 1,5 
arenosa 

324bp 54 '* 5-15 4..3 <4 Acentuada - - 3,6 

334dc 262 11 15-25 5,3 <4 Forte Granular Franco- 1,5 
arenosa 

334cb 31 08 15-25 5,1 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 1,7 
subangulares arenosa 

334bp 26 ** 15-25 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
**Perfis descritos por outras instituicões 

Soma Prol Horizonte A 
de bases ele-

(mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura 
(em) 

0.4 130 Franco- Maciça 
siltosa 

0,2 190 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 20 Areia franca Grão simples 

0,8 100 Areia Grão simples 

0.4 100 Areia Grão simples 

0,8 100 Areia Grão simples 

0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 105 Argilosa Blocos 
subangulares 

0,3 160 Areia franca Granular 

1.7 22 Franco-argilo- Granular 
arenosa 

0.4 130 Franco- Maciça 
siltosa 

3,2 20 Areia franca Granular 

0,2 190 Franco- Grão simples 
arenosa 

0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 20 Areia franca Grão simples 

0,4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

1,7 22 Franco-argila- Granular 
arenosa 

0,3 160 Areia franca Granular 

-- ---

3,2 20 Areia franca Granular 

0,3 20 Areia franca Grão Simples 
0.4 35 Franco- Grão simples 

arenosa 

0,6 25 Argilosa Blocos 
subangulares 

0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

---r::-:·--- -
0,3 105 Argilosa Blocos 

subangulares 

0,3 160 Areia franca Granular 

1,8 90 Areia Maciça 

0,2 190 Franco- Grão simples 
arenosa -o:s--- 100 Areia Grão simples 

0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 160 Areia franca Granular 

0.4 35 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 160 Areia franca Granular 

0,2 190 Franco- Grão simples 
arenosa 

0,3 20 Areia franca Grão simples 

Os perfis que se encontram numerad~s correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
Os numeros entre parêntesis (1 ), (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 
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Mat 
orgâ-
nica 
(%) 

0,9 

0,6 

2.7 

0,5 

0,6 

0,5 

1,2 

2,3 

0,6 

1,8 

0,9 

6,0 

0,6 

1,2 

2.7 

1,2 

1,8 

0,6 

t-------
6,0 

2.7 
1,2 

1,7 

1,2 

---
2,3 

0,6 

0,2 

0,6 

0,5 

1,2 

0,6 

1,2 

0,6 

0,6 

2,7 



cativas, ora de cascalhos, ora de pedregosidade Ocorrem 
também solos Litólicos com estas mesmas restrições, porém sem 
presença de cascalhos ou de pedregosidade 

Quando as limitacões são impostas pela má drenagem, baixa 
capacidade de troc~ ou pela textura arenosa com estrutura em 
grão simples no horizonte A. estão presentes os solos H idro
mórficos Gleizados, Hidromórficos Cinzentos e Lateritas Hidro
mórficas, todos álicos com saturação em alumínio trocável 
superior a 50%, e acidez muito forte 

Estão recobertos em sua maioria pela Savana e suas variações, 
ocorrendo pequenas manchas de Florestas Estacionai Decidual e 
Semidecidual Submontana (vide 4- Vegetação) Quanto ao uso 
agrícola, encontram-se praticamente aproveitados pela pecuária 
extensiva, utilizando a vegetação nativa; cultivos de milho e man
dioca são de pouca expressão O reflorestamento de eucaliptos e 
Pmus, assim como o plantio de arroz e soja tornam-se cada vez 
mais importantes na região dos chapadões, em áreas das Unida
des 114dc, 114cb e 124cb representadas pelos Latossolos áli
cos e distróficos Nas áreas das Unidades 114de e 124de, 
representadas por solos Hidromórficos Gleizados, melhoramen
tos como drenagem, adubação química e aplicação de corretivos 
fazem-se necessários Com boas práticas de manejo, podem ser 
cultivados com olericultura. 

B) Séries 134 e 1 34 * 

Estão localizadas em manchas dispersas, distribuindo-se pelo 
setor nordeste, oeste e noroeste da Folha. 

Climaticamente são iguais às séries anteriormente descritas, 
apresentando índices agroclimáticos entre 85 e 115% e grau de 
restrição 100 para clima 

A declividade média encontrada varia de 1 5 a 25%, com grau 
de restrição 030 para relevo, correspondendo às unidades geo
morfológicas em áreas dissecadas das Chapadas de Paracatu e 
Alto Rio Maranhão; do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, 
dos Patamares do Chapadão e das Serras da Borda Ocidental e 
Serras Centrais (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado varia de 4.4 a 5,2, com grau 
de restrição 003, válido para os Latossolos álicos, Litólicos álicos 
e distróficos, H idromórficos Gleizados e Late ri tas H idromórficas 
álicas, normalmente de baixa fertilidade natural, fortemente áci
dos e com saturação em alumínio trocável superior a 50%, sendo 
muito semelhantes aos das séries anteriormente descritas 

Estão representados pelas Unidades 134de, 134dp, 134cb, 
134bp, 134bt e 134 *bp, cujos parâmetros mais representativos 
encontram-se na Tabela 5 XXXIII 

A limitação imposta pelos fracos teores em bases trocáveis é 
quase que comum a todas as unidades, com exceção da 134de e 
134dp, cujos fatores mais restritivos estão ligados à drenagem 
nas duas, estrutura maciça na primeira e pouca profundidade 
na segunda. 

Associadas aos fracos teores em bases trocáveis nos soÍos re
presentativos das Unidades 134bp, 134bt e 134*bp, surgem 
limitações impostas pela profundidade na primeira, textura are
nosa com estrutura em grãos simples na segunda, e pouca pro
fundidade, bem como presença de pedregosidade em quanti
dades significativas, na terceira. Como fatores favoráveis des
tacam-se os de ordem física, ligados à textura, estrutura e pro
fundidade efetiva, nos solos representativos das Unidades 134cb 
e 134dc 

A cobertura vegetal e o uso atual são praticamente idênticos 
aos das séries anteriormente descritas. 

C) Séries 214, 214*, 224 e 224* 

Estas séries têm suas áreas localizadas na parte noroeste, centro
setentrional e parte oriental da Folha, e se diferenciam apenas 
na declividade. 

Climatologicamente ocorrem em áreas onde a interacão dos 
fatores temperatura, precipitação pluviométrica e evapot~anspi
ração atende a uma demanda de 70 a 85% das necessidades 
hídricas das plantas A precipitação pluviométrica total anual 
varia de 64 7 a 1 079 mm; a evapotranspiração potencial situa-se 

entre 848 e 1.241 mm; e a evapotranspiração real fica entre 64 7 e 
957 mm (Tab 5.XVI). 

A declividade média não é superior a 1 5%, com graus de restri
ção 01 O e 020 para relevo, sendo plenamente mecanizáveis 
Fazem parte das unidades geomorfológicas pouco dissecadas, 
do Pediplano do Tocantins, do Chapadão Central, do Vão do São 
Francisco, da Superfície dos Gerais e do Pediplano Sertanejo 
(vide 2 - Geomorfologia). 

Pedologicamente são bastante semelhantes aos solos das 
Séries 11 4, 11 4 *, 1 24 e 1 24 *, diferindo apenas no fator restritivo 
de uma única unidade, ou seja a 224ep, onde o índice pedológico 
situa-se em torno de 5,5 (Tab 5.XXXIII), e está representada pelo 
solo Litólico distrófico, cujo principal fator limitante recai na 
pouca profundidade efetiva de 20 em 

A vegetação e o uso atual são os mesmos das Séries 114, 
114 *, 1 24 e 124 *, descritas neste item 

O) Séries 234 e 234 * 

As áreas destas séries estão situadas pelo setor leste, sudeste, 
nordeste, centro-sul e centro-norte da Folha, sob forma de 
pequenas manchas 

Climaticamente apresentam as mesmas características das 
Séries 212, 214 *. 224 e 224 * descritas anteriormente 

A declividade média encontrada varia de 15 a 25%, com grau 
de restrição 030 para relevo, sendo ainda possível a tratorização 
Corresponde às unidades geomorfológicas em áreas de disseca
ção moderada das Chapadas do Alto Rio Pardo, dos Patamares do 
Chapadão, das Serras Setentrionais e Superfície dos Gerais (vide 
2- Geomorfologia) 

O índice pedológico encontrado varia de 4,3 a 5,5, sugerindo 
grau de restrição 004 para solo Estão representadas pelo 
Latossolo álico e Solos Litólicos álicos e distróficos, de baixa 
fertilidade natural. 

Foram encontradas as Unidades 234dp, 234dc, 234ep, 
234bp e 234*bp, cujas características mais importantes acham
se na Tabela 5 XXXIII 

Todas estão caracterizadas por apresentar solos com baixos 
teores em bases trocáveis, sendo este fator condicionante nas 
Unidades 234bp e 234 * bp, onde o alumínio trocável é superior a 
50% Além deste, a profundidade efetiva entre 20 e 35 em é con
dicionante em quase todas as unidades, com excecão da 234dc, 
cujas características pedológicas mais restritivas são a drenagem 
forte e a baixa capacidade de troca catiônica Na Unidade 234 *bp 
os fracos teores em bases trocáveis e a pouca profundidade 
tornam-se mais agravantes, por estar representada por um 
solo pedregoso 

O substrato vegetal natural é formado pela Savana e suas 
variações, e pelos Contatos Savana/Floresta Estacionai e Sava
na/Estepe/Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação) O uso atual é 
representado, em sua maior parte, com pecuária extensiva em 
meio à vegetação natural Uma adubação com calcário seria de 
grande utilidade, para melhor baixar a acidez, além de práticas de 
controle à erosão, principalmente nos solos Litólicos onde a pro
fundidade é pequena 

E) Séries 314, 324 e 334 

Estas séries se diferenciam somente na declividade Suas áreas 
localizam-se através de manchas espalhadas por todo o setor 
oriental da Folha 

Climaticamente ocorrem em áreas onde o índice agroclimá
tico está entre 55 e 70%, com grau de restriÇ<ão 300 A precipita
ção pluviométrica total anual varia de 601 a 805 mm; a evapo
transpiração potencial oscila entre 954 e 1 1 87 mm; e a evapo
transpiração real fica entre 560 e 798 mm (Tab 5 XXI) 

A declividade média encontrada não ultrapassa os 25%, com 
graus de restrição 01 O, 020 e 030 respectivamente para o relevo 
Fazem parte das unidades geomorfológicas das Chapadas do 

* Séries definidas po1 solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 
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Alto Rio Pardo, do Vão do São Francisco e do Pedi plano Sertanejo 
(vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico situa-se entre 4,4 e 5,4, com grau deres
trição 004 para solo. Estão representadas por Solos H idromórfi· 
cos Gleizados, Latossolos e Litólicos, todos álicos; por Podzó
licos distróficos e Planossolos eutróficos. 

Esta variação pedológica permitiu a identificação das Unida
des 314de, 314dc, 314et, 314cb, 314bt, 314bp, 324dc, 324bp, 
334dc, 334cb e 334bp, cujos parâmetros mais representativos 
encontram-se na Tabela 5 XXXIII 

A Unidade 314de possui como fatores limitantes má drena
gem e estrutura maciça associada à textura argilosa no horizonte 
8 Caracterizando-se por apresentar condicionantes ligados à 
drenagem forte e baixa capacidade de troca catiônica, despon
tam as Unidades 314dc, 324dc e 334dc Quando os condicio· 
nantes são impostos através da estrutu;a macica com textura 
média no horizonte B e textura arenosa com estr.utura em grãos 
simples no horizonte A, é a vez da Unidade 314et Por último, 
aparecem as Unidades 314cb, 314bt, 314bp, 324bp, 334cb e 
334bp, apresentando em comum a grande pobreza em bases tro· 
cáveis, sendo normalmente inferior a 1 mE/1 00 g de solo. Os ou
tros condicionantes estão ligados à baixa capacidade de troca 
catiônica, textura e estrutura do horizonte A e pouca profundi· 
dade efetiva no caso de solos Litólicos 

Trata-se de um modo geral de solos de baixa fertilidade natural 
e acidez forte, onde a saturação em alumínio trocável é superior a 
50%, sendo necessária a calagem Faz-se excecão às Unidades 
314et e 314bt, cuja saturação com alumínio tr~cável é inferior 
a 50% 

A cobertura vegetal natural é constituída pelas Estepe e 
Savana com suas variações (vide 4 - Vegetação) Seu uso atual 
pertence ao domínio da pecuária extensiva 

5 1 2 3 4- Subclasse Masater-por-relevo/solo 

As áreas que compõem esta subclasse abrangem uma superfície 
de 3 983 km2, onde os elementos-de-interação relevo e solo 
possuem graus de restrição iguais Foi desdobrada nas Séries 
144, 144*, 244 e 244* (Tab. 5 XXIX). 

A) Séries 144 e 144 * 

Localizam-se em sua maior parte pelo setor ocidental da Folha, 
enquanto que outras manchas pequenas estão localizadas 
aleatoriamente 

Climaticamente encontram-se em áreas onde a média geomé
trica da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real 
representa de 85 a 11 5% de sua correspondente evapotranspira
ção potencial A precipitação pluviométrica total anual varia de 
844 a 1 984 mm; a evapotranspiração potencial fica entre 848 e 
1 419 mm; e a evélpotranspiração real situa-se entre 736 e 
1 .014 mm (Tab. 5 XV). 

A declividade média para essas áreas varia entre 25 e 40%, 
com grau de restrição 040 para relevo Só é possível a mecaniza· 
ção através da tração animal ou do trabalho braçal realizado pela 
forca humana. Fazem parte das unidades geomorfológicas do 
Coroplexo Montanhoso Veadeiros-Araí e das áreas dissecadas 
das Chapadas do Alto Rio Maranhão e de Paracatu (vide 2 -
Geomorfologia) 

Pedologicamente estão representadas por solos Litólicos á li· 
cos, cujo índice pedológico varia entre 4,3 e 5,1, apresentando 
grau de restrição 004 para solo. 

Reuniram-se as Unidades 144bp e 144 *bp, cujas característi· 
cas mais importantes estão relacionadas na Tabela 5 XXXIV. 

TABELA 5 XXXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

-------T-------,------------------'C~a~r~acTt~e~rís~t~ic~a~s~fíTs,i~c~o~-q~u~ím~ic~ars~d~o~p~e~rt~ilrd~e~s~o~lo~---------------,""'~ 
Mat 
orgâ
ntca 

Unidade Área Pertil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol 
efe
tiva 
(em) 

Horizonte A 

(%) 
(km2 ) n~ vidade pedo- da de Drenagem 

(%) lógico (mmhos/ 
f------------,.------------1 de cátions de bases 

(mE/1 OOg) (mE/1 OOg) 
em) Estrutura 

----- ------- ------r-------
144bp(1 1 25-40 4,3 <4 Acentuada 

890 
144bp(2) 25-40 4.4 <4 Acentuada 

144'bp(1) 68 25-40 5,1 <4 
1----
Boa 

1 721 
144'bp(2) 25-40 4,3 <4 Acentuada 

244dp 

-----
244ep 50 25-40 4,9 <4 Acentuada Grão simples 

-------
244cb 55 08 25-40 5,1 <4 Acentuada Blocos 

subangulares 

Textura 

Franco-
arenosa 

Franco-argila-
arenosa 

3,6 0.4 

4,6 

7,2 

3,6 

3,4 

0,3 

0,6 

0,4 

1,7 

35 

20 
-------

25 

35 

22 

------f-------
7,9 4,3 10 

1.7 0,2 190 

Textura Estrutura 

Franco- Grão simples 
arenosa 
Areia franca Grão simples 

Argilosa Blocos 
subangulares 

Franco- Grão simples 
arenosa 

Franco
arenosa 

Franco
arenosa 

Grão simples 

Grão simples 

1,2 

2,7 

1.7 

1.2 

3,2 

0,6 

-------
4,6 244bp(i) _____ ---,-,--- 25-40 ------~·-----c-+----------+-----------

4.4 <4 Acentuada 
------

0,3 20 Areia franca 
Franco
arenosa 

Grão simples 2,7 
244bp(2) 1 169 " 25-40 4,3 <4 Acentuada 3,6 0.4 35 Grão simples 1,2 

244'bp 94 68 25-40 5,1 <4 Boa 7,2 0,6 25 Argilosa Blocos 1.7 
subangulares 

*Unidades definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
** Perfis descritos por outras instituições 
Os perfis que se encontram numerados correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3- Pedologia) 
Os números entre parêntesis (1) e (2) se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 

Estão caracterizadas por apresentarem solos de baixa fertili
dade natural, acidez forte e com saturação em alumínio trocável 
superior a 50%. Pouca profundidade efetiva (entre 20 e 35 em) e 
teores em bases trocáveis muito baixos, normalmente inferiores a 
1 mE/1 00 g de solo, são os condicionantes que mais limitam sua 
utilização para a agricultura, além da presença de cascalhos em 
quantidades significativas na Unidade 144 *bp. 

Como cobertura vegetal natural encontram-se a Savana e suas 
variações (vide 4- Vegetação) O uso atual pertence ao domínio 
das pastagens 
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B) Séries 244 e 244 * 

Localizam-se pela parte leste, sudeste e extremo oeste da 
Folha 

Do ponto de vista climático apresentam-se em áreas onde a 
média geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração 
real representa não menos de 70% de sua correspondente evapo-

*Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedle
gosa e/ou rochosa 



transpiração potencial. A precipitação pluviométrica total anual 
varia de 647 a 1.079 mm; a evapotranspiração potencial oscila 
entre 848 e 1 241 mm; e a evapotranspiração real situa-se entre 
647 e 957 mm (Tab 5 XV!) 

A declividade média varia entre 25 e 40%, com grau de restri
ção 040 para relevo, correspondenúo às unidades geomorfológi
cas em áreas de topografia bem dissecada das Chapadas do Alto 
Rio Maranhão, da Superfície dos Gerais, das Serras da Borda Oci
dental e do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí (vide 2 -
Geomorfolog ia) 

O índice pedológico encontrado varia entre 4,3 e 5,1 com grau 
de restrição 004, válido para solos Litólicos álicos e distróficos, e 
Latossolos álicos 

Os Litólicos álicos representam as Unidades 244bp e 244 * bp, 
cujos fatores mais limitantes são os fracos teores em bases trocá
veis, pouca profundidade efetiva, além da presença de cascalhos 
em quantidades significativas na Unidade 244*bp Drenagem 
forte e também pouca profundidade efetiva (entre 1 O e 20 em) 
são os fatores limitantes das Unidades 244dp e 244ep (Tab. 
5 XXXIV), representadas por solos Litólicos distróficos Finali
zando, surge a Unidade 244cb representada pelo La tusso lo álico, 
cujos condicionantes estão ligados à baixa soma de bases trocá
veis(< 1 mE/1 00 g de solo) e capacidade de troca catiônica em 
torno de 1,7 mE/1 00 g de solo (Tab 5.XXXIV) 

De um modo geral, os solos álicos são de baixa fertilidade 
natural, possuindo saturação com alumínio trocável superior a 
50%, sendo necessária a calagem a fim de tornar este elemento 
insolúvel no solo 

O substrnto vegetal natural é formado pela Savana e suas 
variações e pelo Contato Savana/Floresta Estacionai (vide 4 -
Vegetação) O uso atual é o mesmo das Séries 144 e 144* descri
tas anteriormente 

5 1 2 4 - Classe Agroster 

Esta classe possui aproximadamente uma superfície de 44 534 
km2, ou seja 15,5% da área total da Folha, e reúne as Subclasses 
Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo e Agroster-por-relevo/ 
solo (Tab 5 XXXV) 

51 2 4 1 - Subclasse Agroster-por-relevo 

Ocupa urna área de 1 I 200 km2, onde o relevo atinge o maior grau 
de restrição (050) e só é possível a mecanização através da tração 
animal já apresentando certa dificuldade, ou através da forca 
humana com implementas manuais, observando-se prátic~s 
intensivas de controle à erosão Definiram-se as Séries 1 52, 
152*, 153, 153*, 154, 154*, 252, 252*, 253, 253*, 254, 254*, 
352, 352*, 353, 353*, 354 e 354* (Tab 5 XXXV) 

A) Séries 152 e 152* 

Suas áreas estão localizadas pelo setor centro-sul e noroeste 
da Folha 

Climaticamente encontram-se em área onde a média geomé
trica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real situa-se 
entre 85 e 115% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial A precipitação pluviométrica total anual varia de 844 a 
1 984 mm; a evapotranspiração potencial situa-se entre 848 e 
1 419 mm; e a evpotranspiração real oscila entre 7 36 e 
1 014 mm (T<lb 5 XV). 

A declividade média encontrada varia entre 40 e 55%, com 
grau de restrição 050 para relevo Corresponde à unidade geo
morfológica dos Patamares do Chapadão em áreas de topografia 
muito dissecada (vide 2- Geomorfologia) 

O índice pedológico varia entre 7,6 e 7,9, grau de restrição 
002 para solo Estão representadas por Podzólicos e Cam
bissolos eutróficos, de fertilidade natural média a elevada. 

Estas áreas compõem-se das Unidades 152eb, 152ep e 
152*ep Em todas, o fator estrutura e textura do horizonte B 

Classe 

i\ groster 

TABELA 5 XXXV 
Subdivisão da Classe 5 - Agroster 

Subclasse 

Agroster-por -relevo 

--

Agrostcr-por-solo 

Aqroster -por -relevo/ 
solo 

Série 
--

152 
152* 
153 
153* 
154 
154* 
252 
252* 
253 
253' 
254 
254' 
352 
352' 
353 
353' 
354 
354' 

115 
12.5 
135 
215 
225 
235 
315 
335 
415 

155 

p-e-d-ol-ó-gi-c-as-~ 

s unidades (km2) 

------
Características 

definidoras da 
e---- ------

eb, ep 
ep 
cb, cp, bp, b, p 
p 
dp, bp 
bp 
de, eb ep, ec 
ep 
cb, b 
bp, b, p 
dp, ep, hp, bl, pt 
bp 
ec, cb 
ep 
cp 
bp 
dp, bp pt 
eb 

sb. ele 
de 
de 
sb, de 
de 
de 
sb, sd, de 
de 
ele 

de 

41 
442 
515 
229 

1 065 
920 
918 

1 185 
571 
726 

2 972 
257 
187 
413 

98 
135 
505 

11 

9 341 
15 003 

145 
4 481 
1 670 

221 
2 328 

43 
73 

,L.___,__ ___ 

• Senes rlefrnrclas por solos cascalhentos, concrecronanos e/uu com fase pedre
gosa e/ou rochosa 

aparece como ligeiramente limitante por ser a textura pesada a 
muito pesada e com estrutura em blocos angulares a suhangula
res Os outros fatores condicionantes são: soma das bases trocá
veis na primeira e pouca profundidade nas duas últimas, sendo 
que na Unidade 152*ep a rresença de rochosidade no solo difi
culta ainda mais a mecanização Como fatores altamente favorá
veis, citam-se os bons valores da capacidade de troca de cátions, 
soma de bases trocáveis e matéria orgânica nas Unidades 152ep 
e 152*ep (Tab 5 XXXVI) 

A vegetação natural está representada pelas Florestas Estacio
nai Semidecidual Submontana e Decidual Montana (vide 4 -
Vegetação) Quanto ao uso atual, encontra-se sob o domínio 
das pastagens 

B) Séries 153 e 153* 

Encontram-se dispersas pelo setor centro-oeste, centro-sul e 
oeste da Folha 

O clima e a declividade média são idênticos aos das séries 
anteriores ( 1 52 e 1 52*) 

Fazem parte das unidades geomorfológicas em áreas dos 
rebordos do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, das Serras 
de Unaí e da Carreira Comprida, dos Patamares do Chapadão e 
das Chapadas de Paracatu (vide 2- Geomorfologia) 

Seus solos representativos são de baixa fertilidade, tendo 
alcançado índice pedológico de 6,0 a 6,9, com grau de restrição 
003 Estas séries estão definidas pelos Cambissolos e Latossolos 
álicos de baixa fertilidade natural e forte acidez, com saturacão 
em alumínio trocável superior a 50% e pelos solos Litólicos euÍró
ficos apresentando boa fertilidade natural 

Os Latossolos e Cambissolos álicos são representativos dss 
Unidades 153cb, 153br e 153b, onde os baixos teores de bases 
trocáveis, usualmente inferiores a 1 rnE/1 00 g de solo, são uma 
das características que mais limitam sua utilização (Tab 
5 XXXVI) Outras características estão ligadas à baixa capacidade 
de troca catiônica na Unidade 153cb e pouca profundidade na 
153bp 

Por sua vez, os Litólicos eutróficos representativos das Unida
des 153cp, 153p e 153*p apresentam na pouca profundidade 

*Séries definidas por solos cascnlhentos, concrecionários e/ou corn fase pedre~ 
gosa e/ou rOchosa 
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152eb 

152ep 

152'ep 

153cb 

153cp 

1531Jp 

\53b 

153,, 

153*p 

154dr(1) 

154dp(2) 

154b~(1) 

1541Jp(2) 

154'bp(1 ill 

154'bp('2) 
15~ 'bp(3)1 

252de 

252eb(1) 

27 

14 

442 

284 

229 

144 

921 

920 

87 

2~2:b(2l- 730 

252ep 92 

-~ ---

252ec 09 

252'ep(1) 

252'cp(2) 

253cb(1) 

253c!J(2) 

253b 

253~bp 

253'b 

254nr( 11 

254dp(2) 

254ep 

254bp(1) 

254bp(2) 

1GS 

509 

62 

518 

04 

204 

920 

168 

1 868 

46 

43 

68 

46 

51 

43 

46 

40 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 
40-55 

40-55 
40 55 

40-55 

40-55 

40-5'5 

40-55 

40-5f) 

40-55 

40-5~) 

40-55 

40 S5 

40-55 

40-55 r 
40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

I 

7,fl 

7,9 

7,6 

6,6 

6 3 

61 

6,9 

6,0 

6,0 

4,7 

4,3 

44 
4,3 

G,1 

4,4 
4,3 

8, I 

7,8 

7 9 

7,9 

8,2 

7,6 

7,9 

G,ll 

6,6 

6,9 

5, I 

7,0 

6,0 

43 

47 

55 

4,3 

4,4 
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TABELA 5 XXXVI 
Caiacterizt=~çe:lo das unidades (Subclasse AgiOster-oor-relcvo) 

Drenagem 

Acentuada 
Acentuada 

4,6 
36 

MocleracJa Blocos Argilosa 14,8 

p6o0raex':_::_s~ -~-ull_~ngL~Iare: 1------ ________ ~---_ 
Rlocos I Argi!os3 . I 8,3 
angulares 
Blocos I Franco arado- 8,5 

;·~~~~:res__l i~~~~~~gil;~; 32,8 
subangulares' · 

I - --

Boa 

Boa 

Boa Granular Aruilosa 10,7 

0,3 
0,4 

1---" -
I 

L2 

70 

7,0 

32,6 

8,1 

20 
35 

:19 

130 

12() 

70 

Areia frâ11ca 

Franco
<:llenosa 

Frailco-argilo
sihosa 

Franco-<Hgrlo
awr .osd 
Franco-ar~J ilo
menosa 

Argilosa 

- -- -- --- -- -

Grão simples 

Granular 

Grónulcr 

Blvcos 
annulares 
Blocos 
ang~Jiares 

Blocos 
subJngulares 

BIOC(JS 

subangulares 

Bon 

-~--r-------

150 I Franco
arnilosa 

Blocos Argilosa 26,0 25 C 60 Ar(Jilosa Blocos 

1,8 

3,0 

4,0 

4,0 

2,8 

1 8 

2,7 
1,2 

1,7 

2,7 
1,2 

61 

3,1 

3,4 

92 

5,0 

3,6 
1:1ngulares I 1 subangulares 

f 

Boa Blocos I Multo mgrlosJ 3'2. 8 32 6 70 Argilosa Blocos 
subangulares suUangulares 

---- ---- -- -
Ac-entuaria- 81o~~ - ,-Fr~nco-arf)llo-~ 3,7 2,6 200 Franco- Blocos 

subanfjl'larcs arenosa arenas.:~ subangulares 

<4 9,2 

I ,7 

<4 

<4 

<4 

<4 

<-4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

Boa Blocos Franco argila-~ 2 4 0,1 90 Franco-argila- Blocos 1,7 

Boa -- ~~~::;ul~:' ~~s:sa- ----6;8 ___ 2,2 __ -1-ZO- -~~~~";---- - :~::::uiares ~2-8--
subangulares subangulares 

Boa 131,;;;-~~--- A;;lilos~ - __ 64 __ , 1,7 -- ---;;:;;;;;~-;-,;- ;3,;-n-~-- 3.o--
subangu:ares 1 t 

Boa --Blocos-- Argilosa -~ ---56 - --,-~----12() '~rr--8ar111 c0·o5 a-_"_r_g_r_l-_o- _GrH-nulr:~--r __ - --~ 

Boa s~J~~~~~ares =--=-=~- -~ = -== 15.2-- -=---1~ :_ _ - 20- :rgila siltosa GranoLH 4,0 

Forte 3,4 1 .7 22 Franco-argila- Granular 1 ,8 

Forte Grão simples Franco-argilo
a!er,osa 

9, I 

Acentuada Granular 

Acentuada 

Areia franca 10,9 

Acentuada 

Moderada 
por falta 

Boa 

Boa 

Blocos Franco-
subangulares arenosa 

3,6 

4,6 

1,9 

6,9 

3,6 

10,7 

1 ,O 

3,2 

0,4 

25 

20 

35 

0,3 20 

0,8 100 

arenosa 
Fr(lnco-argilo- Grão simples 
arenosa 

Granular 

Franco
arenosa 

Areia franca 

Grilo simples 

2,8 

6,0 

1,2 

Areia francCJ Grão simples 2,7 
----~-- ---

Areia Grão simples 0,5 

5,4 25 F,;-;.;co~--~Macrca--
arenosa 

1,2 

OA ~-- e C[ '""oo '-Gmo ,,,,,;;;;-"' 

--- 8.1___ 150 j ::;~::: --~Blocos 5,0 
argrlosa subangulares 

------ -- ------ --- ---4-.----~ 



TABELA 5 XXXVI- Conclusão 

2.7 

I , ,2 

Granular--~~ 
:*LJnid~des de~inidas por solo~ ca_scalhent.os, conCiecionários e/OtJ com fase p~dregosa e/o L! rochosa 

Perfrs descntos por outras rnstttuições 
Os p~rfis que se encontram llt1n1erados correspondern àCJ~eles descritos neste relatór\o (vide 3- Pedologia) 
Os numç-ros entre patêntesis ( 1 L (2) etc se referem aos dtvctsos perfis representauvos de urnn mesma Uflidade, conforme sua lncalizoção na Folha 

ef:tiva (entre 20 e 30 em) sua maim limitação para agricultura, 
alem da ocorrência de percentuais significativos de cascalhos, no 
solo da Unidade 153*p Porém estas características são com
pensadas pelos bons valores de capacidade de troca catiônica, 
soma de bases trocáveis e matéria orgânica, bem como da estru
tura granular em superfície 

Encontram-se como coberturas vegetais a Savana com suas 
variações, a Floresta Estacionai Decidual Montana e a Floresta 
Semideciuual Submontano (vide 4- Vegetação) Seu uso atual é 
praticado pela pecuária extensiva além de cultivos de subsis
tência sem expressão 

C) Séries 1 54, 1 54*, 254 e 254 * 

Estas séries localizam-se dispersamente por toda a parte oci
dental da Folha 

A interüção dos fatores climatológicos possibilita o atendi
mento de 70 a 115% da demanda hídrica das plar,tas Os dados 
referentes à precipitação pluviométrica totai, evapotranspiracão 
potencial e real são os mesmos das séries anteriores 152 e 15,2' 
e encontram-se nas Tabelas 5 XV e 5 XVI 

A declividade média oscila entre 40 e 55%, grau de restrição 
050 para relevo, correspondendo às unidades geomorfológicas 
do Complexo 1\tlontanhoso VeiJdeiros -Ar aí, das Serras rle Ut1aí e 
da Carreira Comprida, das Serras Centrais e da, Borda Ocidental, e 
das Serras Setentrionais (vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologi,;amente estão representadas por solos L itól i c os á 1 i
cos e distróficos e Podzólicos distróficos, de boixa fertilidade, 
com índice pedológico variando entre 4,3 e 5,4 e grau de restri
ção 004 para solo 

Definir~m-se ~s Unidades 1 !14 dp, 154br, 154 *bp, 254dp, 
254ep, 254bt, 2b4pt e 25:1'bp, cujos parâmetros mais repre
sentativos encontrem-se na Tabele 5 XXXVI 

Todas as unidades c_aracterizam-se por apresentar pouca pro
fundrdade efettva (20 a 35 em) co;no um dos fatores mais limitan· 
tes Exceção feita à Unidade 254bt, cuja profundidade efetiva 
atrnge 100 em Drenagem forte, estrutura macica ou em arãos 
simples, textura arenos<J, baixa capacidade de troca catiônic:-~ siío 
também características restritivas !Jresentes nesté:s unidades 
aiém da ocorrêticia ora de casc21/10s, ora de concrecões o~ 
p~dre9osidade nos solos representativos das Unidades '154 *bp 
e 254 bp, l11n1tar.do arnda mais su3 utilizacão 

O substrato vegetal é formado pela Sava;1a e suas variacões e 
pelos Contatos Savana/Floresta Estacionai, Savanâ/Estepe/ 
F~oresta Estac!c:nal e E_stepe/Fioresta Estaciona/ (vide L>- Vegeta
çao) A ut11izaçao da area é realizada através das pastagens 

D) Séries 252 e 252' 

Suas áreas localizam-sE• no centro-oeste, centro-sul e leste da 
Folha em estudo 

Climaticamente surgem em áreas onde é solicitada uma 
demanda de atendimento não superior a 85% de suas necessida
des_ hídricas, que resulta da interação temperatura evapotranspi
raçao potenctal e real O total <:lllual das chuvas vai de 647 a 
1 079 rnm; a evapotranspiração potencial de 848 a 1 241 mm; e 
cl evapotransriração real situa-se entre 647 e 957 lilm (Tab 5 
XVI) 

? gra,u,de restrição 050 ~ara relevo é determi~ado pela declivi
daoe rr:eora entre 40 e 55Yu, correspondendo as unidades geo
morfolo§Jtcas de dissecamento acentuado, dos patamares do 
Chapadao e dos Patamares Orientais e Ocidentnis do Espinhaco 
(vide 2- GeomD!iologia) , 

Pedologicarnente apresentam índice situado entre 7,6 e 8,2 
sendo representada por Cambissolos e Podzólicos eutróficos de 
fertilidade natural média a alta 
""ld.entificararn-se as U~idades :Z52db, ~52eb, 252ep, 252ec e 
Lv2 ep, CUJas caractenstrcas frsrco-qurmrco-morfológicas en
contram-se contidas na Tabela 5 XXXI!/ 

Nota-se que a estrutura e textura do 1-,orr?orrte B variando de 
blocos angulares a subangulares corn textura argilosa a muito 
argrlosa swgern como fatores limitantes e comuns a todas i!S uni
dades, mas esta limitação só apareceu porque n<J ponderacão das 
o~t0 características os outros parâmetros obtiveram melh~r peso, 
nao sendo entretanto significativamente prejudicial Com carac
terísticas ligeiremente limitantes têm-se a capacidade do troc<J 
catiônica na Unidade 252ec e a soma de bases trocáveis na 
252eb, A presença de rochosidade no solo representativo da Uni
dade 252 * ep vem agravar mais sua utilização Do ponto de vista 
qllímico são a/tan:ente favoráveis os bons valores da capacidade 
de troca de cátions soma de bases trocáveis e matéria orgi\nica 
(Tab, 5 XXXVI) nos solos representativos das Unidades 252ep 
e 252~ep 

A vegetação natural está somente represent8da pela Floresta 
Estacionai Decidua/1\fiontana (vide4 --Vegetação) Quanto ao uso 
atual encontram-se com pecuária extensiva, alérn de cultivos 
de subsistência 

E) Séries 2E~3 e 253* 

Podem ser encontradas a leste sudeste e exttemo oeste da Folha 
em que ora se realiza o objeto do presente trabalho 

"' Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com ta se perlre
gosa e/ou rochosa 
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O clima e a declividade méd!a são iguais aos das Séries 252 e 
252* descritas anteriormente 

Geomorfologicarnente correspondem às unidades do Com
plexo Montanhoso Veadeiros-Araí, dos Patamares Orientais e 
Ocidentais do Espinhaço e dos Patamares do Chapadão, em 
ár·eas de dissecação pronunciada 

Pedologicamente estão representadas por Cambissolos áli
cos, Podzólicos distróficos, Latossolos e Litólicos eutróficos 

Foram definidas as Unidades 253cb, 253b, 253•bp, 253*b e 
253*p, cujas características pedológicas acham-se na Tabela 
5 XXXVI 

As quatro primeiras apresentam como características comuns 
e restritivas baixos teores em bases trocáveis, além da baixa 
capacidade de troca catiônica na 253cb e pouca profundidade 
efetiva e presença de cascalhos na 253*bp. 

A Unidade 253*p apresenta boas qualidades químicas, como 
capacidade de troca catiônica, bases trocáveis e matéria orgâ
nica, entretanto possui características físicas desfavoráveis, por 
motivo de estar representada por um solo pouco profundo e 
cascalhento 

A cobertura vegetal natural é representada pela Floresta Esta
cionai Decidual Montana, nas áreas de solos eutróficos e pela 
Savana com suas variacões, nas áreas de solos álicos e distrófi
cos O uso atual está lig~do a pastagens, bem como a alguns culti
vos de subsistência 

F) Séries 352 e 352* 

Localizam-se no setor centro-oeste, centro-sul e leste da 
Folha 

Climaticamente surgem em áreas onde a média geométrica da 
precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa de 55 
a 70% de sua correspondente evapotranspiração potencial O 
total anual das chuvas varia de 601 a 805 mm; a evapotranspira
ção potencial fica entre 954 e 1 187 mm; e a evapotranspiração 
real oscila entre 560 e 798 mm (Tab 5 XXI) 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 
para relevo, correspondendo às unidades geomorfológicas em 
áreas de topografia muito dissecada, dos Patamares do Chapa
dão e do Médio Rio de Contas (vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente apresentam índices situados entre 7,4 e 
8,2, com grau de restrição 002 para solo Estão representadas por 
Cambissolos eutróficos de fertilidade natural média a elevada 

Definiram-se as Unidades 352ec, 352cb e 352*ep, cujas 
características mais representativas de seus solos encontram-se 
na Tabela 5 XXXVI 

A capacidade de troca de cátions. soma de bases trocáveis e 
estrutura em blocos subangulares com textura argilosa no hori
zonte B são os fatores ligeiramente limitativos destas unidades 
Porém na 352*ep a situação se complica, porque a mesma é re
presentada por um solo pouco profundo e com presença de ro
chosidade; todavia, merecem destaques seus bons valores 
referentes à capacidade de troca catiônica, soma de bases trocá
veis e matéria orgânica (Tab 5 XXXVI) 

A cobertura vegetal é representada pela Floresta Estacionai 
Decidual Monta na e pela Estepe Arbórea Densa, e Arbórea Aberta 
com palmeiras (vide 4- Vegetação) Quanto ao uso atual, há um 
predomínio de pastagens 

G) Séries 353 e 353* 

Suas áreas estão localizadas apenas na parte sudeste da 
Folha 

O clima e a declividade média são iguais aos das Séries 352 e 
352 * descritas anteriormente 

Geomorfologicamente correspondem às unidades do Vão do 
São Francisco e das Chapadas do Alto Rio Pardo, em áreas bas
tante dissecadas (vide 2- Geomorfologia) 

O grau de restrição 003, encontrado para estas séries, é 
definido por solos de baixa fertilidade natural, forte acidez e com 
saturação em alumínio trocável superior a 50% (Cambissolo álico) 
e de fertilidade natural média (solo Litólico eutrófico) 

576/USO POTENCIAL DA TERRA 

O Litólico eutrófico, representativo da Unidade 353cp, apre
senta a capacidade de troca catiônica e a profundidade efetiva 
como as características mais limitantes Vale lembrar que a capa
cidade de troca catiônica apareceu como restritiva, porque na 
ponderação dos oito parâmetros as outras características tiveram 
peso mais alto São favoráveis, entretanto, os valores da soma de 
bases trocáveis, matéria orgânica, bem como a drenagem boa e a 
estrutura granular no horizonte A (Tab. 5 XXXVI) Já o Cambissolo 
álico representativo da Unidade 353''bp tem como característi
cas restritivas baixo valor da soma de bases trocáveis (1.7 mE/ 
100 g de solo) e a pouca profundidade efetiva (55 em), além de 
apresentar percentuais significativos de cascalhos no solo 

O substrato vegetal natural é constituído pelos Contatos 
Savana/Floresta Estacionai e Estepe/Floresta Estacionai (vide 4-
Vegetação) No que diz respeito ao uso atual, não foram observa
dos sinais de ocupação humana 

H) Séries 354 e 354 * 

Suas manchas estão situadas na maior parte pelo setor oriental 
enquanto que uma única mancha situa-se no setor noroeste da 
Folha 

As características climáticas, bem como a declividade média, 
são idênticas às das Séries anteriores 352 e 352*, descritas 
neste item 

Diferem pedologicamente, pois possuem índices variando 
entre 4,3 e 5,0, válidos para solos Litólicos eutróficos, de fertili
dade natural média e Litólicos álicos e distróficos de baixa fertili
dade natural 

Identificaram-se as Unidades 354dp, 354bp, 354pt e 354 * eb, 
cujas características pedológicas encontram-se na Tabela 5 
XXXVI 

Caracterizam-se principalmente por apresentar limitações 
impostas pela pouca profundidade efetiva, entre 20 e 25 em, 
além de drenagem forte no solo representativo da Unidade 
354dp, baixa soma de bases trocáveis nos solos da 354bp e 
354 * eb e textura média associada à estrutura maciça em superfí
cie, no solo representativo da Unidade 354pt Vale salientar que a 
Unidade 354 * eb é representada por um solo c;3scalhento 

A cobertura vegetal natural é representada pela Estepe, 
Savana e pelo Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai (vide4 
-Vegetação), não sendo constatados vestígios de ocupação 
humana 

5 1 2 4 2- Subclasse Agroster-por-solo 

Encontra-se distribuí da por urna extensão de 33 305 krn2, corres
pondendo a 11,6% do total da Folha Além de se apresentar com 
homogeidade, o solo é também o fator de maior restrição desta 
subclasse Foi subdividida nas seguintes séries: 115, 125, 135, 
21 5, 225, 235, 315, 335 e 415 (Tab 5 XXXV) 

A) Séries 115, I 25 e 135 

Suas áreas estão concentradas na parte central norte a sul e 
centro-oeste da Folha, ocupando uma superfície de 24 489 
km2 

Climaticamente estão caracterizadas por possibilitar um aten
dimento efetivo de 85 a 11 5% das necessidades hídricas das 
plantas O total anual dps chuvas varia de 844 a 1 984 mm; a eva
potranspiração potencial oscila entre 848 e 1.419 mm; e a eva
potra nspiração real situa-se entre 736 e 1 014 mm (Tab 5 
XV) 

A declividade média não é superior a 25%, com graus de restri
ção 01 O, 020 e 030, respectivamente para o relevo, sendo plena
mente mecanizáveis Fazem parte das unidades geomorfológicas 
dos Patamares do Chapadão, do Chapadão Central e do Vão do 
São Francisco (vide 2- Geomorfologia) 

*Séries definidas por solos cascalhento$, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 



Pedologicamente estão representadas por Areias Ouartzosas 
distróficas e álicas, Areias Ouartzosas Hidromórficas álicas e 
por Planossolos 

As Areias Quartzosas definiram as Unidades 11 5de, 1 25de e 
135de, cujas características mais restritivas estão ligadas nor
malmente à drenagem excessiva ou má no caso da Areia Quart
zosa H idromórfica, e à estrutura e textura do horizonte subsuper
ficial maciça, associada à ~extura arenosa. De um modo geral, 
esses solos são considerados como de baixa fertilidade natural, 
apresentando valores baixos da capacidade de troca de cátions, 
soma de bases trocáveis e matéria orgânica (Tab. 5 XXXVII) 
Ocorre saturação com alumínio trocável superior a 50%, no caso 
das Areias Ouartzosas álicas 

Por sua vez, os Pia nosso los deram origem às Unidades 115sb 
e 215sb, cujo perfil representativo possui como características 
mais restritivas a presença de sódio (abaixo de 45 em de pro
fundidade) em torno de 12%, e valores relativamente baixos da 
soma de bases trocáveis 

A cobertura vegetal instalada nessas áreas é a Savana e suas 
variações (vide 4 - Vegetação) sem sinais de utilização hu
mana 

B) Séries 21 5, 225 e 235 

Localizam-se na parte central, centro-sul e centro-leste da 
Folha 

A interação dos fatores climáticos realiza-se de modo a possi
bilitar o atendimento de 70 a 85% da demanda hídrica das plan
tas A precipitação total anual varia de 647 a 1 079 mm; a 
evapotranspiração potencial fica entre 848 e 1 241 mm; e a eva
potranspiração real oscila entre 647 e 957 mm (Tab 5 XVI). 

O relevo e o solo possuem as mesmas características das 
séries 115, 125 e 135, anteriormente comentadas (Tab 
5 XXXVII) 

C) Séries 315 e 335 

Encontram-se distribuídas pelo setor centro-oeste, oeste e nor
deste da Folha 

Climaticamente surgem em áreas onde a média geométrica da 
precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa de 55 
a 70% de sua correspondente evapotranspiração potencial O 
total anual das chuvas varia de 601 a 805 mm; a evapotranspira
ção potencial situa-se entre 954 e 1 187 mm; e a evapotranspira
cão real oscila entre 560 e 798 mm (Tab 5 XXI) 
· A declividade média encontrada não ultrapassa os 25% com 
graus de restrição 01 O e 030 respectivamente para relevo, cor
respondendo às unidades geomorfológicas dos Patamares do 
Chapadão e do Vão do São Francisco, tanto em áreas aplanadas 
como em áreas que já apresentam dissecamento moderado (vide 
2 - Geomorfologia) 

Como nas séries anteriores (21 5, 225 e 235) estão também 
representadas pelo mesmo grupo de solos cujas características 
assemelham-se bastante, diferindo apenas nos fatores restritivos 
do solo representativo da Unidade 315sd, onde a restrição 
imposta pela salinidade foi obtida através da relação Na++ + 
Mg++> C a+++ H+, abaixo de 20 em de profuhdidnde O fator res
tritivo de segunda ordem é imposto pela drenagem imperfeita 
(Tab 5 XXXVII) 

D) Série 415 

Está localizada no centro-meridional da Folha, nas proximidades 
do município de Pedras de Maria da Cruz 

A interação dos fatores climatológicos possibilita o atendi
mento de40 a 55% das necessidades hídricas das plantas O total 
anual das chuvas vai de 570 a 616 mm; a evapotranspiração 
potencial situa-se entre 1 11 3 e 1 1 39 mm; e a evapotranspira
cão real fica entre 570 e 616 mm (Tab 5 XXX) Ocorrem neste 
caso restrições para a agricultura 

TABELA 5 XXXVII 
Caractenzação das unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

Caracte1 ísticas físico-químicas do perfil de solo 

Unidade 
Área 
(km2 ) 

Perfil 
no 

Decli
vtdade 

(%) 

Índice 
pedo
lógico 

Salini
dade 

(mmhos/ 
em) 

Horizonte B Cap troca Soma 
Drenagem f------~-----! de cátions de bases 

Estrutura Textura 
(mE/1 OOg) (mE/1 OOg) 

115sb 49 36 ---<--5-~--3.-9-+--< 4' Imperfeita Coluna r Franco
argilosJ 

51 3 8 

115de(1) 
11 5de(2) 9 291 
115de(3) 
---- +---

125de(1) 
15 003 125de(2) 

moderada 

61 
-c--+-:-:--+---c - --- - -- -- ---- -----j--------
<5 3,6 <4 Excessiva Macica Areia 0.8 0,2 
<5 3,7 <4 Excessiva Maci~a Areia 1,3 0,2 

59 <5 3.6 <4 Má Grão -simples Areia 0,6 0,2 
-6,---- -5~1 5 3,6 --~ - E-;;~essiv-;, - Macica -- 'Ar.;T'~--- ---0-.8-+--0-.2 

Mat 
Prol Horizonte A orgâ-
ele- nica 
ti v a 

Textura Estrutura 
(%) 

(em) 

45 Areia franca Maciça 0,2 

. ---------1--------
200 Areia Grão simples 0.4 
190 Areia Grão simples 1 ,1 
120 Areia Grão simples 0,5 

200 Areia Grão simples 0,4 
190 Areia Grão simples 1,1 5-15 3,7 <4 Excessiva MaciÇa Areia 1,3 0.2 

15-25 3,6 <4 Excessiva Macica Areia +--0-.-8-I---Ü,2-- -
-- ---t----

135de(1) 146 61 
--1-------

200 Areia Grão simples 0,4 
135de(2) 15-25 3, 7 <4 Excessiva Maci~a Areia 1,3 0,2 190 Areia Grão simples 1,1 

215sb 1 373""36- -<5-- 3-;9 ---<4 ,-lm;;-.;rfeita- Coluna-~ -F-ra_n_c_o ___ --+---5-.1--- -3,8-- -- 45 Areia franca Ma~iç~- -QZ-
moderada argilosa 

215de 3 108 __ 6_1 ____ <_5 :3-;6- _<_4_ --Excessiva Maciça A-r-e-la~---+-~---l------ - --- ------:----- --
Grão simples 0.4 0,8 0,2 

------

200 Areia 

225de -""1670 --61·--t--5:'15 ---3.6- -<4---"Ex'c~iva Macica Ar;;;~-----
D5d,;-t- 221-61 -i5-~ ---3,6- . <~"fxce~siva Mac-iç;;~ -A-r-ei_a_ 

31~b--~ 78 --36- <5 ------t---'--

315sd 48 <5 

----- -

0,8 0,2 ----j-~--+--200 Arel_a ___ ~ão _"imple_s__ 0.4 

---+-----1-2_0_0-+_A_reia___ _ __ __l'rã_"_ sim pies 0.4 0,8 0,2 

5,1 3,8 

10,8 7,7 

45 Areia franca Maciça 0,2 

20 Franco
arenosa 

Mactça 1,9 

----------- -- -- --------------:-- --+--::--:--
0,8 0,2 200 Areia Grão simples 0.4 

--------
0,8 0,2 200 Are1a Grão simples 0.4 

415de 73 61 
--1----+----- ---

0,8 0,2 200 Are1a Grão simples 0.4 <5 
--~--_L _______ L ____ _L ___ ~----~------i----~-~--

* Na c + Mg++ > c a+++ H+ ou Na+ IT X 100 ~ 12 
* * Perfis descritos por outras instituicões 
Os ~erfis que se encc;:mtra~ numerad~s correspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedologia) 
O numeras entre parentests {1), (2) etc se referem aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização na Folha 
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A declividade média não é superior a 5%, grau de restrição 01 O 
para relevo, possibilitando pleno uso de maquinarias agrícolas 
Corresponde à unidade geomorfológica Vão do São Francisco 
(vide 2 - Geomorfologia) 

Esta série está definida pelo Solo Areia Ouartzosa, de baixa 
fertilidade natural, cujo índice pedológico situa-se em torno de 
3,6 e grau de restrição 005 para solo 

A Unidade 415de é a única desta série e está caracterizada por 
apresentar restrições impostas pela drenagem excessiva e estru
tura macica, além de possuir baixos valores de capacidade de 
troca, soma de bases trocáveis e matéria orgânica, sendo res
pectivamente 0,8 mE/1 00 g de solo, 0,2 mE/1 00 g de solo e 
0,4% (Tab 5 XXXVII) 

A vegetação natural faz parte do Contato Savana/Estepe, sem 
vestígios de ocupação humana 

5 1 2.4 3- Subclasse Agroster-por-relevo/solo 

Com uma área aproximada de 29 km2, esta subclasse possui 
rouca representatividade na Folha O relevo e o solo foram os 
parâmetros mais restritivos na definição desta subclasse, que 
subdivide-se apenas na Série 155 (Tab 5 XXV) 

Climaticamente, apresenta as mesmas características das 
séries anteriores 115, 125 e 135, descritas no item 5 1 2 4.2 

A declividade média varia entre 40 e 55% com grau de restri
ção 050 para relevo, correspondendo à área dissecada da uni
dade geomorfológica do Chapadão Central (vide 2 - Geomor
fologia) 

Identificou-se a Unidade 155de, definida por um solo de baixa 
fertilidade e com limitações de drenagem excessiva e estrutura 
maciça associada a uma textura arenosa (Tab 5 XXXVIII). Todos 

este fatores contribuem para o uso bastante restrito deste solo 
Seu substrato vegetal é representado pela Savana. 

5 1 .2 5 - Classe Silvater 

Ocupa uma área de 28 797 km2, o que corresponde a 10,04% do 
total da Folha A subdivisão nas Subclasses Silvater-por-relevo, 
Silvater-por-solo e Silvater-por-relevo/solo (Tab 5 XXXIX) mos
tra que tanto o relevo como o solo ou os dois em conjunto podem 
apresentar fortes restrições ao uso agrícola, a depender da 
subclasse 

5 1 2.5 1 - Subclasse Silvater-por-relevo 

Encontra-se distribuída dispersamente pela Folha e apresenta o 
relevo como fator de maior restrição (060), devendo-se observar 
práticas intensivas de controle à erosão (Est 5 li A) Só é possível 
a mecanização através de implementas manuais adequados 
utilizados pela força humana Possui aptidão boa a muito boa para 
a silvicultura e preservacão 

As séries que compÕem esta subclasse são em número de 
dezessete e podem ser encontradas na Tabela 5 XXXIX 

A) Séries 162, 162*, 262 e 262 * 

Suas áreas localizam-se no setor central-sul, leste, oeste e setor 
sudeste da Folha em estudo 

Do ponto de vista climático, surgem em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 
situa-se entre 70 e 115% de sua correspondente evapotranspira
ção potencial, abrangendo os graus de restrições 100 e 200 Para 

TABELA 5 XXXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo/solo) 

------.----.------------------·----------·-c··----~---~~---~------~~----------------------

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Área 
Unidade (km2 ) 

Perfil 
n~ 

Decli
vidade 

(%) 

Índice 
pedo
lógico 

Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol 
efe
tiva 
(em) 

Horizonte A orgâ-
dade Drenagem de cátions de bases 

(m~~~s/ 1----E-s-tr-ut-_u-r~----Jr--_-___ -T_e_x_tu_r_a--1::~ OOg) (mE/1 OOg) _ 
1------------,----------i n te a 

--~e~~ura -l~rutu:___ ~~--
1 55de 29 61 40-55 3,6 ---<:-:4--+c:Ex_c_e-ss-i-va--t-M-c-a-crca Areia 0,8 0,2 200 Ateia Grão simples 0,4 
______ L_ __ _L __ ~ ______ L ____ L_ ____ J _______ L_ ________ ·-------

----~ -----

O perfil que se encontra numerado está descrito neste relatório (vide 3 - Pedolog1a) 

Classe 

Silvater 

TABELA 5 XXXIX 
Subdivisão da Classe 6- Silvater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidarles 

162 eb, ep 
162' ep 
163 cib, cb, cp bp,p 
163' bp, p 
164 dp, bp 
164' ep, bp 
262 ec, ep, cb 
262' ep 

S 1 !vater-por-re levo 263 eb,cb,cp, bp,b 
263' bp 
264 dp, ep bp, pt 
254' ec, ep, bp 
362 eb, ep, ec, cb 
362' ep. 
363 cp, bp 
364 dp, bp 
364' eb 

136 p 
156 p 
236 p 

Silvater-por-solo 246 p 
316 p 
326 p 
346 p 

Si lvater-po r-relevo/ 166 p 
solo 266 p 

Área 
(km2) 

499 
732 

1 961 
292 

6 184 
1 822 

355 
1 946 
1 913 

446 
8 650 

327 
460 
260 
371 

1 979 
13 

38 
24 
73 
45 

8 
20 
64 
71 

244 

* Sénes definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 
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o grau de restrição 100, a precipitação pluviométrica total anual 
varia de 844 a 1 984 mm; a evapotranspiração potencial situa-se 
entre 848 e 1 419 mm; e a evapotranspiração real fica entre 736 e 
1 014 mm (Tab 5 XV) Tem-se, por outro lado, para o grau deres
trição 200, o total anual de chuvas variando de 647 a 1 079 mm; 
evapotranspiração potencial entre 848 e 1 241 mm; e a evapo
transpiração real entre 647 e 957 mm (Tab 5 XVI) 

A declividade média é superior a 55%, com grau de restrição 
060 para relevo, correspondendo às unidades geomorfológicas 
em áreas de rebordos dos Patamares Orientais e Ocidentais do 
Espinhaço e Patamares do Chapadão; do Complexo Montanhoso 
Veadeiros-Araí e das Serras Centrais (vide 2- Geomorfologia) 

Pedologicamente estão representadas pelos Cambissolos e 
Podzólicos, de fertilidade média a elevada, definindo as Unida
des 1 62eb, 162 * ep, 262ec, 262 ep, 262cb e 262* ep, cujas carac
terísticas mais representativas encontram-se na Tabela 5 XL 

As características ligadas à estrutura, capacidade de troca 
catiônica e soma de bases trocáveis são apenas ligeiramente 
limitantes Já a profundidade efetiva do solo representativo das 
Unidades 162ep e 262ep, bem como a presença de rochosidade 
nos solos das Unidades 162*ep e 262* ep, constituem restrições 
mais importantes Merecem ressalvas porém seus bons valores 
da capacidade de troca catiônica, soma de bases trocáveis e 
matéria orgânica 

* Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 



TABELA 5 XL 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mal 

Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
Unidade 

(km2 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nrca 

(%) lógico (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) ti v a Textura Estrutura 

(%) 
em) (em) 

-.-.------ --7.8 f-- -- ----- ---- ----- --- ----
162eb 27 >55 <4 Boa Blocos Argilosa 8,3 7,0 130 Franco-argdo- Blocos 3,1 

angulares are nos a angulares 
---- ------ ----- -----------

162ep 472 46 >55 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 
subangulares subangulares 

-. --
732 

-- 1----- ------~ --
162'ep 43 >55 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26,0 25,0 60 Argilosa Blocos 36 

angulares subangulares 
----- -- ----;-;--- ----- ----- --------- ---- - ------ ----- -- ---

163db 38 >55 5,6 <4 Forte Granular Franco-argila- 2.2 0,2 180 Areia franca Granular 08 
arenosa 

Úi3cb 
---- -;*--1- -----f--<4 -- ----- ----------- ---1--- ---- --------- --- -- --- ------
1 445 >55 6,6 Boa Blocos Franco-argila- 2.4 0,3 90 Franco-argila- Blocos 1 7 

subangulares si I tosa siltosa subangulares 
-------:- --**-~5-f---s:3" ----r:--- -- ----- ---- -·-- ---- - 1--30 -~----

-- ---------r---
163cp 221 <4 Acentuada - - 14 o 10.4 Franca Granular 4.4 

163bP(1) 
---

" 
----- --------- ----- ---- ---- ------ ------ ----- -- -- -

>55 5,6 <4 Acentuada - - 7,5 3,3 30 Franco- Granular 3,3 
106 argilosa 

163bp(2) 40 >55 5,7 <4 Boa Blocos Argilosa 6.4 1,7 55 Argilosa Granular 3,0 
subangulares 

--
" 

---- ----- --- ----- - ---- ------ ---- -- --- -- - ~------------- - - --

163p 151 >55 6,0 <4 Boa - - 15,2 12,3 20 ""'" "''"~ """"'"' 4,0 
--42 w- -- -- r------ --- -- ----- ---- - ---- ------- ---

163'bp >55 5.7 <4 Boa Blocos Argilosa 64 1,7 55 Argilosa Granular 3,0 
subangulares 

---- ----
" 

----f---- --~--- ------ -------------~-
------- - --- -- --- -- ·---

163'p 250 >55 6,0 <4 Boa 12,3 20 Argrlo-srltosa Granular 4,0 
---r---- ----- ------- ---

164dp 306 " >55 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 0,3 20 Arera franca Grão srmples 2,7 
-

" 
-- - i-=-- -c----- -· --

164bp(1) >55 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 0.4 35 Franco- Grão srmples 1,2 
5 878 arenosa 

164bp(2) " >55 4.4 <4 Acentuada - - 4,6 0,3 20 Areia franca Grão simples 2.7 

" 
--!----------- ----------- ------ -- --=-------

~ 164'ep 62 >55 5,5 <4 Acentuaria Areia franca Granular 12 9 3,2 20 Areia franca Granular 
--

B~a 164'bp(1) 68 >55 5,1 <4 Maciça Argilosa 7,2 0,6 25 Argilosa Blocos 1 7 

1 760 " 
subangulares 

164'bp(2) >55 4,3 <4 Acentuada - - 3,6 0.4 35 Franco- Grão srmples 1 2 
arenosa 

-----t----- ---·-·- -- --

~ 262ec 09 51 >55 8,2 <4 Boa Granular Argilosa 10.7 8,1 150 Franco- Blocos 
argilosa subangulares 

------ ---- --- ------ f-----
262ep 291 46 >55 7,9 <4 Boa Blocos Muito argilosa 32,8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

subangulares subangulares 
------- --- -- -- --

262cb 55 50 >55 7,7 <4 Boa Blocos Franca 64 3,3 150 Franca Granular 24 
subangulares 

--
262'ep(1) " >55 7,9 <4 Boa Blocos Multo argilosa 32 8 32,6 70 Argilosa Blocos 9,2 

1 945 " 
suba ngula res subangulares 

262'ep(2) >55 7,6 <4 Boa Blocos Argilosa 26 o 25 o 60 Argilosa Blocos 3,6 
angulares subangulares 

263eb(1) " >55 5.7 <4 Boa Maciça Franco- 3 6 1,1 90 Franco- Granular 1 9 

1 671 sihosa siltosa 
263eb(2) " >55 5,9 <4 Boa Maciça Franca 46 08 55 Franco- Granular 3,3 

arenosa 

263cb 15 " >55 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argilo- 24 0,3 90 Franco-argilo- Blocos 1 7 
subangulares si I tosa s1\tosa subangulares 

263cp 171 " >55 6,3 <4 Acentuada - - 14,0 10.4 30 Franca Granular 4.4 
-

263bp 22 42 >55 6,1 <4 Moderada Blocos Argilosa 5.4 0,3 43 Argilosa Granular 1,8 
por falta subangulares 

263b 34 " >55 69 t---- <4 Boa 
-r-c------

6,8 2,1 120 Franca Blocos Blocos Argilosa 
subangulares subangulares 2,8 

263'bp 446 40 >55 5,7 <4 Boa Blocos Argilosa 6.4 1 7 55 Argilosa Granular 30 
subangulares 

264dp 622 " >55 4,3 <4 Forte - - 3.4 1 7 22 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

264ep 209 " >55 5,5 <4 Acentuada Granular Areia franca 12,9 32 20 Are r a franca Granular 6,0 

7 746 " <4 
----- ----::-::--

Grão simples 
----

264bp >55 4,3 Acentuada - 3,6 0.4 35 Franco- 1 2 
arenosa 

- ---
" >55 <4 264pt 74 4,9 Boa - - 6,9 5.4 25 Franco- Maciça 1,2 

arenosa 
-

264 'ec 183 " >55 4,8 <4 Boa Granular Franco- 1,7 0,6 30 Franco- Granular 3,8 
arenosa arenosa 

264'ep 43 " >55 4,9 <4 Acentuada Grão simples Franco- 7,9 4,3 10 Franco- Grão simples 3,2 
arenosa arenosa 

--- ---- -- ----
264'bp 101 68 >55 5,1 <4 Boa Maciça Arqi\osa 7,2 0,6 25 Argilosa Blocos 1.7 

subangulares 
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TABELA 5 XL- Conclusão 

Características físico-aufmicas do perfil de solo 

Unidade Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A 
Mat 
orgâ~ 

nica 
(%) 

(km2) n~ vidade pedo- da de Drenagem 
(%) lógico (mmhos/ 

1------,--------1 de cátions de bases efe-
(mE/1 OOg) (mE/1 OOg) tiva 

em) Estrutura Textura 
(em) Textura Estrutura 

362eb 354 >55 7,9 <4 Boa Blocos Franco-argilo- 8,5 7,0 120 Franco-argila- Blocos 
subangulares 

3.4 
subangulares arenosa arenosa 

362ep 56 - 46 -->55- -~ 

362ec 
---+---

35 44 >55 8,2 

<4 Boa 

---f--
<4 Boa 

-----
<4 Boa 

Blocos 
subangulares 

Blocos 
angulares 

Blocos 

Muito argiloSa 32,8 32,6 

---------1----1---
Franca 12,6 10,8 

-----=---- ----- -
Franco-argrlo- 7,9 6,2 

l-0 Argil-;;~a Blocos 
subangulares 

9,2 

105 

100 

Franca -- Bl~~os----2:7 

subangulares 

Franco-argilo- Granular 1.4 
subangulares arenosa 

--- ---f----- - ----
arenosa 

362'ep 260 46 >55 -7.-9--- <4- Bo~- Blocos Muito arg~ -:32,8- -:32.6 ------

70 Argilosa Blocos 9,2 
subangulares 

363cp 

363bp 

6,3 

56 

~ ---~~ubangulares -~---
<4 Acentuada 14,0 10.4 

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

30 Franca Granular 4.4 
<4 --Acen-tuada -------f-- ---- 7,5 3 3 ---------r-::--- ------

30 Franco- Granular 3,3 
argilosa 

123 364dp >55 4,3 <4 T~;;-;--- ---.=---r---·::---· 3.4 1,7 
-------

22 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

----------- ------~-

364bp 

3Êi4 'eb 

1 856 

13 

>55 

>55 

44 

50 

<4 

<4 

Ac-;nt;:;~-- ----- 4,6 0,3 

1,0 

20 Areia franca Grão simples 2.7 
--Boa- Gr;n~lar ccF_r_a_n--c-o----r----:-4-::,8:-

arenosa 
20 Franco-

arenosa 
Granular 1.7 

* Un!dades clef1nidas por solos cascalhernos concrecionários e/ou com fase pedregosa e/ou rochosa 
**Perfis rlescritos por otllras instnUÍGÕes 
Os perfis que se encontram numerados corrcspondem àqueles descritos neste relatório (vide 3 - Pedolog!a) . ~ 
Os numeras entre parêntesis (1) e (2) se referem aos drversos perfrs representativos de uma mesma unidade, conforme sua localrzaçao na Folha 

A cobertura vegetal é formada pelas Florestas Estacionai Deci
dual Monta na e Semidecidual Submontana (vide 4- Vegetação) 
O uso atual está sob o domínio de pastagens, havendo também 
alguns cultivos de subsistência 

8) Séries 1 63, 1 63 *, 263 e 263 * 

Estão localizadas no setor noroeste, sudeste, leste, centro-sul e 
centro-oeste da Folha 

As características climáticas e a declividade são as mesmas 
das séries anteriormente comentadas 

Geomorfologicamente pertencem às formas dissecadas nos 
rebordos do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, das Chapa
das do Alto Rio Maranhão e do Alto Rio Pardo; e dos Patamar-es do 
Chapadão (vide 2 - Geomorfologia) 

Estão representadas por solos de fertilidade natural regular e 
por solos de fertilidade natural baixa 

Os de fertilidade natu1al regular(Litólicos eutróficos) apresen
tam como maior limitação a profundidade efetiva (entre 20 e 
30 em) além da ocorrência significativa de cascalhos na maior 
parte desses solos Suas condições químicas, porém, são compa
tíveis com as necessidades vegetais (Tab 5 XL) 

Os de fertilidade natural baixa (Cambissolos álicos e distrófi
cos e Litólicos distróficos) apresentam os baixos valores da soma 
de bases trocáveis como uma das características mais restritivas 
e comuns a esses solos Aliadas a este fator ocorrem ainda carac
terísticas restritivas ligadas à pouca profundidade, no caso dos 
solos Litólicos distróficos, e à estrutura maciça e capacidade de 
troca catiônica, bem como pouca profundidade efetiva associada 
à presença de cascalhos (em algumas áreas) no caso dos Cam
bissolos álicos e distróficos 

As formações vegetais instaladas na área são a Savana e suas 
variações, Contato Savana/Floresta Estacionai e as Florestas 
Estacionai Decidual Montana e Submontana (vide 4 - Vegeta
ção), não sendo observados sinais de ocupação 

C) Séries 164, 1 64 *, 264 e 264 * 

As áreas destas séries situam-se no setor oriental, ocidental e 
centro-ocidental da Folha 
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As características climáticas e a declividade são idênticas às 
das Séries anteriores 162, 162*, 262 e 262*, descritas neste 
item 

Fazem parte das unidades geomorfológicas nas bordas disse
cadas das Chapadas do Alto Rio Maranhão, do Complexo Mon
tanhoso Veadeiros-Araí. das Chapadas de Paracatu, dos Pata
mares do Chapadão (Ests 5 li 8 e 5 111 A), das Serras da Borda Oci
dental, das Serras Centrais (Est 5.111 8) e Setentrionais (vide 2 
- Geomorfologia) 

Estão representadas pelas Unidades 1 64dp, 164 *bp, 1 64 * ep, 
164*bp, 264dp, 264ep, 264bp, 264pt, 264*ec, 264*ep e 
264*bp, cujos parâmetros principais encontram-se na Tabela 
5 XL 

Todas são representadas pelos solos Litólicos onde a pro
fundidade efetiva (entre 20 e 35 em) destaca-se como o fator de 
maior restricão devido à elevada declividade das formas nas quais 
estas áreas ~e encontram. Os outros fatores restritivos estão liga
dos aos baixos teores de bases trocáveis, capacidade de troca 
catiônica, textura arenosa e drenagem acentuada Ocorrem tam
bém em algumas dessas áreas solos Litólicos, ora cascalhentos 
ora concrecionários Torna-se indispensável o uso de técnicas de 
controle à erosão tanto em função da declividade (Est 5 IV A) 
cómo pela pequena espessura da camada de solo existente. 

O substrato vegetal natural é representado pela Savana e 
Estepe, com suas variações, pela Floresta Estacionai Semideci
dua I Submonta na e pelos Contatos Savana/Floresta Estacionai 
Semidecidual Submontana, Savana/Estepe/Floresta Estacionai e 
Estepe/Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação). 

O) Séries 362 e 362* 

Localizam-se no setor centro-sul, centro-leste, leste e :.;udeste 
da Folha 

Climaticamente apresentam ligeiras restrições e surgem em 
áreas onde é solicitada uma demanda de atendimento não 
superior a 70% de suas necessidades hídricas, que resulta da 
interação temperatura, evapotranspiração potencial e real O to~al 
anual das chuvas varia de 601 a 805 mm; a evapotransprraçao 
potencial fica entre 954 e 1 187 mm; e a evapotranspiração real 
situa-se entre 560 e 798 mm (Tab 5 XXI) 

*Série"Sd;t"inidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ou rochosa 



A declividade média é superior a 55%, grau de restrição 060 
para relevo, correspondendo às unidades geomorfológicas em 
áreas bem dissecadas dos Patamares do Chapadão, dos Patama
res Orientais e Ocidentais do Espinhaço, das Chapadas do Alto 
Rio Pardo e da Superfície dos Gerais (vide 2 - Geomorfologia). 

Pedologicamente são idênticas às séries anteriores 162, 
162*, 262 e 262*, representadas também por Cambissolos e 
Podzólicos eutróficos de fertilidade média a elevada, onde as 
características I igadas à estrutura, capacidade de troca de cátions 
e soma de bases trocáveis são apenas ligeiramente limitantes, ao 
passo que a profundidade efetiva no solo representativo da Uni
dade 362ep, bem como a presença de rochosidade no solo da 
Unidade 362*ep constituem restrições mais importantes 

Encontram-se recobertas pela vegetação de Florestas Estacio
nai Decidual Monta na e Submontana (vide 4- Vegetação), sem 
sinais de utilização agrícola. 

E) Séries 363, 364 e 364 * 

Acham-se localizadas na parte noroeste, leste e principalmente 
na parte nordeste da Folha. 

As características climáticas e a declividade são iguais às das 
Séries 362 e 362*, anteriormente comentadas 

Geomorfologicamente correspondem às formas erosivas do 
Pediplano Sertanejo, dos Patamares do Chapadão, do Vão do 
São Francisco e dos rebordos das Serras Setentrionais (vide 2 
- Geomorfologia) 

Os solos Litólicos eutróficos, distróficos e álicos representam 
as Unidades 363cp, 363bp, 364dp, 364bp e 364*eb, cujos 
parâmetros mais importantes acham-se na Tabela 5.XL 

O Litólico eutrófico representativo da Unidade 363cp tem na 
profundidade efetiva (30 em)' a limitação mais forte para seu uso, 
já a capacidade de troca de cátions é apenas de ligeira limitação 
São favoráveis os valores da soma de bases trocáveis e matéria 
orgânica, além da estrutura granular em superfície (Tab 5 XL) Em 
termos de fertilidade é o melhor solo destas séries Por outro lado, 
os Litólicos distróficos e álicos representativos das Unidades 

363 bp, 364dp, 364bp e 363* eb são normalmente de baixa fertili
dade, e apresentam também a profundidade efetiva entre 20 e 
30 em como forte limitacão Outras características restritivas 
estão ligadas aos bàixos t~ores de bas*es tr_ocáveis e à drenagem 
forte Vale lembrar que a Unidade 364 eb e representada por um 
solo muito cascalhento Práticas intensivas de controle à erosão 
são necessárias, não só pela pequena espessura da camada de 
solo existente como pela forte declividade 

A cobertura vegetal é formada pela Estepe e suas variações e 
pelos Contatos Savana/Floresta Estacionai, Savana/Estepe, 
Estepe/Floresta Estacionai e Savana/Estepe/Floresta Estacionai 
(vide 4- Vegetação) 

5.1.2 5.2- Subclasse Silvater-por-solo 

Esta subclasse abrange apenas uma superfície de 272 km2 , onde 
o solo apresenta-se usualmente com o grau de restrição mais ele
vado Suas áreas estão distribuídas pelo setor ocidental e centro
oriental da Folha 

Foi subdividida nas Séries 1 36, 1 56, 236, 246, 316. 326 e 
346 (Tab 5 XXXIX) 

Climaticamente encontram-se em áreas ohde a média geomé
trica da precipitação pluvial e da evapotranspiração potencial 
representa de 55 a 11 5% de sua correspondente evapotranspira
ção real A precipitação pluviométrica total anual varia de 601 a 
1 984 mm; a evapotranspiração potencial situa-se entre 954 e 
1 419 mm; e a evapotranspiração real oscila entre 560 e 
1 014 mm (Tabs 5 XV, 5 XVI e 5 XXI) Engloba graus de restrição 
1 00, 200 e 300 

Geomorfologicamente faz parte de relevos residuais ou escar
pados referentes ao Vão do São Francisco e do Paranã, e dos 
Patamares do Chapadão (vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente estas áreas são constituídas somente por 
afloramentos rochosos e em conseqüência não existem perfis 
representativos para caracterização de suas respectivas unidades 
de mapeamento (Tab 5 XLI) Apresentam aptidão marginal para 
qualquer tipo de atividade agrícola e em conseqüência são indi
cadas para a preservação ecológica 

TABELA 5 XLI 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-solo) 

-~--
- ----

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A orqâ-
Unidade Área 

(km2 ) 

Perfil 
n~ 

Decli
\./Ídade 

(%) 

lnrlice 
pedo
lógico 

dade Drenagem r-------------,----------1 de cátions de bases 
(mE/1 Oüg) (mE/1 Oüg) 

efe- r-----------.-----------t n1ca 
(mmhos/ 

em) Estrutura Textura 
ti v a 
(em) 

Textura Estrutura 
(%) 

- ------ -- -----1--------+----

236p 15-25 

25-40 

- ------- -------t--------

- - ---- --- --- ------·-----+----+---------+---------+---
246p 

316p 

45 

08 
----~-------i-------l--------i---1--------t------~--~ 

----------+----f-----
326p 20 5-15 

64-----=-- 25-40 

-------- -- ---t---------1------ ---------- --------+----t---------t----------+---
----

346p 
______ L ___ _L ____ L_ ___ L___ __ L _____ L ______ _L ____ __ 

í-} Unidades cons\it11Ídas por afloramentos rochosos Perfil representativo inexistente 

5 1 2 5 3 - Subclasse Silvater-por-relevo/solo 

As áreas desta subclasse estão localizadas no setor centro-oeste 
e centro-leste da Folha e apresentam somente uma superfície de 
315 km2 . O maior grau de restrição foi obtido simultaneamente 
pelo relevo e pelo solo Em duas séries foi subdividida a 
subclasse: a 166 e a 266 (Tab 5 XXXIX) 

Do ponto de vista climático, ocorrem em áreas onde a intera
ção dos fatores temperatura, precipitação e evapotranspiração 
atende a uma demanda de 70 a 115% das necessidades hídricas 

"'Séries definidas por solos cascalhentos, concrecionários e/ou com fase pedre
gosa e/ ou rochosa 

----------~------_L--~--------_L ________ _L __ _ 

das plantas. A precipitação total anual vai de 647 a 1.984 mm; a 
evapotranspiração potencial situa-se entre 848 e 1 419 mrn; e a 
evapotranspiração real oscila entre 64 7 e 1 .014 mm. (Tabs 5 XV 
e 5 XVI), abrangendo os graus de restrição 100 e 200, respec
tivamente 

As características geomorfológicas e pedológicas (Tab 5 XLII) 
correspondem às das séries anteriorme.nte comentadas, variando 
ligeiramente na declividade dos terrenos, os quais apresentam
se com as formas mais aguçadas (Est 5 IV B) A aptidão natural 
apresenta-se também marginal para agricultura, sendo indicada 
para a preservação ecológica 
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TABELA 5 XLII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater~por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 
Mat 

Área Perfil Decli- Índice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A orgâ-
Unidade 

(km2 ) n~ vida de pedo- da de Drenagem de cátions de bases ele- nica 
(%) (%) lógico (mmhos/ (mE/100g) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura 

em) Estrutura Textura (em) 

166p 70 >55 - - - -

266p 245 - >55 - - - -

(-) Unidades constilU ídas por afloramentos rochosos Perfil representativo inexistente 
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5.2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

52 1 METODOLOGIA* 
52 1 1 - Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recur
sos naturais representa, necessariamente, um bom potencial 
econômico Bons solos, florestas e águas podem estar presentes 
e, no entanto, não gerarem riqueza ou bem-estar Isto só será 
possível desde que seja aplicada uma certa tecnologia capaz de 
transformar estes recursos em alimentos ou matérias-primas que 
sejam comercializáveis 

* Por Eduardo Mendoza Torrico 
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Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, mas tam
bém pela tecnologia aplicável na sua transformação em bens de 
consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela 
existência de uma infra-estrutura que permita a sua comerc1al1za
cão competitivamente 
' A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infra-estrutura e mercad~ faz com que 
a qualidade dos recursos naturais adquira importanc1a cap1ta}, 
pois é muito difícil sua modificação em termos permanentes, pra
ticas e significativos. 



Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas Em contrapo
sição, seu potencial econômico é 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 econômi
co" só é verdadeira quando também são consideradas as 
outras variáveis 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levanta
mentos que compreendem o delineamento das diversas man
chas com potencialidades de produção diferentes sobre mapas 
em escalas adequadas Estes mapas vêm acompanhados de seus 
respectivos relatórios, onde estão explicados os critérios que 
foram usados para a sua elaboração e o significado de cada um 
dos símbolos cartográficos neles usados Vê-se assim que, na sua 
elaboração, não há preocupação em determinar a capacidade do 
potencial econômico 

Para isto seria n'ecessário 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, parame
tricamente, o verdadeiro potencial econômico da área consi
derada 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se 
desenvolve, com um constante crescimento de sua população e 
contínua deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir 
como normal a situação de mercado em que a demanda de ali
mentos e matérias-primas está permanentemente insatisfeita 
Nestas condições, o potencial econômico dos recursos naturais 
dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tecnologia 
aplicada e da infra-estrutura, componentes que, através de um 
enfoque metodológico, podem ser expressos por um parâmetro 
único, satisfazendo a condição acima mencionada, que nos 
permite sua determinação e análise 

5 2 1 2 - Enfoque teóricol11 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: tecnolo
gias substitutivas de mão-de-obra e tecnologias substitutivas 
de terra 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanizacão e 
as segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais ~o mo 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e 
herbicidas, entre outros 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias 
substitutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a 
curva OJ do gráfico da Figura 5 9 representa a relação existente 
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Fig 5 9- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupação de mão-de-obra 

(1) Strauss (1969), págs 12 a 19 e 40, 41 

entre o montante das inversões nestes tipos de tecnologias e o 
aumento de mão-de-obra ocupada no setor Similarmente, a 
curva OK do mesmo 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 
tecnologias substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitu
tivas de mão-de-obras, as forcas de trabalho assimiladas e deslo
cadas corresponderão às magnitudes AA' e BB', respectivamen
te Nesta situa cão, o resultado final das inversões nessa combina
ção de tecnoiÓgias 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 5.1 O mostra, na curva O L. a relação exis
tente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o 
produto 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, sob o 
ponto de vista do produto, podem ser consideradas como substi
tutivas de mão-de-obra, isto é, requer-se mais ou menos força de 
trabalho para produzir a mesma quantidade do produto 

Como sob condições de abundância de mão-de-obra, as 
tecnologias 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 com
binadas com as respectivas funções OM correspondentes à infra
estrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a 
tangente do ângulo a (Fig 5.9) 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 5.1 O) representa a 
produtividade dessas inversões A potencialidade dos recursos 
naturais determina a magnitude deste último ângulo 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às 
inversões 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 ODe OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento 
de força de trabalho de magnitude EE' e uma inversão total OE' 
Similarmente (gráfico da Figura 5 10), o aumento do produto 
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estará dado pela soma dos vetores OF e OG, isto é H H', para a 
mesma inversão total OE' da Figura 5.9. Assim, a produtividade da 
mão-de-obra crescerá segundo a relação HH'/EE'. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro forca de tra
balho como uma expressão do nível tecnológico e· da infra
estrutura aplicada 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 termos quantitativos (extensão) como qualitati
vos (unidade, série, subclasse e classe), expressaria seu verda
deiro potencial econômico 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5 11 expressa a relacão 
existente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e 
o produto (V) para uma dotação de terra (S), dado um certo nível 
tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas condições o 
produto cresce, em um primeiro estágio, segundo a reta OA, e a 
intensidade de uso da terra está dada pela inclinacão da reta OD, 
isto é, pelo ângulo y1, correspondente a uma pop~lação P1 . Nes
tas condições, a produtividade da população está dada pela tan
gente do ângulo ,81, a produtividade da terra pela tangente do 
ângulo y1, e a relação homem-terra pela tangente do ângulo 
a1 

Verifique-se porém que, segundo o mesmo gráfico, há um 
ponto a ( P1, V1) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, representada pela curva AB que 
encontra seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o pro
duto (V2) atinge seu máximo possível com a tecnologia admitida; 
a relação homem-terra é dada pela tangente do ângulo a2; a pro
dutividade por homem ocupado baixa de tangente de ,61 para 
tangente de,/33; e a intensifica cão do uso da terra aumenta de tan
gente de "f1 à tangente de y2 

Para atingir o aumento do produto de V1 ao máximo possível 
V2 há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P1 a P2 , reduzindo a pro
dutividade de tg .81, a tg /33, ou passando de A para C, man
tendo o nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitu
tivas de mão-de-obra e com aumentos da produtividade de mão
de-obra (de tg .81, a tg ,82) e da terra, como no caso anterior 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a forca de 
trabalho máximo (P1 ) que pode ser absorvida no setor, com' pro
dutividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, 
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quando relacionada com a superfície S, determina uma relação 
homem-terra (tangente do ângulo a1) que pode ser considerada 
como uma medida do potencial econômico dessa região, imputá
vel a seus recursos naturais renováveis, pois é nesse ponto que se 
torna possível, simultaneamente, o máximo de produção com o 
máximo de produtividade por homem ocupado 

Além disso, 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 
potencial. determinada pela capacidade natural de uso Con
seqüentemente, existem dois enfoques que nos permitem uma 
visão clara da situação atual e da potencialmente possível. como 
se verá a seguir 

5 2 1 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 eco
nômica dos recursos naturais renováveis 

Por outro lado, a conjugação das estruturas de uso atual e 
potencial anteriormente referidas, juntamente com "índices 
tecnológicos", expressos em termos da relação homem-terra, já 
mencionada, representativos da tecnologia a ser aplicada, possi
bilita um duplo enfoque que, com a respectiva oferta atual de 
força de trabalho ou população economicamente ativa no setor, 
permite uma visão clara através das relações entre elas exis
tentes 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.12 Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos pro
céssados: censos agropecuários; sistema de produção por cultu
ras; mapas de capacidade; e censos demográficos, cujo produto 
final está constituído por três coeficientes, denominados uso, 
excesso e saturação O insumo básico mencionado reflete ape
nas o que de substancial existe em cada um dos casos e que, por 
este motivo, s,e torna indispensável Nada impede, porém, que 
sejam usadas outras informações, desde que pertinentes 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor 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 capacidade disponível para a área, como se verá 
posteriormente 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a uma 
série temporal Em termos gerais, para o país como um todo, à luz 
dos dados atualmente disponíveis, poderá se referir a 1970 e 
1975, anos para os quais se encontram informações censitárias, 
podendo, a curto prazo, estender-se a 1980 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) 
referem-se a estabelecimentos recenseados e não à superfície 
total dos municípios ou microrregiões Assim sendo, cumpre 
realizar-se uma estimativa, admitindo que a estrutura de uso refe
rente aos estabelecimentos recenseados é uma amostra bastante 
significativa e representativa dos estabelecimentos em geral. 
Esta hipótese, exceto para a Amazônia, é plenamente sustentá
vel, porque o total dos primeiros abrange uma parte considerável 
do total geral, chegando, em muitos casos, a representar mais de 
90% No entanto, quando disponíveis, meios de ajuste mais con
fiáveis obviamente deverão ser preferidos 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação 
homem-terra (h/km2) 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 Tecno
lógicos disponíveis, para as diferentes microrregiões, no sistema 
nacional de extensão agrícola. Seu valor é correspondente à 
média ponderada, em relação às suas respectivas superfícies, 
dos coeficientes técnicos correspondentes às culturas engloba-
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das na generalização aceita Por sua vez, a determinação dos coe
ficientes técnicos das culturas é apenas a soma dos requerimen
tos de mão-de-obra, por unidade de área, para cada uma das ope
rações de cultivo, dividida pelo número de dias úteis do ano 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em considera
ção, sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é dura
douro Neste caso, é conveniente diluir seu peso pelo número de 
anos durante os quais se estende sua ação, para setrabalharcom 
médias as mais representativas possíveis 

O somatório dos produtos da superfície (km2) vezes seus cor
respondentes índices tecnológicos (h/km2), para cada uma das 
categorias aceitas na generalização de estrutura atual ou po
tencial, é igual ao requerimento máximo de mão-de-obra capaz 
de trabalhar fora da faixa de rendimentos decrescentes e, con
sequentemente, com o máximo de produtividade, dadas a estru
tura de uso e a tecnologia consideradas, esta última através do 
respectivo índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de infor
mações contidas nos mapas de capacidade disponíveis e, 
naturalmente, deverá ser estabelecido com grau compatível ao da 
estrutura de uso atual, para possibilitar comparações válidas 
Assim, por exemplo, para uma estruturação atual por culturas, 
seria aconselhável definir o potencial com base nas "unidades de 
capacidade" (vide 5.1 1 2- Classificação por capacidade de uso), 
isto é, com base num zoneamento agrícola por culturas propria
mente ditas 

A Figura 5 1 mostra a estrutura da classificação por capaci
dade de terras ao nível de classes e ainda, na faixa diagonal, o uso 
adequado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com 
o grau de generalização permitido pelo nível de classificacão 
mencionado Estas manchas, devidamente quantificadas em ter
mos de superfícies, constituem, em resumo, o resultado do levan
tamento da capacidade agrícola, em termos técnicos 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma 
outra que, embora mais generalizante, fornece coerência total 
com os dados censitários, possibilitando uma maiorfamiliaridade 

e um manuseio mais amplo e útil dos dados contidos nos rela
tórios técnicos Assim, verifica-se que as seis classes de capaci
dade podem ser sistematizadas em três categorias, segundo 
mostra a Tabela 5 XLIII 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da popula
ção economicamente ativa que efetivamente depende do setor 
agrícola, incluindo sob esta denominação também a pecuária, 
silvicultura, extração vegetal, çaça e pesca de interior 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, 
segundo o anteriormente explicado (requerimento máximo atual, 
requerimento máximo potencial e oferta atual), resultam em coe
ficientes que permitem conclusões muito interessantes, como se 
verá a seguir 

O coeficiente de uso está estabeleci_do pela relação requeri
mento atual-requerimento potencial E uma medida clara de 
adequabilidade do uso atual à capacidade natural dos recursos e 
destaca se este uso está exercendo função social adequada 
Assim, sob este ponto de vista, não é socialmente conveniente 
que terréls 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 subutilização, cujos efeitos são graves em situações de 
desemprego ou subemprego 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável 
O cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por 
exemplo, frequentemente se dá com desequilíbrio ecológico, 
demandando por isto práticas intensivas de conservação, quando 
não existir outra alternativa 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade 
denota equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso Ao con
trário, quando menor ou maior que a unidade significa desequilí
brio com sub ou sobreutilização, respectivamente ( Fig 5 1) 

A relação oferta atual-requerimento atual define o coefi
ciente de excesso Quando superior à unidade, denota excedente 
de mão-de-obra acima do ponto de máxima produtividade possí
vel da força de trabalho, nas condições das atuais estruturas de 
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TABELA 5 XLIII 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de Categorias de uso 
capacidade 

Plenater Culturas temporárias 

Lavoter Culturas temporárias Agricultável 

Agriter Culturas semipermanentes e permanentes 

Mesa ter Culturas permanentes e pastos plantados 
Agrostável 

Agroster Pastos naturais 

Silvater Silvicultável e/ou preservação e vida silvestre 

uso e tecnologia aplicada Obviamente, nestas clrcunstâncias, 
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 coeficien
tes anteriormente mencionados 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à uni
dade denota uma situacão de verdadeira saturacão ou sobressa
turação, respectivamen'te, com a tecnologia atu~l e mesmo após 
a modificqção da estrutura de uso atual para a potencialmente 
possível E sob estas condições que certamente se dão as mi
grações internas, especialmente da área rural à urbana, pois as 
alternativas possíveis são a mudança da tecnologia para uma 
outra, com maior absorcão de forca de trabalho, ou o desenvolvi
mento dos setores sec~ndário e 'terciário na mesma área 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coefi
cientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação: 
S = U x E ou, logaritmicamente, 
log S = log U + log E, 
demonstra que esta é linear e, conseqüentemente, pode serre
presentada graficamente em um diagrama estrelar a 120°11 l, que 
é uma generalização do diagrama triangular, que permite a repre
sentação 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 1 20°, segundo mostra a Figura 5 1 3 

[\Jo terceiro caso, k =f O, se faz necessário deslocar a origem 
dos eixos, fazendo na equação: 
A+B+C=K 
A- K/3 =a; b- 1</3 = b; C- K/3 =c, obtendo-se conseqüente
mente a relacão: 
a+ b +c= Ó, 
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 14 mostra claramente esta situação. 

Compreende-se assim que a relação dos coeficientes de uso, 
excesso e saturacão, 
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. 

Obviamente, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de 
seus eixos terão que ser também logarítmicas 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo 
setor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a 

(1) Esta parte, pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita 
com base em uma nota técnica de Henri Méot. técnico do ILPES- Nações Unidas 
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construção mostrada no gráfico da Figura 5 15 No entanto, deve
se considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" ar
britariamente, porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser 
fixada em funcão das duas outras escalas, sendo isto possível 
pela dependê~cia existente entre suas variáveis 

c 

b 

c 

c 

1 -c =c' 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

c'l I 

F1g 5 13- Diag1ama estrela• a 120" 

-c 

Fig 5 14- Diagrama estrelar com deslocamento de eixos 

b 

Fig 5 1 5 - Forma simplificada do diagrama estrelar 



5.2 2- RESULTADOS OBTIDOS 
Com uma área de 286.770 km 2, a Folha SD.23 Brasília abrange 
parte dos Estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais e Distrito 
Federal No entanto, ao serem definidos os limites de trabalhos 
pelas Folhas ao milionésimo, tornou-se necessário usar um con
senso a fim de que, ao serem partidas as unidades políticas, se 
venha a obter áreas que melhor representem estas regiões Assim 
sendo, os limites da Folha não foram considerados com rigidez, a 
fim de minimizar a impossibilidade de se obedecer integralmente 
à divisão política preestabelecida (Fig 5 16) 

Deste modo, do Estado de Goiás não foi considerada a área 
referente ao município de Natividade, pertencendo à MRH 349-
Serra Geral de Goiás, bem como, no Estado da Bahia, a do municí
pio de Barra do Mendes da MRH 135 - Chapada Diamantina 
Setentrional, em ambos os casos por serem insignificantes den
tro desta Folha, sendo consideradas nos estudos das Folhas limí
trofes onde são mais significativas O contrário ocorreu com a 
MRH 361 - Distrito Federal, aqui considerada como um todo, 
apesar de sua área estar subdividida por quatro Folhas ao milioné
simo, tendo sido inclusive utilizados os dados referentes a ela, 
obtidos nos trabalhos da Folha SD 22 Goiás Isto porque sua 
maior parte encontra-se contida na Folha em estudo Em situacão 
semelhante encontram-se os municípios Porteirinha, MRH 15.8-
Serra Geral de Minas, e Rio Pardo de Minas, MRH 159- Alto Rio 
Pardo, ambas localizadas no Estado de Minas Gerais 

Diante do exposto, a área aqui analisada é de 287 607 
km2 

Como os dados básicos para este trabalho são manipulados a 
nível municipal e alguns municípios têm limites partidos pelos 
limites da Folha, os cálculos são feitos baseando-se no percen-

tua I correspondente à área pertencente à Folha em estudo Após 
essa primeira coleta, esses dados são agrupados a nível microrre
gional, sobre os quais os trabalhos são desenvolvidos, tendo em 
vista que a escala utilizada não permite trabalhar a nível munici
pal. De qualquer maneira, a análise sintética é realizada pelo agru
pamento destas microrregiões a nível estadual 

Foram utilizados como base os resultados estatísticos obtidos 
pelo IBGE, Censo Demográfico de 1970 e Censos Agropecuários 
de 1970 e 1975, "Produção Agrícola Municipal" de 1974, 1975 e 
1976, bem como os dados estatísticos da Secretaria da Agricul
tura de 1969, 1970 e 1971, a fim de retratar em linhas gerais a 
organização do espaço agropecuário da área em estudo. 

Os dados do recente recenseamento de 1980, tanto Demo
gráfico como Agropecuário, não foram utilizados em razão destas 
publicações ainda não se encontrarem disponíveis 

Os dados acima citados foram estudados em tabelas pelas 
quais podem-se observar as características predominantes de 
cada microrregião no tocante ao aspecto demográfico, mais 
especificamente a População Economicamente Ativa por setor 
de dependência; a situação do espaço agropecuário, no que se 
refere às culturas temporárias e permanentes e aos rebanhos; e a 
estrutura fundiária dentro de seus diversos estratos de área 

No entahto a relação uso potencial-uso atual demanda outros 
dados mais especificamente voltados para o seguimento da força 
de trabalho, especialmente na ação dos requerimentos atual e 
potencial 

Para tal lançou-se mão dos coeficientes técnicos obtidos com 
base nas reais necessidades de mão-de-obra para cada cultura 
especificamente, seja ela temporária ou permanente (Tabs 
5 XLIV, 5 XLV e 5 XLVI). As selecionadas aqui na Folha corres-

BAHIA 

131 - Chapadões do Alto Rio Grande 
132 - Chapadões do Rio Corrente 
133 - Baixo Med10 São Francisco 
134 - Meélio São Francisco 

135 - Chapado Diamantino Setentrional 
136 - Chapado DiamantinO Meridional 
137 - Serro Geral do Boh10 

MINAS GERAIS 

157 - Sonfronciscono de Jonuo'rio 
158 - Serro Gero I de Minas 
159 - Alto R i o Pardo 
160 - Chapadões do Porocotu 
162 - Montes Cloros 

GOIÁS 

349 - Serro Geral de Goiás 
351 - Chapado dos Veodeiros 
352 - vão do Paranõ 
355 - Planalto Go1ono 

DISTRITO FEDERAL 

361 - Bros(lio 

- - - Limite interestadual 

11111111111/1 A'reo não incluÍdo no Falho SD 23 Brosíl 1o 

1:: :· ... ::::·::1 A'reo inclu(da no Falho SO 23 BrasÍlia 

Fig 5 16- Localização das microrregiões na Folha SD 23 Brasília 
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TABELA 5 XLIV 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes por microrregião (h/d/ha) 

Algodão herbáceo 0,6 12,7 3,0 43,0 12,0 71,3 36 Algodão herbáceo - 0,8 0,2 24,6 
Arroz - 18,2 5,0 42,0 25,0 90,2 45 Arroz 0,03 10,6 0,2 3.4 
Banana 0,6 1,0 8,2 60,5 11,5 81,8 41 Banana 0,3 0,8 7.7 59,2 
Cana-de-açucar 2,6 14,0 13,2 36,0 85,0 150,8 75 Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 
Feijão 0,5 0,6 4,0 33,0 12,0 50,1 25 Feijão 0,03 10,6 0,2 3.4 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11,0 34,6 17 Mandioca 0,1 7,6 1,3 13,3 
Mandioca 0,02 3,1 4,7 31,3 20,0 59,1 30 Melancia - 1,2 20,0 60,0 
Milho - 7,0 4,0 21,0 4,0 36,0 18 Milho 0,03 10,6 0,2 3,5 

MRH 132 MRH 159* 

Algodão arbóreo 1.2 0.4 0,8 7,8 14,0 24,2 12 Arroz 8,6 11.4 2,0 12,0 
Algodão herbáceo 0,6 12.7 3,0 43,0 12,0 71.3 36 Banana 0,3 0,8 7,7 59,2 
Arroz - 12.4 2,0 22,0 16,0 52.4 26 Café 0,05 0,9 0,2 23,0 
Banana 0,6 1,0 8,2 60,5 11,5 81,8 41 Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 85,0 150,8 75 Fava 0,2 11.4 2,0 20,0 
Feijão - 7,0 4,0 21,0 4,0 36,0 18 Feijão 0,2 11.4 2,0 20,0 
Laranja 1.7 0,8 0,3 41,7 46,0 90,5 45 Laranja 1 7 0,8 0,3 41,7 
Limão 1.7 0,8 0,3 41.7 46,0 90,5 45 Mandioca 0,1 7,6 1,3 13,3 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11,0 34,6 17 Milho 0,04 0.4 2,0 20,0 
Mandioca 0,02 3,3 0.7 20,0 13,3 37,3 19 
Milho - 7,0 4,0 21,0 4,0 36,0 18 

MRH 160* 

MRH 133* 
Arroz 0,02 0,8 3,0 12.4 
Banana 0,3 0,8 7.7 59 2 

Algodão herbáceo 0,6 12.7 3,0 43,0 12,0 71,3 36 Feijão 0,05 0.7 3,0 12.4 
Arroz 0,5 0,6 4,0 23,0 20,0 48,1 24 Laranja 1.7 0,8 0,3 41.7 
Banana 0,6 1,0 8,2 60,5 11,5 81.8 41 Mandioca 0,3 3.7 7,0 70 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 85,0 150,8 75 Milho 0,05 0,7 30 12.4 
FeiJão 0,5 0,6 4,0 33,0 12,0 50,1 25 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11 o 34,6 17 

MRH 162* 

Mand1oca 05 2,2 5,3 22 o 13,0 43,0 21 Algodão herbáceo - 0,8 0,2 24,6 
Milho 0,7 0,6 4,0 33,0 12 o 50,3 25 

MRH 134 

Arroz 0,03 10,6 0,2 3.4 
Banana 0,3 0,8 7.7 59,2 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 

Algodão herbáceo 0,6 12 7 3,0 43,0 12 o 71 3 36 Fava 0,03 10,6 0,2 3.4 
Arroz 0,2 3,0 2,0 22,0 16,0 43,2 22 Feijão 0,03 10,6 0,2 3.4 
Banana 0,6 1,0 8,2 60,5 11,5 81,8 41 Laranja 1,7 0,8 0,3 41.7 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 85 o 150,8 75 Mamona 0,8 0,6 4,3 19 2 
Feijão o 63 12,7 3,0 17,0 4,0 37,3 19 Mandioca o 1 7,6 1 3 13,3 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11,0 34,6 17 Milho 0,02 11 A 2,0 12,0 
M.<lndioca 0,02 3,3 0,7 20,0 13,3 37,3 19 
Milho 0,6 12.7 3,0 16,0 4,0 36,3 18 

* 
--

MRH 136 

MRH 349* 

Algodão herbáceo - 2,7 0,6 9,9 
Arroz - 3,7 0,1 2,6 

Algodão herbáceo - 0,5 0,1 22,5 27,0 50,1 25 Banana 0,3 08 7.7 59,2 
Arroz 0,6 12,7 5,0 26,0 50 49,3 25 Cana-de-açúcar - 2,2 07 6,0 
Banana 0,6 1 o 8,2 60,5 11,5 81.8 41 Feijão 0,1 0,5 50 3,1 
Café 0,05 0,9 02 23,0 97,2 121,3 61 Mandioca 0,1 9,6 27 10.7 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 85,0 150,8 75 
Fava 06 12.7 3,0 17,0 6,0 39,3 20 
Feijão 0,6 12.7 3,0 17,0 6,0 39,3 20 
Fumo - 13,0 22,0 56 o 55,0 146,0 73 
Laranja 1.7 0,8 0,3 41,7 46,0 90,5 45 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11,0 34,6 17 
Mandioca 0,2 1,1 5,3 15,2 16,6 38.4 19 

Milho - 3.4 1,2 ~6 
* MRH 351 

Arroz - 3 7 0,1 2,6 
Banana 0,3 0,8 7,7 59,2 
Feijão - 5.4 4,1 4,3 
Mandioca 0,1 9,6 2,7 10,7 

Melancia - 1,2 20,0 60,0 40,0 121,2 61 Milho - 3.4 1,2 3,6 
Milho 0,6 12,7 3,0 16,0 4,0 36,3 18 MRH 352 
Sisal - 0,38 3,2 15,0 24,0 42,6 21 

MRH 137* 
Arroz - 3.7 0,1 2,6 
Banana 0,3 0,8 7.7 59,2 

Alqorlão arbóreo 1,2 0.4 0,8 7,8 14,0 24,2 12 
Algodão herbáceo - 0,5 0,1 22,5 27,0 501 25 
Arroz 1,1 8.4 70 25,0 10,0 51.5 26 
Banana 0,6 1 ,O 8,2 60,5 11,5 81.8 41 
Café 0,05 0,9 0,2 23,0 97,2 121,3 61 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13 2 36,0 85,0 150,8 75 

Café 0,05 0,9 0,2 23,0 
Cana-de-açúcar - 2,2 0.7 6,0 
Fava - 5.4 4,1 4,3 
Feijão - 5.4 4,1 4,3 
Mandioca 0,1 9,6 2.7 10,7 
Milho - 3.4 1,2 3,6 

Feijão 1,1 8.4 7,0 25,0 10,0 51,5 26 MRH 355* 
Laranja 1,7 0,8 0,3 41.7 46,0 90,5 45 
Mamona 0,5 0,6 6,0 16,5 11,0 34,6 17 
Mandioca 0,2 1.1 5,3 15,2 16,6 38.4 19 
Melancia - 1,2 20,0 60,0 40,0 121,2 61 

Arroz - 3.7 0,1 2,6 
Banana 0,3 0,8 7.7 59,2 
Cana-de-açúcar - 2,2 0.7 6,0 

Milho 1.1 8.4 7,0 25,0 10,0 51,5 26 Feijão 0,1 0,5 0,2 0,5 
Sisal - 0,38 3,2 15,0 24,0 42,6 21 Mandioca 0,1 9,6 2.7 10.7 

MRH 157 * Milho - 3.4 1,2 3,6 

Algodão herbáceo - 0,8 0,2 24,6 34,0 59,6 30 MRH 361 

Arroz 1.7 10,6 5,0 14,0 15,0 46,3 23 Arroz 0,1 4,9 0,1 0,8 
Banana 0,3 0,8 7,7 59,2 10,0 78,0 39 Banana 0,3 0,8 7,7 59,2 
Cana-de-açúcar 2,6 14,0 13,2 36,0 85,0 150,8 75 Café 0,05 0,9 0,2 23,0 
Fava 0.4 5,6 5,0 13,5 15,0 39,5 20 
Feijão 0.4 5,6 5,0 13,5 15,0 39,5 20 
Laranja 1.7 0,8 0,3 41.7 46,0 90,5 45 
Mamona 0,8 0,6 4,3 19,2 30,0 54,9 27 

Cana-de-açúcar - 2,2 0.7 6,0 
Feijão 0,1 0,5 0,1 0,5 
Laranja 1.7 08 0,3 41.7 
Limão 1.7 0,8 0,3 41 7 

Mandioca 0,3 3,7 7,0 7,0 13,3 31,3 16 Mandioca 0,1 9,6 2,7 1 o 7 
Melancia - 1,2 20,0 60,0 40,0 121,2 61 Milho - 3.4 1,2 36 
Milho 1,7 10,6 5,0 14,0 15,0 46,3 23 Tomate - 5,2 70,0 3440 

·-* M1crorreg1oes parcialmente com1das na Folha 
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34,0 59,6 
12,0 26,2 
10,0 78,0 
85,0 150;8 

9,0 23,2 
20,0 42,3 
40,0 121,2 
16,0 30,3 

15,0 49,0 
10,0 78,0 
97,2 121,3 
85,0 150,8 

8,0 41,6 
8,0 41,6 

46,0 90,5 
20,0 42,3 
16,0 38.4 

15,0 31,2 
10,0 78,0 
12,0 28,1 
46,0 90,5 
13,3 31 3 

5,0 21,1 

34,0 59,6 
12,0 26,2 
10,0 78 o 
85,0 150,8 
90 23,2 
90 23,2 

46,0 90,5 
30,0 54,9 
20,0 42,3 
15,0 40.4 

30,0 43,2 
0,1 6 5 

10,0 78,0 
17,8 26 7 

4,0 12 7 
20,0 43,1 

4,5 12 7 

o 1 6,5 
10,0 78,0 

8,0 21,8 
20 o 43,1 

4,5 12,7 

0,1 6,5 
10,0 78,0 
97,2 121,3 
17,8 26,7 

8,0 21,8 
8,0 21,8 

20,0 43 1 
4,5 12,7 

0,1 6,5 
10,0 78,0 
17,8 26.7 

10,0 11,3 
20,0 43,1 

4,5 12,7 

0,1 6,0 
10,0 78,0 
97,2 121,3 
17,8 26.7 
10,0 11,2 
46,0 90,5 
46,0 90,5 
20,0 43,1 

4,5 12.7 
230,0 649,2 

Coei 
téc 

30 
13 
39 
75 
12 
21 
61 
15 

24 
39 
61 
75 
21 
21 
45 
21 
19 

16 
39 
14 
45 
16 
11 

30 
13 
39 
75 
12 
12 
45 
27 
21 
20 

22 
3 

39 
13 

6 
22 

6 

3 
39 
11 
22 

6 

3 
39 
61 
13 
11 
11 
22 

6 

3 
39 
13 

6 
22 

6 

3 
39 
61 
13 

6 
45 
45 
22 

6 
325 



TABELA 5 XLV 
Área colhida (média nos triênios 1969/1970/1971 e 1974/1975/1976), coeficientes técnicos e índices tecnológicos das culturas temporárias 

1969/1970/1971 

~ Algodão Cana-de- Índice 

herbáceo 
Arroz 

açúcar Fava Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Total tecnológico 

M 

Bahia 
131 *-Área colhida (km2) 40 22 5 - 23 - 8 15 - 73 186 28 

Coeficiente técnico 36 45 75 - 25 - 17 30 - 18 5 280 
132 -Área colhida (km2) 186 121 299 - 189 - 84 173 - 190 1 242 

35 
Coeficiente técnico 36 26 75 - 18 - 17 19 - 18 43 804 

133*- Área colhida (km2) 9 5 4 - 5 - 1 14 - 8 46 30 Coeficiente técnico 36 24 75 - 25 - 17 21 - 25 1 380 
134 -Área colhida (km2) 220 23 44 - 46 - 29 43 - 135 540 30 

Coeficiente técnico 36 22 75 - 19 - 17 19 - 18 16 340 
136*- Área colhida (km2) 13 22 25 19 50 9 10 24 12 122 306 27 Coeficiente técnico 25 25 75 20 20 73 17 19 61 18 8 341 
137*- Área colhida (km2) 463 71 98 - 167 - 23 181 122 242 1 367 31 Coeficiente técnico 25 26 75 - 26 - 17 19 61 26 42 677 

Minas Gerais -
157*- Área colhida (km2) 301 95 295 - 66 - 74 67 - 197 1 095 39 Coeficiente técnico 30 23 75 - 20 - 27 16 - 23 42 261 
158*- Área colhida (km2) 375 76 17 - 77 - - 34 18 212 809 24 Coeficiente técnico 30 13 75 - 12 - - 21 61 15 19 429 
159*- Área colhida (km2) - 19 16 - 55 - - 48 - 44 182 26 Coeficiente técnico - 24 75 - 21 - - 21 - 19 4 655 
160*- Área colhida (km2) - 192 - - 164 - - - - 226 582 13 Coeficiente técnico - 16 - - 14 - - - - 11 7 854 
162*- Área colhida (km2) 78 21 11 10 37 - 39 25 - 186 407 23 

Coeficiente técnico 30 13 75 12 12 - 27 21 - 20 9 300 

Goiás 
349* -Área colhida (km2) 10 45 4 - 10 - - 10 - 32 111 8 

Coeficiente técnico 22 3 13 - 6 - - 22 - 6 879 
351 *-Área colhida (km2) - 75 - - 12 - - 11 - 56 154 6 

Coeficiente técnico - 3 - - 11 - - 22 - 6 935 
352 -Área colhida (km2) - 55 7 - 12 - - 8 - 26 108 7 

Coeficiente técnico - 3 13 - 11 - - 22 - 6 720 
355*- Área colhida (km2) - 37 4 - 40 - - 17 - 37 135 

7 Coeficiente t8cnico - 3 13 - 6 - - 22 - 6 999 

Distrito Federal 
361 (DF)- Área colhida (km2) - 15 1 - 15 - - 4 - 22 57 

6 Coeficiente técnico - 3 13 - 6 - - 22 - 6 368 

1974/1975/1976 

:~ Algodão Cana-de- Índice 

herbáceo 
Arroz 

açúcar 
Fava Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Tomate Total tecnológico 

s 

Bahia 
131 *-Área colhida (km2) 33 21 9 - 27 - 7 14 - 37 - 148 32 

Coeficiente técnico 36 45 75 - 25 - 17 30 - 18 - 4 688 
132 -Área colhida (km2) 84 132 145 - 256 - 177 369 - 320 - 1 483 

25 Coeficiente técnico 36 26 75 - 18 - 17 19 - 18 - 37 719 
133*- Área colhida (km2) 10 12 7 - 28 - 27 28 - 27 - 139 

26 Coeficiente técnico 36 24 75 - 25 - 17 21 - 25 - 3 595 
134 -Área colhida (km2) 155 19 37 - 14 - 29 44 - 111 - 409 

30 Coeficiente técnico 36 22 75 - 19 - 17 19 - 18 - 12 366 
136*- Área colhida (km2) 7 23 36 - 26 10 7 25 4 59 - 197 

33 Coeficiente técnico 25 25 75 - 20 73 17 19 61 18 - 6 600 
137*- Área colhida (km2) 492 63 77 - 181 - 46 207 60 226 - 1 352 

29 Coeficiente técnico 25 L.6 75 - 26 - 17 19 61 26 - 38 670 

Minas Gerais 
157*- Área colhida (km2) 113 54 120 20 72 - 34 218 13 161 - 805 

30 Coeficiente técnico 30 23 75 20 20 - 27 16 61 23 - 24 374 
158*- Área colhida (km2) 450 46 17 - 51 - - 31 - 191 - 786 

25 Coeficiente técnico 30 13 75 - 12 - - 21 - 15 - 19 501 
159*- Área colhida (km2) - 29 18 10 77 - - 59 - 100 - 293 

24 Coeficiente técnico - 24 75 21 21 - - 21 - 19 - 7 012 
160*- Área colhida (km2) - 130 - - 328 - - 20 - 291 - 769 

13 Coeficiente técnico - 16 - - 14 - - 16 - 11 - 10 193 
162*- Área colhida (km2) 69 21 39 23 64 - 25 65 - 182 - 488 

25 Coeficiente técnico 30 13 75 12 12 - 27 21 - 20 - 11 992 

Goiás 
349*- Área colhida (km2) 3 94 - - 19 - - 12 - 50 - 178 

6 Coeficiente técnico 22 3 - - 6 - - 22 - 6 - 1 026 
351 *-Área colhida (km2) - 94 - - 50 - - 12 - 80 - 236 7 Coeficiente técnico - 3 - - 11 - - 22 - 6 - 1 576 
352 -Área colhida (km2) - 77 7 5 24 - - 14 - 52 - 179 7 Coeficiente técnico - 3 13 11 11 - - 22 - 6 - 1 261 
355*- Área colhida (km2) - 46 3 - 30 - - 11 - 50 - 140 6 Coeficiente técnico - 3 13 - 6 - - 22 - 6 - 899 

Distrito Federal 
361 (DF)- Área colhida (km2) - 9 3 - 15 - - 5 - 22 2 56 19 Coeficiente técnico - 3 13 - 6 - - 22 - 6 325 1 048 

* ·-Mtcrorregtoes parctalmente conttdas na Folha (as áreas dos municípios contidos parcialmente na Folha foram consideradas mtegralmente) 
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TABELA 5 XLVI 
Área colhida (média nos triênios 1969/1970/1971 e 1974/1975/1976), coeficientes técnicos e índices tecnológicos das culturas permanentes 

1969/1970/1971 

~ Algodão Índice Banana Café Laranja Sisal Total 
Mi arbóreo tecnológico 

Bahia 
131*- Área colhida (km2) - 1 - - - 1 

41 Coeficiente técnico - 41 - - - 41 
132 -Área colhida (km2) 29 5 - 6 -- 40 

21 Coeficiente técnico 12 41 - 45 - 823 
133*- Área colhida (km2) - 1 - - - 1 

41 
Coeficiente técnico - 41 - - - 41 

134 -Área colhida (km2 ) - 1 - - - 1 
41 Coeficiente técnico - 41 - - - 41 

136*- Área colhida (km2) - 3 10 1 - 14 
56 Coeficiente técnico - 41 61 45 - 778 

137*- Área colhida (km2) - 5 6 2 7 20 
40 Coeficiente técnico - 41 61 45 21 808 

Minas Gerais 
157*- Área colhida (km2) - 3 - 1 - 4 40 Coeficiente técnico - 39 - 45 - 162 
158*- Área colhida (km2) - 1 - - - 1 39 

Coeficiente técnico - 39 - - - 39 
159*- Área colhida (km2) - 2 - 1 - 3 41 Coeficiente técnico - 39 - 45 - 123 
160*- Área colhida (km2) - - - 1 - 1 45 Coeficiente técnico - - - 45 - 45 
162*- Área colhida (km2) - 1 - - - 1 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - 39 

Goiás 
349*- Área colhida (km2) - 2 - - - 2 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - 78 
351 *-Área colhida (km2) - 1 - - - 1 

39 Coeficiente técn1co - 39 - - - 39 
352 -Área colhida (km2) - 1 1 - - 2 

50 Coeficiente técnico - 39 61 - - 100 
355*- Área colhida (km2) - 1 - - - 1 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - 39 

Distrito Federal 
361 (DF)- Área colhida (km2 ) - 2 2 1 - 5 

49 Coe fie ientR técnico - 39 61 45 - 245 

1974/1975/1976 

~ Algodão 
Banana l Café Laranja Sisal Limão Total Índice 

arbóreo tecnológico 
~i_c 

Bahia 
131 *-Área colhida (km2) - 3 - - - - 3 

41 Coeficiente técnico - 41 - - - - 123 
132 -Área colhida (km2) 3 9 - 10 - 2 24 

39 Coeficiente técnico 12 41 - 45 - 45 945 
133*- Área colhida (km2) - 1 - ~ - - 1 

41 Coeficiente técnico - 41 - - - - 41 
134 -Área colhida (km2) - 1 - - - - 1 

41 Coeficiente técnico - 41 - - - 41 
136*- Área colhida (km2) - 2 5 1 4 - 12 

43 Coeficiente técnico - 41 61 45 21 - 516 
137*- Área colhida (km2) 26 6 5 3 8 - 48 

24 Coeficiente técn1co 12 41 61 45 21 - 1166 

Minas Gerais 
157 -Área colhida (km2) - 4 - 1 - - 5 

40 Coeficiente técnicó - 39 - 45 - - 201 
158*- Área colhida (km2) - 1 - - - - 1 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - - 39 
159*- Área colhida (km2) - 4 43 3 - - 50 

58 Coeficiente técnico - 39 61 45 - - 2914 
160*- Área colhida (km2) - 1 - 2 - - 3 

43 Coeficiente técnico - 39 - 45 - - 129 
162*- Área colhida (km2) - 1 - 1 - - 2 

42 Coeficiente técnico - 39 - 45 - - 84 

Goiás 
349*- Área colhida (km2) - 2 - - - - 2 

39 Coefici'ente técnico - 39 - - - - 78 
351 *-Área colhida (km2) - 2 - - - - 2 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - - 78 
352 - Área colhida (km2) - 1 1 - - - 2 

50 Coeficiente técnico - 39 61 - - - 100 
355*- Área colhida (km2) - 2 - - - - 2 

39 Coeficiente técnico - 39 - - - - 78 

Distrito Federal 
361 (DF)- Área colhida (km2) - 8 1 2 - 2 13 

42 Coeficiente técnico - 39 61 45 - 45 553 

* Microrregiões parcialmente contidas na Folha (as áreas dos municípios contidos parcialmente na Folha foram consideradas integralmente\ 
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pondem a aproximadamente 95% do total da área plantada das 
lavouras, para cada microrregião, sendo as temporárias as mais 
expressivas e inclusive as mais diversificadas Estes coeficientes 
foram obtidos dos Sistemas de Producão da EMBRAPA - Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá~ia, porém, na impossibili
dade de obtê-los de todas as culturas consideradas, foram 
aplicados questionários junto aos extensionistas da EMA TER
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (BA, MG, GO e 
DF) e aos próprios lavradores locais. 

Quanto ao cálculo dos índices tecnológicos para a atividade 
pecuária, tanto em pastos plantados como em pastos naturais, 
visando exclusivamente ao rebanho bovino, foram usados como 
parâmetros a capacidade de média de suporte dos pastos para 
cada microrregião e o número de unidades animal (u a) por 
vaqueiro, no caso considerado 1 homem/50 u.a., salientando-se 
que na Folha foi considerada apenas a pecuária de corte por ser a 
mais expressiva 

Para o cálculo dos índices tecnológicos para matas naturais 
foram considerados como dados básicos o número de árvores 
que um homem corta em um ano, o número de anos de cresci
mento até o ponto de corte e a densidade das árvores por hectare, 
dados estes que variam de acordo com o tipo da formação vege
tal. existindo portanto índices tecnológicos diferentes na Fo
lha 

Já o cálculo dos índices tecnológicos para matas plantadas 
reflete coeficientes técnicos semelhantes aos utilizados para as 
culturas permanentes, com a diferença, apenas, de não ter sido 
utilizada a média ponderada por considerar-se esta pouco repre
sentativa Neste caso um índice único foi utilizado para a Folha, 
ou seja, 5,05 h/km2 

52 2 1 - Análise da Folha SD 23 Brasília 

A presente Folha encontra-se comp1eendida entre o paralelos 
12° e 16° lat Se os meridianos 42° e 48° long WGr, abrangendo 
parte dos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás, além do Dis
trito Federal. aqui integralmente considerado, apesar de também 
pertencer, em parte, às Folhas SE 23 Belo Horizonte, SE 22 Goiâ
nia e SD.22 Goiás 

A caracterização do espaço agrícola permite uma análise das 
atividades agropecuárias desenvolvidas no período 1970/1975 
(Tab 5 XLVII) Nota-se que neste período o maior volume de área 
recenseada correspondia às pastagens e matas naturais, perfa
zendo 31 ,5 e 25,0% e 34,1 e 24,3%, respectivamente, do total da 
área recenseada, que evoluiu de 99 467 km2 para 128 040 km2, 
no refelido período Observa-se também que as lavouras perma
nentes detinham a menor parcela deste recenseamento, equi
valendo pe1centualmente a cerca de O, 1% Por outro lado, os 
totais das demais áreas aumentaram nesse espaço de tempo, 
exceto os das matas plantadas, cujo decréscimo em relacão a 
1970 foi da ordem de 54,5% · 

Pode-se concluir que, de acordo com a distribuição espacial 
das referidas atividades agropecuárias, a Folha como um todo 
apresenta uma grande disponibilidade de área, permitindo que 
estas atividades venham expandir-se em maior escala, pois 
constata-se que as terras em descanso, as matas e as pastagens 
naturais possuem altos percentuais de áreas apenas com vegeta
ção natural. indicando que há espaço físico para uma maior utili
zação das mesmas 

A Folha em questão possui sua economia voltada para o setor 
agropecuário, onde a bovinocultura de corte e algumas culturas 
temporárias (milho, algodão herbáceo, mandioca, feijão e arroz) 
constituem os elementos basicos da producão Tal fato reflete 
conseqüentemente um acentuado desenvolv.imento do setor pri
mário, sendo este um grande detentor da população economica
mente ativa, com exceção do Distrito Federal, cujo setor terciário 
é o mais importante. 

A agricultura da área em apreço visa principalmente à produ
ção de alimentos destinados ao consumo local, comercializando
se o excedente para outros mercados importadores. Os cultivos 
mais significativos (Tabs. 5 XLVIII. 5.XLIX, 5 L e 5 LI) são feitos 
geralmente em pequenas e médias propriedades, onde a tecnolo
gia empregada, ainda pouco desenvolvida, não permite que o 

produtor obtenha uma alta produtividade, como seria o caso, se 
técnicas mais avancadas fossem empregadas. Excecão ocorre 
nesse sentido na c~ltura do algodão herbáceo, verificando-se 
nela maior utilizacão de insumos, devido ao fato desta realizar-se 
numa maior escaÍa comercial, onde os financiamentos bancários 
são mais acessíveis, possibilitando aos produtores uma agricul
tura mais intensiva, visando, evidentemente, a uma maior produ
tividade O Estado da Bahia destaca-se como maior produtor de 
algodão herbáceo, seguido do de Minas Gerais, onde a produção 
do mesmo destina-se à indústria têxtil 

Os cultivos de milho, feijão, arroz e mandioca, tradicionais na 
área, encontram-se disseminados por toda a Folha, constituindo
se em alimentos básicos da população rural e também como 
fonte de renda 

Outra atividade que ultimamente se vem desenvolvendo, 
principalmente nas áreas de Savana, é o reflorestamento com 
Eucal1ptus spp.e Pmus spp, decorrente da crescente demanda de 
carvão vegetal para a siderurgia e de madeira para diversos fins 
Atualmente cerca de 4 692 km2 estão reflorestados, sendo o 
plantio de Pmus ainda pouco representativo, encontrando-se em 
maior escala nos municípios de Cocos (BA), F~rmoso (MG), Mam
baí (GO) e pró)( imo à cidade de Brasília (DF) E, entretanto, a cul
tura do Eucaliptus spp a mais significativa, predominando em 
toda a área, principalmente na Chapada do Alto Rio Pa1do e no 
Chapadão Central (vide 2 - Geomorfologia) 

Geralmente a região de Savana é de fácil mecanização devido 
à sua topog1afia plana ou suave ondulada, facilitando a prepara
ção do solo e, conseqüentemente, minimizando os custos, pro
porcionando assim condições favoráveis para investimentos em 
reflorestamentos O crescente desenvolvimento deste setor trará 
para a região novas perspectivas do ponto de vista econômico, 
tornando-a um vasto "manancial" de matérias-primas florestais, 
contribuindo para que o País supere em grande parte sua crise 
energética, que no momento exige soluções urgentes 

No setor pecuário destaca-se o gado bovino que corresponde 
a mais de 50% do total do efetivo no período em consideracão 
(Tab 5 LI I) É entretanto a bovinocultura de corte a atividade pre
dominante em toda a área, desenvolvida geralmente em pasta
gens extensivas com baixa capacidade de suporte, onde as raças 
mais encontradas, as zebuínas, destinam-se exclusivamente à 
produção de carne, uma vez que a área não apresenta tradição na 
pecuária de leite 

A suinocultura é a segunda atividade mais expressiva dentro 
do referido setor, porém sem a mesma conotação verificada na 
bovinocultura, apesar de contar com um rebanho relativamen
te significativo 

Os demais rebanhos, apesar de presentes na área, são menos 
expressivos, cabendo destacar apenas o papel que os eqüinos, 
muares e asininos desempenham no cotidiano rural, prestando 
relevantes auxílios ao homem do campo, quer como tracão 
animal. quer como meio de transporte · 

De acordo com a estrutura fundiária (Tab. 5 LI I I), pode-se afir
mar que a Folha SD 23 Brasília apresenta um alto percentual (78 e 
75%) de estabelecimentos concentrados no est1ato de área com
preendido entre 0-50 h a, perfazendo um total de área de 1 3 489 e 
13 532 km2, respectivamente, nos anos de 1970 e 1975 
Verifica-se que neste período não ocorreram mudanças significa
tivas dentro dessa catego1 ia O número de propriedades de
cresceu em 2 569 e a área conservou-se praticamente a mesma, 
apenas acrescida de 43 km2 Nos demais estratos também 
registraram-se aumentos tanto na área quanto no número de pro
priedades, porém sem grande expressão As variações mais 
significativas ocorreram dentro da categoria de estabelecimen
tos superiores a 2.000 ha, que em 1970 contava com 593 esta
belecimentos perfazendo um total de 27 472 km2 e em 1975 o 
número de estabelecimentos aumentou para 900, resultando 
numa superfície de 45 764 km2 Tal fenômeno ocorreu provavel
mente em virtude do aumento de propriedades cadastradas em 
1975, dentro do referido estrato, ou ainda da incorporação de ter
ras devolutas, que em 1 975 passaram a fazer parte de novas pro
priedades, contribuindo assim para os aumentos de área e 
estabelecimentos Essas duas hipóteses são as mais prováveis; 
tendo-se em vista que os demais estratos também aumentaram 
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Microrregiões Total** 
(a) 

Bah1a 142.032 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande 32.964 
132 - Chapadões do Rio Corrente 39.789 
133*- Ba1xo Médio São Franc1sco 3.881 
134 - Media São Franc1sco 24.967 
136*- Chapada Diamantina Mendional 17.914 
137*- Serra Geral da Bah1a 22.517 

Minas Gera1s 71.822 
157*- Sanfranc1scana de Januana 29.713 
158*- Serra Geral de Minas 11.522 
159*- Alto Rio Pardo 8.371 
160* - Chapadões do Paracatu 15.243 
162*- Montes Claros 6.973 

Go1ás 67.913 
349*- Serra Geral de Go1as 20.243 
351 *-Chapada dos Veade1ros 16.163 
352 -Vão do Paranã 19.019 
355*- Planalto Go1ano 1 2.488 

Distnto Federal 5.8401+) 
361 - Brasília 5.840(+) 

Total da Folha 287.607 

Microrregiões Total** 
(a) 

Bah1a 142.032 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande 32.964 
132 - Chapadões do Rio Corrente 39.789 
133*- Ba1xo Médio São Franc1sco 3.881 
134 - Médio São Franc1sco 24.967 
136*- Chapada Diamantina Mendional 17.914 
137*- Serra Geral da Bah1a 22.517 

Minas Gera1s 71.822 
157*- Sanfranc1scana de Januána 29.713 
158*- Serra Geral de Minas 11.522 
159*- Alto Rio Pardo 8.371 
160* - Chapadões do Paracatu 15.243 
162'- Montes Claros 6.973 

Go1as 67.913 
349*- Serra Geral de Go1as 20.243 
351 *- Chapada dos Veade~ros 16.163 
352 -Vão do Paranã 19.019 
355*- Planalto G01ano 12.488 

Distnto Federal 5.840(+) 
361 - Brasília 5.840(+) 

Total da Folha 287.607 

(+) Considerada a area total do Distnto Federal. 
* Microrregiões parcialmente cont1das na Folha. 

TABELA 5.XLVII 
Caractenzacão espac1::~! das microrregiões- Uso atua!- 1970 e 1975 

1970 

Area recens. 
Lavouras Pasta ens 

(b) b/a Permanentes Temporanas Natura1s Plantadas 
% 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

30.340 100 21,4 61 0.2 2.679 8,8 3.232 10.6 4.471 14.7 
2.483 100 7,5 6 0,2 143 5.8 433 17,4 604 24,4 
5.669 100 14,2 7 0,1 460 8,1 444 7,8 1.603 28,3 

850 100 21.9 o 0.0 37 4,4 138 16.2 29 3,4 
7.31 o 100 29,3 4 0,1 479 6,6 761 10,4 689 9,4 
1.777 100 9,9 12 0.7 402 22.6 296 16,6 216 12,1 

12.251 100 54,4 32 0,3 1 158 9,4 1 160 9.5 1.330 10,9 

35.143 100 48,9 43 0,1 1.788 5,1 10.006 28,5 7 138 20,3 
12.727 100 42.8 16 0.1 567 4.5 2.144 16,9 2.354 18.5 

6.4 79 100 56,2 5 0,0 576 8,9 611 9,4 1.332 20,6 
1 472 100 17.6 18 1.2 174 11,8 305 20.7 292 19,9 
7.773 100 51.0 1 0.0 106 1,4 6.272 80,7 332 4,3 
6.692 100 96,0 3 0,0 365 5.4 674 10,1 2.828 42,3 

32.284 100 47.5 35 0,1 560 1.7 17 433 54.0 2.761 8,6 
12.565 100 62,1 5 0,0 90 0,7 6.527 52,0 585 4.7 

4.493 100 27.8 3 0,0 102 2.3 3.100 69,0 212 4.7 
8.454 100 44.4 10 0,1 194 2,3 3.333 39.4 1.058 12,5 
6.7 72 100 54.2 17 0,3 174 2,6 4.473 66,1 906 13.4 

1.700 100 29.0 12 0.7 46 2.7 621 36,5 113 6.7 
1.700 100 29.0 12 0.7 46 2.7 621 36,5 113 6.7 

99.467 100 34,6 151 0,1 5.073 5.1 31.292 31.5 14.483 14.6 

1975 

Lavouras Pasta~ens 
Area recens. 

(b) b/a 
Permanentes Temporar1as Natura1s Plantadas 

% 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

45.392 100 32,0 63 0,1 3.304 7,3 10.865 23,9 3.984 8,8 
6.734 100 20.4 6 0,1 221 3,3 1.255 18,6 1 178 17.5 
9.329 100 23.4 9 0,1 533 5.7 3.013 32.3 1.070 11 .4 
1.203 100 31,0 o 0.0 40 3,3 322 26,9 93 7.7 

11 402 100 45.7 8 0,1 585 5.1 2.989 26.2 86 0.8 
2.474 100 13,8 11 0.4 524 21.2 497 20,1 359 14.5 

14.250 100 63,3 29 0,2 1 401 9,8 2.789 19,6 1 198 8.4 

40.368 100 56,2 41 0,1 2.392 5.9 13.068 32.4 8.978 22.3 
12.985 100 43.7 8 0,1 890 6,8 3.541 27,3 3.345 25,8 

7.627 100 66,2 5 0,1 693 9,1 1.279 16.8 1.697 22.2 
3.858 100 46.1 20 0.5 271 7.0 716 18.6 394 10.2 
9 070 100 59.5 3 0.0 210 2.3 6.425 70.9 582 6.4 
6.828 100 97.9 5 0,1 328 4.8 1 107 16.2 2.960 43.4 

40.428 100 59,5 35 0,1 1.094 2.7 19.175 47.5 5457 13,5 
14.765 100 72,9 7 0,1 440 3.0 7.002 47.4 1 182 8.0 

5.767 100 35.7 9 0,2 183 3,2 3.504 60.8 424 7.3 
11.283 100 59.3 6 0.1 253 2.2 3.986 35.3 1.91 o 16,9 

8.613 100 69.0 13 0.1 218 2.5 4.683 54.4 1.941 22.6 

1.852 100 31.7 22 1.2 38 2.1 593 32,0 161 8.7 
1.852 100 31.7 22 1,2 38 2.1 593 32.0 161 8.7 

128.040 100 44,6 161 0.0 6.828 5,3 43.701 34,1 18.580 14,5 

Matas Terras em 
Terras 

Naturais 
descanso e não 

1mprodut1vas Plantadas utilizadas 

km2 % km2 % km2 % km' % 

10.804 35.7 54 0.2 5.695 18,8 3.344 11,0 
587 23,6 5 0.2 529 21,3 176 7,1 

1.934 34.1 9 0.2 702 12,4 510 9,0 
404 47.5 5 0.6 186 21.9 51 6,0 

3.703 50.7 9 0,1 1.012 13,8 653 8.9 
241 13,6 4 0,2 359 20,2 247 14.0 

3.935 32.1 22 0.2 2.907 23,7 1.707 13.9 

8.41 o 23,9 21 0,1 4.199 11,9 3.538 10,1 
4.040 31,7 10 0,1 2.014 15,8 1.582 12,4 
2.065 31,9 5 0,1 1.069 16,5 816 12,6 

200 13,6 2 0,1 172 11.7 309 21.0 
424 5.5 2 0,0 218 2.8 418 5,4 

1.681 25,1 2 0,0 726 10,9 413 6.2 

5.664 17,6 37 0,1 4.236 13,1 1.558 4.8 
2.517 20.0 7 0,1 2.152 17,1 682 5.4 

465 10,3 7 0,2 339 7,5 265 5,9 
2.104 24.9 9 0.1 1.381 16,4 365 4.3 

578 8,5 14 0.2 364 5,4 246 3.6 

o 0,0 o 0,0 177 10,4 731 43,0 
o 0.0 o 0,0 177 10,4 731 43,0 

24.878 25,0 112 0,1 14.307 14,4 9.171 9.2 

Matas Terras em 
Terras 

descanso e não 
NaturaiS Plantadas 1mprodut1vas 

utilizadas 

km2 % km2 % km2 % km2 % 

14.997 33,0 o 0,0 8.804 19,4 3.375 7.5 
2.094 31,1 - - 1.023 15,2 597 14.2 
2.610 28.0 o 0.0 1 425 15,3 669 7.2 

597 49,6 - - 110 9,1 41 3.4 
5.499 48.2 - - 1.848 16.2 387 3.4 

350 14.1 o 0.0 444 18,0 289 11.7 
3.847 27.0 - - 3.954 27.8 1.032 7.2 

8.285 20,5 47 0,1 5.013 12.4 2.544 6,3 
2.665 20,5 - - 1.883 14.5 653 5.0 
2.609 34,2 - - 818 10,7 526 6,9 

474 12,3 47 1.2 1.517 39,3 419 10,9 
971 10.7 o 0,0 297 3,3 582 6.4 

1.566 22.9 o 0,0 498 7.3 364 5.3 

7.762 19.2 4 0.0 4.016 9,9 2.885 7.1 
3.031 20,5 - - 2.023 1 3.7 1.080 7.3 

795 13.8 3 0,0 410 7.1 439 7,6 
3.304 29.3 - - 1.038 9,2 786 7,0, 

632 7.4 1 0,0 545 6,3 580 6,7 

1 0,0 o 0.0 369 19.9 668 36,1 
1 0,0 o 0,0 369 19,9 668 36,1 

31.045 24,2 51 0,0 18.202 14.2 9.472 7.4 

0: o fenômeno ex1ste, mas não at1nge a un1dade adotada na tabela.- o fenômeno não ex1ste. 
Fontes: Fundacão IBGE- Censos Agropecuanos da Bah1a, Minas Gera1s, Go1as e Distnto Federal-1970 e 1975. **Mapa de Capac1dade de Uso dos Recursos Natura1s Renováveis- Div1são de Uso Potenc1al da Terra do 

Pro1eto RADAMBRASIL (anexo a este relatono). 
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TABELA 5.XLVIII 
Prmc1pa1s culturas temporanas- Área colh1da e producão- Media no triên1o 1969/1970/1971 

Area colh1da 

Algodão Arroz Bat3ta- Cana-de Fava 
Feijão Fumo I Mamona Mandioca Me!anc1a Milho Outros Microrregiões homogêneas herbaceo % (h a) % doce % a cuca r % (h a) 

% (h a) % lha) % lha) % lha) % (h a) % (h a) % (h a) % lha) lha) (h a) 

Bah1a 88.106 55 22.973 36 3.293 89 45.870 57 1.935 56 45.226 60 2.757 78 14.405 56 42.325 71 16.725 86 72.428 49 659 48 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande 2.722 2 1.255 2 - - 385 o - - 1.682 2 78 2 421 2 1 003 2 15 o 5.727 4 - -
132 - Chapadões do Rto Corrente 18.633 12 12.147 19 815 22 29.879 37 22 1 18.908 25 1.419 40 8 367 33 17.253 29 3.032 16 19.020 13 39 3 
133*- Batxo Media São Franctsco 186 o 110 1 3 o 96 o - - 98 o 4 o 24 o 273 1 7 o 160 o 30 2 
134 - Media São Franc1sco 21.953 14 1.990 3 1.584 43 4.427 6 -

I 
- 4.587 6 35 1 2.873 11 4.295 7 480 2 13.463 9 70 I 5 136*- Chapada Diamant1na Mendional 1 178 2~ I 

2.001 3 421 11 1.616 2 1.246 36 3.713 5 595 17 
5781 

2 1.916 3 1.031 5 10.414 7 97 7 
137'- Serra Geral da Bah1e 43.434 5.470 8 470 13 9.467 12 667 19 16.238 22 626 18 2.142 8 17.585 29 12.160 63 23.644 16 423· 31 

Minas Gera1s 69.738 44 24.540 38 241 6 32.294 40 1.551 44 21.868 29 710 20 11.128 44 12.443 21 1 2.668 14 63.653 43 484 35 
157* - Sanfranc1scana de Januána 27.990 18 8.594 13 101 3 29.419 37 724 21 5.806 8 109 3 6.338 25 6.157 10 274 1 17 411 12 97 7 
158* - Serra Geral de Minas 35.44 7 22 8.384 13 40 1 1.600 2 399 11 7.633 10 7 o 1.220 5 3.195 5 1.812 9 19.686 13 118 8 
159*- Alto Rio Pardo 65 o 1.198 2 41 1 653 1 141 4 2.626 3 82 2 71 o 1.895 3 103 1 1.555 1 87 6 
160* - Chapadões do Paracatu 224 o 5.288 8 44 1 212 o - - 3.588 5 11 1 - - 428 1 100 1 8.970 6 106 8 
162 * - Montes Claros 6.012 4 1.076 2 15 o 410 1 287 8 2.215 3 501 14 3.499 14 768 2 379 2 16.031 11 76 6 

Goiás 975 1 15.513 24 20 1 1.704 2 - - 6.430 9 74 2 - - 4.417 7 - - 11.053 7 7 1 
349*- Serra Geral de Goiás 751 1 2.780 4 10 o 288 o - - 504 1 63 

Ji 
- - 744 1 - - 2.213 1 4 1 

351 *-Chapada dos Veade1ros 3 o 3.583 6 1 o 316 o - - 718 1 1 - - 853 1 - - 2.550 2 1 o 
352 -Vão do Paranã 221 o 5.453 8 2 o 731 1 - - 1 171 2 10 - - 1.136 2 - - 2.621 2 - -
355* - Planalto Go1ano - - 3.697 6 7 o 369 

~I 
- - 4.037 5 - - - 1.684 3 - - 3.669 2 2 o 

Distnto Federal - - 1 467 2 132 4 87 - - 1 467 2 - - - - 394 1 - - 2.240 1 213 1 6 
361 - Brasília - - 1 467 2 132 4 87 oj - - 1 467 2 - - - - 394 1 - - 2.240 1 213 16 

Total da Folha I 158.819 100 64.493 100 3.686 100 79.955 100 13.486 100 74.991 100 3.541 100 25.533 100 59.579 100 19.393 100 149.374 100 1.363 100 

Producão 

Algodão Batata- Cana-de- Melanc1a 
Microrregiões homogêneas herbaceo % Arroz % doce % acucar % Fava % Feijão % ~="uma % Mamona % Mandioca % (1.000 % Milho % 

(t) (t) lt) lt) lt) (t) (t) (t) (t) frutos) (t) 

Bah1a 48.204 54 28.028 36 21 151 85 2.433 468 68 1.073 47 42.386 65 2.038 84 21 406 70 765.702 70 4.197 60 65.798 43 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande 1.941 2 2.710 3 - - 20.21 3 1 - - 691 1 56 3 404 1 15.587 1 15 1 8.943 6 
132 - Chapadões do Rio Corrente 20.536 23 12.145 16 6.926 28 2 051.713 57 13 1 26.814 41 1.176 48 16.423 54 357.062 33 833 12 25.863 17 
133*- Ba1xo Médio São Franc1sco 101 o 114 o 18 o 3.777 o - - 93 1 3 o 25 1 1.662 o 12 o 122 o 
134 - Médio São Francisco 7.042 8 1 468 2 6.838 28 148.700 4 - - 4.137 6 21 1 1.339 4 55.971 5 439 6 6.315 4 
136*- Chapada Diamant1na Mendional 364 o 2.452 3 4.796 19 47.371 1 529 23 1.279 2 414 17 585 2 32.718 3 687 10 7.818 5 
137* - Serra Geral da Bah1a 18 220 21 9.139 12 2.573 10 161.694 5, 531 23 9.372 14 368 15 2.530 8 302.702 28 2.211 31 16.737 11 

Minas Gera1s 39.803 45 31.505 41 2.824 11 1.069.372 30 1.189 53 15.534 24 348 14 9.262 30 223.336 21 2.827 40 67.542 45 
157*- Sanfranc1scana de Januana 17.593 20 1 ?.946 17 1 420 6 966.918 27 579 26 4.729 7 97 4 6.065 20 113.296 10 917 13 20.318 13 
158*- Serra Geral de Minas 18.504 21 8.001 10 394 2 58.480 2 251 11 4.922 8 6 o 1.020 3 61 214 6 1.552 21 1 18.704 12 
159*- Alto Rio Pardo 30 o 1.279 2 360 , 23.178 1 90 4 1.244 2 49 2 63 o 26.124 2 53 1 1.564 2 
160* - Chapadões do Paracatu 135 o 8.492 11 584 2 6.738 o - - 3.373 5 5 o - - 10.341 1 42 1 13.587 9 
162* - Montes Claro 3.541 4 787 1 66 o 14.058 1 269 12 1.266 2 191 8 2.114 7 12.361 2 263 4 13.369 9 

Goiás 636 1 16.146 21
1 

138 1 74.362 2 - - 5.975 9 56 2 - - 86.287 8 - - 15.541 10 
349' - Serra Geral de Goiás 475 1 2.914 4 96 1 13.033 o - - 521 1 43 2 - - 14.504 1 - - 3.308 2 
351 * -Chapada dos Veade~ros 2 o 3.586 5 9 o 14.724 o - - 596 1 2 o - - 16.644 2 - - 3.901 3 
352 - Vão do Paranã 159 o 5.878 7 21 o 31.832 1 - - 1.247 2 11 o - - 21 466 2 - - 3.122 2 
355*- Planalto G01ano - - 3.768 5 12 o 14.773 1 - - 3.611 5 - - - - 33.673 3 - - 5.210 3 

Distnto Federal - - 1.760 2 665 3 1.733 o - - 1.320 2 - - - - 7.080 1 - - 2.419 2 
361 - Bras(lia - - 1.760 2 665 3 1.733 o - -. 1.320 2 - - - - 7.080 1 - - 2.419 2 

Total da Folha 88.643 100 77 439 100 24.778 100 3.578.935 100 2.262 I 100 65.215 _1~~~~-~ 30.668 100 11.082.405 100 7.024 100 151.300 100 

* Microrregiões parc1almente .:on~1das na Folha 
0: o fenômeno ex1ste, mas não at1nge a un1dade adotada na tabela. - o fenômeno não ex1ste. 
Fontes: M. A. SUPLAN- Producão Aqncola Mun1c1pal da Bah1a e Minas Gera1s. 1969/1970/1971 Bolet1m do Departamento de Estatística da Secreta na do PlaneJamento e Coordenacão de Estado de Goiás- Producão Agrí
cola Mun1c1pal de Goiás, 1969/1970/1971 M. A. SUPLAN/EAGRI- Producão Agncola Mun1c1pal do Distnto Federal. 1969/1970/1971. 



TABELA 5 XLIX 
Principais culturas permanentes- Área colhida e produção- Média no triênio 1969/1970/1971 

Área colhida 

Algodão 
% Banana % Café % 

Laranja % 
Mango % 

Si sal 
% Outros % Microrregiões homogêneas arbóreo (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) 

(h a) 

Bahia 2 941 99 1 277 57 858 72 950 70 1 170 80 667 100 489 59 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande - - 79 4 2 o 15 1 24 2 o o 150 18 
132 - Chapadões do Rio Corrente 2 933 99 468 21 - - 648 48 782 53 - - 13 2 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 3 o - - 1 o 2 o - - 17 2 
134 - Médio São Francisco - - 72 3 - - 1 o - - - - 5 1 
136*- Chapada Diamantina Meridional 8 o 187 8 232 20 64 5 116 8 - - 87 10 
137*- Serra Geral da Bahia - - 468 21 624 52 221 16 246 17 667 100 217 26 

Minas Gerais 35 1 498 23 - - 254 19 218 15 - - 164 20 
157*- Sanfranciscana de Januária 33 1 264 12 - - 96 7 88 6 - - 22 3 
158*- Serra Geral de Minas - - 115 5 - - 22 2 6 o - - 58 7 
159*- Alto Rio Pardo - - 64 3 - - 55 4 93 7 - - 41 5 
160*- Chapadões do Paracatu 2 o 15 1 - - 66 5 21 1 - - 37 4 
162*- Montes Claros - 40 2 - - 15 1 10 1 - - 6 1 

Goiás - - 234 11 169 14 86 6 - - - - 26 3 
349* - Serra Geral de Goiás - - 26 1 11 1 21 1 - - - - 13 2 
351 * - Chapada dos Veadeiros - - 34 2 13 1 25 2 - - - - 4 o 
352 -Vão do Paranã - - 90 4 120 10 3 o - - - - 4 o 
355*- Planalto Goiano - - 84 4 25 2 37 3 - - - - 5 1 

Distrito Federal - - 212 9 170 14 64 5 69 5 - - 156 18 
361 - Brasília - - 212 9 170 14 64 5 69 5 - - 156 18 

Total da Folha 2 976 100 2 221 100 1 197 100 1 354 100 1 457 100 667 100 835 100 

Produção 

Algodão 
% Banana 

% 
Café 

% 
Laranja 

% 
Manga % Si sal % Microrregiões homogêneas arbóreo (1 000 (t) (1 000 (1 000 

(t) (t) cachos) frutos) frutos) 

Bahia 1 697 99 1 656 60 419 71 49 538 65 47 754 83 139 100 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande - - 1?1 4 1 o 2 009 3 815 1 o o 
132 - Chapadões do Rio Corrente 1 692 99 295 11 - - 24 275 32 26 746 47 - -
133*- Baixo Médio São Francisco - - 5 o - - 305 o 532 1 - -
134 - Médio São Francisco - - 112 4 - - 115 o - - - -
136* - Chapada Diamantina Meridional 5 o 597 22 220 37 5 894 8 5 840 10 - -
137*- Serra Geral da Bahia - - 526 19 198 34 16 940 22 13 821 24 139 100 

Minas Gerais 18 1 617 22 - - 19 695 26 8 678 16 - -
157*- Sanfranciscana de Januária 17 1 324 12 - - 10 471 14 4 481 8 - -
158*- Serra Geral de Minas - - 152 6 - - 2 355 3 325 1 - -
159*- Alto Rio Pardo - - 62 2 - - 4 500 6 2 485 4 - -
160*- Chapadões do Paracatu 1 o 29 1 - - 1 309 2 967 2 - -
162 * - Montes Claros - - 50 2 - - 1 060 1 420 1 - -

Goiás - - 251 9 130 22 4 113 5 - - - -
349* - Serra Geral de Goiás - - 32 1 7 1 875 1 - - - -
351 *-Chapada dos Veadeiros - - 42 2 9 2 1 604 2 - - - -
352 -Vão do Paranã - - 82 3 95 16 205 o - - - -
355*- Planalto Goiano - - 95 3 19 3 1 429 2 - - - -

Distrito Federal - - 244 9 40 7 2 400 3 693 1 - -
361 - Brasília - - 244 9 40 7 2 400 3 693 1 - -

Total da Folha 1 715 100 2 768 100 589 100 75 746 100 57 125 100 139 100 

* Microrregiões parcialmente contidas na Folha 
0: o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -: o fenômeno não existe. 
Fontes: M A SUPLAN- Produção Agrícola Municipal da Bahia e Minas Gerais, 1969/1970/1971 Boletim do Departamento de Estatística da Secretaria do Planejamento e 
Coordenacão do Estado de Goiás- Produção Agrícola Municipal de Goiás, 1969/1970/1971 M A. SUPLAN/EAGRI- Produção Agrícola Municipal do Distrito Federal, 1969/ 
1970/1971 
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TABELA 5.L 
Prmc1pa1s culturas temporanas- Area colh1da e producão- Média no triênto 1974/1975/1976 

Area colhida 

Algodão ' Batata- Cana-de- Mamo- Man- Melan- Toma-~ 
Microrregiões homogêneas herbáceo % Arroz % doce % acúcar % Fava % Feijão % Fumo % na % dioca % c1a % Milho % te % Outros 

(h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) I (h a) 

Bah1a 72.823 56 23.214 37 2.251 86 28.487 62 1 104 24 48.984 57 2.993 96 26.319 82 68.383 69 8.8491 77 72.922 49 52 18 393 
131 * - Chapadões do Alto Rio Grande 2.147 2 1.201 2 7 o 681 1 - - 1.764 2 100 3 420 1 993 1 22 o 1.950 o 6 2 4 
132 - Chapadões do Rio Corrente 8.442 6 13.225 22 918 35 14.478 32 81 2 25.641 30 1.085 35 17.669 55 36.912 37 1.951 17 31.977 22 30 11 13 
133* - Ba1xo Médio São Franc1sco 213 o 243 o 9 o 156 o - - 587 1 7 o 567 2 566 1 26 o 621 o o o 46 
134 - Media São Franc1sco 15.538 12 1.876 3 748 29 3.700 8 133 3 1.377 2 6 o 2.933 9 4.371 4 594 5 11.133 8 3 1 58 
136'- Chapada Diamant1na Mendional 683 1 1.971 3 74 3 2.179 5 19 o 2.090 2 570 18 527 2 2.000 2 307 3 5.411 4 6 2 76 
137* - Serra Geral da Bah1a 45.800 35 4.698 7 495 19 7.293 16 871 1917.525 20 1.225 40 4.203 13 23.541 24 5.949 52 21.830 15 7 2 196 

Minas Gera1s 57.008 44 16.681 26 185 7 15.599 34 3.100 66 27.251 32 95 3 5.846 18 26.069 26 2.527 22 55.723 38 19 7 1.379 
157*- Sanfranc1scana de Januana 9.473 7 4.553 7 73 3 11.277 25 1.165 25 6.032 7 25 1 2.788 9 18.316 18 933 8 12.918 9 - - 993 
158*- Serra Geral de Minas 43.293 34 4.386 7 43 2 1.527 3 390 8 4.898 6 6 o 865 2 2.841 3 1.153 11 17.630 12 - - 80 
159* - Alto Rio Pardo o o 1.728 3 271 1 793 2 328 7 3.382 4 53 2 44 o 1.976 2 37 o 3.743 3 1 o 70 
1 60' - Chapadões de Paracatu 147 o 4.923 8 24 1 235 o - - 9.347 11 - - - - 586 1 49 o 8.955 6 18 7 113 
162'- Montes Claros 4.095 3 1.091 1 18 o 1 .767 4 1.21 7 26 3.592 4 11 o 2.149 7 2.350 2 355 3 12.477 8 o o 123 

Goiás 534 o 23.180 36 27 1 1.371 3 478 10 8.354 10 43 1 - - 4.661 5 68 1 17 013 11 6 2 386 
349'- Serra Geral de Goiás 230 o 7.215 11 3 o 103 o - - 1.284 1 22 1 - - 1.003 1 68 1 3.699 2 - - 10 
351'- Chapada dos Veade~eos 1 o 3.623 6 4 o 292 1 - - 1.600 2 2 o - - 1.070 1 - - 3.106 2 - - 123 
352 - Vão do Paranã 171 o 7.695 12 o o 669 1 478 10 2.482 3 19 o - - 1 442 2 - - 5.210 4 - - 112 
355* - Planalto Go1ano 132 o 4.647 7 20 1 307 1 - - 2.988 4 - - - - 1.146 1 - - 4.998 3 6 2 141 

Distnto Federa I - - 918 1 148 6 291 1 - - 1.534 1 1 o - - 473 o 13 o 2.237 2 210 73 328 
361 -Brasília - - 918 1 148 6 291 1 - - 1.534 1 1 o - - 473 o 13 o 2.237 2 210 73 328 

Total da Folha 130.365 100 63.993 100 2.611 100 45.748 i 100 4.682 100 86.123 100 3.132 100 32.165 100 99.586 100 11.457 100 147.895 100 287 100 2.486 

c 
CJ) 

o 
-o 
o 
-1 
m 
z 
n 
:r; 
r 
o 
}> 

Microrregiões homogêneas 

Bah1a 
131'- Chapadões do Alto Rio Grande 
132 - Chapadões do Rio Corrente 
133* - Ba1xo Médio São Franc1sco 
134 - Médio São Franc1sco 
136' - Chapada Diamantina Mendional 
137* - Serra Geral da Bah1a 

Minas Gera1s 
157* - Sanfranc1scana de Januána 
158' - Serra Geral de Minas 
159' - Alto Rio Pardo 
160' - Chapadões de Paracatu 
162* - Montes Claros 

Goiás 
349* - Serra Geral de Goiás 
351 * - Chapada dos Veade1ros 
352 -Vão do Paranã 
355' - Planalto Go1ano 

Distnto Federal 
361 - Brasília 

Algodão 
herbáceo 

(t) 

34.289 
1.258 
7.570 

76 
4.965 

253 
20.167 

27.983 
4.225 

20.918 
1 

84 
2.755 

383 
188 

o 
98 
97 

-
-

Batata-
% Arroz % doce % 

(t) (t) 

55 30.138 45 20.507 90 
2 2.522 4 110 o 

12 16.020 24 10.734 48 
o 190 o 39 o 
8 1.756 2 6.355 28 
o 3.131 5 986 4 

33 6.519 10 2.283 10 

45 13.481 20 1.608 7 
7 4.862 8 588 4 

34 2.571 4 330 1 
o 1.441 2 271 1 
o 3.599 5 327 1 
4 1.008 1 92 o 

o 22.550 34 201 1 
o 7.721 12 31 o 
o 3.626 5 28 o 
o 6.670 10 2 o 
o 4.533 7 140 1 

- 936 1 546 2 
- 9361 1 546 2 

Produ cão 

Cana-de-
acúcar % Fava % Feijão % Fumo % 

(t) (t) (ti (t) 

1.212.944 69 549 24 20.483 52 1.718 94 
32.790 1 - - 1.773 4 110 6 

678.029 39 49 2 9.615 24 637 35 
6.332 o - - 221 1 3 o 

151.090 9 200 7 1.005 3 6 o 
70.722 4 11 o 1.047 3 362 20 

273.981 16 399 15 6.822 17 600 33 

482.401 I 28 1.768 65 14.949 38 78 4 
356.130 20 660 25 3.696 9 20 1 

45.619 3 213 7 2.331 6 3 o 
26.855 2 261 10 1.931 5 50 3 

3.766 o - - 5.311 14 - -
50.031 3 634 23 1.680 4 5 o 

49.103 3 289 11 3.739 9 39 2 
2.781 o - - 623 2 22 1 
8.581 o - - 814 2 1 o 

25.005 2 289 11 925 2 16 1 
12.736 1 - - 1.377 3 - -

3.737 o - - 537 1 1 o 
3.737 o - - 537 1 1 o -1 

m 
JJ 
JJ Total da Folha 62.655 100 67105j10o 22.862 100 1.748.185 100 2.706 100 39.708 100 _1.836 100 

<:. *Microrregiões parc~almente conttdas na Folha. 
~ O: o fenômeno extste mas não atmge a untdade adotada na tabela. - o renônem.o não extste. 
CJ1 Fonte: Fundacão IBGE- Producão Agncola Mun1c1pal- Bah1a. Minas Gera1s, Go1ás e Distnto Federal- 1974/1975/1976. 

Melancia 
Mamona % Mandioca % (1.000 % Milho % Tomate 

(t) (t) frutos) (t) (t) 

22.648 86 754.849 61 6.063 70 54.777 40 626 
382 1 12.706 1 20 o 1.362 o 17 

15.120 58 368 613 31 983 11 27.879 21 450 
412 2 5.235 o 21 o 323 o 2 

2.890 11 92.647 7 884 10 9.714 7 32 
353 1 37.607 3 314 4 3.885 3 <l-4 

3.491 13 238.041 19 3.841 45 11.614 9 81 

3.585 14 400.613 32 2.666 30 58.613 43 249 
1.693 7 293.366 24 1 584 18 12.089 9 -

570 2 35.092 3 771 9 13.568 10 -
42 o 29.401 2 47 o 2.049 1 9 

- - 8.835 o 23 o 20.648 15 239 
1.280 5 33.919 3 241 3 10.259 8 1 

- - 88.740 7 35 o 19.750 15 93 
- - 18.039 1 35 o 4.233 3 -
- - 21.323 2 - - 3.719 3 -
- - 28.762 2 - - 5.499 4 -
- - 20.616 2 - - 6.299 5 93 

- - 2.457 o 36 o 2.524 2 5.569 
- - 2.457 o 36 o 2.524 2 5.569 

26.233 100 1.246.659 100 8.800 100 135.664 100 6.537 
--

% 

16 
o 
1 
2 
2 
3 
8 

55 
40 

3 
2 
5 
5 

16 
o 
6 
4 
6 

13 
13 

100 

% 

10 
o 
7 
o 
o 
1 
1 

4 
-
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o 
4 
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1 
-
-
-

1 

85 
85 

100 



TABELA 5 LI 
Principais culturas permanentes- Área colhida e produção- Média no triênio 1974/1975/1976 

Área colhida 

Microrregiões homogêneas 
Algodão 

% Banana % Café 
% 

Laranja % 
Limão % 

Manga % Sisal 
% 

Outros % 
arbóreo (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) 

(h a) 

Bahia 6 325 100 1 905 49 603 25 1 365 68 56 21 1 492 81 1 015 100 813 73 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande - - 188 5 1 o 25 1 4 1 253 14 - - 298 27 
132 - Chapadões do Rio Corrente 3 287 52 922 23 - - 999 50 2 1 1 017 55 - - 6 o 
133*- Baixo Médio São Francisco - - 5 o - - 4 o 2 1 8 o - - 15 1 
134 - Médio São Francisco - - 39 1 - - 7 o 6 2 16 1 - - 57 5 
136* - Chapada Diamantina Meridional 7 o 142 4 85 4 90 5 3 1 49 3 202 20 108 10 
137*- Serra Geral da Bahia 3 031 48 609 16 517 21 240 12 39 15 149 8 813 80 329 30 

Minas Gerais 15 o 744 19 1 597 67 385 19 29 11 232 13 - - 163 15 
157*- Sanfranciscana de Januária 15 o 382 10 - - 120 6 10 4 107 6 - - 10 1 
158* - Serra Geral de Minas - - 101 3 7 o 20 1 3 1 5 o - - 25 2 
159*- Alto Rio Pardo - - 149 4 1 587 67 166 8 2 1 101 6 - - 107 10 
160*- Chapadões do Paracatu - - 52 o o o 68 3 11 4 11 1 - - 20 2 
162*- Montes Claros - - 60 2 3 o 11 1 3 1 8 o - - 1 o 

Goiás - - 431 11 132 5 54 3 1 o 1 o - - 9 1 
349* - Serra Geral de Goiás - - 92 2 3 o 11 1 - - 1 o - - 7 1 
351 *-Chapada dos Veadeiros - - 60 2 18 1 18 1 - - - - - - - -
352 -Vão do P"tranã - - 121 3 71 3 1 o - - - - - - 2 o 
355*- Planalto Goiano - - 158 4 40 1 24 1 1 o - - - - - -

Distrito Federal - - 833 21 83 3 196 10 181 68 111 6 - - 124 11 
361 - Brasília - - 833 21 83 3 196 10 181 68 111 6 - - 124 11 

Total da Folha 6 340 100 3 913 100 2 415 100 2000 100 267 100 1 836 100 1 015 100 1 109 100 

Produção 

Microrregiões homogêneas 
Algodão 

% 
Banana % Café % 

Laranja % 
Limão % Manga % Sisal % 

arbóreo (1 000 
lt) 

(1 000 (1 000 (1 000 (t) 
(t) cachos) frutos) frutos) frutos) 

Bahia 3 580 100 1 576 49 215 13 66 484 68 5 141 22 89 718 84 1 165 100 
131'- Chapadões do Alto Rio Grande - - 218 7 1 o 1 999 2 368 2 8 419 8 - -
132 - Chanadões do Rio Corrente 1 474 41 540 17 - - 40 645 42 216 1 70 249 66 - -
133*- Baixo Médio São Francisco - - 6 o - - 215 o 120 o 292 o - -
134 - Médio São Fraricisco - - 34 1 - - 923 1 590 3 825 1 - -
136'- Chapada Diamantina Meridional 3 o 195 6 58 3 4 834 5 402 2 3 393 3 85 7 
137' - Serra Geral da Bahia 2 103 59 583 18 156 10 17 868 18 3 445 14 6 540 6 1 080 93 

Minas Gerais 7 o 621 19 1 374 80 20 487 21 1 823 8 11 601 11 - -
157*- Sanfranciscana de Januária 7 o 322 10 - - 8 299 9 683 3 6 575 7 - -
1 58' - Serra Geral de Minas - - 85 3 3 o 1 360 1 280 1 147 o - -
159'- Alto Rio Pardo - - 88 3 1 366 80 4 976 5 370 2 3 724 3 - -
160' - Chapadões do Paracatu - - 64 2 1 o 5 340 5 341 1 881 1 - -
162'- Montes Claros - - 62 1 4 o 512 1 149 1 274 o - -

Goiás - - 334 10 74 4 3 402 3 60 o 90 o - -
349' - Serra Geral de Goiás - - 87 3 2 o 520 o - - 90 o - -
351'- Chapada dos Veadeiros - - 47 1 16 1 1 071 1 - - - - - -
352 -Vão do Paranã - - 105 3 33 2 33 o - - - - - -
355'- Planalto Goiano - - 95 3 23 1 1 778 2 60 o - - - -

Distrito FerJeral - 694 22 46 3 7 440 8 16 222 70 5 596 5 - -
361 - Brasília - - 694 22 46 3 7 440 8 16 222 70 5 596 5 - -

Total da Folha . 3 587 100 3 225 100 1 709 100 97 813 100 23 246 100 107 005 100 1 165 100 

* Microrregiões parcialmente contidas na Folha 
0: o fenômeno_ existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -: 0 fenômeno não existe 
Fonte: Fundaçao IBGE- Produção Agrícola Municipal- Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal- 1974. 1975 e 1976 
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TABELA 5 LII 
Utilização do espaço agropecuário- Efetivo dos rebanhos- 1970 e 1975 

Microrregiões homogêneas 

Bahia 
131 *-Chapadões do Alto Rio Grande 
132 - Chapadões do Rio Corrente 
133*- Baixo Médio São Francisco 
134 - Médio São Francisco 
136*- Chapada Diamantina Meridional 
137*- Serra Geral da Bahia 

Minas Gerais 
157*- Sanfranciscana de Januária 
158*- Serra Geral de Minas 
159* - Alto Rio Pardo 
160* - Chapadões do Paracatu 
162*- Montes Claros 

Goiás 
349* - Serra Geral de Goiás 
351 *-Chapada dos Veadeiros 
352 -Vão do Paranã 
355'- Planalto Goiano 

Distrito Federal 
361 - Brasília 

-----

Total da Folha 

------

--

Mie r orregiões homogêneas 

a Bahi 
131' 
132 
133* 
134 
136' 
137' 

- Chapadões do Alto Rio Grande 
- Chapadões do Rio Corrente 
- Baixo Médio São Francisco 
- Médio São Francisco 
- Chapada Diamantina Meridional 
- Serra Geral da Bahia 

Mina 
157' 
158' 
159' 
160' 
162' 

s Gerais 
- Sanfranciscana de Januária 

s Goiá 
349' 
351 * 
352 
355* 

-Serra Geral de Minas 
- Alto Rio Pardo 
-Chapadões do Paracatu 
- Montes Claros 

- Serra Geral de Goiás 
- Chapada dos Veadeiros 
- Vão do Paranã 
- Planalto Goiano 

Distr 
361 

ito Federal 
- Brasília 

To ta I da Folha 

----------

Total Bovinos % 

1 754 184 802 872 38 
158 006 88 747 4 
282 206 178 450 8 

31 860 14 133 1 
315 910 123 767 6 
359 459 123 361 6 
606 743 274 414 13 

1 172 000 835 303 40 
373 847 252 252 12 
263 300 166 533 8 

63 988 41 850 2 
125 218 98 312 5 
345 647 276 356 13 

607 088 453 839 21 
196 372 152 144 7 

74 163 51 709 2 
1 58 762 114 619 5 
177 791 135 367 6 

48 862 30405 1 
48 862 30 405 1 

3 582134 2 122 419 100 

c___ ___ ----- - -

Total Bovinos % 

2 275 928 1 185 751 38 
216 231 137 200 4 
385 607 269 566 9 

33 830 16 474 o 
450151 227 527 7 
489 276 159 945 6 
700 833 375 039 12 

1 4 78 102 1 107 574 36 
525 199 394 345 13 
293 440 212 792 7 
105 404 61 102 2 
160 866 115 212 4 
393 193 324 123 10 

949 364 763 581 26 
275 158 218 985 7 
108 680 77 704 2 
275 503 226 238 7 
290 023 240 654 9 

65 925 40 473 1 
65 925 40 473 1 

4769319 3 097 379 100 

* Microrregiões contidas parcialmente na Folha 

1970 

Suínos % EqlJinos % Caprinos 

459 453 59 84 967 43 133.009 
36 019 5 9 916 5 5 761 
68 428 9 14 535 7 1 961 

5 853 1 1 975 1 3 487 
95 578 12 17 303 9 31 182 
92 004 12 13 173 7 57 283 

161 571 21 28 065 14 33 335 

225 097 29 60 507 31 10 899 
76 130 10 23 147 12 4 236 
67 122 9 16 382 8 2 548 
16 506 2 2144 1 214 
16 047 2 4 715 2 1 768 
49 292 6 14119 7 2 133 

74 622 10 48 920 25 11 742 
16 872 2 17 431 9 3 303 
10 361 1 8 544 4 1 388 
20 899 3 12 438 6 4 360 
26 490 3 10 507 5 2 691 

14 381 2 3 103 1 503 
14 381 2 3 103 1 503 

---

773 553 100 197 497 100 156 153 

---L------ ___ L___~-

1975 

---- --,-

Suínos % EqUinos % Caprinos 

519 227 57 94 696 43 194 290 
41 934 5 12 236 5 7 116 
80 996 9 17 797 8 2 312 

6 038 o 1 859 1 4 129 
108 454 12 19 960 9 36 062 
122 024 13 14 850 7 105 072 
159 781 18 27 994 13 39 599 

259 043 29 68 991 31 13 520 
88 988 10 24 783 11 4 554 
56 102 6 14 890 7 3 904 
33 430 4 7 009 3 465 
28 686 3 10 844 5 2 052 
51 837 6 11 465 5 2 545 

106 576 14 54 732 26 8 687 
27 319 3 19 721 10 3 113 
18 527 2 9 458 4 805 
26 335 3 13 677 6 3 456 
34 335 4 11 876 5 1 313 

22 360 2 3 092 1 -
22 360 2 3 092 1 -

907 206 100 221 511 100 216 497 

0: o fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada na tabela -:o fenômeno não existe 
Fonte: Fundação IBGE, Censos Agropecuários da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, 1970 e 1975 

Bufa-
% Ovinos % Asininos % Muares % li nos % 

85 217 243 89 33 389 80 23 240 51 11 17 
4 11 617 5 3 707 9 2 239 5 - -
1 9 544 4 4 566 11 4 722 10 - -
2 4 125 2 1 949 5 338 1 - -

20 37 435 15 7 242 17 3 403 7 - -
37 57 035 23 10 013 24 6 579 15 11 17 
21 97 487 40 5 912 14 5 959 13 - -

7 20 790 8 5 651 14 13 739 30 14 21 
3 9 490 4 4 379 11 4 213 10 - -
2 6 939 3 347 1 3 429 7 - -
o 556 o 375 1 2 343 5 - -
1 2 928 1 164 o 1 280 3 4 6 
1 877 o 386 1 2 474 5 10 15 

8 6 655 3 2 413 6 8 856 19 41 62 
2 1 797 1 1 368 4 3 444 7 13 20 
1 338 o 185 o 1 624 3 14 21 
3 3 319 1 530 1 2 586 6 11 17 
2 1 201 1 330 1 1 202 3 3 4 

o 184 o 63 o 223 o - -
o 184 o 63 o 223 o - -

100 244 872 100 41 516 100 46 058 100 66 100 

-,-------- ------

Bufa-
% Ovinos % !Asininos % Muares % li nos % 

90 238 341 92 26 658 86 16 896 46 69 15 
3 13 371 6 2 693 9 1 678 5 3 1 
1 8 41 o 3 3 308 11 3 158 9 60 13 
2 3 405 1 1 655 1 270 o - -

17 50 345 19 5 495 18 2 302 6 6 1 
49 72 290 28 9 718 31 5 377 15 - -
18 90 520 35 3 789 12 4111 11 - -

6 13 674 6 3 049 10 12 147 33 104 23 
2 6 417 3 2 324 8 3 698 10 90 20 
2 2 511 1 143 o 3 098 8 - -
o 547 o 272 1 2 579 7 - -
1 3 317 2 16 o 738 2 1 o 
1 882 o 294 1 2 034 6 13 3 

4 6 313 2 1 386 4 7 811 21 278 62 
1 1 890 1 936 3 3 172 9 22 5 
o 379 o 125 o 1 676 4 6 1 
2 3 307 1 273 1 1 992 5 225 50 
1 737 o 52 o 971 3 25 6 

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

--L-

100 258 328 100 31 093 100 36 854 100 451 100 
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TABELA 5.LI11 
Estrutura fundiána: número e área de estabelecimentos (km2), segundo os estratos de área em 1970 e 1975 

1970 

Microrregiões homogêneas 
Total 0-50 ha 50-200 ha 200-500ha 500-2.000 ha 

Área % N~ % Área % N' % Área % N~ % Are a % N~ % Área % N~ 

Bah1a 30.346 100 86.107 100 8.071 27 73.676 86 8.869 28 10.148 12 4.823 16 1.730 2 3.859 13 474 
131 *-Chapadões do Alto R. Grande 2.484 100 8.523 100 772 31 7.857 92 504 20 524 6 288 12 89 1 379 15 43 
132 - Chapadões do Rio Corrente 5.670 100 15.034 100 1.646 29 12.531 83 1.818 32 2.065 14 951 17 340 2 640 11 86 
133*- Ba1xo Médio São Franc1sco 851 100 1 472 100 78 9 1.288 88 118 14 116 8 151 18 49 3 140 16 15 
134 -Médio São Fronc1sco 7.312 100 10.619 100 1.009 14 8.151 78 1.678 23 1.844 17 1.289 18 458 4 1.080 15 131 
136*- Chapada Diamant. Mendional 1.778 100 24.230 100 1.254 70 23.752 98 294 17 428 2 105 6 37 o 125 7 13 
137*- Serra Geral da Bah1a 12.251 100 26.229 100 3.312 27 20.097 77 4.457 36 5.171 20 2.039 17 757 3 1.495 12 186 

Minas Gerats 35.148 100 29.118 100 3.800 11 20.070 69 6.093 17 6.256 21 5.142 15 1.641 6 8.528 24 930 
157*- Sanfranctscana de Januárra 12.728 100 8.861 100 1.264 10 5.453 61 2.412 19 2.396 27 2.102 17 670 8 2.438 19 279 
158* -Serra Geral de Minas 6.480 100 9.542 100 1.289 20 7.171 75 1.696 26 1.873 20 1.074 17 357 4 871 13 107 
159*- Alto Rio Pardo 1.474 100 4.005 100 497 35 3.426 85 415 28 484 12 184 12 61 2 255 17 31 
160*- Chapadões do Paracatu 7.773 100 1.246 100 67 2 279 22 393 5 359 29 816 10 253 21 2.746 35 276 
162*- Montes Claros 6.693 100 5.464 100 683 10 3.741 69 1.177 18 1.144 21 966 14 300 5 2.218 33 237 

Goiás 32.184 100 11.174 100 1.366 5 5.050 45 3.404 11 3.130 28 5.258 16 1.604 14 11.412 35 1.105 
349*- Serra Geral de Goiás 12.564 100 3.440 100 306 3 1.307 39 1.028 8 945 27 1.971 16 584 17 5.204 41 493 
351 •- Chapada dos Veade~ros 4.494 100 1.817 100 250 7 880 49 517 11 459 25 948 21 295 16 1.414 31 145 
352 -Vão do Paranã 8.354 100 3.812 100 590 7 2.077 54 1.112 13 1.048 27 1.318 16 405 11 2.110 25 210 
355*- Planalto Go1ano 6.772 100 2.105 100 220 3 786 38 747 11 678 32 1.021 15 320 15 2.684 40 257 

Distnto Federal 1.701 100 1.913 100 252 15 1 457 76 301 18 316 17 289 17 84 4 440 26 48 
361 - Brasília 1.701 100 1.913 100 252 15 1.457 76 301 18 316 17 289 17 84 4 440 26 48 

Total da Folha 99.379 100 128.312 100 13.489 14 100.253 78 18.667 19 19.850 15 15.512 16 5.059 4 24.239 24 2.557 

1975 

Microrregiões homogêneas 
Total 0-50 ha 50-200 ha 200-500ha 500-2.000 ha 

Área % N~ % Área % N' % Área % N~ % Are a % N~ % Área % N~ 

Bah1a 45.468 100 84.079 100 8.209 18 68.755 82 10.617 23 12.025 14 6.522 14 2.333 3 6.478 14 764 
131*- Chapadões do Alto R. Grande 6.761 100 8.795 100 907 13 7.376 84 924 14 1.021 12 706 10 240 3 1.010 15 118 
132 -Chapadões do Rio Corrente 9.331 100 13.841 100 1.597 17 10.360 75 2.384 26 2.668 19 1.656 18 563 4 1.689 18 208 
133*- Ba1xo Medio S. Franc1sco 1.143 100 1.298 100 85 7 1.107 85 146 13 111 9 91 8 56 4 157 14 17 
134 -Médio São Franc1sco 11.402 100 10.890 100 912 8 8.239 76 1.706 15 1.903 17 1.351 12 482 4 1.603 14 186 
136*- Chapada Diamant. Mendional 2.473 100 23.930 100 1.541 63 23.258 98 480 19 578 2 203 8 70 o 185 7 22 
137*- Serra Geral da Bah1a 14.358 100 25.325 100 3.167 22 18.415 72 4.977 35 5.744 23 2.515 18 922 4 1.834 12 213 

Minas Gerats 40.363 100 33.861 100 3.925 10 23.351 69 6.557 16 7 403 22 5.373 13 1.72.6 5 10.117 25 1.080 
157*- Sanfranctscana de Januána 12.986 100 9.603 100 1.241 10 5.885 61 2.536 20 2.664 28 2.011 15 649 7 3.038 23 326 
158*- Serra Geral de Minas 7.628 100 10.676 100 1.284 17 8.230 77 1.700 22 1.875 18 1.096 14 363 3 1..409 18 155 
159*- Alto Rio Pardo 3.856 100 6.543 100 745 19 5.144 79 581 15 1.216 19 -347 9 118 2 446 12 53 
160*- Chapadões do Paracatu 9.065 )00 1.701 100 79 1 349 21 739 8 637 38 1.036 11 313 18 2.950 33 297 
162*- Montes Claros 6.828 100 5.338 100 576 8 3.743 70 1.001 15 1.011 19 883 13 283 5 2.274 33 249 

Goiás 40.449 100 10.848 100 1.178 3 4.274 39 3.571 9 3.226 30 5.602 14 1.697 16 12.816 31 1.264 
349* - Serra Geral de Goiás 14.786 100 3.449 100 319 2 983 28 1.270 9 1.129 33 2.241 15 664 19 5.493 37 542 
351 *-Chapada dos Veade~ros 5.767 100 2.040 100 280 5 1.136 56 502 9 442 22 850 15 255 12 1.584 27 151 
352 - Vão do Paraná 11.283 100 3.057 100 374 31 1.252 41 1.064 9 981 32 1.347 12 419 14 3.011 27 293 
355*- Planalto Go1ano 8.613 100 2.302 100 205 2 903 39 735 9 674 29 1.164 13 359 16 2.728 32 278 

Distnto Federal 1.851 100 1.859 100 220 12 1.304 70 381 21 395 2 338 18 102 5 463 25 48 
361 - Brasília 1.851 100 1.859 100 220 12 1.304 70 381 21 395 21 338 18 102 5 463 25 48 

Total da Folha 128.131 100 130.647 100 13.532 11 97.684 75 21.126 16 23.049J18 17.835 j 14 5.858 1 4 29.874 23 3.156 

*Microrregiões parctalmente conttdas na Folha. 
0: o fenômeno extste mas não atmge a untdade adotada na tabela. - o fenômeno não extste. 
Fonte: Fundacão IBGE- Censo Agropecuáno da Bah1a, Minas GeraiS, Goiás e Distrito Federal- 1970 e 1975. 

>2.000 ha 

% Área % N~ % 

o 4.724 16 79 o 
1 541 22 10 o 
1 615 11 12 o 
1 364 43 4 o 
1 2.256 30 35 o 
o - - - -
1 948 8 18 o 

3 11.585 33 221 1 
3 4.512 35 63 1 
1 1.550 24 34 o 
1 123 8 3 o 

22 3.751 48 79 6 
4 1.649 25 42 1 

10 10.744 33 285 3 
14 4.055 32 111 3 

8 1.365 30 38 2 
6 3.224 39 72 2 

12 2.100 31 64 3 

3 419 24 8 o 
3 419 24 8 o 
2 27 472 28 593 o 

>2.000 ha 

% Área % N~ % 

1 13.642 31 202 o 
1 3.214 48 40 o 
2 2.005 21 42 o 
1 664 58 7 1 
2 5.830 51 80 1 
o 64 3 2 o 
1 1.865 13 31 o 

3 14.391 36 301 1 
3 4.160 32 79 1 
1 2.139 29 53 1 
o 1.737 45 12 o 

17 4.261 47 105 6 
5 2.094 31 52 1 

12 17.282 43 387 3 
16 5.463 37 131 4 

7 2.551 44 56 3 
9 5.487 49 112 4 

12 3.781 44 88 4 

3 449 24 10 1 
3 449 24 10 1 

2 45.764 36 900 1 
-



tanto em área quanto em número de propriedades, com exceção 
da categoria 0-50, que, como acima assinalado, não diminuiu na 
sua área total. apesar do decréscimo no número total de estabele
cimentos que o compõe 

A Tabela 5. LIV expressa a capacidade de uso das áreas obtida 
através do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis Esses dados serão comentados posteriormente 
quando da análise da Folha como um todo (Tab. 5 LV) 

Quanto à População Economicamente Ativa (PEA), verifica-se 
(Tab 5 LV) que a presente Folha concentra a maior parte da 
referida PEAno setor primário, registrando aí percentuais de 60 e 
54,4% no período sob consideração Cabe salientar, entretanto, 
que apenas o Distrito Federal não se enquadra nesse contexto 
pelo fato de possuir seu maior contingente (71 ,2%) no setor 
terciário, contra apenas 3,9% no setor primário. Desta maneira, a 
predominância do setor primário para a Folha como um todo é 
ainda mais acentuada que a denotada pelos percentuais já referi
dos, pois, quando analisados os dados com omissão do DF, eles 
sobem a 84,6 e 86,1% demonstrando assim que o grau de rurali
zação da população é ainda muito significativo. 

Finalmente, a Tabela 5 LV, referente à análise dos dados da 
Folha, na parte correspondente à estrutura de uso e requerimento 
de mão-de-obra atuais, denota algumas peculiaridades que a 
seguir são salientadas: 
- o percentual das áreas abrangidas pelas atividades agrícolas, 
em 1 975, entendendo sob esta denominação genérica os culti
vos temporários, os permanentes, bem como os pastos e matas 
plantadas, é acentuadamente baixo (9%) mesmo quando com
parado com os padrões nordestinos, onde geralmente estas ativi
dades ocupam entre 1 5 e 20% da área total; 
-as áreas ocupadas em 1975 por pastos e matas naturais eram 
consideravelmente elevadas (81 ,3%). denotando com isto uma 
baixa intensificação do setor primário da economia; e 
-as terras produtivas não utilizadas, bem como as inaproveitá
veis, 6,4 e 3,3%, respectivamente, são pouco significativas 

Desta maneira, à luz desses dados haveria margem considerá
vel para expansão das atividades agrícolas, representada, princi
palmente, pelas áreas atualmente sob vegetação natural 

Esta situação está plenamente confirmada pela estrutura de 
uso potencial. que reflete a capacidade natural de seus recursos 
renováveis, tal como determinada pelo levantamento a que se 

refere o item 5.1 .2. Estes dados, juntamente com os de sua estru
tura atual (1975), são resumidos a seguir, para uma melhor 
comparação. 

Culturas temporárias 
Culturas permanentes 
Pastos plantados 
Pastos naturais 
Matas em geral, terras em des
canso e terras improdutivas 
Total 

Estrutura 
atual% 

2,4 
0,1 
6,5 

45,2 

45,8 
100,0 

Estrutura 
potencial% 

8,9 
36,1 
29,5 
15,5 

10,0 
100,0 

A subutilização atual ressaltada pelo quadro anterior está ple
namente confirmada pelo coeficiente de uso (0,062) referente à 
Folha como um todo ou relação entre requerimento atual de mão
de-obra (318 299 h/ano) e seu correspondente requerimento 
potencial (5 141 911 h/ano) 

Por outro lado, apesar dessa baixíssima utilização do poten
cial disponível, constata-se, ao mesmo tempo, a existência de um 
excesso de força de trabalho atualmente disponível em relação à 
quantidade máxima absorvível em condições de máxima produ
ção e produtividade, simultâneas, como refletido pelo coeficiente 
de excesso (1 ,208) ou relação entre a população economica
mente ativa dependente do setor primário (384 615) e o requeri
mento atual (31 8 299 h/ano) estabelecido pela estrutura de uso e 
as condições tecnológicas hoje aplicadas 

Por último, cabe destacar o também baixo coeficiente de satu
ração (0,062) ou relação entre a oferta atual (384.615) e o requeri
mento potencial (5 141 911 h/ano) de mão-de-obra, o que vem 
demonstrar como o excesso anteriormente comentado poderia 
facilmente ser absorvido, caso mudanças na estrutura de uso 
viessem a ser introduzidas no sentido de alterar o quadro 
anotado. 

A representação gráfica correspondente às microrregiões e 
Unidades Federativas, segundo seus coeficientes de uso, exces
so e saturação, pode ser observada nas Figuras 5 17 e 5.18 para 
os anos de 1970 e 1975 Nelas verifica-se que no período consi
derado não ocorreram mudanças significativas, com exceção da 
Microrregião 157 - Sanfranciscana de Januária, que em 1970 

TABELA 5 LIV 
Área das classes de capacidade de uso segundo as microrregiões 

Classe Microrregiões homogêneas- Área (km2 ) 
e 
Subclasse 131 * 132 133* 134 136' 137' 157' 158* 159' 160' 162' 349' 351' 352 355* 361 349" 355" 135" Total 

LA VOTE R 1 508 1 738 820 3 861 1 324 1 736 4 887 867 - - 4015 1 495 269 2 530 288 90 - - - 25 428 
Solo 162 54 - - 86 - 141 - - - 172 1 378 269 2 473 253 - - - - 4 988 
Clima/solo 984 1 385 820 3 815 997 1 489 4 192 784 - - 3 221 15 - - - - - - - 17 702 
Relevo/solo 99 - - - - - 96 63 - - - 102 - 57 14 15 - - - 446 
Clima/relevo/solo 263 299 - 46 241 247 458 20 - - 622 - - - 21 75 - - - 2 292 

AGRITER 2 909 6 386 1 871 10 043 4 799 9 230 10 437 6 501 5 081 8 208 1 767 3 326 4 812 7 609 7 740 3 239 183 - 162 94 303 
Clima - 336 368 2 957 920 504 321 230 26 - 33 - - - - - - - - 5 695 
Relevo 37 497 - 412 163 1 613 523 107 238 - 325 113 35 964 16 - - - - 5 043 
Solo 2 815 4 346 1 174 3 601 2 226 4006 8 626 5 824 3 316 6 998 1 409 2 687 4 685 5 531 6 855 2 638 61 - 22 66 820 
Clima/relevo - 17 - 47 9 781 - 340 51 - - - - - - - - - - 1 245 
Clima/solo - 251 329 2 840 1 018 2 057 313 - 792 - - 364 - - - - 122 - - 8 086 
Relevo/solo 57 939 - 186 289 269 654 - 658 1 210 - 162 92 1 114 869 601 - - 97 7 197 
Clima/relevo/solo - - - - 174 - - - - - - - - - - - - - 43 217 

MESA TER 24 723 17 334 91 6 772 5 453 5 658 3 697 2 2!:i6 1 043 4046 159 10 555 5 533 4 424 1 251 267 446 - - 93 708 
Clima - - - - - - 451 - - - - - - - - - - - - 451 
Relevo 360 1 527 - 188 166 660 675 926 427 1 158 142 701 735 611 184 168 80 - - 8 708 
Solo 24 306 15 807 91 6 584 5 033 4 548 2 571 1 133 600 2 105 - 9 710 3 066 3 778 769 99 366 - - 80 566 
Relevo/solo 57 - - - 254 450 - 197 16 783 17 144 1 732 35 298 - - - - 3 983 

~~ 

AGROSTER 2 582 13 296 33 2 802 1 264 4 421 9 856 296 885 1 834 503 1 833 1 743 2 726 380 79 - - 1 44 534 
Relevo 553 816 19 902 1 061 2 076 618 144 885 608 11 1 041 1 743 312 331 79 - - 1 11 200 
Solo 2 029 12 451 14 1 900 203 2 345 9 238 152 - 1 226 492 792 - 2 414 49 - - - - 33 305 
Relevo/solo - 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 
---------
SILVA TER 1 242 1 035 1 066 1 489 5 074 1 472 836 1 602 1 362 1 155 529 3 034 3 806 1 730 2 829 376 82 42 36 28.797 
Relevo 1 200 901 1 066 1 214 5 074 1 472 832 1 602 1 362 1 155 529 3 007 3 778 1 653 2 829 376 82 42 36 28 210 
Solo - 73 - 137 - - - - - - - 9 28 25 - - - - - 272 
Relevo/solo 42 61 - 138 - - 4 - - - - 18 - 52 - - - - - 315 

Total 32 964 39 789 3 881 24 967 17 914 22 517 29 713 11 522 8 371 15 243 6 973 20 243 16 163 19019 12 488 4051 711 42 199 286 770 

* Microrregiões parcialmente contidas na Folha **Área não incluída na Folha 
Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis- Divisão de Uso Potencial da Terra do Projeto RADAMBRASIL (anexo a este relatório) 
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TABELA 5 LV 
Análise da Folha SD 23 Brasília 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais - 1 970 e 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Estados Área Índice 
Requerimento Área 

recenseada de recenseada 
(km2) 

te c no- mão-de-obra (km2) 
lógico 

(h/km2) 
(h/ano) 

1g7o % 1970 1970 % 

Bahia* 2 679 1,9 31 82 336 61 0,0 
Minas* 1 788 2,5 28 50 234 43 0,1 
Goiás* 560 0,8 7 3 908 35 0,1 
DF 46 1,1 6 276 12 0,3 

Total 5 073 1,8 27 136 754 151 0,1 

1975 % I tec 1975 1975 % 

Bahia* 3 304 2,3 29 96 908 63 0,0 
Minas* 2 392 3,3 26 61 459 41 0,0 
Goiás* 1 094 1,6 6 7 000 35 0,1 
DF 38 0,9 19 722 22 0,5 

Total 6 828 2.4 24 166 089 161 0,1 

-(1) Fator de correçao: superf1c1e total/superfiCie recenseada 
* Parcialmente contido na Folha 

Índice 
Requerimento Área 

Índice 
teéno-

de recenseada tecno-
mão-de-obra (km2) 

lógico lógico 
(h/km2) 

(h/ano) (h/km2) 

1970 1970 % 

41 2 509 4 471 3,1 1,8 
40 1 735 7 138 9,9 2,0 
42 1 475 2 761 4,0 1,8 
49 588 113 2,8 2.4 

42 6 307 14483 5,1 1,9 

I tec 1975 1975 % I tec 

33 2 094 3 984 2,8 1,8 
49 2 014 8 978 12,5 2,1 
41 1 431 5 457 8,0 1,8 
42 924 161 4,0 2.4 

38 6 167 18 580 6,5 1,9 

Fonte: Fundação IBGE, Censos Agropecuários: Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, 1970 e 1975 

Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

7 896 
14 620 

4 887 
271 

27 674 

1975 

7 149 
18 789 

9 774 
386 

36 098 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970/1975 

Estimativa por 
Índice total da micro (1) 
tecno-(km2) lógico 

(h/km2) 

1970 % 

37 556 26.4 0,7 
28 290 39.4 0,8 
44 661 65,8 0,6 

4 761 73.4 0,8 

115 268 39.7 0,7 

1975 % I tec 

55 265 38,9 0,6 
32 032 44,6 0,8 
39 116 57,6 0,6 

4 574 68,9 0,8 

130 987 45,2 0.7 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) Agrostável (plantada) 

Estados Índice Requerimento Ínrlice Requerimento 
Área Área 
(km7 ) 

% tecnológico de mão-de-obra (km2 ) 
% tecnológico de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano' (h/km2) (h/ano) 

Bahia* 10 987 7,7 29 8 327 970 38 139 26 9 37 5 1 429 848 
Minas* 9 769 13,6 29 3 286 202 35 322 49,2 42 4 1 496 197 
Go1ás* 4 582 6,7 6,9 31 795 25 718 37,9 42 5 1 093 422 
DF+ 98 1 8 12,5 1 225 4 611 86,1 45,5 209 800 

Total 25 436 8,9 25 4 647 192 103 790 36 1 40.7 4 229 267 

* Parcialmente contido na Folha 
(+\ As áreas contidas nas Folhas SE 2'"J e SE 23 não foram cons.1deradas 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 e 1975 

Primário (1) Secundário 

Estados 

1970 % 1975 (2) % 1970 % 1975 (2) % 1970 

Bahia* 193 845 85,6 21 o 720 85,2 9 213 4,1 10 283 4,2 23 356 
Minas* 115 341 85.4 122 935 85,1 4 801 3,6 5 156 3,6 14 987 
Goiás* 34 358 77,1 40 619 76,9 2 949 6,6 3 532 6,7 7 247 
DF 6 996 3,9 10 341 3,9 44 401 24,9 65 633 24,9 126 914 

Total 350 540 60,0 384 615 54.4 61 364 10,5 84 604 11,9 172 504 

- -{1) Parcela considerada como oferta atual (2) ProJeçao para a populaçao economicamente at1va 
* Parcialmente contido na Folha 
Fonte: Fundacão IBGE, Censos Demográficos: Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, 1970 
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Terciário 

% 1975 (2) 

10,3 26 246 
11,0 16 303 
16,3 8 681 
71,2 187 603 

29,5 238 833 

Área 
Índice 

(km2) % tecnológico 
(h/km2) 

57 130 40 2 1,9 
7 873 11,0 2,2 

19 532 28,8 1,9 
99 1,9 2.4 

84 634 29 4 1,9 

Total 

% 1970 % 1975 (2) 

10,6 226 414 100 247 249 
11,3 135 129 100 144 394 
16.4 44 554 100 52 832 
71,2 178 311 100 263 577 

33,7 584 408 100 708 052 . 

Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

24 510 
22 431 
26 538 

8 481 

81 960 

1975 

34 123 
26 334 
23 685 

8 233 

92 375 

Requerimento 
de mão-de-abril 

(h/ano) 

106 690 
17 480 
36 776 

238 

161 184 

% 

100 
100 
100 
100 

100 

t 



Terras produtivas Terras 
Matas plantadas Matas naturais não utilizadas 

in aproveitáveis 
Total 

e em descanso 

Área Índice Requerimento Estimativa por 
Índice Requerimento Área Área Área 

Requerimento 
recenseada 

tecno~ 
de total da micro (1) de 

recenseada recenseada (km2) de 
(km2) mão-de-obra (km2) tecno-

mão-de-obra mão-de-obra lógico lógico (km2) (km2) 
(h/km2) (h/ano) 

(h/km2) (h/ano) (h/ano) 

1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 % 1970 % 1970 

54 0,0 5,05 273 88172 62,2 0,15 13 274 5 695 4,0 3 344 2A 142032 100 130 798 
21 0,0 5,05 106 26 805 37A 0,19 5 125 4199 5,8 3 538 4,9 71 822 100 94 251 
37 0,1 5,05 187 14 065 20J 0,17 2 410 4 236 6,2 1 558 2,3 67 913 100 39405 

o 0,0 5,05 o o 0,0 0,20 - 177 4,4 731 18,0 5 840 100 9 616 

112 0,0 5,05 566 129 042 45,1 0,16 20 809 14 307 5,0 9 171 3,2 287 607 100 274 070 

1975 % I te c 1975 1975 % I tec 1975 1975 % 1975 % 1975 % 1975 

o 0,0 - - 67 237 47,4 0,16 10439 8 804 6,2 3 375 2,4 142 032 100 150 713 
47 0,1 5,05 237 20775 29,0 0,19 3 949 5 013 7,0 2 544 3,5 71 822 100 112 782 

4 0,0 5,00 20 15 306 22,5 0,17 2 627 4 016 5,9 2 885 4,3 67 913 100 44 537 
o 0,0 5,05 o 8 0,1 0,20 2 369 9,1 668 16,5 5 840 100 10 267 

51 0,0 5,04 257 103 326 36,1 0,16 17 017 18 202 64 9 472 3,3 287 607 100 318 299 

Agrostável (natural) Silvicultável Total 

Área 
Índice Requerimentq 

Área 
Índice Requerimento Área Requerimento 

(km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km2) % tecnológico de mão-de-obra 

(km2) 
% de mão-de-obra 

(h/km2) Ih/ano) (h/km?) (h/ano) (h/ano) 

24 398 17,2 0,6 14 271 11 378 8,0 2,6 29 582 142 032 100 1 908 361 
13 374 18,6 0,9 11 373 5.484 7,6 2,6 14 258 71 822 100 1 825 510 

6 682 9,8 06 3 867 11 399 16,8 26 29 637 67 913 100 1 195 497 
79 1,5 0,8 63 468 8J 2,6 1 217 5 355 100 212 543 

44 533 15,6 0,7 29 574 28 729 10,0 2,6 74 694 287 122 100 5 141 911 

Coeficientes 

1970 1975 

Estados 
oierta atual de Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual de Requerimento Requerimento Coeficientes 

mão-de-obra atual de potencial de 
Excesso Uso Saturação mão-de-obra atual de potencial de 

Excesso Uso Saturacão 
mão-de-obra mão-de-obra mão-de-obra mão-de-obra (a) 

(b) (c) (a/b) (b/c) (a/c) (a) 
(bl (c) (a/b) (b/c) (a/cÍ 

Bahia* 193 845 130 798 1908361 1,482 0,069 0,102 21 o 720 150 713 1 908 361 1,398 o 079 0,110 
Minas* 115 341 94 251 1 825 510 1,224 0,052 0,063 122 935 112 782 1 825 510 1,090 0,062 0067 
Goiás* 34 358 39 405 1 195 497 0,872 0,033 0,029 40.619 44 537 1 195 497 0,912 0,037 0,034 
DF 6 996 9 616 212.543 0,728 0,045 0,033 10 341 10 267 212 543 1,007 0,048 0049 

Total 350 540 274 070 5 141 911 1,279 0,053 0,068 384 615 318 299 5 141 911 1,208 0,062 0,062 

* Parcialmente contido na Folha 
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Fig 5 1 7 - Representação estrelar dos coeficientes de uso, excesso e saturação segundo as microrregiões e correspondentes Unidades da Federação - 1970 

apresentava excedente de mão-de-obra; no entanto, em 1975 
essa situação inverteu-se Entretanto, convém ressaltar que essa 
mudança é pouco relevante, como pode ser evidenciado pela 
localização do ponto correspondente no gráfico, bem próximo à 
linha de equilíbrio entre as duas situações. 

As Figuras 5 1 9 e 5.20 mostram também, sob forma cartográ
fica, a análise feita anteriormente, referente aos anos de 1970 e 
de 1975. 

5.2 2 2- Análise de parte do Estado da Bahia 

Este estudo abrange as Microrregiões 131 -Chapadões do Alto 
Rio Grande (parcial), 132 - Chapadões do Rio Corrente, 133 -
Baixo Médio São Francisco (parcial), 134- Médio São Francisco, 
136 - Chapada Diamantina Meridional (parcial) e 137 - Serra 
Geral da Bahia (parcial) que correspondem à parte sudoeste do 
estado (Fig. 5 16), perfazendo 142.032 km2 

Os dados censitários de 1970 (Tab. 5.XLVII), referentes às 
características agroespaciais destas microrregiões, são pouco 
abrangentes, pois apenas a Microrregião Serra Geral da Bahia 
teve seu território recenseado em mais de 50%, sendo que as 
Microrregiões Chapadões do Alto Rio Grande e Chapada Diaman
tina Meridional não chegaram a ter 10% de seus territórios 
recenseados Já em 1975 a área coberta tornou-se mais signifi
cativa, aumentando em torno de 50%, apesar da Microrregião 
Chapada Diamantina Meridional continuar com um percentual 
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baixo, aproximadamente 14% Este fato é decorrente da baixa 
densidade populacional de boa parte desta região e, conseqüen
temente, sem informações, esta situação fica também evi
denciada pelo domínio espacial das matas naturais, aproxima
damente 36% para 1970 e 33% para 1975 

Muito embora todas as microrregiões, exceto a Chapada Dia
mantina Meridional, possuam um percentual alto de matas 
naturais, destaque-se que, em 1970, na Microrregião Chapadões 
do Alto Rio Grande dominam os pastos plantados, na Microrre
gião Chapadões do Rio Corrente as pastagens plantadas ocupam 
o 2~ lugar e já na Microrregião Chapada Diamantina Meridional as 
lavouras temporárias tanto em 1970 como em 1975 detinham a 
maior área, vindo em seguida as terras em descanso não utiliza
das Em 1975, porém, houve uma mudança deste quadro agrí
cola, pois as terras em descanso não utilizadas cederam lugar às 
pastagens naturais, com uma variação de 336% no total das mi
crorregiões em relação ao ano de 1970, sendo as Microrregiões 
Chapadões do Rio Corrente e Médio São Francisco as que mais 
contribuíram para este aumento Cumpre ressaltar que, apesar 
disso, continua o domínio das matas naturais, com exceção da 
Microrregião Chapadões do Rio Corrente, onde predominaram as 
áreas de pastos naturais, e da Microrregião Chapada Diamantina 
Meridional, que, no cômputo geral, registra a maior percentagem 
de utilizacão com lavouras temporárias e pastos naturais, talvez 
por ter sido a que menos área teve recenseada, e da Microrregião 
Serra Geral da Bahia onde predominam as terras produtivas não 
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Fig 5 18- Representação estrelar dos coeficientes de uso, excesso e saturação segundo as microrregiões e correspondentes Unidades da Federação- 1975 

utilizadas e em descanso Em contrapartida, em relacão ao total 
houve um decréscimo das áreas com pastos plantados 

Apesar desse aumento notável de áreas destinadas a pasta
gens naturais, a capacidade de suporte deixa muito a desejar, 
variando de 0,2 a 0.4 Segundo foi verificado pela CEPLAB- Cen
tro de Planejamento da Bahia, em trabalho feito para o período 
1960-1970, as pastagens naquele período sofreram uma dimi
nuição em sua intensidade de uso, de aproximadamente 9%, já 
que o crescimento do rebanho bovino (22%) foi sensivelmente 
inferior ao crescimento da área destinada aos pastos, que foi de 
55% Este fato continuou a ocorrer no pe1íodo 1970-1975, ora 
em estudo, embora em menores proporções, o que vem demons
trar que o aumento do rebanho se deveu a um aumento da área 
destinada à pecuária e não a um melhoramento no manejo do 
plantei Salvo a ocorrência de algum fator que venha a mudar 
substancialmente este quadro, como o reflorestamento atual
mente implantado em outras regiões do próprio estado, este 
aumento de pastos deverá ser interpretado como uma falta de 
preocupação por uma maior produtividade por parte dos pe
cuaristas 

Sem podermos classificar a região, como um todo, como 
grande produtora no tocante à pecuária, podemos afirmar, 
embora haja algumas diferenças, que a pecuária constitui a mais 
importante atividade econômica da área Destacam-se as Mi
crorregiões Serra Geral da Bahia, situada entre as principais 
regiões produtoras do estado, e a Chapada Diamantina Meri-

dional, merecendo também menção o Médio São Francisco e os 
Chapadões do Rio Corrente ( Est 5 V A) 

A bovinocultura, como se pode observar na Tabela 5 UI, 
constitui o mais importante rebanho, seguida da criação de suí
nos, ovinos e caprinos, estes últimos destinados quase em sua 
totalidade para alimentação local. Cumpre também citar os 
rebanhos de eqüinos, asininos e muares, criados basicamente 
visando a atender ao sistema de transporte, muito usado na zona 
rural, bem como para tração, visto ser a região bem pouco 
mecanizada. 

Por ser a bovinocultura a mais expressiva, é a ela que daremos 
maior destaque, apesar do bom potencial para a expansão da cria
ção de ovinos e caprinos, inclusive com projetos sendo desen
volvidos neste sentido 

A pecuária predominante é a de corte, limitando-se a de leite a 
um número restrito de criadores, muito embora seja freqüente em 
toda a região a pecuária mista A produção do leite visa mais à 
subsistência, sendo vendido o excesso desta produção nascida
des mais próximas 

A maioria das propriedades dedica-se à criação de mestiços 
de Nelore, Gir, lndubrasil e Guzerá, predominando os mestiços de 
Nelore pela sua maior adaptabilidade e resistência às condições 
da região 

Estas microrregiões, situadas em zona de baixa pluviosidade, 
dedicam-se de preferência à cria e recria, sendo a engorda 
pouco praticada 
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BAHIA 

13 I -ChapadÕes do Alto Rio Grande 
132 -Chapado-as do Rio Corrente 
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135 -Chapada Diamantino Setentrional 
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Fig 5 19- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação - 1970 

O sistema criatório predominante é o extensivo, com o gado 
criado à solta, cuja aliryrentação se dá quase exclusivamente com 
a vegetação natural E feito um manejo inadequado das pasta
gens, sendo raro o pecuarista se preocupar com a melhoria da ali
mentação bovina e com a suplementação alimentar É insigni
ficante a utilização de silagem e fenação, ao analisarem-se princi
palmente as necessidades da região do ponto de vista de exten
são de área e do tipo de clima. 

Na época da seca, com a escassez dos pastos, faz-se necessá
rio que o gado seja remetido a outras áreas com a finalidade de 
obterem novos pastos e terem acesso às aguadas Isso propicia, 
além da perda de algumas cabeças, uma acentuada queda no 
peso dos animais, acarretando um retardamento na idade de 
abate 

Atualmente, com a chegada à área de pecuaristas de outras 
regiões, inclusive grupos econômicos, a presenca da EMATER
BA, orientando os pecuaristas em grande númer~ de municípios, 
e a implantação de projetos da CODEVASF - Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco, como, por exemplo, 
o de Barreiras, Missões-Jupaguá e Colônia do Rio Formoso, há 
uma mudança deste sistema de manejo, notando-se, por parte 
dos pecuaristas, uma preocupação no sentido de se obter uma 
melhoria nas práticas de manejo, tanto do rebanho como das 
pastagens (Est. 5 V B), e nos padrões genéticos, que pouco a 
pouco são modificados com a introdução de reprodutores de 
boas raças apurando gradativamente o plantei da região 
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Os capins mais comumentes utilizados são o jaraguá, também 
chamado de provisório, o sempre-verde e o colonião. Estão 
sendo introduzidos o braquiária, o pangola e mais recentemente 
o buffel grass, este último pela sua grande resistência à seca 

O gado na sua grande maioria é vendido em pé. principal
mente para as cidades de Feira de Santana, Salvador, Recife e 
Fortaleza, e algumas cidades de Minas Gerais e Goiás. 

A agricultura sofreu um declínio no período considerado, 
como podemos observar na Tabela 5 XLVII, onde as áreas planta
das com lavouras, pastos e matas são as menos significativas, 
correspondendo, inclusive, uma mínima parcela às lavouras per
manentes, como é o caso das Microrregiões Chapadões do Rio 
Grande, Chapadões do Rio Corrente e o Médio São Francisco, 
que não atingem a casa dos 1 O km2 aproximadamente Destaque
se neste sentido a Microrregião Baixo Médio São Francisco, que 
não atinge nem a unidade adotada na tabela, que é de 1 km2. 
Além de serem reduzidas as áreas destinadas a esta atividade, 
sua distribuição é bastante dispersa dentro das microrregiões, 
tanto para as culturas temporárias como para as permanentes. 

Do conjunto das microrregiões, a que mais se destaca percen
tualmente é a Chapada Diamantina Meridional, apesar de sua 
pouca área recenseada, muito embora a Microrregião Serra Geral 
da Bahia possua a maior área, tanto para as culturas temporárias 
como para as permanentes Entretanto, salvo a Chapada Diaman
tina Meridional, há domínio marcante da pecuária sobre a 
agricultura. 
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Fig 5 20- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação - 1975 

Os dados das Tabelas 5 XLVIII, 5 XLIX, 5. L e 5 LI demonstram 
que do total dos produtos analisados apenas o arroz, o feijão, o 
fumo, a mamona, a mandioca e em pouca escala o milho tiveram 
suas áreas aumentadas; somente o arroz e a melancia mereceram 
menção quanto a um aumento de sua produtividade 

O aumento da produção agrícola, apesar de pouco significa
tivo, deveu-se sobremaneira à expansão das áreas cultivadas e, 
muito reduzidamente, à melhoria de tecnologia 

Apesar do empenho governamental de promover o desenvol
vimento da agricultura na região, muitas são as áreas que fazem 
uso de práticas agrícolas tradicionais (Est 5 VI A): as sementes 
utilizadas advêm de colheitas anteriores sem que haja seleção; na 
maioria dos imóveis utiliza-se a tração animal; o controle fitos
sanitário e o emprego de insumos são restritos a um pequeno 
número de agricultores, apesar de em poucas áreas poder-se 
observar certa evolução deste quadro. 

Neste período, com base na área colhida, destacaram-se, den
tre outras de menor significado, as seguintes culturas: algodão 
herbáceo, milho, cana-de-açúcar. feijão, mandioca, arroz, ma
mona, melancia, algodão arbóreo e batata-doce. Exceto o algo
dão arbóreo, estes produtos têm seu plantio generalizado por 
toda esta região do Estado da Bahia 

Para melhor posicionar a situação das microrregiões perten
centes a esta parte do Estado da Bahia, no tocante à área utilizada 
com lavouras, ou melhor, à soma das áreas colhidas das culturas 
temporárias e permanentes, temos para a média do triênio 1969/ 

1970/1971 da Produção Agrícola Municipal da Bahia-MA 
SUPLAN, o algodão herbáceo com 13% do total das áreas de 
lavouras da Folha, 11% para o milho, 7% para a cana-de-acúcar e 
para o feijão, 6% para a mandioca e 4% para o arroz; com base na 
média do triênio 1974/1975/1976 da Produção Agrícola Munici
pal da Bahia- IBGE, este quadro só se altera no valor dos percen
tuais, já que as culturas continuam praticamente as mesmas; 
sendo assim, têm-se 11% tanto para o algodão herbáceo como 
para a mandioca e o milho, 8% para o feijão e 4% para a cana-de
acúcar, o arroz e a mamona 

, As outras culturas tornam-se inexpressivas no contexto geral 
da Folha (Est 5.VI B) 

Como podemos observar, dentre todas, o algodão herbáceo é 
a cultura mais difundida, apesar de neste período ter sofrido um 
declínio no total desta parte do estado, decréscimo que se deu 
em todas as microrregiões, com exceção da Microrregião Serra 
Geral da Bahia, a qual teve um aumento significativo tanto em 
área como em produção Este decréscimo é imputável, em sua 
maior parte, ao grande ataque de pragas que sofreu o algodão 
nesta área, juntamente com a má distribuição das chuvas ocorrida 
neste período A região mais significante do estado no plantio 
desta cultura encontra-se justamente na área ora estudada Com 
exceção da Microrregião Chapadões do Alto Rio Grande, o soma
tório das demais em 1970 registrou aproximadamente 80% da 
produção do estado Na Serra Geral da Bahia situa-se o município 
de Brumado, que além de ser o maior produtor estadual é possui-
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dor da maior área cultivada. A segunda área de significado da cul
tura do algodão abrange as Microrregiões Chapadões do Rio 
Corrente e Médio São Francisco, tendo nos municípios de Santa 
Maria da Vitória, Coribe, Carinhanha, Malhada, Cocos e Bom 
Jesus da Lapa seus principais expoentes · 

Apesar de ser a principal cultura da área estudada, os métodos 
empregados para esta lavoura são ainda rudimentares, excecão 
feita a poucos agricultores que sob assistência técnica, principal
mente da EMATER-BA, e financeira pouco a pouco vão melho
rando a tecnologia utilizada 

Dificilmente nesta região se poderia falar do milho sem se falar 
do feijão, apesar do primeiro possuir uma área bem mais signifi
cante que o segundo, muito embora sejam cultivados, na maioria 
das vezes, consorciados (Est 5 VIl A) e,,em algumas áreas, tam
bém com mandioca e com mamona E importante salientar a 
importância que o milho e o feijão têm não só na região, mas em 
todo o estado e por que não afirmar em todo o País, já que além de 
se constituir em alimentação básica para a população rural é, no 
caso específico do milho, um dos produtos de maior consumo na 
alimentação animal, quer m natura, quer sob forma de rações 

Apesar de se apresentarem muitas vezes consorciados, os 
dados manipulados trazem suas áreas em separado, impossibili
tando assim uma análise mais circunstancial como nas demais 
lavouras Estes cultivos são feitos de forma empírica e plantados 
praticamente em todos os municípios O milho, com relacão à 
área colhida, tem nas Microrregiões Chapadões do Rio Cor.rente 
(Est 5 VIl B), Serra Geral da Bahia e Médio São Francisco suas 
principais áreas; já o feijão concentra-se nas Microrregiões Cha
padões do Rio Corrente (Est. 5 VIII A) e Serra Geral da Bahia 

A mandioca, que também tem um papel de destaque na ali
mentação humana, principalmente no Norte e Nordeste, assim 
como o milho, é de suma importância na alimentacão animal, 
sendo utilizada tn natura É cultivada em todas as mi~rorregiões, 
sendo Chapadões do Rio Corrente e Serra Geral da Bahia as que 
possuem o domínio da área É cultivada em consórcio em pratica
mente todas as propriedades, principalmente nas pequenas 

A mandioca foi a que maior variação teve (62%) entre os pou
cos produtos que neste período tiveram suas áreas aumen
tadas 

Com relação à cana-de-açúcar, a Microrregião Chapadões do 
Rio Corrente é estatisticamente uma grande produtora, chegando 
a ser classificada como a primeira produtora da Bahia em 1970, 
com 2 030 360 t para uma área colhida de 30 065 h a (Produção 
Agrícola Municipal - Bahia 1970 - MA SUPLAN),superando 
assim tanto em área colhida como em produção e produtividade o 
Recôncavo Baiano, que pela mesma fonte tinha 12 540 ha, com 
uma produção de 495 625 t Apesar de em 1 975, pelos dados da 
Produção Agrícola Municipal do IBGE, passar para o2? lugar, per
dendo apenas para o Recôncavo, mas continuando com uma alta 
produção de 695 066 t para uma área de 12 44 7 h a, esses dados 
deixam muito a desejar 

Com base nesses mesmos anos, tendo desta feita como fonte 
o Censo Agropecuário, esse quadro altera-se da seguinte 
maneira: em 1970 a Microrregião Chapadões do Rio Corrente 
estava em 4? lugar, com uma área plantada de 3 522 ha e uma 
produção de 72 495 t, tendo antes de si, em ordem decrescente, 
a Serra Geral da Bahia, a Chapada Diamantina Meridional e em to 
lugar o Recôncavo Baiano, com uma área plantada de 19 190 h a e 
uma produção de 64 7 397 t Em 1 975 a Microrregião Chapadões 
do Rio Corrente estava em 5? lugar no geral do estado com 1 687 
h a de área plantada e 39 54 7 t de produção, tendo em sua frente 
também em ordem decrescente as Microrregiões Chapada Dia
mantina Meridional, Salvador, Serra Geral da Bahia e em to lugar, 
tanto em área, com 12 924 ha, como em produ cão, com 470 392 t, 
o Recôncavo Baiano · 

O fato de as usinas de beneficiamento da cana-de-acúcar esta
rem localizadas na região do Recôncavo vem comp~ovar ser o 
Recôncavo realmente o principal produtor de cana-de-acúcar 
da Bahia · 

A Fundação de Planejamento- CPE, da Secretaria do PlaneJa
mento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, no trabalho 
Estudo da Região Administrativa de Santa Maria da Vitória -
1974, assim se pronuncia a respeito deste problema: " ... Por 
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outro lado, a cana-de-açúcar desde a sua introdução foi cultivada 
em grandes fazendas e se acentuou em todo o Nordeste 
brasileiro, com o aparecimento das usinas, a concentração 
fundiária Essa característica foge à área em estudo, onde a não 
existência de usinas e sim de engenhos e engenhocas dá lugar a 
não existirem grandes propriedades, mas pequenas roças e 
esporadicamente imóveis de médios tamanhos, explorando a 
lavoura, sem o sentido de monocultura, peculiar às áreas de 
grande exploração, junto a outras variedades agrícolas. Essa frag
mentação inclusive não ajuda a visualizar o canavial na formação 
da paisagem rural da região, agravando as dúvidas quanto às 
estatísticas Estão tão dispersos os seus cultivos e por vezes 
intercalados com outros, que nessa viagem de estudos efetuada 
pela equipe, tanto através de sobrevôo quanto visão rodoviária, 
foram raras as plantações de cana descortinadas, à exceção ape
nas de Canápolis, cujo perímetro periférico ao núcleo urbano é 
cercado de rocas canavieiras, e em Correntina, onde, embora não 
se sentisse tã.o bem a presença da cultura quanto no município 
anterior (naturalmente em virtude de suas posições e confor
mações geográficas), vêem-se pequenas roças de cana na 
estrada que demanda à sede municipal Como a viagem, mesmo 
aérea, se deu numa área estreita, em relação à superffcie regional, 
resta aceitar, ainda que com limitações, a locação dos canaviais 
nas áreas mais interiores, já que, tanto quanto lamentável, são 
inadmissíveis erros tão grosseiros" 

Os Trabalhos de Campo do Projeto RADAMBRASIL, tanto 
desta Divisão como da Divisão de Pedologia, ratificam integral
mente a citação acima, muito embora estes Trabalhos de Campo 
na região datem de 1 980, 1 981 e mesmo 1982 

Assim como a pecuária, o cultivo da cana-de-açúcar fez parte 
dos primórdios de ocupação da região do Além São Francisco, já 
tendo sido inclusive naquela época bastante significante, não 
acompanhando entretanto o desenvolvimento obtido pela região 
da zona do Recôncavo 

A estrutura fundiária (Tab 5 Llll) também registrou modifi
cações no período considerado Assim, a área dos estabeleci
mentos, que era de 30 346 km2 em 1970, passou a 45 468 km2 
em 1975; por outro lado, o número de imóveis que era de 86 107, 
em 1'970, decresceu para 84 079, havendo portanto um aumento 
de 50% para a área, em detrimento de uma diminuição de 2,4% 
para o número de estabelecimentos 

Estes totais, analisados mais detalhadamente, estão caracte
rizados pelo domínio dos estabelecimentos situados no estrato 
de área que vai de O a 50 ha, tanto para 1970 como para 1975, 
correspondendo a 86% e 82%, respectivamente Este quadro, 
que mostra serem os dois anos homogêneos neste sentido, mos
tra heterogeneidade no tocante às áreas dos estabelecimentos 
Deste modo, em 1970 dominavam as situadas no estrato de O a 
200 ha, com 27% para os imóveis de O a 50 h a, e 28% para os de 
50 a 200 ha. Em 1975 a maioria encontrava-se no estrato da área 
acima de 2 000 ha, cerca de 31% do total, além de também ter 
havido um aumento, apesar de pequeno, mas com significado 
futuro, no número de estabelecimentos dessas grandes proprie
dades, daí o decréscimo do número de estabelecimentos em rela
ção à área no período 1 970-1975 

Estudando-se as microrregiões em separado, verifica-se que 
esta situacão é comum a todas elas, sem excecão. O número de 
imóveis d~ntro do estrato de área de O a 50 h~. tanto em 1970 
como em 1975, representa em todas elas mais de 70% do total. 
Já no tocante à área, torna-se mais diversificada. As Microrre
giões Chapadões do Rio Corrente e Serra Geral da Bahia, que em 
1970 apresentavam quadro equivalente, com domínio de áreas 
dentro do estrato de 0-200 ha, não modificaram esta feição no 
decorrer deste período; a Microrregião Serra Geral da Bahia con
tinuou com estes dois estratos sendo os mais significativos e a 
Chapadões do Rio Corrente passou a ter relativa homogeneidade 
ao longo de todos os estratos considerados 

Por outro lado, as Microrregiões Baixo Médio São Francisco e 
Chapada Diamantina Meridional mantiveram as mesmas caracte
rísticas, muito embora totalmente opostas No Baixo Médio São 
Francisco há domínio em área no estrato maior que 2 000 ha, 
com 43% para 1970 e 58% para 1975, enquanto na Chapada Dia-



mantina Meridional este domínio retere-se ao estrato de O a 50 
ha, com 70% para 1970 e 63% para 1975 

A Microrregião Médio São Francisco, que em 1970 também 
possuía uma relativa homogeneidade, teve no estrato maior de 
2.000 ha sua maioria, 51%, o mesmo acontecendo com a Mi
crorregião Chapadões do Alto Rio Corrente 

Em síntese, podemos afirmar que a estrutura agrária desta 
parte do estado caracterizou-se pela predominância de um 
grande número de "pequenas propriedades", ocupando em 1970 
expressiva parcela de áreas e em 1 975 um significante aumento 
das áreas dos grandes estabelecimentos, sendo importante 
salientar o tato de que as propriedades enquadradas no estrato de 
50 a 200 ha mantiveram-se sempre com uma participação relati
vamente significante tanto na área como no número dos seus 
estabelecimentos 

Esta mudança deveu-se em parte a uma gradativa diminuição 
das áreas utilizadas para agricultura em prol das extensas áreas 
destinadas à pecuária 

A população economicamente ativa (Tab 5 LVI) desta região 
não alterou sua caracterização percentual neste período, com 
domínio acentuado do setor primário sobre os demais Em todas 
as microrregiões este percentual ultrapassa os 78%. vindo em 
seguida o setor terciário e em última escala o setor secun
dário 

Este quadro reflete bem a economia desta região, que teve 
sempre como sustentáculo de seu desenvolvimento as ativida
des agropecuárias. daí todas as microrregiões apresentarem uma 
maior parcela de oferta de mão-de-obra no setor primário 

Dado o estreito relacionamento do potencial de mão-de-obra 
com a utilizacão da terra e à luz dos dados referentes à estrutura 
fundiária e à ~ão-de-obra disponível no setor primário, chama a 
atenção o fato de a pecuária estar suplantando a agricultura. já 
que esta exploração pastoril detém cada vez uma maior extensão 
de terra. absorvendo uma menor quantidade de mão-de-obra por 
unidade trabalhada Faz-se necessário analisar a real capacidade 
de uso das terras para que esta oferta de mão-de-obra seja 
canalizada para uma correta utilização das terras, evitando-se 
com isso o fenômeno desordenado do êxodo rural 

Na Tabela 5 LVI visualiza-se a evolucão da estrutura de uso 
atual nos anos de 1970 e 1975, da pop~lação economicamente 
ativa nos mesmos anos, a estrutura de uso potencial. obtida atra
vés do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Reno
váveis. com seus respectivos requerimentos de mão-de-obra, 
bem como coeficientes que representam a relação entre esses 
requerimentos 

Uma análise desta tabela revela que as seis microrregiões 
possuem uma alta potencialidade a ser explorada em todas as 
categorias de uso aqui consideradas, exceto a Agrostável. visto 
que as Microrregiões Chapadões do Alto Rio Grande, Baixo 
Médio São Francisco e Chapada Diamantina Meridional encon
tram-se com sobreutilização no tocante aos pastos naturais, 
refletindo no total do estado um excedente de 13 158 km2 em 
1970 e 30 867 km2 em 1975 

Praticamente em todas as classes de capacidade (Tab 5 LIV) 
dentre os elementos de interação o fator solo foi o que apre
sentou maior restrição Por conseguinte, os fatores clima e relevo 
estão usualmente em melhores condições, excecão feita à Classe 
Silvater, onde o relevo constitui o principal fa.tor de restrição, 
sendq as Microrregiões 136- Chapada Diamantina Meridional e 
137 - Serra Geral da Bahia as que possuem maiores extensões 
com restrição de relevo, classificadas nas Subclasses Agroster
por-relevo (MRH 136 e 137) e Agroster-por-solo (MRH 137) 

Considerando-se o total das microrregiões, a maior potencia
lidade está relacionada às áreas destinadas à exploração com 
pastos plantados (40,2%), seguindo-se culturas permanentes 
(26,9%), pastos naturais (17,2%). silvicultura (8%) e por último 
culturas temporárias (7.7%) Uma ressalva. no entanto, deve ser 
feita quanto à categoria silvicultura, visto estarem nela engloba
das as matas, naturais e as plantadas, vida silvestre e preservação 
No tocante as matas plantadas, sua participação é mínima na 
estrutura de uso, ao passo que a área utilizada com matas naturais 
suplanta todas as outras atividades aqui consideradas, possuindo 
um percentual de62,2% em 1970 e47.4% em 1975 Entretanto a 

estrutura potencial demonstra ser de apenas 8% da sua disponi
bilidade a área a ser explorada conforme o interesse 

Analisando-se este quadro em relação a cada microrregião 
separadamente, a situação descrita nem sempre se repete. Ape
nas a Microrregião 131 - Chapadões do Alto Rio Grande con
firma a situação anteriormente citada, com 73,9% de potenciali
dade para os pastos plantados. Já na Microrregião 132 -
Chapadões do Rio Corrente destacam-se as terras aptas para 
exploração com pastos plantados. com 39.7%. e pastos naturais, 
com 33.4% A Microrregião 133- Baixo Médio São Francisco e a 
134- Médio São Francisco possuem potencialidades mais signi
ficantes para a exploração com culturas permanentes, 48,2% e 
40,9%. respectivamente; a 136 - Chapada Diamantina Meri
dional possui uma relativa diversificação de seu potencial, já que 
29,5% desta destinam-se a pastos plantados. 28,3% para a silvi
cultura e 27.7% para as culturas permanentes A Microrregião 
133 - Baixo Médio São Francisco apresenta em percentual a 
maior potencialidade relacionada às culturas permanentes 
(48.2%), seguida da MRH 137 - Serra Geral da Bahia que 
demonstra possuir um quadro mais diverso que as demais; no que 
se refere à utilização com culturas temporárias. é a que maior pro
ximidade possui entre a estrutura de uso atual e a potencial, 
demonstrando assim ser a que menor possibilidade apresenta de 
expansão desta atividade; no entanto, quanto à utilização com 
pastos naturais, esta e a Microrregião 132- Chapadões do Rio 
Corrente são as únicas com possibilidades de expansão 

O coeficiente de uso, estabelecido pela relação dos parâme
tros requerimento atual-requerimento potencial de mão-de-obra 
(Tab. 5 LVI). permite detectar que, mesmo havendo uma máxima 
utilização dos recursos, dentro das condições de tecnologia 
vigente, este contingente populacional está muito abaixo da real 
disponibilidade potencial destas microrregiões 

Os coeficientes de excesso, resultantes da relacão oferta 
atual-requerimento atual de mão-de-obra (Tab 5 LV(), indicam 
que, com exceção da Microrregião 131 - Chap3dões do Alto Rio 
Grande, as demais apresentam um excesso de forca de trabalho, 
nos anos considerados, sobressaindo, em 1970, ~ Microrregião 
136 - Chapada Diamantina Meridional. com um excedente 
populacional de 24 323 pessoas 

Esta situação demonstra que, à exceção da Microrregião 1 31 -
Chapadões do Alto Rio Grande, a estrutura de uso ora empregada 
está utilizando uma quantidade de mão-de-obra maior que a 
requerida, tornando-se necessária uma reestruturacão do seu 
quadro agrícola, visando a obter uma maior capacidade de absor
ção desse contingente populacional. que na melhor das hipóte
ses encontra-se em estágio de subutilização 

Já a Microrregião 131 -Chapadões do Alto Rio Grande regis
tra um potencial de absorção de 2 612 pessoas para 1970 e 
2 844 para 1975, apre~entando, portanto, déficit de mão-de
obra neste período 

Todas as microrregiões apresentam coeficientes de saturacão 
bem abaixo do nível de equilíbrio (Tab 5 LVI) Este fato demo.ns
tra ter a região, como um todo, déficit de mão-de-obra em relacão 
ao seu requerimento potencial de 1 714.516 pessoas em 19iO e 
1 697 641 em 1 975, sendo estas microrregiões passíveis de 
acentuado aumento de suas áreas agrícolas, respeitando-se as 
suas individualidades, tornando-se capazes de absorver grande 
quantidade de mão-de-obra no setor primário 

52 2 3- Análise de parte do Estado de Minas Gerais 

A Folha em estudo possui 25% de sua área formada por cinco mi
crorregiões homogêneas da região norte do Estado de Minas 
Gerais, que se localizam na parte interior da Folha, perfazendo um 
total de 71 822 km2 Todas elas estão apenas parcialmente con
tidas na Folha, assim como alguns de seus municípios São as 
seguintes:·157- Santranciscana de Januária, com os municípios 
de ltacarambi, Januária, Manga, Montalvânia e São Francisco 
(69%); 158- Serra Geral de Minas: Espinosa, Mato Verde, Monte 
Azul. Porteirinha e Riacho dos Machados (23%); 159 - Alto Rio 
Pardo: Rio Pardo de Minas, Salinas, São João do Paraíso (28%) e 
Taiobeiras (42%); 160- Chapadões do Paracatu: Arinos (89%), 
Buritis, Formoso e Unaí (14%), e 162- Montes Claros: Brasília de 
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TABELA 5 LVI 
Análise das microrregiões de parte do Estado da Bahia 

EstrutúTa de uso e requerimento de mão-de-obra atuais- 1970 e 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre~ Área Índice 
Requerimento Área Índice Requerimento Área Índice Requerimento Estimativa por 

Índice 
giões recenseada de recenseada de recenseada de total da micro (1) 

tecno- te c no- te c no-
(km2) 

te c no-
(km2) lógico 

mão-de-obra (km2) 

(h/km2) 
(h/ano) 

1970 % 1970 1970 

131 * 143 0.4 28 4004 6 
132 460 1,1 35 16100 7 
133* 37 1,0 30 1 110 o 
134 479 1,9 30 14 370 4 
136* 402 2,2 27 10 854 12 
137* 1 158 5,1 31 35 898 32 

Total 2 679 1,9 31 82 336 61 

1975 % I tec 1975 1975 

131 * 221 0,7 32 7 072 6 
132 533 1,3 25 13 325 9 
133* 40 1,0 26 1 040 o 
134 585 2,3 30 17 550 8 
136* 524 2,9 33 17 292 11 
137* 1 401 6,2 29 40 629 29 

Total 3 304 2,3 29 96 908 63 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
* Microrregião parcialmente contida na Folha 

% 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 

0,0 

% 

0,0 
0,0 
o: o 
0,0 
0,1 
0,1 

00 

lógico 
(h/km2) 

41 
21 
41 
41 
56 
40 

41 

I tec 

41 
39 
41 
41 
43 
24 

33 

Fonte: Fundacão IBGE Censo Agropecuário da Bahia, 1970 e 1975 

mão-de-obra (km2) mão-de-obra 
lógico 

(h/ano) (h/km2) 
(h/ano) 

1970 1970 % 1970 

246 604 1,8 2,0 1 208 
147 1 603 4,0 1,8 2 885 
- 29 0,7 1,6 46 
164 689 2,8 1,8 1 240 
672 216 1,2 1,8 389 

1 280 1 330 5,9 1,6 2 128 

2 509 4 471 3,1 1,8 7 896 

1975 1975 % I tec 1975 

246 1 178 3,6 2,0 2 356 
351 1 070 2,7 1,8 1 926 
- 93 2.4 1,6 149 
328 86 0,3 1,8 155 
473 359 2,0 1,8 646 
696 1 198 5,3 1,6 1 917 

2 094 3 984 2,8 1,8 7 149 

Estrutura cte uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970(1975 

lógico 
(h/km2) 

1970 % 

13 372 40,6 0,8 
6 815 17,1 0,6 

910 23.4 0,6 
3 771 15,1 0,6 
9191 51,3 0,6 
3 497 15,5 0.4 

37 556 26.4 0,7 

1975 % I tec 

11 084 33,6 0,8 
19 335 48,6 0,6 

1 260 32,5 0,6 
7 766 31,2 0,6 
9 557 53,3 0,6 
6 263 27,8 0.4 

55 265 38,9 06 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) Agrostável (plantada) 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento Área Área giões (km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km') 

% tecnológico de mão-de-obra 
(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/ano) 

131' 1 508 4,6 30,0 45 240 3 269 9,9 41,0 134 029 
132 1 738 4,4 30,0 52 140 7 913 19,9 30,0 237 390 
133* 820 21,1 28,0 22 960 1 871 48,2 41,0 76 711 
134 3 861 15,5 30,0 115 830 10 231 40,9 41,0 419 471 
136* 1 324 7,4 30,0 39 720 4 965 27,7 49,5 245 767 
137* 1 736 7,7 30,0 52 080 9 890 44,0 32,0 316 480 

Total 10 987 7,7 29,8 327 970 38 139 26,9 37,5 1 429 848 

* M1crorreg1ão parc1almente contida na Folha 

População economicamente ativa e setor de dependência- 1970 e 1975 

Primário (1) Secundário 

Microrre-
giões 

1970 % 1975 (2) % 1970 % 1975 (2) % 1970 

131 * 17 014 87,3 19 211 86,2 715 3,7 893 4,0 1 757 
132 31 923 86,0 34 214 85,9 1 299 3,5 1 406 3,6 3 888 
133* 3 329 79,3 3 714 78,6 200 4,8 233 4,9 671 
134 24 829 81,1 28 475 80,4 1 393 4,6 1 677 4,7 4 382 
136* 43 045 87,9 45 892 88,0 2 127 4,3 2 240 4,3 3 812 
137* 73 705 85,7 79 154 85,3 3 479 4,0 3 834 4,1 8 846 

Total 193 845 85,6 21 o 720 85,2 9 213 4,1 10 283 4,2 23 356 

-(1) Parcela considerada como oferta atual (2) ProJeçao para a população economicamente ativa 
* Microrregião parcialmente contida na Folha 
Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico da Bahia, 1970 
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Terciário 

% 1975 (2) 

9,0 2 188 
10,5 4 199 
15,9 790 
14,3 5 269 

7,8 4012 
10,3 9 788 

10,3 26 246 

Área 
Índice 

(km2) 
% tecnológico 

(h/km2) 

24 363 73 9 2,0 
15 807 39,7 1,8 

91 2,3 1,6 

I 
6 584 26,4 1,8 
5 287 29,5 1,8 
4 998 22,2 1,6 

57 130 40,2 1,9 

Total 

% 1970 % 1975 (2) 

9,8 19 486 100 22 292 
10,5 37 11 o 100 39 819 
16,5 4 200 100 4 797 
14,9 30 604 100 35 421 

7,7 48 984 100 52144 
10,6 86 030 100 92 776 

10,6 226 414 100 247 249 

Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

10 698 
4089 

546 
2 263 
5 515 
1 399 

24 510 

1975 

8 867 
11 601 

756 
4 660 
5 734 
2 505 

34 123 

Requerimento 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

48 726 
28 453 

146 
11 851 

9 517 
7 997 

106 690 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 



Terras produtivas 
Terras 

Matas plantadas Matas naturais não utilizadas Total 
e em descanso inaproveitáveis 

Área 
Índice 

Requerimento Estimativa por 
Índice 

Requerimento 
Área Área Área 

Requerimento 
recenseada de total da micro (1) de recenseada (km2) 

de 
(km2) 

te c no- mão-de-obra (km2) te c no- mão-de-obra 
recenseada mão-de-obra 

lógico (h/ano) lógico 
(h/ano) 

(km2) (km2) (h/ano) 
(h/km2) (h/km2) 

1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 % 1970 % 1970 

5 0,0 5,05 25 18 129 55,1 0,19 3 445 529 1,6 176 0,5 32 964 100 19 626 
9 0,0 5,05 46 29 683 74,7 0,13 3 859 702 1,8 510 1,3 39 789 100 27 126 
5 0,1 5,05 25 2 663 68.7 0,18 479 186 4,8 51 1,3 3 881 100 2 206 
9 0,0 5,05 46 18 350 73,5 0,12 2 202 1 012 4,1 653 2,6 24 967 100 20 285 
4 0,0 5,05 20 7 483 41,8 0,17 1 272 359 2,0 247 1.4 17 914 100 18 722 

22 0,1 5,05 111 11 864 52,8 0,17 2 017 2 907 12,9 1 707 7,6 22 517 100 42 833 

54 0,0 5,05 273 88 172 62,2 0,15 13 274 5 695 4,0 3 344 2.4 142 032 100 130 798 

1975 % I te c 1975 1975 % I tec 1975 1975 % 1975 % 1975 % 1975 

- - - - 18 495 56,1 0,19 3 514 1 023 3,1 957 2,9 32 964 100 22 055 
o 0,0 - - 16 748 42,1 0,13 2177 1 425 3,6 669 1,7 39 789 100 29 380 

- - - - 2 337 60,2 0,18 421 110 2,8 41 1,1 3 881 100 2 366 
- - - - 14 287 57,3 0,12 1 714 1 848 7.4 387 1,6 24 967 100 24 407 
o 0,0 - - 6 730 37,6 0,17 1 144 444 2,5 289 1,6 17 914 100 25 289 

- - - - 8 640 38.4 0,17 1 469 3 954 17,6 1 032 4,6 22 517 100 47 216 

o 0,0 - - 67 237 47.4 0,16 10 439 8 804 6,2 3 375 2.4 142 032 100 150 713 

Agrostável (natura I) Silvicultável Total 

Área Índice Requerimento 
Área 

Índice Requerimento 
Área 

Requerimento 

(km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km2) % tecnológico de mão-de-obra (km2) % de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/à no) (h/ano) 

2 582 7,8 0,8 2 066 1 242 3,8 2,6 3 229 32 964 100 233 290 
13 296 33.4 0,6 7 978 1 035 2,6 2,6 2 691 39 789 100 328 652 

33 0,9 0,6 20 1 066 27,5 2,6 2 772 3 881 100 102 609 
2 802 11,2 0,6 1 681 1 489 6,0 2,6 3 871 24 967 100 552 704 
1 264 7,1 06 758 5 074 28,3 2,6 13 192 17 914 100 308 954 
4421 19,6 0.4 1 768 1 472 6,5 2,6 3 827 22 517 100 382 152 

24 398 17,2 0,6 14 271 11 378 8,0 2,6 29 582 142 032 100 1 908 361 

Coeficientes 

1970 1975 

Microrre-
Oferta atual de 

Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual de 
Requerimento Requerimento Coeficientes 

giões mão-de-obra 
atual de potencial de 

Excesso Uso Satura cão mão-de-obra atual de potencial de Excesso Uso Snturacão 
(a) 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a/b) (b/c) (a/cÍ (a) 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a/b) (b/c) (a/c) (b) (c) (b) (c) 

131' 17 014 19 626 233 290 0,867 0,084 0,073 19 211 22 055 233 290 0,871 0,095 0082 
132 31 923 27 126 328 652 1,177 0,083 0,097 34 214 29 380 328 652 1 165 0,089 0,104 
133' 3 329 2 206 102 609 1,509 0,021 0,032 3 774 2 366 102 609 1,595 0,023 0,037 
134 24 829 20 285 552 704 1,224 0,037 0,045 28 475 24 407 552 704 1,167 0,044 0,052 
136' 43 045 18 722 308 954 2,299 0,061 0,139 45 892 25 289 308 954 1,815 0,082 0,148 
137' 73 705 42 833 382 152 1,721 0,112 0,193 79 154 47 216 382 152 1,676 0,124 0,207 

Total 193 845 130 798 1 908 361 1.482 0,069 0,102 21 o 720 150 713 1 908 361 1,398 0,079 0,110 

*Microrregião parcialmente contida na Folha 
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Minas (13%), Capitão Enéas (28%), Janaúba, São João da Ponte 
(82%) e Varzelândia. 

Na Tabela 5 XLVII verifica-se que o total da área recenseada 
para a parte do Estado de Minas Gerais contida na Folha cresceu 
no período de 1970 a 1975 em todas as microrregiões, sendo que 
o mais significativo ocorreu na Microrregião Alto Rio Pardo, que 
em 1970 possuía apenas 17,6% de sua área recenseada, pas
sando em 1975 para 46,1 %. As microrregiões cujas áreas 
recenseadas pouco se modificaram em 1975 foram as Sanfran
ciscana de Januária e Montes Claros, sendo que esta última é, 
dentre as demais, a que possui maior área recenseada, corres
pendendo a 96,0% e 97,9% para os anos de 1970 e 1975 
respectivamente 

A análise da referida tabela mostra que em 1970 as pastagens 
e as matas naturais possuíam as maiores áreas, correspondendo 
a 28,5% e 23,9%, respectivamente, do total da área recenseada 
de Minas Já em 1975 esse quadro apresentava uma variacão no 
tocante às matas naturais, pois estas tiveram suas áreas ~eduzi
das em 125 km2 Nas demais áreas, todas registraram aumento, 
com exceção das lavouras permanentes e das terras improduti
vas Com relação às pastagens, verifica-se um crescimento em 
todas as microrregiões, destacando-se as Microrregiões Alto Rio 
Pardo e Serra Geral de Minas, principalmente no que diz respeito 
às pastagens naturais, que em 1970 representavam 20.7% e 
9,4%, respectivamente, e já em 1975 esses valores variaram para 
18,6% e 16,8% Vale ressaltar que, apesar de percentual mente a 
Microrregião Alto Rio Pardo ter diminuído no ano de 1975, em 
termos absolutos registrou aumento de 411 km2 Esse fato se 
repetiu para as pastagens plantadas nessa mesma microrregião, 
que em 1970 possuía 292 km2 correspondendo a 19.9% do total 
da área recenseada da microrregião e em 1975 passou a ter 
10,2% Esse fenômeno é facilmente explicado devido ao aumen
to que essa microrregião sofreu no período analisado, em relacão 
às áreas das terras em descanso Isso equivale a dizer que 'em 
19 75 as terras em descanso acambarcavam um maior volume de 
área (39,3%) e que em 1970 o. maior volume ficava para as terras 
improdutivas (21 %) 

Com relação às lavouras, pode-se observar que para o total do 
Estado de Minas pertencente à Folha as áreas das lavouras per
manentes sofreram um pequeno decréscimo nesse período, em 
torno de 2 km2 O mesmo não ocorreu com as lavouras tempo
rárias Ao contrário, elas tiveram suas áreas acrescidas em 604 
km2, o que periaz um percentual de 5,9% Esse crescimento é 
verificado em todas as microrregiões mineiras Paralelamente, as 
terras em descanso e as terras improdutivas perderam áreas 
nesse período, com excecão das Microrregiões Alto Rio Pardo e 
Chapadões do Paracatu Provavelmente essa perda deveu-se ao 
fato de um aumento na utilização dessas áreas com lavouras e 
pastagens, visto que essas microrregiões tiveram suas áreas 
aumentadas com essas ocupações 

De acordo com a Tabela 5 LII a população bovina na região de 
Minas contida na Folha é, sem dúvida, a mais expressiva (Est 
5 VIII B), frente aos demais rebanhos No período de 1970 a 1975 
ela aumentou em todas as microrregiões, sendo as Microrregiões 
Sanfranciscana de Januária e Montes Claros as maiores denten
toras, com percentuais de 12 e 13% para 1970 e 13 e 10%, res
pectivamente, para 1975 Cabe ressaltar que a pecuária de corte é 
a principal atividade na área em análise, exceção da Microrregião 
Alto Rio Pardo, cuja principal atividade é a agricultura 

Em 1970 a população bovina era composta de 835 303 cabe
ças, correspondendo a 40% do total de bovinos da Folha Já o 
rebanho suíno, o 2? em importância, compunha-se de 225 097 
cabeças, perfazendo 29% do total da Folha, no referido ano 

Para o ano de 1975, os bovinos foram acrescidos com 
272 271 cabeças e os suínos com 33 946, pass<Jndo seus per
centuais, respectivamente, a 36 e 29% 

A suinocultura, disseminada em toda a área, dispensa grandes 
investimentos por parte dos produtores, visto que é feita extensi
vamente, a nível apenas de subsistência 

Dentre os demais rebanhos distribuídos na área, os eqüinos e 
muares apresentam relativa importância face ao papel que eles 
desempenham na vida do homem do campo, servindo de suporte 
para as etapas de trabalho na lavoura e também como meio de 
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transporte da produção dos estabelecimentos rurais, que é 
comercializada geralmente longe dos locais de origem 

Os caprinos, ovinos, asininos e bufai i nos, apesar de presentes 
na área, não têm expressão significativa para uma maior aná
lise 

As pesquisas realiz<Jdas em campo junto a técnicos da EMA
TER- MG revelam que o sistema criatório de bovinos predomi
nante é o extensivo (Est 5 IX A) e em menor escala encontra-se 
também o semi-intensivo A capacidade de suporte das pasta
gens naturais varia de 0,3 a 0,8 u a /ha e nas plantadas em torno 
de 1 ,O a 1 ,2 u a /ha As raças bovinas mais encontradas são Gir, 
Nelore e lndubrasil e também o gado mestiço, todas elas para 
corte 

Os rebanhos recebem assistência técnica da EMA TER- MG e 
o controle sanitário é realizado periodicamente pelo lESA- Insti
tuto Estadual de Saúde Animal 

A região apresenta carência de frigoríficos e abatedouros e 
esse fato propicia a venda do animal em pé para os principais cen
tros importadores de bovinos, como as cidades de Montes Cla
ros, Belo Horizonte e Brasília (DF) O transporte do gado para 
esses centros é feito em carretas ou na maioria das vezes con
duzido a pé por vaqueiros Esse tipo de transporte provoca um 
desgaste muito grande nas reses, acarretando perda de peso A 
falta de frigoríficos e a facilidade de se lesar o fisco são os princi
pais motivos para que esse sistema prevaleça na região 

A ausência de cooperativas no setor pecuário também é uma 
constante, com exceção de Janaúba. cuja cooperativa tem a fun
ção de fornecer insumos aos criadores de bovinos 

A produção de leite é pouco expressiva, visto que esta área 
não tem tradição leiteira O leite produzido é consumido nos pró
prios municípios e apenas uma pequena parte excedente 
comercializada em outros municípios, destacando-se como os 
principais compradores os municípios de Janaúba e Montes 
Claros 

De acordo com declarações obtidas na área junto a técnicos 
da EMA TER- MG, a região possui um bom potencial para a ativi
dade pecuária Entretanto, os problemas que impedem seu maior 
desenvolvimento são, principalmente, a insuficiência de finan
ciamentos bancários, deficiência das vias de acesso e o próprio 
sistema criatório extensivo que aí predomina, onde a capacidade 
de suporte das pastagens é baixa (Est 5 IX B) No petíodo seco é 
comum os produtores recorrerem à silagem usando como espé
cies o milho, sorgo, cana forrageira e capim-napier para a alimen
tação do gado Outro fator apontado como limitante é a falta de 
melhoria das raças bovinas, o que culmina numa baixa produtivi
dade dos rebanhos 

Depois da pecuária, a atividade econômica mais importante 
na área estudada é a atividade agrícola 

Segundo dados da Produção Agrícola Municipal- IBGE conti
dos nas Tabelas 5 XLVIII, 5 XLIX, 5 L e 5 LI, verifica-se que as cul
turas temporárias detêm o maior volume de área colhida, 
enquanto que as permanentes não apresentam significativa ex
pressão neste sentido nos dois triênios analisados 

Comparando-se os dados relativos aos dois triênios, verifica
se um declínio nos totais das áreas, bem como nos da produção 
em quase todas as culturas temporárias, com exceção da fava e da 
mandioca, que tiveram uma expansão na área colhida e também 
na produção Apesar do aumento na área colhida do feijão, em 
torno ele 5 383 ha, a produçao neste triênio foi menor que no 
anterior, registrando-se, assim, uma queda na produtividade 

O fato de as áreas colhidas das culturas permanentes terem 
sofrido uma retração entre um período e outro deveu-se, prova
velmente, ao aumento de áreas plantadas com pastagens (Tab 5 
XLVII) e também ao aumento de área que as culturas temporárias 
tiveram nesse período Outro fator que também pode ter contri
buído foi a expansão das áreas reflorestadas com Eucaltptus (Est 
5 X A) e Pmus, que ultimamente vêm passando por um incre
mento muito grande na região Com as culturas permanentes 
ocorre o inverso Exceto o algodão arbóreo, todas as demais cul
turas tiveram suas áreas e também a produção aumentadas; 
porém o mesmo não se verificou em relação à produtividade, que 
decresceu em todas as culturas, exceto a manga Há de se notar 
ainda que no triênio 1969/1970/1971 a cultura do café inexistia 



na região e que no triênio subsequente essa lavoura se fez pre
sente em todas as microrregiões, salvo na Sanfranciscana de 
Januária Já o limão nas permanentes e o tomate nas temporárias 
existiam, porém sem nenhuma expressão No entanto, no triênio 
seguinte passaram a ter uma certa expressão, mas mesmo assim 
de forma modesta 

Podem-se apontar o algodão herbáceo, o milho, a cana-de
açúcar, o arroz, o feijão e a mandioca como sendo as culturas mais 
significativas da região estudada Esses cultivos, de subsistência, 
encontram-se disseminados por toda a área, onde a falta de 
mecanização e de uso de insumos ainda é uma constante, princi
palmente nos pequenos estabelecimentos 

O algodão herbáceo é a cultura mais importante na área em 
análise (Est 5 X B) e as maiores produtoras são as Microrregiões 
Serra Geral de Minas, Sanfranciscana de Januária e Montes Cla
ros, porém nesta última em menor escala que nas primeiras 

No cultivo do algodão geralmente são empregadas técnicas 
mais desenvolvidas que nos demais cultivos Segundo pesquisas 
feitas na área, constatou-se que em sua maioria os produtores 
utilizam maquinarias para os processos de preparo da área, usam 
sementes seiecionadas, realizam controle fitossanitário e ainda 
usam fertilizantes Assim, o algodão vem apresentando, atual
mente, uma boa produtividade. A producão obtida é comercia
lizada através de intermediários e estes. por sua vez revendem 
pri\]cipalmente para os Estados de São Paulo e Bahia para ser 
aproveitado na indústria têxtil 

O milho é o segundo produto mais encontrado e face à impor
tância que tem na alimentação humana e também na de animais 
domésticos seu cultivo é largamente difundido em toda a região, 
quer sob a forma de consórcio com o feijão, quer em cultivo sim
ples Verificou-se mloco que a maior parte produzida nos municí
pios é consumida lá mesmo e apenas uma pequena parte é 
vendida a intermediários, que por sua vez comercializam esse 
produto para outras localidades, destacando-se principalmente 
Montes Claros, Unaí e Brasília (DF) como principais centros 
importadores da produção dessa região Entretanto, apesar da 
cultura do milho ser de subsistência, os produtores da área têm 
apresentado uma nova atitude em relacão à utilizacão de novas 
técnicas agrícolas e buscam junto a ext~nsionistas da EMA TER
MG assistência técnica com o propósito de obterem uma maior 
produtividade e consequentemente maior lucro A região, prati
camente, não oferece estrutura de armazenamento e isto acarreta 
perda de grande parte da quantidade produzida quando esta não 
é comercializada logo após a colheita Foi verificado também que 
a falta de sementes melhoradas, o baixo preço do produto no mer
cado e as péssimas condições das vias de acesso impedem um 
maior desenvolvimento dessa cultura na região Porém a mesma 
apresenta um bom potencial para o referido cultivo, inclusive nas 
áreas de Savana, onde têm obtido bons resultados através do uso 
de adubos e corretivos nos solos recém-desbravados 

A cultura do feijão é sem dúvida uma das principais culturas 
tradicionais da área estudada Além do seu aspecto econômico, 
tem um caráter social muito importante por constituir um dos ai i
mantos básicos da população brasileira. As microrregiões res
ponsáveis por uma maior produção e produtividade no triênio de 
1969/1970/1971 foram Serra Geral de Minas, Sanfranciscana de 
Januária e Chapadões do Paracatu Entretanto, no triênio se
guinte a Microrregião Chapadões do Paracatu, além de maior pro
dutora de feijão, registrou a maior área colhida com esta cultura 
Porém a produtividade baixou sensivelmente, ao passo que no 
período anterior essa mesma microrregião apresc:ntava um rendi
mento médio bem maior 

Observações diretas na área mostraram que o cultivo do feijão 
predomina em pequenas e médias propriedades, onde a maioria 
das culturas destina-se apenas à subsistência O feijão, cultivado 
geralmente em consorciação com o milho, destina-se em sua 
maior parte ao consumo dos próprios produtores Apenas o exce
dente é vendido a intermediários, que em seguida revendem a 
outros mercados consumidores, como, por exemplo, Brasília 
(DF), Uberlândia, Unaí e Montes Claros. 

É comum na região se fazerem três plantios anuais O primeiro 
- feijão das águas- é feito na época em que começa o período 

chuvoso (outubro e novembro); o segundo plantio- feijão da seca 
- ocorre entre março e abril, que corresponde à época em que 
começa a estiagem, e o terceiro plantio- feijão irrigado- ocorre 
em áreas próximas a cursos de água onde se fazem pequenos 
canais para o processo de irrigação e a semeadura é realizada nos 
meses de junho e julho O feijão irrigado apresenta maior produti
vidade que os demais cultivos, porém ainda não é prática muito 
comum entre os pequenos e médios produtores da área. Esse tipo 
de cultivo predomina entre produtores empresariais sob a forma 
de monocultura, que além da irrigação utiliza a tecnologia dis
ponível, conseguindo produções elevadas Espera-se que, com a 
entrada desse potencial de produção, a área estudada venha so
frer um maior desenvolvimento não só no aumento de produção 
dessa cultura, como também nas demais culturas importantes 
da região 

A cultura do arroz está presente em todas as microrregiões, 
embora na maior parte seja conduzida apenas como cultura de 
subsistência Destacam-se na sua produçiío as Microrregiões 
Sanfranciscana de Januária, Chapadões do Paracatu e Serra 
Geral de Minas Há de se notar contudo que tanto a área como a 
produção dessa cultura sofreram decréscimo entre um período e 
outro e isso só não se verificou nas Microrregiões Alto Rio Pardo 
e Montes Claros Os totais da área colhida e da produção da parte 
do Estado de Minas contida na Folha no triênio 1969/1970/1971 
eram 24 540 h a e 31 505 t, respectivamente, e no triênio sub
sequente esses valores correspondem a 1 6 681 ha e 1 3 481 t 
Com relação ao rendimento médio, verificou-se que também 
houve uma queda em todas as microrregiões, com excecão da de 
Montes Claros · 

Na área em análise o rendimento médio dessa cultura é baixo 
principalmente porque boa parte da área plantada é constituída 
por lavouras de subsistência, onde a tecnologia deixa muito a 
desejar Entretanto, ultimamente vem se fazendo um aproveita
mento racional de várzeas com plantios de arroz irrigado, onde se 
ve: ifica uma produtividade bem maior que os plantios feitos em 
áreas não irrigadas O arroz de sequeiro é o mais encontrado e 
geralmente é mais usado como cultura inicial antes da formacão 
de pastos Nesse tipo de cultivo a produtividade é baixa, ~as 
pode ser melhorada mediante algumas medidas relativamente 
simples, como, por exemplo, um bom preparo do solo, uso de 
sementes selecionadas e a época exata do plantio, que deve 
ocorrer entre outubro e novembro 

A comercialização é feita do produtor para as empresas de 
beneficiamento, que revendem a produção para o mercado 
consumidor 

Conforme declaração prestada na região, a venda desse pro
duto não constitui grande problema devido à quantidade pro
duzida não ser muito grande, não ocorrendo assim superpro
dução Há, porém, na época chuvosa uma maior dificuldade em 
vendê-lo para outras localidades devido às precárias condicões 
das estradas vicinais que nesse período tornam-se prat'rcam.ente 
intransitáveis Cabe ressaltar ainda que o excedente vendido para 
outros mercados não constitui uma quantidade de relevada 
importância face ao fato de ser essa cultura destinada quase que 
exclusivamente ao consumo local 

A mandioca representa não só artigo primário de subsistência 
de elevado consumo na região como também matéria-prima de 
uma ampla e diversificada industrializacão Por ser um alimento 
que requer consumo imediato quando trÍ natura. devido à sua ime
diata perecibilidade, a maior parte da produção de mandioca na 
região destina-se à industrialização para a fabricação de um pro
duto bastante difundido, que é a tradicional farinha de mesa 

Todas as microrregiões da área analisada são produtoras de 
mandioca, porém cabe destacar a microrregião Sanfranciscana 
de Januária como possuidora de maior área colhida nos triênios 
analisados, correspondendo a 6 157 e 18 316 ha, respectiva
mente, e a produção nesses mesmos períodos variou de 113 296 
para 293 366 t Além dessa microrregião convém citar que a Mi
crorregião Montes Claros produziu 12 361 t no triênio 69/70/71 
e que no triênio posterior a produção aumentou consideravel
mente para 33 919 t No entanto com relação à produtividade, 
apenas a Microrregião Alto Rio Pardo cresceu de um período para 
outro e nas demais microrregiões verificou-se o contrário 
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O cultivo da mandioca é feito normalmente na referida área 
sem uso de tecnologia e a produção destina-se em grande parte à 
fabricacão de farinha de mesa, que por sua vez é consumida nas 
localid~des que a produzem e apenas o que excede é vendido a 
intermediários, que vendem para outros mercados importadores 
do produto, sendo os principais Brasília (DF), Bahia e alguns 
municípios mineiros 

Em síntese, pode-se apontar a cultura da mandioca como um 
sustentáculo na economia do homem rural, que através da 
mesma garante uma boa parte de sua sobrevivência 

Com relação à Tabela 5 L, verifica-se que no triênio 1969/ 
1970/1971 a cultura da cana-de-açúcar, segundo a área colhida, 
era o terceiro produto mais importante, com um total de 32 294 
ha, dos quais 29 419 ha pertencialíl à Microrregião Sanfrancis
cana de Januária, que por sua vez era a maior produtora nesse 
período, atingindo 966 918 t Convém chamar atenção que no 
triênio ulterior esta cultura sofreu um declínio muito grande e 
verifica-se que tanto a área como a produção decresceram sensi
velmente, passando a ocupar o sexto lugar segundo a área co
lhida Entretanto, a Microrregião Sanfranciscana deJanuária con
tinuou a ser a maior produtora, apesar de ter um significativo de
créscimo em sua lavoura canavieira 

Os trabalhos de campo realizados na referida área mostraram 
que atualmente a cultura da cana-de-açúcar é inexpressiva e 
geralmente os cultivos são feitos em pequena escala com a finali
dade de produzir aguardente em alambiques artesanais 

As demais culturas constantes nas tabelas não mereceram 
uma análise mais detalhada no presente relatório devido ao fato 
de não apresentarem significativa expressão perante as anterior
mente citadas Apenas a mamona (Est 5.XI A) ainda tinha um 
pequeno destaque no período de 1969/1970/1 971, onde 
11 .1 28 h a foram colhidos; porém, no período posterior essa área 
reduziu-se para 5 846 h a e atualmente verificou-se que o cultivo 
da mamona vem perdendo sua importância progressivamente 

Dentre as culturas permanentes, apenas a banana, a laranja e a 
manga apresentam maior área colhida que as demais, porém não 
chega a ter expressão econômica na região analisada 

A agricultura no norte de Minas vem atualmente desenvol
vendo-se através de técnicas de irrigação e drenagem, cujo obje
tivo visa a adaptar a área para cultivos comerciais destinados ao 
consumo local e à exportação do excedente 

A EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais é responsável por este processo de dinamizacão, efe
tuando pesquisas na área juntamente com a Univ'ersidade 
Federal de Viçosa, Escola Superior de Agricultura de Lavras eU ni
versidade Federal de Minas Gerais 

As primeiras pesquisas efetuadas em 1972 ocorreram em uma 
pequena área localizada junto ao Rio Verde, porém só a partir de 
1975, com o apoio do DNOCS- Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca, dinamizou-se esta prática, com a implantação de 
75 h a irrigáveis no Campo Experimental do Perímetro Irrigado do 
Gorutuba, em Janaúba 

Com a introdução da irrigação, novas perspectivas de explora
ção agrícola abriram-se na região, pois os resultados obtidos 
foram considerados bastante satisfatórios Os cultivos de olerí
colas, frutícolas, de feijão, algodão herbáceo e sorgo apresenta
ram excelentes produtividades nas pesquisas realizadas pela 
EPAMIG, apesar do pouco tempo da introdução desta prática; 
deste modo, a região norte de Minas possui tecnologia de produ
ção gerada e adaptada para as condições locais e em regime 
de irrigação 

Outro plano criado pelo governo com o propósito de melhor 
utflização de áreas mal aproveitadas ou inaproveitadas foi o PRO
VARZEAS- Programa Estadual de Aproveitamento Racional de 
Várzeas Irrigáveis, no final do ano de 1975 Esse programa tam-
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bém visa ao desenvolvimento dos recursos naturais (solo e água) 
em áreas selecionadas para esse fim, sobretudo por sua topogra
fia plana, sua localização em baixadas e seu excesso de umidade 
Atualmente os municípios da região em estudo beneficiados pelo 
PROVÁRZEAS são Unaí e Manga, verificando-se neles aumentos 
na produtividade e melhoria na qualidade do arroz, pois o aprovei
tamento das várzeas requer um mínimo de tecnologia, a fim de 
minimizar os custos e consequentemente propiciar maiores ren
dimentos para os produtores que investem neste tipo de 
agricultura 

Conclui-se diante de tais resultados que a região possui um 
bom potencial para um maior desenvolvimento agrícola 

A parte do Estado de Minas Gerais pertencente à Folha SD 23 
Brasília possui sua estrutura fundiária predominantemente com
posta por pequenos estabelecimentos cujos tamanhos variam de 
0-50 ha 

Conforme a Tabela 5.LIII, verifica-se que no período 1970/ 
1975 apenas a Microrregião Chapadões do Paracatu não se 
enquadra na mesma categoria que as demais devido ao fato da 
mesma apresentar um maior número de propriedades na faixa 
dos 50-200 ha No ano de 1970 esta microrregião continha 359 
propriedades entre 50-200 ha, que passaram a 637 em 1975, 
correspondendo a 38%, ao passo que nesse mesmo ano 349 pro
priedades pertenciam à categoria 0-50 ha, perfazendo 21% 
Salvo esta exceção, em todas as demais microrregiões predomi
nam os pequenos estabelecimentos, que por s1.1a vez sào os gran
des responsáveis pela absorção de significativo volume de 
mão-de-obra no campo e também pelo fornecimento de gêneros 
alimentícios de primeira necessidade para os grandes centros 
urbanos 

Os estabelecimentos compreendidos entre 200-500 ha, 
médias propriedades, destinam-se mais às atividades agrope
cuárias onde as pastagens e lavouras encontradas são geral
mente semimecanizadas, absorvendo portanto pouca mão
de-obra. Dentro deste estrato de área, apenas a Microrregião 
Chapadões do Paracatu se destacou por apresentar maior per
centual de estabelecimentos, sendo 21% em 1970 e 18% em 
1975 

Nas categorias que abrangem os estratos superiores a 500 h a 
nota-se que a concentração de propriedades é bem menos ex
pressiva que nas demais, principalmente na faixa superior a 
2 000 ha, onde se verificam apenas 221 estabelecimentos no 
total do estado ern apreço para o ano de 1970 e 301 em 1975. 
Estas extensas propriedades caracterizam-se pela presença de 
lavoura empresarial, geralmente monocultura, em que a mão-de
obra nela ocupada é assalariada e técnicas intensivas são tam
bém utilizadas Na região analisada a sua produção é constituída 
principalmente por arroz, algodão herbáceo e também Eucaltptus, 
que vem sendo introduzido largamente, ocorrendo com mais 
intensidade nas áreas de Savana devido ao preço da terra aí ser 
mais baixo 

A partir dos elementos constantes da Tabela 5 LVII, é possível 
notar de imediato a grande concentração da População Economi
camente Ativa (PEA) na atividade primária em todas as microrre
giões integrantes da área em estudo nos anos de 1970 e 
1975 

No referido quinqüênio observa-se que a PEA cresceu em 
9.265 pessoas e o crescimento maior ocorreu na atividade primá
ria na ordem de 7 594 pessoas Esse crescimento deveu-se pro
vavelmente à atração que a região exerce sobre os imigrantes e 
também à existência de atividades agrícolas absorvedoras de 
mão-de-obra Verificou-se diretamente na área que grandes con
tingentes de imigrantes vindos do Sul do País estão se radicando 
na região, principalmente nas áreas de Savana, onde o preço da 
terra é bem mais baixo e estes, após venderem suas propriedades 
em suas localidades de origem, compram grandes extensões de 
terras, formando núcleos colonizadores e dedicam-se às ativida-



des camponesas, cultivando principalmente o arroz e a soja em 
menor escala. 

Os dados mostram ainda que a Microrregião Sanfranciscana 
de Januária foi a que mais absorveu mão-de-obra na atividade pri
mária, açambarcando 40.109 pessoas em 1970 e 42 427 em 
1975, perfazendo 83,5% e 83,6%, respectivamente Já na Mi
crorregião Chapadões do Paracatu ocorre o inverso, pois esta 
entre as demais é a que possui o menor número de pessoal ocu
pado (6 807 e 8 503) na referida atividade, e a Microrregião Mon
tes Claros foi por sua vez a que menos cresceu no período (apenas 
466 pessoas). 

Depois da atividade primária, a terciária é em termos absolutos 
e relativos a que mais detém pessoas ocupadas, registrando 
14 987 pessoas em 1970 e 16 303 em 1975, resultando numa 
evolução de 1.316 pessoas no referido período Cabe à Microrre
gião Sanfranciscana de Januária a posição de maior destaque 
neste setor, onde se verifica a presença de 6 057 elementos no 
ano de 1970 e 6 377 em 1975, perfazendo assim 1 2,6% e 12,5%, 
respectivamente 

Já o setor secundário caracteriza-se por possuir a menor 
parcela da PEA e isto deve-se ao fato de a região não apresentar 
ainda um bom desenvolvimento industrial, acarretando assim 
uma maior concentracão da referida PEA nas demais atividades, 
principalmente na pri.mária, que é a maior absorvedora de mão
de-obra Este setor (o secundário) foi o que menos cresceu no 
quinquênio estudado (apenas 355 pessoas) e é ainda o que apre
senta em termos relativos os mais baixos índices em relação 
aos demais 

Segundo dados da Tabela 5 LVII, constata-se que a parte do 
Estado de Minas Gerais estudada apresenta uma estrutura de uso 
atual, com grau de utilização muito inferior ao potencial que real
mente a região apresenta, confo,-rne mostram os dados de Capa
cidade dos Recursos Naturais Verifica-se entretanto que para as 
Microrregiões 159- Alto Rio Pardo e 160- Chapadão do Para
catu as culturas temporárias não dispõem de potencial de área 
recomendável devido ao fato de existirem fatores limitantes ao 
uso pleno das terras, já que estas culturas são mais exigentes Em 
tais microrregiões predominam solos de baixa fertilidade. onde 
alguns, poucos profundos, dificultam o processo de mecaniza
ção, além do relevo, que por sua vez co11stitui um dos fatores mais 
restritivos Entretanto cabe salientar que as demais microrregiões 
poderiam ser utilizadas com maior intensidade, já que dispõem 
de um total de área em torno de 1 3,6%, conquanto o uso atual 
verificado perfaz respectivamente 2,5 e 3,3% nos anos de 
1970 e 1975. 

Em relacão às culturas permanentes, constata-se em conso
nância co~ o mapa de capacidade um alto percentual (49,2%) de 
áreas utilizáveis e nota-se que o seu uso atual é praticamente des
prezível. atingindo até O% em 1975 Tal fato evidencia uma acen
tuada subutilização, repercutindo substancialmente uma baixa 
absorção de mão-de-obra em relação ao seu potencial natural. 
que, se plenamente utilizado, demandaria uma força de trabalho 
da ordem de 1 496 197 h/ano 

As áreas utilizadas com pastos cultivados representam per
centual significativo da área total. tendo-se verificado em 1975 
uma participação da ordem dos 1 2,5%, superior consequente
mente aos 11% correspondentes ao potencial disponível 

As elevadas áreas ocupadas com pastos naturais (39.4 e 
44,6%) permitem concluir esta grande extensão que vem aconte
cendo em detrimento de outras culturas, que desta maneira 
encontram-se restritas a superfícies inferiores a seu potencial 
natural. como determinado pelo estudo de sua capacidade 
natural 

A utilização atual de áreas com matas plantadas é inex
pressiva e no entanto a região oferece um percentual em torno de 
7,6% da área potencialmente indicável à silvicultura Nota-se 
ainda que as matas naturais abrangem grandes extensões 

superficiais (37.4 e 29,0%) ocupadas apenas com vegetação 
natural; assim, nestas áreas, poder-se-iam expandir algumas cul
turas, principalmente Euca!iptus e Pmus, que ultimamente vêm 
sendo largamente difundidas na região Cabe ressaltar ainda que, 
com a referida expansão, absorver-se-ia uma força de trabalho em 
torno de 14.258 h/ano, bem superior à atualmente utilizada, 
devido à subutilizacão observada As terras produtivas e em des
canso também dispõem de áreas que permitiriam o incremento 
de outros cultivos, pelo fato de estas pe1fazerem 5,8 e 7,0% do 
total da área recenseada e que no entanto encontram-se sem 
qualquer ocupação 

A relacão entre as demandas e os potenciais da mão-de" obra, 
bem com'o a delas com a oferta atual ou a população economica
mente ativa dedicada ao setor em apreço, estabelece os coefi
cientes de uso, e)(cesso e de saturação, representados nos 
gráficos (Figs 5 1 7 e 5 18) que são a seguir analisados 

O coeficiente de excesso (1 ,224 e 1 ,090) demonstra a exis
tência de um excedente de mão-de-obra imputável ao uso ina
dequado da potencialidade oferecida por seus recursos naturais, 
reflfltido por sua vez pelo coeficiente de uso (0,052 e 0,062) 

Desta forma, registra-se uma situação contraditória, pois 
simultaneamente existem situações de desemprego e/ou su
bemprego paralelas a uma subutilização do potencial, que se 
corretamente explorado absorveria com facilidade o excedente 
de força de trabalho anotado 

Ainda mais, o coeficiente de saturação (0,063 e 0,067) 
demonstra qua, após a co1 reção acima referida, há ainda margem 
para uma futura expansão 

5 2 2 4- Análise de parte do Estado de Goiás 

A parte do Estado de Goiás contida na presente Folha abrange 
67 913 km2, que correspondem a 23,6% de sua superfície total 
Neste espaço encontram-se contidas quatro microrregiões, 
embora apenas uma, Vão do Paranã, esteja totalmente nela 
abrangida A relação destas, conjuntamente seus municípios e 
percentuais abrangidos pela Folha, é oferecida a seguir: 349 -
Serra Geral de Goiás: Arraias, Aurora do Norte, Campos Belos, 
Conceição do Norte (62%), Dianópolis ( 1 0%), Monte Alegre de 
Goiás, Paranã, Ponte Alta de Bom Jesus (35%) e Taguatinga; 351 
- Chapada dos Veadeiros: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante 
(73%), Niquelândia (13%), Nova Rom2 e São João O' Aliança; 352 
- Vão do Paranã: Alvorada do Norte, Damianópolis, Flores de 
G·oiás, Galheiros, Guarani de Goiás, laciara, Mambaí, Posse, São 
Domingos e Sítio D'Abadia; e 355- Planalto Goiano: Cabeceiras, 
Formosa e Planaltina 

De acordo com o Mapa de Capacidade dos Recursos Naturais 
Renováveis da Divisão de Uso Potencial da Terra do Projeto 
RADAMBRASIL, a superfície da parte do Estado de Goiás contida 
na Folha SD 23 Brasília corresponde a 67 913 km2, dos quais 
32 284 km2 (4 7 ,5%) foram recenseados em 1970 e 40 428 km2 
(59,5%) em 1975, segundo consta na Tabela 5 XLVil 

No recenseamento realizado em 1975 as microrregiões mais 
atingidas foram Vão do Paranã e Serra Geral de Goiás, registrando 
2 829 km2 e 2 200 km2 a mais que em 1970, variando seus per
centuais de 44.4% para 59,3% e 62,1 para 72,9%, respecti
vamente 

Verifica-se entretanto que neste período as áreas das terras 
em descanso e também das matas plantadas reduziram-se em 
220 km2 e 33 km2, respectivamente 

As demais ocupações expandiram suas áreas e as mais signifi
cativas ocorreram nas ocupações com pastagens plantadas 
(2 696 km2) e matas naturais (2 098 km2), provocando com isso 
um maior vazio demográfico na região, devido à pouca utilização 
de mão-de-obra nessas ocupações Quanto às lavouras perma-

USO POTEf-JCIAL DA TERRA/613 



TABELA 5 LVII 
Análise das microrregiões de parte do Estado de Minas Gerais 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais- 1970 e 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Área Índice 
Requerimento Área Índice Requerimento Área Índice 

Requerimento Estimativa por 
Índice 

giões recenseada de recenseada de recenseada de total da micro (1) tecno- tecno- tecno- (km2) tecno-(km2) 
lógico 

mão-de~obra (km2) 

(h/km2) 
(h/ano) 

1970 % 1970 1970 

157* 567 1,9 39,0 22 113 16 
158* 576 5,0 24,0 13 824 5 
159* 174 2,1 26,0 4 524 18 
160* 106 0.7 13,0 1 378 1 
162* 365 5,2 23,0 8 395 3 

Total 1 788 2,5 28,0 50 234 43 

1975 % I tec 1975 1975 

157* 890 3,0 30,0 26 700 8 
158* 693 6,0 25,0 17 325 5 
159* 271 3,2 24,0 6 504 20 
160* 210 1,4 13,0 2 730 3 
162* 328 4,7 25,0 8 200 5 

Total 2 392 3,3 26,0 61 459 41 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
* Microrregião parcialmente contida na Folha. 

% 

0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
,Q,O 

0,1 

% 

0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 

0,0 

lógico 
(hfkm2) 

40,0 
39,0 
41,0 
45,0 
39,0 

40 

I tec 

40,0 
39,0 
58,0 
43,0 
42,0 

49 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Minas Gerais, 1970 e 1975 

mão-de-obra (km2) mão-de-obra 
lógico 

(h/ano) (h/km2) 
(h/ano) 

1970 1970 % 1970 

640 2 354 7,9 2.4 5 650 
195 1 332 11.6 2.4 3 197 
738 292 3,5 2,0 584 

45 332 2,2 2,0 664 
117 2 828 40.7 1,6 4 525 

1 735 7 138 9,9 2,0 14 620 

1975 1975 % I tec 1975 

320 3 345 11.3 2.4 8 028 
195 1 697 14.7 2.4 4073 

1 160 394 4.7 2,0 788 
129 582 3,8 2,0 1 164 
210 2 960 42,5 1,6 4 736 

2014 8 978 12,5 2,1 18 789 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970/1975 

lógico 
(h/km2) 

1970 % 

8 033 27,0 0,8 
1 762 15,3 1,0 
4472 53.4 1,0 

13 269 87,1 0,6 
754 10,8 2.4 

28 290 39.4 0,8 

1975 % I tec 

13 086 44,1 0,8 
2 560 22,2 1,0 
3 431 41,1 1.0 

11 788 77.4 0,6 
1 167 16.7 2.4 

32 032 44,6 0,8 

Cultivável (temporária) Cultivável(permanente) Agrostável(plantada) 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento 
Área Área giões (km2) % tecnológico de mão-de-obra 

(km2) 
% tecnológico de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/ano) 

157* 4 887 16,4 34,5 168.601 11 112 37.4 40,0 444 480 
1 58* 867 7,5 24,5 21 241 7 427 64,5 39,0 289 653 
159* - - - - 5 508 65.7 49,5 272 646 
160* - - - - 9 366 61.5 44,0 412104 
162* 4 015 57,6 24,0 96 360 1 909 27.4 40,5 77 314 

Total 9 769 13,6 29,3 286 202 35 322 49,2 42.4 1 496 197 

* Microrregião parcialmente contida na Folha 

População economicamente ativa e setor de dependência- 1970 e 1975 

Primário (1) Secundário 

Microrre-
giões 

1970 % 1975 (2) % 1970 % 1975 (2) % 1970 

157* 40109 83,5 42 427 83,6 1 872 3,9 1 973 3,9 6 047 
158* 29 143 86,0 31 158 86,0 1 057 3,1 1 119 3,1 3 678 
159* 16 904 92,5 18 003 91,3 516 2,8 561 2,8 859 
1 GO* 6 807 84,3 8 503 85,0 235 2,9 280 2,8 1 032 
162* 22 378 83,3 22 844 82,6 1 121 4,2 1 223 4.4 3 361 

Total 115 341 85.4 122 935 85,1 4 801 3,6 5156 3,6 14 987 

-(1) Parcela considerada como oferta atual (2) Pro)eçao para a população economicamente ativa 
"'Microrregião parcialmente contida na Folha 
Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico de Minas Gerais, 1970 
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Terciário 

% 1975(2) 

12,6 6 377 
10,9 3 940 

4,7 1 163 
12,8 1 220 
12,5 3 603 

11,0 16 303 

Área 
Índice 

(km2) 
% tecnológico 

(h/km2) 

-
3 022 10,2 2.4 
1 330 11,5 2.4 

616 7.4 2,0 
2 888 18,9 2,0 

17 0,2 1,6 

7 873 11,0 2,2 

Total 

% 1970 % 1975 (2) 

12,5 48 038 100 50 777 
10,9 33 878 100 36 217 

5,9 18 279 100 19 727 
12,2 8 074 100 10003 
13,0 26 860 100 27 670 

11,3 135 129 100 144 394 

Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

6 426 
1 762 
4472 
7 961 
1 810 

22 431 

1975 

10469 
2 560 
3431 
7 073 
2 801 

26 334 

Requerimento 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

7 253 
3 192 
1 232 
5 776 

27 

17 480 

% 

100 
100 
100 
100 
100 

100 



Terras produtivas Terras 
Matas plantadas Matas naturais não utilizadas inaproveitáveís Total 

e em descanso 

Área Índice 
Requerimento Estimativa por Índice 

Requerimento Área Área Área Requerimento 

recenseada de total da micro (1) de recenseada recenseada (km2) de 
(km2) 

tecno- mão-de-obra (km2) 
tecno-

mão-de~obra mão-de-obra 
lógico (h/ano) 

lógico (h/ano) 
(km2) (km2) 

(h/ano) 
(h/km2) (h/km2) 

1g7o % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 % 1970 % 1970 

10 0,0 5,05 51 15 137 60,0 0,20 3 027 2 014 6,8 1 582 5,3 29 713 100 37 907 
5 0,0 5,05 25 5 957 51,7 0,17 1 013 1 069 9,3 816 7,1 11 522 100 20016 
2 0,0 5,05 10 2 932 35,0 0,20 586 172 2,1 309 3,7 8 371 100 10914 
2 0,0 5,05 10 897 5,9 0,20 179 218 1.4 418 2.7 15 243 100 10 237 
2 0,0 5,05 10 1 882 27,0 0,17 320 726 10.4 413 5,9 6 973 100 15177 

21 0,0 5,05 106 26 805 37.4 0,19 5 125 4 199 5,8 3 538 4,9 71 822 100 94 251 

1975 % I te c 1975 1975 % I tec 1975 1975 % 1975 % 1975 % 1975 

- - - - 9 848 33,1 0,20 1 970 1 883 6,3 653 2,2 29 713 100 47 487 
- - - - 5 223 45.4 0,17 888 818 7,1 526 4,6 11 522 100 25 041 

47 0,6 5,05 237 2 272 27,1 0,20 454 1 517 18,1 419 5,0 8 371 100 12 574 
o 0,0 - - 1 781 11.7 0,20 356 297 1,9 582 3,8 15 243 100 11 452 
o 0,0 - - 1 651 23.7 0,17 281 498 7,1 364 5,2 6 973 100 16 228 

47 0,1 5,05 237 20 775 29,0 0,19 3 949 5 013 7,0 2 544 3,5 71 822 100 112 782 

Agrostável (natural) Silvicultável Total 

Área Índice Requerimento 
Área Índice Requerimento Área Requerimento 

(km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km2) % tecnológico de mão-de-obra (km2) % de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/imo) (h/ano) 

9 856 33,2 0,8 7 885 836 2,8 2,6 2 174 29 713 100 630 393 
296 2,6 1,0 296 1 602 13,9 2,6 4 165 11 522 100 318 547 
885 10,6 1,0 885 1 362 16,3 2,6 3 541 8 371 100 278 304 

1 834 12,0 0,6 1 100 1 155 7,6 2,6 3 003 15 243 100 421 983 
503 7,2 2.4 1 207 529 7,6 2,6 1 375 6 973 100 176 283 

13 374 18,6 0,9 11 373 5 484 7,6 2,6 14 258 71 822 100 1 825 510 

Coeficientes 

1970 1975 

Microrre- Oferta atual de Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual de 
Requerimento Requerimento Coeficientes 

giões mão-de-obra atual de potencial de 
Excesso Uso Saturacão mão~de-obra 

atual de potencial de 
Excesso Uso Satura cão 

(a) 
mão-de-obra mão-de-obra 

(a/b) (b/c) (a/cÍ (a) 
mão-de-obra mão-de-obra 

(a/bj (b/c) (a/cÍ (b) (c i (b) (c) 

157* 40109 37 907 630 393 1,058 0,060 0,064 42 427 47 487 630 393 0,893 0,075 0,067 
158* 29 143 20 016 318 547 1.456 0,063 0,091 31 158 25 041 318 547 1,244 0,079 0,098 
159* 16 904 10 914 278 304 1,549 0,039 0,061 18 003 12 574 278 304 1.432 0,045 0,065 
160* 6 807 10 237 421 983 0,665 0,024 0,016 8 503 11 452 421 983 0.742 0,027 0,020 
162* 22.378 15177 176.287 1.474 0,086 0,127 22 844 16 228 176 283 1.408 0,092 0,130 

Total 115 341 94 251 1 825 510 1,224 0,052 0,063 122 935 112 782 1 825 510 1,090 0,062 0,067 

* Microrregião parcialmente contida na Folha 
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nentes, a área utilizada permaneceu igual (35 km2) no período 
estudado 

De acordo com os dados das Tabelas 5 XLVIII. 5 XLIX, 5.L e 5 
LI, percebe-se que a parte do Estado de Goiás analisada dedica
se primordialmente ao cultivo de lavouras temporárias, que apre
sentam área colhida superior à das permanentes. Estas, por sua 
vez, possuem pouca expressão econômica e apenas as culturas 
da banana e do café se destacam devido a apresentarem maior 
área colhida A produção obtida com a cultura da bànana é con
sumida em parte entre os próprios produtores e a excedente 
comercializa-se nos mercados mais próximos Com o café não 
ocorre o mesmo, devido à pouca produção alcançada 

O arroz, o milho, o feijão e a mandioca, principais produtos 
entre as culturas temporárias, encontram-se disseminados por 
toda a região. Seus cultivos, feitos geralmente em pequenas e 
médias propriedades, vêm obtendo ultimamente aumento cres
cente de produtividade, em razão de maior uso de insumos agrí
colas, tais como adubos, sementes selecionadas, maquinarias 
etc 

A cultura do arroz é a mais importante e o sistema de plantio 
que predomina é o de sequeiro (Est 5 XI B), no qual a producão 
depende exclusivamente do regime de chuvas Às vezes,· no 
período chuvoso, ocorre estiagem de até 40 dias (veranico) e 
quando esta coincide com a floração do arroz perde-se pratica
mente toda a produçao, causando danos econômicos aos 
produtores 

A cultura do arroz irrigado, ainda recente, vem-se expandindo 
ultimamente, porém sua participação na produção total é 
inexpressiva 

As áreas de Savana hoje em dia passaram a ser muito utiliza
das com a cultura do arroz, onde o cultivo permanece aproxima
damente dois anos, para em seguida ser substituído por pas
tagens A tendência atual é deslocá-lo para as várzeas, fazendo
se então cultivos irrigados 

Segundo o total da área colhida e também o total da produção, 
verifica-se que no período em análise a cultura do arroz expandiu
se em torno de 7 667 h a e 6 404 t, respectivamente As Microrre
giões Vão do Paránã e Serra Geral de Goiás foram as responsáveis 
pela maior área colhida e também maior producão no último triê
nio, ocupando 7 695 a 7 215 ha e atingindo. 6 670 e 7.721 t 
na produção 

O milho, cultivado em toda a região, vem apresentando um 
crescimento contínuo, tanto na área colhida quanto na produção, 
devido ao fato de maior uso de tecnologia moderna, e assis
tências técnica e creditícia A participação dessa cultura no total 
da área estudada é de 17 013 h a e 19 750 t no último triênio, cor
respondendo a 11 e 15%, respectivamente, do total da Folha O 
Planalto Goiano e o Vão do Paranã são as microrregiões maiores 
produtoras e também posSL'em maiores áreas colhidas 

A cultura do feijão t>Jmbérn se faz presente em toda a área, 
porém a evolução da mesma condiciona-se principalmente a ele
mentos climáticos No período analisado provavelmente ocorreu 
algum fenômeno de ordem climática, reduzindo a produção em 
2 236 t, apesar da área colhida expandir-se em 1 924 ha, e tal fato 
repercutiu numa queda acentuada da produtividade em todas 
as microrregiões 

A Microrregião Pianalto Goiano foi a única a sofrer uma redu
ção na área colhida em 1 049 ha A produção tar.1bérn decresceu 
em 2 234 t e a produtividade conseqiJentemente baixou sen
sivelmente. 

A cultura da mandioca encontra-se em toda a área, porém em 
menor escala que as demais culturas anteriormente menciona
das Seu cultivo, feito na maioria das vezes empregando-se pouca 
tecnologia, caracteriza-se por ser predominantemente de sub
sistência 
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Observa-se que todas as microrregiões, exceto Planalto 
Goiano, sofreram pequena expansão em suas áreas no período 
em consideração e o total do estado cresceu em apenns 244 ha 
Quanto à produção, o aumento também foi pouco significativo 
(apenas 2 453 t), sendo que na Microrregião Planalto Goiano 
registrou-se urna queda em 13.057 t. 

As demais culturas presentes na região não possuem impor
tância econômica significativa, sendo cultivadas apenas a nível 
de subsistência 

A pecuária corresponde a uma das principais atividades eco
nômicas, na qual a bovinocultura é a mais importante 

Segundo dados do Censo Agropecuário (Tab 5 LI I), os bovi
nos correspor,dem à maior parcela do efetivo dos rebanhos: 
453 839 (21 %) em 1970 e 763 581 cabeças (26%) em 1975, 
apresentando, portanto, o significativo aumento de 309 742 
cabeças. 

Todas as microrregiões possuíam seus rebanhos bovinos com 
totais acima de 200 000 unidades no último recenseamento, 
exceto Chapada dos Veadeiros, cujo total era de 77 704 cabe
ças 

A bovinoçultura de corte predomina em toda a região e esta 
caracteriza-se pelo sistema criatório extensivo, cuja baixa capaci
dade de suporte das pastagens possibilita apenas 1 u a em 4 a 5 
ha Atualmente, com o propósito de se melhorar essa baixa capa
cidade, emprega-se uma técnica que consiste na derrubada de 
alguns arbustos típicos de Savana, proporcionando maior de
senvolvimento dos capins jaraguá e gordura, abundantes na érea. 
Essa técnica resulta num melhoramento das pastagens, dimi
nuindo a área por unidade animal (1 u il. em 2 a 3 ha) e aumen
tando portanto a capacidade de suporte das mesmas 

Em pesquisas feitas diretamente na região, constatou-se que 
as raças zebuínas, constituídas principalmente por Gire Nelore, 
predominam aí, além do tradicional gado mestiço 

Cria e recria de gado é uma constante, sendo este vendido, na 
época de invernadas do Sudeste, para engorda Atualmente vem 
se desenvolvendo a atividade de engorda, em áreas de pastos 
plantados, porém ainda com pouca expressão 

Os rebanhos recebem assistência técnica da EMA TER- GO e 
a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás realiza periodica
mente o controle sanitário 

A presença de cooperativismo e frigoríficos ainda é incipiente 
na região Há, contudo, incentivos governamentais nesse sentido 
e espera-se que a presença dos mesmos venha proporcionar urn 
maior desenvolvimento desse setor 

A comerciat:zação bovina faz-se com o animal em pé, abaste
cendo o mel'cado regional e exportando-se o excedente princi
p'llmente para Brasília (DF), São Paulo, Goiânia e Triângulo 
Mineiro 

Devido à tradição da pecuária de corte, a produção de leite 
destina-se apenas ao consumo interno Todavia, no município de 
Formosa, onde a pecuária leiteira possui certa expressão, a pro
dução é absorvida por um posto de resfriamento cio grupo ltambé 
e Laticínios Eunice 

De maneira geral. a região dispõe de condições favoráveis ao 
desenvolvimento pleno da bovinocultura, tanto de corte quanto 
leiteira, porém alguns fatores vêm impedindo uma maior expan
são, podendo-se apontara insuficiência creditícia rul'al, o sistema 
criatório extensivo e a pouca receptividade a técnicas mais 
evoluídas por partes dos criadores como os principais entraves a 
esse setor 

Depoi5 da bovinocultura, a suinocultura constitui a segunda 
atividade pecuária mais importante, todavia não apresentando o 
mesmo caráter econômico verificado na primeira 



No período em avaliação, o crescimento do rebanho porcino 
foi da ordem de 31 954 cabeças e a microrregião detentora do 
maior plantei foi Planalto Goiano, verificando-se 26 490 cabeças 
em 1970 e 34.395 em 1975, resultando assim um aumento de 
7 905 animais. 

Na região a criação de suínos faz-se extensivamente, a nível 
de subsistência, onde se verifica um padrão zootécnico do 
rebanho muito baixo, devido principalmente ao cruzamento alea
tório entre raças mestiças, predominando o suíno tipo banha Há, 
entretanto, propostas de se dinamizar a criação do suíno tipo 
carne, esperando-se assim melhorar a participação desse setor 
na região 

Com relação aos demais rebanhos componentes do quadro do 
efetivo, percebe-se que os mesmos denotam expressão pouco 
significativa no montante da economia local e que no período em 
consideração todos eles sofreram decréscimo no total do estado 
em apreço, exceto os equinos e bufai i nos, cujos aumentos foram 
de 5 812 e 237 cabeças, respectivamente 

Cabe entretanto destacar o importante papel que os equinos, 
asininos e muares desempenham na vida do homem do campo, 
ajudando-o a realizar diversas etapas da agricultura e também 
da pecuária 

A análise da estrutura fundiária para a parte do Estado de Goiás 
revela que no ano de 1970 a região caracterizava-se pela pre
sença de pequenas propriedades (0-50 ha), das quais 5 050 
recenseadas, perfazendo um total de 1 366 km2, conforme a 
Tabela 5 L\11 Há de se notar no entanto que, decorridos cinco 
anos, o quadro apresentou uma modificação, pois o número de 
estabelecimentos entre 0-50 ha, bem como seu total de área, 
sofreu um decréscimo de 776 propriedades e de 188 km2, res
pectivamente Este decréscimo decorreu do fato de pequenas 
propriedades terem passado a estratos de áreas maiores 
Constata-se entretanto que apesar disto mantém-se um certo 
equilíbrio entre os pequenos e médios estabelecimentos (50-
200 ha), embora nestes últimos se dê com menor intensidade, 
segundo os índices percentuais concernentes ao número de 
propriedades 

Com relação às propriedades inseridas nos estratos de área de 
200-500 ha, 500-2 000 ha e > 2 000 ha, constata-se um 
aumento tanto na área quanto no número dos estabelecimentos 
para o total do estado, ocorrendo o mais significativo em relação 
à categoria > 2 000 ha, na ordem de 6 538 km2 

Em suma, pode-se inferir que a parte do Estado de Goiás estu
dada no presente relatório mostra tendência à concentracão do 
maior número de estabelecimentos no padrão de médias~ gran
des propriedades 

Analisando os dados da Tabela 5 LVIII referentes à População 
Economicamente Ativa por setor de dependência ( PEA), verifica
se que no período em consideração o setor primário, em termos 
de absorção de mão-de-obra, destacou-se entre os demais, espe
cialmente nas Microrregiões Serra Geral de Goiás, Vão do Paranã 
e Chapada dos Veadeiros, onde se registraram 80.4, 80,9 e 
81 ,6%, respectivamente, da PEA no último recenseamento 

Em 1970 o total do referido setor na área em estudo era de 
34 358 p€ssoas, correspondendo em termos percentuais a 
77,1% do total da PEA e já em 1 975 essa população passou a con
tar com 40 619, apresentando portanto um acréscimo de 6 261 
pessoas Paralelamente, o total da PEA cresceu em 8 278 indiví
duos ativos, assim como os demais setores apresentaram cresci
mento no período analisado, porém em menor escala que no 
setor primário O crescimento significativo da PEA neste setor 
deveu-se principalmente ao processo de ocupação e de valoriza
ção que vem ocorrendo não apenas na área aqui estudada, mas 
em toda a região Centro-Oeste, onde o fator imigração é o campo-

nente explicativo fundamental para tal fenômeno A valorização 
de grandes áreas virgens do espaço em consideração tem atraído 
grandes levas de imigrantes do Sul e Sudeste do País com forte 
tradição agrícola e estes fixam-se em tais áreas, introduzindo cul
tivos mecanizados principalmente de arroz e soja, contribuindo 
assim para o crescimento da atividade primária 

A participação da PEA nos setores secundário e terciário é bem 
menos expressiva que a verificada no setor primário e cabe 
salientar que o terciário ainda leva uma maior vanguarda sobre o 
secundário, registrando um contingente de 7 247 pessoas 
(16,3%) em 1970 e 8 681 pessoas em 1975, correspondendo a 
16.4%, ao passo que o setor industrial perfazia 6,6 e 6, 7%, res
pectivamente, do total PEA no período em apreço e foi ainda o 
setor que menos cresceu (apenas 583 indivíduos) 

Os dados desta tabela permitem estabelecer ainda uma rei a
cão entre os usos atual e o potencialmente possível. relação esta 
que se consubstancia nos coeficientes de uso, excesso e 
satumção 

Para a parte do Estado de Goiás compreendida na Folha SD 23 
Brasília, verifica-se que de uma maneira geral as áreas recensea
das e utilizadas com as diversas ocupações apresentam uma 
subutil ização em relação ao potencial que a área possui, 
condicionando uma absorção de mão-de-obra muito aquém do 
contingente potencialmente recomendável 

A região apresenta, de acordo com o Mapa de Capacidade de 
Uso, um alto percentual (37,9%) de áreas recomendáveis às cul
turas permanentes e, no entanto, tal aproveitamento é da ordem 
de O, 1% nos dois períodos analisados, denotando evidentemente 
um subuso bastante acentuado, concorrendo para uma baixa 
absorcão de mão-de-obra, que pontencialmente requereria 
1 093.422 h/ano caso houvesse um aproveitamento total da área 
disponível O mesmo ocorre com as culturas temporárias, que 
registram percentuais bastante modestos (0,8 e 1 ,6%) em relação 
à sua disponibilidade, que é da ordem dos 6, 7% da área corres
pondente a este estado D~ mesma maneira, os pastos cultivados 
também comportam expansão de suas áreas, pois dispõem de 
28,8% de área potencialmente utilizável, quando seu uso atual 
ocupa apenas 4 e 8% O mesmo não acontece com os pastos 
naturais, pois estes apresentam requerimentos atuais de mão-de
obra bastante superiores a seus respectivos requerimentos 
potencias Assim se:1do, dever-se-á dar em um futuro próximo 
uma expansão das áreas de culturas temporárias e permanentes 
ou de pastos e matas cultivadas sobre áreas atualmente ocupadas 
por este tipo de vegetação natura I 

Em relação aos coeficientes de uso, excesso e saturação ( Figs 
5 17, 5 18, 5 19 e 5 20), a região analisada apresenta duas 
situacões distintas no que diz respeito ao coeficiente de excesso, 
verifi~ando-se que o mesmo é inferior à unidade nas Microrre
giões 349- Serra Geral de Goiás, 351 -Chapada dos Veadeiros e 
total do estado, e superior nas Microrregiões 352- Vão do Paranã 
e 355 - Planalto Goiano no período considerado No primeiro 
caso evidencia-se, contudo, uma situação pouco aceitável, 
decorrente talvez de um requerimento atual superestimado ou de 
um subdirnensionamento da oferta atual · 

A primeira hipótese seria decorrente de um exagero no 
dimensionamento da área realmente cultivada ou da demanda de 
mão-de-obra estabelecida nos Pacotes Tecnológicos usados na 
determinacão dos índices tecnológicos Já a segunda hipótese 
seria imputável à inexatidão dos dados fornecidos pelo censo ou 
ainda à existência de uma mão-de-obra adicional flutuante proce
dente de outras localidades No caso específico, sob análise, esta 
última é a causa mais aceitável, visto o grande fluxo imigratório 
convergente para a área em estudo, concorrendo assim para um 
acréscimo sazonal considerável à mão-de-obra disponível na 
região 

Quanto às microrregiões que apresentam coeficiente de 
el<cesso superior à unidade, pode-se concluir pela existência de 
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TABELA 5 LVIII 
Análise das microrregiões de parte do Estado de Goiás 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais - 1 970 e 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Área Índice 
Requerimento Área 

Índice Requerimento Área 
Índice 

Requerimento Estimativa por 
Índice 

giões recenseada de recenseada de recenseada de total da micro (1) tecno-(km2) 
tecno-

mão-de-obra (km2) tecno-
mão-de-obra (km2) 

tecno-
mão-de-obra (km2) lógico lógico lógico lógico 

(h/km2) 
(h/ano) 

1970 % 1970 1970 

349* 90 0.4 8,0 720 5 
351* 102 0,6 6,0 612 3 
352 194 1,0 7,0 1 358 10 
355* 174 1.4 7,0 1 218 17 

Total 560 0,8 7,0 3 908 35 

1975 % I tec 1975 1975 

349* 440 2.2 6,0 2 640 7 
351* 183 1,1 7,0 1 281 9 
352 253 1.4 7,0 1 771 6 
355* 218 1,7 6.0 1 308 13 

Total 1 094 1,6 6,0 7 000 35 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
* Microrregião parcialmente contida na Folha 

(h/km2) 

% 

0,0 39 
0,0 39 
0,0 50 
0,1 39 

0,1 42 

% I tec 

0.0 39 
0,1 39 
0,0 50 
0,1 39 

0,1 41 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás, 1970 e 1975 

(h/ano) (h/km2) 
(h/ano) 

1970 1970 % 1970 

195 585 2,9 2,0 1 170 
117 212 1,3 2,0 424 
500 1 058 5,6 1.4 1 481 
663 906 7,3 2,0 1 812 

1 475 2 761 4,0 1,8 4 887 

1975 1975 % I tec 1975 

273 1 182 5,8 2,0 2 364 
351 424 2,6 2,0 848 
300 1 910 10,0 1.4 2 674 
507 1 941 15,5 2,0 3 888 

1 431 5 457 8,0 1,8 9 774 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970/1975 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) 

Microrre-
Área 

Índice Requerimento 
Área 

Índice Requerimento 
giões 

(km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km2) 

% tecnológico de mão-de-obra 
(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/ano) 

349* 1 495 7.4 7,0 10 465 4 027 19,9 39,0 157 053 
351 * 269 1,7 6,5 1 748 5 547 34,3 39,0 216 333 
352 2 530 13.3 7,0 17 710 8 220 43,2 50,0 411 000 
355* 288 2,3 6,5 1 872 7 924 63,5 39,0 309 036 

(h/km2) 

1970 % 

12 068 59,7 1.2 
13 248 82,1 0.4 

9 810 51,6 0,3 
9 535 76,3 0.4 

44 661 65,8 0,6 

1975 % I tec 

10 825 53,5 1,2 
11 978 74,1 0.4 

8 216 43,2 0,3 
8 097 64,9 0.4 

39 116 57,6 0,6 

Agrostável (plantada) 

Área Índice 

(km2) % tecnológico 
(h/km2) 

9 854 48,7 2,0 
4 798 29.7 2,0 
3 813 20,1 1.4 
1 067 8,5 2.0 

Total 4 582 6,7 6,9 31 795 25 718 37,9 42,5 1 093 422 19 532 28,8 1.9 

·-* M1crorreg~ao parcialmente cont1da na Folha 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 e 1975 

Primário (1) Secundário Terciário Total 

Microrre-
giões 

O' 1970 O' 1975 (2) 1970 O' 1975 (2) 70 70 70 0' 70 1970 0' 7o 1975 (2) O' 70 1970 % 1975 (2) 

349* 10 855 80.7 12 708 80.4 830 6,2 999 6,3 1 767 13.1 2 093 13,3 13 452 100 15 800 
351* 4 727 81,3 5 302 81,6 453 7,8 498 7,6 632 10,9 700 10,8 5 812 100 6 500 
352 10 820 81,2 12 735 80,9 690 5,2 832 5,3 1 805 13,6 2 165 13,8 13 315 100 15 732 
355* 7 956 66.4 9 874 66,7 976 8,2 1 203 8,1 3 043 25.4 3 723 25,2 11 975 100 14 800 

Total 34 358 77,1 40 619 76,9 2 949 6,6 3 532 6.7 7 247 16,3 8 681 16.4 44 554 100 52 832 

-(1) Parcela considerada como oferta atual (2) ProJeçao para a população economicamente at1va 
*Microrregião parcialmente contida na Folha 
Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico de Goiás, 1970 
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Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

14482 
5 299 
2 943 
3 814 

26 538 

1975 

12 990 
4 791 
2 665 
3 239 

23 685 

Requerimento 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

19,708 
9 596 
5 338 
2 134 

36 776 

0' 70 

100 
100 
100 
100 

100 



Terras produtivas Terras 
Matas plantadas Matas naturais não utilizadas in aproveitáveis Total 

e em descanso 

Área Índice Requerimento Estimativa por 
Índice Requerimento Área Área Área Requerimento 

recenseada te c no· de total da micro (1) de recenseada (km2) 
de 

(km2) mão-de-obra (km2) tecno-· recenseada mão-de-obra lógico lógico mão-de-obra (km2) (km2) 
(h/km2) (h/ano) 

(h/km2) (h/ano) (h/ano) 

1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 % 1970 % 1970 

7 0,0 5,05 35 4 654 23,0 0,18 838 2 152 10,6 682 3.4 20 243 100 17 440 
7 0,0 5,05 35 1 987 12,3 0,20 397 339 2,1 265 1,6 16 163 100 6 884 
9 0,0 5,05 46 6 192 32,6 0,15 929 1 381 7,3 365 1,9 19 019 100 7 257 

14 0,1 5,05 71 1 232 9,9 0,20 246 364 2,9 246 2,0 12 488 100 7 824 

37 0,1 5,05 187 14 065 20,7 0,17 2 410 4 236 6,2 1 558 2,3 67 913 100 39 405 

1975 % I te c 1975 1975 % I tec 1975 1975 % 1975 % 1975 % 1975 

- - - - 4 686 23,2 0,18 843 2 023 10,0 1 080 5,3 20243 100 19110 
3 0,0 5,05 15 2 717 16,9 0,20 543 410 2,5 439 2,7 16 163 100 7 829 

- - - - 6 810 35,8 0,15 1 022 1 038 5,5 786 4,1 19 019 100 8 432 
1 0,0 5,05 5 1 093 8,8 0,20 219 545 4,4 580 4,6 12 488 100 9166 

'4 0,0 5,05 20 15.306 22,5 0,17 2 627 4 016 5,9 2 885 4,3 67 913 100 44 537 

Agrostável (natural) Silvicultável Total 

Área Índice Requerimento 
Área Índice Requerimento Área Requerimento 

(km2) % tecnológico de mão-de-obra 
(km2) % tecnológico de mão-de-obra (km2) % de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/ano) (h/ano) 

1 833 9,0 1,2 2 200 3 034 15,0 2,6 7 888 20 243 100 197 314 
1 743 10,8 0,4 697 3 806 23,5 2,6 9 896 16 163 100 238 270 
2 726 14,3 0,3 818 1 730 9,1 2,6 4 498 19 019 100 439 364 

380 3,0 0,4 152 2 829 22,7 2,6 7 355 12 488 100 320 549 

6 682 9,8 0,6 3 867 11 399 16,8 2,6 29 637 67 913 100 1 195 497 

Coeficientes 

1970 1975 

Microrre· Oferta atual de 
Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual de 

Requerimento Requerimento Coeficientes 
giões mão-de-obra atual de potencial de 

Excesso Uso Satura cão mão-de-obra atual de potencial de Excesso Uso Saturação mão-de-obra mão-de-obra mão· de· obra mão-de-obra 
(a) (b) (c) (a/b) (b/c) (a/cÍ (a) 

(b) (c) (a/b) (b/c) (a/c) 

349* 10 855 17 440 197 314 0,622 0,088 0,055 12 708 19110 197 314 0,665 o 097 0,064 
351* 4 727 6 884 238 270 0,687 0,029 0,020 5 302 7 829 238 270 0,677 0,033 0,022 
352 10 820 7 257 439 364 1,491 0,017 0,025 12 735 8 432 439 364 1,510 0,019 0,029 
355* 7 956 7 824 320 549 1,017 0,024 0,025 9 874 9 166 320 549 1,077 0,029 0,031 

Total 34 358 39.405 1 195 497 0,872 0,033 0,029 40619 44 537 1 195 497 0,912 0,037 0,034 

* Microrregião parcialmente contida na Folha 
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uma situação de desemprego e/ou subemprego, que quando 
ultrapassa os limites considerados normais é decorrente da ina
dequação do uso da potencialidade disponível, que se explorada 
dentro de formas corretas não só absorveria o contingente de 
mão-de-obra excedente como permitiria um crescimento adi
cional. Conclui-se portanto que estas microrregiões apresentam 
um quadro problemático e de pobreza decorrente da baixa produ
tividade conseguida por homem ocupado no setor Já os demais 
coeficientes; uso e saturação, todos eles inferiores à unidade, 
expressam respectivamente que a região registra uma subutiliza
ção dos recursos naturais e que ainda há espaço para expansão 
de áreas agrícolas Dada a subutilização atual de seus recursos, 
seria recomendável uma absorção dos excedentes populacionais 
estabelecidos entre a oferta e a demanda de mão-de-obra atuais, 
modificando-se as estruturas de uso no sentido de permitir sua 
intensificação até atingir a situação de máxima potencialidade, 
como determinada pelo levantamento da capacidade natural de 
seus recursos Convém registrar que as modificacões com ten
dência ao emprego maciço de tecnologia não tr~riam solucões 
definitivas para a situação apresentada, podendo até agra~á-la 
mais ainda. 

5 2 2 5 - Análise do Distrito Federal 

Na análise do Distrito Federal. torna-se necessária uma pequena re
trospectiva histórica, pois sua área está intrinsecamente ligada às suas 
circunvizinhas, principalmente ao Estado de Goiás, do qual fez parte 
integrante até bem pouco tempo 

Esta região possui características físicas bastante homogêneas, 
principalmente quanto à vegetação, composta de extensas áreas de 
Savana. Povoada inicialmente por exploradores de ouro e diamante, 
sua efetiva ocupação deu-se pela pecuária extensiva Enormes fazen
das foram implantadas na região utilizando as áreas de Savana, as 
quais mais tarde deram origem a algumas cidades de Goiás e Mato 
Grosso Em seguida, já em épocas relativamente mais recentes, as ter
ras mais férteis foram sendo utilizadas para a lavoura, eram as áreas de 
"matas" que, bastante exploradas, se tornaram escassas, passando a 
agricultura a ocupar as Savanas que outrora, devido à sua baixa fertili
dade natural, foram rotuladas de "inaproveitáveis para a agricultura" e 
por isto permaneceram por longos anos sem uma participação no pro
cesso de desenvolvimento do País 

A transferência da Capital Federal para Brasília, situada pratica
mente no centro geográfico dessa extensa área de Savana, numa 
região de grande vazio demográfico, cuja economia era apenas de sub
sistência, proporcionou a esta região condições de ser integrada ao 
processo de desenvolvimento econômico do restante do País, contri
buindo desta maneira para minimizar a diferença marcante entre esta 
região interiorana e o litoral brasileiro 

Com uma área de 5 840 km2, retirados do Estado de Goiás, o D is
trito Federal foi classificado pelo IBGE como a Microrregião 361 -
Brasília 

Apesar de cartograficamente estar abrangida por4 Folhas ao milio
nésimo (SD 22 Goiás, SD 23 Belo Horizonte, SE 22 Goiânia e SD 23 
Brasília), a área do Distrito Federal é estudada na Folha ora trabalhada 
(SD 23 Brasília) (Fig 5 1 6) 

O Distrito Federal, área com características bem peculiares, chama 
atfmção por sua alta percentagem de áreas consideradas improdutivas 
(Tab 5 XLVII), chegando a ocupar em 1970 43% e em 1975 36% da 
área total Logicamente estes números levam uma forte influência da 
conotação de infertilidade atribuída à Savana, já anteriormente 
comentada, bem como ao fato de nela estar localizada a Capital 
Federal. tornando-a preponderantemente urbana Sua wna rural, de 
qualquer maneira, é pouco significante, podendo-se grosso modo 
drvrdr-la, segundo sua utilização, em duas partes: as terras improduti
vas e as util.izadas com pecuária, realçando o grande domínio dos pas
tos. na!urars sobre os plantados Somados, esses dois tipos de 
utdrzaçao detinham aproximadamente em 1970 85% e em 1975 77% 
do total da área do Distrito Federal 
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Saliente-se também que as terras em descanso não utilizadas apre
sentam percentual significativo (1 0,4% para 1970 e 19,9% para 
1975), refletindo a má utilização que vinha sendo feita das terras desta 
região, localizadas quase em sua totalidade em solos de Savana 

Dentro da pequena área utilizada com lavouras, destacam-se como 
principaisculturas(Tabs 5 XLVIII. 5 XLIX 5.Le5 Ll)omi!ho, ofeijãoe 
o arroz, não havendo neste período nenhuma variação significan
te, se compararmos as áreas das principais culturas 

Apesar do arroz ser o produto economicamente mais importante na 
região Centro-Oeste, ocupa o 2? lugar em área colhida, juntamente 
com o feijão, destacando-se como maior área o milho, com uma dife
rença de aproximadamente 800 ha em relação aos anteriores, em 
1970 Já em 1975 o arroz sofreu um decréscimo de 36% em área, o 
feijão teve um aumento irrisório de 67 ha, ficando em 2? lugar, e o 
milho como principal produto, apesar de praticamente em nada ter 
alterado sua área Das demais culturas não consideradas, podemos 
citar a banana, que merece um certo destaque pelo desenvolvimento 
que vem apresentando, a mandioca, a cana-de-açúcar, a laranja, o 
limão e a batata-doce Como se pode notar, há o predomínio das cultu
ras temporárias sobre as permanentes 

No tocante à pecuária (Tab 5 Lll), destaca-se o rebanho 
bovino, constituído de mestiços de Zebu, predominando o Nelore 
e o Gir O sistema criatório dominante é o extensivo, com o gado 
solto nas áreas de Savanas No entanto, já em 1975 notava-se 
que, ao contrário das pastagens naturais, que decresceram de 
621 h a para 593 h a, a área de pastos plantados teve uma variação 
positiva de 43%, sentindo-se as primeiras modificações que 
ocorreram na região. Em seguida, vem a suinocultura, que teve 
neste período uma variação mais significante que a bovinocul
tura: 55% contra os 33% verificados no rebanho bovino Os 
demais rebanhos não foram considerados por serem insigni
ficantes 

Apesar de não considerada, merece destaque a avicultura, que 
vem tendo um desenvolvimento marcante e da qual far-se-á um 
comentário mais adiante na análise, embora rápida, da situacão 
agropecuária do Distrito Federal de hoje, pois as grandes modifi
cações da paisagem rural começaram a se verificar mais interrsa
mente a partir de 1975 O Distrito Federal atualmente já não 
possui mais as feições que os dados aqui apresentados nos 
mostram 

No tocante à estrutura fundiária (Tab 5 LI I I), é notório o domí
nio do número de pequenos estabelecimentos, enquadrados no 
estrato de O a 50 h a, com 76% em 1 970 e 70% em 1 975, em opo
sição à insignificante parcela destinada às propriedades acima de 
2 000 ha, em torno de 1% No entanto, quando analisadas sob o 
ponto de vista da área, a maior extensão encontra-se sob o domí
nio das propriedades maiores, correspondendo ao intervalo de 
500 ha a> 2 000 ha 50% da área do Distrito Federal. em oposi
ção à pequena parcela ocupada pelos pequenos estabelecimen
tos (15% e 12% em 1970 e 1975, respectivamente), que 
numericamente são francamente predominantes, como analisa
do anteriormente 

Desta maneira, as grandes propriedades geralmente dedica
das à pecuária registram a menor concentração populacional. em 
oposição às pequenas e médias propriedades, que ocupam maior 
parte da população rural 

A Tabela 5 LIX , concernente aos dados da População Eco
nomicamente Ativa, reflete o caráter urbano de Brasília, com 
domínio absoluto do setor terciário, que em 1970 detinha 
126 914 pessoas e do setor secundário com 44 401 pessoas 
sobre o setor primário com apenas 6 996 pessoas economica
mente ativas em 1975 Esses números passaram a ser 263 577 
no setor terciário, 65 633 no secundário e 10.341 no primário 

A transferência da Capital do País, do Rio de Janeiro para 
Brasília, implicou também a transferência dos seus funcionários e 



a construcão de Brasília, com a implantacão de uma grande 
cidade co~ seus núcleos urbanos, exerceÚ grande atração no 
processo de imigração direcionada em quase a totalidade para a 
área urbana 

Este contínuo fluxo de imigrantes trouxe para Brasília proble
mas na absorcão desta grande quantidade de mão-de-obra, visto 
que na sua ~aioria os imigrantes não possuem mão-de-obra 
qualificada, o que os direciona para a construção civil, atividade 
que, embora absorva grande contingente, tende a se estabilizar. 
Assim, o governo sentiu necessidade de criar um programa espe
cial da região Geoeconômica de Brasília não apenas visando à 
colocacão da corrente imigratória, mas também à solução de 
vários ~utros problemas surgidos com o crescimento vertiginoso 
de Brasília. 

Além disso, Brasília trouxe à região uma população altamente 
consumidora, que incentiva a transformação da estrutura de suas 
áreas circunvizinhas 

Estudos e projetos foram feitos por um grupo de trabalho com
posto pelos governos do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais 
com o objetivo de se definir e desenvolver a região Geoeco
nômica de Brasília, tomando como base o fato de que se 
desenvolvendo a oferta de trabalho na zona rural e suprindo.as 
áreas circunvizinhas de estrutura básicas o fluxo imi.gratório até 
então direcionado para Brasília tenderia a ser mais diversificado, 
além de fixar o homem do campo destas regiões e com isso 
impulsionar o abastecimento de gêneros de primeira necessi
dade para a Capital Federal. 

Além desse, vários são os estudos e projetos, alguns dos quais 
em franco desenvolvimento, que estão mudando a paisagem rural 
do Distrito Federal 

A EMBRAPA vem proporcionando com suas pesquisas no 
Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados possibilidades rle 
um aproveitamento racional destas áreas baseando-se no conhe
cimento de suas potencialidades e deficiências, além de estudos 
direcionados especificamente a certos cultivos, como é o caso do 
Centro do Arroz e Feijão e do Centro Nacional de Milho e 
Sorgo 

A Secretaria da Agricultura e Produção, através do Programa 
de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. vem desenvol
vendo na região de Savanas, por meio de projetos agropecuários, 
um bom trabalho no sentido de melhorar a ocupação rural da 
região Estão sendo intensificadas as culturas de arroz, soja, 
milho, sorgo, batata e hortaliças Com respeito às hortaliças, o 
Distrito Federal em 1979 já produzia 50% de seu consumo, tendo 
sido instituído em 1981 o Programa Especial de Financiamento à 
Horticultura, com a finalidade de tornar Brasília auto-sufi
ciente nestes produtos 

A pecuária, principalmente leiteira, tem recebido por parte da 
Secretaria de Agricultura e Produção estímulos para seu desen
volvimento, com vistas a tornar o Distrito Federal auto-suficiente 
no abastecimento de leite, que até 1978 só produzia 20% de 
suas necessidades. 

Em trabalhos de campo recentes, pôde-se verificar que apro
ximadamente 80% dos pecuaristas dedicam-se à pecuária de 
corte, num sistema criatório semi-intensivo. 

Nos meses de fevereiro e março é feita a silagem, usando-se o 
milho A fenação entretanto não é prática comum na área do Dis
trito Federal, apesar de ser empregada em outras áreas de 
Savana, tendo em vista que a alimentação do gado na época da 
seca se torna escassa, sendo portanto de grande importância o 
aproveitamento da forragem, produzida na época das chuvas, sob 
forma de feno 

A avicultura explorada economicamente e com tecnologia 
adequada, implantada em Brasília quando de sua inauguração, 
visava a um mercado consumidor em franco desenvolvimento 
No entanto alguns problemas tolheram esta atividade Por algum 

tempo a avicultura tornou-se incipiente, entretanto esforços 
foram feitos no sentido de impulsioná-la, tornando-a atualmente 
uma atividade de destaque no setor agropecuário, não só pela sua 
produção de carne e ovos como também pela significativa 
demanda de mão-de-obra. 

Apesar de ainda em algumas regiões serem verificados índi
ces baixos de produtividade, a agropecuária nestes últimos anos 
teve um grande impulso Também em termos populacionais, 
grande foi o crescimento verificado na região, não só na área do 
Distrito Federal como também em toda a região que está sob a 
sua influência econômica A Tabela 5 LX, retirada da sinopse 
preliminar do Censo Agropecuário de 1980, dá uma idéia clara da 
magnitude dessa evolução Como se pode observar, a área des
tinada a lavouras, que era de 13 008 h a em 1 970, passou a ser de 
58 342 ha em 1980, tendo havido portanto uma variação de 
449% 

A estrutura de uso potencial (Tab 5 LI X) demonstra que 86,1% 
da área têm potencialidade para culturas permanentes, em con
traposição à estrutura de uso atual, que apresenta o domínio das 
culturas temporárias sobre as permanentes Este fato no entanto 
é explicado ao se analisar mais detalhadamente, ao nível de 
subclasse, os dados do Mapa de Capacidade de Uso dos Recur
sos Naturais Renováveis A Classe Agriter, por exemplo, apre
senta-se com 2.638 km2, correspondentes à Subclasse Agri
ter-por-solo, que possui índices aqroclimáticos entre 70 e 115%; 
declividade em sua maioria variando de 0% a 25%, podendo ser 
mecanizada; e solos que, apesar de apresentarem fertilidade rela
tivamente baixa (Latossolos eutróficos e Cambissolos álicos), 
com baixos valores de bases trocáveis, e no caso dos Cam
bissolos também com pouca profundidade, são, por outro lado, 
possuidores de fatores favoráveis tais como sua drenagem, a 
estrutura em blocos subangulares, sua textura média a argilosa e, 
na maior parte dos casos, sua profundidade efetiva Esta área 
teria, portanto, possibilidades de ser utilizada com culturas tem
porárias e em alguns casos com pastos plantados com relativa
mente pequenas correções 

Verifica-se também que a utilização com pastos naturais está 
bem além da potencialidade disponível para essa atividade 

A Silvicultura, pouco desenvolvida no período analisado, 
como demonstram os respectivos percentuais, tem no entanto 
bom potencial a ser explorado Atualmente já se fazem presentes 
na área algumas empresas de reflorestamento 

Diante do exposto, a área do Distrito Federal possui disponi
bilidade de expansão no que diz respeito principalmente às 
lavouras 

Quanto ao coeficiente de uso obtido pela relação requeri
mento atual-requerimento potencial de mão-de-obra (Tab 
5 LIX), este está muito aquém do ideal. ou seja0,045 para 1970 e 
0,048 para 1975 Esta situação demonstra a subutilização dos 
recursos naturais que vem sendo feita na área 

A população economicamente ativa empregada no setor pri
mário, aqui considerada oferta atual de mão-de-obra, quando 
relacionada ao requerimento também atual de mão-de-obra 
demonstra coeficientes de excesso de 0.728 p:ua 1970 e 1 ,007 
para 1975, refletindo portanto falta de mão-de-obra de 3 620 
pessoas em 1970 e praticamente um equilíbrio em 1975 (Tab 
5 LIX) 

Como visto anteriormente, a região tem possibilicléldes de 
expansão agrícola claramente expressa nos coeficientes de satu
ra cão encontrados (0,033 para 1970 e 0,049 para 1975) (Tab 
5 LIX) Desta maneira, eventualmente um maior contingente de 
mão-de-obra poderá vir a ser absorvido na zona rural, conside
rando-se sobretudo o potencial da área para culturas perma
nEintes 

Neste período não houve nenhuma alteração da situação apre
sentada, não se modificando sua condição de não saturada, subu
tilizada e com excedente 
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TABElA 5 LIX 
Análise da microrregião do Distrito Federal 

Estrutura de uso e req11erimento de mão-de-obra atuais- 1970 e 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Área 
Índice 

Requerimento Área 
Índice Requerimento Área 

Índice 
Requerimento Estimativa por Índice 

gião recenseada de recenseada de recenseada de total da micro (1) 
(km2) 

tecno- mão-de-obra (km2) tecno-
mão-de-obra (km2) 

tecno-
mão-de-obra (km2) 

tecno-
lógico (h/ano) lógico 

(h/ano) lógico (h/ano) 
lógico 

(h/km2) (h/km2) (h/km2) (h/km2) 
1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 

361 46 1,1 6 276 12 0,3 49 5.!~8 113 2,8 2,4 271 4 761 73,4 0,8 

Total 46 1,1 6 276 12 0,3 49 588 113 2,8 2,4 271 4 761 73,4 0,8 

1975 % I tec 1975 1975 % I tec 1975 1975 % I tec 1975 1975 % I tec 

361 38 0,9 19 722 22 0,5 42 924 161 4,0 2,4 386 4 574 68,9 0,8 

Total 38 0,9 19 722 22 0,5 42 924 161 4,0 2,4 386 4 574 68,9 0,8 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário do Distrito Federal, 1970 e 1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970/1975 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) Agrostável (plantada) 

Microrre-
Área 

Índice Requerimento 
Área 

Índice Requerimento 
Área 

Índice 
gião % tecnológico de mão-de-obra % tecnológico de mão-dewobra % tecnológico 

(km2) (h/km2) (h/ano) (km2) (h/km2) (h/ano) 

361 (+) 98 1,8 12,5 1 225 4 661 86,1 45,5 209 800 

Total 98 1,8 12,5 1 225 4 661 86,1 45,5 209 800 

-
{+) As áreas contidas nas Folhas SE 22 e SE 23 não foram consideradas 

População economicamente ativa e setor de dependência- 1970 e 1975 

Primário (1) Secundário 

Microrrew 
gião 

1970 % 1975 (2) % 1970 % 1975 (2) % 1970 

361 6 996 3,9 10 341 3,9 44401 24,9 65 633 24,9 126 914 

Total 6 996 3,9 10 341 3,9 44401 24,9 65 633 24,9 126 914 

-(1) Parcela con_:;1derada como ofe11a atual (2) ProJeçao para a população economicamente at1va 
Fonte: Fundaçao IBGE, Censo Demográfico do Distrito Federal, 1970 
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Terciário 

% 1975 (2) 

71,2 187 603 

71,2 187 603 

(km2) (h/km2) 

99 1,9 2,4 

99 1,9 2,4 

Total 

% 1970 % 1975 (2) 

71,2 178 311 100 263 577 

71,2 178 311 100 263 577 

Requerimento 
de 

mão-de-obra 
(h/ano) 

1970 

8 481 

8 481 

1975 

8 233 

8 233 

Requerimento 
de mão-dewobra 

(h/ano) 

238 

238 

% 

100 

100 



Terras produtivas Terras 
Matas plantadas Matas naturais não utilizadas inaproveitáveis Total 

e em descanso 

Área Índice Requerimento Estimativa por 
Índice 

Requerimento Área Área Área 
Requerimento 

recenseada de total da micro (1) de recenseada recenseada (km2) 
de 

(km2) 
iecno- mão-de-obra (km2) tecno- mão-de-obra mão-de-obra 
lógico lógico (km2) (km2) 

(h/km2) 
(h/ano) 

(h/km2) 
(h/ano) (h/ano) 

1970 % 1970 1970 % 1970 1970 % 1970 % 1970 % 1970 

o 0,0 5,05 o o 0,0 0,20 - 177 4,4 731 18,0 5 840 100 9 616 

o 0,0 5,05 o o 0,0 0,20 - 177 4,4 731 18,0 5 840 100 9 616 

1975 % I tec 1975 1975 % I te c 1975 1975 % 1975 % 1975 % 1975 

o 0,0 5,05 o 8 0,1 0,20 2 369 9,1 668 16,5 5 840 100 10 267 

o 0,0 5,05 o 8 0,1 0,20 2 369 9,1 668 16,5 5 840 100 10 267 

Agrostável (natural) Silvicultável Total 

Área 
Índice Requerimento 

Are a 
Índice Requerimento Área 

Requerimento 

(km2 ) 
% tecnológico de mão-de-obra 

(km2) 
% tecnológico de mão-de-obra 

(krn2) 
% de mão-de-obra 

(h/km2) (h/ano) (h/km2) (h/ano) (h/ano) 

79 1,5 0,8 63 468 8,7 2,6 1 217 5 355 100 212 543 

79 1,5 0,8 63 468 8,7 2,6 1 217 5 355 100 212 543 

Coeficientes 

1970 1975 

Microrre-
Oferta atual de 

Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual de 
Requerimento Requerimento Coeficientes 

gião mão-de-obra atual de potencial de 
Excesso Uso Saturacão mão-de-obra 

atual de potencial de 
Excesso Uso Saturação 

(a) 
mão-de-obra mão-de-obra 

(a/b) (b/c) (a/c i (a) 
mãO-de-obra mão-de-obra 

(a/b) (b/c) (a/c) (h) (c) (b) (c) 

361 6 996 9 616 212 543 0,728 0,045 0,033 10 267 3 882 212 543 1,007 0,048 0,049 

Total 6 996 9 616 212 543 0,728 0,045 0,033 10 267 3 882 212 543 1,007 0,048 0,049 
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TABELA 5 LX 

Confronto dos resultados definitivos dos recenseamentos de 1960, 1970 e 1975 
com os resultados preliminares de 1 980- Distrito Federal 

Recenseamentos 
Especificação 

1960 1970 1975 1980 

Estabelecimentos 273 1 913 1 859 2 653 
Área total {ha) 139 378 170019 185 061 279 644 
Área de lavouras {ha) 3 588 13 008 12 737 58 341 

Permanentes 933 4 478 3 714 9 096 
Temporárias 2 655 8 530 9 023 49 246 

Pessoal ocupado 2 510 7 284 8 582 14 519 
Efetivos da pecuária 

Bovinos 16411 30405 40473 65 847 
Suínos 3 504 14 381 22 360 30 980 
Aves 41 825 668 529 486 722 2 222 488 

5.2 3- BIBLIOGRAFIA 

1 -ABASTECIMENTO é meta prioritâria no Distrito Federal Cerrado, Brasilia, 
11 (36):13-4, 1979/80 

2- ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ESTADO DA BAHIA 1976/77 Salvador, Cen
tro de Planejamento da Bahia, 1 978 v 5 

3- BAHIA Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia Centro de Pla
nejamento Programa de desenvolvimento rer!lona! mtegrado regtão do Além 
São Franctsco Salvador, 1977 361 p 

4 - ___ ~ Economia baiana-subsídiOS para um plano de governo; diagnóstico 
do setor agropecuârio Salvador, 1 978 7t t 3 

5- ___ Potenctal de utilização do Além São Francisco; diagnóstico Salva-
dor. 1980 71 p {Publ CEPLAB Sé r Recursos Naturais, 4) 

6- BAHIA Secretaria do Planejamento, Ciências e Tecnologia Fundação CPE 
Agropecuária In:-~-- Análise global da economJa ba1ana; diagnós
tico Salvador, 1 974a v 1 , p 135-439 

7- ___ Demografia In:---~ Aná/1se global da economia baiana; 
diagnóstico Salvador. 1 974b v 2 . p 1121-56 

8- Forca de trabalho In:---~ Análise global da economw bata-
~gnóstico Salvador. 1974c v 2, p 1157-99 

9- BAHIA Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia Fundação de Pla
nejamento Estudo da regtão admimstrattva de Santa Mana da V1tóna; carac
terização regional Salvador, 1 974 n p 

1 O- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte Plano 
de industrialízação pecuána Belo Horizonte, 1963 40p [Estudo, 1) 

11 -BOLETIM DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁs. Goiânia 
{84):1-167, mar 1973 

12- BONIFÁCIO, A Várzeas, uma nova alternativa agrícola Cerrado, Brasília 
11 (36):27-31' 1979/80 

13- BRASIL Ministério da Agricultura Departamento Econômico Aspecros eco
nômicos da mand1oca Rio de Janeiro, Serviço de Informação Agrícola, 
1967 37p {Estudos Brasileiros. 25) 

14- BRASIL Ministério da Agricultura Subsecretaria de Planejamento e Orça
mento Equipe Técnica de Estatística Agropecuária Produção agrícola dos 
mumcíp1os da Bahm d1scnminada segundo os produtos cultiVados; culturas 
temporárias Rio de Janeiro. 1 969 

15- BRASIL Ministério da Agricultura Subsecretaria de Planejamento e Orça
mento Escritório de Estatística Produção agrícola dos municípiOS da 
Bah/8 d1scnmmadasegundo os produtos cultwados; culturas permanentes 
Rio de Janeiro, 1 969a 

1 6 - _ -~- Produção agrícola dos municípios de Mmas Gera1s d1scrimmada 
segundo os produtos cultivados; culturas permanentes Rio de Janeiro, 
1969b 

1 7 - ---~ Produção agrícola dos mumcfpws de Mmas Gerais de1scnmmada 
segundo os produtos cultivados; culturas temporárias Rio de Janeiro, 
1969c 

18 - ---~ Produção agrícola dos mumcípios do D1stnto Federal d1scnmmada 
segundo os produtos cultwados; culturas temporárias e permanentes Rio 
de Janeiro. 1969/71 

1 9 - __ __ Produção agrícola dos mumcfpws da Bah1a discnmmada segundo os 
produtos cultivados; culturas permanentes Rio de Janeiro, 1970a 

20 - ---~ Produção agrícola dos mumcípws da Bah1a d1scnmmada segundo os 
produtos cultwados; culturas temporárias Rio de Janeiro, 1970b 

21 - ---~ Produção agrícola dos mumcíp1os de Minas Gerais d1scnminada se
gundo os produtos cultivados; culturas permanentes Rio de Janeiro, 
1970c 

624/USO POTENCIAL DA TERRA 

22 - ---~ Produção agrícola dos mumcípws de Minas Gerais d1scnminada se
gundo os produtos cultivados; culturas temporárias Rio de Janeiro, 
1970d 

23 - ---~ Produção agrícola dos mumcípws da Bah1a d1sr:nmmada segundo os 
produtos cultwados; culturas permanentes Rio de Janeiro, 1971 a 

24 - ---~ Produção agrícola dos mumcíp10s da Bahia discriminada segundo os 
produtos cultivados; culturas temporárias Rio de Janeiro, 1971 b 

25 - ---~ Produção agrícola dos municípiOs de Mmas Gera1s, d1scnminada 
segundo os produtos cultivados: culturas permanentes Rio de .Janeiro, 
1971c 

26 - ---~ Produção agrícola dos mumcípws de Mmas Gerais discrimmada se
gundo os produtos cultivados; culturas tempoi-árias Rio de Janeiro, 
1971d 

27- BRASIL Servi co Federal de Habitacão e Urbanismo Relatório preltmmar de 
desenvolvtmento integrado- mun.icípw de Brumado sI 1971 115p 

28- BRASIL Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
Programas espec1a1s na região Centro-Oeste; realização em 1976, progra
mação para 1977 Brasília, 1977 60p 

29- BRASIL Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
Coordenação de Estudos Regionais Desempenho econôm1co da reg1ão 
Centro-Oeste 1976 Brasília, 1977 70p 

30- BRASÍLIA vai ser uma megalópole7 !menor, Brasília, 4{25):46-58, jul /ago 
1978 

31 -CENTRO-OESTE É preciso transformar a região num centro produtor /me
nor, Brasília, 4{28):58-60, set /out 1 979 

32- COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA Plano anua/do se
tor públtco agrícola da região Centro-Oeste 1977 Goiânia, 1977, 62p 
Convênio Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, EMATER
GO e Secretaria do Planejamento e Coordenação 

33- COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA Unidade Regional 
de Supervisão Agncultura nordestina- perspectiVas para 19 79 Recife, 
1979 221p 

34- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO Períme
tro irngado São Destdério Barreiras, 1979 17p {Boletim Técnico 
Informativo) 

35- EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 
Manual técmco de abertura e manejo de cerrados; MG, MT, GO e DF. 
Brasília, 1979 219p {Sér Manuais, 1 7) 

36- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Centro de Pesqui
sa Agropecuária dos Cerrados Re/atóno técmco anual, 1975-1976 
Planaltina, DF. 1 976 154p 

37- ---~ Relatórto técntco anual 1976-1977 Planaltina. DF, 1978 183p 

38----~ Re/atórto técmco anual 1978-1979 Planaltina, DF, 1980 170p 

39- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Centro Nacional 
de pesquisa de Mandioca e Fruticultura Sistemas de produção para os Cl

tros Cruz das Almas, BA, set 1 979 32p 

40- ESCRITÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA E POLÍTICA AGRÍCOLA Subsídios 
ao programa de desenvolvtmento do centro-oeste (PRODOESTE); versão 
preliminar Brasília, SUPLAN. 1972 131 p 

41 - FAISSOL. S O problema do desenvolvimento agrícola do sudeste do 
planalto central do Brasil Revista Brast!e1ra de Geografia Rio de Janeiro, 
1 9{1 ):3-66, jan /mar 1957 

42- FUNDACÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte 
2.0 Plano de desenvolvimento mtegrado do noroeste mmeiro; recursos 
naturais Belo Horizonte, 1981 2v (Sé r de Publicações Técnicas, 2) 

43- FUNDACÃO IBGE, Rio de Janeiro Censo demográftco Bahta; 8.' recensea
mento geral, 1970 Rio de Janeiro, 1973a 845p (Sér Regional, v 1 
t 13) 

44- ---~ Censo demográficO Dtstnto Federal; 8? recenseamento geral, 
1970 Rio de Janeiro. 1973b 218p {Sé r Regional, v 1, t 24) 

45 . ---~ Censo demográfico Gotás 8' recenseamento geral, 1970 Rio de
Janeiro. 1973c 605p {Sér Regional, v 1, t 23) 

46- _____ Censo demográfico Mmas Gera1s; 8? recenseamento geral, 1970 
Rio de Janeiro, 1 973d 593p {Sér Regional. v 1, t 14, part 2) 

47----~ CensoagropecuánoDistrtto Federal; 8? recenseamento geral. 1 970 
Rio de Janeiro, 1 974a 132p {Sé r. Regional. v 3, t 24) 

48----~ Censo agropecuáno Gotás; 8? recenseamento geral, 1970 Rio de 
Janeiro, 1974b 4 70p {Sér Regional. v 3, t 23) 

49----~ Censo agropecuáno Bah1a, 8? recenseamento geral, 1970 Rio de 
Janeiro, 1975a 657p {Sér Regional. v 3, t 13) 



50 - ____ Censo agropecuário Mmas Geraís 8~ recenseamento geral, 1970 
Rio de Janeiro, 1975b 613p (Sé r Regional, v 3, t 14, part 1) 

51 - ____ Produção agrfcola mumcJpa/ 7974; culturas temporárias e perma-
nentes, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal Rio de Janeiro, 1977a 
v8 

52-------~ Produção agricofa munrc!pa/1974; culturas temporárias e perma
nentes, Minas Gerais Rio de Janeiro, 1977b v 4 

53- ____ Produção agrícola muntc1pal 1974; culturas temporárias e perma-
nentes, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia Rio de Janeiro, 1977c 
v3 

54- ____ Produção agrícola muntc!pa/ 7 975; culturas temporárias e perma-
nentes, Mato Grosso, Goiás Distrito Federal Rio de Janeiro, 1978a 
v 2, t 7 

55-____ Produção agrícola mumctpal 1975; culturas temporárias e perma· 
nentes, Minas Gerais, Espírito Santo Rio de Janeiro, 1978b v 2, t 4 

56-_~-~ Produção agrícola mumctpa/ 1975; culturas temporárias e perma 
nentes, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia Rio de Janeiro, 1978c 
v 2, t 3 

57 - ____ Ptodução agrícola mumcipa/ 19 76; culturas temporárias e perma-
nentes, Alagoas, Sergipe, Bahia Rio de Janeiro, 1978d v 3, t 3 

58- Producão aqrícola nHmiC!pal 7 9 76; culturas temporárias e perma-

59-

nentes, Minas Gerais, Espírito Santo Rio de Janeiro, 1978e v 3, t 4 

____ Censo agropecu/mo Bah1a; censos econômicos de 1975 Rio de 
Ja11eiro, 1979a 551 p (Sé r Regional, v 1, t 13, pa1t 1) 

60- _____ Censo agropecu/mo D1srnto Federal; censos econômicos rle 1975 

61 -

Rio ele Janeiro, 1979b 129p (Sér Regional, v 1, t 24) 

Censo agmpccuárw GcNrh; censos econômicos de 1975 Rio cic 
Janeiro, 1979c 704p (Sé r RegionaL v 1, t 23) 

62- ______ Censn aqropecuáno Mmas Gera1s; censos econômicos de 1975 
Rio rle Janeiro, 1979d 929r (Sé r Regional, v 1, t 14, part 1) 

63 - _____ Prociuç5o agrícola mumctpal 7 976; culturas tGrnporárias e perma-
nentes, Mato Grosso, Goiás, Distnto Federal Rio de Janeiro, 1979e 
v 3, t 7 

64- _____ Censo demogr!JfJCo de 1 980; resultados p1 eliminares Rio de Ja-

65-

neiro, I 980 79p 

Smnpse proflmmardo censo agropec:uáno Mato Grosso do Sul Mato 
Gto.'>'.<;o, Gn1ás Drsmto Federal 9.0 recenseamento geral do Brasil, 1 980 
Rio cle Janeiro, 1982 v 2, t 1, n 4 

66- GOEDERT W J; LO BATO E; WAGNER, E Polenc1al agrícola da região dos 
cerrados brast!effOS Brasília, EMBRAPA 1980 Separata da Pesqwsa 
Agropecuóm Bras11e11a, Brasília, 15(1 ):1-17, jan 1980 

67- lRRIGACÃO cobre de verde as terras secas de Minas, !menor, Brasília, 
7(38):12-4, maio/jun 1981 

68- I<ELLER, E C de S & MAGNANINI, R L da C Populacão In: FUNDAÇÃO 
IBGE, Rio de Janeiro Geografm do Brasrl; região centro-Oeste Rio de 
Janeiro, 1977 v 4, p 113-91 

69- LEITE, G G & SANTOS, C A de Feno: um bom alimento para o gado de corte 
na época da seca Cerrado, Brasília, 11(36):11-2, 1979/80 

70- LERDA, M H T H Dtaanósuco geo-sócto-econômtco da reg1ão Centro-Oeste do 
Brasil; diagnóstico do setor mão-de-obra Brasília, Universidade, Depar
tamento de Economia/SUDECO, 1978: 1 03p 

71 - MENDOZA TO R RICO, E et ali i Uso potencial da terra Relacões uso atual
uso potencial In: BRASIL M'mistério das Minas e Ene~gia Secretaria
Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SA 24 Forlaleza Rio de Janeiro, 
1 981 (Levantamento de Recursos Naturais, 21) 

72- MESQUITA, O V Atividade agrária In: FUNDAÇÃO IBGE, Rio de Janeiro 
Geografm do Brasil; região Centro-Oeste Rio de Janeiro, 1977 v 4, 
p251-97 

73- MOURA, V P G etalii Ava/laçãodeespécJeseprocedênc!asdeEucalyptusem 
Mmas Gerats e Espínto Sanw; resultados parciais Brasília, EMBRAPA 
Departamento de Informação e Documentação, 1980 1 04p (EMBRA
PA-CPAC Boletim de Pesquisa, 1) 

74- MUELLER, C C & PENHA, J A Diagnóstico geo-sóc!o-econôm1co da reg1ão 
Centro-Oeste do Brasil; diagnóstico do setor agropecuário Brasília, Uni
versidade, Departamento de Economia/SUDECO, 1978 528p 

75- NOVAS perspectivas para a agricultura irrigada !nformeAgropecuáno, Belo 
Horizonte, 3(35):2-13, nov 1977 

76- PACOTES tecnológicos para os cítros C1rcularda EMBRAPA, Cruz das Almas, 
BA (41 ):1-37, set 1974 

77 - PEREIRA, E F.S Avicultura: uma atividade pioneira na Capital Federal Cer
rado, Brasília, 11 (36):6-8, 1979/80 

78- PIRES, E T et ali i Cultura do arroz de seque1ro e em baixadas (várzeas), s 1 

EMATER-MG/EPAMIG, s d, 36p 

79- POLOCENTRO O esforço que faltava para a dinamização dos cerrados ln
lenor, Brasília, 4(25):62-73, jul /ago 1978 

80- SISTEMA de produção para algodão herbáceo Bo/eum da EMBRAPA, lrecê, 
BA (24):1-19, ago 1976 

81 -SISTEMA de produção para arroz Bole11m da EMBRAfA, Santa Maria da Vi
tória, BA (248):1-18, maio 1981 

82 - SISTEMA de produção para arroz de sequeiro, região Norte Circular da 
EMBRAPA, Gurupi, GO (107):1-31, ago 1976 

83- SISTEMA de produção para mandioca, região Centro Sul- Goiás Boleum da 
EMBRAPA, Goiânia (7):1-34, jul 1976 

84- SISTEMA de produção para o milho Circular da EMBR4PA, Goiânia (36):1-36, 
ago 1975 

85 - SISTEMAS de produção para a cultura da banana-prata Bolel!nl da EMBRA
PA, Lavras, MG (156):1-28, nov 1978 

86- SISTEMAS de produção para a cultura da mamona Bnlel!m da EMBRAPA, 
Janauba, MG (309): 1-18, maio 1981 

87- SISTEMAS de prorlucão para a cultura de citros Bolet1m da EMBRAPA, Cruz 
das Almas, BA(267):1-37, ou\ 1981 

88- SISTEMAS de produção para algodão Bolelim da EMBRAPA, Guanambi, 
BA (303):1-34, maio 1981 

89- SISTEMAS de producão para algodão arbóreo; regiões do Sertão Central, 
Salgado, Alto Jaguaribe e Cariri Cearense Circula! da EMBRAPA, Ouixe
ramobim, CE (68):1-32, out 1975 

90- SISTEMAS de prorlução para al9odão herbáceo 8olet1m da EMBRAPA, Ja
naCiba, MG (131):1-18, abr 1978 

91 - SISTEMAS de produção para arroz Bolel!m da EMBRAPA Barreiras, BA 
(242):1-24, set 1980 

92- SISTEMAS de produção para arroz Bolelinl da EMBRAPA, Brasília (252):1-
35, jul 1980 

93- SISTEMAS de produção para cana-de-acúcar Circular da EMBRAPA, Cam
pos, RJ (128):1-33, nov 1977 

94- SISTEMAS de produção para mandioca Boleum da EMBRAPA, Barreiras, BA 
(243):1-30, set 1980 

95- SISTEMAS de produção para mandioca Bnlelim da EMBRAPA, Guanambi, 
BA (301 ):1-31, maio 1981 

96- SISTEMAS de produção para o algodão Circular da EMBRAPA, Santa Helena, 
GO (33):1-41, ago 1975 

97- SISTEMAS de produção para tomate Boleum da EMBRAPA, Brasília (67):1-
32, nov 1976 

98- SISTEMAS de produção para tomate Boleum da EMBRAPA, Viçosa, MG 
(1 ): 1-28, jun 1977 

99- SISTEMAS de produção para tomate Balel!m da EMBRAPA, Brasília (2151: 
1-36, jul 1980 

100- A SOJA abre caminho para a agricultura de larga escala lnrenor, Brasília, 
7(38):45-7, maio/jun 1981 

101 - STRAUSS, E Metodologia de evaluación de los recursos naturales para la 
planificación económica y social Ouadernos deJ /nstttuto Latrnoamencano 
de PlandJcación Económ1ca y Social, Santiago, 2(4):1-78, 1969 

USO POTENCIAL DA TERRA/625 



5.3- CLIMATOLOGIA 

53 1 - INTRODUÇÃO 

Na avaliação da capacidade de uso de uma determinada área, o 
estudo do clima assume um papel relevante principalmente no 
que diz respeito à utilização agropecuária O conhecimento das 
características hídricas e térmicas que permite estabelecera apti
dão agroclimática das diversas áreas constitui instrumento 
básico ao usuário, seja ele o pequeno agricultor ou o grande em
presário, que buscam o maior rendimento do setor 

O presente trabalho visa tanto a fornecer um estudo analítico 
das características climáticas da área, como a identificar climas 
regionais e seus aspectos mesoclimáticos a partir dos quais 
poderão ser traçadas diretrizes para a organização adequada do 
espaço geográfico 

O quadro climático aqui traçado é produto da análise dos ele
mentos básicos do clima associada à atuação dos diversos siste
mas atmosféricos e às condições geográficas reinantes A partir 
elas características hídricas foi possível a delimitacão de áreas 
homogêneas (climas regionais) e suas nuanças intra-regionais 

53 2- CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA 

O espaço compreendido pela Folha SD 23 Brasília é caracte
rizado por apresentar um máximo pluviométrico no verão e um 

mínimo no inverno, separados por períodos (primavera-outono) 
que traduzem uma situação de transição entre a estação úmida e a 
seca Tal quadro é um reflexo dos sistemas atmosféricos atuantes 
na região ( Fig. 5 21) 

Durante grande parte do ano a área é dominada pelos ventos 
ele NE da massa estável Tropical Atlântica (Ta) Tais ventos, pro
venientes do centro de alta pressão do Atlântico Sul. caracte
rizam-se por serem quentes e secos. o que assegura à área 
conelicão de bom tempo com dias ensolarados e altas temperatu
ras, s~bretudo durante o outono e a primavera, época em que o 
anticiclone encontra-se mais vigoroso 

Periodicamente este sistema tropical é afetado pela atuação 
de sistemas extratropicais, especialmente pelas incursões da 
Frente Polar Atlântica ( FPA) que através de seus avanços e 
recuos, motivados pela maior ou menor intensidade do anti
ciclone polar. altera sensivelmente o quadro definido pela atua
cão dos ventos da Ta 
· Assim, durante o inverno, com o maior vigor do fluxo polar, em 
resposta ao menor aquecimento sobre o continente e o con
sequente enfraquecimento da baixa do interior, a região é inva
dida pelo sistema de S ( FPA) que em sua passagem provoca 
chuvas frontais e pós-frontais, de pequena intensidade e breve 
duração, sucedidas por declínio de temperatura e querla ele um i-

42°001 

----------~,-----------------,----------------,~~--------~---,-----------------,12°00' 

Totobeiros o 

Fonte· Nimer ( 1972 I 79), adaptada 

Correntes de Oeste - - - ~ Correntes de NE Correntes de Sul 

Fig 5 21 -Representação esquemática dos principais sistemas de circulação atmosférica 
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dade relativa, sendo esta situação mais frequente no setor oci
dental e nas regiões elevadas do setor oriental 

No final da estação e início da primavera, com os reduzidos 
avanços da FPA, os ventos da Ta, até então recuados no litoral, 
retornam à região elevando a temperatura e acentuando o regime 
de seca 

Ao final da primavera, com o aquecimento progressivo do con
tinente e a definição cada vez mais acentuada da baixa do Chaco, 
o enfraquecimento do fluxo polar associado ao deslocamento do 
sistema de alta tropical para leste possibilita a expansão do ar 
quente e úmido (equatorial continental) proveniente da região 
Amazônica, que aspirado pela baixa central de pressão propaga
se para leste e sudeste através das linhas de instabilidade tropi
cal, atravessando e dominando toda a área da Folha, dando 
origem ao fluxo de oeste 

Ocorrendo entre fins da primavera e início do outono, este sis
tema é mais atuante durante o verão, ocasião em que provoca for
tes chuvas (aguaceiros) em toda a região, sendo pois o sistema 
responsável pelo máximo pluviométrico na área, além de ameni
zar as altas temperaturas, não só pela ação refrescante das chu
vas como também por reduzir a insolação em decorrência da alta 
nebulosidade verificada nesta época do ano 

No início do outono a circulação ainda é bem semelhante à 
ocorrente no verão devido à intensa insolação provocada pela 
passagem do sol sobre as latitudes da área, rumo ao hemisfério 
Norte, após ter oscilado até o trópico Em conseqLrência, a forte 
radiação do solo irá causar o aquecimento e a ascensão do ar 
equatorial continental provocando abundantes chuvas, principal
mente a oeste da Folha 

Em meados do outono a influência do fluxo de oeste, bem erl
fraquecido, é observada apenas no setor ocidental, estando o 
setor oriental sob o domínio dos ventos quentes e se c c.; de N E 
Ao final da estação toda a área passa a ser dominada pelos ventos 
da Ta que se alternam com as invasões polares, já uem vigorosas 
nesse período 

53 3- CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS DO CLIMA DA ÁREA 

A posição geográfica em que se insere a Folha assegura tempera
turas elevadas durante boa parte do ano, devido à forte radiacão 
solar provocada pela dupla passagem do sol sobre as latitudes 
locais, bem como determina uma pequena amplitude anual em 
razão da relativa proximidade do equador 

Dentre os fatores estáticos o relevo assume posição de desta
que sobretudo no aspecto térmico, uma vez que as diferenças de 
temperaturas observadas na área devem-se aos diferentes níveis 
altimétricos Assim, as menores médias são encontradas nas 
regiões elevadas das serras e planaltos, onde o t esfriamento adia
bático determina temperaturas amenas ou frias durante o inverno 
e não permite que nos meses mais quentes as temperaturas 
alcancem valores muito elevados Cumpre assinalar que durante 
o inverno a área é freqüentemente invadida pelo anticiclone polar 
que acentua ainda mais a queda de temperatura nas superfícies 
elgvadas, por estarem estas mais expostas à ação do referido 
fluxo 

No que diz respeito à precipitação, a influência orográfica é 
mais marcante no setor leste da Folha, uma vez que a presença 
das escarpas do Espinhaço e Diamantina impede a penetração 
dos ventos úmidos provenientes do litoral na área estudada, que 
desta forma fica na dependência exclusiva das chuvas de verão 
trazidas pelo fluxo convectivo de orientação O-E que tem seu pro
cesso de turbulência aumentado nas regiões de relevo acen
tuado 

A ausência dos ventos oceânicos acentua os efeitos da conti
nental idade durante o período seco, aumentando a secura do ar 
em razão do baixo percentual de umidade relativa, que se torna 
mais agravante nos meses de agosto e setembro, sobretudo no 
Planalto Central 

53 4- ANÁLISE DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO CLIMA 

5,3 4 1 - Precipitação pluviométrica 

A) Material e método 

Os dados de precipitação referentes a 161 localidades foram 
fornecidos através da rede de observação dos seguintes órgãos: 
Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura 
(INEMET); Departamento Nacional de Água e Energia (DNAEE) e 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

Em razão da escassa densidade da rede de observacão na área 
estudada, somada ao fato da instalação relativamente,recente de 
alguns postos pluviométricos, sobretudo no Estado de Goiás, não 
foi possível adotar um critério mais rigoroso quanto ao segmento 
temporal das observações, razão pela qual foram aqui utilizados 
alguns dados com período inferior a 1 O anos de observação 

Os cartogramas pluviométricos, apresentados na escala apro
ximada 1 :4 000 000, foram traçados, inicialmente, em base 
cartográfica planimétrica, na escala 1 :250 000, através da téc
nica de interpolação matemática, sendo posteriormente verifica
dos em trabalhos de campo, após o que foram ajustados de 
acordo com a compartimentação do relevo e com a fisionomia 
vegetal. 

Para melhor caracterização do regime pluviométrico foram 
elaborados 5 gráficos que apresentam a marcha mensal e anual 
da precipitação, onde os totais mensais são divididos em 5 cate
gorias e o total do ano correspondente representado em 
histograma 

B) Distribrtição espacial e regime pluviométrico 

O cartograma representativo da precipitação média anual (Fig 
G 22) revela que as isoietas crescem de leste para oeste em sinto
nia com a atuação do sistema de oeste, cuja intensidade decresce 
no sentido inverso 

Na área situada a leste do rio São Francisco, setor menos 
favorecido em termos de chuva, embora predominem médias 
anuais entre 700 e 900 mm, observam-se alguns núcleos mais 
secos, especialmente no setor extremo oriental, cujos valores 
estão aquém dos 700 mm anuais, razão pela qual a vegetação aí 
encontrada em dominância é a Estepe, o que reflete a menor 
intensidade do fluxo de oeste neste setor e a maior constância 
dos ventos quentes e secos que descem a vertente ocidental da 
Chapada Diamantina Por outro lado, as áreas de altitudes mais 
elevadas, localizadas também a leste do São Francisco, por esta
rem mais 8xpostas à ação dos fluxos úmidos, apresentam média 
em torno, ou mesmo superiores, a 1 000 mm anuais 

Já a região além São Francisco apresenta uma tendência cres
cente da pluviosidade, de 1 000 a 1 600 mrn, na medida em que 
se avança para oeste, em terras goianas, onde algu!Tlas localida
des, corno é o caso de Monte Alegre da Goiás e Taguatinga, apre
sentam índices superiores a 1 800 rnrn anuais 

A distribuição pluviométrica ao longo do ano apresenta como 
característica a concentração das chuvas ern um período de 5 a 6 
meses, em média, ficando o restante do ano sob o regime de 
estiagem, o que se explica pela estreita relação entre a distribui
ção temporal das precipitações e a circulação atmosférica 

Assim, no verão, época em que ocorrem os maiores índices 
pluviométricos, em decorrência dos deslocamentos das linhas de 
instabilidade tropical para leste, as precipitações mensais 
situam-se acima de 100 mm, chegando a ultrapassar a altura de 
300 mm no extremo oeste da Folha onde a instabilidade é mais 
acentuada (Fig 5.23) 

O outono, representado pelo mês de abril ( Fig 5 24), assinala 
o fim do período chuvoso, especialmente a leste do São Fran
cisco onde os índices já são inferiores a 75 rnm, não chegando a 
ultrapassar a altura de 50 mrn em algumas regiõys mais secas, o 
que reflete o enfraquecimento do fluxo de oesté e a progressiva 
penetração dos ventos de NE provenientes da alta tropical Por 
outro lado, no setor oeste da área, as linhas de instabilidade ainda 
são suficientemente acentuadas e frequentes a ponto de assegu
rar chuvas de altura superior a 100 rnrn mensais 
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Fig 5 22 - Pluviometria média anual 
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Fig 5 23 - Pluviometria média em janeiro 

628/USO POTENCIAL DA TERRA 



Fig 5 24 - Pluviometria média em abril 

Durante o inverno, com a região sob o domínio dos ventos 
secos de NE, a ocorrência de chuvas é bastante reduzida, che
gando a ser inexistente em grande parte do setor oriental (Fig 
5 25) Assim, as poucas chuvas verificadas são chuvas frontais, 
decorrentes dos avanços da FPA, e não são suficientes para ame
nizar o período seco 

O mês de outubro, que representa a primavera, marca o início 
do período chuvoso, ocasião em que as isoietas acusam valores 
superiores a 100 mm, especialmente a oeste da Folha (Fig 
5 26) 

Com o intento de melhor caracterizar o regime pluviométrico 
são apresentados 5 diagramas representativos das diversas 
regiões climáticas da Folha. 

I Monte Alegre de Goiás (GO) 

Situada na Depressão do Tocantins e representando o clima 
úmido, Monte Alegre de Goiás é uma localidade que se caracte
riza por apresentar totais pluviométricos elevados, o que asse
gura a presença de uma Floresta Semidecidual em uma área onde 
o Cerrado constitui a formação vegetal dominante 

No período analisado (Fig 5 27) observa-se que a altura das 
precipitações anuais situa-se sempre acima de 1 700 mm, com 
um máximo superior a 2 300 mm ocorridos no ano de 1976 
Essas médias elevadas refletem a ação regular do fluxo con
vectivo de oeste nesta região, que por provocar chuvas mensais 
de altura superior a 1 80 mm em cerca de 7 meses ao ano justifica 
a não ocorrência de desvios significativos ao longo dos anos 

No mês de abril, embora tenham sido registradas chuvas 
superiores a 180 mm em 30% dos anos, ocorre um declínio na 
altura das precipitações, visto que este mês representa o fim do 
período chuvoso; assim é que em 70% dos anos os índices 
mantiveram-se entre 60 e 180 mm 

De maio a agosto ocorre o período de estiagem e as poucas 
chuvas verificadas, abaixo de 60 mm, devem-se às perturbações 
frontais da massa polar 

O mês de setembro, com ocorrência de chuvas de altura entre 
60 e 180 mm em 50% dos anos observados, assinala o início do 
período chuvoso nesta localidade uma vez que em outubro as 
chuvas já são superiores a 180 mm em cerca de 50% dos anos do 
período analisado 

11 Brasília (DF) 

O clima úmido a subúmido reinante na Chapada do Distrito 
Federal aqui é representado por Brasília, onde o Cerrado 
gramíneo-lenhoso constitui a formação vegetal dominante 

O gráfico referente ao período 1962 a 1970 ( Fig 5 28) 
demonstra que, em 9 anos de observação, apenas 3 apresentam 
totais anuais inferiores à média (1 636 mm), especialmente os 
anos de 1963 e 1967, cujos totais foram inferiores a 1 300 mm, o 
que se justifica não só pelo reduzido número de meses com preci
pitação superior a 180 mm como também pelo maior rigor da 
estacão seca ocorrida naqueles anos, quando as poucas chuvas 
regi~tradas não chegaram a alcançar 1 O mm mensais 

De maneira geral, o período seco estende-se de maio a setem
bro, época em que as chuvas são inferiores a 60 mm mensais, 
limite estabelecido por Kõppen para que um mês seja consi
derado seco 

Os meses de outubro e abril que assinalam, respectivamente, 
o início e o final do período chuvoso apresentam, predominante
mente, médias entre 60 e 180 mm, embora possam ocorrer valo
res superiores a 180 mm em alguns anos mais úmidos 

A estação chuvosa se prolonga de novembro a março com 
totais mensais acima de 180 mm na quase totalidade do 
período observado. 
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Fig 5 25 - Pluviometria média em julho 
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Fig 5 26 -Pluviometria média em outubro 
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Fig 5 27 - Monte Alegre de Goiás - Marcha mensal e anual da precipitação 

111 Barreiras (BA) 

Situada no chapadão ocidental do São Francisco, domínio do 
Cerrado arbóreo, Barreiras com média anual de 950 mm é a 
localidade representativa da faixa de clima subúmido 

No período considerado ( 1920 a 1970) cerca de 61% dos anos 
apresentam índices de precipitação superiores à média (Fig 
5 29) Não obstante o domínio dos anos mais úmidos, a acen
tuada oscilacão dos totais anuais, com um mínimo de 290 mm 
registrados ~o ano de 1963 e um máximo de 1 540 mm ocorridos 
em 1 966, demonstra uma forte irregularidade temporal do 
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Fig 5 28- Brasília- Marcha mensal e anual ria precipitação 

regime Assim é que os anos muito secos, abaixo de 600 mm, 
apresentam chuvas acima de 60 mm mensais em um período 
bem curto, de 1 a 5 meses, sendo que em nenhum mês ocorre 
precipitação superior a 1 80 mm Por outro lado. o período seco 
bastante acentuado prolonga-se por 7 a 11 meses, durante os 
quais cerca de 4 a 6 meses registram precipitação inferior a 
10 mm 

Já os anos mais úmidos apresentam precipitação superior a 
60 mm em 5 a 8 meses ao ano, com índice superior a 180 mm em 
pelo menos 2 a 3 meses do ano 
· Em geral, o período chuvoso ocorre de novembro a março com 
maior concentração de chuvas no trimestre novembro, dezembro 
e janeiro 

O período seco prolonga-se de maio a setembro, sendo consi
derados muito secos os meses de junho, julho e agosto, meses 
em que geralmente há ausência de precipitação 

O mês de outubro apresenta precipitação superior a 60 mm 
em 53% dos anos, enquanto que o mês de abril apresenta o 
mesmo índice de chuva em apenas 45% dos anos 
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IV Paramirim (BA) 

O gráfico da Figura 5 30, referente à localidade de Paramirim, 
demonstra o comportamento pluviométrico de uma região de 
transicão climática, onde a presença da vegetação de caatinga ao 
lado d'a floresta caducifólia e o regime temporário dos rios refle
tem as condições de um clima subúmido com tendência à semi
aridez 

A seqüência considerada, 52 anos de registro, com falhas em 
5 anos, demonstra que, embora cerca de 49% dos anos apresen
tem totais superiores à média, apenas 7 anos totalizam chuvas 
superiores a 1 .000 mm, sem contudo alcançar a faixa dos 
1 100 mm, uma vez que o ano mais chuvoso, o primeiro da série, 
apresenta, aproximadamente, 1 .080 mm. 

O mínimo anual registrado, 320 mm, corresponde ao ano de 
1961, ano bastante seco em que durante 9 meses os totais 

mm 
160 o 

140 o 

mensais situam-se abaixo de 60 mm, sendo que em 7 meses a 
ocorrência é mínima, não chegando a ultrapassar 1 O mm. 

Este quadro de anos não muito chuvosos, intercalados por 
anos extremamente secos, reflete a posição desfavorável de 
Paramirim, situada na depressão sanfranciscana entre a serra do 
Espinhaço e a vertente ocidental da Chapada Diamantina, em 
relação ao fluxo de oeste, que não tem atuação muito intensa 
neste setor, ficando pois a região sob o domínio, em grande parte 
do ano, dos ventos secos e quentes de N E Assim é que, em geral, 
apenas o período de novembro a março registra mais constante
mente chuvas superiores a 60 mm, havendo anos em que até 
mesmo nesses meses a precipitação não chega a ultrapassar 
aquele limite Mesmo nos anos mais chuvosos o índice superior a 
180 mm não é registrado com muita freqüência e, quando ocorre, 
limita-se ao trimestre novembro, dezembro e janeiro, raramente 
ocorrendo em fevereiro ou março 
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Fig 5 29- Barreiras- Marcha mensal e anual da precipitação 

mm 

o 

='-~ I ~~~~ o 
~ ~r.m •- ~ ""' ~ ~ Médio 

o '- r- r-

100 

80 

60 
-~ 

o r- r- - _r- f-- r-- r- !--
40 

f-
20 o 

D _<>jc. '" . i• 6. '" o i o ,,_A '" I"" "" oi" • l" ,.,,. I" o I 'A "- .... jo ja A lo " '" A,A " I• '" jojc. , .. " " jojo " I I" II 
~-

o .... ',." ... ,,. :o I A lo A '" 'o" O I • 'o .. '" jAjA :A 'e "' '• A 6 IA 'o A [o " IA A A '" , .. 
,., .. , .. .. .. '"'" A I 1A 1 1 

A 0 A [a o lo ,c. IA lo A o IA '"'" •" o I o 

'" ~ A O jo o lo '" lo '<>lo lo "'A lo \6 o I " I 
jo o lo " '" I o o lo lo lo o I I 

A_ I ,I 
J I 

., 

~~ !o I o I 
o jo '" lo lo jojo I o jo I' A_[". i o I" lo I o o jc.jo lo lojA o lo 1 o lo I"'" lo o I IA A o o lo la IA "-lo lo lojA lo [o jo jojo o lo 1: 

M_l.!_ _o e IA OIA A .... o '" IA OjA A A[A jo IA 'O IA IA " AI "' " oi" AI• " lo I• oic. lo OjA IA '"I• jAjo o .. e I 
F_ l."'_ _A .. lo Olt!> " o jo ,,. <0\A AjO 8[A '" lo jOIo lo A A o oi" 0 A IA A ,,. o lo I• IA '"'A '"' 

•I• '"''0 o o o "' 
J_ L!_ -"":O IA ajo ,""- o "' ""'" I• ,""-1 o i"'•IAIA\Ai""-l"[o:ool "'"""oojoa loAiojeA~jo[•l~l•looloiA[eoo<> 

~;e ~ ~ ~ ~ ~ tn ~ ~ ~ :R :R f;; m m ~ o;t :i' ~ : ~ ~ ~ ~ Cf) ~ ü=) ~ :ri ~ :g ~ fõ ~ ~ 0 ;tj N ~ ~ :B ~ fD m C1l 0 ~ ~ ~ V 10 

"' "' 
Fig 5 30- Paramirim -Marcha mensal e anual da precipitação 
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O período seco, que na maioria dos anos estende-se por 7 
meses (abril a outubro), é bem ngoroso~ pnncrpalmente na epoca 
de maio a setembro, período em que sao comuns totais mensars 
inferiores a 1 O mm 

V Pedra Maria da Cruz (MG) 

Região do norte de Minas Gerais, Pedra Maria da Cruz, situada no 
vale do São Francisco, com uma média anual de 570 mm e osten
tando uma vegetação com características xerófitas, representa a 
faixa de clima semi-árido 

O segmento de 1964 a 1975 (Fig 5 31) apresenta falhas de 
registro no primeiro e no último ano, razão pela qual serão consi
derados apenas os 1 O anos completos. 

De 1965 a 1970 os anos são caracterizados como secos e de 
pouca variação em relação à altwa das chuvas (340 mm a 
520 mm) Nesse período apenas o trimestre outubro, novembro, 
dezembro registra com maior frequência chuvas entre 60 e 
180 mm, com uma única ocorrência de chuvas superior a 
180 mm registrada em dezembro de 1969 Nos demais meses as 
precipitações, bastante reduzidas, raramente ultrapassam a 
altura de 60 mm mensais 

A partir de 1971 o maior número de meses com chuvas, cuja 
altura situa-se entre 60 e 180 rnm, e mesmo superior a 180 mm, 
sobretudo em novembro, dezembro e março, provoca um sensí
vel aumento nos totais anuais, quando os mesmos passam a ser 
superiores a 600 mm, chegando a alcançar um máximo de 
940 mm registrado no ano de 1973 
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Fig 5 31 -Pedra Maria da Cruz- Marcha mensal e anual da precipitação 

5.3 4.2- Temperatura 

Em virtude da fraca densidade da rede de estações meteorológi
cas na área estudada, não foi possível utilizar dados de tempera
turas observadas, tendo sido adotada a técnica de estimativa dos 
valores médios mensais e anual através da equação de regressão 
múltipla entre os fatores estáticos que e)<ercem influência no 
comportamento térmico da área em questão Assim, para o 
Estado de Goiás utilizou-se a mesma equação usada por Alfonsi, 
Pinto e Pedro Júnior(1974)- que se baseia nos fatores altitude e 
latitude- e para os Estados de Minas Gerais e Bahia a equação 
adotada pela SEPLANTEC(1976a), que emprega a latitude, longi
tude e altitude para o cálculo da referida equação 

Os cartogramas apresentados na escala aproximada 
1 :4 000 000 foram inicialmente executados na escala 
1: I 000.000 através da interpolação matemática e ajustados às 
cotas altimétricas 

Refletindo a condicão elo relevo, a influência dos sistemas 
atmosféricos e a posiÇão geográfica da Folha, as temperaturas 
médias mensais e anual caracterizam-se por apíesentar valores 
elevados e pela pequena oscilação ao longo do ano 

O cartograma de média anual (Fig. 5 32) demonstra que a tem
peratura varia de 19°(, no extremo nordeste, a 25°C a noroeste da 
Folha, no vale do Paranã Em ge1·al, as variaçõe5 oconem em fun
cão do relevo através da altitude Assim observa-se que enquanto 
~as regiões elevadas, representadas por serras e planaltos, as 
médias situam-se entre 19° e 22°C, nas zonas deprimidas os 
valores são acrescidos de 2° a 5°C 

A primavera é a época do ano em que são registrados os mais 
fortes aquecimentos, fato intimamente relacionado à incidência 
ortogonal dos raios solares sobre a área durante este período, que 
associado à ausência de chuva acentua o caráter megaténnico da 
região, sendo outubro o mês mais quente da estação (Fig 
5 33) 

Nessa época, a fraca nebulosidade permite uma maior insola
ção, ocasionando um sensível aumento no balanço de radiação 
que, associado à baixa taxa de umidade, aos efeitos da conti
nentalidade e ao domínio dos ventos de NE, quentes e secos, 
sobre a área, amplia, sobremaneira, a temperatura mesmo nas 
regiões elevadas, que chegam a registra! médias de 23°C Con
tudo, é nas áreas deprimidas que a temperatura é mais intensa, 
chegando a ultrapassar 26°C, como verificado na localidade 
de Paranã 

Durante o solstício de verão e o equinócio de outono, a intensa 
precipitação ameniza a temperatura, provocando um pequeno 
declínio nas médias mensais 

No inverno, quando é máxima a distância zenital e, con
sequentemente, é mínima a radiação solar, ocorre redução nos 
valores térmicos sem contudo alterar, nas áreas de vales, as con
dições megatérmicas reinantes Assim é que mesmo em julho, 
mês em que são registradas as menores médias (Fig 5 34), tais 
regiões acusam médias superiores a 20°C, caso das localidades 
de Paranã, em Goiás, com 23,5°C, e Manga, no vale do São Fran
cisco, em Minas Gerais, com 22°C 

Já as superfícies elevadas, que normalmente acusam tem
petaturas mais amenas, apresentam médias mais reduzidas 
nessa época do ano, por estarem mais expostas à ação frequente 
do ar polar que induz temperatutas de caráter mesotérmico 
(inferiora 18°C), conforme as registradas nas localidades baianas 
de Saudável, situada a 1 174m na Chapada Diamantina, e 
Maniaçu, na serra do Espinhaço, que acusam, respectivamente, 
1 5,2°C e 17 ,8°C O mesmo ocorre na Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás, onde a localidade de Alto Paraíso de Goiás a 1 320 m apr e
senta uma média de 17,7°C no mês de julho 

53 4 3- Balanço hídrico 

O balanco hídrico consiste: em um método de contabilizacão de 
água no. solo, que visa a obter disponibilidade hídrica para as 
comunidades vegetais Tal contabilização é levada a efeito atra
vés do confronto entre a prec:ipitação, que representa o elemento 
fornec:edor de água, e a evapotranspiração potencial, que repre-
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Fig 5 34- Tempe1atura média em julho 

senta a quantidade de água que teoricamente deixaria a superfí
cie do solo 

Neste estudo oba lanço hídrico foi efetuado para as 1 61 local i
dades que dispunham de dados, adotando-se o método de 
Thornthwaite (1948), tendo sido considerado o nível de 125 mm 
como representativo da capacidade máxima de armazenamento 
do solo 

A) Evapotranspiração potencial (EP) 

A evapotranspiração potencial, que apresenta estreita correlação 
com o balanço de radiação, indica a quantidade de água teorica
mente necessária para manter a vegetação verde e turgescente 
durante todo o ano 

O cartograma da distribuição espacial da evapotranspiração 
potencial (Fig 5.35) indica que a mesma varia de 900 mm a 
1 600 mm, com predomínio da faixa entre 1 .1 00 mm e 
1 200 mm Os maiores valores são observados nas regiões de
primidas onde a ocorrência de temperaturas elevadas condiciona 
uma evaporação mais intensa, enquanto que os menores valores 
ocorrem nas regiões elevadas onde a altitude reduz os valores 
térmicos e, em conseqüência, a evaporação 

B) Excedente hídrico (EXC) 

O excedente hídrico representa a quantidade de água precipitada 
que por não ser absorvida pelo solo nem evapotranspirada é 
incorporada à rede de drenagem Condicionado ao regime plu
viométrico, o excesso ocorre sempre que a quantidade de chuva 
for superior às necessidades da evapotranspiração potencial. 
desde que seja atingida a saturação hídrica do solo. 

As Figuras 5 36 e 5 37 mostram que na área da Folha os meno
res valores ocorrem a leste do rio São Francisco, onde o excesso 
varia desde O até 400 mm, estendendo-se por um período que, 
geralmente, não ultrapassa 3 meses, exceto nas regiões mais ele
vadas onde o período com excedente pode chegar a 5 meses 

No setor ocidental. mais favorecido pelas chuvas, o excedente 
hídrico alcança valores bem mais elevados, chegando a 900 mm 

nas regiões de alta pluviosidade, prolongando-se por um período 
de 4 a 6 meses 

C) Deficiência hídrica ( DEF) 

A deficiência é a quantidade da água que falta ao solo durante o 
período seco. Representa a limitação hídrica ao pleno desenvol
vimento vegetal 

O cartograma representativo da deficiência total anual (Fig 
5 38) revela que a mesma situa-se entre 1 00 e 600 mm, com 
amplo domínio espacial da faixa compreendida entre 200 e 
400 mm anuais. 

Os valores máximos ocorrem nas áreas que apresentam eleva
dos valores térmicos, onde o acentuado aquecimento intensifica 
o processo de evapotranspiração, elevando o déficit hídrico 

O período de duração da deficiência, entre 3 e 1 O meses, 
revela-se menor nas áreas de maior pluviosidade e onde o 
período seco não vai além de 6 meses Por outro lado, o déficit 
prolonga-se por maior número de meses nos setores já definidos 
como os mais secos da Folha ( Fig 5 39) 

D) Índice de umidade (lm) 
Segundo Thornthwaite não haverá seca se a deficiência hídrica 
não for superior a 60% do excedente hídrico O índice de umi
dade, produto da relação entre o excedente hídrico, a deficiência 
hídrica e a evapotranspiração, este último representando a 
necessidade hídrica, é expresso da seguinte forma: 

lm = 
1 OOEXC -- 60DEF 

EP 
Os valores positivos correspondem ao clima úmido e os nega

tivos ao clima seco, separados pela isolinha de zero 
Na área, a faixa úmida é mais expressiva a oeste, setor mais 

pluvioso, onde os índices alcançam um máximo de 60 a 100, 
enquanto que os valores negativos dominam a porção oriental a 
partir do São Francisco, onde o índice atinge um mínimo de (-20) 
a (-40) (Fig 5 40) 
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Fig 5 35- Evapotranspiração potencial anual 
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Fig 5 36 Excedente hídrico anual 
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Fig 5 37- Número de meses com excedente hídrico 

4 8°00' 
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Fig 5 38- Defic1êncía hídrica anual 
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16°00' ------------'----' 

48°00' 46 °00' 

Fig 5 39- Ntímero de meses corn deficiêncra hícinca 

Fig 5 40- Índice rle umidade de T ,ornthwaite 
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E) Representação gráfica do balanço hídrico 

O curso do balanço hídrico referente às cinco localidades, aqui 
apresentadas, visa a demonstrar a existência das diferentes dis
ponibilidades hídricas nas diversas regiões climáticas da Folha, 
ao longo do ano 

Sempre que a curva de P cai abaixo da curva de EP há utilização 
da água no solo, que corresponde à fase de retirada até que se 
esgotem os 125 mm de água disponível, quando então tem início 
o período de deficiência que se prolonga até que a curva de P 
ultrapasse a curva de EP A partir de então inir.;ia-se a fase de repo
sição até que sejam completados os 125 mm, sendo definida 
como excesso toda a água que ultrapassar este limite 

I Monte .A.Iegre de Goiás (Fig 5 41) 

Em decorrência da alta pluviosidade, esta localidade apresenta 
excedente hídrico durante todo o período chuvoso O déficit 
ocorre em um curto período de 3 meses, ocasião em que as pou
cas chuvas verificadas não chegam a alcançar a altura de 1 O mm 
Essas condições proporcionam um período de 9 meses com dis
ponibilidade hídrica 

Assim, de janeiro a abril, época em que as chuvas são mais 
intensas, há excesso que soma 674 mm Em maio, com o término 
do período chuvoso, começa a fase de utilização de água do solo, 
e como as chuvas vão se tornando cada vez mais raras, já em julho 
observa-se déficit hídrico que se prolonga até setembro, mês que 
assinala o início do período chuvoso Em outubro, com a altura 
das chuvas sendo superior a 100 mm, ocorre a reposição de água 
no solo que nos meses de novembro e dezembro já passa a 
constituir o excesso com 296 mm além da capacidade de 
armazenamento 

mm 
350 

Monte Alegre de Goiás (GO) 

13°09' S/46° 55'WGr-Ait 448m 

Precipitação Evap potencial Evop real 

LIId 
Deficiência Retirado 

• Reposição Excedente 

p 

ER 

EP 

DEF 

EXC 

Fig 5 41 -Monte Alegre de GoiiÍs- Balanço hídcico 

mm 
1984 

1014 

1254 

240 

970 

11 Brasília (Fig 5 42) 

O curso do balanco hídrico demonstra que na região de Brasília há 
disponibilidade hídrica para a vegetação em cerca de 8 meses 
do ano 

O ano tem início com os valores da precipitação superiores 
aos da evapotranspiração potencial e real, o que determina um 
excesso hídrico da ordem de 432 mm. A fase d~ retirada inicia-se 
em maio e prolonga-se até meados de junho; a partir de então 
ocorre o déficit que, estendendo-se até o mês de setembro, per
faz um total de 370 mm Como em outubro a quantidade de chuva 
(166 mm) é suficiente para repor toda a água necessária no solo, a 
precipitação que ocorre nos meses de novembro e dezembro se 
constitui em excesso hídrico (213 mm) 

111 Barreiras (Fig 5 43) 

O clima subúmido condicionado pelo regime pluviométrico rei
nante na região de Barreiras determina uma disponibilidade 
hídrica por um período de 7 meses 

De janeiro a março há um pequeno excesso de água no solo de 
45 mm Em abril e maio ocorre retirada de água sem que haja defi
ciência; esta inicia-se em junho e estende-se até outuuro, sendo 
mais agravante no trimestre junho, julho e agosto, meses em que 
há ausência de precipitação Em novembro, com o período chu
voso já definido, há reposição de água no solo, que em dezembro 
já passa a ser excesso (7 mm) 

IV Paramirim (Fig 5 44) 

A irregularidade do regime pluviométrico determina a não ocor
rência de excesso hídrico na região de Paramirim, bem como con-

mm 
350 

BrosÍiro (DF) 

15°47' S/4? 0 56' WGr- Alt. 1158m 

Precipitação Evop potencial Evop real 

~ 
~ 

Deficiência 

• Reposição 

Retirado 

Excedente 

Fig 5 42- Brasília- Balanço hírlnco 
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Fig 5 43- Barreiras-- Balanço hídnco 
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Fig 5 44- Paramirim -Balanço híririco 

p 
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- 696 

ER - 696 

EP - 1100 

DEF- 404 

EXC- O 

diciona a existência de restrição hídrica ao desenvolvimento 
vegetal em cerca de 6 meses do ano. 

De janeiro a abril há utilização da água disponível no solo 
(retirada) A partir de maio, com a altura das chuvas menor do que 
1 O mm mensais, tem início o período de deficiência que perdura 
até outubro, perfazendo um total de 404 mm Os meses de 
novembro e dezembro, com a altura das chuvas superior a 1 00 
mm, assinalam o período de reposição de água no solo sem, con· 
tudo, ultrapassar o limite da capacidade máxima do armazena· 
mento. 

V Pedra Maria da Cruz (Fig 5 45) 

As condicões do clima semi-árido remante na localidade de 
Pedra Ma.ria da Cruz determinam a forte restricão hídrica ocor· 
rente na quase totalidade do ano · 
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O período com deficiência hídrica prolonga-se de janeiro a 
outubro, somando um total de 543 mm Em novembro ocorre uma 
1eposição de 112 rnm, e durante o mês de dezembro toda a água 
disponível é retirada do solo 

53 5- CLIMAS REGIONAIS E MESOCLIMAS 

O estudo climático regional depende, essencialmente, da nor· 
mal idade e frequência das observações, acúmulo de dados num 
espaço considerado de anos e da densidade das estações 
meteorológicas Esta visão global e espacial determina o quadro 
real e dinâmico da área em estudo, cuja síntese climática baseia· 
se na análise conjunta dos elementos atmosféricos que se encon· 
tram em constante interação e os fatores ambientais Assim, 
nesta síntese, busca se o conceito de clima 1egional dentro da 
maior homogeneidade possível, e neste os seus aspectos 
mesoclimáticos, estabelecidos através do nível taxonôrnico, 
resultando assim nas caracterizações existentes entre o clima 
regional e o local Estas variações mesoclimáticas, constantes no 
interior do espaço climático regional, definiram-se seguindo a 
utilização direta dos seguintes elementos hídricos: índice de um i· 
dade de Thornthwaite, precipitação total anual, excedente 
hídrico, número de meses do ano com excedente hídrico, defi· 
ciência hídrica anual e número de meses do ano com deficiência 
hídrica, cuja consideração na definição das diferentes variações 
climáticas foi possível pela atribuição de pesos relativos a seu 
maior ou menor grau de umidade, variando de zero para as faixas 
mais secas a dez para as faixas mais úmidas Os pesos utilizados 
nesta síntese foram atribuídos individualmente a cada um dos 
parâmetros e, posteriormente, os mapas foram superpostos e 
áreas homogêneas foram identificadas A consequente caracteri· 
zação das áreas foi estabelecida pela aplicação do cálculo da dis· 
tância taxonômica: 

d = 
y,~ (xik - xjk) 2 

k = 1 

n 

onde: 
d =distância taxonômica 
xi =unidade base da linha padrão ideal 
xj = unidade base da linha padrão considerada 
n =número de variáveis (n? de colunas) 



Por esta fórmula cada um dos pesos atribuídos foi comparado 
ao peso padrão, ou seja, aquele que revela a condição máxima 
de umidade. 

Esta técnica, aplicada à Folha, permitiu a definição de cinco 
tipos de climas regionais e suas variações mesoclimáticas: 
úmido, úmido a subúmido, subúmido, subúmido a semi-árido e 
semi-árido (Fig. 5 46) Dentro de cada um deles, três mesoclimas 
com exceção do último, onde apenas registrou-se um, perfa
zendo um total de treze mesoclimas, cujos parâmetros encon
tram-se registrados na Tabela 5 LXI Os climas regionais, deter
minados pelas letras C, D, E, F, G, e, neles, os mesoclimas, pelos 
subíndices numéricos 1, 2 e 3, denotam os graus forte, médio e 
fraco, respectivamente, em função da escala de publicação 

Dentro desta definição climática, a temperatura foi consi
derada apenas como elemento caracterizador, não definindo os 
climas regionais, dada a sua pouca variação, já que grande parte 
da temperatura mínima do mês mais frio na área estudada é 
supérior a 1 8°C, limite acima do qual os climas são considerados 
quentes (Koppen, 1948) Exceção existe no extremo norte da 

Clima regional Referência 

Úmido 
Cl 
C2 
C3 

Um ido 01 
o 02 

Subúmido 03 

Sub~mtdo El 
E2 
1'3 

Subumido Fl 

Sem I -
0 
á rido 

F2 
F3 

Semi- drido Gl 

Folha, na área das bordas ocidentais e no pediplano central do 
Planalto da Diamantina, onde a temperatura do mês mais frio é 
inferior a 1 6° 

53 5.1 -Clima úmido 

Compreende duas áreas isoladas na parte ocidental da Folha em 
estudo A primeira localiza-se ao norte, alcançando o paralelo de 
13°37' de latitude Sul e envolve parte do Chapadão Central com 
seus patamares, além das áreas orientais do Pediplano do Tocan
tins, o Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí e o extremo norte 
do Vão do Paranã A segunda ao sul faz parte da Chapada do Dis
trito Federal e da maioria das serras, principalmente Unaí, 
Carreira Comprida e extremo sul do Vão do Paranã 

Incluídas nestes espaços estão partes das microrregiões: 349 
-Serra Geral de Goiás; 1 31 -Chapadões do Alto Rio Grande; 352 
-Vão do Paranã; 355- Planalto Goiano; 361 -Distrito Federal; e 
160 - Chapadões do Paracatu 

espacial Mesoclimo 
Forte 
Meí:lio 
Fraco 
Forte 
Médio 
Fraco 
Forte 
Me'dio 
Froco 

~oc{b~o 
Fraco 
Forte 

Fig 5 46- Variações mesoclimáticas no espaço climático regional 
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TABELA 5 LXI 
Parâmetros das variações mesoclimáticas no espaço climático regional 

Referência Clima Índice Precipitação 
espacial regional de total anual 

umidade (mm) 

C1 60-100 1 750-2.000 
C2 Úmido 40-60 1 500-2 000 
C3 40-60 1 500-1 750 

01 Úmido 20-40 1 200-1 750 
02 a 0-40 800-1 500 
03 subúmido 40-(-20) 800-1 500 

E1 20-(-20) 800-1 500 
E2 Subúmido 20-(-20) 800-1 500 
E3 20-(-20) 500-1 200 

F1 Subúmido 0-(-40) 500-1 200 
F2 a 0-(-40) 500-1 200 
F3 semi-árido 0-(-40) 500-1 200 

G1 Semi-árido (-20)-(-40) 500-800 

Este clima regional abrange os mesoclimas C1, C2 e C3 consi
derados respectivamente úmido forte, úmido médio e úmido 
fraco, os quais registram índices de umidade positivos 

Para o mesoclima C1, o índice de umidade varia de 60 a 100, 
enquanto que para os mesoclimas C2 e C3, onde as característi
cas de umidade são mais baixas, registram-se índices entre 40 
e 60 

Os totais pluviométricos nestes mesoclimas variam de 1 500 
3 2 000 mm anuais e o excedente hídrico entre 400 e 1 200 mm 
anuais, por um período médio de 6 meses ao ano, conforme maior 
ou menor grau de umidade de cada mesoclima A deficiência 
hídrica no solo em todos os mesoclimas chega a 350 mm anuais, 
perdurando em média 3 meses ao ano, com excecão do 
mesoclima C3 onde registram 3 a 4 meses deficientes · 

A temperatura média anual entre 21° e 24° apresenta uma 
variação de 3°C, decorrente das diferenças altimétricas aí exis
tentes Os níveis da altitude crescem a partir dos 400 m na área do 
Pediplano do Tocantins, até alcançar 800 m na área norte dos 
Pàtamares do Chapadão Altitudes maiores são observadas em 
áreas do Planalto Goias-Minas, alcançando cotas de 800 a 
1 000 m 

Partes dos mesoclimas C1, C2 e C3, ao norte, caracterizam-se 
pela presença de solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
e manchas de Litólico álico e eutrófico Aí, o uso da terra é 
intensivo com o aproveitamento da agropecuária No mesoclima 
C3, ao sul, manchas de Latossolo Vermelho-Escuro álico e Cam
bissolo álico se fazem presentes, onde se registram Áreas Antró
picas ocupadas com agropecuária, destacando-se entre as 
culturas permanentes a laranja, pela sua alta produtividade no 
município de Formosa O café, a banana e a manga são inex
pressivos Na lavoura temporária, a cana-de-acúcar assume 
importância pela alta produção também encontradá no município 
de Formosa, sobre a área pertencente ao mesoclima C3. O arroz, a 
mandioca e o milho sobressaem ao lado de outras culturas 
menos significantes como o algodão herbáceo e o feijão 

A vegetação dominante em todos os mesoclimas é a Savana 
Arbórea Aberta, ocupando os relevos tabulares dos planaltos e 
partes da Depressão do Tocantins Ao lado desta formacão, nos 
setores de maior umidade, nota-se a presenca da ·Floresta 
Estacionai Semidecidual Submontana, mais den~a e com maior 
porte e diversidade em sua flora 

5 3.5 2 -Clima úmido a subúmido 

Clima de carátertransicional, apresenta elementos tanto do clima 
úmido como do subúmido 

Uma extensa mancha ocorre de forma contínua de norte a sul, 
alargando-se proporcionalmente do centro para oeste da Folha, 
com altitudes variáveis de 300 a 1 200m Ocupa grandes áreas 
do Chapadão Central, Chapad<;J do Distrito Federal, Chapada do 
Paracatu, Baixa Chapada do São Francisco, Chapada do Alto Rio 
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Excedente N~ de meses Deficiência N? de meses Temperatura 
hídrico com excedente hídrica com deficiência média 
anual hídrico anual hídrica anual 
(mm) (mm) 

800-1 200 6 200-350 3 23-24 
800-1 200 6 200-350 3 23-24 
400-800 5/6 100-350 3/4 21-24 

100-800 4a6 100-500 3/4 20-24 
100-800 4a6 100-350 3a6 20-23 
100-800 4a6 100-500 3a5 20-25 

1-800 2a6 100-500 2a6 19-23 
0-400 Oa6 100-650 3 a 7 19-25 
0-400 Oa4 200-650 4a7 19-23 

0-400 Oa6 200-500 5 a 8 19-24 
0-100 Oa2 200-500 7 a 9 21-23 
0-100 Oa1 350-500 8a9 19-23 

0-100 Oa1 350-650 9 a 10 22-23 

Maranhão, Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí e Vão do 
Paranã além dos Patamares do Chapadão Central Outras man
chas climáticas menores distribuem-se alternadas a leste e sul da 
Folha, ocupando pequenas áreas das Serras Setentrionais e Cen
trais do Espinhaço como também o sul dos Patamares do Chapa
dão e Patamares Orientais do Espinhaço 

O clima úmido a subúmido ocupa mais de 35% da área, 
tornando-se, assim, especialmente importante em relação aos 
outros classificados 

Neste clima de transição, estão incluídas partes das microrre
giões: 132- Chapadões do Rio Corrente; 352- Vão do Paranã; 
349- Serra Geral de Goiás; 351 -Chapada dos Veadeiros; 160-
Chapadões do Paracatu; 1 57- Sanfranciscana de Januária; 355-
Planalto Goiano; 361 -Distrito Federal (Brasília); 162- Montes 
Claros; 158- Serra Geral de Minas; 159- Alto Rio Pardo; 137-
Serra Geral da Bahia; 136 -Chapada Diamantina Meridional e 
131 - Chapadões do Alto Rio Grande 

Neste tipo climático regional estão os mesoclimas D1 e D2 
com índices de umidade positivos de O a 40 O total pluviométrico 
no mesoclima D1 chega a atingir 1 750 mm anuais. Entretanto, 
nos mesoclimas D2 e D3 a média pluviométrica anual se encontra 
entre 800 e 1 500 mm Já no mesoclima D3 o índice de umidade 
caracteriza-se com valores mais baixos (40 a 20) O excedente 
hídrico em todos os mesoclimas registra de 100 a 800 mm 
anuais, durante 4 a 6 meses, e uma deficiência hídrica no solo 
variando de 100 a 500 mm por um período de 3 a 6 meses 
deficientes 

Referentes à temperatura, as médias verificadas nestes mesa
climas estão entre 20°C e 25°C, apresentando uma variação de 
5°C entre as diversas áreas dos planaltos e depressão 

Na utilização da terra, a agricultura sobressai com o cultivo da 
cana-de-açúcar nos municípios de São Desidério, Baianópolis, 
Planaltina e áreas que compõem a microrregião 352 - Vão do 
Paranã A mandioca, o arroz e o milho são cultivados nestas áreas 
onde as condições hídricas e térmicas contribuem para que 
sejam culturas rentáveis e comerciais Destaca-se também nes
tes mesoclimas o cultivo do feijão, mamona, fumo, algodão her
báceo e batata-doce. Das culturas permanentes a laranja e a 
manga se concentram na área do Distrito Federal e município de 
Planaltina Encontra-se também em alguns trechos deste clima 
o cultivo da banana e do café De um modo geral, em partes dos 
mesoclimas D1 e D3, na área do Chapadão Central, dominam os 
solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo álico, acompanhados 
com manchas de solos Hidromórfico Gleizado álico e Areias 
Quartzosas distróficas. A economia nesta área se apóia numa ati
vidade pastoril primitiva, levada a efeito em grandes proprieda
des, cuja escassa produção é comercializada com Brasília ou 
cidades do Nordeste A agricultura é feita em rotação de terras, 
sendo em geral de subsistência Dentre os cultivos comerciais, 
apenas o algodão merece algum destaque. Outras áreas, destes 
mesoclimas, localizadas nas partes mais centrais do Vão do 
Paranã, Patamares do Chapadão, Chapada do Paracatu e Baixa 



Chapada do São Francisco, são ocupadas também por atividades 
agropecuárias. Apenas em parte do mesoclima D1 (úmido a 
subúmido forte) na zona da Chapada do Distrito Federal, domi· 
nam os solos do tipo Latossolo Vermelho-Escuro álico com 
extensas áreas aproveitáveis para agricultura e culturas cíclicas, 
incluindo também áreas com reflorestamento de eucaliptus 

Outras áreas restantes do clima compreendem Solos Litólicos 
álicos e Cambissolos álicos A vegetação dominante na parte 
mais central é a Savana Arbórea Aberta, com manchas da Floresta 
Estacionai Semidecidual, além de áreas esparsas de Savana 
Gram íneo-Lenhosa 

53 53- Clima subúmido 

Ocupa na Folha cerca de 40% e representa o tipo climático de 
maior significância espacial Ocorre em diversas áreas, com alti· 
tudes variáveis de 300 a 1 .000 m Uma mancha localizada no ex
tremo noroeste do Pediplano do Tocantins toma a direção sul 
tornando-se mais estreita à medida que alcança a parte ocidental 
da Chapada do Alto Rio Maranhão, onde, mais ao sul. reaparece 
uma pequena mancha isolada Na parte centro-oriental da Folha, 
este clima domina a quase totalidade das áreas dos Patamares do 
Chapadão, incluindo o norte e o sul da Depressão do São Fran
cisco-Rio de Contas No extremo norte do Chapadão Central. 
uma mancha subúmida avança um pouco para o interior desta, 
atingindo os 13°01' de latitude Sul Partindo das Bordas Oci· 
dentais da Diamantina e penetrando para a Depressão do São 
Francisco-Rio de Contas, reaparece grande mancha deste clima. 
Outras manchas. relativamente pequenas e isoladas, surgem a 
sudeste e extremo nordeste do setor oriental 

Estão incluídas no clima subúmido partes das microrregiões: 
131 -Chapadões do Alto Rio Grande; 133- Baixo Médio São 
Francisco; 132- Chapadões do Rio Corrente; 134- Médio São 
Francisco; 157- Sanfranciscana de Januária, 160- Chapadões 
do Paracatu; 158- Serra Geral de Minas; 137 -Serra Geral da 
Bahia; 159 -Alto Rio Pardo; 136 -Chapada Diamantina Meri· 
dional; 135- Chapada Diamantina Setentrional; 162- Montes 
Claros; 349- Serra Geral de Goiás; 351 -Chapada dos Veadeiros 
e 355 - Planalto Goiano 

Decorrente de uma série de fatores geográficos como exten· 
são latitudinal, relevo e sistema de circulação atmosférica, o com
portamento da temperatura neste clima é muito variado Este fato 
é constatado quando observamos a distribuição espacial da tem
peratura média anual crescente, do sentido leste-oeste entre 
19°C e 25°C com uma variação de 6°C 

Os mesoclimas E1, E2 e E3 apresentam índices de umidade 
com valores de 20 a -20 Nos mesoclimas E1 e E2 a precipitação 
total anual se encontra entre 800 e 1 500 mm. No mesoclima 
E3 (subúmido fraco) a quantidade pluviométrica não excede a 
altura de 1 200 mm anuais Nos mesoclimas E2 e E3 o excedente 
hídrico varia de O a 400 mm, não perdurando por mais de 6 meses 
ao ano, sendo inclusive registradas ausências de meses com 
excedente A deficiência hídrica no solo varia de 100 a 650 mm 
anual com uma média de 2 a 7 meses ao ano A vegetação predo
minante em todos os mesoclimas é a Savana Arbórea Aberta Nas 
áreas de maior umidade encontram-se manchas da Floresta Esta· 
cio na I Decidual Submontana, embora haja, em alguns trechos da 
Depressão São Francisco-Rio de Contas, áreas de tensão ecoló· 
gica, Contato Estepe/Floresta Estacionai e Contato Savana/ 
Estepe Ao lado destas formações os mesoclimas que compõem 
a parte centro-oriental estão representados na maioria por solos 
dos tipos Latossolo Vermelho-Amarelo álico e Areias Ouartzosas 
distróficas e manchas de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
e Cambissolo eutrófico Na área da planície aluvial surgem for· 
mações pioneiras arbustivas sem palmeiras, justamente onde 
predominam os Solos Aluviais eutróficos Outras áreas restantes 
são compostas por Solos Litólicos distróficos e Litólicos álicos 
Partes dos mesoclimas E1 e E2, a sudeste, são utilizadas como 
áreas de reflorestamento No uso da terra se destacam as culturas 
frutíferas, merecendo menção especial a alta produtividade da 
laranja nos municípios de Monte Azul e Mato Verde (mesoclima 
E3) seguida da manga, melancia e banana A cana-de-açúcar 

sobressai pela alta produção nos municípios de ltacarambi e Cae
tité, ambos pertencentes ao mesoclima E2 Também ocupam 
lugar de destaque as culturas de subsistência, juntamente com o 
arroz, nos municípios de Paranã e Monte Azul. bem como as cul
turas comerciais de café, algodão herbáceo, fumo, mamona, 
mandioca e batata-doce A atividade criatória extensiva também 
se desenvolve em algumas áreas deste clima 

53 54- Clima subúmido a semi-árido 

Este clima apresenta características transicionais do subúmido e 
semi-árido com variação especial nas diversas áreas do setor 
oriental da Folha em estudo Limita-se a leste pelas bordas oci
dentais do Planalto da Diamantina e áreas da Chapada do Alto Rio 
Pardo e a oeste, pela Depressão São Francisco-Rio de Contas Ao 
sul. na área da depressão, reaparecem manchas em sequência 
envolvendo também parte da Planície Aluvial do Médio São Fran· 
cisco Incluídas nestes espaços estão as microrregiões: 133 -
Baixo Médio São Francisco; 136 - Chapada Diamantina Meri· 
dional; 134- Médio São Francisco; 132- Chapadões do Rio Cor
rente; 137- Serra Geral da Bahia; 158- Serra Geral de Minas; 
159-Aito Rio Pardo; 162- Montes Claros; 157 -Sanfranciscana 
de Januária; 135- Chapada Diamantina Setentrional e 131 -
Chapadões do Alto Rio Grande Compõem este clima regional os 
mesoclimas F1, F2 e F3, respectivamente, forte, médio e fraco, 
que apresentam valores de índices de umidade negativos de O a 
-40, precipitação anual entre 500 e 1 200 mm e temperaturas 
médias anuais variando entre 19°C e 24°C. Nas diversas áreas 
abrangidas por este clima ocorre relevo com altitudes entre 500 
e 1 000 m, com solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico e manchas de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Na 
planície aluvial dominam os solos Aluviais eutróficos e Areias 
Quartzosas distróficas 

O relevo e a latitude contribuem para a diversificação térmica 
dos mesoclimas F 1, F2 e F3 Já o mecanismo atmosférico deter· 
mina certa homogeneidade na marcha estacionai da precipitação 
pluviométrica Entretanto, ao analisar o mesoclima F1 (subúmido 
a semi-árido forte) percebe-se que o excedente hídrico esta
belece-se com uma certa variacão de O a 400 mm anuais, 
oscilando, assim, o período de ex.cedente hídrico desde O até 6 
meses Já nos mesoclimas F2 e F3 este excedente não ultrapassa 
a faixa dos 100 mm anuais, provocando ausência ou número 
reduzido de meses com excedente hídrico A deficiência hídrica 
no solo, nos três mesoclimas, varia de 200 a 500 mm anuais, que 
se apresenta durante um período de 5 a 9 meses 

A vegetação é representada em grande parte por Floresta 
Estacionai Decidual e Savana Arbórea Aberta Esta floresta vem 
sendo substituída, cada vez mais, com o aproveitamento agrope· 
cuário Na Chapada do Alto Rio Pardo, a sudeste, também se 
estabelece o reflorestamento de eucaliptus e culturas cíclicas 
Nas áreas onde as condicões de umidade são restritas, nota-se a 
presença das áreas d~ tensão ecológica, Contato Estepe/ 
Floresta Estacionai. As Formacões Pioneiras arbustivas e sem 
palmeiras formam a paisagem local nas áreas da planície aluvial 
do Médio São Francisco Na utilização da terra a pecuária 
extensiva sobressai como atividade importante e, ao seu lado, a 
agricultura se faz presente através dos cultivos da mandioca, 
cana-de-açúcar, algodão herbáceo, fumo, mamona, além das cu I· 
turas de subsistências de feijão, arroz, milho e das frutíferas como 
laranja, manga e banana 

53 55- Clima semi-árido 

Representa o tipo climático de menor significância espacial na 
Folha Ocupa duas áreas no meio sertanejo: uma na parte sul da 
Depressão São Francisco-Rio de Contas incluindo faixas da 
Planície Fluvial do Médio São Francisco e outra mais ao norte 
desta depressão 

Cumpre ressaltar que estas manchas de características semi· 
áridas são representadas apenas pelo mesoclima G 1, onde o 
relevo exerce papel significante na distribuição do período chu
voso que é de curta duração na área. O total da precipitação anual 
varia de 500 a 800 mm, os índices de umidade de -20 a -40 e a 
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deficiência hídrica no solo de 350 a 650 mm anuais, por um 
período de 9 a 1 O meses ao ano A temperatura média anual se 
encontra entre 22°C e 23°C. Estas características justificam o 
domínio de solos eutróficos aí existentes e da vegetação xerófila 
que está representada pelo Contato Estepe/Floresta Estacionai e 
pelas áreas de tensão ecológica, Contato Savana/Estepe. 

A ação antrópica tem provocado a devastação de parte consi
derável da área Deste modo, atualmente, a pecuária extensiva 
ocupa grandes partes, constituindo a base econômica da área. 
Subsiste também uma agricultura sem grande expressão eco
nômica, principalmente ao sul da planície aluvial. representada 
pelos cultivos do algodão herbáceo, batata-doce, mamona, 
banana, melancia e os de subsistência como o feijão, milho e 
mandioca, cultivados nos vales. 

Este clima abrange parte das microrregiões: 157 -Sanfrancis
cana de Januária, 132 - Chapadões do Rio Corrente e 134 -
Médio São Francisco. 

Embora a semi-aridez possa refletir direta ou indiretamente 
nos problemas sociais e econômicos, estes domínios não devem 
ser vistos como áre"as de problemas insolúveis, pois as expe
riências têm demonstrado que elas apresentam condições propí
cias para culturas de grande interesse comercial 
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A - Aspecto da vegetação na Unidade 222eb. já modificada por fatoresantrópicos. atualmente ocupada com pasta· 
gem e<tensiva, estrada Caetité- Riacho de Santana Estado da Bahia Selembro/80 

B - Área da Unidade 2!3cb Relevo plano com ocorrência de mur:mdvs no solo. esuada Maca:íbas- lbiphanga 
Estado da Bahia Setembro/80 

ESTAMPA 51 
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ESTAMPA 511 

A- Área da Unidade 263cb Nota-se declividade acentuada provocando erosão do solo estiada Posse- Alvorada 
do Norte Estado de Goiás Setembro/80 

B - Divisa Bahia-Goiás Aspecto do relevo escarpado em solos da Unidade 164bp próximo a Taguatinga Estado 
de Goiás Se tembro/80 
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A - Ocorrência de afloramentos rochosos na Unidade 164bp Estrada Barreiras-Taguatinga. na d ivisa entre Bahia e 
Goiás Setembro/80 

B - Serra do Espinhaço apresentando relevo montanhoso em solos da Unidade 264bp Em primeiro plano estrada 
Monte Azul- Mato Verde Estado ele Minas Gerais Março/81 

ESTAMPA 5111 
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ESTAMPA 51V 

A - Trecho da estrada entre Caetité e a localidade de Pajeú do Vento Em segundo p lano. panorâmica do relevo fone 
ondulado em área da Unidade 264'bp Estado da Bahia Setembro/80 

B- Aspecto de relevo escarpado da Unidade 266p Estrada Cocos-Coribe Estado da Bahia Seternbro/80 
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A- Pecuária extensiva. estrada Cocos- Montalvânia Microrregião 132 - Chapadões do Rio Corrente lBA) Se· 
tembro/80 

B - Plantação de cana forrageira, município de Pajeú do Vento Microrregião 137 - Serra Geral da Bahia (BA) 
Setembro/80 

ESTAMPA 5 V 
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ESTAMPAS VI 

A- Preparo da área para plantio t•tilízando-se a qt•eimada. estrada Som Jest•s da lapa-Macaé•bas Microrregião 
134- Médio São Francisco (SA) Se1embro/80 

8 - Cultura de banana. estrada Caetité-P8jecl do Vento M icrorregião 137- Serra Geral da Bahia{8A) Setcmbro/80 
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A- Cultura de subsistência. consórcio mrlho x feijão as margens do no Corrente. município de Santa Maria da Vitó· 
ria Microrregião 132 -Chapadões do Rio Corrente l BA\ Setembro/80 

B- Cultivo de milho utilizando· se as terras mais férteis oas várzeas. municlpio de Correntina Microrregião 132 -
Chapadões do Rio Corrente (BA) Setembro/80 

ESTAMPA 5 VIl 
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I 

ESTAMPA 5 VIII 

A- Cultivo de feijão irrigado, estrada Brejolând ia-Santana Microrregião 132 - Chapadões do Rio Corrente (BAl 
Setembro/80 

B- Relevo plano, Classe 1. com utilização de pastagens. estrada Mato Verde-Monte Azul. municlpío de Monte 
Azul Microrregião 158 - Serra Geral de Minas (MG) Junho/81 
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A - Sistema criatório extensivo vendo-se ao fundo a serra do Espinhaço, rnumcipio de Janaúba M icr_orregião 162 • 
Montes Claros (MG) Março/81 

B- Vegetação de Savana Arbórea Aberta (Cerrado) utilizada na reg1ã0 como pasto natural, estrada Lontra
Varzelândia Microrregião 162- Montes Claros (MG) Março/81 
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ESTAMPA 5 X 

A - Área utilizada com matas plantadas. reflorestamento com eucalipto. estrada Monlezuma- Rio Pardo de Minas 
Microrregião 159 - Alto Rio Pardo (MG) Junho/81 

B - Algodão herbáceo. cultura dominante na região. estrada Jaíba- Monte Azul M icrorregião 158 - Serra Gera l de 
Minas (MG) Março/81 
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A - Pequeno ptan110 de mamona 
(caracterlslico na região). vendo· 
se. em 2! plano afloramento de 
calcllr•o em retcvoCtasse6 Tre
chu V'drt.tth)ndia-Te:unUu••l muni
clpio de São João da Ponte Micror. 
reg•io 162- Montes Claros (M G) 

Junho/81 

B- Arroz de scquelro em relevo Classe t, trecho da BR·020 entre Siio Domingos o Posse M icrorregião 352 - Vão 
do Paranã (GO) Marco/81 

ESTAMPA 5 XI 
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A base geográfica dos mapas temáticos, anexados ao presente volume, foi ela
borada, a partir da interpretaç-ão de imagens de radar, na escala 1 :250 000, obtidas 
em 1972 e 1976, e de trabalhos de campo, efetuados de maio a agosto de 1980, 
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Leite da Silva, Luiz Alberto da Silva Dipp, Luiz Rodolfo Cornejo 
Ortiz, Manuel Lamartin Montes, Marcelo José Goncalves Barros, 
Mário Ivan Cardoso de Lima, Nádia Maria Gravatá Marques, New
ton Monteiro, Osmar Almeida da Silva, Paulo Edison Caldeira 
André Fernandes, Ricart Normandie Ribeiro Júnior, Roberval 
Matos Rocha, Ubirajara Ferreira do Carmo, Valdeci Araujo Reis, 
Valdir Francisco Veronese, Walter José Pereira Stamford 

BARJA- Bióloga Vera Maria da Fonseca Martins; Geógrafa Paula 
Terezina Tudesco Macedo de Oliveira; Geólogos: Cesar Antonio 
Schenini, Helga Emília Franke de Castro, Luiz Machado Filho, 
Murilo Wille Ribeiro, Ruy Celso de Barros Palmeira, Sidney 
Ribeiro Gonzalez 

BAGO!- Engenheiro de Minas Rikio Takahashi; Geólogos: Adal
berto do Carmo Pinto, Adalberto Maia Barros, Afonso Celso la
nhez, Bernard Stilianidi Filho, Bernardo Cristovão Colombo da 
Cunha, Carlos Alberto Hubner Trindade, Caubi André Caldeira 
Fernandes, Daniel Silva da Luz, Donato Pereira de Oliveira, Helcio 
José Teixeira de Araújo, lgor Tarapanoff, Jaime Heitor Lisboa Pi
than, Jeferson Oliveira Dei'Arco, João Carlos de Arruda Pinto, 
Luiz Aurelio Torres Potiguar, Luiz Guilherme da Mata Pereira, 
Melchiano Albuquerque Simões, Oduvaldo Raimundo Fabiano 
Alho Cardoso, Pedro Edson Leal Bezerra, Pericles Prado, Simão 
de Jesus Silva, Valter Alberto Drago, Wilson Ribeiro. 

BASCA- Geólogos: Roberto Silva lssler (Assessor), Adelino dos 
Santos Neto, Carlos de Wetterlé Bonow, Dagoberto de Almeida 
Marinho, Edgard Fernandes, Flavio Cordeiro de Oliveira, Fran
cisco de Assis Freire, Gilda Fernando Fuck, Hilton Lenzi Moreira, 
João Batista Lins Coitinho, João José de Souza Junior, Joni de 
Lima Pires, Lauro Kuck, Lucia Ayala, Maria Luiza Osorio Moreira, 
Maria Paula Casagrande Marimon, Osorio Vivian, Paulo Roberto 
de Souza Freitas, Pedro Francisco Teixeira Kaul, Regis Horta da 
Silva, Roberto Guterres Marimon, Ruben Horbach, Teotônio 
Duval de Castro Dourado 

DIVISÃO DE GEOMORFOLOGIA (DIMOR) 

SEDE- Geógrafos: Trento Natali Filho (Diretor), Tereza Cardoso 
da Silva (Assessora), André Luís Lopes Rocha, Bernardo Thadeu 

de Almeida Nunes, Edla Augusta Valença Nou, Geraldo Cesar 
Vieira Costa Pinto, !andara Alves Mendes, Ligia Maria de Melo 
Bezerra, Luiz Carlos Soares Gatto, Margarete Prates Rivas, Maria 
das Graças Corrêa da Fonseca Lima, Maria lranice Passos Costa, 
Marli Dantas, Vera Lúcia de Souza Ramos 

BARJA- Geógrafas: Maria Hilde de Barros Góes, Silvia Maria 
Alvarenga 

BAGO!- Geógrafos: Diana Melo Del' Arco, Jurandyr Luciano San
ches Ross, Levi Makert dos Santos, Lindinalva Mamede, Maria 
Amélia Leite Soares do Nascimento 

BASCA- Geógrafos: Antonia Eloisa Brasil, Jarbas de Oliveira Jus
tus, Maria Dolores Buss, Maria Lidia de Abreu Machado, Maria 
Lúcia de Paula Hermann, Maria do Socorro Moreira Franco, 
Regina Coeli Ribeiro da Costa, Rogério de Oliveira Rosa 

DIVISÃO DE PEDOLOGIA (DIPED) 

SEDE- Engenheiros Agrônomos: Ari Délcio Cavedon (Diretor), 
Alfredo Stange, Carlos Duval Bacelar Viana, Celso Gutemberg 
Souza, Eduardo Inácio Vieira, Glailson Barreto Silva, Joel Hamil
ton Gomes dos Santos, José Maria Ferraz Luz, Luiz Carlos Krejci, 
Minoru Wake, Nelson Lara da Costa, Paulo Roberto Soares Cor
rêa, Ricardo Marques Coelho, Vilson Marcos Testa; Geógrafa Ana 
Maria Menezes Santos; Geólogo Francisco Ferreira Fortunato. 

BARJA- Engenheiros Agrônomos: José Silva Rosatelli (Asses
sor), Jaime de Souza Pires Neves Filho, Reynaldo Antonio Quin
tino, Roberto Nandes Peres, Vilmar de Oliveira, Warley Pinto 
de Azevedo 

BAGO!- Engenheiros Agrônomos: Ademir Benedito de Oliveira, 
Álvaro Luiz Orioli, Antonio Gladstone Carvalho Fraga, Antonio 
José Wilman Rios, Antonio Santos Silva Novaes, Ayrton Luiz de 
Carvalho, João Viana Araujo, José Renato Souza Costa, Leonam 
Furtado Pereira de Souza, Paulo César Vieira, Roberto das Chagas 
Silva, Zebino Pacheco do Amaral Filho 

BASCA - Engenheiros Agrônomos: Dirceu Rioji Yamazaki, 
Eduardo Leandro da Rosa Macedo, !saias Oenning, Jaime Antonio 
Almeida, João Carlos Ker, José Augusto Laus Neto, José Marcos 
Moser, Sérgio Hideiti Shimizu, Virlei Álvaro de Oliveira. 

DIVISÃO DE VEGETAÇÃO (DIVEG) 

SEDE- Engenheiro Florestal: Luiz Góes-Filho (Diretor), Engenhei
ros Agrônomos: Geraldo Carlos Pereira Pinto (Assessor), Alberto 
Coêlho Sarmento; Engenheiros Florestais: Adonias Pereira de 
Araújo, Carlos Alberto Miranda, Edson de Faria Almeida, Joana 
D'Arc Carmo Arouck Ferreira, Jorge Carlos Alves Lima, José 
Eduardo Mathias Brazão, Luiz Carlos de Oliveira Filho, Odilon 
Albino Salgado, Roberto Paulo Orlandi, Salim Jordy Filho, Sérgio 
Barros da Silva, Walmor Nogueira da Fonseca; Geógrafos: Fran
cisco Carlos Ferreira da Silva, José Santino de Assis, Lúcia Maria 
Cardoso Gonçalves; Naturalista Hortensia Pousada Bautista 

BARJA - Engenheiro Agrônomo Henrique Pimenta Veloso 
(Assessor); Bióloga Marli Pires Morim de Lima; Engenheiros Flo
restais: José Cláudio Cardoso Ururahy, José Enílcio Rocha Colla
res, Manoel Messias Santos, Rubens Antonio Alves Barreto; 
Naturalista Angela Maria Studart da Fonseca Vaz. 

BAGO! - Engenheiros Florestais: Alfeu de Araújo Dias, Edison 
Mileski, Heliomar Magnago, João Paulo de Souza Lima, José 
Geraldo Guimarães, Luiz Alberto Dambrós, Petronio Pires Fur
tado, Rui Lopes de Loureiro, Shigeo Doi; Geógrafas: Benedicta 
Catharina Fonzar, Maria Terezinha Martins Silva. 



BASCA- Naturalista Roberto Miguel Klein (Assessor); Biólogo 
Antonio Lourenço Rosa Rangei Filho; Engenheiro Agrônomo 
Mario Buede Teixeira; Engenheiros Florestais: Augusto Barbosa 
Coura Neto, Pedro Furtado Leite, Sandor Sohn, Ulisses Pastare 

DIVISÃO DE USO POTENCIAL DA TERRA (DUPOT) 

SEDE- Engenheiros Agrônomos: Mario Pestana de Araujo (Dire
tor), Eduardo Mendoza Tomco (Assessor), Helge Henrietti 
Sokolonski, José Maria Verdugo Sabugo, Mauro Sileno Saraiva 
Leão, Valter Alencar Benevides Filho; Geógrafos: Antonio Lúcio 
Bentes da Fonseca, Eliete Maria de Freitas, Eloisa Domingues 
Paiva, Elvira Nóbrega Pitaluga, Lilian de Aguiar Contente, Lorisa 
Maria Pinto Azevedo, Maria Luiza Minelli, Mario Luiz Pereira da 
Silva, Nádia Regina do Nascimento, Regina Francisca Pereira, 
Rita de Cássia Moreira, Ronaldo do Nascimento Gonçalves, Tania 
Regina dos Santos Ribeiro 

BARJA- Engenheiros Agrônomos: João Maurício Gralha Tomasi, 
Maria da Conceição de Fátima Charchar Fróes; Geógrafo Antonio 
Giacomini Ribeiro 

BAGOI - Engenheiros Agrônomos: Acindino Vieira de Campos, 
Eliane de Lima Bezerra, Hugo Muller Roessing, José Alberto 
Celestino de Novais; Geógrafos: Helenita Pires Carneiro, Ricardo 
Moisés Leivas, Rosangela Maria Ribeiro de Araujo, Rui Pinheiro, 
Ruth Youko Tsukamoto 

BASCA - Engenheiros Agrônomos: Dilson Lima AmaraL Vara 
Maria Alves Chanin; Geógrafos: Ailton Antonio Baptista de Oli
veira, Alcina do Rocio Medeiros Justus, Angela Antonieta Atha
nazio Laurino, Angela Maria Resende Couto, Carlos Eugenio 
Mottana, José Henrique Vilas Boas; Naturalista Nilza Silva 
Barbosa 

DIVISÃO DE CARTOGRAFIA (DICAR) 

SEDE- Engenheiros Cartógrafos: Jaime Pitaluga Neto (Diretor), 
Carlos Alberto Lopes Ferreira, H ildeberto Biserra Lins; Geógrafos: 
Antônio Cláudio Lima Ferreira da Silva, Ariowaldo Banhos Cabral, 
Jorge Sangali Ferreira, José Edvaldo de Sá Azevedo, Luzinaldo 
Manoel Rodrigues Viana, Neide Carreira Malízia, Regina Maria 
Pereira Coutinho Guedes, Rosângela Ruas Vieira, Valmira Lisbôa 
Aragão, Vânia Márcia Moreira Viana 

BAGOI - Engenheiros Cartógrafos: Archimedes Viana, Luis 
Alberto dos Reis Gonçalves, Nhyrp Gonçalves Laranja Filho, Vic
tor Manoel da Matta; Geógrafas: Aurea Maria dos Santos, Berna
dete Maria Braga Lobato, Vera Lúcia Aparecida do Nascimento 
Cunha. 

BASCA - Engenheiros Cartógrafos: Célia Regina Fernandes 
Viana, César Luís Soares Monteiro, Luiz Antônio Paulino, Paulo 
Roberto Guimarães Leal, Ubiratan Ramos Pereira; Geógrafos: 
Antônio ldenir de Moraes, Carlos Amauri Soares, Francisco Aires 
Cardoso, Ricardo Wagner Ad-Víncula Veado, Vera Lúcia de Oli
veira Corrêa 

DIVISÃO DE PUBLICAÇÃO (DIPUB) 

BARJA - Engenheiros Cartógrafos: Francisco Nunes Ferreira 
(Diretor), Alberto Luiz de Azevedo Delou, Antonio Carlos Vieira 
Braz i I, Artur de Moraes Campos, Carlos Peixoto Magalhães, Edi
son Pereira Ribeiro, Leonardo Castro Neves, Lucia Maria Teixeira, 
Marilia Gomes dos Santos, Paulo Trezena Christino, Rosângela 
Câmara de Araújo Braga, Wagner Sabino Pavão, Wilhelm Petter 
de Freire Bernard; Geógrafos: Edison Carvalho Nogueira, Hélio 

Ribeiro dos Santos, Leila Barbosa Safadi, Mara Magda Alco
forado de Sant'Anna, Maria Fernanda Carvalho Velloso Mariath, 
Mauro Luiz Salinas do Rosário, Ricardo Forin Lisboa Braga, Sueli 
Sirena Caldeiron, Tereza Regina Piedras Lopes, Vilma Sirimarco 
Monteiro da Silva; Naturalista Sergio Pereira dos Santos; Técni
cos em Comunicacão Social: André Luiz Gomide, Antonio 
Carvalho da Silva, éarlos Alberto Passos CabraL Inácio Dorado 
Rodrigues Filho, lran Becker Reis e Silva, Jesus José da Costa, 
João Octávio Facundo Bezerra, Luiz Roberto Lopes de Araújo, 
Manoel dos Reis Albuquerque Tenreiro, Onaldo Pedro Merísio, 
Paulo Tavares da Silva, Wilton de Almeida Tavares 

DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DINFO) 

BARJA- Engenheiro Cartógrafo Lício Pereira de Medeiros (Dire
tor); Analista de Sistema Romel Reis dos Santos; Estatística 
Marta de Abreu Gama; Geógrafas: Fátima Fernandes de Carvalho, 
Maria Inês Barbosa de Castro 

SEDE- BIBLIOTECA (BITEC)- Bibliotecárias: Maria lvany Car
doso de Lima, Carmelidia Curvelo da Conceicão, Nanei Ribeiro 
Correia Santos · 

ARQUIVO TÉCNICO (ARTEC) 

BARJA - Bibliotecárias: Sonia Regina Allevato, Daisy Lerner, 
Maria de Nazaré Ferreira Pingarilho; Engenheiro Cartógrafo Raul 
Velloso Mariath 

BAGOI- Bibliotecárias: Heloisa Maria Martins Meira Roessing, 
lvone Santos Marambaia 

BASCA- Bibliotecárias: Maria Virgínia Fischel, Liana Scheide
mantel Soares 

DIVISÃO DE OPERAÇÕES (DIOPE) 

Roberto Câmara Lima Ypiranga dos Guaranys (Diretor) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Humberto de Oliveira Vasconcelos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 

Nelson José Nunes Figueiredo (Diretor Substituto) 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (BARJA), RJ 

Arnaldo Moniz Ribeiro da Costa (Chefe) 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA (BAGOI), GO 

João Baptista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS (BASCA), SC 

Oniro Augusto Monaco (Chefe) 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL, RN 

Fernando Sérgio Benevenuto (Responsável); Bibliotecária Car
mem Marinho Almeida; Engenheiro Agrônomo Manoel Faustino 
Neto; Geógrafo Elizeu Canuto Bezerra 

RADAMBRASIUINSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo Siga Junior, 
Raimundo Montenegro Garcia de Montalvão, Wilson Teixeira 



H a - Depósitos ftuv1a1s p redominantemente arenosos com lentes de Sllte. arg1la e case<: lhos na 

"'~ 
Hc - Depósitos mal selecionados com matnz essencialmente arenosa 

TOd2 - Depósitos eluvoonares P. 5ecundariamente coluvoonares predomonantemente areno
sos. com níve1s cong lomeráttcos Processos de latenzação tnctpiente Rel<:ctonados as superfl
cies de aplainamento dos C1clos Ve lhas e Paraguaçu 

TQdl - DepóSitos eltJVtonares e secundariamente coluvionares predominantemente arenosos 
com nlvets conglomeráticos. Processos ce latenzação inc1p1ente. Relactonados ils superfícies 
de aplatn~mento do Ctclo Sul-Amettcano 

Ku - Arenttos f mos a médios. róseos a brancos. tmpuros, com nlve s conglomerãticos 

p€btm - Siltttos a rcoseanos e arcóseos de cor cinza-esverdeado lentes de margas e c<:lcários 
Fol1ação esferoidal caracterl5toca 

pCbp - Calcanos , dolomttos. stltllos folhelhos, argthtos e ardostas. constttutndo seqliêncms de 
predomtnancta carbonallca. c e pel1t1ca Intercaladas 

p€bss - Sollttos. folhel~os. ardós1as e argthios de corverde-emarelada.lentes de calcártos e mar· 
gas cinza a cinza-escuro 

p€bli - Ca l clirio~ pre t o~ n r.inm localmente ool iticos P. pisol illcos. fetidos. margas e pequenas 
intercalações de stlttlos e folhelhos de cor verde-amarelada 

pCbsh - Siltitos. folhclhos, morgns, nrdóSIJS, nrg1lttos c nfvc1s fones de aren•tos loequentes len
tes de calcários fmos cinza a pretos 

pCbsl - CalcMto cmza escu ro. dolom1tos. calcános do'mnfttoo:s. m~rgas, calcános argtlosos e 
folhelhos subord1nados. Destacadas estrutu ras alga1s e estromatól•tos 

p€m - Paraconglomerados grauvaquianos. xistos granatlferos e quartZitos. q 

pCmJ- Paraconglomerados çrauvaqutanos. com ocorrimcias subordinadas de quartzitos 

p€mcb - Ouartzo-biot1ta xtstos com granada. estaurolita, cian1ta e turmalina localmente hemati· 
ticos. com intercataçOes de quartz•tos mtcaceos. quartlttos hemalillcos e conglomerados ohgo-
mltiCOS. Formações ferríferas. ff: e mtneral tzaçóes de ferro 

pCms - Stotota-quartzo xistos, quartlltos feldspátícos. metarcoseos. qua rtzttos metagrauvacas 
e lentes de conglomerados 

pCpa - Quartzitos. metarenttos. me·asstltt tos. lthtos e ardôstas com lentes de calcá nos do lom~ 
tos e stle~ltos . Conglomerado basal dolomttos, do : quamitos. q 

pCmc - AreOI!OS ortoquartzltiCOS brancos sillctftcados e cata~lasados 

p€cb - Solt itos e arg1litos amaro<>lados em estratos plano-p.aralelns e calcártos cin•a-escuro m~ 
crocnstalinos 

pCt - Aren1tos ortoquartlltlcos róseos, granulação f1na agro~sei ra, com estratificações cruzedes 
de médio porte Nive1s de aren1tos conglomerábcos e conglomerados f mos 

pCse - Arenrtos 3rg 11 osos localmente arcoseanos brancos e secundanamente roseos. Lentes 
de slitllos e argnitos da cor arroxeada. Estrat ificações cruzadas predominanterrente acanala
das. Na base conglomerados grosseoros de coloraçao rósea earemtos ortoquartz•t•cos grosset
ros da mesma coloraçao 

pCrr - Rochas ll"let<Jvulcântc<Jo, de c,riiter predominamementc: ác1do <1 mtermedi~rto, repre5en· 
tadas por metafeno-riolttos metaleno-daci tos e secundariamente meta-álcalt·t raquitos e quart
zo-1raQuJtos. Intensa cataclase formando mtlon1tos. blastomilonttos e ftlonttos 

p€mgl - St lt1tos e argtlttos, verdes e arroxeados. localmente soltctftcados, com estratos parale
los. marcas de ondas e gretaS de contraçao 

p€mg - Guarwtos brancos. creme e esverdeados. metarenitos arenitos feldspá ticos e are& 
seos com lente5 de conglomeoados. Em gerallortemente fol1ados 

p€mgo - Conglomerados descontínuos. cor rósea. com se1xos de até 50cm de d1âmetro. arre-
dondados a subangulares de quartZitOs brancos arroxeados. quartzo lettoso e. mars raramente. 
vulcânica. Matri! arenosa grosseira e cimento s licoso 

pCma - Stlti tos. areOIIos e quartzitos. F toas camadas de brechas de quartzo de ve10 com matnz 
arcoseana. para e o rtoconglomerados desorganizados e níveis de sllex 

p€ca - Predominantemente pel1tos mormente ft '1t1zados e sutJordt nadamer1te quartzo arenitos. 
subarcôseos e sublitarenitos, localmente recnstaltzados e q~artzitos q 

p€sn - QuartZitOs pu ros e arenitos feldspáticos. com tntercalações de ftl itos cinza em camadas 
delgadas e descontínuas Localmente cor1glomerados e brechas poltgentcas. Metavulcân1ca~. 
" . de composição ácida a mtermed1aria. ~istif1cadas de cor C1nza-amarronzado-claro. com len~ 
tes de conglomerados poltm111cos cataclasados assoctados 

pCsmv - Quartzitos brancos manchados de azul. por tnfluênc1a da dumortterita 

pC:;rn - Ouctrllotu:; feliJ:;p<'tt1~:us e :;tlm;ítr~:o:; em gerctl fino:; 

p€smm - Muscov11a e b1ot11a quartzitos 

pCbr - Ouartzo-aren1tos bem seleCIOnados. !mos e med1os. Localmente. aparecem tnterestrat t· 
ficados nove1s de siltitos e arg1litos delgados e descontínuos geralmente transformados em XI S· 
tos e ftl itos 

pCpJ - Predommantemente arenttos dos t1pos quartzo-aremtos arenitos feldspót •cos e :lUbor
cóseos. em geral de g ranulaçao méd1a, com ctmento geralmente stlicoso e localmente carboná
tlco Cong lomerados mtraformacoona1s mal selecionados e lenticulares. A matriZ é de quartzo
arenito ou arenrto feldspá tiCO Vu lcânicas t po quartzo-traquttos, âlcalt-traquttos sôdtcos e potás
sicos, la11andes1tOs e nolitos porf tri11COS 

pCsi - Metacooglomerados polimi t1cos metarcóseos róseos. m1cax1s tos de granulaçao f tna e 
porflroblastos de granada e estaurol1ta. e lentes de quarzitos Metaconglomerados com clastos 
de gnatsses. quartz1tose quartzogrosseoro que determmam vo lumetncamente a matriz. achata
dos e concordantes. Matnz ce coloração acinzentada granulação fina a média e estrutura xis
tosa 

pC'tsd - T onahto de grã méd1a a grosseira. estrutura 1So:róp1ca. textura h1p1dtomórftca granular a 
loca lmente mocrog ráf tca . Co loraç~o vMiável onde predomina o c1nza com tonal idades que 
vanam de mu1to claras a escuras 

p(;<sb - Biollta ~lca l l-grani to biotlta muscov11a alcall·feldspatogranito. mlcrogranno pórltro.gre~ 
sen tzados e m1neralizados em caSSiterita. Coloração rósea a cmza. creme e esbranqutçeda 

pCa - Xtstos grafltosos de textura lepidob'ásttca localmente oorfiroblásttca composta por um 
arran10 de biotita. quartzo. muscovita. aodaluzita. estau rol1ta. granada e clor~tóide . F1l1tos graf1· 
tesos 

pCtr - Metassi ltttos de coloração esverdeada com lentes de marmore. l1litos e quart21tos de 
granulaçao ftna a médta 

pCaa - AreMos f mos caullntcos. s1 lt1tos. arqtlitos. quartzitos ortoquartz1t icos. quartzitos feldspâ
ticos metarcóseos e conglomerados lent•lormes de poSICIOnamento basal e inltaformacional. 
Metavu lcãnicas. 1 : de caráter bastco a ácido. associadas 

pCtz - Mtcaxistos graf1tosos. graftta xtstos moscovita ~1stos. sencota x1stos e serrc1ta clonta XIS· 
tos m1caxistos granat1feros, gnaisses grafttosos e tremolita xistos 

pCg - Rochas de compos1ção granitoca a tonali t tca. textura granoblâstica porftroblást ica com 
cnsta1s de leldspatos t:em desenvo'vtdos Os principais IJtOtlpos sãogranllóides gnaisse grano
dtorftiCO. metabasitos. diate~itos. dtx ; anfibol itos. aof e cataclasttos. ct 

pC'Yst - G•an•tó1de de composiçao de álc~ lo-g rêlnlto com variações p~ ra termos granltJ~os P. gr~

nodloriticos Megaxenóhtos de gra'lulito. gu 

pCga - Sienitos ~. granodioritos. granitos. monzogronitos e monzon~os Xonólotos angui<Jrosdc 
rochas básicas. u1trabas1cas e anate~l t 1cas 

pCsti - Gnatsses e m1gmautos. com núcleos de rochas tlasico-ultrabas1cas. ,, , anl1bolnos e gra
nuhtos. gu; cortados por d1ques de rochas básicas de pequenas d1mensões e cataclas1tos ct 

pCcp - Gnaisses tonaliticos egranodiont1cos com zonas anatét1cas e m1gmattzadas. corpos gra
nitóides dtapiricos. quartzitos. q e testas supracrustais 

p€cn - Seqliênda clcka com alternância de assoctações sedimentares clâst•cas com seqliên· 
coas quím1cas. vulcánicas e piroclástlcas subordinadas. Senc1ta xostos. metatuf1tos, quartzttos 
lenuymosos. bdnded ~ron (ormaf!OflS ff e fa1xas m<'ifl~us-ult • a"ol!ftças ," 

p€b - Rochas bâsicos-ultrabás1cas. ,. , encatxadas em gnaisses r1cos em termos bástcos. Forte
mente cataclasadas. com presença de cataclasil os m1lon1tos. com ntvets de grumerita e mag
netlta ocorrendo subordinadamente gnaisses bandeados. com grande contnbu1çâo bás1ca. 
quartzitos , q , dolomitos. d c formações lerrlferas lf 

pCur - Formações ferríferas rochas bástcos-ultrabásicas catcossrLcát1cas. mármores. xistos 
quaotzno~ e arcóseos 

pCbq - Anftbolitos, formações ferrlferas. quartz1tos, mármores, rochas calcoSSII icátlcas. epidoti
tos e XtStOS 

pCrs - Quartz ttos. mârmores. x1stos. ftlitos anf1bolttos. formacões ferríferas e rochas calcosSIII· 
catlcas 
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FOL II A 

Base geográfica organ1zada a patltr de tolhas plan1mÓ11 1Cas, na escala l 2 50 000 elabo
radas pela D1V1são de Ca1 togra f1a do P1o1eto RADAMBRAS IL. r'1edtante 1n1erpretaçào de 
mosa1CCS semtcontrolados o e trnagem de ra\JQI e tralt;;ltou d<J campo oeaiJlado no pe11odo 

de ma1oa agosto de 1980 
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Mapa elaborado com base em 1111erpretação de mosa1cos sem1controlados de omagem de radar . fotogra'oas 
aéreas convenc1onaos e traba hos de campo pela DoviSiíO de Geolog1a (Rt:..OAMBRASIL) de março de 1978 
a 1aneoro de 1981 

Plane]amemo cartogrâl1c0 e controle da execução pela D1v1são de Pubt1cação (RADAMBRASIL) 

Çolabo1ação recebtda 
O•vao federal - Depanamemo Nac1onat da Produçao Mmerat (DNPM)tMME 
Orgãos estaduaiS - Secretar~(! das M1nas e Energ1a dO Eslado da Bah1a (SME). C:~mpanhoa Balêlna da 
Pesqu1sa M1neral (CBPMJ. Centro de PesQuisas e Desenvolvimento ICEPED)/ BA. Meta1s de Go1ás 
(METAGO)/GO 
Outras 1nSt1tuoçõas - Petróleo Brastle~ro S A (PETROBRAS) Empresas Nucleares Brasoletras S A 
(NUCLEBRAS), Comp;:>nho.:. de Pooqu•~D5 do Recursos Moncrars (CPRM). Rto Doce Geologa e Moneração 
S A (DOCEGEOI 
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radas pela Otvtsào de Cartograf ta do Projeto RADAMBRASIL, mediante 1nterpretaçã? de 
mosaicos semicontroladosde 1magem de rada r e trabalho de campo realtzado no penado 
de maio a agosto de 1980 
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O> o 
Vila 

Aeródromo internacional 

+ 
Outros aeródromos 

Rodovia implantada 

Rodovra em mplantaçao 

Rodovra temoorána 

Povoado. lugareJO Rodovra pavrmentada 
Outras estradas. caminhos 

Porto. Jarol Rodov.a em pawnemação Esuada de ferro 

Latossolo Vermelho-Escuro álico 

1 ~LEaAir emod text arg eméd rei pl esond, 2 ~ 

LEad A mod teKt arg em arg rei pl e sond , 3 ~ LEad A 
Ir e mod tcxt. méd rei pl e sond • 4 ~ LEa A Ir e mod 

text. arg e méd rei pi + LVa; 5 ~ LEad A mod teKt arg rei. pl. e 
sond. + LVad. 6 ~ LEad A mod e fr text méd re i pi + LVad: 7 -
LEad A I r e mod text méd re i pi e sond + L Vad: 8 - LEade A Ir e 
mod. text. méd rei pl. e sond + LVad. 9 - LEad A mod text arg em 
arg rei pi e sond + Cad: 10 - LEad A Ir e mod text arg em arg 
rei pl e sond + LVad + TSLad, 11 - LEad A rnod text arg em. arg 
rei. pl e sond -1- LVed -1- Cad, 12 - LEad A mod text arg em arg rei 
pl e sond + C a + SCa. 13 - LEade A Ir e mod text méd rei plano e 
suave ondulado + Ce + AR 

Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico 

1 - LEed A mod text méd rei pl e sond . 2 - LEed A Ir e 
mod text méd e arg rei pl . 3 - LEeda A mod text arg. e 
m.arg rei pl esond, 4 - LEedaAmod text méd earg 

rei pl ; 5 - LEe A fr e mod text méd e arg rei pl , sond e ond + 
LVed; 6 -LEed A Ir e mod text méd earg rei pl. e sond + Ce: 7 -
LEeda A mod text arg rei pl + TSe; 8 - LEe A mod text arg rei pl 
+ TSe + L V011. 9 - LEe A mod text arg e m org rei. pl e sond + 
TSe+Ce, 10 -LEecàmbrcoAmod text arg rei sond eond + PE 
+ LVd. 11 - LEeAmod text méd earg rei. pl + PE -1- lVde. 12 -

LEe A mod text arg rei pl e sond + PE + Ce. 13 - LEe A mod te~\ 

arg rei sond e pl + C e + PE, 14 - LEe A mod text arg rei sond + 
Ce + PE; 15 -LEeAmod text arg eméd rei sond + Ce + PE, 16 -
LEe A mod te~t arg e m arg rei pl + Ce Tb + Ce Ta, 17 - LEerl A 
rnod text méd e arg. rei. pl + LVad + Ce: 18 - LEed A mod text 
méd e arg_ rei. pl. e sond + PE + L Ved: 19 - LEed A mod. text méd 
e arg. rei pl e sond + PE + Ce: 20 - LEeda A fr e mod text méd e 
arg. rei . pl e sond + LVad +- PE. 21 - LEeda A mod text_ méd e arg 
re i_ pl e sond + Ce + PE 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

1 ~LV a A mod text méd earg rei pl e sond , 2 - LVaA 
Ir e mod , text méd re i pl e sond. 3 - LVad A mod e 
proem. text arg rei pl c sond : 4 - L Vad A fr e mod. I ex! 

arg e méd rei pl , 5 - LVad A Ir e mod text arg e méd rei pl e 
sond.; 6 - LVadA Ir emod. text méd rei pl. 7 - LVa pélidoA mod e 
proem text méd rei pl + LVad 8 - LVapálrdoAmod.eproem text. 
méd rei pl esond + LVad. 9 - LVaAmod text méd earg rei pl e 
sond + Ce: 10 - LVa A Ir e mod rext méd rei pl + Ce, 11 -LVaA 
fr_emod text méd carg rei sond + Re. 12 - LVaAmod elr text 
mêd. rel. pl e sond + SCa: 13 - LVadA mod text arg. eméd rel pl 
e sond +- LEa. 14 - LVad Amod text. méd rei ond e sond + LEad. 
15 - LVadA mod text méd rei pl + PE: 16 - LVadA h emod text 
méd earg rei p1 esond + Ce. 17 - LVadAir emod text mêd rei 
pl esond -'- AOda. 18 - LVadAmod text méd rei pl esond + Ra; 
19 -LVaA ir emod text méd rei pl esorul + LEa + Ca; 20 -LVa 
A h tex t arg. e méd rei pl e sond + LEa + C a. 21 - LV a A Ir e mod 
texl méd earg rei pl -tLEa+Hla. 22 - LVaAir emod text. méd rei 
pt + LEa + SCad. 23 - LVapáhdoAmod text méd rei. pl. + LVad + 
Associaç.lioComplexa de HCa -1- HGPa + HGHa + HOa; 24 -LVaA Ir 
text méd rei pl + PVLa + AOa: 25 - LV a A Ir e mod text arg e 
méd rei sond + Cad -< Rda. 26 - LVa A Ir emod. text_ arg . rei. pl e 
sond -1- Rd + PVd, 27 - LVad A Ir e mod text méd rei pl e sond. + 
LEa + PE; 28 -LVad A fr e mod text. méd rei pl e sond + LEad +
AOda; 29 - LVad A mod text arg e méd rei pl e sond + PVd + 
Rad; 30 - L Vad A Ir e mod. text méd e arg rei. pl e sond + C a +
R a: 31 - LVad A h e mod text méd re i pl. esond + Ca + Ra: 32 -
L Vad A mod text méd e arg. rei pl c sond + Cad + H La: 33 - LVad 
A mod text arg e méd rei pl esond + H La -< Rd. 34 - L Vad A mod 
text. méd. rei pl + Hla + SCad, 35 - LVadA Ir e mod text méd. re i 
pl e sond. -f AOda + HGa. 36 - LVad A Ir e mod text méd reL pl e 
sond + AOda t Ra: 37 - LVad A fr e mod text méd e arg. rei. pl e 
sond + Ra + Ca 

Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico 

B 1 -LVdaAmod text arg em arg rei p1., 2 -LVdaAir. 
e mod text arg e méd rei pl e sond, 3 - LVda A Ir e 
mod text méd rei pl., 4 - lVda A Ir e mod text méd 

rel.pl esond .. S -LVdeAmod text méd earg rei pi.; 6 -LVdeA 
mod. text. méd rei. pl esond; 7 - Lvd A Ir emod text. méd rei ple 
sond + PE, 8 -LVd A Ir text. méd rei plesond + AOd: 9 -lVdaA 
mod eproem text arg eméd rei pl esond + PE. 10 - lVdaAfr e 
mod. text.méd earg rei sond + PE; 11 -LVdA fr emod text méd 
rei. pl. e sond + LEe + PE: 12 - LVd A Ir e mod text méd rei pl e 
sond. + PS + PE text méd /arg.: 13 - L Vd A Ir e mod text. méd. rei 
pl . e sond. + PS + PE text aren lméd , 14 - L V da A mod text méd 
rel.pl. + PVd + Rd; 15 -LVdaAir.emod text méd rei pl + PS + 
PVd: 16 - L V de A mod text méd. e arg rei sond e pl + LEe + Ce, 17 
- LVde A mod text méd e arg rei sond e pl. + PE + LEed. 18 -
LVdeA Ir emod text méd. re i pl esond + PE + PEL. 19 -LVdeA Ir 
text. méd. rei pl + PE + PEL, 20 - LVdeAir e mod text méd. re i. pl e 
sorid, + PE + PS: 21 - LVdea A mod text arg eméd re i pl + PE + 
Ce: 22 - LVdeaA Ir e mod text méd rei pl e sond + PE + Ae 

Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico 

0 1 -LVeAmod text.méd earg rei sond eond +PE, 2 
- LVed A mod text arg rei pl + Ce. 3 - LVeda A Ir 
e mod text méd rei pl e sond 1 PE: 4 - LVed A Ir. e 

mod text méd e arg rel pl e sond +- LEed -t PE 

Terra Roxa Estruturada Similar eutr6fica 

1 -TSeAchern emod text arg em arg rei pl; 2 -TSe 
A mod texl arg rei sond e ond + PE. 3 - TSeA chern e 
mod text arg e m arg rei pl + Ce, 4 - TSe A mod e 

chern text arg rei sond -+ LEe + Ce. 5 - TSeAmod echern text 
arg rei. sond + LEed + Ce. 6 - TSe A rnod e chern text arg em 
arg rei pl + TSLe + Ce; 7 - TSe A mod text arg em arg rei sond 
e pl. -1- Ce + PE; 8 - TSe A mod e chern text arg fase n<lo rochosa e 
rochosa rei sond e ond + Ce + Re, 9 - lSe A mod text arg fase não 
rochosaerochosarel pl esond + Ce +AR, 10 - TSeAmod echern 
text . arg e m arg rei pl -t PE + Ce + TSLe. 11 - TSe A mod text 
arg em arg rei pl e sond + Ce +- Re .. PE. 12 - TSe A mod text 
arg rei. sond e ond + Ce + Re + 8V 

Podz61ico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

1 - PE Tb A mod tcxt méd larg e méd rei sond e pl -1-
LVda. 2 ~ PE Tb nllo pedregoso e pedregoso A mod text 
médlarg eméd rel .pl esond +LVda: 3 ~PETbAmod 

text. aren lméd e méd rei sond e pl +- LVad, 4 - PE Tb cascalhento 
e n.lio cascalhento A mod. text méd.larg e méd . rei pl. e sond + 
LVde: 5 - PE Ta e Tb A mod text méd /arg arg e arg lm. arg rei pl. e 
sond + C e: 6 - PE Tb A mod, text aren./méd e méd rei pl e sond. -1-
Ae; 7 - PE Tb A mod text aren./méd e méd.larg rei pl e sond • 
Aed: 8 - PE Tb pedregoso e n.lio pedregoso A mod text méd larg e 
arg rei sond e ond + R e. 9 - PE Tb A mod text aren lméd e méd 
rei pl e sond • LEed + LVad. 10 - PE Tb A mod text méd./arg e 
méd rei sond e ond + LEed + LVd: 11 - PE Tb A mod. text méd I 
arg rei pi + LEe + Ce. 12 - PE Tb A mod text méd larg. rei ond e 
sond + LEe + C e. 13 - PE Tb A mod text méd e méd larg rei sond 
-t LVad + Re; 14 - PE Tbpedregosoen:.OpedregosoA Ir emod text 
aren .lméd rei. pl + LVd + PS; 15 - PETa e TbA mod text méd larg 
rei. sond + LVd + Re: 16 - PE TbA mod text méd.larg rei sond. e 
ond. + LVd + Red, 17 PETbAfr emod text atM/mêd. eméd/ 
arg rei pi esond + LVda + PS. 18 - PE TbA mod text méd eméd I 
arg rel pl esond + LVe+ PS. 19 - PETbAmod text médlarg rei 
sond. e ond. 1- PE ped -t LVde: 20 - PE Tb A Ir, e mod, 1ex1. 
méd /arg rei pl e sond -t NC -t Re. 21 - PE Tb A Ir e mod text 
aren .lméd e méd /arg rei pl e SQOd + PS + LVde, 22 - PE Tb A 
mod text aren /méd e méd./arg rei pl e sond + PS + Re: 23 - PE 
Tb A mod. text méd larg rei sond + C e + LEeda: 24 - PE Tb A mod 
text. méd larg rei sond. + Ce + LVd. 25 - PE Tb A mod text méd I 
arg earen./méd rei . pl esond + Ce + LVda, 26 - PE TbA mod. text 
méd larg e arg rei sond e ond + Ce + LVOd. 27 - PE Tb cascalhen· 
to e pedregoso A mod. text méd,/arg rei ond e lond + Ce + Re: 28 
- PE Tb n.lio cascaihentoe casca lhe mo A mod text méd.larg rei lond 
e ond. + C e + R e: 29 - PE Tb não cascalhento e cascalhen to A mod 
text. méd.larg e méd. rei sond . e ond + Ce + Re; 30 - PE Tb nao 
cascalhentoecascalhentoAmod text méd.larg.rel sond eond + Ce 
+ Red, 31 - PE Tbcascalhen toA mod elr text. aren /m&l eméd rei 
pl e sond + Ce + AR, 32 - PE Tb A mod text aren lméd rei pl . e 
sond + Hle + Ple: 33 - PE Tb A mod rext méd larg e arg rei pl e 
sond. + HLe + Ce, 34 - PE Tb A mod teKt méd.larg rei sond. + Ca 
+ Grupamentolndiscr1mrnadode HCa + HGHa + A indtsc + HOa. 35 
- PETbAmod tex t aren eméd.lméd earg rei pl e sond + Ae 
+ LEeda; 36- PE Tb abrúptrco e nllo abrUptoCO A Ir e mod text aren _/ 
méd rei pl e sond + REe + PS. 37 - PE TbA mod text méd /arg e 
arg rei. sond eond + Re + Ce. 38 - PETbA mod text. aren lméd. e 
méd larg. rei. ond e lond + Re + Ce; 39 - PE Ta e Tb A mod text 
méd /arg e méd rei sond + PVd + PS + Ple; 40 - PE Tb A mod 
texl. aren.lméd e méd rei pl e sond + PS + Re + LVd: 41 - PE Tb 
nao cascalhento e cascalhento A mod text méd /arg 1el sond. e ond 
+ Ca + LVda + Ra, 42 - PETa e TbcascalhentoA mod text. méd I 
arg rei sond e ond + Ce + TSe 4- LEed, 43 - PE Tb A mod text 
méd.Jarg e arg rei pl e sond + Ce + TSe + LVe 

LEGENDA 

Podzólico Vermelho-Amarelo distr6fico 

E 
1 - PVd Tb cascalhento A mod e proem text méd larg 
fase pedregosa rei ond e lond + Rd. 2 - PVd Tb A Ir e 
mod. text aren /méd e méd rol pl e sond + LVd + PS: 

3 - PVd Tb cascaihento A proem text méd larg fase pedregosa rei 
ond e lond + PE + Re: 4 - PVd Tb raso casca lhento A mod text 
méd./arg . rei ond. e lond ; Cd + Rd. 5 - PVd Tb cascalhento A Ir e 
mod. text aren lméd. rei pl + Hla -+ Ple: 6 - PVd Tb A mod . text 
arg rei pl e sond + Rad -1- Cad, 7 - PVdTb cascalhemoe pedregoso A 
mod e proem text mód.larg re i sond. e ond + Rde + PE; 8 - PVd 
Tb concrecoonáno e pedregoso A mod text aren lméd e méd larg re i 
pl e sond + Rd -1- Cda. 9 - PVd Tb concrec;onárroA mod te~t méd I 
arg rei pl e sond + LV a + Rda -< COa. 10 - PVd Tb concrec1onáno e 
pedregosoAmod text arcn.lméd emód /arg rei pl esond + Rad + 
HLa + Cda 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latoss61ico 

El PVLd A mod text méd ./arg rei sond + Cd -'- Rd 

Planossolo eutrólico 

G PLed Tb A h tcxt aren.lméd rei pl + AQd + Rd 

Planossolo Sol6dico 

1 PS Ta A h c mod text aren eméd /méd earg.relpl+ 
SS, 2 - PS e não solódiCO eutrófrco Ta e Tb A Ir e mod 
tex t arcn./méd rei pl +Ae: 3 - PSTaAmod text arenl 

méd eméd /arg rei pl + Ae t Ce, 4 - PS c nllosolódocoeutrófico Ta 
e Tb A fr e mod text aren /méd e méd larg rol pl + PVd +- SS. 5 -
PS e não solódtco cutrólico T,1 A Ir c mod text aren e méd.lméd e arg 
re i pl + SS t PE, 6 PSenilosolódrcoeutrófrcoTaeTbAfr emod. 
text aren e méd lméd e arg rei oi + Rd + PVd 

Hidrom6rfico Cinzento âlico 

8 
1 - HCad Tb A mod tcxt méd.larg rei pl + LVa; 2 -
HCad Tb A Ir text aren lmód rei pl + HAOda + HLad. 3 
- HCadlbAir text aren .lmód rei pl + HAOad+ HLa 

Cambissolo álico 

1 - Ca Tb text méd fase crodtda rei ond e sond -1- LEa. 
2 Ca Tb cprconcrecionáno e fl.lio concreóon<'mo A mod 
text arg rei sond e ond ~ LEa. 3 - Ca Tb pedregoso e 

não pedregoso A mod text arg lasc erochda e não erodtda relevoon::le 
sond + LVa. 4 Ca Tb concrecoonárooAmod tcxt arg rei sonde 
ond + PVad. 5 - Ca Tb A mod text arg rei sond e ond • Ra. 6 -
Ca Tb não cascalhento e cascathento concrecronáno e não concrecronâ· 
no A mod text arg rei pl e sond + Ra. 7 - C a Tbeprconcrectoni'irioA 
mod text arg rei sond e ond .,. Ra: 8 - Ca Tb eprconcreCionârro e 
nllo concrecronárro A mod text arg rei sond e ond + Ra: 9 - Ca Tb 
cp;concrecronárro A mod tcxt arg rei ond + R a, 10 - Ca Tb casca· 
lhemo A mod text arg rei lond e mom + Ra, 11 - Ca Tb eprconcre
cronárro A mod text arg rei sond e ond + LEa + L V a. 12 - Ca Tb 
não pedregoso e pedregoso A mod text arg e méd rei sond e ond + 
LVa + Ce. 13 - Ca Tb cprconcrec,onéno e n.\lo concrecronárro A mod. 
text arg rei. sond e ond + LVa + Ra. 14 - Ca Tb pedregoso e não 
pedregoso A mod tex t arg e méd ror sond e ond + LV a + Ra: 15 -
Ca Tb concrec1onáno A mod text arg rei oi + PVa + H la; 16 - Ca 
Tb pedregoso e r1~0 pedregoso A mod tcxt arg c méd re i, ond e fond 
+- PVa + LV a, 17 - Ca Tb ep1concrecronário e não concrecionitrro A 

mod. text arg rei sond epl -t Ra + LEa, 18 - CaTbnãoconcrecio· 
n;\rloeconcreclont'moAmod text arg, re i. pl csond + Ra + LVa: 19 
- C a Tb pedregoso e n~o pedregoso A mod text arg e méd rei 
ond e lond. + R a + L V a. 20 - Ca Tb ep•concrecionitrro A mod tex t 
arg rei. ond • Ra + SCa. 21 - Cad Tb cascalhemo A mod text arg 
rei sond eond -r- Ra 1- Ce, 22 CaTbnfiopedregosoepedregosoA 
mod text arg e mód fase erodrda e não erodrda rei sond e ond + Ra 
+ Ce, 23 - CaTbn.liopedrcgosoepcctregosoAmod text méd earg 
fase erod;d.J e não erodida rel sond. ond e fond +LVad+Ra + AOda, 
24 - Ca Tb A mod text arg rei ond + Ra + Re + PE 

Cambissolo eutr6fico 

1 - Ce Ta C carbonátrcoe n<locarbonéttcoAmod echern 
text arg rei pl + LV de. 2 - Ce Ta e Tb A mod e chern_ 
text arg rei. pl e sond + lSe. 3 - Ce Ta e Tb A mod. e 

chern. text arg fase rochosa rei ond. e lond +- TSe. 4 - Ce Ta C car
bonátoco e não carboná trco A mod e chern text arg fase rochosa rei 
sond eond + PE. 5 - CeTaCcarbonàucoenãocarbonâucoAmod. 
texL arg rei pl + PE: 6 - CeTaeTbA mod text arg. rei sond eond 
-t PE; 7 - Ce Ta C carbonáuco e nao carbonátoco A mod. e chern text 
arg. rei pl + V: 8 - Ce Ta C carbonâliCO e não carbonátrco A chern e 
mod. text arg re l. pl + RZ, 9 - Ce Ta nllo casca lhento e cascalhento A 
mod. e chern tex! arg rei pl e sond.+RZ: 10- CeTato.mod e chern 
text arg. em. arg fi! se rochosa a n~o rochosa rei pl e sond . ..-Re;1 1---ce Ta 
A mod textarg fase rochosa e n~o rochosa rol ond e fond +Re: 12 - Ce 
Ta e TbA mod text. mM . earg. rei ond. e lond + Re. 13 - Cela e Tb 
cascalhento A mod text. arg. rei sond e pl. + Reda. 14 - Ce Ta A 
mod. text arg em arg fase rochosa e na o rochosa rei. sond . ond . e pl. 
-t AR: 15 - Ce Ta A mod . text arg fase rochosa rei. ond.e fond.+ AR: 
16 - Ceda Tb não cascalhento e cascalhento A mod text arg rei. 
sond e pl + Reda. 17 - C e n.lio latossóf,co Ta e Tb e latossóhco A mod 
text. arg rei pl .18- CeTaA mod text arg fase não rochosa e rochosa rei 
pl e sond + PE -t TSe: 19 - C e Ta e Tb A mod text arg fase rochosa 
e não rochosa rei sond e ond -+ PE + TSe. 20 - Ce Ta A mod text 
arg rei pl e sond + PE -+ BV. 21 - Ce Ta A mod text arg em arg 
rei. pl + PE -t V, 22 - Ce Ta não cascalhento e cascalhento A mod 
text arg fase rochosa e não rochosa rei ond e fond + PE + Re. 23 -
Ce Ta e Tb cascalhento e não cascalhento A mod text arg fase 1ochosa 
e n.lio rochosa rei sond e ond + PE -t Re. 24 - Ce Ta e Tb cascalhen· 
to e não cascalhento A mod text arg e méd rei ond e lond + PE + 
Re. 25 - Ce latossóloco e naD latOSsóltCO TbA mod text arg rei lond e 
ond + PE + R e. 26 - Ce Ta A mod text arg fase rochosa rei sond e 
ond + PE +AR; 27 - Ce Ta e TbAmod text méd earg fase rochosa 
e n.lio rochosa rei pl e sond + PE -t AR, 28 - Ce Ta C carbonât>eo e 
não carbonát•co A mod e chern text arg rei pl + Ce.Tb + Ce vert. 
29 - Ce Ta C carbonállco e n.lio carbonàtrco A mod e chern text arg 
rei pl + Ce Tb + LEe. 30 - Ce Ta A mod e chern text arg rei oi + 
Ce lat -1- L Ved: 31 ~ C e Ta e Tb cascalhento A mod text arg rei ond 
e &ond + Ce 1 rch + R e. 32 - Ce Ta e Tb nao iatossót1co e iatCissólrco 
A mod text arg rei sond +Ca+LEa.33- CeTbAmod text méd.earg rei 
ond + Ca + PE: 34 - Ce Tb A mod text arg rei lond .,. Ca -+ Ra: 
35 - Ce Ta C carbOnátiCO e n.lio carbonátiCO A mod text arg re i. pt + 
v + LVad . 36 - C e Ta A mod e chern texl. arg fase rochosa e não ro
chosa rei sond + Re + PE; 37 - Ce Ta não cascalhento e cascalhento 
A mod e chern . text arg rei sond + Re + Ca. 38 - Ce Ta e Tb A 
mod text arg re i sond. + Re + Rd. 39 - Ce Tb e Ta não cascalhento 
e cascalhento A mod text arg rei pl + Red f- TSe: 40 ~ C e Ta casca
lhento e n1!o cascalhento A mod text arg fase rochosa rei ond e lond 
+ Red + Cad. 41 - Ce Ta A mod text arg fase rochosa rei ond e 
lond -+ Re -+ AR. 42 - Ce Ta e Tb A mod text méd earg rei. ond e 
lond + PE + 8V + Re. 43 - Ce não latossólrco Tb e latossóltco A 
mod text arg rei lond e mont + PE -1- Re + AR. 44 - Ce Ta A mod 
e chern text arg rei pl -1- Ae + PE + PLe. 45 - Ce Tb cascalhemo e 
não cascalhento A mod text arg rei ond e sond + Re + PE + PS; 46 
-CeTaeTbAmod echern text arg em arg rei sond,ond efond. 
-r-Re+AR-1-TSe 

Laterita Hidrom6rfica álica 

G 1 - HlãrftdrsetrMu'ládãfêl(ll ~ LVad: 2 - HlaAmod tn· 
drscrrmtnada rei pl + Cad. 3 - Hla tndtscrrmonada rei pl 
+ SC11d. 4 ~ Hla abrúpttca e nao abrúptoca A Ir text 

aren lmêd earentarg rei pl + PVa + AOda. 5 HleAfr rnd,scnmr
nadarel pl esond + Cad + LVad, 6 HLaAfr lndtscrrmrnadarel pl 
esond -1- HGa + LVad. 7 - HLarndtscnmmadarcl pl. + SCad + LVad. 
8 - HLa rndrscrrmrnada rei pl + SCad + TSe. 9 - Assocraç.lio Com· 
plexa de H la A Ir tndiSCrommada rei pl + PVda + Ca + AOda. 10 -
Assocraç~o Complexa de ~ HLa A fr ondtscnmrnllda rei pl + Rda -1- PVd 
+ Cda 

Solos Hidromórficos Gleizados éticos 

G 1 - HGa A proem. e turf tndiSCtlmrnadosrel pi + H la. 2 
- Assoc1açãoComplexa de HGPa TbA proem e turf text, 
aren e méd rei pl + HGHa +- HAOa + H Da: 3 - Associa 

ção Complexa de HCa 1 b A mod text aren lméd e méd rei pl + 
HGPa + HGHa -+ H Da, 4 - Assocoaçllo Complexa de: HCa Tb A mod 
text aren /méd rei pl + HGPa + HGHa + HOa + PLa 

Areias Quartzosas distr6ficas 

B 
1 - AQdaAir emod rei pi. 2 - AOdaAfr emod rei pl 
esond . 3 - AOdaA Ir emod rei pl esond + LVad: 4 -
AQda A Ir e mod rei pl + L V da. 5 - AOda A Ir e mod 

rei pl e sond -1- HGa, 6 - AOda A Ir e mod rei pl e sond -+- L Vad + 
HGa, 7 - AOdaA Ir emod rei pl .;. LVa + Rd. 8 - AQdaA Ir rei pl 
+ HLa + LVd. 9 - AQdaA Ir rei pl + Hla + HAOda, 10 - AOda A Ir 
rei pl.,. Ca + Aa, 11 - AOdaAir emod rei pl + HGa o. Hla: 12 -
AQda A Ir rei pt e sond + LVa + Ra • Ca 

Areias Quartzosas Hidromórficas álicas 

~1 - HAQadAir 
L.::::_j + HLa + PVd 

rei pl. + AOda. 2 - HAO<:~ A mod rei pl 

Solos Aluviais eutróficos 

1 - Aed A mod te~! ondiscrrmmada rei pl: 2 - Aed A 
mod text , rnd1scrrmrnada re i. pl + HG: 3 - AeA mod . te~t 
md1scnmrnada rei pl -+ Ce + PE, 4 - Ae A mod text arg 

rei pl + Ce + HG: 5 - Ac A mod text ond•scrrmrnada rei. pl. + Ce + 
V: 6 - Ae A mod text 'ndrscr1mrnada rei pl + H la + SCad; 7 - Aed 
não solódocos e solódiCOS A mod text rnd1scnmrnada rei pl + PS +
Ce. 8 - Ae A mod text mdrscnmrnada rei pl + PS + Ce + PE 

Vertissolos 

l - V C carbonállco e n.lio carbonátrco A mod e chern 
text arg rei pl + Ce. 2 ~ V C carbonátoco A mod e 
chern text arg e m arg rei ot + Ce: + L Vad. 3 - V C 

carbon'ltrco e não carbonátrco A mod e chern text arg em. arg rei pl 
+ Ce + Ce vért • -1 - V C carbonlnrco e nllo carbon;;,ul:O A mod e 
chern. text arg rei pl + Ce -t HG 

Solos Ut61icos álicos 

G 
1 - R a cascalhentos A mod te~t arg. rei pl. e sond : 2 -
Ra cascalhentos e não cascalhentos A Ir e mod. te~t arg 
rei. ond e fond , 3 - Ra A Ir e mod. text méd rei. sond e 

ond. + LV a: 4 -R a A Ir. text. aren. e méd. re i sond e ond + L V a. 5 -
RaA mod. text méd . rei. sond eond. + PVa: 6 - Ra A mod text . méd 
earg. rel.ond efond + Ca: 7 -RacascalhentosAmod tex l mêd rei 
lond ., mont. e esc. + Ca: 8 - Ra cascalhentos concrecoonários e não 
concrecionários A fr . e mod text. arg . re i sond e ond. + Ca: 9 - Ra 
cascalhentos concrecoonários e n<'lo concrectonános A Ir. e mod text 
arg. e méd rei. ond., tond e mont + Ca: 10 - Ra A Ir. e mod. text 
méd e arg. re l.sond . ond e fond tCa, 11 - R a A mod text aren.e méd.rel. 
ond .. lond. e mont + R e: 12 - Ra A Ir. e mod . text. aren .. méd. e arg 
rei . ond .. fond .. mont e esc + AR: 13 - Ra A Ir e mod text méd. e 
aren rei ond e lond + AR; 14 - Rad casca lhentosA mod. tcxt. arg. e 
méd rei sond e pl + Cad, 15 - Rad casca lhemos e não cascalhentos 
Afr e mod text méd rei sond On(! e pl + Cad; 16- RadeAmod text aren 
errect n;1 lo-te orxl~adc. mont<ri'osoe escarpado+AR.l7- Ra concrecioná 
nos e não concrecronános A Ir e mod text. arg e méd rei sond., ond e 
fond + C a + L V a. 18 - AaA Ir e mod text. aren. e méd rei. ond. e 
fond + Ca + LVa: 19 - Ra A Ir e mod te•t aren . e méd re1 sond. e 
ond. + Ca + AOad; 20 - Ra concrecionános e n<'lo concreclonârros A 
mod e Ir te~t aren e méd rei pl, sond e ond. + AOda + Grupamen
to lndiscrrmrnacb de HGHa + HGPa + HAOa + HOa; 21 - Ra A Ir e 
mod text aren rei lond e mont + AQda + AR. 22 - R a A mod. text 
méd e arg rei ond e sond + Ae + Cad; 23 - Ra A mod. text. méd 
rei fond + Re + AR, 24 - Rad A Ir e mod text aren e méd. rel. ond 
e fond + LVa + AR. 25 - Rad cascalhentos A rnod text. arg rei 
sond. e ond + Cad + L V a. 26 - Rad cascalhentos e não cascalhemos 
A Ir e mod text méd e aren rei sond . ond e lond + Cad + AR; 27 
- Rad A Ir e mod text méd e aren rei ond . fond • mont e esc + AR 
+ Cad: 28 - Ra A mod te~t . aren .. méd earg rei. ond , lond emont 
+ PVa + LV a + AR, 29 - Radconcrecoonárros e não concrec,onár<os A 
Ir e mod. text aren e méd rei pl , sond e ond + AR + AOad + 
SCad 

Solos Litólicos distróficos 

GJ 
1 - Rd pedregosos e concrecoonános A mod text. méd 
rei sond e ond -r- Cd. 2 - Rd A mod teKt mêd rei . sond 
e ond + REd, 3 - Rda A Ir. e mod_ text aren. e méd. rei 

fond e mont + AR. 4 - R da A Ir text aren. e méd rei ond + LVad + 
AOad. 5 - Rd concrectonér,osA mod text méd rei pl. e sond + Cd 
+ HLa, 6 - Rda A Ir c mod text méd . ilrg e srlt rei sond e ond + 
PVda + LV a, 7 - R da A Ir e moct tcx t . aren rei sond. e ond + AQd + 
AR; 8 - Rde A Ir e mod text méd rei ond e lond -t PE + Ce: 9 -
Rde A Ir e mod text aren e méd rei ond . fond e mont + AR + PE: 
10 - Rdae A mod text arg e méd rei lond e mont + Cd + PVd + 
AR 

Solos lit61icos eutr6ficos 

G 
1 - Re cascalhentos A mod e chern text. arg rei pl e 
sond + Ce. 2 - RecascalhemosAmod echern. text arg . 
rei ond lond esond + Ce. 3 - RecascalhentosAmod 

text arg rei sond e ond ..- Ce; 4 - Re cascathentos A mod. text arg 
rei londemont + Ce: 5 - RecascalhemosAmod te~t.méd earg rei 
ond e fond + Ce. 6 - Re A mod text méd e aren rei ond .. lond e 
mont + AR. 7 - Re A Ir e mod text. aren e méd rei ond. e fond + 
AR, 8 - RecascalhentosAmod text arg rel.sond epl + CeTb + Ce 
Ta: 9 - Re A mod text arg rei lond e mont + Ce +AR; 10 - Re A 
mod text arg re i sond c ond + te -1- Ra + Ca. 11 - Reda casca
lhentos A mod text arg e méd rei pl e sond + Ceda + SCa 

Solos Concrecionários álicos 

1 - SCad A Ir e mod 1ndrscr,m1nados rei pl e sond + 
HLa. 2 - SCad A mod 1ndoscr1mmados rei. pl e sond. • 
Rad: 3 - SCad A Ir e mod 1ndrscriminados rei pl.esond+ 

L Vad + H la, 4 - SCad com 8 cámb1CO A mod text. arg rei. pl + Ce 
<PE 

Afloramentos Rochosos 

0 t - AA -1- Ae. 2 ~ AR • lEed • Ce 

NOTAS 
1 - Nas assoc.:rcoes loguram um ll"'nao luga• os solos oue ocupam ma101 ex

tens.kl ou. no caso ae t!Quwalêncl8. o companenle macs omllOitilnle para uld~ 
zaçAo agricola Em tuncao ao componente Pf•r>e•pal I oram corwencoonaoos 
os simbolos e cores das unidades ele maoeamento 

2 - Para cada urudade de maoeamenoo sao descntas. PQI extenso. atgumasca
'acterist•cas do componente pr•nc•pal e os SOlOS subord•names. quando hoo.r 
vet. sao represemado5 petas "'uas-simbolo da unodaoe taxon!Xnca e satura· 
cao de t>ases e1ou atuminoo 

3 - Para asunodaoosce mapeamento coma mesmaassoc<acJode solosoue nJo 
se d•lerenc•aram pelO comnoneme puoc:,pal , usou·~ uma das c.aracteristJcas 
d•lerenc<a•s da um dos demaos comDQI1en!es 

~ - Os solos com m~dança textur~l s•gn•hca11va em• e os horowmes A e S. com
preendendo d•lerenoes ctassa~ 1exlura1s. l•ve•am a te•tura representada sob a 
lo•ma de lraç~o 

5 - Ossotosqueapresenmram ma1e11aos grosse.,os I cascalhos, oedraseconcre
cOest, ao longo do tOdO oorl•l, l•vcranl desc"lasesoascarac\er!stlcasamesdo 
upo de honwnte A, como um caráter do solo Nos casos em oueestesmate
'"''s ocoueram somen!e em um dos ho,.zonles IA ou 81 !oram descntos •me· 
d.atamenle aPOs a textura do hOIIlOnla 

6 - O lermo, eocorn:rec,onâiiO, 101 utrluado para SOlos Qllfl apresemaram con
creçôes no honzonte superf,coat 

7 - Nao loram reg•stra!las as tases de pedregoS<Oade e/ou rochosodaele pari! os 
Solos Luóloeos. em wtuda da apresentarem normalmente estas ca•acterist~ 

"' 
B - A apresentac3o da legenda completa das undaeles de mapeamento. cons· 

tanclo •nclusOes, encon~a·Silllllbhcaó.1 em ane~o 
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ABREVIAÇOES E SIMBOLOS 

Brunuem AvermeiNido ,, - lraoo 
- Gle< Hi>mco "'d'Sç - ""idoscr•mnados 

Gle! Pouco Humre;o '"' ~ ta1osW!•co 
Solos Orgàncos m arg mu•to argolosa 

- &uno N3o CálciCO méd - mêd<it 
- Podlllhco Vermelho Ama moo - mode<ado 

reiO Eutr6hco latossóloco mont - montanhoso 
- RegossoiO 000 - ondulado 
- Randztna ""' - pedregoso 
- Solonetz SoiOd•zado oi - plano 
- Terra Roxa EstrutoJt~da s, proem procmlflenle 

m•tar latossól•ca "" - 1ochosa 
- hor•1onte A '"' - relevo 

éhco SI I\ - Slltosa 
- arenosa OO"' - suave ondulado 

argdoSII ,, - argda de ahv1dade alta 
- hOIIlOnte ( Tb - argrla de allv•dade ba•xa 
- cnemml!moco IC>I - lextu•a 
- d1W6hco tud - turfoso 

eu~<61rco "'" - vért•co 
escarpado ' - textura dO A sobre te~lura 

- lase Oo' 
- rorte ondulado - solo subdomtnante 

Ponlos 111 Atnoslr .. em RAPAM BRASIL 
47 . ferllliollcle 11 · Ülrl 

Mapa elaborado com base em onterpretaçao de mosaiCos semocontrola
dos oe omagem de radar e trabalhos ele campa. pela OMSão de Pedolog<a 
l fiADAMBAASill, óe maro Ou \978 a novembro de 1961 

Ptaneramemo cartog•áhco e controle da e•ecuçllo oela O.VISão de Pubhcao;âo 
IRADAMSRASttl 

ColaboracJo recebida 
Orgao estadual - Cenuo de PeSQu•sas e Desenvolvimento tCEPEDIIBA 



BRAS! LIA 
FOLH A SD.23 

47' 

Base geográfica organi.zada a partir de folhasplanimétncas, na esca_la 1 :2_50.000, elabo
radas pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, med1ante ~ nterpretaça? de 
mosaiCOS semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo reahzado no penedo 
de maio a agosto de 1980 

Projeção Côn1ca Conforme de Lamber! 

Maoa elaborado com base em on terpretação de mosaocos semocontrolados de omagem dera
dar. 1magem de Landsat e trabalhos de campo. pela Oovisão de Vegetaçao (RADAMBRASIL). 
de tunho de 1978 a março de 1981 

Planetamento cartográloco e controle da execução pela Do visão de Publocaç.'lo (RADAMBRASIL) 

Colaboraçllo receboda· 
órgllo lederal- Jardom Sotãnoco do Roo de Janeoro {lnstotuto Bras•leoro de Oesenvolvomento 
Florestai· IBDF)/MA 
órgllo estadual- Cenllo de Pesquosas e Oesenvolvomento (CEPED)/6A 
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PROJETO RADAMBRASIL 

MAPA DE VEGETAÇÃO 

ESCALA 1:1.000.000 
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Base geográfica organ1zada a pan1r de folhas planimétricas, na escala 1:250.000, elabo
radas pela Divisão de Cartogral1a do PrOJeto RADAMBRASIL, med1ante 1nterpretaçà? de 
mosaiCOS semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo real1tado no pe r~odo 
de maio a agosto de 1980 
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CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este mapa delimita áreas homogêneas do ponto de vista de sua ca
paciade de produção e produtividade agrícolas. Em cada uma delas 
seus resultantes de 1nteração cl1ma - relevo- solo respondem de for
ma similar. quando submet1dosà mesma tecnologia . Esta conceitua
ção corresponde à UNIDADE DE CAPACIDADE. que é o nível hierár
QUICO ma1s específico do s1stema apl1cado para a c lassificação da ca· 
pacidade agrícola da área abrangida pela Folha 

No mapa. estas unidades são 1dentiticadas por um símbolo com
posto de três díg1tos e duas letras. Os dígitos correspondem aos dife
rentes graus de restrição do clima, do relevo e do solo e as letras. às 
características fis•co -quim~cas ou morfológ1cas ma•s restnt1vas de seu 
solo, entre as 01t0 segu1ntes . 

sa1s solüve1s . s 
drenagem . . .. d 
estrutura e textura do hor. B. .e 
capacidade de troca de cá110ns .c 

soma de bases trocáveiS .b 
pwfundidadeefet1va . .p 
textura e estrutura do hor A t 
matéria orgânica m 

Simbolo de identificação cartogréfica 

Graus de Restnçilo por chma rele_;:g...-solo 
....... 35~ co... 

'características pedológicas 
mais restritivas 

O con1unto das un1dades homogêneas no grau e upo geral de condi 
CIOnantes dominantes e subdom inantes forma a SÉRIE DE CAPACI
DADE, que cont•tu1 o segundo nível hierárquico do sistema . Todas 
suas untdades têm.consequentemente, a mesma 1nfluênctll sobre a 
capacidade de produção agrícola. embOra para at1ng1r 1gual produtiVI
dade sejam necessánas tecnologias diferenciadas 

No sim bolo de identificação ca rtogrãftca as sénes estão ldentif•ca
das pelo conjunto dos dígitos. Cartograflcamente, estão lambem re· 
presentadas pela cor resultante da combinação dos mat1zes que re
presentam os d•ferentes graus de restrição dos cond1ctonantes 
c lima- relevo- solo, conlormea seqUênCia ao lado : 

GRAUS DE RESTRIÇÃO DOS CONDICIONANTES 

CLIMA RELEVO SOLO 

100 000 000 

200 020 002 

300 030 003 

"" 040 "" 
500 050 005 

600 ... 006 

O conJunto dassênes homogêneas no grau e upo geral de condicio
nantes dominantes constitui a SUBCLASSE DE CAPACIDADE. Seus 
componentes apresentam diferenças no que d1z respeito aos condi
cionantes subdominantes e. por 1sto, as recomendações baseadas 
neste nível de abstração devem ficar res tritas ao planejamento não 
operacional 

No símbolo de identificação cartográfica as subclasses são Jdenlica
das pela pos1ção que ocupa o dig1to de ma1or valor, também destaca· 
do em negr1t0 

Fina lmente, o conjunto das subclasses que apresentam o mesmo 
grau de restnção no cond1c1onante dom1nante, mdependente da na
tureza do mesmo. const1tui a CLASSE DE CAPACIDADE . Este nivel de 
abstração 1nclu1. assim, componentes heterogêneos no que diz res
peito ãs outras características . Conseql'ientemente, as conclusões 
nele apotadas só são ace1táve1s em um planejamento generaltzado 

No símbolo de ldenti ftcação cartográfica a classe é identificada pelo 
valor do matar dígito. destacado em negfllo, independente de sua po
SiÇão 
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AREA DO MAPA - 286 770 km 2 

Mapa elaborado com base nas Interpretações de imagem de radar, dados das dema•s DIViSões deste Pro
jeto e trabalhos de campo, pela D1v1são de Uso Potenc•al da Terra !RADAMBRASIU, de Julho de 1980 a 
ju lho de 1982 

Planejamento cartográfico e controle da execução pela D1v1são de Pubhcaçào IRADAMBRASIU 

Colaboraçào recebida 
Órgão estadual - Centro de Pesqwsas e Desenvolv<mento ICEPEDI /BA 
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Esta Folha abrange a ârea de 286.770 km· penencentesao D1:>truo Federal e aos Es
tados de Go1ás , da Bah1a e de M 1nas Gera1s. Cerca de 60% desta área correspondern a 
plana ltos. diVISOres de águas das bac1as dos r1os São Franc,sco. Tocanllns, Pa1do. Paraná 
e R o de Con tas. As duas primeiras ocupam extensas planiCiespon tJihadas de elevações 
res1dua1S Si tuadas em depressões mte rplanált Jcas O relevo constitUIU u11portan 1e obstã· 
culo ao po11oamen to. conduzindo sua concentração •n1c1al no Wtle do São FranCISCO e 
posteriormente, est1mulado pela e)(ploração mme•ra, nos planaltos do Espmhaço e·da 
Diaman\lna. A fundação da c•dade de Bmsiha e do D1st r1t0 Federal promoveu um mpul
so à ocupação de áreas situadas nos planaltos G01ás-M1nas e do DIVisor do São 
Francisco--Tocantins. segutndo as v1as de acesso â capital A presenca de escarpamen
tos ltmil!ofes das grandes massas planâlt1cas. d1stnbuidas aprox1madamente na direção 
N-5. 1m põe res1stênc1a à construção e á manutenção de v1as de transport e terrestre O 
s.stema viáno concentra-se no Distmo Federal sendo complementado pelos e•~os ro· 
doviános BR-151. BR-020 e BR-242.Que cruzam trechos dos estados constantes da Fo-
lha. A Rede Ferrov ,ãrra Leste Bras1le•r~ atr<JvcssJ <1 pilnc sudeste da Folha. no trecho que 
hga Salv11dor a Montes Claros. ev•tando cruzar as elevações de ma1or porte O r10 São 
Franctsco é a pnnc•pal h•drov•a. pertn1t111do o transporte de cargas e passagetros no tre
chO entre São Franc1sco !MG) a lbottrama (BA) Além do Aeroporto lnternactonal de Bra
siha. as comuntcações aéreas regulares são mant1das através de Barre1ras e Bom Jesus 
da Lapa As d1ferenças altJmétncas dos macrocomparttmentos topográl1cos agem como 
!ator de d•stmção chm~t1ca. 1nfluenc1ando sobre as temperaturas das vanodades do cli
ma trop•cal re1nante. Os topos St tuados adma de 800 m de altt tude acusam tempera
turas médtas anuas Jn!cnorcs a 20"C c naqueles que ultrapass(lm esta cota, os plana tos 
Central Co1aro. do Esp•nhaco e da D1amantma, ocorrem temperaturas t1p1cas Ue d ma 
uop•ca l de al\ttude A d•strrbu 'ção íJiuv•ométnca e o reg me esractonal de chuvas são 
com rolados pelo relevo que repa rte a Folha na borda oeste do Chapadão Central em 
duas latxas mend1anas de clima : a oeste. o clima tropical um•do de savana, com alter
nância regu lar de estação úmtda e seca, a leste, o clima semt-ár1do com estação seca 
prolongada e chuvas •rregularmente distnbuidas Os planallos se mterpõom às massas 
de ar equator1a•s e tropicars. obstando sua passagem na drreção dasdoprassõesondc se 
encontram os pnncipa1s cursos de ãgua Na base das csc~rpos oc•denta•s do Chapadão 
Central, Patamares do Esp1nhaço e Serras Oc1dentcus do Planalto da D1amantma t::oncen
trarn·stl bretos de "pé de serra" e ressurgênc1as em grotoes. favorecidOs pela constJtU I
çaogeológJca e pelos solos que, perm•tmdo a mliltraçáo das águas. amenrzam a estação 
seca e mantém os cursos dal1 provementes. O grad1ente topográfico mUltO fraco nos 
vales do São Franctsco e do Paranã combtna-se aos contrastes oluvtomewcos e as con
dições de solos_ exagerados petas desmataf!1entos. favorecendo as enchentes catas
tróficas anuars Relac•onadas com as nfluênctas do relevo e com os elementos climât l
cos. predommam duas assoc•açõcs vcgeta1s : a estepe !caattnga) nas depressões •nter
planâlucas bar a nas e a savana !cerrado) ma•s concentrada nos planaltos go1anos e mtnel· 
ros A vegetação natural se encontra devastada. conservando-se em áreas restntas na 
Chapada Veadetros-Arai. no Chapadão Central e nos grotões e sopés dos planaltos 
Esta devastação já se faz sen11r em vânas un1dades geomorfológtcas. repercuttndo-se 
no agravamento de processos de erosão acelerada . 
ESTRUTURA DO MAPA O mapeamento, b3seado em 1nterpretacôes do 1magem de 
radar, em escala 1:250.000. fo1 controlado por lcvantJmcntos nCreos e terrestres. O 
mapa é estruturado de acordo com a classil1caçilo e h1erarqUização de umdades de role
vo de dr•tersas ordef'ls de grandeza, rJefinrdas ~or cménos morfológiCOS e genéucos 
Esta taxonomia elege uma unidade geomortotóg1ca cons1derada adequada à escala ao 
mtiiOnésmo e às diSPOnlbdiCades cartográficas. Esta untdade e cons•derada como ··uma 
assoc1ação de fetÇÕes recorrentes, relac1onadas com uma gênese comum" Seus ~tn
butos mais freqüentes são especificas e r:nam 11ma pecuilarrdade 111terna que perm1te 
d•stingu1·la das dema1s unidades da mesma ordem de grandeza De acordo com a gcc 
metna das formas e com os processos gcné:t1cos c e~tolu t 1vos as un•dades se compõem 
de tipos de modelado. O grupamento de un1daUes sm1tlares constitUI 11 regtOes geo
rnorfológlcas. essas assoctaçoes se fundamentam em pecuhandades lttoestrutvraJS po
tenctaiS, combmadas a fatores como o posiCIOnamento em relação ao nrvel do mar às 
bac1as htdrogrâf1cas e às Situações chmiit1cas preténta e atual As reg1ôes são gruoadas 
em 4 domínios Que refletem grandes arranjos morfoestrutura1s. conJugados às dlferen
ç.lsde cons,stênc1a dos mater1a1s rochosos. e •denttf1cam os est•!os dos macrot •pos de 
relevo Nesta Folha considerou-se amda o Domrn1o das Depressões Pcd•planadas nas 
qua s os <~spectos lr toestruturars complexos são obliterados e un lormizados durante d•· 
versos períodos morfogenéucos ern conseqGênc1a da sua cond ção geotectõn1ca e de 
sua SituaçãO lnterp!análllca . 

Os domin1os são defm•dos como 1) PLANiCJES DE ACUWULAÇAO RECENTES 
Contêm os matenalsaiUVI31S do São Franc1sco. de compOSIÇãO predominantemen te are
nosa. encerrando eventualmente nive1s M!J•Iosos. conglomerátrcos. concrec,onãnos e 
h·drom6ri iCOS. 2) DEPRESSÕES PEDIPLANADAS. Ocupam vãos 1nterplanâlt1COS ou es 
paços pen fCncos orcnados por tnbu tários, geralmente ntermotentes. das bac1as do São 
Franc•sco, do Tocant1ns e rJo R1o de Contas, reafeu,:oadas err planosbaltzados por saliên
CiaS destacadas pela erosao e fetçOes resultantes do processos de diSsolução. 31 PLA
NALTOS EM ESTRUTURAS SEDIMEN TARES CO NCORDANTES Apresentam topos 
panos S•tuados ent re 600 e 1 .200 m de alt itude. coincidindo com a disposição de cama
das. ou reafeJçoados por processos de erosão supedir:•a l onde ocorrem. em vános nivers. 
coben uras detrit1cas laterit1cas. res1dUa1s ou ·emanejadas. 4) PLANA L TOS EM ESTRU 
TURAS SEDIM ENTARES DOBRADAS Reproduzem feições de dobramentos realçados 
pela erosão. entalhados por sulcos estruturais e traduzidos en escarpas, cnstasassJmê
tncas, barras justapostas truncadas por superflcies de aplanarnento, Situadas em altltU· 
des entre 800 e 1.400 m: as dtverstdades 111oest rutura1s. combmadas a fatores postclo
naiS. QUI aram a 1ntens1dade de d1ssecação. geralmente mu1t0 !orte. em re!acão aos de
ma•s dominios mapeados. 5) PLANA L TOS CRISTALINOS Constttuem degraus disseca
dos. esculpidos em rochas do embasamento densamente fmiurf'ldo. separadas do Pia
mito do Espmhaço p::~r escarpas e ressaltes. 

A legenda relactona os tá)(ons. por ordem de grandeza decrescente. enfet1zando a 
unidade geomorfológica por intermédio de cores tndlv,dualizadas. Ela permrte a v•suah· 
zação do parentesco entre as umdades de uma mesma regráo geomorfofógiCa e desta 
com o dominio a que pertence por meto de cores prõxtmas. Os modelados constttuintes 
das un1dades são representados por chaves de letras-sfmbolo, cu1a mtc1al matúscula in· 
dtca os processos gené1tcos predommantes: dissecação !DL aplanamento IPI. acumula
ção (A) e diSSOiução(K). As associações de formf'ls de d•ssecaçáo homogênea e di!eren· 
cial distinguem-se pela rmportãncia do controle estru tural sobre a rede h•drográf,ca, se
CIOnando os elementos do relevo. Para o mcdelado de dissecação homogênea consi· 
deram-se 3/ndJcesde densidade da drenagem em amost ras Uecalcadas de 1magem de 
rddar, pertencentes ãs Folhas contíguas, conjugados a 3 classes de med1das de aprofun· 
damento da dissecação. tomadas em seções pe rpend•c·Jiares aos cursos de água, sobre 
cartas topográficas. Por este proced menta encont raram-se 9 fácies teóncas de disseca· 
Çào homogênea. cujos valores. contidos em tabela no rela tório, variam conforme are· 
gião geomorlol6g•ca considerada em cada Fo'ha ao m•lionés1rro. Na presente Folha en· 
cont ra·se apenas uma destas fácres. eng lobando 902 km' de modelado de dissecação 
homogõnea (Dgt ). correspondente à unidade denom>nõ~da Patarna•es do Méd1o R•ode 
Contas. O restante lo• Interpretado como resultante da d•ssecaçao diferencial. para a 
qual se convencionou med1r apenas o aprofundamento das ncrsóes. posto que a dlstn
butção e espaçamento da drenagem nessas áreas estão estritamente controlados pela 
dens1dade de sulcos estruturais ou e lim1tam o trabalho de erosão areal . Para a d1sseca· 
Çáo diferenc1al classtfJcaram-se 3 graus de aprofundamento em cada reg1áogeomorfof6. 
grca Os valores dessas classes. cons1derados por região. estão relac•onados também 
no relat6no Estes dados são 1mponames para interpretação do relevo e para ele1t0 de 
sua apropnação com objet1vos pragrnát•cos. Os modelados aplanados sao tdenultcados 
através de seu estado de conservação em detrtmento da d1ssecaçao e da presença ou 
ausência de coberturas IPg1. Pn--Pgu. Pru) que traduzem os efe1tos dos processos mor
fodmãm1cos e , conseqüentemente. os graus de limitação ou de favorab1!tdadedo relevo 
As áreas kárst1cas. 1nd1cadas pela presença ou ausênc1a de recobnmentos que m~s· 
C<lram a mtens1dade da at1v1dade da dissolução em profund1dade IKc. Ke. Kd). assumem 
grande •mpor1áncia para a prospecção e controle da águ<~ nessas áreas carentes dos 
vales do São Francisco--Verde e Paranã. Os modelados resultantes da acumulação são 
nomeados de ctcordo com os processos genét1cos IAI e Atf = lluv1al. A: e AI = de enxur
radas) Suas feu;oes encerram as caracterfsticas dos matena1s const1 tutntes cujas pro
prtedades se traduzem em lac,lldades ou obstáculos para a ocupação do relevo_ 

Os símOOios constantes da legenda correspondem a feições pontuais e I neares SI· 
tuadas na ordem de grandeza mferior ao Ultimo táxon considerado : represen tam formas 
ou conjunto de formas cujas drmensões ultrapassam o l1m1te da escala . Estes símbolos. 
além da sua !unção da claSSi ficação genética das formas 1nd1cadas, mostram desníve1s 
•mpon01ntes. pos•ções altimétricas relat1vas e permitem a v1sualtzação do controle da 
rede hidrográfica e da distnbuiçàoe configura~;éio das nu1ssas de relevo. Dados relatiVOS 
aos processos de erosao anOmala ocorrente nas vertentes sao md•cados no mapa por 
símbolos e descri tos em relatór1o [sses processos condiCionados pelo escoamento 
das águas superficia iS foram 1dent1ficados em termos dos conce1tos de estabt!dade 
morfogenét1ca: os graus de estabilidade são diretamente ligados às propnedades dos 
matenats superfJCia•s As condições chmã11cas atuantes e a cobertura vegetal controlam 
a estabilidade. que se mantém ou se rompe na dependência da conservação ou subsll
tu•Çáo da vegetação natural, uso mdevido do solo e da âgua ou de tecnologtas de urbam
zação e construção de obras de engenharia e outros fatores de desequillbno ambiental 
Sáo mats freqüentemente localizados nas Chapadas do Alto R•o Maranhão. do Dtstuto 
Federal e do Al to Ato Pardo. Os fatores de mstabiltdade se traduzem prinCipalmente por 
uma perda de solo agrícola e por d1 l1culdades tmpostas á construcão e a conservação 
das obras de engenharia Altados aos r:ond1C10nantes natura•s. os fatores antróp1cos con· 
tribuem. nas áreas ma•s povoadas. para aumentar a lragrlidade do relevo em face do 
desenvolvimento da crosiio. Jcclcrada em vânos setores das umdades asstnalad~s 
AVAL IAÇÃO DO RELEVO . As 23 un1dades geomorfológ•cas possuemd1rnensões vaná· 
ve1s, c01Tlpreend1das entre 955 km' e 53 771 km'. As mats e!ttensas correspondem aos 
espaços 1nterplanált1cos e aos topos un1lorrres co,nc,de1tes com as chapadas. ocor
rendo em vários dom in1os: as menores corst tuem partes de planaltos particularmente 
estruturados ou segmentos de áreas que têm contlnu•dade nas Folhas con t1guas. A con· 
ceJtuação das unrdades geomorfdóg1cas. baseada em semelhanças •nternas que as diS· 
ttnguam. permite encará-las como um<J comb1nação própna de elementos que dehnem 
propnedades potenc1ars pan1culares, capazes de dif•cu tar ou fac•litar a apiOprração e o 
controle do relevo. pHa fins pragmáticos. Os tipos de modelado que as de!tnem mter· 
ferem geralmente comandando o equ1pamento técn1coa ser u11!12ado sobre o relevo, na 
medida em que a eles se assoctam à geometna das formas, âs dechv1dades e à espes· 
surados materiaiS superlrC1a•s. A an~l1se do mapa e dos dados relativoS aos modelados e 
tiOS processos morfodtnâmtcos neles encontr.<rdos permtltu uma comparação das pro
pnedades mtrinsecas das unidades geomorfológicas através d11 avaliação dos carac· 
teres favoráve•s e restntrvos do relevo. 

Considerando o relevo como fator principal da tnteraçao entre vegetação. solo e de· 
ma1s componentes amb1enta1s. a classtllcaçào proposta no mapa pode ser encarada 
como base te6rtco-prát1ca para a defmicão de.un1dades amb•entats a nivel reg :onal. O 
mapa cna o pressuposto de que os graus de inter!erênc•a na adm 1n1stração do relevo 
dessas un•dades de manejo possibilitam a consideração das medtdas a serem tomadas 
para orrentar seu conhcc•mcn to aprofundado em ou tias escalas. v1sandoà gerénc1a dos 
recursos amb1enta1s . 

BRA SÍLI A 
FOL HA 

I 

Base geográf1ca o1ganrzada a par~ r de folhas p~n1m étncas. na escala 1 250 000. elabo· 
radas pela Dovosi!o de Car:og1aioa do P•otcto RADAMBRASIL. med•ante •nterpretacà? de 
mosaocos scmocomrolados de omagom da rada• 9 trabalho de campo real1zadn no oennrln 
de ma•O a a~josto de 1980 

Pro1eção Cõmca Contorme de Lamber! 

TIPO DE 
MODELADO 

OCORRE NCIA 

{ Várzeas e Terraços Aluv1a1s: cones de deteç<io, leques de espra•a· 
AI , Art, ._ 

menta em d• ~ersas un1dades 

El"'l todas as un•dades. exceto nas Serras de Una1 e C Compnd3. 
l'go0 Pn nas Várzeas e Terraços Aluv•a•s e Patamares do Méd•o R1o de 

Contas. 

Em todas as unodades. e)(celo nos PatamarE!s doMed1o RiodeCon· 
fi<', Pro tas e nas Várzeas e Terraços AluVIit iS 

Em todas as ur'l•dades. €)(Ceio nas Vérzeas c TmraçosAiuv•<~~s c Bar 

"' xas Chapadas do São FranciSco. Vão 00 PiJrOf'l~. Vão doS Fraf'lcrsco .,_.,. 
e f'IO Pediplano Sertanejo 

Em vérias unidades. exceto nas Chapadas do Dostnto Federal nas 

" BiJI)(ilS Chapadas do Sâo Franc1sco e Serras de Unal e da C Comprr-
112-176 '" da. nas Vérze~s e Terrctços Aluv•aos, Véo do Paranã. Vão do São Fran-

CISCO e Patamares do R o de Contas. 

Chapadas de Paracatu , Serras Oc•denta1s e Ped•plano Central (PB-

"' naltoDiamantlnal. Complexo Montanhoso Veadeiros- A1al. Chapa-
19~-244 m 

das do Alto R1o Mara1hilo. Patamares do Esp•nhaço. 

{ Patamares e Chapadêo Ct1ntral, Vão do Paranã e Vão c·o S. Fran·· 
K' o Ko, Kd 
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PERFIS ESQUEMÁTICOS 

CIDADE Aeródromo rnternac•onal Rodovia •molamada 

"' Vila 
+ 

OutiOS aeródromos 
Rod0\11a em •mplantação 

Rodo\118 temoorána 

Povoado. lugarep ROOOV!a pavunentclda 
Out•as e:;trcdas. camtnhos 

Porto. fa1ol Rodov!il em oa111mentaçào Esuada de !erro 

CARACl ERES A A' 
RESTRITIVOS FAVORÃVEIS 

Inundações pe116aicas. mobilidade dos matena1s arei'IOsos: desbar· 
~ re<'JIICOS e ~ piOf~VCIS: sedimentos aluvooos espessos em plon lcies. 

rancamentos localizados: mconsistência dos te1renos 

Eros!io lamm;u e hxiv1aç~o: sulcamentos locali 7~dos n<~~ b::m:l"s Cobei!Uias espessas sohre tem>nos est~ve1 s: declividades fracas 
quando enconuados sobrto planallos l t 0 ·6°1 

Ablcç!io genera1i2ada por escoamento nilo concentrado: rugos1-
dade dos terrenos. afloramentos rochosos local•zados: sulcos nos DecliVIdades lracas e moderadas (1 "-9'). 
contatos das depressões: tendência a solodrzaçào nas partes 1erm1-
nais das rampas 

Erosao por escoamento concenuado em cana1s •nstãve1s e tem· Setores de encostas e topos cstt~ve•s: localmente alterados. ma-
por i! nos. atluantes dos nos pm~e•pa1s Erosão •ntensa em forma de le.,ars espessos nos vales. decl•v•dades moderadas 19"-t4"f. e)(ceto 
rav1namentos na Chapada do Al to R1o Maranhão: setores de bad· nas unoOOdes em que a morfodrnóm•ca e ma os 1n1ensa 
lands generalizados 

Erosao por escoamento concentrado torrenCial. mov•mentos de 
massas local1zados nas partes ma1s ingremes . Oeclrv•dades pro· 

rerço mler1or das encostas e alguf'ls vales com 1errenos es16veis e 

nunc•adas de até 24'. 
·espessos. 

Escoamento Intenso. desnudação genera lizada: aflora-nentos ro- Alguns setores podem suportar reflorestamento; trec~os encacho-
cnosos freqüentes. mov1mentos de rrassa nas panes in ~ remes e~rados PQSS1b11i1am aprove1 1amento hidrelttrico; beleza cênica. 
Declividades acentuadas de até 45". 

Drenagem superfiCial esparsa : freil ttcos de dificil prospecção e ex· Zona de al teracao sobre calcários: mater iais espessos em 11ales e 
ploraçao: problemas de retenção e C e arma2enamento de água. depressOes k~rsttcas 
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Pço ~ S..ope<rc .. <IA A~n.omen1o DegraGIO<l> I numa& f em"'• aoi>IMM•- DaiOIII 
m!nlt caJ'"""adas. lendo pe<did:l a conrnurdade em conse<~Uência 011 m~
d.!nçll do sostama JnOrl0(1"'élico. geoalmente dissecadas e ~PI!<a:las por 
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Pro - $uperl011(je AplaMJneniO Retocada OesnLJCIOOII Superti::oe de ~plaflllmeniOIIIi· 

bllf&dll dJ1an1e rasesso..cessov;s dit •e10m<>Ciade!lroslo.!l!m noen111n10 Pl!lder 
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