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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANT AMENTO 

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

2 - Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados, graficamente 
perfis espaçados de cerca de 2 7 krn, em escala horizontal aproxi
mada, sendo uma parte deles em 1 :400.000 e outra em 
1:250 000 

SEDE 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130 000, com recobri
mento longitudinal e lateral de 60% e 1 O% respectivamente, discri
minadas em fotoíndice, na escala 1 :500.000* 

b) em preto-e-branco, na escala aproximada de 1 :75.000, tornada 
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 - Vfdeo tape 

Tapes, na escala aproximada de 1 :23.000, irnageados ortogonal
mente ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento. 

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

6 - Mosaicos semicontrolados de radar* 

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

b) mosaicos na escala 1:1 .000.000 com amplitude de 4 o de lati
tude por 6 o de longitude, organizados com base na redução dos 
mosaicos na escala 1 :250.000. 

7 - Carta planimétrica 

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

8 - Carta-imagem de radar 

1 02 folhas de 1 ° de latitude por 1 o 30' de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planirnétricos ou 
plano-altimétricos, impressas na escala 1.250 000, com base no 
Sistema de Projeção UTM 

* Abrange todo o território brasileiro 
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PREFÁCIO 

Com 290.9 50 km 2 de área, compreendida entre os paralelos 8°S e 1 2 oS e os meridia
nos 48° e 54°WGr., conforme as convenções da Carta Internacional ao Milionésimo, 
situa-se a Folha SC. 22 Tocantins, abrangendo parte das terras situadas a sudeste do 
Estado do Pará, noroeste de Goiás e nordeste do Estado de Mato Grosso. Desta área, a 
parte compreendida ao norte do paralelo 9oS foi imageada pelo Projeto em 1972, sen
do o restante imageado em 1976 

Os trabalhos aqui apresentados foram realizados tendo-se, como principal instru
mento de trabalho, fotointerpretações em imagens de radar, na escala 1 :250 000, au
xiliadas, quando a cobertura de nuvens permitia, por fotografias aéreas em infraverme
lho, multiespectrais e de satélites Esses trabalhos foram complementados através de 
intensivas operações de campo que incluem uso de barcos, aviões e helicópteros, propi
ciando um melhor conhecimento da geologia, geomorfologia, solos, vegetação e do uso 
potencial da terra 

A região aqui enfocada é caracterizada por grandes cursos de água, rlentre os quais 
destacam-se os rios Xingu, Araguaia, Tocantins, lriri, Fresco e Javaés, todos na parte 
sul da bacia hidrográfica do Amazonas. 

Além do sistema hidroviário, acima enfocado, a área é servida pelas rodovias fede
rais BR-1 53, BR-1 58, BR-080 e BR-242, além de rodovias estaduais, C]Ue com os inú
meros campos de pouso compõem o sistema de transporte da área 

O mapeamento geológico tanto melhor caracterizou cronologicamente unidades es
tratigráficas já conhecidas, como formalizou e/ou identificou outras antes insuspeitas 
como os Grupos Santo Antônio, Serra do lnajá, Suítes Intrusivas lpueiras, Rio Dourado, 
Tarumã, Redenção e Formação Monte do Carmo Dentre estas destaca-se o Grupo Ser: 
ra do lnajá, que apresenta parâmetros semelhantes àqueles dos greenstone belts. 
Quanto às feições tectogênicas, ressaltam-se a Estrutura do Bananal e a Geossutura 
Tocantins-Araguaia, além das feições lineagênicas Juruá -Gradaús, Tapirapé-lriri, 
Mururé e Transbrasiliano As possibilidades metalogenéticas inclinam-se para cassiteri
ta, ouro, manganês, cromo, níquel, cobre, cobalto, amianto e talco, além das ocorrên
cias já conhecidas de ferro, calcário, cristal de rocha e diamante. 

A utilização dos princfpios da homogeneidade das formas de relevo, seu posiciona
mento altimétrico relativo e características similares determinaram para a área nove uni
dades geomorfológicas: Planalto Dissecado do Sul do Pará, Planalto Residual do Tocan
tins, Planalto do lnterflúvio Araguaia- Tocantins, Patamares do lnterflúvio Ara
guaia- Tocantins, Planalto dos Parecis, Depressão Periférica do Sul do Pará, Depressão 
do Araguaia, Depressão do Tocantins e Planície do Bananal. A análise do comportamen
to do relevo permitiu o reconhecimento de três períodos erosivos distintos, originando 
os Pediplanos Pós-Cretácico ou Pliocênico, Pliopleistocênico e Neopleistocênico. Foi 
discutida a instalação da drenagem na área, identificando-se três gerações independen
tes entre si, ao mesmo tempo em que foi questionada a formação da Planície do Bana
nal. Foram assinalados os efeitos de uma tectônica tardia interferindo tanto nos blocos 
dobrados e falhados dos planaltos mais expressivos quanto na disposicão e evolucão da 
rede de drenagem De acordo com o para metro "relevo", foram estudadas as po~sibili
dades da navegação fluvial, sugeridas modificações nos traçados de estradas projeta
das e selecionados sítios para o posicionamento de usinas hidrelétricas e pólos turísti
cos Os estudos sobre a geomorfogênese da área indicaram locais passíveis de encerra
rem depósitos mineralizados de pláceres. 

O levantamento de solos, realizado a nível exploratório, objetiva a identificação das 
diversas classes de solos existentes na área. 

Os estudos pedológicos constataram que a região a noroeste se revelou como a de 
maior potencialidade agrícola e está representada pelos solos Podzólicos Vermelho
Amarelos distrófico e Eutrófico que possuem boas propriedades físicas e uma disponibi-
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!idade de nutrientes média a alta Outra região com boas possibilidades de utilização es
tá situada a sudoeste, onde se encontram os solos Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, com boas propriedades físicas, possuindo, 
no entanto, baixa fertilidade natural O restante da área é constituído por solos que têm 
sérias restrições ao uso, como os da ilha do Bananal, representados pelas Lateritas Hi
dromórficas, que apresentam problemas de drenagem, e os Solos Concrecionários áli
cos e distróficos que ocorrem em quase toda a porção leste e que apresentam, assim 
como os Solos Litólicos distróficos que estão dispersos por toda a área, impedimentos 
físicos ao desenvolvimento normal dos vegetais. 

Os conhecimentos dos diferentes gradientes ecológicos e florísticos permitiram 
classificar a cobertura vegetal existente em quatro Regiões Fitoecológicas, além das 
Áreas de Tensão Ecológica, Formações Pioneiras e de Ação Antrópica. 

A área da Folha encerra os limites entre a Floresta Amazônica e a Savana do Centro
Oeste Brasileiro 

As partes leste e sudeste, mais distantes das influências amazônicas e com penetra
ções do núcleo nordestino, sofrem conseqüente redução das chuvas, que provoca o 
aparecimento de vegetação de Savana, nas suas diferentes fisionomias. 

É enfatizado o aproveitamento do material lenhoso existente na Savana Arbórea 
Aberta (Campo Cerrado), que é atualmente desperdiçado em quase sua totalidade, prin
cipalmente através de queimadas sucessivas para formação de imensas áreas de pasta
gens. O levantamento quantitativo efetuado nesta formação evidenciou a viabilidade de 
utilização a médio prazo deste potencial, para a produção de carvão vegetal destinado 
às indústrias siderúrgicas. 

O baixo potencial volumétrico por unidade de área da Floresta Ombrófila Aberta, 
mas tendo como contrapartida a existência de espécies de alta cotação no mercado in
ternacional, sugere que sua exploração seja conduzida de forma racional, de modo a 
não provocar grandes e irreversíveis alterações no seu frágil ecossistema Preconiza-se 
a adoção de técnicas de manejo, notadamente a indução da regeneração natural e plan
tios de enriquecimento das espécies mais valiosas, visando a manter o seu caráter pro
dutivo. 

É sugerido também, dadas as características do relevo, que sejam procedidos estu 
dos que demonstrem ou não a viabilidade do aproveitamento do potencial madeireiro 
existente na Floresta Ombrófila Densa. 

Atenção especial deve ser dada aos grandes desmatamentos que vêm ocorrendo na 
porção oeste da área, inclusive nas cabeceiras dos rios, que contrariam a legislação em 
vigor 

O estudo do Uso Potencial revelou ser esta área, em geral, possuidora de um baixo 
potencial natural exploratório. A exploração de madeira possui as maiores percentagens 
na classe Não Significante. Para Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado a classe 
Baixa predomina sobre as demais com 48,40% Um potencial Não Significante predo
mina também quanto ao Extrativismo Vegetal, devido às grandes extensões de cerrado, 
e aos pastos naturais 

Quanto ao clima, foram definidos dois'tipos de clima, o quente e úmido, que ocupa 
cerca de 80% da Folha, e o clima quente e úmido a subúmido. 

Como Área Sugerida para Estudo Visando à Preservação, foi indicada a região da 
Serra do Tapirapé, que entre várias justificativas conta com furnas e matas que servem 
de refúgio à fauna expulsa devido aos desmatamentos cada vez mais frequentes em 
suas vizinhanças 

4~~~~~~ 
Otto Bittencourt Netto 
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FOREWORD 

The SC 22 Tocantins Sheet, conforms to the conventions of the lnternational Map at 
the 1:1,000,000 scale, covering an area of 290,950 km2 bounded by the latitudes 8 o 
and 12°S, and the longitudes 48° and 54°WGr., and includes part of the terrain 
located in the southeast of Pará State, the northwest of Goiás State and the northeast 
of Mato Grosso State. The part of this area to the north of latitude 9oS was imaged by 
the Project in 1972 and the remainder was imaged in 1976. 

The surveys present here were effected using radar images at 1:250,000 scale as 
the main interpretative tool, supplemented by infra-red and niultispectral aerial 
photographs and satellite imagery, when the cloud cover permitted. The interpretations 
were complemented by intensive field operations using boats, light ait craft and 
helicopters, providing a better knowledge of the geology, geomorphology, soils, 
vegetation and potential land use 

Major drainage features of the southern part of the Arnazon basin are present in this 
region, including the Xingu, Araguaia, Tocantins, lriri, Fresco and Javaés rivers. The 
transport system of the area, apart from the rivers, comprises the federal highways BR-
1 53, BR-1 58, BR-080 and BR-242, as well as state highways and a large number of 
small í:lirfields. 

The geological mapping provided a better chronological arrangement of the 
stratigraphic units previously recognized in the area, as well as formalizing and/or 
identifying others such as the Santo Antônio and Serra do lnajá Groups, the lpueiras, 
Rio Dourado, Tarumã and Redenção lntrusive Suites and the Monte do Carmo 
Formation. Among these units the Serra do lnajá Group is notable for showing 
characters similar to these of greenstone belts The Bananal Structure and the Tocan
tins-Araguaia Geosuture form prominent tectogenic features, and the Juruá-Gra
daús, Tapirapé-lriri, Mururé and Transbrasiliano lineaments are conspicuous 
Occurrences sf iron, limestone, rock crystal and diamond are already known, while 
nietallogenetic possibilities include cassiterite, gold, manganese, chrornium, nickel, 
copper, cobalt, asbestos and talc. 

Using the principies of homogeneity of relief forms, their relative altitudes and 
similar characteristics, nine geomorphological units were identified in the area: South 
Pará Dissected Highlands (Planalto Dissecado do Sul do Pará), Tocantins Residual 
Highlands (Planalto Residual do Tocantins), Araguaia- Tocantins Watershed Highlands 
(Planalto do lnterflúvio Araguaia- Tocantins), Araguaia- Tocantins Watershed 
Platforms (Patamares do lnterflúvio Araguaia- Tocantins), Parecis Highlands (Planalto 
dos Parecis), South Pará Peripheral Depression (Depressão Periférica do Sul do Pará), 
Araguaia Depression (Depressão do Araguaia), Tocantins Depression (Depressão do 
Tocantins) and Bananal Plain (Pianfcie do Bananal). The analysis of relief distribution 
recognized three distinct erosion periods, forming the Post-Cretaceous or Pliocene, Plio
Pieistocene and Neo-Pieistocene Pediplains. Three independent generations for the 
establishment of drainage were identified in the area, and the formation of the Bananal 
Plain was discussed. The effects of late tectonics were distinguished in relation to 
interferences in the development of the folded and faulted blocks of the more prominent 
highland are as and. in the arrangement and evolution of the drainage network. The 
"relief" factor was used in studying the possibilities of river navigation, suggesting 
modifications in the projected positions of roads, and in selecting sites for the location 
of hydro-electric plants and tourist centres. The geomorphogenetic studies of the area 
indicated possible localities for the accumulation of mineralized placer deposits 

The soil survey was carried out at an exploratory levei with the aim of identifying the 
various soil classes which occur in the area. Pedological studies established that the 
northwestern region shows the highest agricultura! potential and is represented by 
dystrophic and Eutrophic Red-Yellow Podzolic Soils which have good physical 
properties and medium to high nutrient availability Another region with good 
possibilities for utilization is located to the southwest, containing dystmphic Red
Yellow and Dark Red Latosols with good physical properties but only low natural 
fertility The rest of the areais composed of soils which have serious restrictions to their 
use such as the Hydromorphic Laterites of the Bananal island which present drainage 
problems, and the allic and dystrophic Concretionary Soils occurring in almost ali of the 
eastern part of the area, which, together with the widely dispersed dystrophic 
Lithosols, show physical impediments to normal plant growth. 
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The knowledge which was obtained of the ecological and floristic variation produced 
a classification of the existing vegetation cover in four phyto-ecological regions, as well 
as in Ecological Tension, "Pioneer Formations" and Human Activity Areas The area of 
this Sheet includes the boundaries between the Amazonian Forest and the Savanna of 
Central West Brazil, the latter type of vegetation appearing in its various aspects in the 
east and southeast of the area, where the influences of northeastern Brazil are stronger 
than those of the Amazon region, involving a consequent reduction in rainfall 

The utilization of wood resources in the Open Wooded Savanna (Campo Cerrado) is 
emphasized, since these are almost totafly wasted at present, mainly dueto successive 
burning to form enormous pasture areas The quantitative survey of this region showed 
the feasability of using this potential in the medi um term for the production of charcoal 
for the steel industry The low volumetric potential per unit area of the Open Tropical 
Rain Forest, counterbalanced by the existence of species of high value on the 
international market, suggests that it should be exploited in a rational manner to avoid 
major and irreversible alterations in its fragile ecosystem. The adoption by management 
techniques, notably introducing natural regeneration and plantations for diweloping the 
more valuable species, is recommended with the aim of maintaining productivity. lt is 
also suggested that, in view of the relief characteristics, studies should be originated to 
evaluate the viability of using the existing timber potential of the Dense Tropical Rain 
Forest. Special attention must be given to the widespread deforestation taking place in 
the western part of the area, including the headwaters of the rivers, and which is 
contrary to current legislation 

The Potential Land Use Study showed this area as having a generally low natural 
potential for exploitation. Timber exploitation has the highest percentage in the Non
Significant class, which also predominates in relation to Vegetal Extraction, due to the 
widespread occurrence of "Cerrado" and to natural pastures For Crop Farming and 
Cattle Raising in Planted Pasture the Low class dominates over the others with 
48,40%. Two types of climate were defined in this Sheet: hot and humid, occupying 
about 80% of the area, and hot and humid to sub-humid The region of Serra do 
Tapirapé was suggested as an area for study with a view to conservation, based partly 
on the presence of caves and forests which serve as a refuge for fauna expelled from 
the deforested areas which are increasingly common in the neighbourhood. 
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RESUMO 

O mapeamento geológico, objetivo do presente relato, importa a 
uma área de 290 950 km 2 , que abrange porções aproximadamente 
iguais dos Estados do Pará, Mato Grosso e Goiás, a qual, pelo encar
te cartográfico internacional, recebeu a denominacão da Folha 
SC 22 Tocantins , 

A visão propiciada pela imagem de radar, permitindo uma análise 
conjunta da área, fundamentou o acréscimo de novas unidades à 
coluna estratigráfica da região; algumas dessas unidades eram tidas 
como pré-cambrianas indiferenciadas, enquanto outras eram insus
peitas; a Formação Aquidauana deixou de figurar nos tratos da área 
em questão enquanto a Formação Diamantino teve sua área de ex
posição consideravelmente reduzida, entre as unidades litoestrati
gráficas formalizadas e/ou acrescentadas à coluna estratigráfica es
tão as que seguem: Grupos Araxá, Santo Antônio e Serra do lnajá; 
Suítes Intrusivas lpueiras, Rio Dourado, Tarumã e Redencão; For
macão Monte do Carmo e Cobertura Sedimentar do Bana~al 

Os Complexos Xingu, Colméia e Goiano são as unidades petro
tectônicas mais antigas da região tendo assistido a fenômenos ter
motectônicos posteriores, resultando daí em estruturacão, litolo
gias e idades diversas; tanto é assim que o Complexo Go(ano, situa
do tentativamente na mesma posição dos Complexos Xingu e Col
méia, apresenta importante rejuvenescimento isotópico no Ciclo 
Brasiliano Para os Complexos Xingu e Colméia obtiveram-se 
2 696 ± 79 MA e 2 591 ± 64 MA, respectivamente, sendo que 
ambos mostram também atuação do Ciclo Transamazônico 

Após a edificação desses complexos, nos domínios da Platafor
ma Amazônica, veio a instalar-se a seqúência vulcanossedimentar 
representada pelo Grupo Serra do lnajá, conjunto este que apresen
ta parâmetros semelhantes àqueles dos greenstone belts 

No Pré-Cambriano Médio importante bacia de sedimentacão foi 
implantada, orlando a Plataforma Amazônica em sua borda o;iental 
Esta bacia consta de um prisma de sedimentos clastos e químicos 
metamorfizados nas fácies xisto verde a anfibolito com polaridade 
tectônica para a Plataforma Amazônica, constituindo o Supergrupo 
Baixo Araguaia composto pelos Grupos Estrondo, Tocantins e as 
Básicas e Ultrabásicas Tipo Quatipuru, representantes de um mag
matismo pós-sedimentação 

No extremo sudeste da área verificou-se o prolongamento seten
trional do Grupo Araxá aos tratos da Folha SC 22 Tocantins, consti
tuindo um cinturão metamórfico com manifesta vergência tectôni
ca em direção à Plataforma do São Francisco, cuja idade remonta ao 
Pré-Cambriano Médio, admitindo-se, para tanto, uma penecontem
poraneidade com o Supergrupo Baixo Araguaia 

Nos tratos do Complexo Goiano, uma sequência metassedimen
tar, composta por quartzitos, ardósias e metaconglomerados, cons-

titui o Grupo Santo Antônio, cuja idade mínima remonta do Pré
Cambriano Médio, idade esta atestada pela Suíte lnstrusiva lpueiras 
datada em 2 069 ± 74 MA (idade convencional), que afeta aquele 
grupo 

Na Plataforma Amazônica, o vulcanoplutonismo do Supergrupo 
Uatumã se faz representar pela Formação lriri (1 856 ± 29 MA) e 
pela Suíte Intrusiva Rio Dourado ( 1. 737 ± 50 MA), sucedido na co
luna pelas coberturas de plataforma das Formações Gorotire e Cu
bencranquém, sendo a primeira cortada pela Suíte Intrusiva Taru
mã, datada em 1 641 ± 22 MA 

No canto sudeste da área, ocorre uma sequência vulcanossedi
mentar com idade aproximada de 1 100 MA, compondo a Forma
ção Monte do Carmo que, na coluna, é sucedida pela Suíte lnstrusi
va Redenção, representante do evento plutônico ácido mais novo 
registrado nos domínios da Plataforma Amazônica, datado em 685 
± 38 MA 

A Formação Diamantino, cartografada na porção sudoeste da 
área, reflete o prolongamento para a Folha SC 22, da unidade de to
po do Grupo Alto Paraguai. 

A Bacia Sedimentar do Parnaíba se faz representar por sua seção 
paleozóica, tendo sido identificadas as Formações Serra Grande, Pi
menteiras, Cabeças, Longá, as unidades carboníferas indiferencia
das (Poti e Piauí) e a Formacão Pedra de Fogo; caracteriza-se, as
sim, desde o Siluriano (Serra' Grande) ao Permiano (Pedra de Fogo), 
nesta entidade geotectônica O quadro estratigráfico completa-se 
com as Coberturas Sedimentares Terciário-Quaternárias e do Bana
nal, bem como as aluviões holocênicas, reflexo de um período de 
calma tectônica que perdura no Cenozóico 

O imageamento de radar ressalta as feições lineagênicas, tendo 
sido identificados quatro lineamentos denominados 
Juruna-Gradaús, Tapirapé-\riri, Mururé, Transbrasiliano e grande 
número de estruturas subordinadas, algumas associadas, outras 
não, a essas feições maiores Incluem-se ainda entre as feições tec
togênicas de caráter regional a Estrutura do Bananal e a Geossutura 
Tocantins- Araguaia 

Ocorrências minerais conhecidas no âmbito da Folha são cita
das, salientando-se ferro, manganês, níquel e ouro como os princi
pais minerais metálicos, e calcário, cristal de rocha, diamante e tal
co na classe de minerais não metálicos São apresentadas também 
reavaliações dos dados geoquímicos regionais e as possibilidades 
metalogenéticas das diversas unidades estratigráficas 
Recomendam-se pesquisas para revelar, principalmente, as poten
cialidades de cassiterita e ouro na parte noroeste da área e manga
nês no setor centro-sul oriental, bem como cromo, níquel, cobre, 
cobalto, amianto e talco associados aos corpos básico-ultrabásicos 
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ABSTRACT 

The geological mapping described in the presente account covers 
an are a of 290,950 km 2 , including aproximately equal parts of the 
States of Pará, Mato Grosso and Goiás, and forming the SC.22 To
cantins Sheet of the international cartographic system. 

The synoptic character of the radar imagery, permitting an inte
grated analysis of the area, was responsible for the addition of new 
lithostratigraphic units, some of which were previously considered 
as parts of the undifferentiated precambrian, while others were un
suspected. The units formalized and/or added to the stratigraphic 
column of this region include the following: Araxá, Santo Antônio 
and Serra do lnajá Groups; lpueiras, Rio Dourado, Tarumã and Re
denção lntrusive Suítes; Monte do Carmo Formation and Bananal 
Sedimentary Cover. The Aquidauana Formation was excluded from 
this Sheet while the outcrop area of the Diamantino Formation was 
considerably reduced. 

The Xingu, Colméia and Goiano Complexes are the oldest petro
tectonic units of the region, having been affected by !ater tectono
thermal events resulting in varied structures, lithologies and ages 
Thus the Goiano Complex, placed tentatively in the same position 
as the Xingu and Colméia Complexes, shows an important isotopic 
rejuvenation in the Brazilian Cycle. Radiometric dates of 2696 ± 79 
m y. and 2591 ± 64 m y. were obtained for the Xingu and Colméia 
Complexes respectively, probably related to cratonic nuclei, and da
tes of approximately 2000 m.y for the Xingu Complex and 1834 ± 
39 m.y for the Colméia Complex indicate events assigned to the 
Transamazonian Cycle. 

After the formation of these complexes a volcanic-sedimentary 
sequence represented by the Serra do lnajá Group developed within 
the area of the Amazonian Platform, and shows similar characters 
to those of a greenstone belt 

In the Middle Precambrian an important sedimentary basin was 
established on the eastern border of the Amazonian Platform. This 
prism of clastic and chemical sediments was intruded locally by ba
sic and ultrabasic bodies and metamorphosed in greenschist toam
phibolite facies, with tectonic polarity towards the Amazonian Plat
form lt forms the Baixo Araguaia Supergroup, comprising the Es
trondo and Tocantins Groups and the Basics and Ultrabasics of 
Quatipuru Type 

In the extreme southeast of the area a northern extension of 
the Araxá Group was mapped within the SC.22 Tocantins Sheet, 
forming a metamorphic belt with distinct tectonic polarity towards 
the São Francisco Platform, and of Middle Precambrian age pene
contemporaneous with the Baixo Araguaia Supergroup. 

The Santo Antônio Groupconstitutes another metassedimentary 
sequence within the area of the Goiano Complex, composed of 
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quartzites, slates and metaconglomerates, and assigned to the Mid
dle Precambrian, as attested by the date of 2069 ± 74 m.y. obtai
ned for the lpueiras lntrusive Suíte, which affects this group 

On the Amazonian Platform the volcano-plutonism of the Uatu
mã Supergroup is represented by the lriri Formation (1856 ± 29 
m y.) and the Rio Dourado lntrusive Suite (1737 ±50 m.y ), and 
succeeded in the stratigraphic column by platform cover units of 
the Gorotire and Cubencranquém Formations, with the former intru
ded by the Tarumã lntrusive Suíte, dated at 1641 ± 22 m.y. 

In the southeast corner of the Sheet the volcanic-sedimentary 
sequence of the Monte do Carmo Formation has an approximate 
age of 11 00 m y , and is followed in the column by the Redenção 
lntrusive Suíte, which represents the youngest acid plutonic event 
registered in the Amazonian Platform, with an age of 685 ± 38 
m.y 

The Diamantino Formation mapped in the southwest part of the 
area forms an extension within the SC 22 Sheet of the uppermost 
unit of the Alto Paraguai Group. 

The Parnaíba Sedimentary Basin is represented in thes area by 
its Paleozoic (Silurian-Permian) sequence, including the Serra 
Grande, Pimenteiras, Cabeças and Longá Formations, the undiffe
rentiated Carboniferous units (Poti and Piauí Formations), and the 
Pedra de Fogo Formation The stratigraphic column is completed by 
the Tertiary-Ouaternay and Bananal sedimentary covers, and the 
Holocene Alluvia, reflecting the tectonic calm which endured 
throughout the Cenozoic. 

The radar imagery emphasized the lineagenic features, with the 
identification of four major lineaments: Juruna-Gradaús, 
Tapirapé-lriri, Mururé and Transbrazilian, anda large number of su
bordinate structures, some of which are associated with the major 
features The Bananal structure and the Tocantins-Araguaia Geo
suture are included in the tectogenic features of regional character 

The known mineral occurrences of the Sheet are compiled, se
lecting iron, manganese, nickel and gold as the principal metallic mi
nerais and limestone, rock crystal, diamond and talc as the more im
portant non-metallic minerais. The regional geochemical.data for the 
area are re-evaluated and the metallogenetic possibilities of the va
rious stratigraphic units are listed. Exploration is recommended es
pecially to reveal the potential for cassiterite and gold in the north
west part of the area, of manganese in the southeast, and for chro
me, nickel, copper, cobalt, asbestos and talc associated with basic 
and ultrabasic bodies. 



.1 1 - INTRODUÇÃO 

1 . 1 - Localização da área 

O trabalho aqui apresentado é parte da série Levantamento de Re
cursos Naturais, tarefa a ser executada pelo Projeto RADAMBRA
SIL para todo Brasil. Apresentam-se aqui as informações geológicas 
até então disponíveis referentes à área compreendida entre os para
lelos 8 o e 1 2 o S e os meridianos 48 o e 54 o WGr , englobando pro
porções aproximadamente iguais dos Estados do Pará, Goiás e Ma
to Grosso. Pelo encarte cartográfico internacional, a área em ques
tão recebeu a denominação de Folha SC 22 Tocantins, compondo
se de 16 Folhas na escala 1 :250 000, as quais totalizaram 
290 950 km 2 

As temperaturas médias situam-se acima dP ~5°C As precipi
tações pluviométricas a noroeste da Folha são da ordem de 2.100 
mm, decrescendo para leste e sudeste a valores da ordem de 1 600 
mm A noroeste e centro-norte o período de estiagem situa-se entre 
três ou quatro meses, enquanto a leste e sul, este período é de cinco 
meses. 

Os rios Tocantins, Araguaia e Xingu, com seus inúmeros tributá
rios, são os principais elementos hidrográficos e fluem em direção 
submeridiana. 

A área apresenta baixa densidade demográfica, destacando-se 
como maiores núcleos populacionais aqueles situados ao longo da 
BR-1 53 e nos vales dos rios Tocantins e Araguaia, cujas principais 
cidades são: Conceição do Araguaia, Santa Teresinha, Luciara, Co
linas de Goiás, Guaraí, Gurupi, Miracema do Norte, Miranorte, Porto 
Nacional, Tocantínia, Pedro Afonso, etc. 

Nove unidades geomorfológicas foram identificadas recebendo 
as denominações que seguem: Planalto Dissecado do Sul do Pará, 
Planalto Residual do Tocantins, Planalto do tnterfluvio Araguaia 
-Tocantins, Patamares do lnterflúvio Araguaia- Tocantins, 
Planalto dos Parecis, Depressão Periférica do Sul do Pará, Depres
são do Araguaia, Depressão do Tocantins e Planície do Bananal (vi
de 2 - Geomorfologia) 

Às várias litologias presentes associam-se solos dos tipos: Pod
zólicos Vermelho-Amarelos distróficos e eutróficos, Podzólicos 
Vermelho-Amarelos plínticos e álicos, litólicos distróficos, Hidro
mórficos Gleyzados distróficos e álicos, Concrecionários plínticos 
álicos; Latossolos Vermelho-Escuros distróficos, Lateritas Hidro
mórficas distróficas e álicas e Areias Ouartzosas distróficas (vide 
3 - Pedologia). 

Quatro regiões fitoecológicas são destacáveis, a saber: Região 
da Savana, Região da Floresta Ombrófila Densa, Região da Floresta 
Ombrófila Aberta e Região da Floresta Estacionai Semidecidual (vi
de 4 - Vegetação) 

1 . 1 2 - Objetivos do trabalho 

O Projeto RADAMBRASIL, perseguindo seu objetivo precípuo, qual 
seja, o Levantamento de Recursos Naturais em lapso de tempo exí
guo, procede a apresentação da geologia da Folha em epígrafe, en
sejando fornecer subsídios que venham suportar trabalhos futuros 
de pesquisa 

1 . 1. 3 - Métodos de trabalho 

A metodologia em que se fundamentou a execução do presente tra
balho foi a mesma adotada quando do mapeamento geológico de 
outras Folhas já publicadas pelo Projeto RADAMBRASIL, isto é: 
- consultas bibliográficas de trabalhos preexistentes na área e ad
jacências; 
- interpretação preliminar; nesta etapa valeu-se de mosaicos semi
controlados de imagens de radar na escala de 1 :2 50 000, fotogra
fias em infravermelho na escala de 1:130.000, e multiespectrais 
na escala de 1 :70.000 em áreas de interesse· 
- desta interpretação, e utilizando-se a bibliografia disponível, 
confeccionou-se o mapa preliminar na escala 1:250 000 com redu
ção posterior para a escala de 1:1 000 000; 
- sobrevôo a baixa altura fundamentando-se na interpretação pre
liminar; 
- mapa de progresso; 

seleção de estações geológicas para estudos; e 
- trabalhos de campo; nesta etapa executaram-se operações flu-

vrars, aéreas e rodoviárias Para as operações aéreas utilizaram-se 
helicópteros no deslocamento a estações geológicas previamente 
selecionadas; quando estas incidiam em região de floresta, equipes 
especializadas eram deslocadas para efetivar a abertura de clareiras 
artificiais. 

Subseqüentemente aos trabalhos de campo, realizaram-se inter
pretação das imagens e confecção de relatórios internos de viagem, 
obedecendo os seguintes estágios: 
- confecção de mapas de amostragem na escala de 1 :250.000; 
- análises petrográficas, geocronológicas, químicas, paleontológi-
cas, etc; 

- interpretação final na escala de 1:2 50 000, e redução à escala 
milionésima; e 
- finalmente, têm-se a redação do relatório e compilação do mapa 
geológico sobre base cartográfica elaborada pela Divisão de Carta 
grafia deste Projeto 

Enfatiza-se que o resultado ora apresentado é fruto de trabalho 
de equipe e que as principais tarefas foram assim distribuídas: a re
dacão do relatório coube a B C C da Cunha, P E L Bezerra, A C la
nh~z, J H L Pitthan, L A T Potiguar, J J de Souza Jr , e R M G de 
Montalvão, que também integraram as equipes de campo; a inter
pretação final e confecção do mapa couberam principalmente a 
B C C da Cunha, P E L Bezerra e A C lanhez; o estudo de petro
grafia coube a A M S de Sousa, esta auxiliada por P Prado e L M. 
Lopes; as datações e interpretações geocronológicas estiveram sob 
a responsabilidade de C C G Tassinari, com a assessoria de U G 
Cordani do Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP; na geolo
gia econômica participaram P R Hildred, C A C Fernandes e R C 
de B Palmeira; fica também registrada a participação parcial dos 
consultores E Wernick, B B B Neves, R A Fuck, este na parte de 
petrografia e O J Marini; a coordenação dos trabalhos esteve a car
go de R M G de Montalvão; auxiliaram também, com participação 
nas discussões da estratigrafia da Folha SC 22 Tocantins, o Diretor 
da DIGEO, J F V Araújo, e C A C Fernandes A revisão das cita
ções e referências bibliográficas coube à bibliotecária I M dos San
tos 

1 2 - ESTRATIGRAFIA 

1 2 1 - Generalidades 

A interpretação que se dá à geologia da área da Folha SC 22 Tocan
tins permitiu que se estabelecesse a coluna estratigráfica observa
da na Figura 1 1, cujas unidades mapeadas serão descritas nas li
nhas seguintes, obtida através dos dados de campo, somados à 
análise estrutural e tectônica, alicerçados no estudo geocronológi
co, petrográfico e interpretação de imagens de radar (Fig. 1.2) 

1.2.2 - Descrição das unidades 

1 2 2 1 - Complexo Xingu 

A) Generalidades 

Às rochas constituintes do embasamento têm-se atribuído denomi
nações diversas, normalmente de caráter geral, ao longo da evolu
ção dos conhecimentos geológicos do Brasil Branner (1915) pro
pós às rochas mais antigas do Brasil, então atribuídas ao Arqueano, 
a designação de Complexo Brasileiro Moura (1932) relacionou as 
rochas graníticas expostas no rio Tapajós, desde suas primeiras ca
choeiras até Jacareacanga, ao "Complexo Cristalino Brasileiro" 
Oliveira & Leonardos (1943) denominaram de Complexo Funda
mental as rochas cristalinas do lado sul do rio Amazonas Barbosa et 
ali i ( 1 966) separaram dentro do que consideraram Complexo Basal 
Brasileiro três unidades, das quais a mais antiga denominaram de 
Pré-Cambriano lndiferenciado. Leinz & Leonardos ( 1970, apud Leal 
et a/ii, 1978), ao definirem o "Complexo Cristalino" disseram 
que é expressão frequentemente usada no Brasil como sinónimo de 
Complexo Brasileiro ou Embasamento Cristaliano Trabalhos da 
CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), realizados 
na parte sul da Plataforma Amazônica até a metade da década de 
70, atribuíram várias denominações ao embasamento, tais como 
Pré-Cambriano lndiferenciado (Puty et alii, 1972); Embasamento 
Cristalino (Liberatore et alii, 1972) e Co~plexo Basal (Padilha et alii, 
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H a Aluviões arena-argilosos, tnconsolida-
dos, Cascalho, areta, silte e argila. 

A reta, silte e argila; sedimentos consoli-
BANANAL Qb dados e tnconsolidados; crostas lateriti-

cas. 

Sedimentos arena-argilosos, p;edomt-

TQ 
nantemente rnconsolidados e parctal-
mente latenzados. Presenca de cangàs 
lateríttcas. Silt1tos, aremtos finos a 
grosse1ros. 

Seqüêncra ctclica de arenJtos, siltitos, 
folhelhos, calcanos, algumas vez-es do-
lomíticos, brechas mtraformactonaJS e 

PEDRA DE FOGO Ppf folhelhos carbonosos. lnterca\acões de 
leitos, blocos e concreções arredonda-
das (bolachas) de chert. Contendo no 
topo made1ra silicificada (psarOnto}. 

Aremtos rosados, avermelhados e arro-
xeados, lentes de conglomerados; 1n-
tercalacão de silt1tos às vezes calcífe-

c ros, margas e eventuais ntvels de chert. 
Localmente conglomerado. No topo, 
aremtos avermelhados com estratifica-
cão cruzada e dissecacões poligonais 
(cascos de tartaruga). 

Folhelhos tntercalados por siltttos, am-
LONGA DI bos bem estratificados com ntvets de 

arenrtos argilosos. 

Arenitos mal selectonados, ctmento 

CABECAS De caulímco, r.ívets subordinados de pa-
raconglomerados, siltttos e argilitos. 
Presenca de estratíficacão cruzada. 

Siltttos, siltttos folíáceos ferrugtnosos, 

PIMENTEIRAS Dp argilitos, arenrtos finos a grossetros, h1-
vets conglomeráttcos e m1crocong\o-
meráttcos, subordinados. 

Arentto parcra"lmente arcoseano, predo-

SERRA GRANDE SDsg 
mmantemente grosse1ro, mal seiPcro-
nado, níve•s subordinados de conglo 
merados, siltttos e argilitos. Presenca 
constante de estratificacões cruzadas. 

Predommantemente arcóseos, com Jen-

DIAMANTINO pEdi tes conglomeráttcas, arenitos arcosea-
nos e siltitos subordinados. 

pEyr Granitos, granttos rapaklvt, granófiros. 
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Fig. 1 . 1 - Sumáno da Estratigrafia 

Quartzitos, conglomerados polimítiCOs, 
pEmc grauvacas, silt1tos, andesrtos, dacrtos e 

brechas vulcân1cas. 

Arenitos subarcoseanos e sublítiCOs, 
arenrtos arcoseanos vulcanoclást•cos, 

pEc arenitos lítiCOs, grauvacas lfticas c~nerí· 
ticas, ementas, cherts estratificados, 
brechas vulcâmcas. 

Biotita granttos, monzonitos, álcali-
pEyt granttos, hornblenda-b10t1ta granitos, 

granodiontos e tonalitos. 

Arem tos ortoquartzít1cos, aren1tos 

pEgo feldspáttcos e SubfítiCOS, arcóseos, 
grauvacas, conglomerados e siltitos. 

Gramtos, granófiros, granttos pórfiros, 

pEyrd 
alguns com textura rapaktVI, gran1tos 
gráficos. lntrusrvas subvulcânrcas a 
plutOn1cas assoc1adas ao vulcan1smo. 

Dac1tos, nolitos, nodacítos, andes1tos, 
vulcan1tos p•roclást1cos, tufos de cr1s-

pEal ta1s nodacít1cos, tufos cnstalovítreos 
nodacít1cos. tufos vítreos e aren1to tu-
fáceo. 

Alcali-gramtos, tonalitos, gran1tos pór-
pEy1 firas e vulcâmcas ac1das. 

pEsa Ouartz1tos, ardós1as e metaconglome-
rados. 

pE~Yq 
Serpentmitos, antotilita-clorita serpen-
tm1tos; tremoht1tos e clont;tos. 

Filtros, clorita xistos, metarcóseos e 

pEt metagrauvacas, quartzitos, ;aspers, 
mármores, metassilt1tos e metargilitos. 

pE:e - Xistos quartzo-feldspát1cos, an-
fibólio x1stos, m1gmat1tos, gna1sses, 
quartz1tos ferruginosos, ortoquartzitbs 

pEe pEa e metaconglomerados. 
pEa- Xistos feldspátiCOS, anfibólio 
x1stos e m1gmat1tos. 

Formacão ferrífera, quartzitos, meta-
brechas e matacherts, hornfels alumt-
nossilicatado, hornfels carbonáticos 

pEsi (mármores), metapendotitos serpent1-
mtos, clont1tos, esteat1tos, act1nolit1-
tos. rochas gabróides, andesít•cas, x1s-
tos máficos e diabás10s. 

pEg - Gramtos, gna1sses, m•gmat1tos, 
granulitos, anfibolitos, quartzitos e ro-
chas calcossilicatadas. 
pEcl - Migmat1tos, gran1tos, XIStOS 

pEx pEcl pEg 
quartzo-feldspátiCOS, XIStOS báSICOS e 
anfibolitos. 
pEx - Granitos, granodioritos, gnats-
ses, m1gmat1tos, anfibolitos, quartz1tos 
cataclásticos e cataclasttos. 
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Fig 1 2 - Localização das amostras submetidas a estudos geocronológicos 

1974; João et al11 1975, Lim~ et altt, 1975; Araujo et alít, 1975; 
Figueiredo et alít, 1974; Pinto Filho et altt, 1976 1977; e Olivatti & 
Ribeiro Filho 19761 

A designação Complexo Xingu coube a Silva, G G da et alíí 
11974), caracterizando as rochas que constituem o "embasamen
to" da área da Folha SB 22 Araguaia e parte da área em pauta, re
presentante de uma associação petrotectônica heterogênea na for
ma de granulitos, gnaisses, migmatitos, granitos, granodioritos, 
dioritos, trondhjemitos, sienitos, anfibolitos, quartzitos e xistos co
mo enclaves Esta unidade, quando observada à luz da visão regio
nal proporcionada pelas imagens de radar, mostra urna perfeita con
tinuidade física para as áreas vizinhas, com padrões tectônicos 
idênticos aos ali observados, além de notáveis similaridades litológi
cas Em vista disso, as rochas constituintes do "embasamento", 
descritas nas áreas anteriormente mapeadas pelo Projeto RADAM
BRASIL na Plataforma Amazônica a sul da Sinéclise do Amazonas, 
foram colocadas no Complexo Xingu por Santos et alít 11 97 5), Fo
lha SB 21 Tapajós; Araújo et alii 11976) na Folha SA 21 Santarém; 
Silva, et al11 11 976), Folha SC 1 9 Rio Branco; Barros et alit 119 7 7), 
Folhas SB/SC 18 Javari/Contamana; Leal et al11 11978), Folha 
Se 20 Porto Velho; Araújo, H J T de et alit 119781, Folha SB 20 
Purus; Silva et al11 11980), Folha se 21 Juruena; Santos et aili 
11979); Folha SD 20 Guaporé 

Até o atual estágio de conhecimento, vários pesquisadores per
correram a região estudada e áreas vizinhas deixando registros de 
grande valor, tanto cientifico quanto histórico Chandless 11862) 
percorreu o rio Tapajós e seu formador, o Juruena, chegancio até o 
rio Arinos, fazendo algumas observações geográficas Hartt 11870) 
subiu o rio Tapajós atingindo as corredeiras do Apui, descrevendo 
aspectos geográficos e geológicos Coudreau 11897a) desceu o rio 
Xingu desde o limite do Mato Grosso com o Pará até sua foz no 
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Amazonas, relatando vários aspectos da etnografia, geografia, fau
na e fitoecologia Snethlage 11 91 3) atravessou o interflúvio 
Xingu- Tapajós, através das cabeceiras de seus afluentes, os rios 
Curuá e Jamanxim, fazendo observações geográficas e referindo-se 
a afloramentos de rocha granítica Oliveira i1928b) subiu o rio Xin
gu até a foz do rio Fresco e alguns de seus afluentes, descrevendo 
granitos, granodioritos, gnaisses, dioritos e adamelitos Nesse tra
balho, Oliveira (op cit I referiu-se a vários estudiosos, entre etnó
grafos e naturalistas que visitaram a região do rio Xingu, citando en
tre eles Kall Von Den Steinen, Otto Clauss, H Smith, Pedro Ribeiro 
Dantas, Theodor Koch Grumberg e outros 

Nessa época, sobre o patrocínio do antigo Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil, foram publicados diversos trabalhos de reco-. 
nhecirnento geológico, levados a efeito na bacia Amazônica, sem 
dúvida nenhuma, precursores dos conhecimentos geológicos do 
Brasil Moura 11932) descreveú, no rio Tapajós, rochas graníticas 
que se expõem desde as primeiras cachoeiras até Jacareacanga, 
pertencentes ao "Complexo Cristalino Brasileiro". Lofgren 11936) 
realizou um reconhecimento geológico nos rios Tocantins e Ara
guaia; neste último, desde a altura do paralelo 16 o I vilarejo de Bali
sa), até Conceição do Araguaia Desta localidade fez uma incursão 
por terra com rumo aproximado NO, em direção ao interior do Pará, 
onde descreveu granitos e ''porphyrito" relacionados ao "Archea
no" Oliveira & Barbosa 11940) referiram-se a vários trechos pré
cambrianos no rio Tocantins a que apelidaram de "peneplano graní
tico" Ramos 11954) subiu o rio Fresco desde o posto Indígena Go
rotire até o seu alto curso, relatando afloramentos de granitos, gra
nodioritos, quartzo-dioritos e aplito-granitos Lamego (19591 apre
sentou o resultado dos trabalhos executados por F de A. Gomes no 
"alto Xingu", reconhecendo "granitos fundamentais" derrames 
de um magma andesitico e sedimentos levemente metamorfoses-



dos (metarcóseos) atribuíveis à "Série Uatumã". Noticiou ocorrên
cia de rochas do "Complexo Cristalino" próximo a São Félix do Xin
gu, reconhecidas por Octávio Barbosa. Almeida & Nogueira Filho 
( 1959) relataram, no rio Aripuanã, ocorrência de granitos e grano
dioritos desde a foz do rio Castanho ( Roosevelt) até a cachoeira 
Dardanelos, atribuídos ao Pré-Cambriano. 

Os primeiros autores a estabelecerem uma estratigrafia para a 
área em apreço foram Barbosa et alii ( 1966) Com este trabalho, 
publicaram os resultados obtidos pelo Projeto Araguaia, onde, no 
Pré-Cambriano lndiferenciado, descreveram migmatitos, granitos, 
escassas áreas com presumíveis paragnaisses e raros dioritos 

Almaraz ( 196 7) apresentou resultados de determinacão K/Ar 
para 11 amostras na região do curso médio do rio Tocant.ins, rela
tando que "rochas ígneas e metamórficas que constituem o com
plexo cristalino no centro-norte brasileiro estendem-se por enorme 
área que compreende parte dos Estados do Amazonas, Goiás, Mato 
Grosso e Pará". 

Puty et alii ( 1 9 7 2) agruparam as rochas do" Pré-Cambriano lndi
ferenciado" em 4 categorias, baseados em dados de campo e pe
trográficos, as quais são: 
- gnaisses, augen-gneiss, migmatitos, leptitos, granulitos, char
nockitos e anfibolitos; 
- granitos, granodioritos e quartzo-dioritos; 

dioritos e noritos; e 
- cataclasitos e milonitos. 

Liberatore et alii ( 1 97 2) reuniram no embasamento cristalino as 
rochas migmatítico-graníticas, que constituem a unidade basal da 
área do Projeto Aripuanã-Sucunduri 

A SU DAM ( 1 9 7 2a), sob a denominação do Complexo Basal, 
reuniu as rochas "granito-gnáissico-migmatíticas" ocorrentes na 
área do Projeto lriri-Curuá, resultantes da mais antiga orogenia que 
afetou a área Distinguiu "gnaisses, migmatitos homogêneos e mig
matitos heterogêneos, que indicariam um aumento gradual de me
tamorfismo, o qual chega à formação de granitos" 

A SUDAM (1972b) atribuiu ao embasamento da área do Projeto 
Tapajós-Jamanxim, a denominação de complexo adamelítico
granítico, constituído principalmente por biotita-hornblenda adame
litos, hornblenda tonalitos, granitos alasquíticos e adamelitos pórfi
ros. 

lssler ( 1973) sugeriu a denominação de Grupo Bacajá aos gnais
ses, anfibolitos, quartzitos, aplitos, pegmatitos, migmatitos e grani
tos, ocorrentes na área do rio Bacajá (Folha SB 22 Araguaia), os 
quais: "retratam uma profunda erosão crustal de rochas de médio e 
alto grau metamórfico", e colocadas no Pré-Cambriano Inferior 
(3 280 ± 113 a 2 000 MAl 

Silva, G H. et alii (1974) propuseram a denominacão de Granito 
Juruena aos corpos graníticos remobilizados do Co~plexo Xingu, 
situados na Folha SC.21 Juruena, que exibem, em imagem de ra
dar, expressão topográfica positiva, conformação elíptica ou fusi
forme e orientação nitidamente NO-SE 

Almeida ( 197 4a) não conseguiu estabelecer correia cão entre as 
rochas do Complexo Xingu, geradas ou regeneradas dur.ante o Ciclo 
Tectônico Transamazônico, e as do embasamento do Escudo Bálti
co, representadas pelos complexos belomorianos e outros, do Ar
queano, que se sujeitaram a processos de intenso reomorfismo, 
granitização e migmatização no decorrer do Ciclo 
Svecofenno- Kareliano. Considera que: "No caso do Craton do 
Guaporé é ainda total o desconhecimento sobre as estruturas mais 
antigas que o Transamazônico, que se sabe existirem com mais de 
3.000 MA. Assim sendo, torna-se impossível qualquer comparação 
entre elas e as equivalentes do Escudo Báltico. 

Lima eta/ii(1975) e Araújo etalii(1975) realizaram trabalhos de 
mapeamento geológico a nível de reconhecimento no norte do Esta
do de Mato Grosso, reunindo no Complexo Basal as rochas granito
gnáissicas que representam os tipos litológicos mais antigos da re
gião e constituem o substrato sobre o qual se sucederam os diver
sos eventos geológicos da área. 

João et alii (1975) descreveram, no Complexo Basal da área do 
Projeto Xingu-Araguaia, "rochas gnáissicas de composição ácida, 
predominantemente granodiorítica, em que uma evolucão estrutu
ral, por vezes, visivelmente transicional para tipos isótropos, con
duz à formação de granitos e granodioritos estruturalmente homo
gêneos". 

Pessoa et alii ( 1 977) dividiram o embasamento da área do Proje
to Jamanxim, antes considerado Complexo Xingu (Santos et alii, 
op cit ), em quatro unidades litoestratigráficas principais, denomi
nadas Grupo Cuiú-Cuiú, Granodiorito Jamanxim, Ouartzo
Monzonito Santa Helena e Granito Mangabal O Grupo Cuiú-Cuiú 
reúne as rochas que forneceram os registros mais antigos da área, 
considerado remanescente de um greenstone belt de idade arquea
na, representado por migmatitos e anfibolitos O Granodiorito Ja
manxim engloba rochas homogêneas, granodioríticas, de acentua
da uniformidade composicional, e que envolvem os remanescentes 
metamórficos, do Grupo Cuiú-Cuiú O Granito Mangabal representa 
rochas graníticas porfiroblásticas ocorrentes na corredeira Manga
bal, no rio Tapajós e em outros pontos da área do Projeto Jaman
xim, enquanto que o Quartzo-Monzonito Santa Helena mostra com
portamento químico e expressão geomorfológica diversos das uni
dades antes citadas 

Martins & Araújo ( 1979) descreveram, no Complexo Xingu, gra
nitos, migmatitos, gnaisses e rochas da fácies granulito, chamados 
genericamente granulitos Em íntima associação com o Complexo 
Xingu, separam porções deste remobilizadas, que foram relaciona
das ao Granito Juruena, de Silva, G H et alii (1974) 

Almeida et alii (1979), no relatório de progresso do Projeto Rio 
Chiché, que abrange exclusivamente a Folha SC.22-V-B, reporta
ram que as rochas do Complexo Xingu "ocorrem praticamente 
em toda a área estudada, com melhores representações ao longo da 
calha do rio Fresco e leito do rio Dezoito" Admitiram que apesar da 
idade de 1. 800 MA, atribuída a essas rochas, coincidir com o fecho 
do Ciclo Transamazônico, uma idade pré-cambriana inferior, basea
da principalmente em padrões tectônicos, seria o período formador 
das mesmas 

Para Montalvão & Bezerra ( 1979) o "Complexo Basal da Plata
forma Amazônica (Complexo Xingu e Guianense) é constituído de 
rochas crustais arrasadas, devendo-se aos processos de anatexia e 
reomorfismo em rochas plásticas a imposição de estruturas anela
res, fusiformes, dômicas, dobradas, sendo estas difusas e irregula
res. ( ) Os mais diversos litotipos formados nas fácies granulito e 
anfibolito, sendo seu polimetamorfismo evidenciado por diversas 
superfícies penetrativas, e os efeitos diaftoréticos marcados pela 
presença de minerais da fácies xisto verde como clorita, sericita, 
epídoto, etc., dentro de rochas migmatíticas e granitóides de anate
xia" 

O Complexo Xingu, embasamento poli metamórfico, tem suas li
tologias na área da Folha SC.22, amostradas e caracterizadas pe
trograficamente como granitos, granodioritos, migmatitos, anatexi
tos, charnokitos, gnaisses, ocorrendo anfibolitos como porções pa
leossomáticas nos migmatitos Sua complexa evolução reflete-se 
na grande homogeneização por que passaram suas rochas, impossi
bilitando, na escala adotada, uma subdivisão em unidades menores, 
tais como supergrupos, grupos ou formações Além disso, um inter
valo de idades, que acusam valores radiométricos situados entre 
o Pré-Cambriano Inferior e Superior, justifica o termo complexo aqui 
empregado. 

B) Distribuição na área 

O Complexo Xingu é uma das unidades litoestratigráficas mais ex
tensas da área, despontando com destaque em toda a sua porcão 
centro-norte e noroeste No centro e sudeste desta sua área de dis
tribuição encontra-se, em grande parte, recoberto pela associação 
vulcanoplutônica do Supergrupo Uatumã e pelas coberturas sedi
mentares das Formações Gorotire e Cubencranquém A leste seus 
limites são encobertos em parte pelo Grupo Tocantins, e em parte 
pela Cobertura Sedimentar do Bananal, que também oculta seus li
mites a sudeste e sul. A sudoeste desaparece sob a Cobertura Sedi
mentar Terciária. 

No leito do rio Xingu começam a aflorar as litologias do comple
xo na ilha dos Pirararas (Folha SC 22-V-C), na forma de extenso Ia
jairo de migmatito bastante fraturado, cortado por veios de quartzo 
e/ou diques de aplito e pegmatito de cor róseo-clara Na margem 
esquerda do rio aparecem blocos de rocha gnáissica. A 2, 5 km a ju
sante dessa ilha assomam blocos de granito anatético formando pe
quena ilha próximo à margem esquerda Afloramento destas ro
chas, de modo descontínuo, aparece rio abaixo, por uma extensão 
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de aproximadamente 1 7 km, de forma variada, ora como lajeiros, 
ora como blocos de pouca variação composicional, quando come
cam a aflorar vulcânicas da Formacão lriri. A 20 km a montante da 
foz do rio Liberdade ou Comandant~ Fontoura surgem blocos subar
redondados de dimensões métricas de migmatito com concentra
cães irregulares e angulosas de minerais máficos. Daí, até a foz do 
;ia Liberdade ou Comandante Fontoura, ocorre restrito, principal
mente, à margem direita do rio Xingu, enquanto que à esquerda 
expõem-se afloramentos da Formação lriri Nas proximidades do rio 
Liberdade ou Comandante Fontoura ocorrem blocos de granodiorito 
e granito pegmatóide Daí para jusante só voltam a surgir rochas do 
Complexo Xingu a montante da ilha dos Turistas, na Folha SC 22-
V-B, na forma de lajeiros de piroxênio microgranito A cerca de 7 km 
a jusante desta ilha afiara biotita-granito cataclasado e fraturado se
gundo N70°E/Vert; N20°E/70°SE; N75°E/40°SE; 
N55°0/80°SO; N30°0/Vert.; N65°0/Vert.; N20°E/40°NO; 
N50°E/50°NO; N80°0/Vert; N80°E/80SE; N30°0/Vert; 
N 1 5o 0/6 5o NE Entre a ilha dos Turistas e a ilha das Guabirabas há 
inúmeros afloramentos de suas litologias, principalmente biotita
granitos No lado direito da ilha das Guabirabas existem lajeiros de 
biotita-granodioritos de cor entre róseo-clara e branca, fraturado se
gundo N05°E/Vert; N60°0/Vert; N50°E/70°NO; N10°0/Vert 
Daí até o meridiano 52 o 30' existem vários afloramentos ora de 
granodiorito, ora de biotita granito Na cachoeira Xibião ass~ma ex
tenso lajeiro de piroxênio granodiorito muito fraturado Na margem 
direita do rio, à altura da ilha de Santa Cruz, afiara granito róseo
esbranquicado, fraturado, e incipientemente orientado, que volta a 
aflorar a 2 km para jusante deste ponto Na cachoeira do Ubá exis
tem blocos de granito grosseiro Na margem do rio, nas proximida
des da extremidade norte da ilha Flor de Ouro, aparecem grandes 
blocos de biotita granito grosseiro, que voltam a surgir em vários lo
cais entre esta ilha e a foz do rio Preto Entre a foz desse rio e o tra
vessão das Pedras, nas proximidades do paralelo 8 o S, são uma 
constância afiara mentos de microgranodioritos condicionados à 
margem esquerda do rio 

Ao longo da rodovia BR-1 58 as rochas do Complexo Xingu ocor
rem a norte da serra do Tapirapé, normalmente na forma de enor
mes pedrais arredondados de migmatitos, granodioritos e granitos 
Entre a fazenda Porta da Amazônia e a dita serra, a aproximadamen
te 6 km a norte da serrania, existe um corte da BR-1 58, mostrando 
um conglomerado terciário sobreposto a biotita granodiorito gros
seiro, incipientemente orientado Daí a 5,3 km para norte, o Com
plexo Xingu exibe-se afetado por falhamentos, originando morros 
alinhados edificados por um quartzito cataclástico bastante foliado 
A 2,1 km a norte do ramal que leva à fazenda Santa Lúcia, asso
mam blocos de forma arredondada de rocha granítica cataclasada 
Daí a 5,3 km, em direção à estrada de acesso à localidade de Santa 
Teresinha, aparecem inúmeros blocos às margens da estrada apre
sentando litologias diversas, mórmente de natureza granítica, com 
alguns de filiação básica A 1 .300 m deste ponto existe um corte 
da BR-1 58 expondo blocos inseridos em barranco argiloso, de um 
quartzo-diorito (?) de granulação fina e média, aspecto rajada, cor
tado por veios de quartzo azulado a que se associam sulfetos Nos 
,domínios da área desmatada da fazenda Porta da Amazônia há inú
meros pedrais e grandes blocos de forma abaulada, de migmatito 
Exibe uma orientação preferencial segundo N35 o E, e ocasional
mente são vistas concentrações anormais de biotita formando len
tes escuras na rocha, denunciando uma estrutura migmatítica do ti
po schlieren, com dimensões de 1 a 1 5 mm Nas proximidades da 
fazenda São José, existe uma estrutura longa, de 1 3 km, alinhada 
segundo N45°0, a 500 m da margem oeste da BR-158, formando 
a serra da Cobrinha, edificada por quartzito cataclástico Na fazen
da Promissão ocorrem blocos métricos de migmatito, contendo 
veios quartzo-feldspáticos pegmatóides que se entrecruzam confi
gurando um padrão reticular, às vezes concordantes com a foliacão 
da rocha, emprestando-lhe, destarte, uma aparência mista cara~te
rizada pela irregular alternância de faixas leucocráticas com meso
cráticas A 2, 9 km da estrada que liga a localidade de S,anta Teresi
nha a Vila Rica, afloram enormes blocos de migmatito, mostrando 
microdobramento apertado e estruturas de fluxo, caracterizadas 
por concentrações de minerais máficos, seguidos paralelamente por 
concentrações quartzo-feldspáticas, sempre assumindo formas li
neares, que, em maior escala, representariam os flancos de uma 
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dobra. Alguns blocos mostram grandes concentrações de minerais 
máficos, inscritos na massa quartzo-feldspática, assumindo aspec
to de corpos xenolíticos A 3 km a sul de Vila Rica existe ao lado da 
estrada um morro em forma de inselberg, mostrando, em sua en
costa, blocos de um biotita granito e/ou granodiorito de natureza 
palingênica A norte de Vila Rica às margens da estrada são repletas 
de afloramentos de rochas do Complexo Xingu, que também são 
vistas em inúmeros ramais que ali existem, até o atual limite seten
trional da rodovia 

Nos domínios da fazenda Tapirapé, na Folha SC 22-Y-B ocorrem 
pequenos lajeiros de migmatitos nos quais se alternam materiais 
graníticos em forma de veios de cores cinza e rosada São cortados 
por veios de coloração branca, talvez quartzo-feldspáticos, que se 
entrecruzam denotando estrutura agmática ou em rede Seguindo 
daí em direção à fazenda Porto Velho, são vistos, na altura do meri
diano 51 o O blocos de granodiorito porfiroblástico, cortado de ma
neira irregular por veios aplíticos e pegmatíticos Nos terrenos da fa
zenda Porto Velho, a flora um grande laje ira abaulado de migmatito, 
mostrando alternância de veios aplíticos e pegmatíticos, semelhan
te a bandeamento, direcionados segundo N80°0, que é concordan
te com a foliação da rocha, a qual mergulha 21 o para NE; veios 
quartzo-feldspáticos orientam-se segundo N05 o E/N 20 o E, 
NSO o O/N60 o Estes estão seccionados por microfalhas dirigidas 
preferencialmente segundo N65 o E e E-0, que por sua vez são cor
tadas por um terceiro sistema de fraturas com direção E-0 Daí até 
Santa Teresinha, aparecem raros afloramentos ora de migmatito, 
ora de granodiorito 

A estrada que liga Santa Teresinha à BR-1 58, na altura da fazen
da Porta da Amazônia, bordeja serras alinhadas, onde afloram 
quartzitos cataclásticos A 50 km de Santa Teresinha ocorrem blo
cos de rochas graníticas, que aparecem em outros locais desta es
trada até a BR-1 58 

Na estrada Santa Teresinha-Vila Rica, a 25 km da primeira lo
calidade, a poucos metros do entroncamento com a estrada de 
acesso à BR-158, ocorre muscovita-quartzito cataclástico, foliado 
segundo N80 o E/50° NO, contendo alguns seixos de quarzito fino 
A 600 ma norte do ribeirão Crisóstomo assoma granodiorito gros
seiro. A 500 m da pista de pouso da fazenda Aracruz afiara migma
tito foliado segundo N 50 o O, cortado por veios de quartzo grossei
ramente paralelos à foliação Existem feições que denunciam estru
tura schlieren, mostrando veios paleossomáticos escuros dispostos 
subparalelamente a veios neossomáticos claros Ocorrem, ainda, 
concentrações de minerais máficos e dobras ptigmáticas, resultan
tes de injeção de material quartzo-feldspático no seio da rocha Nos 
terrenos da fazenda Urupiranga ocorrem morrotes alinhados de 
muscovita quartzito-cataclástico, e às margens da estrada, seguin
do em direção a Vila Rica, aparece lajeiro de migmatito, foliado se
gundo N30 o O, e minerais máficos concentram-se em veios e lentes 
de até 80 em de comprimento A 7, 3 km da BR-158 volta a aflorar 
migmatito, com estrutura schlieren e lentes de máficos e félsicos al
ternados sem direção e espessura uniformes. 

Na rodovia PA-287, trecho Conceição do Araguaia- Redenção, 
começam a aflorar litologias do Complexo Xingu a 16,5 km desta 
última localidade na forma de blocos de biotita granodiorito grossei
ro com concentracões melanocráticas irregulares Daí a 4, 8 km, em 
direção a Redenç.ão, existem blocos de migmatito com estrutura 
acamada, onde intercalam-se bandas de aproximadamente 9 em de 
espessura 

Na rodovia PA-150 (Redencão-Barreira do Campo, que futura
mente se ligará à BR-158), a 38,3 km da primeira localidade, ocor
rem blocos em corte de estrada de migmatito A 20,3 km deste 
ponto assomam blocos de granito sintectônico de granulação mé
dia e cor cinza-rosado Daí até as proximidades do rio lnajá, onde 
afiara formação ferrífera, o Complexo Xingu assoma normalmente 
como grandes blocos em ambas as margens da estrada A aproxi
madamente 6 km do entroncamento com a estrada da fazenda Co
despar existem blocos arredondados de granodiorito levemente ani
sotrópico Entre Barreira do Campo e a fazenda Codespar, o Com
plexo Xingu aparece em raros afloramentos 

Pela estrada de acesso à fazenda Rio Dourado, a partir da fazen
da Codespar, ocorrem, próximo à sede desta última, morrotes edifi
cados por granito sintectônico grosseiro, isótropo, de coloração 
cinza-rosado Nos domínios da fazenda Grão-Pará às margens do rio 



lnajá assoma migmatito foliado segundo N20°0, mostrando estrutu
ras acamadas, de fluxo e localmente ptigmáticas. Daí até o posto do 
Trevo, ocorrem alguns afloramentos do Complexo Xingu sempre 
dispostos como blocos ao lado da estrada Nesta mesma estrada, 
entre o posto do Trevo e fazenda Guarapará, avistam-se vários aflo
ramentos de rochas do Complexo Xingu A 39 km do posto, 
observam-se afloramentos edificando um morro em frente à sede 
da fazenda Pindorama de um biotita granodiorito (anatexito) com 
mica orientada localmente, originando estrutura de fluxo Daí até a 
fazenda Guarapará, ocorrem blocos de migmatito, mormente com 
estruturas acamada, ptigmática e schlieren Nas proximidades da 
fazenda, os migmatitos aparecem cortados por dique de diabásio. 
Daí até a fazenda Rio Dourado os afloramentos do Complexo Xingu 
são interrompidos aqui e ali por rochas da Formação I ri ri, Suíte Intru
siva Rio Dourado e Formação Gorotire, e estão representados qua
se sempre por blocos de migmatito e biotita granito 

Na estrada da fazenda Morada da Prata, entre esta e o posto do 
Trevo, assomam biotita-granodioritos ou tonalitos do Complexo 
Xingu nas proximidades de metavulcânicas e metassedimentos do 
grupo Serra do lnajá 

Na estrada de acesso à fazenda Acapu, que é um ramal da rodo
via PA-150 que liga Redenção a Barreira do Campo, a 5, 7 km do iní
cio, ocorre migmatito seccionado por dique básico. Junto à entrada 
da fazenda N S do Perpétuo Socorro, a 6 km do início desse ramal, 
avistam-se grandes blocos arredondados de migmatito com uma in
cipiente foliação. Daí a mais 2 km, em direção à fazenda Acapu, o 
migmatito mostra estrutura acamada e brechada, com desenvolvi
mento de boudinage, tendo neossoma de granodiorito ou quartzo
diorito e paleossoma de rocha máfica rica em biotita Este migmati
to assoma constantemente ao longo da estrada, às vezes, forman
do pequenos morros, até as proximidades da fazenda Santa Ernesti
na. Nas imediações da fazenda Chupé aparece, edificando um mor
rote à esquerda da estrada, uma rocha intensamente granitizada, 
cortada por veios de quartzo onde ocorre intensa silicificação, e 
contém estruturas de fluxo orientadas segundo N65 o E, mas em ge
ral a orientação da biotita é difusa Afloram ainda nesta estrada ana
texitos granodioríticos a quartzo-dioritos. 

Em outro ramal à estrada PA-1 50, que dá acesso à vila de Nova 
Esperança, o Complexo Xingu afiara a cerca de 500 m desta locali
dade, sob a forma de boulder de granodiorito homogêneo Na estra
da da fazenda lnajá existe afloramento de migmatito de composição 
principalmente granodiorítica, cortado por leucossoma granítico 
róseo-claro, com estruturas acamada, brechada e restitos, cortado 
por veios quartzo-feldspáticos grosseiros, dispostos transversal
mente à foliacão E-0 da rocha, com espessuras de 20 a 30 em En
tre a fazenda.\najá e a fazenda Aldeia, ocorrem vários afloramentos 
de migmatitos normalmente dispostos como blocos ao lado da es
trada A 3 km da fazenda Aldeia, no sentido da fazenda lnajá-Porã, 
assomam grandes blocos de migmatitos e granitos monzoníticos 

No ramal de acesso à fazenda Santana, que sai a 27,3 km de Re
denção a partir da rodovia PA-150, ocorrem vários afloramentos de 
migmatitos e anatexitos, os primeiros, às vezes, mostrando estru
turas de fluxo e schlieren. 

Na estrada que liga Redenção ao vilarejo de Peba, o Complexo 
Xingu está a 2,2 km desta última localidade, sob a forma de uma ro
cha mesocrática dé composição granodiorftica a quartzo-diorftica, 
associada a blocos de anatexitos. 

Nas estradas que servem de ligação entre as fazendas Barra das 
Princesas, Fartura, Santana Rios, Propasa, Santa Fé e Campo Ale
gre, e desta última para Barreira do Campo, o Complexo Xingu ocor
re na forma de anatexitos, granitos, granodioritos e alguns catac\a
sitos. 

Nas estradas de acesso às fazendas Pequiá e Vale do Rio Crista
lino, afloram granodioritos e biotita granitos formando morros abau
lados. 

C) Posição estratigráfica 

O conjunto de rochas polimetamórficas, componentes da associa
ção petrotectõnica do Complexo Xingu, constitui o substrato sobre 
o qual se depositaram todas as demais unidades componentes da 
chamada Plataforma Amazônica na área em questão. Sua evolução 
remonta do Pré-Cambriano Inferior (Arquearia) quando, através da 

fragmentacão da crosta, edificaram-se estruturas alongadas que 
assistiram ·à deposição de seqLiências vulcanossedimentares e sedi
mentares, constitutivas do greenstone belt, que, na área da Folha 
SC 22 Tocantins, o Grupo Serra do lnajá vem representar. Sua re
generação no ·Transamazõnico é bem evidenciada através de inú
meras datações geocronológicas que indicam um rejuvenescimento 
isotópico com esta idade. Comporta-se como encaixante regional 
para as extrusivas e intrusivas da área cratônica e sobre ele 
depositaram-se todas as unidades litoestratigráficas que vão desde 
o Pré-Cambriano Médio ao Quaternário 

O) Geocronologia 

O estudo geocronológico das unidades que compõem a Plataforma 
Amazônica evidencia diversas idades que tendem a ser diferentes à 
medida que se analisam regiões individuais Isto é observado nas di
versas folhas ao milionésimo mapeadas pelo Projeto RADAMBRA
S\L, onde se nota que para cada área, tanto para o embasamento 
quanto para as coberturas vulcânicas que lhe sobrepõem, obtêm-se 
valores radiométricos diferentes. 

Uma análise das idades encontradas para o embasamento da 
Plataforma Amazônica mostra que a maioria das isócronas 
concentram-se ao redor do fecho do Ciclo Transamazônico (1.800 
MA) Sabe-se que na Venezuela foram obtidas idades tais como 
3.000 a 3 400 MA para o Complexo lmataca por Hurley et alii 
(1968), apud Pessoa et alii ( 1977), e nos Complexos Xingue Guia
nense existem idades de até 3.000 MA (Amaral, 1969) e 2 527 ± 
126 MA (Ramgrab & Damião, 1970), respectivamente Estes valo
res numéricos indicam a atuacão dos Ciclos Guriense e Transama
zônico, e idades pós-transama~ônicas são encontradas para o Com
plexo Xingu, como 1.4 70 ± 54 MA, na Folha SC.20 Porto Velho; 
1 .359 ± 108 MA, na Folha SB 20 Purus e 1.684 ± 40 MA, na Fo
lha se. 21 Juruena. 

Estudos de detalhe seriam necessários para explicar os valores 
radiométricos discrepantes obtidos para o Complexo Xingu, que 
mostram diferencas de até 1 500 MA, quando observadas as ida
des obtidas de oriente a ocidente de sua faixa de exposição, geocro
nologicamente separáveis, não o sendd quando utilizados os conhe
cimentos geológicos atualmente disponíveis. 

Almaraz ( 1967) datou várias rochas (gnaisses, migmatitos, anfi
bolitos) na região dos rios ltacaiúnas e Tocantins pelo método K/Ar, 
tendo obtido uma idade média de 2.000 MA A mesma idade foi ob
tida por Amaral ( 1969/1971 ), que fixou o último evento metamór
fico em torno de 2.000 MA, em xistos, anfibolitos e muscovita xis
tos no rio ltacaiúnas. 

Gomes et alii (1971) apresentaram 16 determinações K/Ar em 
rochas localizadas nas imediações da serra dos Carajás (PA), per
tencentes ao embasamento cristalino. À exceção de um anfibolito 
da serra do Tapirapé, com idade superior a 3 000 MA, todas as de
mais situam-se em torno de 2.000 MA, correspondendo assim ao 
ciclo tectônico denominado Transamazônico. 

Basei (1974a) divulgou um resultado de 1.870 MA em amostra 
de granito cataclástico coletada no interflúvio Tapajós-lriri, consi
derado de grande importância, pois marca a presença do Ciclo Tran
samazônico, bem ao sul, já próximo ao Território Federal de Rondô
nia, onde eram desconhecidas determinações que indicassem a 
atuacão do referido ciclo. 

B~sei & Teixeira (1975), ns tentativa de interpretar os resulta
dos radiométricos obtidos na região das chapadas do Cachimbo e de 
Dardanelos, onde existem dois conjuntos de idades para o embasa
mento, propõem duas hipóteses para a evolução geológica regional 
A primeira condicionada ao desenvolvimento da Faixa Orogênica 
Aripuanã- Teles Pires, que se teria instalado na borda sudoeste da 
área cratônica estabilizada no Transamazônico, com o clímax meta
mórfico próximo a 1 700 MA. O Vulcanoplutonismo Teles Pires re
presentaria o magmatismo subseqüente a esse ciclo. Um outro mo
delo é baseado em que, através de reativação de plataforma do típo 
autônoma, haveria a formação de grandes rifts provocados por fa
lhamentos em bloco, onde se depositaria o Grupo Beneficente, e 
grande escape de material granítico, representado principalmente 
por vulcânicas ácidas, granitos intrusivos, inclusive do tipo rapakivi 
e sienitos, capazes de estabelecer uma homogeneização isotópica 
da área. Para esses autores, um fato contrário à validade desses 
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modelos é que, no primeiro, há um curto espaço de tempo entre o fi
nal do Ciclo Transamazônico e início do desenvolvimento da Faixa 
Orogênica Aripuanã- Teles Pires e, no segundo, a baixa razão ini
cial, obtida para a isócrona das rochas do embasamento de 
Sr87 tSr86 =O 7013, não pode ser atribuída à homogeneização iso
tópica de material com longa atividade crustal, e ao fato do vulcano
plutonismo ser cerca de 1 50 MA mais novo que o embasamento 
Basei (19771 acredita que a cratonização da região Amazônica 
ocorreu após vários episódios tectonomagmáticos caracterizados 
através de quatro províncias radiométricas. A Província Radiométri
ca Transamazônica teria se desenvolvido logo após o Ciclo Transa
mazônico, que, pelo envolvimento de núcleos mais antigos, formou 
extensas áreas de crosta continental Entre 1 7 50-1.500 MA, hou
ve episódio de reativacão do tipo reflexo ou reavivacão culminando 
com a instalação do Conjunto Vulcanossedimenta·r lrfri-Gorotire. 
Esta reativação teria como causa indireta o desenvolvimento ao lon
go de toda a borda oeste da Província Transamazônica da faixa mó
vel Juruena-Rio Negro,, caracterizando a província radiométrica 
homônima; em 1 .650 MA. A terceira província é definida na extre
midade sudoeste da região Amazônica, onde isócronas Rb/Sr em ro
cha total marcam um episódio tectonomagmático ocorrido entre 
1 . 200 e 1 400 MA, definindo a Província Radiométrica Rondônia 
Para Basei (op cit) somente com a estabilização dessa província é 
que se teria constituído a Plataforma Amazônica de Suszczynski 
( 1970), tendo a partir daí se comportado como área estável, funcio
nando, ao final do Pré-Cambriano, como antepaís para a evolução 
da faixa de dobramentos Paraguai-Araguaia, entre 500-600 MA, 
que após o Ciclo Brasiliano passou a integrar a Plataforma Sul
Americana de Almeida I 1 971 I 

Teixeira & Tassinari (1977) apresentaram isócrona Rb/Sr de re
ferência em rocha total para o Complexo Xingu, na área da Folha 
SC 20 Porto Velho, a qual indicou a idade de 1.4 70 ± 54 MA O 
vulcanismo dessa área apresenta idade isocrônica de 1 596 ± 96 
MA 

Cordani et a/ii ( 1979) elaboram um modelo para a evolucão pré
cambriana da região Amazônica, onde é caracterizada a Província 
Geocronológico-Estrutural Amazônia Central, de vocacão cratônica 
desde o Pré-Cambriano Inferior, com idades, aparent~mente, tran
samazônicas. Ao redor deste núcleo cratônico, desenvolveram-se, 
em épocas sucessivas, três cinturões móveis (mobile be/ts) que 
apresentam principalmente rochas graníticas (gnaisses, migmati
tos), em grande parte formadas durante as épocas características 
de cada faixa móvel O Cinturão Móvel Maroni-ltacaiúnas 
desenvolveu-se entre 2 200-1 800 MA na porcão setentrional da 
Província Amazônia Central Na porção centro-;ul dessa província, 
instalou-se o Cinturão Móvel Rio Negro-Juruena entre 
1 700-1 400 MA E finalmente, entre 1 400 a 1 100 MA, 
desenvolveu-se na extremidade sul-ocidental da Amazônia o Cintu
rão Móvel Rondoniano, após o qual a Plataforma Amazônica teria 
atingido sua consolidação 

Dentro desse contexto, o embasamento, na área em pauta, 
inserir-se-ia na maior parte nos domínios da Província Amazônia 
Central e uma pequena porção a nordeste, dentro da Província 
Maroni-ltacaiúnas Observando-se o mapa geológico das Folhas 
se. 21 e se 22, nota-se que o vulcanismo ácido e intermediário, 
que, na primeira, seria subsequente ao Cinturão Móvel Rio 
Negro-Juruena, apresenta perfeita continuidade para a segunda, a 
qual dentro deste modelo evolutivo seria produto de reativacão re
flexa ao desenvolvimento da faixa móvel Maroni-ltacaiúna; sobre 
a Província Amazônia Central Por outro lado, Silva et alii ( 1 980) 
não aceitaram o Cinturão Móvel Rio Negro-Juruena, pelo fato de 
inexistirem filitos, xistos, quartzitos etc. que completariam a se
qüência litológica do clímax metamórfico, a exemplo de outras fai
xas e dobramentos existentes no globo Na região de Rondônia, onde 
o embasamento estaria ligado ao desenvolvimento do Cinturão Mó
vel Rondoniano, entre 1 .400-1 1 00 MA, o vulcanismo subsequen
te apresenta idades mais antigas (em torno de 1 6')0 MA), e na re
gião da serra dos Carajás, onde foram encontradas as idades mais 
antigas para o Complexo Xingu, em torno de 3.000 MA (Amaral, 
1974), este modelo estaria dentro do Cinturão Móvel 
Maroni-ltacaiúnas, desenvolvido entre 2 000-1.800 MA. 

Cinturões Móveis, no sentido de Anhaeusser et alii ( 1969), são 
cinturões lineares mais jovens que tendem a envolver os núcleos 
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cratônicos antigos das áreas de escudo, caracterizados por meta
morfismo de alto grau, granitização e falhamentos transcorrentes, 
sendo um termo usado para substituir "faixa orogênica", que impli
ca em evolução geotectônica envolvendo geossinclíneos, que, para 
este autor, nunca foram estabelecidos satisfatoriamente. Portanto, 
rochas que sofreram metamorfismo de alto grau e granitização re
sultam altamente similares aos migmatitos, granitos de anatexia, 
gnaisses e granulitos, constituintes do embasamento, o que torna a 
separação, entre este e os cinturões móveis, altamente duvidosa, 
principalmente, em se tratando de área de intensa ativação tectono
magmática, onde são passíveis de ocorrer rejuvenescimentos isotó
picos, como é o caso da Plataforma Amazônica 

Tassinari & Base i I 1980) apresentaram resultados geocronológi
cos em amostras coletadas na região da serra do Tapirapé, localiza
da na porção centro-leste da Folha SC 22-Y-B No tocante às ro
chas do embasamento, colocadas na Província Amazônica Central 
de Cordani et alii lop cit ), foi datado um número de cinco amostras 
pelo método Rb/Sr; plotadas em diagrama isocrônico, dispuseram
se segundo duas retas preferenciais. A primeira com cerca de 
1 950 MA e razão inicial O 705, e a segunda com aproximadamen
te 2 7 50 MA e razão inicial O. 701. A partir destes dados Tassinari 
& Basei (op cit) consideraram que um importante fenômeno de ho
mogeneização isotópica ocorreu durante o Ciclo Orogênico Transa
mazônico, propiciando o'retrabalhamento de rochas crustais mais 
antigas, em virtude da razão inicial de O 705 ser elevada para ro
chas transamazônicas. 

Montalvão & Bezerra ( 1979) disseram: "As rochas que consti
tuem o Complexo Basal foram formadas, ao que tudo indica, no Pré
Cambriano Inferior (Arqueano) a Médio, apesar da maioria das isó
cronas Rb/Sr caírem dentro do Pré-Cambriano Médio a Superior, 
sendo as que caem, neste último, ligadas, provavelmente, a proces
sos de rejuvenescimentos isotópicos" 

Na área da Folha SC 22 Tocantins existem 1 2 amostras de ro
chas sobre as quais efetuou-se um estudo geocronológico pelo mé
todo Rb/Sr, cujos dados analíticos encontram-se na Tabela 1.1 

Estes dados analíticos permitiram a elaboração de um diagrama 
isocrônico Rb/Sr de referência, onde se obtiveram duas isócronas 
IFig 1 3) A isócrona principal, elaborada com sete pontos, apre
sentou idade de 2 696 MA, com uma razão inicial Sr87/Sr86 de 
O 701 ± O 002 A outra isócrona apresentou a idade aproximada 
de 2 000 MA com uma razão inicial de O 705 Ambas as isócronas 
apresentam confiabilidade, tendo em vista que os pontos estão bem 
distribuídos ao longo das retas e são colineares. 

O baixo valor obtido para a razão inicial da isócrona mais antiga 
demonstra que a idade de aproximadamente 2 700 MA reflete a 
época de formação dessas rochas Já a isócrona mais nova, com 
2 000 MA e razão inicial mais elevada, mostra que durante o Ciclo 
Orogênico Transamazônico ocorreu um rejuvenescimento isotópico 
das rochas do embasamento, causando um retrabalhamento das ro
chas preexistentes As amostras que forneceram idade pré
cambriana inferior encontram-se concentradas nas regiões da serra 
do lnajá e serra do Tapirapé, sendo que na primeira é o sítio onde se 
instalou a seqLiência vulcanossedimentar do Grupo Serra do lnajá, 
caracterizada como um provável greenstone belt por lanhez, Souza e 
Montalvão (1980), sendo a hipótese aceita neste trabalho 

Tassinari ( 1980) acredita que pode existir uma continuidade físi
ca entre esses dois núcleos arqueanos, formando um único núcleo 
preservado pelos ciclos geodinãmicos posteriores 

Neste trabalho, como em outras áreas mapeadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL, aceita-se, para o fecho da fase de resfriamento 
com que foi atingida a área, a idade de 1 800 MA, final do Ciclo 
Tectônico Transamazônico, com remanescentes mais antigos pre
servados na forma de núcleos do Pré-Cambriano Inferior 
(Arqueano), que testemunhariam a idade bem antiga aqui atribuída 
para o Complexo Xingu. 

Além das análises Rb/Sr, cerca de 14 amostras pertencentes à 
Plataforma Amazônica foram datadas através do método K/Ar em 
rocha total e em minerais separados, tais como muscovita, biotita, 
anfibólio e plagioclásio. Os resultados analíticos, que se encontram 
na Tabela 1 11, apresentaram idades variando em um amplo interva
lo de tempo, entre 2.200 e 1.700 MA. 



E) Petrografia 
Para melhor caracterização do Complexo Xingu na área em pauta, 
tez-se necessário dividir as rochas em diversos grupos, divisões es
s'as baseadas em caracteres essencialmente composicionais, em
bora em alguns casos tenha-se usado critério estrutural (caso de 
gnaisses e migmatitos) Os grupos de rochas foram divididos em 
granitos, granodioritos, migmatitos, anatexitos e gnaisses 

I. Granitos 
Dentro desse grupo, estão as rochas mais representativas do Com
plexo Xingu na área, embora, às vezes, possam ser parte de migma
titos. 

Os granitos, macroscopicamente, apresentam textura predomi
nantemente granular, às vezes granoblástica com algumas amos
tras apresentando mica (biotita) orientada Subordinadamente ocor
rem texturas finas e pegmatóides A granulação varia de fina a gros
sa com predominância das médias e grosseiras Os exemplares são 
quase sempre claros, esbranquiçados em variações de róseo e cin
za, e mais raramente, variações de verde e creme Os exames mi
croscópicos revelam predominância de textura granular xenomórfi
ca e hipidiomórfica, não sendo raros ·exemplares com textura pórfi
ra, granoblástica e cataclástica Os minerais es.'senciais são quartzo, 
microclínio (raramente ortoclásio) e plagioclásio Os varietais princi
pais são biotita e hornblenda, sendo que o primeiro é quase onipre-

TABELA 1 I 

1'1 No CAMPO 

001 PT-09A 
002 F-01 
003 SNFD-BC-AZ-178 
004 SNFD-AZ-13 
005 SNFD-AZ-01 
006 SNFD-AZ-02 
007 476-BC-PB-228 
008 RON-18 
009 RON-13C 
010 RON-14E 
011 RON-178 
012 RON-16 

Dados analíticos Rb/Sr em rochas do Complexo Xingu 
---
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se 2 
se 2 
se 2 
se 2 
se 2 
se 2 
se 2 
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se 2 
se 2 
se 2 

2-X-C 
2-X-A 
2-X-C 
2-X-A 
2-X-A 
2-X-A 
2-Z A 
2-Y 8 
2-Y-B 
2-Y-B 
2-Y B 
2-Y B 

Leuco granito 
GnaisSe 
Grcmodiorito 
Granito 
Granito 
Granodiorito 
Granito 
Migmatito 
Migmatito 
Migmatito 
Migmatito 
Granito 

-

No LAB 

3465 
3466 
3971 
3972 
3974 
3973 
4025 
3562 
3558 
3559 
3561 
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Rb lppm) Sr lppm) 
-----~-
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315,5 150,9 

83,1 354,3 
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243,6 1 15,9 
145,3 395,7 
186,3 279,0 
203,2 253,6 

95,6 373,0 
172,0 227,6 
101,6 267,2 

66,5 2 79,0 

Rb8 7;sr86 5,87;s,8-~ 
-------- --------

5,17 0,8571 
6,18 0,9116 
0,68 0,7268 
3,99 o 8599 
6,22 0,934 7 
1,07 0,74 71 
1,94 o 7598 
2,33 0,7720 
0,74 0,7252 
2,20 O, 7646 
1 '10 0,7444 
0,62 0,7252 

----

IDADE IMAI 
---------

1 974 ± 69 
2239±71 

2 593 ± 84 
2 553 ,,, 77 
2724~199 

1 958 j_ 22 
1923±87 

1 817 -- 98 
2 385 _c 1 56 

REF 
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Nl 
NT 
NT 
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NT 
NT 

Razão (Sr87 /Sr86) inicial assumida = O, 705 Referências: NT = Neste Trabalho; 1 · Tassinari & Basei ( 1980) :*)Numeras sequenciais, plotados na Finura 1 2 
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--- --1> 

(•) No CAMPO 

013 T-S 
014 ST 2 
015 F-01 
016 JW 03 
017 IR 214 
018 334-E 
019 GO 511 
020 424-BC 148 
021 424-BC 147 
022 RON 13 
023 RON-17 
024 RON-14 
025 RON-148 
026 485-AZ 196 1 

1 2 3 4 5 6 

FOLHA 

se 2 2-Z-A 
se 22 z-A 
se 22-x A 
se 22-V-B 
se 22 v-A 
se 22-V-B 
se 22-x-A 
se 22-v A 
se 22 V-A 
se 22 v B 
se 22-Y-B 
se 22-V-D 
se 22 V-D 
se 22-x-A 

Fig 1 3 - Diagrama isoc1Ôn1co Rb/Sr ele 10ferência para o Complexo Xingu 

fABELA111 
Dados anallticos K/Ar ern rochas do Cornploxo Xingu 

LITOLOGIA 
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Peg nwtito 
Gnaisse 
Gnaisse 
Gnaisse 
Gnoisse 
Diorito 
Gnaisse 
Granito 
Mangerito 
Migrnatito 
Mign1atito 
Mig1natito 
Migmatito 
Monzo dior i to 

No LAS 

1 125 
1132 
2632 
2624 
2069 
1931 
2074 
4028 
4030 
4056 
4062 
4055 
4057 
4195 

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

MATERIAL 

Muscovita 
Biotita 
Biotita 
Biotita 
Biotita 
Rochü total 
Biotita 
Anfibólio 
Plagioclásio 
Biotita 
Biotita 
Biotita 
Anfibólio 
Anfibóllo 

--,---

%K 

8,20 
7,66 
6 99 
7 57 
8,36 
0,49 
6,12 
2.4R 
5,83 
6,30 
7,26 
6,61 
2.46 
o_ 54 

Ar 4 Orad 1cc STP1 1 O 6 

--
g 

1 23 2 
711,3 
786,9 
918 7 

1010,0 
531 ,O 
780,3 
308,3 
664,9 
701,9 
840,6 

1076,0 
374,8 
92 68 

% ,'~~l :o:::~M~ ~~ ~~;-
1 ,00 1 G 1 7 • 46 3 
2,78 1 727 7'i ~ 

1 26 i 11 880138 40 4 
0,81 b8 
650 1679 15 
0,70 1 872 62 
O, 78 844 5b ~JT 

O, 18 741 21 r-11 
0,97 717 46 
0,31 /60 21 
o 34 2 1 74 33 
001 2082+!)1 I 
4,11 2 230 !- 59 t-.~ r 

Referências: NT = Neste Trabalho; 1 = Tassinari & Basei ( 1980); 3 = Hasui & Almeida (1970); 4 = Silva G G da et a/11 ( 1974); 5 =Amaral (1974); 7 - H~su1. Henrues t~ lwilnucl1 118751 
( •) Numeras seqí.Jenciais, plotados na Figura 1 2 
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sente. A muscovita é rara Os acessórios mais importantes são epí
doto, muscovita, titanita e hornblenda hastingsítica, embora sem 
obliquidade 

O quartzo apresenta valores modais desde 28,46% até 
50,96%, sendo que a faixa predominante está entre 28 e 42% 
(Tab. 1.111, Fig 1.4) Domina o tipo xenomórfico, porém cristÇJis 
idiomórficos e hipidiomórficos são comuns Ocorre, às vezes, em 
agregados microcristalinos com textura sacaróide. Em algumas 
amostras apresenta-se tensionado com extincão ondulante Suas 
principais inclusões são de biotita, opacos, zir~ão e apatita, e mais 
raramente rutilo capilar. Os bordos comumente estão denteados, 
com cristais fraturados lntercrescimentos mirmequíticos são fei
ções habituais, tendo sido observados, em lâmina, alguns grânulos 
com figura de mterferência biaxial e, quando uniaxial, as isógiras 
são pendulantes 

O feldspato alcalino, essencialmente microclínio, é quase sem
pre pertítico ou micropertítico e contém frequentemente inclusões 
de plagioclásio, quartzo, biotita. opacos, ortoclásio e microclínio A 
geminação obedece principalmente à combinação Albita-Periclina, 
porém é frequente ocorrer geminação segundo a lei de Carlsbad 
Nos exemplares de textura porfiroblástica e porfirítica, o microclí-

TABELA 1 111 
Composição modal de rochas do Complexo X.ingu (Streckeisen, 1975) 

AMOSTRA FOLHA %QUARTZO' RAZÃO DE 
FELDSPATO 

SNFD/Be-AZ/178 2 S\. 22-X-e 35.43 77.78 
SNFD/LT/36 se 22-V-A 28,63 47,89 
SNFD/LT/41 se 22-V-A 32.47 53.32 
SNFD/AZ/13 se 22-x-A 30,30 48,02 
SNFD/AZ/01 se 22-x-A 37,80 51.74 
4 76/Be-PB/246 se 22-v-o 36,09 97,32 
4 76/Be-PB/246 A se 22-v-o 32,82 36.96 
4 76/Be-PB/2 51 2 se 22-Y-B 50,96 30,00 
485/AZ-RM/156 se 22-x-A 40,39 78,02 

o 

la 
90 90 

lb 

A 

Complexo Xingu 0- Quartzo: A- Alcali feldspato (An 0-5 rnclusive) . p - Plagio

dásJo (J\n > 5) 

la- Quartzolito 4 Granorlrorito 10 Dronto;gabro/ anortozito 

lb GranitóKle rrco 5 Tonalito 6'- OL Álcall-fedspélto sienito 
em quartzo 6 -Álcali-feldspato !'' Quartzo srenrto 

2- Álcali- feldspato Sicnrto s·- Ouar tzo monzonrto 
granrto 7- Sienrtu g•_ Quartzo rnunzodrorito /Ouar 

3 Granrto 8 MüllZOilltO tzo r nonzoyahro 
3a- S1enogranrto 9- Monzoc.Jionto/ lrJ•_ Quartzo dror1to/Oz gabro 
3b- Monzugranito Mon1ogahro 

Frg 1 4 --Rochas do Complexo Xrngu Análise moda I segundo Streckeisen (1975) 
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nio, salvo poucas exceções, encontra-se presente apenas na ma
triz As alterações mais frequentes são a sericitização e argilização 
Em alguns exemplares, os cristais de microclínio estão tensionados, 
com extinção ondulante, mostrando recristalização Em uma lâmina 
foram observados cristais com bordos denteados 

O plagioclásio (oligoclásio-andesina), neste grupo, é menos 
abundante que o microclínio, e está quase sempre sericitizado e 
saussuritizado, e menos freqüentemente argilizado ou algo microcli
nizado. A geminação obedece, via de regra, à lei da Albita, às vezes 
combinada com Carlsbad Nas rochas porfiríticas e porfiroblásticas 
o plagioclásio é o fenocristal ou porfiroblasto predominante Em vá
rias lâminas foram observados cristais zonados com núcleos mais 
cálcicos que os bordos Cristais fraturados, tensionados e com ex
tinção ondulante ocorrem com frequência As principais inclusões 
são de quartzo, biotita e epídoto, observando-se em algumas se
ções intercrescimento antipertítico 

A biotita, principal mineral varietal, apresenta pleocroísmo 
pardo-avermelhado, ou de amarelo-acastanhado a castanho
escuro Está frequentemente cloritizada e, algumas vezes, alterada 
para óxido de ferro Não raro, ocorre associada a muscovita, epído
to e opacos Existem lâminas que apresentam inclusões de rutilo. 

O epídoto, algumas vezes, parece ser primário, mas frequente
mente é produto de alteração juntamente com clorita, sericita, leu
coxênio, carbonato, minerais argilosos e óxido de ferro. Outros 
acessórios são titanita, zircão, allanita e opacos 

11. Granodioritos 

Neste grupo são incluídas as rochas com razão de feldspato maior 
que 65%. Macroscopicamente as rochas, em geral, têm cor cinza
claro, às vezes cinza-médio-esverdeado ou rosado As texturas 
são granular xenomórfica, com variações para hipidiomórfica, tendo 
algumas amostras textura granoblástica. A granulação varia de fina 
a grosseira, mas predominam as granulações médias e grossas 

Ao microscópio observam-se texturas granular xenomórfica a hi
pidiomórfica, e menos frequentemente granoblástica. Os minerais 
essenciais são quartzo, plagioclásio e microclínio, sendo a biotita o 
varietal principal, ocorrendo com menor frequência hornblenda e 
muscovita. 

Apenas três lâminas foram submetidas à análise moda i, calcula
das à base de 500 pontos por lâmina. A composição de outras duas 
amostras foi calculada a partir de percentuais estimados (Tab 
1 111). Neste grupo, o quartzo é essencialmente xenomórfico, com 
extincão ondulante, saturado e fraturado. Algumas vezes, ocorre 
em agregados microcristalinos com textura sacaróide. Em uma lâ
mina observaram-se alguns grânulos com figura de interferência 
biaxial e, quando uniaxial, as isógiras são pendulantes. 

O plagioclásio é o mineral dominante, podendo, algumas vezes, 
ser o único feldspato na rocha Ocorre, principalmente, em cristais 
hipidiomórficos e, menos comumente, idiomórficos e xenomórfi
cos. Alguns cristais apresentam-se retorcidos e fraturados, não 
sendo raros aqueles zonados com núcleo mais cálcico Em algumas 
amostras ocorrem intercrescimentos mirmequíticos. Alterações tais 
como saussuritizacão e sericitizacão são as mais frequentes, porém 
ocorrem também ~icroclinizaçã~, argilização e alteração para car
bonato. Os cristais apresentam-se comumente geminados segun
do a lei da Albita e, às vezes, ocorrem combinações Albita
Carlsbad. As inclusões mais comuns são de quartzo e opacos 

O microclínio, frequentemente pertítico ou micropertítico, é o 
mineral moda! menos comum. Sua gemi nação em malha apresenta
se em quase todos os exemplares Em uma lâmina observou-se a 
presença de antipertita Ocorrem cristais tensionados e alguns são 
de neoformação por um provável enriquecimento metassomático 
de potássio 

A biotita, frequentemente cloritizada, é o principal varietal, apre
sentando pleocroísmo que varia de castanho-amarelado a castanho
escuro, mas ocorrem exemplos com biotita verde Algumas vezes, 
as placas de biotita mostram-se fortemente distorcidas, fraturadas 
e invadidas por agregados microgranulares de quartzo e epídoto 

A muscovita é um mineral pouco frequente, e, às vezes, está as
sociada com clorita subordinada A clorita é mineral secundário que 
ocorre por alteracão de epídoto, plagioclásio, biotita e hornblenda, 
que também apr~senta-se alterada para tremolita-actinolita. O epí-



doto ~corre como constituinte primário e por saussuritização do pla
g1oclas1o Igualmente secundários são sericita, carbonato, leucoxê
nio e argila-minerais Os demais são zircão, apatita, opacos, allani
ta, rutilo e titanita 

111 Migmatitos e anatexitos 

Associam-se a este grupo as rochas cujas descricões macro e mi
croscópicas estabelecem uma classificação pre.dominantemente 
estrutural Macroscopicamente as amostras apresentam, em geral, 
cores esbranquiçada, rosada, cinza-claro e cinza-médio com varia
ções escuras nas amostras de paleossoma As texturas são grano
blásticas e granulares, e a granulação varia amplamente desde fina 
a grosseira com predomínio de granulação média Muitas amostras 
mostram-se orientadas, outras são isótropas, havendo casos com 
estrutura nebulítica e outras estruturas próprias de migmatitos 

Ao microscópio observam-se texturas granulares xeno a hipidio
mórficas e granulação média 

Na parte máfica (paleossoma) as rochas são constituídas essen
cialmente de plagioclásio (An

30
) e piroxênio, e como acessórios 

encontram-se os opacos, sendo anfibólio e biotita os varietais Ape
nas uma amostra consta de exame microscópico Esta amostra tem 
textura intergranular e intersertal e é constituída por plagioclásio 
(An

90
), ortoclásio, piroxênio (pigeonita), olivina, carbonato, opacos, 

serpentina, talco, anfibólio e biotita 
O plagioclásio está levemente zonado e inalterado O álcali

feldspato (ortoclásio) ocorre como pequenos cristais com gemina
ção Carlsbad O calco-sódico parece ser o dominante entre os dois 
feldspatos A pigeonita tende a formar concentracões locais e 
quando alterada dá origem a agregados de cummingt~nita, mas i~ to 
é raro O carbonato ocorre em espaços intergranulares e contornan
do os f~ldspatos Os opacos, largamente de origem primária, foram 
em parte liberados durante a serpentinização A biotita é rara 

Nas partes félsicas, as amostras laminadas çompÕem-se essen
cialmente de quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato, e como aces
sórios têm-se epídoto, carbonato, clorita, allanita, opacos, zircão e 
apatita Biotita e muscovita são varietais 

O quartzo é sempre xenomórfico (xenoblástico), predominante
mente fino, às vezes microcristalino e, em muitos casos, com extin
ções ondulantes Forma intercrescimento mirmequítico em bordas 
de plagioclásio e, mais raramente, epídoto 

O plagioclásio tem formas variáveis e tende a ser predominante
mente anedral, todavia, tanto cristais hipidiomórficos como eue
drais são comuns A geminação é segundo a lei da Albita, mas não é 
bem desenvolvida Duas lâminas ap1esentam plagioclásios zona
dos A principal alteração é a saussuritizacão; não obstante 
observam-se microclinização, argilização, carbo.natacão e muscovi
tização lntercrescimentos mirmequíticos e combinaÇão de gemina
ção Albita com Carlsbad são comuns 

O álcali-feldspato é o moda I menos abundante, sendo em alguns 
casos raro ou ausente. Tem forma predominantemente anédrica, 
observando-se em uma lâmina cristais euédricos A espécie predo
minante é o microclínio, muitas vezes pertítico ou micropertítico 
Ocorrem substituições e invasões por material felsítico microcrista
lino A geminação característica do microclínio (Aibita-Periclíneo) 
está quase sempre presente; alguns cristais têm extincão ondulante 
e são sericitizados. Outras espécies são ortoclásio e ·albita, porém 
mu1to raramente. 

Biotita é o varietal mais freqúente, todavia, apresentando-se 
quase sempre cloritizada. Epídoto e carbonato costumam ocorrer 
devido a ataques de soluções tardias sobre a rocha A muscovita 
normalmente se desenvolve sobre o plagioclásio Clorita e epídoto, 
quando provenientes da alteração da hornblenda, são de origem 
metamórfica. Senc1ta ocorre por alteração de feldspato 

IV Gnaisses 

Neste grupo, encontram-se aquelas rochas que denotam um conspí
cuo bandeamento Macroscopicamente os gnaisses apresentam 
textura granoblástica e granolepidoblástica, estrutura bandeada, 
cores cinza-claro a escura, às vezes esverdeada ou esbranquicada e 
granulação fina a média. · 

Ao microscópio exibem textura granoblástica a granolepidoblás
tica e subidioblástica, estrutura bandeada, e granulação fina a mé-

dia. Quartzo, plagioclásio, muscovita e biotita ocorrem ubiquamen
te O álcali-feldspato quando presente é abundante Os outros 
constituintes são clorita, epídoto, carbonato, apatíta, zircão, turma
lina, opacos e titanita 

A estrutura bandeada exibe níveis ricos em quartzo e feldspato 
intercalados com bandas mais delgadas ricas em minerais micá
ceos Esta estrutura é acentuada por variações texturais do quart
zo, que forma agregados ora de granulação muito fina, ora mais 
grosseira, sempre em faixas paralelas ao bandeamento Os minerais 
micáceos mostram uma preferência pelas faixas quartzosas de gra
nulação mais fina 

O plagioclásio está, em geral, desprovido de geminações; às ve
zes estas ocorrem, porém, mal desenvolvidas; seus blastos têm for
mas poligonais e alguns cristais sericitizados são xenomórficos As 
alterações são para carbonato e microclínio Ocorrem intercresci
mentos mirmequíticos 

O microclínio, quando presente, ocorre em agregados granoblás
ticos, às vezes subidioblásticos, com sua geminacão Albita
Periclíneo, não raro, deformada É freqúentemente perÚtica 

A biotita tem pleocroísmo amarelo-acastanhado a castanho
escuro; frequentemente é algo esverdeada e exibe estrutura sagení
tica Algumas vezes, predomina sobre a muscovita, às vezes não 
As micas ocorrem tanto paralelamente como oblíquas à estrutura 
da rocha, chegando a formar ângulos de até 80° 

Os diversos minerais acessórios ocorrem principalmente nas fai
xas enriquecidas em micas, salvo o carbonato que está mais pre
sente nos níveis mais qua rtzosos 

1 2 2 2 - Complexo Goiano 

A) Generalidades 

Devem-se a Leonardos (1938, apud Ribeiro Filho et a/ii, 1978) as 
primeiras referências às rochas arqueanas no Estado de Goiás, des
crevendo, entre outras litologias, a presença de gnaisses de compo
sição diorítica nas proximidades de Goiânia 

Barbosa et ali i ( 1966) individualizaram três unidades no Comple
xo Basal Brasileiro, designando a mais ahtiga delas como Pré
Cambriano (lndiferenciado) Descreveram, na porcão sudeste do 
Projeto Araguaia, rochas tais como: paragnaisses. com intercala
ções locais de metabasitos; migmatitos, granitos e milonitos 

Almeida (1967a) distinguiu 4 ciclos tecto-orogênicos na região 
central de Goiás, sendo que os dois mais antigos foram incluídos 
num complexo indiviso, que provisoriamente chamou de Complexo 
Basal, que seria correspondente ao Pré-Cambriano lndiferenciado 
de Barbosa et a/ii (op cit) Descreveu-o como constituído de "gran
de variedade de rochas gnáissicas, migmatitos, metabasitos e di
versas eruptivas, ocorrendo, subordinadamente, micaxistos, meta
conglomerados e quartzitos" 

Almeida ( 1968), tecendo consideracões sobre a evolucão tectô
nica do Centro-Oeste brasileiro no Prot~rozóico superior, ~erificou a 
impossibilidade de divisão do Complexo Basal, julgando-o mais anti
go que 1 100 milhões de anos, constituído por vários tipos de 
gnaisses, sendo frequentes os hiotita gnaisses, os gnaisscs hósi
cos, a hornblenda ou piroxênio, gnaisses kinsigíticos e vários tipos 
de migmatitos Cita ainda leptinitos, biotita xistos, mármores, 
quartzitos, metaconÇJiomerados 

Barbosa et ahi ( 1969), referindo-se ao Pré-Camhriano lndiferen
ciado da área do Projeto Brasília, descreveram-no como formado 
por um complexo de rochas gnáissico-graníticas com intercalacões 
locais de xistos, quartzitos, anfibolitos, etc Os xistos tFJriam origem 
diaftorética, representando antigas zonas de falhas, muitas vezes 
associadas a milonitos As rochas dessa unidade, em sua maioria, 
seriam plagioclásio-biotita-gnaisses de composição granodiorítica, 
havendo, porém, verdadeiros tonalitos Os autores admitiram que 
em muitos locais da área, devido às diversas fases diastróficas que 
afetaram a região, e também à erosão que atuou deixando apenas 
resquícios do Grupo Araxá, torna-se difícil a distinção entre essas 
duas unidades 

Almeida & Hasui ( 1969), baseando-se em número relativamente 
escasso de datações radiométricas, analisadas pelo método K/Ar, 
reconheceram, entre os Cratons do Guaporé e São Francisco, 3 fai
xas principais que são: a faixa de estruturas pré-uruaçuanas, remo
bilizada, parcialmente, nos Ciclos Uruaçuano e Brasiliano (Comple-
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xo Basal); a faixa de estruturas eugeossinclinais uruaçuanas (Grupo 
Araxá); as faixas miogeossinclinais Paraguai-Araguaia. Para a pri
meira faixa obtiveram idades de 3 000 MA na região de Ceres, em 
anfibólios de um anfibolito e de um metabasito. Segundo Almeida & 
Hasui (op cit ), cifras menores de até 480 MA foram encontradas e 
são interp1etáveis como devidas à perda de argônio por remobiliza-
cão em ciclos orogênicos mais novos e soerguimentos · 
· Bürbosa et alii ( 1970a), na região do Triângulo Mineiro, chama
ram de Complexo Granito-Gnáissico às rochas mais antigas da área, 
sotopostas aos 'xistos do Grupo Ara xá, constitufdo de um complexo 
de g1anitos e gnaisses, essencialmente de composição granodioríti
ca, com intercalações de anfibolitos Também aqui, em consonân
cia com o que Barbosa et alii ( 1969) verificaram na área do Projeto 
Brasília, o contato entre o complexo e os Xistos Araxá não é nítido, 
notando-se sempre uma zona de transição com xistos feldspáticos 
ou gnaisses bandeados O metamorfismo que afetou essa unidade 
corresponderia à fácies anfibolito médio. 

Barbosa et alii ( 1 9 70b), na região do Projeto Goiânia, reconhece
ram rochas ela fácies anfibolito baixo a alto, atingindo a fácies gra
mllito. referidas como Complexo Basal, e sendo similares a outros 
e11Cont1aclos mais a norte, situando-o no Pré-Cambriano Inferior, co
mo proposto po1 Almeida & Hasui (OfJ cit ! 

Linclenmayer I 1 9 70, apud Motta et ali i, 1 97 2), na área do Proje
to Niqueliinclia, suue1iu urna tríplice divisão para o Complexo Basal, 
"envolvendo uma Sequência G1anulítica mais antiga (piroxênio e 
hornblenci<J granulitos, leptinitos, qranacla-silin1anita-quartzitos e 
noritos), urna Sequência Gniiissica ele posicão intermediária (gnais
ses qualtzo-felcisráticos, por vezes, granéltíferos e i1wa1iavelmente 
cataclasacios ou mesmo rnilonitizélclos, com se1 icita xistos junto a 
falhilrnentos), e ror fim o "Complexo elo Tocantins" 

'Almeida ( 1971) p1opôs ulnil ciivisão SJOOc•onolóçJica t1íplice para 
o Pré Cambri0no d0 Arné1ica cio Sul, cujos li1" tes COilV811CiOnélis se
I iam: Pré-Cam1J1iano Inferior: mais ele 2 600 MA; Pré-Cambriano 
Médio: 1 800 0 2.600 MA; Pré-C:<Jmbriano Superior: 570 a 1 800 
MA Dentro desse escopo, o Compléxo Basal teria rochas elo Pré
Carnbliano lnferi01 no alto da bacia elo rio Tocantins em Goiás (Ha
sui & Almeida, 19701, e possivelmente na área a oeste ele Goiânia, 
mapearia por Nilson & Motta ( 1969) 

Linclenrnayer (197'21 observou CJUe dentro do Complexo Goiano 
pociem ser distingui elos ciuas unidades principais:" A primeira cons
titui uma faixér ele rochils flUe mostram o mais elevado grau meta
mórfico cio conjunto, poclenclo i1 até à fácies granulito e ocupa a par
te central do Estado ele Goiás, estendendo-se, na direção N-S, eles
de Cani1lllaVi1 até Goiâniil, quando inflete para SE; esta faix0 é com
posta, [)lincil'illmente, cie gnaisses gábricos, charnoquitos, metnga
bros, metaclioritos, etc , onde se localizam os grandes e móclios 
complexos máfico-ultramáficos cie Canabr;lVa, Niquelânclia, Barro 
1\lto e Ame1icano do Brasil, Mang;1ball e li e Fronteira elo Norte, res
pectivamente A seguncia unidade oco~re a leste e oeste ciessa faixa 
central, sendo constituída cie 1ochas elo grau de metamorfismo me
nos elevado, cujas fácies ~Jruclam ele epícloto-anfibolito a anfibolito, 
preciominanclo entre os diversos tipos petrográficos, granitos, 
ÇJiluisses cic composicões va1iadas, muscoviticos e/ou biotíticos e, 
po1 vezes, hornblênclicos, que pocieriam representar o continente 
pré Araxá" 

Baeta JCmi01 et alii (19721, na órea do Projeto Goianésia-Barro 
Alto, reconheceram somente duas das subdivisões propostas por 
Nilson & Nlotta (OfJ c1t I pmD o Complexo Basal, quais sejam: con
junto gnáissico e conjur1\', Diroxenito-gnaisses gábricos As varieda
de;; litológicas observéldils vão cl8 fácies epídoto-anfibolito a granuli
to, sendo comuns efeitos rJiaftoréticos, e compreendem uma varie
délcle ele r:>r:ilns pn1aqnáissicas, cujos tipos petloÇJráficos princirais 
silo: l>iotitn gnaisses, biotita-hornblencla gnaisses, hornblenda 
unai~:ses lgramditos) com leptinitos, granada quartzitos, anfibolitos 
e lllllscovita xistos suborclinaclos Da mesma f01ma que Barbosa et 
n/11 ( 1969, l970a) observaram que "os contatos entre 10chas elo 
Complexo 8asal e os motasseelimentos Araxó não são níticios, ne
""ssit<Jildo rle estudos objetivos em rnai01es escalas para a sua ca
r<~cterizaciío" Baseados na proposição de Almeida (1971 ), que es
tahclr'r:eu rl limite máximo de 1 400 MA pala o início ela seclirnenta
'·'"1 ~\1axó, e na ausência ele 1efl1esentantes em Goiás elo Ciclo Geo
loé tônico Espinhaço ( 1 300-1 800 MAl, concluíram por uma idade 
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pré-cambriana inferior a média (?) para as rochas do Complexo Ba
sal 

Barbosa & Costa ( 1973) referindo-se às rochas aflorantes na 
maior parte da Folha Divinópolis (SC 23- Y-C) e no terço oriental da
quela de Gurupi (SC 22-Z-D), bem corno na Folha ele Porto Nacional 
(SC 22-Z-B) incluídos na área IV do Projeto Letos, valeram-se da 
expressão: Pré-Cambriano IV - Complexo Metamórfíco
Migmatítico, de moclo a corresponder ao Complexo Basal (Almeida, 
1967a) ou Pré-Carnbriano lndiferenciaclo (Barbosa et alii, 1966) 
Na área em apreço, Barbosa et a/li (op cit ) individualizaram as se
guintes unidades litológicas: gnaisses e migmatitos, cataclasitos, 
quartzitos, anfibolitos e rochas básico-ultrabásicas 

Motta et alii ( 1 9 7 2) introduziram novos dados à proposição da 
subdivisão tríplice do Complexo Basal ele Lindenmayer (apud Motta 
et a/li, op c1t ), conservando a "Sequêncía Granulítica"; quanto à 
"Sequência Gnáissica", chamaram-na de "Conjunto 
Cata elástico", anteriormente considerado por Linclenmayer (op 
cit ) como pertencente, em parte, ao que ele chamou de sequência 
inferior do Grupo Araxá O conjunto cataclástico constitui-se de 
gnaisses cataclásticos, xistos e/ou gnaisses rniloníticos, silexitos e 
filonitos, além ele seus produtos internpéricos e possivelmente diaf
toréticos (retrometamorfisrno) Na Sequência Granulítica, ainda du
vidosa quanto aos termos litológicos, de um modo geral 
enquadram-se qranulitos félsicos ou rochas afins (quartzitos, etc ) 
e rochas ele composição gábrica ou anfibolítica O Conjunto 
Anfibolito-Gnáissico é integrado por gnaisses e anfibolítos Na inter
pretação daqueles autores, as evidências de urna tectônica rígida 
são mais acentuadas no Complexo Basal e, no caso específico da 
área, as rochas de fácies metcmórficas mais altas (granulítos) são 
as de idades mais antigas 

Pena et a/li' (1975) noticiaram ser o Complexo Basal, na área do 
Projeto Goiânia 11, composto por biotita gnaisses, hornblenda-biotita 
gnaisses, rnigrnatitos, granitos e rochas afins com lentes de leptini
tos e rnetagabros, e propuseram um modelo evolutivo para a mes
ma área, extensivo para toda a faixa de ocorrência do que conside
raram Maciço Central Goiano Nesse modelo, a translação lateral cie 
placas continentais e posterior choque provocaram o amarrotamen
to dos sedimentos contidos em suas margens continentais, causan
do deformação plástica e grandes falhas, sendo as de empurrão pa
ralelas, e as ele rasgarnento perpendiculares à linha de sutura Este 
processo provocaria a formação de duas zonas de dobramentos 
(Pa1aguai-Araguaia e Brasília), colocadas entre dois escudos e se
paradas pelo Maciço Cent1al Goiano, em simetria tectônica bilate
ral, com as margens elas "Plataformas do Guaporé e elo São Francis
co", manifestando idêntica evolução tectônica Pena et a/li' (op 
c1t ), baseados nesse raciocínio, concluíram: "O Maciço Central 
Goiano seria nesse esquema ou um rnícrocontinente colocado entre 
2 rlacas maiores ou seria formado por blocos falhados das margens 
continentais, ucunhaclos entre os sedimentos que suportavam, em 
zona de fossa tectônica" 

Nos domínio& da Folha SD 22 Goiás, o DNPM ( 19 7 5a) valeu-se 
da designação Pré-Carnbriano lndiferenciado no sentido de como 
propuse1am Ba1bosa et alii (op cit) para caracterizar: " rochas 
gnáissicas, desde granulíticas e granodioríticas, a tonalíticas com 
intercalacões locais ele metabasitos, cataclasitos, escarnitos, gra
nulitos e ·charnoquitos, com fácies metamórficas que vão desde o 
epícloto-anfibolito a granulito, predominando o primeiro Ern zonas 
cataclásticas ou de grandes falharnentos, é comum a intt:rferência 
de fenômenos diaftoréticos com aparecimento de faixas ele xistos 
verdes" Servindo-se das análises radiométricas então existentes, 
foi possível apresentar a seguinte evolução geológica para o período 
Pré-Araxá: "O Pré-Cambriano lndiferenciado ou Complexo Basal 
Goiano representa um conjunto de rochas formado em diversos ci
clos tectono-orogênicos e, pelo menos, grande parte delas repre
senta o embasamento sobre o qual se depositou o Grupo Araxá. Du
rante esses ciclos, as rochas foram intensamente dobradas, migma
tizadas e granitizadas, soflendo intrusões graníticas, sieníticas e bá~ 
sicas O aparecimento elos grandes complexos básico-ultrabásicos 
da Folha está relacionado a essa sucessão ele eventos ela fase Pré
Araxá A superirnposição ele ciclos tecto-orogênicos mais jovens 
provocou o rejuvenescimento de grande parte dessas rochas, cons
tituindo um complexo polimetarnórfico, com padrões geocronológi-



cos bem heterogêneos Uma parte dessas rochas formou-se no Ci
clo Transamazônico (cerca de 2.000 MA); outras, entretanto, são 
mais antigas Nesse ciclo deu-se a estabilização de 2 áreas cratôni
cas, muito importantes para a evolução dos ciclos posteriores: o 
Craton do Guaporé, localizado a oeste e noroeste, e o Craton do São 
Francisco, localizado a leste da Folha" 

Às rochas pré-cambrianas do sudeste da área em pauta, o 
DNPM ( 19 75b) denominou informalmente de "Pré-Cambriano lndi
ferenciado do Sudeste da Folha", onde registrou 7 conjuntos litoló
gicos distintos, quais sejam: complexo gnáissico-migmatítico, gra
nitos e tonalitos, xistos verdes e anfibolitos, rochas sedimentares e 
vulcânicas epimetamórficas, granófiros, andesitos e rochas básico
ultrabásicas Como será visto no decorrer deste trabalho, alguns 
dos termos litológicos supracitados foram formalizados como uni
dades geológicas distintas 

Almeida, Hasui e Brito Neves (1976) distinguiram, na região 
central de Goiás, pelo menos 4 ciclos tecto-orogênicos acompanha
dos da evolução metamórfica para as rochas pré-cambrianas dessa 
área. Os 2 mais antigos incluem-se num complexo ainda indiviso, 
que chamou de Complexo Basal, constituído sobretudo de grande 
variedade de rochas gnáissicas, migmatitos, metabasitos e diversas 
eruptivas, ocorrendo subordinadamente micaxistos, metaconglo
merados e quartzitos. Os outros dois incluem o Grupo Araxá e o 
Grupo Canastra. 

Bentes, Mefelo e Ohofugi ( 1 971) mantiveram a denomina cão de 
Complexo Basal para o embasamento cristalino da área do Projeto 
serra da Mesa, no qual identificaram "um complexo granito
gnáissico, entremeado localmente por "suítes" de rochas que po· 
dem ser quartzitos, xistos, anfibolitos e outros, além de entrecruza
dos por veios de rochas de todo tipo, desde máficas a silicosas" 

Carvalho (1977) explanou sobre aspectos atuais da exploração 
mineral no Estado de Goiás, reportando-se ao Complexo Basal goia
no nos termos que seguem: "Sua fácies metamórfica vai de 
epídoto-anfibolito a granulito, podendo apresentar, contudo, even
tuais xistos verdes diaftoréticos Seus tipos petrográficos mais co
muns estão agrupados num conjunto granito-gnáissico com interca
lações locais de metaultrabasitos, metabasitos, charnoquitos, gra
nulitos, escarnitos e cataclasitos diversos, todos eles mostrando, 
entre si, complexas relações estratigráficas e tectônicas" Como 
mineralizações associadas possíveis, citou a existência de amianto 
crisotila, sulfetos de cobre e níquel e demais associados, relaciona
dos à sequência de rochas máfico-ultramáficas metamorfizadas Ci
ta ainda a possibilidade de urânio. 

Marini et alii (1977) correlacionaram ao Complexo Basal Goiano 
os gnaisses granodioríticos de Trombas e Montividiu, os quais se 
caracterizam por grandes afloramentos de gnaisses, em geral de as
pecto granítico ou granodiorítico, associando-se-lhes, frequente
mente, pequenos corpos de anfibolitos, lentes de quartzitos e, oca
sionalmente, gnaisses sieníticos Os granodioritos da região de 
Montividiu foram situados, com reservas, no Pré-Cambriano Infe
rior 

Araújo et alii ( 1978) reconhecer<Jm três associações litológicas 
integrantes do Complexo Basal, fundamentados, principalmente, 
em características petrográficas: Conjunto Gnáissico, constituído 
por biotita gnaisses, biotita-muscovita gnaisses e, localmente, 
hornblenda gnaisse; Conjunto Cataclástico, constituído predomi
nantemente por gnaisses porfiroblásticos e Conjunto Gnáissico' 
Anfibolítico, constituído por gnaisses e anfibolitos 

Ribeiro Filho et alii (1978), na área do Projeto Geologia daRe
gião Pilar- Mara Rosa, descreveram o Complexo Basal como sendo 
constituído "de um conjunto de rochas muito antigas, de idade ar
queana, altamente metamórficas, de fácies granulito. Compõe-se 
dominantemente de gnaisses graníticos e granodioríticos, leptini
tos, granulitos e migmatitos ácidos, com certa homogeneidade lito
lógica e que se constituem no embasamento cristalino sobre o qual 
se desenvolveram as seqi.Jências magmáticas e sedimentares, pro
vavelmente transamazônicas da "Associa cão Metamórfica de Pilar 
de Goiás" ' · 

A quase totalidade dos autores que trataram da unidade em foco 
utilizaram-se das expressões: Complexo Basal Goiano, Complexo 
Basal e Pré-Cambriano In diferenciado como sinônimos Os dados de 
que se dispõe até o momento impossibilitam uma caracterização 

adequada desta unidade tecto-orogenética; a evidência de deforma
ções polifásicas, com a consequente atuação de fenômenos de na
tureza termo-tectônicos, condicionadores ele processos de intensos 
rejuvenescimentos isotópicos, vem, a propósito, corroborar a com
plexidade litoestrutural registrada na área em ap1 eço 

As informações de natureza geocronológica de que se dispõe 
presentemente denotam flutuações marcantes na coluna elo tempo 
geológico; para ilustrar alguns aspectos da complexidade tectono
estrutural desta área, considerem-se, por exemplo, as informações 
geocronológicas atinentes ao Complexo Colméia, de Costa ( 1980, 
apud Hasui, Costa e Abreu, 1 980) e o Complexo Basal Goiano; no 
primeiro têm-se 2 isócronas de referência com idade de 2 700 e 
1 800 MA e respectivas razões iniciais da ordem de O 704 e 
O 71 9; esses valores de razão inicial indicam a época de formação e 
atuação do Ciclo Transamazônico, respectivamente; na região com
preendida entre Paraíso do Norte e Porto Nacional são comuns ro
chas graníticas com idades brasilianas; fato como este parece não 
ocorrer a sudeste da última localidade onde se tem idade convencio
nal da ordem de 2 069 ± 74 MA em rocha da Suíte Intrusiva lpuei
ras; é de se ressaltar que a noroeste do Grupo Santo Antônio as ro
chas graníticas mostram-se intensamente rejuvenescidas, fato este 
que se repete na região de Barrolândia, deixando ele existir no Com
plexo Colméia Fica, assim, difícil de visualizar-se tão complexo fe
nômeno de rejuvenescimento em áreas muito localizadas, já que pa
ra H as ui et alii ( 1980) " os dados Rb/Sr forneceram resultados de 
2 000, 950 e 550 MA a SE do Lineamento Transbrasiliano; a NO, 
apenas um resultado de 700 MA foi obtido" Outro fato a mencio
nar é o de que, em certos locais, principalmente na região de Paraíso 
do Norte de Goiás, nota-se um contato graclacional entre rochas do 
Complexo Basal e do Grupo Estrondo (Hasui; Hennies; lwanuch, 
1975), não se ve1ificanclo discordância entre os mesmos 

Em virtude do exposto e, considerando a complexidade litológica 
e estrutural que as rochas dessa unidade apresentam, e, devido ao 
fato de que as sequências tipicamente parametamórficas são apa
rentemente concordantes com as rochas granito-gnáissicas e gra
nulíticas mais antigas, propõe-se aqui a denominação Complexo 
Goiano, evitando-se o termo "Basal" de Almeida (1967a), já que 
nem todas as litologias presentes em tal unidade poderão ser consi
deradas basais às que as superpõem 

B) Distribuição na área 

O Complexo Goiano encontra-se representado no canto sudeste da 
Folha, abrangendo parte das Folhas SC 22-Z:.-D e SC 22-Z B, 
adentrando-se na Folha se 22-X-D, sobre a qual Selpenteia o rio 
Tocantins. Constitui faixa de direção aproximadamente N-S, ent1e 
os metamorfitos do Grupo Estrondo a oeste, e os sedimentos paleo
zóicos que o recobrem a norte e a leste. É recoberto em g1ande par
te por uma intensa a extensa sedimentação terciá1ia, principalmen
te a SSO de Brejinho de Nazaré, e a leste do rio Tocantins Quando 
formando relevo montanhoso, encontra-se capeado por sedimentos 
paleozóicos ela Bacia do Parnaíba, como no polígono Brejinho de Na
zaré, Porto Nacional, Fátima e Paraíso do Norte de Goiás 

A rodovia BR-1 53 marca grosseiramente a faixa de transição en
tre esta unidade e os xistos do Grupo Estrondo, havendo um intro
metimento da mesma entre as localidades ele Fátima e Paraíso do 
Norte de Goiás, atingindo as proximidades do vilarejo de Cbapada 
de Areia A litologia principal dessa faixa está melhor 1epresentada 
junto à localidade de Campo Maior, onde aflora f01mando pequena 
serra Trata-se de granito tardicinemático, ou mesmo anatético, 
com orientação pouco desenvolvida, exibindo granulação fina a mé
dia, às vezes muito grossa Essas características são pouco variá
veis em toda a área de ocorrência, havendo discrepâncias tão
somente na forma de aflorar, ou seja, sob a forma de blocos, ou co
mo lajedos em permeio à sedimentação terciária 

De Paraíso do Norte de Goiás para Chapada de A1 e ia, a 4 km da 
primeira localidade, têm-se vicinais que seguem para as fazendas 
Sítio do Meio e Boa Vista Na primeira, encontra-se migmatito alte
rado, passando a uma rocha calcossilicatada, rica em epídoto e com 
mineralização cuprífera, que foi objeto de' pesquisa pela METAGO 
Na segunda, além de rocha calcossilicatada, ocorre ainda gnaisse 
leucocrático médio 'a grosseiro, textura granoblástica, composto 
por quartzo, álcali-feldsp9to e plagioclásio Essa litologia também é 
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inferida nos primeiros 1 7, 5 km da G0-364, trecho Paraíso do Norte 
de Goiás- Monte Santo, já que a vicinal à esquerda da mesma apre
senta litologia semelhante Nessa estrada de Chapada de Areia, são 
comuns afloramentos de granito orientado ser.-:elhante ao de Cam
po Maior, onde seus limites a oeste confundem-se com os metasse
dimentos do Grupo Estrondo 

Entre a BR-1 53 e o rio Tocantins, uma variada gama litológica 
está presente, ocorrendo dentre outros: granitos, gnaisses, migma
titos, granulitos, anfibolitos e rochas afins Na estrada que liga Gu
rupi a Peixe, rochas dessa unidade ocorrem sob a forma de peque
nas colinas ou cristas alinhadas, flutuando em uma sedimentação 
cenozóica intensa, que aparece nas imediações dessa estrada, e 
também em vicinais para as fazendas Guanabara e São Sebastião 
De um modo geral, trata-se de gnaisse, ou mesmo granito orienta
do, com granulação que varia de fina a grossa, textura granolepido
blástica, com incipientes efeitos de migmatizacão As variacões en
tre os afloramentos residem na granulometria: a presença ~aior ou 
menor de veios pegmatíticos e aplíticos, assim como na intensidade 
dos efeitos cataclásticos 

Na antiga BR-1 53, com início em Gurupi e rumo norte, 
percorrem-se 29 km em terrenos do Complexo Goiano A 6,3 km de 
Gurupi ocorre barranco de rocha granítica alterada, que passa a 
ocorrer a 13,2 km sob a forma de blocos de uma rocha migmatítica 
leuco a mesocrática, fanerítica fina a média, textura granolepido
blástica, composta por quartzo, biotita e plagioclásio, este, às ve
zes, formando porfiroblastos É cortado por porções mais grossei
ras, assim como vênulas esbranquiçadas grosseiras de plagioclásio 
A foliação, medida 1,1 km adiante, tem atitude de N1 0°0/34°SO, 
apresentando aí estruturas de fluxo, e cortadas por fraturas N20 o E 
e N20°0 O afloramento mais típico encontra-se a 3,1 km adiante, 
onde essa rocha se acha cortada por veios de granito tardicinemáti
co, que representam o leucossoma da rocha, com estruturas dos ti
pos schollen, dobrada e ptigmática 

Junto ao campo de pouso de Gurupi sai uma estrada à direita 
que vai para fazenda Boa União, atravessando em seu trecho médio 
litologias do Grupo Santo Antônio A 6,8 km do início ocorre lajeiro 
abaulado, extenso, constituído por migmatito com estrutura dobra
da, apresentando dois tipos texturais distintos no neossoma, ou se
ja, um mais grosseiro e outro mais fino e mais muscovítico, é lín
guas de paleossoma biotítico Na encosta oeste da serra, após lon
go trecho de sedimentação terciária, tem-se ilha de rochas do com
plexo, sob a forma de lascas pontiagudas representadas por um 
gnaisse porfiroblástico No seio e na borda leste têm-se pequenos 
afloramentos de anfibolito, às vezes alterado a anfibólio xisto, com 
foliação variável de um afloramento a outro, com atitudes 
N35°E/58°-70°SE e N27°E/45°NO, direção concordante com o 
trend estrutural do Grupo Santo Antônio Em contato com o anfibo
lito, no leito de um córrego, ocorre gnaisse com textura granolepi
doblástica, foliação N20°E/subvertical NO, onde se alternam ban
das félsicas e máficas Após 5,3 km desse gnaisse, expõe-se aflo
ramento de um granulito félsico, foliado, com boudins de quartzo 
dobrados, enriquecido em plagioclásio, tendo ainda biotita, horn
blenda e hiperstênio 

Iniciando-se a 7,0 km de Gurupi, na antiga BR-153, há uma vici
nal para as fazendas Cabeceira Grande e Bom Jardim, onde, na qua
se totalidade de sua extensão (48,2 km), a cobertura cenozóica 
torna-se marcante O primeiro afloramento acha-se a 3,1 km do iní
cio, rep. e sentado por travessões de um granulito má fico, com um 
agregado granoblástico marcantemente orientado e bandeamento 
N 2 5o O vertical, com predominância de feldspatos e piroxênios so
bre quartzo e hornblenda O próximo afloramento acha-se a 39,3 
km, representado por blocos de dimensões métricas de um augen
gneiss de textura granolepidoblástica a porfiroblástica, com alta 
percentagem de biotita Essa rocha, 2,2 km adiante está em está
gio mais avancado de migmatizacão, sendo cortada por faixas máfi
cas q~e r'epre~entam restos de paleossoma 

Novas ocorrências nessa área acham-se em vicinais à estrada 
da Praia que liga a BR-1 53 ao rio Tocantins, sendo a primeira com 
entrada a 9,6 km da BR-1 53, à esquerda, extensão de 2 km, onde 
ocorrem grandes lajeiros de uma rocha granítica a granodiorítica, 
homogênea, que denuncia efeitos de alto grau de anatexia Após 2 
km dessa entrada, também à esquerda, tem-se vicinal com exten-

38/GEOLOGIA 

são de 12,6 km, terminando na BR-1 53 Nos primeiros 7 km, a ro
cha presente, em afloramentos esparsos, é um granulito com textu
ra granoblástica poligonal, às vezes com estrutura bandeada e 
orientada segundo N23 o O 

Mais para norte, na estrada que demanda de Aliança do Norte 
para Brejinho de Nazaré, passando pela fazenda Ana Paula, os aflo
ramentos concentram-se numa faixa de 22 km, começando a 27,8 
km da primeira localidade, e finalizando junto ao ribeirão do Moia, 
entremeados por depósitos terciários As rochas aí presentes são 
quartzo-monzonito, monzonito, assim como granito porfiroblástico 
rico em álcali-feldspato grosseiro, às vezes cortado por veios finos, 
com estrutura migmatítica do tipo scho/!en ou augen Já no leito do 
ribeirão Moia, em lajeiros abaulados, tem-se migmatito com esfolia
ção esferoidal, foliação N35 o E, e clivagem de transposição N35 o O 
gerando dobramentos na rocha A alternância dos minerais máficos 
e félsicos dá um nítido bandeamento 

Já na estrada principal de Brejinho de Nazaré para Aliança do 
Norte, os afloramentos existentes restringem-se às calhas do córre
go das Lajes e do rio Crixás. No primeiro, ocorre um biotita-gnaisse 
sob a forma de blocos, os quais mostram foliação marcante No rio 
Crixás, ocorrendo sob a forma de lajeiros, esse biotita-gnaisse 
apresenta-se mais bandeado e biotítico, com espessos veios de 
quartzo associados. 

Na Folha SC 22-Z-B, bons afloramentos acham-se na estrada 
que liga o vilarejo de Santa Rita, na BR-153, à localidade de Brejinho 
de Nazaré. Após 11 ,4 km da primeira localidade adentra-se à direita 
até o sopé de uma serra formada por rochas migmatíticas, onde o 
microclínio predomina sobre o plagioclásio A foliação é marcante, 
com alternância de leitos que variam de 3 em a até mais de 20 em 
Junto ao ribeirão dos Bois, 3 km adiante, têm-se lajeiros abaulados 
de grandes dimensões no sopé de uma extensa serra, cuja rocha é 
um migmatito semelhante ao anterior, com bolsões e ve;os de neos
soma dobrados foliacão N 1 3 o E/30 o SE Esse migmatito, mais rico 
em álcali-felds~ato e. com foliação N 1 5o E/7 2 o SE, volta a ocorrer 
2, 8 km adiante, segundo placas no sopé da serra Dá passagem, 5 
km adiante, a um granito e/ou gnaisse porfiroblástico, onde os cris
tais de álcali-feldspato atingem dimensões superiores a 5 em, em 
uníssono com a foliacão No final dessa serra, cuja estrada circunda 
sua borda norte, a 8 ·km desse gnaisse, no córrego das Lajes, tem
se rocha granítica pouco orientada, granulação média, textura gra
noblástica, cortada por diques de rocha máfica 

Na G0-262, trecho Porto Nacional-Fátima, grande parte da 
mesma apresenta bons afloramentos desta unidade, interrompidos 
a meio caminho por sedimentos paleozóicos da bacia do Parnaíba A 
16,7 km da primeira localidade ocorre extenso lajeiro de rocha de 
composição granodiorítica, granulação grosseira, tendo como prin
cipal característica a presença de grandes cristais de álcali
feldspato retangulares Daí a 2 300m, na subida da escarpa, essa 
rocha continua aflorante, notando-se enriquecimento de álcali
feldspato Na borda oeste da escarpa tem-se um granito anatético, 
grosseiro, orientado, textura hipidiomórfica, composto mormente 
por quartzo, álcali-feldspato e biotita Em vicinal à esquerda dessa 
rodovia passando pelas fazendas Aldeia e Saco da Serra, com início 
a 1 5,6 km do rio Tocantins, tem-se o primeiro afloramento a 2,8 km 
do entroncamento Trata-se de um migmatito com estrutura dobra
da, formado por leitos quartzo-feldspáticos e biotíticos, textura gra
nolepidoblástica, granulação média, aflorando continuamente Lito
logia diferente afiara 5, 7 km adiante, constituído por um gnaisse fa
coidal, com cristais retangulares de álcali-feldspato, orientados e di
mensões superiores a 5 em, estando em contato brusco com gnais
se fino Os afloramentos são persistentes, e a 2 km, numa vicinal à 
esquerda que demanda para o garimpo do Ari, encontra-se neste lo
cal biotita-gnaisse, médio, granoblástico, foliação N4 5o E/7 2 o SE 
A mineralizacão aí ocorrente é de ouro, em veios de quartzo 
Continuando-.se na vicinal principal, são contínuos os afloramentos 
rochosos, com variacões texturais e estruturais de granitos orienta
dos a gnaisses e gr~nitos porfiroblásticos grosseiros, os mais co
muns dessa área Em vicinal à direita da G0-262, a cerca de 42,7 
km de Porto Nacional, com destino à G0-364, nos seus primeiros 6 
km são comuns afloramentos de biotita-gnaisses bem foliados, cor
tados por veios quartzo-feldspáticos, assim como lajeiros de mig
matitos 



Na G0-364, trecho Porto Nacional-Paraíso do Norte de Goiás, 
afloramentos dessa unidade acham-se nos baixios e escarpas dos 
altiplanos, onde estão cobertos por sedimentos Generalizando-se, 
as rochas presentes enquadram-se nos termos: gnaisses facoidais 
- os mais abundantes, biotita-gnaisses finos e pequenos p!ugs, ou 
veios de granito tardicinemático O primeiro litotipo tem granulação 
grosseira, textura blastofírica, com fenoblastos principalmente de 
álcali-feldspato, com dimensões de até 7 em, euedrais, formatos re
tangulares A foliação mais proeminente varia de N 20 o -30 o E/SE 
Associados a esse litotipo, com granulação mais fina e mineralogia 
semelhante, ocorrem biotita-gnaisses Granitos típicos ocorrem a 
60,8 km de Porto Nacional e, no caso, associados a biotita
gnaisses finos, homogêneos, dispostos como intercalações nessa 
rocha, ou então, isolados, a exemplo do afloramento junto ao rio 
dos Mangues e na vicinal à direita para a fazenda Olho-d'Água O 
primeiro, com área aflorante pequena, é homogêneo, rico em álcali
feldspato, inalterado, com participação subordinada de biotita, 
muscovita e quartzo, frequentemente escuro O segundo, forman
do pequenas elevações, é semelhante ao primeiro, havendo maior 
enriquecimento em álcali-feldspato, e a muscovita é inexpressiva a 
inexistente Esses corpos são muito semelhantes ao encontrado na 
fazenda Redenção, que se considera intrusivo e inerente à Suíte In
trusiva lpueiras Migmatito nessa rodovia foi encontrado no início 
da vicinal para fazenda Redenção, onde se apresenta com esfolia
ção esferoidal, granulação média, com bandeamento dobrado bem 
nítido 

Na porção a leste do rio Tocantins, onde a sedimentação ceno
zóica é mais intensa, rochas dessa unidade são pouco desenvolvi
das, a não ser na região limítrofe com as serras de Monte do Carmo 
e do Lajeado, seu limite NE Na Folha SC 22-Z-D, têm-se afloramen
tos de gnaisse cataclástico junto e no leito do rio Bagagem Têm 
granulação variável, bandeada, com augens de feldspato e blastos 
de quartzo, fortemente tectonizados No leito desse manancial há 
travessões de gnaisse composto por bandas de granulacão média, 
onde a foliação é bem desenvolvida, com atitude N20°-
30 ° E/70 o NO a subvertical, anisotropia marcante, dada pela alter
nância de faixas milimétricas a centimétricas ricas em biotita, com 
outras espessas de minerais félsicos Afloramento semelhante, mas 
muito alterado, dispondo-se em placas, acha-se na calha do rio Ma
noel Alves da Natividade, junto ao vilarejo de Apinagé Demais aflo
ramentos, isolados, acham-se junto ao vilarejo de Morro, circunda
dos por sedimentacão terciária, despontando em elevacão com uns 
1 00 m de desníveÍ, constituídos por uma rocha gnáis~ica; na G0-
364, a uns 1 O km além do vilarejo Santa Rosa, a rocha presente é 
um ortoquartzito cataclástico 

Bordejando a oeste o corpo granítico de lpueiras, ocorrem raros 
afloramentos de gnaisses, migmatitos e hornfe/s, na estrada que li
ga a G0-364 ao vilarejo de lpueiras Em vicinal à direita para fazen
da São Roque, junto à mesma, tem-se granito orientado, disposto 
sob a forma de blocos; é constituído por megacristais de álcali
feldspato, às vezes sob a forma de augens, imersos em massa es
cura, amorfa, grã-fina, composta por quartzo e ferromagnesianos 
orientados A partir dessa entrada e durante os 26 km seguintes, no 
rumo de lpueiras, destacam-se afloramentos de granitos e gnaisses, 
às vezes com forte variação textura/ e anisotropia variável, até per
feitos migmatitos, como a 16,2 km Aí, sob a forma de abóbadas, 
parcialmente encobertas pelo solo e nos barrancos de um riacho, 
tem-se rocha leucocrática, fanerítica média, cor cinza
esbranquiçado, anisótropa, rica em álcali-feldspato Nota-se folia
ção ondulada, assim como estruturas típicas de migmatito, tais co
mo fluida/, anastomosada e nebulítica Hornfels aparece a 24,2 km 
do entroncamento com a G0-364, caracterizado por textura grano
blástica poligonal, consonante com o caráter magmático da Suíte 
Intrusiva lpueiras 

Na Folha SC 2.2-Z-B, rochas do complexo ocorrem primordial
mente a norte da rodovia G0-262, trecho Porto Nacional-Monte 
do Carmo, havendo apenas um sítio de afloramento dessa unidade a 
sul da referida estrada, nas imediações da fazenda Fronte/ Aí ocor
re rocha granítica em lajeiro abaulado, cujo ,constituinte essencial é 
o álcali-feldspato sob a forma de grandes cristais euedrais É homo
gênea, possivelmente produto de anatexia, ou mesmo do tipo tardi
cinemática Ainda, litologia anômala encontra-se na serra do Lajea-

do, constituído por um pacote de aproximadamente 200 m de um 
xisto muscovitico, cataclástico, com veios pegmatóides, bastante 
alterado, recoberto por sedimentos da Formação Serra Grande 

Numa vicinal à G0-262 para norte, saindo a 37,9 km de Porto 
Nacional, ocorre importante faixa de rochas cataclásticas, granulíti
cas, básicas, migmatíticas e graníticas A mesma cruza a fazenda 
Deus Guarde e termina na G0-134, havendo ótimos afloramentos 
em vicinais secundárias que demandam para leste até a serra de 
Monta do Carmo e do Lajeado, compreendidos entre o rio Água 
Suja a sul e o ribeirão São João a norte Após 6,8 km de seu início, 
atravessa-se uma faixa de quartzito cataclástico de granulação fina, 
edificando morrotes alongados na direção N30 o E, com cerca de 
1 5-20 m de altrJta Pequena faixa de rochas granulíticas e associa
das inicia-se a 1 2 km da G0-262, onde pequenos lajedos e enormes 
pedrais acham-se repmsentados O granulito aí é de granulação 
grosseira, textura gr anoblástica, isótropo, composto macroscopica
mente de quartzo, biotita, granada (espessartita) e plagioclásio As 
granadas estão extensamente distribuídas e ocorrem em cristais 
que atingem 1 em de lado, alguns euédricos, outros subédricos, de 
cor arroxeada Associada ocorre rocha máfica, também rica em gra
nada Esse litotipo continua aflorante por mais uns 6 000 m, em zo
na de relevo baixo, acidentado, sob a forma de inselbergs, havendo 
inexpressivas diferenças no tocante a granulometria e composição 
Após essa faixa, prossegue-se em terrenos terciários até a G0-1 34 

Em vicinal a essa estrada, que vai rara fazenda Ácwa Boa, com 
7, 5 km, ara roce afloramento de granodiorito grosseiro Rocha se
melhante ocorre 2 200 m à frente, já com características de mig
matito, visto ocorrerem rouco adiante rochas anfiholiticas, possí
veis restos do raleossoma Já na borda das serras retrocitadas 
ocorrem rochas de linhagem máfica a/ou félsicas jazendo sob a for
ma de lajeiros sem expressão torográfica, ou como requenas ilhas 
compostas ror blocos soltos Trata-se de rochas mesocráticas, de 
granulacão fina a média, isótropas, pouco metamorfizadas, cujos 
,tipos Jitológicos mais comuns são piroxênio-hornblendito, 
granodiorito-gnáissico c dacito 

A vicinal para fazenda São Domingos, saindo à direita, a 24,7 
km do entroncamento com a G0-262, corta novamente uma se
quência de rochas granulíticas ricas em espessartita, tendo na por
cão intermediária uma extensa ocorrência manganesífera 
. Estradas vicinais ainda foram percorridas para as fazendas Deus 
Guarde e Córrego Fundo, sendo que na primeira encontraram-se 
afloramentos de diatexitos ou mesmo gnaisses, e na segunda, no 
sopé da serra do Lajeado, tem-se um hiperstênio-gnaisse de granu
lacão média a grossa Ainda beirando essa serra, na vicinal para o 
ri~ São Joãozinho, nas imediações do mesmo, afloram rochas mig
matíticas, onde aparecem estruturas bandeadas, dobradas, cujo pa
leossoma é anfibolitico, e o neossoma granodioritico Tais rochas 
também assomam nas imediacões da fazenda Angical e no contato 
leste do corpo granítico de Sa~ta Fé, nas imediações do vilarejo ho
mônimo Outra litologia encontrada acha-se na G0-134, a oeste do 
corpo granítico atrás citado, representada por um granito grosseiro, 
porfiroblástico, algo orientado, formando pequeno morrote, e tam
bém segundo blocos e lajeados sem expressão topográfica 

C) Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica do aqui considerado Complexo Goiano é, 
até o momento, indefinida Como já referido nas linhas preceden
tes, a difícil, senão impossível, caracterização de discordância entre 
esta unidade e o Grupo Estrondo, além de a totalidade das datações 
disponíveis para este complexo, na área em pauta, resultarem brasi
lianas, quando se sabe que, a sul, o mesmo apresenta, inclusive, 
idades arqueanas, e a presença de granitos tipicamente intrusivos, 
associados a vulcânicas ácidas de idades transamazônicas, torna 
duvidosa a admissão de um posicionamento estratigráfico para o 
mesmo É bem verdade que o termo "complexo", por si só, justifica 
a dificuldad~ de separação das unidades nele ocorrentes Sabe-se 
que em seus domínios houve pelo menos três orogêneses que po
dem ser formadoras de rochas em diferentes locais, permanecendo, 
em meio a elas, núcleos preservados Nesse contexto, é óbvio que 
as litologias encontradas, longe de serem basais, foram formadas 
por migmatizações brasilianas, uruaçuanas e transamazônicas, se
paradas geor.ronologicamente, mas com perfeitas similaridades li-
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toestruturais Sabóia ( 1979) comenta: "O reconhecimento de 
Greenstone Belts nas áreas consideradas por Almeida ( 1968) e Al
meida, Hasui e Brito Neves (1976) como Maciço Central Goiano 
vem exigir uma nova estruturação geotectônica para o mesmo, vis
to que estas seqliências vulcanossedimentares arqueanas fatal
mente evoluíram e se estabeleceram sobre um bloco cratônico I ). 
As relacões desta zona cratônica com o Craton de São Francisco ou 
Craton ·Amazônico ainda estão por ser definidas" Montalvão 
(1980), ao abordar a evolução geológica da Folha SC.22 no Pré
Cambriano, disse: "O chamado Complexo Goiano, mapeado no 
Centro-Oeste como unidade basal (Complexo Basal), nesta mega
porção, acredita-se que os migmatitos o granitóides sejam parte do 
Cinturão Metamórfico Tocantins-Arar1uaia, isto é, nas regiões de 
Paraíso do Norte de Goiás, Gurupi, Fátima e Barrolândia, os migma
titos potássicos passam de modo transicional para os micaxistos da 
Formacão São Geraldo (Supergrupo Baixo Araguaia) Esta transição 
é ress~ltada pela passagem de acamamento (bandeamento) gros
seiro que passa para fina foliação (xistosidade) sendo que, inclusi
ve, o granito potássico formador do migmatito nesta região, às ve
zes, está digerindo o micaxisto e ocupando a foliação deste; daí 
acredita-se que os migmatitos e granitóides potássicos dessas re
giões são as raízes mais profundas do cinturão, sendo, portanto, di
fícil de aceitar a discordância angular entre o Complexo Goiano e o 
Supergrupo Baixo Araguaia" Essa mesma situação é encontrada 
por este autor com relação ao Grupo Araxá na estrada 
Peixe-Natividade, trecho entre o rio Tocantins e o rio São Valéria, 
onde, apesar da raridade de afloramentos, descreve uma "zona de 
metablastese" no contato entre as unidades, que pode indicar uma 
transição Se verdadeiro, isto indica para o Complexo Goiano uma 
idade mais nova do que aquela aqui considerada, onde se lhe atribui 
uma penecontemporaneidade ao Complexo Xingu Baseando-se 
nestas consideracões, acredita-se que no Complexo Goiano exis
tem unidades formadas em épocas distintas, que vão do Pré
Carnbriano Superior ao Inferior, impossíveis de serem individualiza
das no estágio em que se encontram os conhecimentos geológicos 
da área Na coluna estratigráfica da Folha SC 22, é mantida como 
unidade basal, e colocada no Pré-Cambriano Inferior, até que novos 
estudos esclareçam o arcabouço geotectônico e empilhamento es
tratigráfico das sequências que o constituem 

O) Geocronologia 

Nos domínios da área em que se trata o presente trabalho, as rochas 
do Complexo Goiano são pobres em dados de natureza geocronoló
gica; o maior numero de informações dessa natureza está situado 
em áreas vizinhas e serão aqui parcialmente abordados rTahs 1 IV 
e 1. V e Fig 1 5) 

Hasui & Almeida ( 1970) dataram dezenove amostras pelo méto
do K/Ar, as quais forneceram valores dispersos situados no interva
lo compreendido entre 3 06 7 e. 51 7 MA Esses números, na opinião 
dos autores citados, revelam, em parte, a antiguidade das rochas 
dessa unidade; por outro lado, a variação no intervalo geocronológi
co é interpretada como devida à atuação de ciclos posteriores, im 
plicando em perdas parciais de Ar 

Hasui, Hennies e lwanuch ( 1 97 5) apresentaram quinze novas 
datações radiornétricas pelo método K/Ar, entre as quais 6 são ati-

nentes ao Complexo Goiano; os valores obtidos situaram-se no in
tervalo compreendido entre 795 e 1 783 MA; cerca de 4 amostras 
ficaram compreendidas entre 4 73 e 626 MA; esses números con
duziram os autores citados a situarem a região estudada no Ciclo 
Transarnazônico, tendo sofrido atuação termotectônica no Ciclo 
Brasiliano 

Hasui et alii ( 1 980) apresentaram urna série de informações 
geocronológicas, tratadas frequentemente em diagramas isocrôni
cos, as quais serão aqui, parcialmente, consideradas 

Na região de Paranã 3 amostras foram utilizadas, determinando
se uma idadA isocrônica de 2 1 00 MA com razão inicial de O 708; 
convém salientar que apenas 3 pontos alinhados não parecem mur
to confiáveis para se determinar a presença de um evento geodinâ
mico. 

Na região de Porangatu foram observados valores pelo método 
K/Ar, da ordem de 2 300,950, 730 e 500 MA, números esses in
terpretados como indicativos de uma história remota que sofreu re
juvenescimentos isotópicos parciais, ou fases de resfriamento re
gional; para a região de Almas é também apresentado um diagrama 
isocrônico com quatro pontos alinhados determinando a idade de 
1 100 MA, com razão inicial O 706 Um dos anfibolitos, tratados 
pelo método K/Ar, apresentou idade de 2.160 MA, inferindo-se, 
destarte, uma idade de 2 100 MA com rejuvenescimento isotópico 
a 1 1 00 MA; a idade isocrônica de tonalitos da região de Dianópolis 
situa-se a 1 1 00 MA com razão inicial de O. 71 2, razão essa que im
plica em retrabalhamento desses tonalitos no Ciclo Uruaçuano; en
tretanto, ironicamente, quando submetidas ao tratamento pelo mé
todo K/Ar, encontram-se: 2.500 MA, 1.950 MA. 1.700 MA e 
1 500 MA, daí a necessidade de interpretação precisa dos resulta
dos radiométricos, já que certos minerais têm alta retentividade pa
ra o Ar 

Com esses poucos dados apresentados depreende-se, facilmen
te, que a SE do Lineamento Transbrasiliano (DNPM, 1 97 5b, op 
cit) os valores de Rb/Sr oferecem ídades de 2 000, 950 e 550 
MA, enquanto a NO apenas um valor de 1 700 foi observado (Hasui 
et ali/, op cit ) Esses fatos têm levado os geocronólogos a postula
rem um magno evento de rejuvenescimento no Ciclo Brasiliano, que 
na porção representada pelo Complexo Goiano na Folha SC 22 cor
responde, praticamente, a toda a área situada a NO do Lineamento 
Transbrasiliano; especificamente, na região cornpreena1da entre 
Brejinho de Nazaré e Fátima, cerca de cinco amostras foram subme 
tidas a análises pelo método Rb/Sr (Tab 1 VI), as quais forneceram 
uma isócrona de referência com 587 ± 8 5 MA e razão inicial de 
O 71 2 ± O 004 (Fig 1 6) O alto valor da razão inicial pode ser in
terpretado como migmatização ou intensa injeção de material po
tássico, no Ciclo Brasiliano, em rochas preexistentes. É de bom alvi
<tre ressaltar-se que a 25 km a SE de Porto Nacional encontra-se gra
nito tipicamente pós-orogênico ligado ao Lineamento Transamazô
nico Apesar de essa rocha situar-se na área de influência deste li
neamento, quando submetida ao tratamento petrográfico mostrou
se isenta de fenômenos metamórficos; analisada pelo método Rb/Sr 
(riolito), situou-~e na is6crona do vulcanismo ácido a intermediário 
da "Plataforma Amazônica", isto é, 1 856 ± 29 MA; convém sa
lientar que a rocha foi coletada em área inteiramente diversa daque
la que encerra o rnagmatisrno Uatumã Além disso é de se levar em 
considernção a presença de granulitos a NE de Porto Nacional, NNE 

TABELA 1 IV 
Dados analíticos K/ Ar das rochas do Complexo Goiano 

Ar40rad 1cc STP1 10 6 
1'1 N" CAMPO FOLHA LITOLOGIA N" LAB MATERIAl %K ---g- %Ar atrn IDADE (MAl REF 

045 G0-495 se 22 x o Gnaisse 2056 Biotita 7 400 174,9 13,6 516 ± 10 7 
046 GO-PN 419 se 22 z-a Gnaisse 1701 Biotita 7,850 175,4 1 3 491 -+: 24 7 
047 GO-PN 427 se 22-z-a Gnaisse 1718 Biotita 7,140 157,1 3,3 485 :!: 26 7 
048 GO MN-445 se 22-x o Gnaisse 1712 Biotita 7,660 164,1 3,6 4 74 ± 25 7 
049 GO MN 425 se 22-z-s Granito 1705 Muscovita 8,540 183,2 2 8 473 ± 25 7 
050 GO-BN-402 se 22-z-0 Xisto 1700 Biotita 7 890 168,6 2,3 473 i" 25 7 
051 GO-MN-428 se 22-x-o Gnaisse 1706 Biotita 7,920 156 9 11 2 440 ± 24 7 
052 GO MN 429 se 22 x-o Xisto 1711 Biotita 7,800 151,8 3,3 434 + 23 7 
053 GO PN-443 se 22-x o Gnaisse 1704 Biotita 7,650 145,7 1 9 426 ± 22 7 
054 RM-SP 09 SC22-ZD Anfibolito 4194 Anfibólio 0,221 5 11 18,5 514 ± 7 NT 
055 525 AZ-160 4 se 22-Z-B Granito RapakJVi 4372 Biotita 6,815 170,5 2,4 551 ± 6 NT 

056a GO 485 se 22 z o Pegmatito 2058 Muscovita 8,710 257,6 4 7 626 ± 24 7 

-
Referênc1as: NT "" Neste Trabalho; 7 -= Hasui, Hennies e lwanuch ( 1 97 5) ( *) Nu meros seqiJenciais plotados na Figura 1 2 0568 -'-- Na o consta na Figura 1 2 + = Surte Intrusiva lpueiras 
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TABELA 1 V 
Dados analíticos Rb/Sr para os granitos tarditect6nicos do Complexo Goiano e Suíte Intrusiva Redençào 

1"1 N' CAMPO FOLHA LITOLOGIA No LAB Rb lpprn) Sr lppm) Rb87;sr86 sr87 •sr86 IDADE IMAI REF 

091 C0-63 A se 22-z 8 Granito 3 549 108,7 206,8 1,52 O, 7232 6 
092 CO 63 B se 22-z-8 Granito 3 550 110,1 267,8 1,19 0,7199 6 
093 C0-64 se 22-Z-B Granito 3 552 157,5 14 7 4 3,10 0,7348 606 + 57 6 
094 C0-69 se 22-z-B Granito 3 602 83,9 381,4 0,64 0,7134 6 
095 C0-68 A se 22-z-B Granito 3 621 93,3 199,4 1,36 O, 7213 6 
096 + 485-AZ-RM-201 se 22-X-A Granito 4 170 212,3 124,5 4 96 O, 7535 685 + 38 Nr 

~--
_ _____)__ __ 

(Sr87;sr86) i= 0,705 Referências: NT =Neste Trabalho; 6 ::::. Hasui et alii (1980a) (*)Numeras sequenciais, nlotados na Figura 1 2 + = Sufte Intrusiva Redenção 

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

1"1 N " CAMPO FOLHA LITOLOGIA No LAB Rb lppm) Sr lppm) Rb87;sr86 sr87;sr86 IDADE !MA) REF 

039 RM~SP-05 se 22-z-o Neoss migmatito 3 563 134,8 172,7 2,27 o 7387 1 038 ~ 74 NT 
040 GO-BN-413 se 22-z-B Gnaisse 1 272 78 4 125,1 1,B2 0,7244 - 6 
041 G0-527 se 22-z-B Gnaisse 1 271 154,3 176,6 2,54 O, 734 5 816~77 6 
042 G0-529-B se 22-z-B Gnaisse 1 267 197,0 150,2 3,81 O, 7400 588 ±55 6 
043 GO 529-A se 22-Z-8 Gnaisse 1 266 1 51,0 88,3 4,97 0,7542 652 + 35 6 
044 C0-66 se 22-Z-B Gnaisse 3 551 184,0 237,3 2,25 0,7336 797 •• 73 6 

Razão (Sr8 7;sr86) inicial= 0,705, Referências: NT =Neste Trabalho; 6 = Hasui et alii (1980a) (*)Numeras seqUenciais, plotados na Figura 1 

0800 

0750 

o 700 

Idade~ 631 ±·18m a 
(Sr87;s,86) i~ 0.709 ±o 001 

N9 de pon1os computados ~ 6 
À Rb ~ 1 42x10-11 anos-1 

C0-68-A 
C0-63-A 

C0-69 C0-63-B 

485-AZ-RM-201 

C0-64 

Fig 1 5 ~ Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência pa.ra os granitos tarditectôni
cos do Complexo Goiano e Suíte Intrusiva Redenção 

de Gurupi e no assoalho do Grupo Santo Antônio Em vista da tJran
de dispersão geocronológica, assim como a complexidade litoestru
tural presente nesta região, fica esta unidade considerada Pré
Cambriano Inferior, tendo sofrido importantes efeitos termotectbni
cos em ciclos posteriores, quais sejam: Transamazônico, Uruaçua
no e Brasiliano 

E) Petrografia 

As litologias presentes nesta unidade foram sintetizadas em sete 
conjuntos distintos: granitos; gnaisses e migmatitos; rochas calcos
silicatadas; granulitos; anfibolitos; quartzitos e hornfels 

I Granitos 

Agrupam-se aqui rochas de composição granítica que apresentam 
textura isotrópica ou orientada por cataclase, de cores róseo, cinza 
e branco, textura granular média, com algumas variações para gros
sa, fina e muito fina Microscopicamente observam-se texturas gra
nular xenomórfica e, às vezes, hipidiomórfica e idiomórfica, granu
lação muito variável, com predominância da média Os minetais pre
dominantes são quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato O varietal 
principal é a biotita, que não é onipresente Outros minerais presen
tes são muscovita, epídoto, clorita, opacos, zircão, apatita, titanita, 
saussurita, leucoxênio, hornblenda e sericita O quartzo é essencial
mente xenomórfico, bem tensionado, com extinção ondulante, 
ocorrendo também em meio a agregados microfelsíticos que preen
chem vênulas na rocha Em alguns casos, assume forma subédrica 
e raramente euédrica, neste caso representado por granito pegma
tóide O microclínio é " constituinte mais importante desses grani
tos, estando frequentemente tensionado e apresentando intercres
cimento pertítico Exibe normalmente perfeito sistema de gemina
ção segundo a lei da Albita, combinado com a do Periclíneo Inclu
sões de quartzo e plagioclásio são comuns Apenas num exemplar 
ocorre ortoclásio prismático com geminação Carlsbad O plagioclá-

o 80-

075 

070 

Idade ~ 587 •L· 85 m a 
(SrB'ls,86) i~ O 712' O 004 

N9 de pontos computados -5 

RM-SP-05 

C0-66: G0-527 . 
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G0-529-A 

• G0-529-B 

Fig 1 6 ~ Diag1ama isocrônico Rb/Sr de referência para as rochas do Complexo 
Goiano 

sio quase sempre es1a saussuritizado, sendo que a geminação Co 

racterística, lei da Albita, sempre está bem desenvolvida 
Apresenta-se tensionado e fraturado, pobre em geminações, 
mostrando-se fortemente cortado por microfraturas - sítios de al
terações do tipo sericitizacão (argilização) - e com planos de gemi
naç§o dobrados O principal varietal é a biotita, que apresenta pleo
croísmo amarelo a castanho-escuro e, mui raro, levemente esver
deado Os produtos principais de alteração são epídoto e clorita pro
venientes do plagioclásio; enquanto sericita, muscovita e minerais 
de argila originam-se dos feldspatos; leucoxênio a partir de opacos 
(ilmenita) e clorita originada também a partir da biotita O microclí
nio ocorre, em alguns casos, como mineral neoformado a expensas 
de plagioclásio, por uma provável fase potássica de metassomatis
mo 

11 Gnaisses e migmatitos 

São rochas onde predominam as cores rosado, às vezes cinza-claro, 
textura granolepidoblástica com variações porfiroblásticas em ma
triz granolepidoblástica; a granulação é média (menos comumente 
fina a grosseira), estrutura bandada, essencialmente fina, bem de
senvolvida, caracterizada por intercalações de níveis félsicns e ní
veis mais ricos em máficos, principalmente, biotita e, secundaria
mente, hornblenda Ocorrem amostras com estruturas flaser, 
amostras cisalhadas, cujos minerais apresentam-se retorcidos. Es
truturas isótropas também são frequentes Ao exame microscópico 
observam-se texturas que variam entre granoblástica, granolepido
blástica, granoporfiroblástica e rorfirogranoblástica, inequigranula
res, às vezes interlobuladas, granulação fina a média e, menos fre
quentemente, grosseira As rochas apresentam estrutura bandada 
caracterizada por níveis quattzosos intercalados a outros de micro
clínio ou de microclínio e plagioclásio Mais raramente ocorrem ní 
veis enriquecidos em biotita e plagioclásio ou em biotita e hornblen
da Os migmatitos nem sempre ocorrem orientados. Os minerais 
principais são quartzo, plagioclásio e microclínio (raramente ortoclá-
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sio), ocorrendo biotita, muscovita e hornblenda como minerais su
bordinados ou varietais Outros minerais como apatita, opacos, tita
nita, sericita, zircão, turmalina, carbonato, clorita e epídoto são 
acessórios ou produtos de alteração. O quartzo é um dos minerais 
predominantes; mostra-se estirado, tensionado, oticamente orien
tado e, algumas vezes, enriquecendo um ou outro horizonte, geral
mente com extinção ondulante O microclínio aparece como cristais 
geralmente tensionados, geminados segundo as leis da Albita e do 
Periclíneo, combinados freqúentemente e, em algumas amostras, 
ocorre micropertita É comum o microclínio desenvolver porfiroblas
tos, às vezes poiquiloblásticos, ocorrendo, com relativa freqi.Jência, 
cristais neoformados, em geral de granulação fina, e preservados de 
alteração Há predominância de cristais xenoblásticos O plagioclá
sio tem composição An24 _~0 , apresentando zoneamento em algu
mas amostras, e com cristais geminados segundo a lei da Albita. Em 
geral é de geração mais antiga, estando tensionado, fraturado e in
vadido por agregados félsicos microgranulares Não raro, encontra
se substituído por mícroclina ou mesmo plagioclásio As alteracões 
mais freqúentes são saussuritização, não obstante haja alteraÇões 
para argilosos, epídoto e carbonato Biotíta, com frequente cloritiza
ção, ocorre como plaquetas paralelas a subparalelas à orientação do 
bandeamento Muscovita, em algumas amostras, predomina em re
lação à biotita, mas esta é mais abundante em termos globais. 

111 Rochas calcossilicatadas 

Agrupam-se aqui rochas leucocráticas de granulação que varia de fi
na (mais comuns) a grossas, apresentando-se, às vezes, bandea
das, com colorações no geral esverdeadas, formadas por bandas 
quartzo-feldspáticas que se alternam com outras esverdeadas ricas 
em epídoto Microscopicamente têm texturas que variam de grano
blástica poligonal a interlobulada, com orientacão variável e ban
deamento fino Constituem-se, essencialmente.' de quartzo, plagio
clásio, piroxênio (diopsídio), epídoto, microclínio, ortoclásio, anfibó
lio, escapolita, cordierita, hornblenda, titanita, carbonatos e opa
cos, com presenca variável nos tipos litológicos aqui distinguidos: 
piroxênio-gnaisse, granada-calcossilicatada e escapolita-gnaisse 

Nos piroxênio-gnaisses, os félsicos (quartzo, plagioclásio e mi
croclínio) perfazem entre 60 e 70% da rocha e, entre os máficos, o 
piroxênio (diopsídio castanho-claro não pleocróico) domina sobre o 
epídoto (clinozoisita), sendo que o anfibólio é de uma variedade 
verde-azulada (Mg-Riebeckita ?), ocorrendo em quantidade igual ou 
inferior a 5%; já na granada-calcossilicatada, cerca de 70 a 80% 
dessas rochas são compostas de granada; 20 a 25% por escapoli
ta, piroxênio e félsicos, e menos de 5% por epídoto, opacos, titani
ta e carbonato Os minerais félsicos e os máficos subordinados (es
capolita, piroxênio, epídoto) formam áreas preferenciais de concen
tração; nos escapolita-gnaisses, o plagioclásio ocorre como cristais 
médios a grosseiros, ricos em pontuações de epídoto (substitui
ção ?)e argilização O quartzo forma agregados alongados, espes
sos e irregulares, de granulação média a grosseira, e contatos inter
lobados Microclínio e plagioclásio de neoformação formam agrega
dos granoblásticos poligonais, ricos em pontos tríplices, e variavel
mente enriquecidos em escapolita O anfibólio parece ser a varieda
de magnésio-riebeckita 

IV Granulitos 

Os granulitos têm cores que variam de cinza-escuro a castanho 
além de espécimes cinza-esbranquiçado, de granulação média ~ 
grosseira Em escala macroscópica pode-se perceber uma leve es
trutura bandeada, mas no geral tem-se estrutura maciça Em algu
mas amostras, a rocha exibe uma granulação extremamente gros
seira, com cristais supracentimétricos e também estrutura bandea
da grosseira e irregular, fortemente tensionada. 

A observação microscópica ressalta uma textura granoblástica, 
frequentemente poligonal, granulacão média, estrutura orientada 
levemente bandeada, caracterizada· por uma tendência à concentra: 
ção dos minerais máficos e félsicos em bandas alternadas Os máfi
cos presentes são hiperstênio, diopsídio hedenbergita, granada e 
hornblenda, enquanto os félsicos são essencialmente plagioclásio e 
quartzo. Como acessórios têm-se opacos (os mais abundantes), 
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apatita e raro zircão As quantidades relativas de ortopiroxênio, cli
nopiroxênio e hornblenda são muito variáveis A hornblenda apare
ce apenas como cristais dispersos ou como coroas de transforma
cão metamórfica sobre os piroxênios, e aumenta gradativamente 
~m detrimento destes últimos Em algumas amostras o piroxênio é 
encontrado apenas como porções reliquiares entre os agregados 
granoblásticos de anfibólio neoformado Outras vezes, o piroxênio 
foi totalmente consumido e a rocha assumiu uma composição es
sencialmente anfibólio-feldspática, constituindo assim, do ponto de 
vista mineralógico, anfibolitos típicos. Somente as variações transi
cionais, associação espacial com granulitos típicos e fácies meta
mórfica granulito com posterior retrometamorfismo, permitiram re
lacionar os anfibolitos a estas rochas A relação quantitativa entre 
orto e clinopiroxênio geralmente é igual mas pode variar muito A 
granada ocorre como anéis delgados e extremos envolvendo os 
cristais de piroxênio, notando-se no entanto, entre o piroxênio·e os 
anéis de granada, finíssimos anéis de minerais félsicos Entre os fél
sicos as variações são menos pronunciadas, diminuindo em volume 
nas rochas enriquecidas em anfibólio 

Rochas pobres em máficos e ricas em plagioclásio só são carac
terizadas como granulito, baseado na textura e similaridade minera
lógica, além de hiperstênio em algumas delas. O hiperstênio fornece 
secões prismáticas e tabulares euedrais a anedrais, e apresenta 
se~pre variações pleocróicas do verde-pálido ao castanho-claro. O 
clinopiroxênio (diopsídio-hedenbergita) também tem cor verde
pálida, porém não exibe o pleocroísmo do hiperstênio São abundan
tes as seções prismáticas com extinção oblíqua, e o caráter ótico 
positivo é identificável com facilidade. A hornblenda é verde-oliva 
na grande maioria dos casos, no entanto, tons de castanho
esverdeado são observados naquelas rochas de maior grau de de
senvolvimento do anfibólio O plagioclásio varia de idiomórfico a xe
nomórfico, estando invariavelmente geminado segundo a lei da Al
bita, e a estrutura zonar está presente ém todas as amostras, 
tratando-se de uma variedade rica em Ca O quartzo, sempre em 
quantidade bastante subordinada, ocorre em geral como cristais pe
quenos a médios associados ao plagioclásio, sendo encontrado 
também como cristais grosseiros tensionados e fraturados Incluiu
se também nos grosseiros um hiperstênio-gnaisse constituído es
sencialmente por um agregado granoblástico a interlobado e orien
tado de quartzo É constituído por feldspatos onde se adicionam ar
to e clinopiroxênios (diopsídio e hiperstênio), em quantidade subor
dinada, além da biotita condicionada em fraturas Encontra-se esta 
rocha nas imediações de rochas granulíticas perfeitamente caracte
rizadas 

V Anfibolitos 

São rochas que variam do cinza-escuro quase preto ao cinza
esbranquiçado, apresentado-se com granulações variáveis de fina a 
média, com variacões locais para grosseira, e uma estrutura que po
de ser orientada 'ou não São constituídos por anfibólio preto ou 
verde-escuro (hornblenda ?) e pelos félsicos, quartzo e feldspato 
As quantidades félsico-máficas podem variar amplamente, passan
do de quantidades aproximadamente iguais para um longo domínio 
do máfico Às observacões microscópicas revelam texturas grano
nematoblástica e granoblástica com forte tendência poligonal Na
quelas de textura granoblástica a granulação é média e homogênea, 
enquanto no outro tipo textura! são inequigranulares variando de fi
na a média, com bandeamento incipiente. Os minerais essenciais 
são anfibólio (hornblenda), plagioclásio, quartzo e piroxênio, e como 
acessórios opacos, apatita, titanita, além de raros zircão e granada 
O plagioclásio domina entre os félsicos, e entre os máficos o piroxê
nio tem ocorrência muito restrita O anfibólio é uma hornblenda que 
varia pleocroicamente do verde-oliva ao verde-acastanhado O piro
xênio é um diopsídio incolor a levemente esverdeado O plagioclásio 
exibe uma leve estrutura zonar e um sistema de geminação pouco 
desenvolvido segundo a lei da Albita, e raras combinações Albita
Periclíneo O quartzo ocorre como cristais individuais de tendência 
poligonal ou arredondada, podendo formar também agregados gra
noblásticos de granulação fina, e tendência alongada, e mais rara
mente blastos de granulação grosseira Opacos e apatita ocorrem 
como grãos pequenos e dispersos, enquanto a titanita tende a for
mar agregados alongados. A granada é rara e xenomórfica 



VI Quartzitos 

Esta variedade litológica foi amostrada apenas num ponto, onde se 
apresenta com uma granulação areia fina, cor castanho
avermelhada, fortemente recristalizada e rica em box-works de opa
cos preexistentes (magnetita ?) À observação microscópica, apre
senta textura granoblástica interlobada inequigranular O mineral 
essencial é o quartzo, e, como acessórios, opacos, zircão e titanita, 
sendo o último como agregado microgranular, seja em espaços in
tergranulares, seja preenchendo fraturas 

VIl. Hornfe/s 

Rochas de metamorfismo de contato ocorrem na área de influência 
da Suíte Intrusiva lpueiras Caracterizam-se por apresentar uma 
textura granoblástica poligonal (hornfélsical fina, constando de 
quartzo, microclínio, granada, biotita, muscovita, epídoto e carbo
nato Faixas com textura hornfélsica típica são prerlominantemente 
compostas por quartzo e microclínio, alternando-se grosseiramente 
com faixas constituirias essencialmente por fluartzo e por um agre
gado microgranular escuro, do qual se destacam granadas, sericita 
e às vezes epídoto Observam-se localmente poiquilohlastos de hio
tita englobando quartzo arredondado, biotita cloritizacla e raras 
muscovitas Notam-se, às vezes, junto aos agregados epídoto
granada sericíticos, formas que lembram restos ele feldspato 

1 2 2 3 - Complexo Colméia 

AI Generalidades 

Barbosa et alii (19661, ao apresentarem o mapa geológico do Proje
to Araguaia, interpretaram uma estrutura anticlinal na região circun
jacente à cidade de Colméia, incluindo-a na chamada "Série 
Ara xá" 

Silva, G G da et a/ii ( 19741, embora sem dar ênfase no seu tra
balho, mapearam nesta região uma estrutura anticlinal com fla'ncos 
invertidos, inclusa ainda no Grupo Araxá 

O DNPM (1975bl identificou estrutura semelhante àquela ma
peada por Silva, G G da et a/ii (op cit) 

Hasui, Abreu e Silva (19771 consideraram os granitos que aflo
ram nos núcleos das braquianticlinais de Xambioá, Lontra e Col
méia, como intrusões pós-tectônicas, e relataram que estas rochas 
acham-se envolvidas pelos gnaisses da base da Formação Estron
do, tendo estes sofrido migmatização 

Montalvãci, Cunha e Potiguar ( 19791 denominaram de Forma
cão Colméia às rochas que afloram no núcleo da anticlinal homóni
~a, considerando-a como a base do que chamaram de Grupo Xam
bioá e, consequentemente, do Supergrupo Baixo Araguaia As ro
chas então identificadas foram: migmatitos heterogêneos e homo
gêneos, rochas graníticas, anfibolitos, metadiabásios, clorita xistos 
e quartzitos 

Coube a Costa ( 1980, apud Hasui, Costa e Abreu, 1 9801 definir 
o Complexo Colméia, que: "inclui rochas gnáissicas e granitóides, 
mais ou menos miqmatizadas, com alguns xistos, quartzitos e anfi
bolitos associados, expostos no núcleo ela braquianticlinal", e con
siderou este mais antigo que o Supergrupo Baixo Araguaia 

Abreu, Silva e Hasui ( 1980) acentuaram o caráter de embasa
mento da "Braquianticlinal de Colméia", conforme verificado por 
Hasui et alii ( 1 9801, suspeitando de uma analogia com as Braquian
ticlinais de Lontra e Xambioá; fundamentados nas características 
evolutivas das estruturas Xambioá, Lontra e Colméia, os citados au
tores relacionaram a edificação da "Braquianticlinal de Colméia" ao 
Ciclo Brasiliano, relatando que tal estruturação seria devida a diapi
rismo granítico Em sendo assim, as estruturas de Lontra, Xambioá 
e Colméia viriam integrar o colar de feições similares à borda orien
tal do Grupo Estrondo, que difere em um processo regional de do
bramento idiomórfico (Abreu, Silva e Hasui, op cit I 

No presente trabalho a denominação complexo é utilizada para 
caracterizar tipos litológicos como: migmatitos, granitos, xistos, 
quartzitos e anfibolitos, complexameme deformados 

Bl Distribuição na área 

O Complexo Colméia apresenta expos1çoes mapeáveis na escala 
adotada apenas na porção central da Folha SC.22-X-B, com cerca 
de 40 km de extensão N-S e largura máxima na direção E-0 de a pro-

ximadamente 20 km, condicionado à anticlinal homônima Seus li
mites em todas as direcões se fazem com o Grupo Estrondo, sendo 
que, a norte, este é po; falha Além desta área, separada em mapa, 
foram vistos inúmeros afloramentos desta unidade litoestratigráfica 
fora desses limites, que não foram possíveis, neste trabalho, de se
rem individualizados em planta Suas litologias foram observadas 
em vários locais Ao longo da rodovia G0-3 76, nas imediações da 
cidade de Colméia, ocorrem inúmeros blocos isolados de forma ar
redondada de um granito róseo, granulação fina a média, que se ex
põem por extensas áreas, além dos limites laterais da estrada A 2 
km dessa localidade, no sentido de Couto Magalhães, há um corte 
expondo migmatito alterado, mostrando a superfície de foliação 
principal orientada segundo NO-SE, redobrada por um segundo 
evento não muito pronunciado, onde o plano axial orienta-se segun
do N70 o E/suborizontal 

Na estrada que liga Colméia a ltaporã de Goiás, os primeiros aflo
ramentos aparecem a não mais que 1 km da primeira localidade, na 
forma de exposicões de dimensões métricas numa área descontí
nua superior a 300 m x 100 m A rocha é um migmatito de estru
tura isotrópica e anisotrópica, mostrando cor rosa e esbranquiçada, 
e xihindo, localmente, hiotita em concentracões centimétricas 
Apresenta estrutura acamada incipiente e de fluxo Estas exposi
cões aparecem constantemente ao longo da estrada A 2,1 km de 
Colméia, o migmatito aparece cortado por veios graníticos micá
ceos e de granulacão fina, com estrutura de fluxo dada por sinuosi
dades que caracterizam uma visível anisotropia Daí a 400 metros 
afiara na forma rle granito homogêneo A 8 km do rio das Barreiras, 
assomam, em pequena elevacão, clorita-xistos, que por seu baixo 
grau têm relacionamento muito rluvidoso com os migmatitos Após 
esse ponto ocorrem, à direita da estrada, blocos métricos de mig
matito com estrutura acamada, dobras ptigmáticas e notável ban
deamento, onde a presenca de boudms de quartzo é notada, bem 
como blocos decimétricos de anfibolito Na encosta de uma peque
na eleva cão, a 7 km do rio das Barreiras, afiara micaxisto alterado e, 
no leito desse rio, existe afloramento com cerca de 1 O m 2 de área; 
consta de migmatito de composição granodiorítica a quartzo
diorítica, com estrutura acamada e fino bandeamento, mostrando 
localmente intensa transformação metamórfica (granitizacãol que a 
torna homófana A 1 km desse ponto, afloram quartzitos algo cata
elásticos Próximo à fazenda Barreirinha ocorrem metabasitos e nas 
adjacências nessa fazenda aparecem, no leito e margem de um pe
queno córrego, migmatito e alguns blocos de anfibolitos Dois quilô
metros de ltaporã de Goiás, são vistos, nas imediações da encosta 
de uma serra, blocos de anfibolito seccionados por veios de quart
zo A cerca de 6 km de ltaporã de Goiás, no sentido de Presidente 
Kennedy, observa-se a passagem que se julga transicional entre os 
migmatitos do Complexo Colméia e os xistos do Grupo Estrondo, 
notando-se, primeiramente, migmatitos com paleossoma anfibolíti
co que transicionam a biotita-xistos feldspatizados, daí, a quartzitos 
e muscovita-xistos, intercalando os referidos biotita-xistós, além de 
se observarem camadas pouco espessas de material granítico inje
tado ao longo de sua toliação Esse xisto apresenta um fino bandea
mento ou xistosidade bem desenvolvida, onde a foliação principal, 
caracterizada regionalmente como S

2
, tem atitude variando de 

N20 o -30 o E e mergulho 30 o- 50 o SE. Este está transposto por uma 
superfície S , cujas dobras têm plano axial N40 ° 0/40 o NE, desen
volvendo es1ruturas tipo sigmoidal, ou mesmo root-less 

Na estrada que dá acesso à fazenda Babilônia (vicinal da G0-
376) as primeiras exposições do Complexo Colméia encontram-se 
a 9,4 km da bifurcação entre ambas Aparecem em elevações com 
desníveis oscilantes entre 5 e 1 O m; são rochas com aspecto de 
granitóides, as quais exibem xistos reliquiares, além de bandeamen
to variável entre N20° -55 o 0/1 2 o -50° 50 Nota-se que a foliação 
principal do xisto é discordante da rocha gra~fti~a, _mas em determi
nados locais a deformação conjunta dos do1s iltot1pos resultou e,m 
foliacões paralelas. Uma porção redobrada do xisto tem atitude 
N05,0 E/54°NO Os restitos destes apresentam-se crenulados jun
tamente com a rocha granítica, só que nesta se vêem apenas fratu
ras paralelas ao plano axial. Daí a mais 3, 7 km existe lajeiro de mig
matito de composição granodiorítica, contendo em seu interior ban
das xistosas preservadas. Tem bandeamento variando de N25°E a 
N20°0, sendo que a superfície 5 1 aprésenta-se quase que total
mente transposta por 5 2 Nota-se ainda uma terceira foliação (5 3) 
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que afeta 5 2 , com atitude variando de N75°-85°0/5°-20°50, de 
notando um paralelisn1o com o plano axial, de pequenas dobras que 
passam localmente à crenulação Nos domínios da fazenda Santa 
Maria, às margens de um córrego, existe lajeiro de migmatito dobra
do, apresentando estrutura acamada ao longo da superfície 5

2 
Ocorrem camadas de quartzo-biotita-muscovita xisto algo grossei
ro, assim como restitos de dimensões métricas, que acompanham a 
t'Jitima superfície de foliação do migmatito A foliação S

1 
encontra

se transposta para 5 2 , tornando-se paralelas, sendo que, no redo
bramento, encontram-se paralelas a S Este redobramento é do ti
po isométrico (isoclinal com plano inciinado), desenvolvendo uma 
xistos idade plano-axial N 70 o E/49 o NO Veios de granito e pegmati
to mais ricos em álcali-feldspato cortam ou estão intimamente para
lelos ao bandeamento Junto à sede da fazenda Babilónia, aparece 
um extenso lajeiro de migmatito, com estrutura acamada e dobra
da, injetado por veios graníticos róseos, grosseiros, resultantes pro
vavelmente de uma fase tardia de injeção de material rico em potás
sio É semelhante ao migmatito observado nas proximidades da lo
calidade de Colméia 

Na estrada de acesso ao vilarejo de Barreira, que tem seu início a 
aproximadamente dois quilómetros a norte de Pequizeiro na G0-
3 76, o Complexo Colméia ocorre a partir de três quilómetros antes 
do final da estrada, na forma de migmatito rico em álcali-feldspato, 
mormente em forma de blocos 

Fora dos domínios da Anticlinal de Colméia, este complexo é vis
to em várias estradas, demonstrando que a migmatização não se 
restringiu àquela estrutura Ocorrem afloramentos desta unidade li
toestratigráfica na estrada que liga Colinas de Goiás a Couto Maga
lhães, bem como em uma estrada que liga ltaporã de Goiás a Tupira
tã na BR-1 53 e em algumas vicinais a estas estradas 

A 1 000 m a sul de Colméia, nas margens do ribeirão Garrafa, 
existe um lajeiro abaulado constituído por um migmatito de compo
sição granítica, onde já não sa nota a presença do paleossoma, e 
sim uma alternância de faixas ricas em álcali-feldspato e quartzo, e 
outras escuras ricas em biotita Apresenta estruturas dobradas, 
acamadas e de fluxo, e raramente oftálmicas; observam-se duas su
perfícies de foliação bem conspícuas, onde 5

1 
varia de N20 o-

70°0/24°-50°50, em parte transposta por s2 de direção aproxi
madamente E-0, que forma faixas de no máximo 0,5 m; onde a 
migmatização foi muito mais intensa, com desenvolvimento de uma 
rocha mais rica em álcali-feldspato Afora isso, o corpo é cortado 
por fraturas de direção N30 ° O; E-0 e N 50 ° E 

C) Posição estratigráfica 

Hasui, Costa e Abreu ( 1980), baseados em análises de mesoestru
turas na região de Colméia, definem dois complexos estruturais su
perpostos, dos quais o inferior corresponde ao Complexo Colméia e 
o superior ao Supe1grupo Baixo Araguaia O Complexo Colméia na 
evolucão proposta sofreu cinco fases de deformacão, sendo duas 
Pré-S~pergrupo Baixo Araguaia (F 1 e F 2), e três con~omitantes a es
ta unidade (F3 , F4 e F5 ) O Supergrupo Baixo Araguaia sofreu quatro 
fases de deformação, sendo que a primeira (F 

1
) não afetou o com

plexo Esses autores fizeram ainda uma correlação cronológica en
tre as diversas fases de deformação e os resultados radiométricos 
disponíveis para a área Tais resultados foram apresentados por Ha
sui et alii ( 1980), os quais são 2 700 MA e 1 .800 MA, através de 
isócronas Rb/Sr em rochas do Complexo Colméia; 1 000 MA atra
vés de isócronas Rb/Sr em xistos do Grupo Estrondo e 500-600 
MA, idades K/Ar em xistos e granitos da área Para Hasui Costa e 
Abreu (op cit I as duas fases de deformação Pré-Supergr~po Baixo 
Araguaia refletem-se na idade 2 700 MA, e correspondem ao Even
to Jequié; a idade de 1 800 MA não tem correspondência a nenhu
ma feicão estrutural ou blástica; e as demais fases de deformacão 
são m~rcadas pela idade de 1 000 MA, obtida nos xistos do Gr~po 
Estrondo, resultante do Evento Uruaçuano. Concluem que: "Os da
dos geológicos e geocronológicos disponíveis permitem atribuir as 
evoluções dos dois complexos, respectivamente, aos eventos ter
motectônicos Jequié e Uruaçuano Os Eventos Transamazónico e 
Brasiliano são reconhecidos pela geocronologia, mas não se estabe
leceu o vínculo com feições estruturais ou blásticas A ligação da 
Braquianticlinal de Colméia com diapirismo granítico é bastante pro
vável, mas a correlação com o Evento Brasiliano requer investiga-
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ções adicionais para ser aceita Como se constata, a evolução es
trutural da área é não só polifásica, como policlclica". 

Durante os trabalhos de campo do Projeto RADAMBRASIL, na 
região de Colméia, verificou-se que as relações apresentadas por 
esses autores não são claras Existem dúvidas se realmente as ro
chas migmatíticas e granitóides do Complexo Colméia são pré ou 
pós-xistos do Grupo Estrondo. No campo, nota-se uma transição 
dos xistos do Grupo Estrondo para as rochas do complexo, sendo 
que em vários locais parece ser o migmatito produto da transforma
ção dos xistos É possível, no entanto, que os xistos formadores 
dos migmatitos sejam diferentes daqueles do Grupo Estrondo. Po
rém, ambos apresentam a mesma composição mineralógica, e o es
tilo das feições planares neles inseridas parece ser o mesmo, poden
do haver uma pequena mudança nà atitude dessas estruturas, facil
mente explicável, haja vista ser uma área onde houve pelo menos 
duas migmatizações responsáveis pelo intrincado padrão estrutural 
ali observado Além disso, Hasui, Costa e Abreu (op. cit I não en
contraram feições planares que justifiquem a idade de 1 800 MA 
obtida no Complexo Colméia, que pode perfeitamente corresponder 
à primeira fase de deformação do Supergrupo Baixo Araguaia, sem 
correspondência no complexo, e relacionadas por esses autores ao 
Evento Uruaçuano Em vários pontos da área, além dos domínios do 
Complexo Colméia, ocorrem migmatitos passando para os xistos 
feldspatizados, que no contexto de Hasui, Costa e Abreu (op cit I 
representam apófises da intrusão maior subjacente, mas que se po
deria pensar na migmatização dos xistos do Grupo Estrondo 

Baseado nessas considerações, acredita-se que existem dúvidas 
quanto ao verdadeiro relacionamento Estrondo- Colméia, mas por 
falta de maiores dados colocam-se as rochas de Colméia na mesma 
posição estratigráfica dos Complexos Xingue Goiano, posição esta 
baseada na idade de 2 700 MA atribuída a estas rochas, até que es
tudos de maior detalhe esclareçam seu real posicionamento 

DI Geocronologia 

Guerreiro & Silva ( 1976) foram os primeiros a noticiarem rochas 
cristalinas na região de Colméia, correlacionando-as àquelas do 
Complexo Xingu (Silva, G G. da et alii, op cit ). Na coluna estrati
gráfica proposta por Hasui, Abreu e Silva (19771 as rochas graníti
cas que compõem o Complexo Colméia foram posicionadas no Pré
Cambriano Superior (Ciclo Brasiliano) acima do "Grupo Baixo Ara
guaia" 

Montalvão, Cunha e Potiguar ( 19791 admitiram que os anatexi
tos e migmatitos existentes no núcleo da Anticlinal de Colméia 
teriam-se formado concomitantemente ou após a orogênese que 
deu origem ao Supergrupo Baixo Araguaia (Abreu, 1978); no even
to admitiram ter o Supergrupo Baixo Araguaia uma idade mínima de 
2 000 MA, obtida pela datação de migmatitos e xistos feldspatiza
dos 

Cerca de 1 2 amostras foram tratadas geocronologicamente pelo 
método Rb/Sr, (Tab 1. VIII na Anticlinal de Colméia Plotadas em 
diagramas, forneceram duas isócronas de referência (Fig. 1. 7) uma 
com 2 591 ± 64 MA com razão inicial O. 705 ± 0.001; outra com 
1 834 ± 39 MA com razão inicial O. 71 5 ± 0.00 1. Esses dados fo
ram referidos por Hasui e f alii ( 19801 como r~sultantes da atuação 
dos Ciclos Geotectônicos Jequié e Transamazônico, sendo que, re
lativo a este último, até o momento não se dispõe de feições blásti
cas que se lhes possam explicar, concluem. 

Tassinari ( 1 9801 revelou valores radiométricos obtidos pelo mé
todo K/Ar, no Complexo Colméia, assinalando cifras da ordem de 
700-450 MA, números esses fornecidos por Cordani (inf. verbal) 
Para o citado autor estes valores são interpretados como represen
tativos da atuação do Ciclo Brasiliano na área. 

Apesar das magnas dificuldades ainda existentes no que concer
ne à evolução estrutural desta área, aceita-se aqui a formação de 
tais rochas no Arqueano e afetadas por importante fenómeno ter
motectônico no ciclo Transamazónico, muito embora aqueles mig
matitos da base do Grupo Estrondo não estejam muito bem caracte
rizados em relação aos migmatitos arqueanos. 

Uma questão a levar-se em consideração é a intensa atuação do 
Ciclo Brasiliano na região sudeste do trabalho em questão; Hasui et 
alii (op. cit I apresentaram diagramas isocrônicos para as regiões de 
Brejinho de Nazaré e Barrolândia, bem como para o "Granito Porto 



Nacional", os quais evidenciam idades brasilianas; depreende-se 
com uma rápida análise desses dados uma questão: qual o fenôme
no responsável por tão intenso rejuvenescimento isotópico no su
deste da área que não propiciou a mesma transformação na região 
de Colméia ? 

E) Petrografia 

Este complexo é composto por um conjunto de migmatitos, grani
tos, xistos quartzo-feldspáticos ricos em biotita e muscovita, e me
tabásicas, xistos básicos e anfibolitos, que ocorrem na estrutura de 
Colméia Foi coletado um total de 44 amostras, das quais 1 8 foram 
submetidas a estudo microscópico Os migmatitos e xistos quartzo
feldspáticos mostram-se como os constituintes mais abundantes, 
enquanto anfibolitos e xistos básicos têm ocorrência muito restrita. 
Registraram-se ainda rochas afetadas por metamorfismo térmico e 
dinamotermal 

I Migmatitos 

São rochas leucocráticas de coloração esbranquiçada a rosa-claro, 
de granulação fina a média, raramente grosseira, estrutura em geral 
orientada, podendo haver bandeamento pouco pronunciado, deter
minado por delgados níveis de concentração de micas. Macroscopi-

camente são reconhecíveis: quartzo, plagioclásio, álcali-feldspato, 
biotita, muscovita, clorita e opacos Ao microscópio verifica-se que 
o álcali-feldspato ocorre sob a forma de microclínio, e constata-se a 
presença de apatita, zircão e epídoto como minerais acessórios, 
além de clorita, carbonato e sericita como produtos de alteração 

Algumas das amostras analisadas microscopicamente mostram 
um maior enriquecimento de plagioclásio em relação ao álcali
feldspato, enquanto em outras se verifica que o microclínio iguala
se ou excede ao plagioclásio em quantidade Neste caso o álcali
feldspato forma blastos alongados ou irregulares envolvendo o pla
gioclásio A biotita e a muscovita podem ocorrer simultaneamente 

A textura varia de granoblástica a granolepidoblástica, poligonal 
a amebóide e inequigranular O plagioclásio ocorre como oligoclásio 
e albita, em geral pobres em geminações, exibindo porém as do tipo 
Albita e menos comumente segundo as leis de Carlsbad e Mane 
bach; leve estruturacão zonar e alteracão seletiva são observadas 
Pode apresentar ainda substituição p~r álcali-feldspato e auréolas 
de neoformação O microclínio está em geral geminado segundo as 
leis da Albita e do Periclíneo e desprovido de éllterações As relacões 
texturais microclínio/plagioclásio podem ser muito complexas, su
gerindo substituições em ambas as direções O quartzo é xenomór
fico e apresenta extinção ondulante. A biotita varia de castanho
claro a escuro e esv.erdeada, onde apresenta transformação para 

TBELA 1 VIl 
Dados analíticos Rb/Sr para as rochas do Complexo Colméia 

(") No CAMPO FOLHA LITOLOGrA No LAB Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87;sr86 sr87 /Sr86 

027 CM 06 se 22-x-s Migmatito 3 139 134,8 367,9 1,07 0,7469 
028 CM-07 se 22-x-s Migmatito 3 140 66.7 501,3 0,39 0,7204 
029 CM 09 se 22-x-s Migmatito 3 141 80,6 379,6 0,62 0,7285 
030 HS-CM 20 se 22-x s Migmatito 4 124 217,9 394,6 1 61 O, 7587 
031 HS-CM-21 se 22 x-s Migmatito 4 125 154,6 351 ,O 1,28 O, 7532 
032 HS-CM-22 se 22-x 8 Migmatito 4 126 201,7 302,0 1,95 o 7684 
033 48 5-AZ-RM 164 2 se 22 x-B Microgranito 3 824 163,6 316,9 1,50 0,7609 
034 497-BC-38 2 se 22-x B Migmütito 4 476 197,8 107,7 5,39 0,8533 
035 497-BC-35 se 22-x-s Migmatito 4 478 186,2 362,3 1,50 O, 7608 
036 497-BC 37 1 se 22-x-s Migmatito granítico 4 479 109,4 94,8 3,38 0,8310 
037 497 BC-21 se 22-x-s Migmatito 4 480 99,1 477,7 0,60 0,7248 
038 497-BC-04 se 22-x-s Migmatito 4 470 55,1 583,3 0,27 0,7216 

{Sr87 !SR86 Ji =o O, 705 Referências: NT = Neste Trabalho; 2 -· José Haroldo Silva Sá {inédito) (*) Numeros scquenciaís, plotndos na F1guru 1 2 

0850 
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0750 

5,87;sr86 

Idade ~ 2.591 ± 64 m a 
(Sr87;s,86) 1 ~ 0705± 0001 
N<;l de oontos computados- 8 
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Fig 1 7 - Diagrama ISocrônico Rb/Sr de referênr.ia para o Cornnl~xo Colméia 
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clorita A muscovita pode exibir tons levemente esverdeados 
Argila-minerais, sericita e carbonato ocorrem como produtos de al
teração 

11. Granitos 
Esta variedade litológica apresenta coloração rosa-claro com pon
tuações escuras, granulação fina a média, às vezes verificando-se 
fortes efeitos cataclásticos Mineralogicamente são constituídos 
essencialmente por quartzo, plagioclásio, microclínio, biotita, mus
covita e como acessórios têm-se a apatita, titanita, zircão e opa
cos; epídoto, sericita e argila-minerais são produtos de alteração 
Estas rochas têm textura granular hipidiomórfica a granoblástica 
orientada. O quartzo ocorre como agregados granulares ou como in
tercrescimentos mirmequíticos nos contatos plagioclásio/álcali
feldspato O plagioclásio apresenta um sistema de geminação fra
camente desenvolvido, ampla argilização e vários graus de substi
tuição pelo álcali-feldspato, que é o microclínio, geminado segundo 
as leis da Albita e do Periclíneo A biotita varia pleocroicamente de 
castanho-escuro a claro, e a muscovita apresenta tênue pleocroís
mo verde Estas micas ocorrem em quantidade inferior a 5% e a 
muscovita pode tornar-se rara. 

111 Xistos quartzo-feldspáticos 

São de cores cinza-esbranquiçado e verde-acinzentado, exigindo 
estrutura xistosa, às vezes bandeada; o bandeamento é, mu1tas ve
zes, perturbado ou obliterado por microdobramentos e por clivagens 
de crenulação: quartzo, feldspatos, biotita, muscovita, granada, es
taurolita, magnetita e carbonato são reconhecidos em espécimes 
de mão. Ao microscópio os minerais característicos são: plagioclá
sio pobre em geminações, levemente zonado, inalterado, com teor 
de An34; biotita e muscovita encontram-se presentes em quantida
des variáveis, verificando-se, também, a estaurolita, granada e apa
tita, zircão e turmalina A clorita é produto de alteracão da biotita. 

Em termos texturais estas rochas são caracteri~adas por um 
agregado granoblástico de granulação fina a média de composição 
quartzo-feldspática, contendo micas em quantidades subordinadas; 
o quadro textura I é completado pela presença de bandas fortemen
te enriquecidas em muscovita e biotita dispostas segundo plano 
preferencial, o qual empresta marcante estrutura xistosa à rocha 
Essas faixas fazem-se ausentes ou podem enlarguecer em favor das 
porções dominantemente quartzo-feldspáticas. Frequentemente os 
planos de xistos idade e as bandas assim definidas estão fortemente 
perturbadas tectonicamente Por outro lado, vestígios de uma xisto
sidade pretérita estão registrados por 'abundantes placas micáceas 
orientadas perpendicularmente à xistosidade principal. 

IV. Xistos básicos 

Trata-se de tremolita-talco-clorita-xistos de cor verde-claro, granu
lação fina e textura lepidoblástica Macroscopicamente são carac
terizados por um denso empacotamento de minerais de hábito mi
cáceo (talco e clorita) que imprimem à rocha um brilho sedoso 
Adicionam-se ainda manchas de opacos 

Ao microscópio identificam-se clorita, talco, tremolita e opacos. 
Palhetas diminutas de talco e clorita, densamente empacotadas e 
orientadas, constituem a quase totalidade da rocha, caracterizando 
a xistosidade. No entanto, são muito freqüentes as palhetas desses 
minerais orientados obliquamente à direção preferencial Associam
se ainda, ao conjunto, cristais idioblásticos a subidioblásticos de an
fibólio (tremolita} Os opacos são abundantes e a clorita exibe fre
quentes geminações segundo a lei da Mica Em virtude do posicio
namento geográfico dessas rochas é de se julgar que as mesmas 
são produtos diaftoréticos de rochas de filiação máfica. 

V. Anfibolitos 

São rochas cinza-escuro, de textura granonematoblástica e granu
lação fina a média. Nas amostras mais grosseiras reconhecem-se 
macroscopicamente prismas alongados e orientados de anfibólio e 
agregados felsíticos Pontuações de sulfetos foram observadas em 
alguns pontos. As variedades mais finas apresentam textura afaníti
ca, onde se pode apenas inferir a presença de anfibólio, clorita e 
feldspatos Microscopicamente mostram-se constituídos principal-
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mente por anfibólio tabular alongado e orientado, imprimindo à ro
cha uma xistosidade marcante. Em algumas amostras o anfibólio é 
a hotnblenda, com variações pleocróicas de verde a castanho
esverdeado; localmente verifica-se uma quase total substituição 
por tremolita-actinolita. O plagioclásio mostra geminações do tipo 
Albita e Carlsbad. Epídoto (pistacita) ocorre como agregados granu
lares de granulação fina, porém raros cristais euedrais são observa
dos Opacos e biotita são raros. 

1.2.2 4 - Grupo Serra do lnajá 

A) Generalidades 

Barbosa et a!íi ( 1966) foram os primeiros a referir-se à região da ser
ra do lnajá durante a execução do Projeto Araguaia. Citaram que a 
estrutura circular a oeste da mesma poderia corresponder a uma 
chaminé vulcânica, enquadrando-a no vulcanismo terciário Sabe
se hoje tratar-se de um granito intrusivo de idade pré-cambriana su
perior 

Silva, G, G. da et ali i ( 1 9 7 4). na Folha SB 2 2 Araguaia e parte da 
SC 22 Tocantins, englobaram as exposições ocorrentes tanto na 
serra do lnajá, como nas serras do Tocandera, Arqueada, Sereno e 
Buritirama, por seus aspectos estruturais e litológicos similares às 
da serra dos Carajás, como pertencentes ao Grupo Grão-Pará De
nominaram o conjunto de Distrito Ferrífero Carajás- Xingu, man
tendo estratigrafia proposta pela equipe CVRD/CMM ( 1972) 

lanhez, Souza e Montalvão ( 1980) denominaram de Grupo Serra 
do lnajá à seqi.Jência vulcanossedimentar ocorrente na serra homô
nima, aventando sua possível homotaxialidade com o Grupo Grão
Pará e sugerindo tratar-se de um greenstone belt Neste trabalho o 
nome Grupo Serra do lnajá é utilizado no sentido proposto pelos au
tores retrocitados (Fig 1.8) 

B) Distribuição na área 

O Grupo Serra do lnajá ocupa a porção central do quadrante SO da 
Folha SC.22-X-A, como uma faixa alongada E-0, com largura máxi
ma de 1 O km na parte oeste, adelgaçando-se para leste até encon
trar as rochas arrasadas do Complexo Xingu É cortado a leste pela 
estrada Barreira do Campo-fazenda Rio Dourado, onde ocorrem 
xistos máficos, formacão ferrífera e filitos dobrados e alterados. O 
corpo principal da serr~ é formado por formação ferrífera, represen
tada por espesso pacote, que suporta o relevo anômalo da área Na 
porção meio sul da mesma têm-se preferencialmente metamafitos 
representados por rochas quartzo-monzogabróides, andesíticas e 
xistos máficos alterados e capeados por formação ferrífera Os me
lhores afloramentos dessa unidade acham-se na porção oeste do 
corpo serrano, onde, a partir de estradas secundárias da fazenda 
Morada da Prata, efetuaram-se 26 km de seções Na estrada que 
demanda do posto do Trevo para a estrutura circular menor, 
cruzam-se diques de rochas básicas e um corpo de metaperidotito 
com faixas de actinolítitos Estrutura circular no centro-leste da ser
ra, com 2, 5 km de diâmetro, tem suas bordas escarpadas compos
tas por serpentinito fraturado, semi-alterado, com mineralização de 
crisotila em certos pontos, circundado por faixas descontínuas e ir
regulares de clorititos, actinolititos e esteatitos No núcleo dessa 
estrutura e no sopé da borda norte da serra do lnajá ocorrem aflora
mentos de metavulcânicas ácidas representadas por metatufos de 
composição riodacítica. Em perfil com rumo sul, a partir da borda in
terna norte dessa estrutura e com extensão de 1 O km, afloram me
taígneas (rochas gabróides e andesíticas), ocorrendo ainda uma 
ponta de serra constituída por formação ferrífera No final desse 
perfil, com rumos S70°0 e N65°E, extensão de 7.650 e 6 000 m 
respectivamente, fez-se a abertura de dois outros, onde as litologias 
presentes são representadas por corpos graníticos intrusivos, an\0 
lares ou elipsoidais, cortados por diques de lamprófiros e diabásio A 
norte desse corpo anelar, seguindo no rumo norte-sul e extensão de 
2 km, cruza-se a borda serpentínica com clorititos e esteatitos asso
ciados, passando-se a terrenos compostos por diques de olivina dia
básio e rochas graníticas anatéticas do Complexo Xingu A partir 
daí, infletiu-se para NO, cruzando-se uma zona de falha representa
da por quartz1tos e metabrechas Após isso, na borda da estrutura 
circular observada a nordeste da serrania, ocorrem homfels carbo
náticos ou mármores e concentrações manganesíferas, que dão um 
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Fig 1 8 - Mapa geológico da Serra do lnajá cocr.pilado de lanhez Souza e Montalvão (1980) eom modrflcações 

pequeno realce topográfico; observa-se uma zona circular, arrasa
da, onde assomam raros afloramentos de um granito intrusivo (Suí
te Intrusiva Tarumã) Esse evento plutónico propiciou o desenvolvi
mento de uma auréola de metamorfismo de contato, observada tan
to nas rochas do Grupo Serra do lnajá, como nos sedimentos elásti
cos grosseiros da Formação Gorotire. 

C) Posição estratigráfica 

A sequência vulcanossedimentar em questão foi considerada ho
motaxial ao Grupo Grão-Pará, e incluída no Distrito Ferrífero Carajás 
por Silva, G G da etalii(1974) lanhez, Souza e Montalvão (1980) 
baseados na não continuidade física da mesma com a serra dos Ca
rajás, e também devido a certas diferenças no tocante à natureza 
das associações litológicas entre ambas, houveram por bem 
denominá-la de Grupo Serra do lnajá, propondo a coluna estratigrá
fica que é aqui utilizada (Fig 1 9) 

O mesmo configura uma faixa contínua com extensão da ordem 
de 70 km e direção aproximada E-0, truncada e deslocada em seu seg
mento oeste por duas falhas paralelas de direcão NNE Estrutural
mente caracteriza-se por feições planares e lin~ares com mergulhos 

verticais a subverticais, frequentemente com caimento para SSE, 
onde o estilo de dobramento, mesmo com parcos dedos, é provável 
isoclinal com planos axiais inclinados e eixos paralelos ao alonga
mento do corpo Encontra-se em contato a norte, sul e leste com ro
chas do Complexo Xingu, representadas por granitos de anatexia, 
metassomáticos, migmatitos e raros gnaisses metamorfizados na 
fácies anfibolito e, raramente, granulito A oeste, o contato dá-se 
através de falhas, com rochas do Complexo Xingu, e com o corpo 
granítico intrusivo da Suíte Intrusiva Tarurnã O Grupo Serra rlo lnajá 
assemelha-se a urna calha inclusa no Complexo Xingu, e 
caracteriza-se na área por uma diversificada sequência litológica de 
natureza vulcanossedimentar, rnetarnorfizada na fácies xisto verde, 
e mui localmente a epídoto-anfibolito Essa unidade foi subdividida 
ern quatro associações litológicas, arrumadas tentativarnente da 
base para o topo corno segue: 1) Metaultrarnafitos - agrupam-se 
nesta associação rochas ultramáficas rnetarnorfizadas, tais corno 
serpentinito, rnetaperidotito, esteatito, actinolito e cloritito, com o 
primeiro formando a borda escarpada da estrutura circular no 
centro-leste da serra, possivelmente sendo oriunda de interseções 
de falharnentos; é possível que tais estruturas tenham se originado 
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!Qioritos; monzonitos; lampr6firos e díabásios 

Hornblenda biotita-granitos, qranodioritos e tonalitos 

Arenrtos conglomeráticos a finos; geralmente quartzosos, em parte ortoquartzíticos, mais feldspáticos para base 

Metassedimentos ~ Formação ferrífera, quartzitos: metabrecha; metacherts; horf'fels carbonáticos e aluminossi 
licatados 

Metavulcan1tos ácidos - Meta tufos de composiç:lo rioctacítlca 
Metélmafitos - Rochas gahró1dcs ;mdesít1cas e XIstos rnáf1cos 
Mct<lllltramaf1tos Serpentrnitos; esteatltos; cloritnos; actinolititos e nwtaperidotrtos 

Complexo 
X1ngu Migmatitos, granitos de anatexia e metassomâticos, gnaisses (e anfibolitos) 

Fig 1 9 - Coluna estratigráfica da região da Serra do lnajá; compilado de lanhez, Souza e Montalváo ( 1980), com modificações 

por processos de falhamentos tipo ring-faults, o segundo constitui o 
representante mais preservado na rocha original na região; os de
mais, ocorrendo descontinuamente e associando-se aos dois tipos 
citados, representam o resultado de processos de talcificacão acti
nolitização e cloritização sobre aquelas rochas, respecti~a~ente; 
2) Metamafitos - representados por tipos máficos rnetamorfiza
dos, originalmente rochas gabróides, andesiticas e diabásios; 
3) Metavulcanitos ácidos -- resultantes de um evento vulcano
clástico de composição riodacitica, cuja contemporaneidade com 
os metassedirnentos não foi possível precisar; 4) Associacão Me
tassedimentar -- englobaram se nesta associação rochas ~etasse
dirnentares de origem variadil rredominando tipos tais como forma
ção ferrífera, quartzitos, metabrechas, metacherts, além de horn
fels carbonáticos (mármores) e aluminossilicatados A litologia mais 
frequente desta associação c da seqLiência como um todo é a for
mação ferrífera bandada, que recobre a sequência vulcânica por 
urna faixa com a[Jroxirrwdamentc 70 km de extensão, tendo espes
suras de centenas rir~ metros Nas bandas encontram-se dobras e 
frequentes crenrrlélCões, que, [leia extensão, associação com ro
chas vulcânicas e modo de ocorrência, podem ser enquadradas no 
tipo Algomâ de (iross 11965, apud Eichler, 1976) e na fácies óxido 
de James (1954 afJIJr! Eichler, 1976) Após o evento vulcanosse
dimentar e posterior metamorfismo da seqLiência edificaclora do 
Grupo Serra do lnajá, o porção ocidental da mesma foi afetada por 
falhamentos e intrusões de corpos (]raniticos anelares, resultantes 
de um evento plutõnico Os corpos assemelham-se àqueles oriun
dos de processos ele falhamentos do tipo ring-faults, com possíveis 
falhamentos em bloco, diâmetros variávr'i'; rle 2 a 8 km, responsá
veis pelo metamorfismo de contato nos rnetassedimentos alurni
nossilicatados e carbonáticos dil área, gerando os hornfels ocorren
tes na seqLiência acima enunciada Quatro corpos ocorrem seccio
nando essa porção, e foram enquadrados na Suíte Intrusiva Taru
rnã; mostram idades isocrõnicas de 1 641 :' 2 2 MA, e razão inicial 
de O 703 + O 003, tendo como variedade petrográfica granitos, 
qranodioritos e tonalitos, sendo os primeiros a hornblenda e/ou hio-
tita O último evento registrado na área refere-se a intrusivas bási
cas que se dispõem sob a forma de diques e pequenos plutons des
[Jrovidos ele efeitos metamórficos Estão representados por dioritos, 
monzonitos e diques ele lamprófiro e diabásio Alguns deles são in
trusivos nos granitos, outros na sequência metaultrarnáfica 

Os dados acima expostos propiciaram uma comparacão desse 
conjunto litológico com as chamadas sequências do tipo g;eenstone 
belt, em virtude de algumas semelhanças entre ambos quais sejam: 
1) Modo de ocorrência - faixa estreita, tipo calha, com uns 70 km 
de extensão, encaixada em rochas arqueanas elo Complexo Xingu; 
21 Associação litológica - sequência estratigráfica constituída por 
serpentinitos, clorititos, esteatitos, actinolititos, metagabros, meta-
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rnonzogabros, rnetanclesitos, metavulcânicas ácidas e metassedi
rnentos (formação ferrífera bandada, quartzitos, filitos, mármores e 
cherts); 3) Metamorfismo ~- a sequência vulcanosseclimentar 
encontra-se metamorfizada na fácies xisto verde, e raramente 
epidoto-anfibolito, contrastando corn as encaixantes elo complexo, 
da fácies anfibolito, e mui raramente fácies granulito; 4) Disposição 
estrutural apesar ela exiguidade elos dados estruturais, o eixo de 
deformação é aproximadamente E-0, paralelo ao maior alongamen
to do corpo, com mergulhos fortes para SSE, prováveis isoclinais 
com planos axiais inclinados I ,-ig, 1,1 0) Esta suposição esbarra em 
uma característica muito peculiar dos greenstone belts, que é a pre
sença de texturas spmifex Isto não foi constatado na área, mas, se
gundo Montalvão (inf verbal), geólogos da DOCEGEO encontraram 
texturas spinifex em rochas ultrabásicas ocorrentes nurna serra que 
corta a PA-150 (Redenção-Marabá), a NE ela serra elo lnajá, o que 
pode enfatizar a hipótese ela serra elo lnajá ser um greenstone belt 

Com respeito à origem e evolução dos greenstone belts, bem co
rno sua relação com os migrnatitos e anatexitos relacionados à as
sociação petrotectõnica heterogênea do Complexo Xingu, produtos 
de ultrametamorfisrno, muitos autores têm rroposto esquemas 
evolutivos, não se chegando a um consenso Apresenta-se a seguir 
uma mostra bibliográfica sobre o assunto, para sentir-se o quão 
controvertidas são as idéias sobre essas estruturas: Ramberg 
( 1964) já se preocupava corn a evolução elos continentes, bacias 
oceânicas e dos aragens O modelo seria uma "crosta" global anti
ga, de composição (siálica) granodioritica, c assumida antes ele uma 
crosta basáltica primitiva Anhaeusser el alit ( 1969) foram, na reali
dade, os responsáveis pela reavaliação elo termo greenstone belt e 
dos cinturões móveis que rnargeiam os nucleos cratõnicos Admi
tiam que os greenstone belts se desenvolveram em arqueamentos 
neqativos, na interface crosta siálica primitiva -- crosta tipo oceâni
ca primitiva Outro processo visualizaclo pelos autores, e considera
do mais provável, envolve o desenvolvimento de calhas limitadas 
por falhas de espaçamento igual numa crosta siálica primitiva, del
gada e instável Para esses autores existem três categorias de gra
nitos: um complexo migmatito-gnáissico junto a fase granitica mais 
homogênea, que constitui as rochas mais antigas; um segundo, for
mado por granitos em forma de diápiros circulares ou elipsóides, e 
um terceiro, caracterizado por granitos porfiriticos ricos ern potás
sio Para eles, o aspecto fundamental desses granitos de escudos é 
o ele que a intrusão dos mesrnos parece ser a causa do forte dobra
mento elas rochas supracrustais dos cinturões de rochas verdes 
Brock ( 1959, apud Anhaeusser et alii, op c1t) admitiu os cinturões 
de rochas verdes pré-cambrianos antigos como feições orogênicas 
individuais, enquanto Holmes (1965, apud Anhaeusser, et a/11, op 
cit 1 os admitiu corno remanescentes de extensos cinturões orogê
nicos Glikson (1972) mostrou que a crosta primitiva consiste de 



associação estratiforme básico-ultrabásica oceânica, preservadas 
como relictos, na base das seqüências arqueanas do leste do Trans
vaal, Rodésia e oeste da Austrália. Kroner ( 1980) admitiu uma cros
ta siálica desde o fim do Arqueano, onde se desenvolveram os cin
turões móveis proterozóicos e arqueano superior do sudoeste da 
África. Glikson & Lambert (1976) apresentaram o seguinte esque
ma evolutivo: a) Formacão de uma crosta máfico-ultramáfica 
(greenstones inferiores); b) subsidência das zonas lineares da cros
ta máfico-ultramáfica por subducção, afundamento ou rifting, não 
acompanhada por fusão parcial de componente máfico, produzindo 
diápiros graníticos ricos em sódio; c) os movimentos verticais dife
renciais resultariam na emergência adicional dos granitos e subsi
dência das bacias intervenientes onde se acumulariam os greensto
nes superiores e d) num maior evento metamórfico-çmatético a cerca, 
de 2, 6 BAque resultaria num metamorfismo de alto grau em níveis 
profundos da crosta, e metamorfismo regional da fácies xisto verde 
dentro do greenstone belt superior, culminando com a palingênese 
da crosta granito-greenstone belt, produzindo fusões ricas em po
tássio e água que subiriam a nível alto da crosta para formar grani
tos potássicos Gorman, Pearce e Birkett ( 1977) apresentaram uma 
evolução para os greenstone belts, sendo que o início da mesma 
ocorre num imenso vulcanismo, com extensão superior a 1 00 km, 
sobre um embasamento siálico já existente Wernick (1979) fez 
uma síntese do arqueano no Brasil, e o dividiu em unidades 
litológico-estruturais tais como: complexos básico-ultrabásicos; 
cinturões granulíticos; greenstone belts e complexos gnáissico
graníticos 

Apesar do assunto tão controvertido e mesmo não se tendo ob
servado parâmetros indefectíveis relativos à caracterizacão concre
ta dos greenstone belts, o grupo em epígrafe será cons.iderado co
mo tal 

DI Geocronologia 

Somente cinco datações foram executadas na área de ocorrência 
do Grupo Serra do lnajá, sendo três referentes a rochas do Comple
xo Xingu; um granito da Suíte Intrusiva Tarumã, e outra em uma in
trusiva básica, sendo as quatro principais pelo método Rb/Sr, e a úl
tima K/Ar Para o complexo, alcançaram-se idades em torno de 
2 7 50 MA, posicionando-o no Pré-Cambriano Inferior Quanto à se
quência vulcanossedimentar do Grupo Serra do lnajá, Montalvão et 
alii ( 1 979b) opinam que: "a mesma poder-se-ia ter edificado após a 
formação dos anatexitos e migmatitos do complexo que a mar
geiam, ou então, seriam verdadeiros megaxenólitos que restaram à 
granitização. Daí a possibilidade dessa sequência ser de idade ar
queana, podendo a mesma vir a ser, através de trabalhos mais deta
lhados, definida como um greenstone belt". Baseado na classifica
ção de Goldich (1973, apudEichler, 1976), poder-se-ia enquadrar a 
formação ferrífera da sequência, no intervalo de 3 000 MA e 2.600 
MA, com ápice de deposição ao redor de 2. 700 MA; sua caracterís
tica deposicional e associação com rochas vulcânicas poderiam, 
eventualmente, enquadrá-la no tipo Algema, a qual frequentemente 
se associa aos greenstone belts Também poderá ter ápice de depo
sição ao redor de 2.000 MA, hipótese esta não totalmente afasta
da 

Corpos graníticos que seccionam a seqüência vulcanossedimen
tar do Grupo Serra do lnajá pertencem a fases de reativações pós
deposição da Formação Gorotire, não estando portanto ligados a 
magmatismo tardio do Pré-Cambriano Inferior (Arqueano) Tais gra
nitos são aqui incluídos na Suíte Intrusiva Tarumã, que apresenta 
idade isocrõnica de 1. 641 ± 22 MA, e são os responsáveis pela ge
ração de hornfels aluminossilicatados e carbonáticos em rochas 
deste grupo, O&Qrrendo muscovitização tanto nos granitos como 
nos metassedimentos A última manifestação magmática da área 
foi a intrusão de diques básicos, cuja datação K/ Ar, efetuada em ali
vi na diabásio, forneceu idade de 960 MA 

E) Petrografia 

Os diversos tipos litológicos ocorrentes na área da serra do lnajá fo
ram agrupados no que se chamou de Associacão Ultramáfica (me
taultramafitos); Associação Máfica (metamafitos); Associação V ui-

cânica (metavulcanitos ácidos); Associação Metassedimentar e lntru _ 
v as Básicas e Intermediárias. 
I Metaultramafitos 

Este termo está sendo aqui utilizado para englobar, de um modo ge
nérico, as rochas da associação ultramáfica cujas características 
originais foram total ou parcialmente destruídas por processos de 
serpentinização, anfibolitização, talcificação, cloritização, dando lu
gar a metaperidotitos, serpentinitos, clorititos, esteatitos e actinoli
titos, sendo os clorititos e metaperidotitos muito fracamente afeta
dos pelas transformações acima referidas 

a) Metaperidotitos 

Trata-se de lamprobolita peridotito originado por processos de acu
mulação e posteriormente metamorfizado sob condições de baixo 
grau São rochas verde-claras, textura afanítica e tanerítica fina, 
mostrando-se, em amostra de mão, enriquecida em minerais fibrosos e la
melares (anfibólio e clorita) e opacos concentrados ao longo de fraturas, 
ou formando cristais granulares entre os constituintes principais À obser
vação microscópica revelam-se compostos por cristais xenomórficos 
bem caracterizados e preservados de olivina, invadidos por cristais gran
des de lamprobolita; clorita preenchendo pseudomorfos sextavados, ou 
como agregados microgranulares intergranulares, também está presen
te; cummingtonitas são amplamente distribuídas como cristais prismáti
cos curtos desenvolvidos a expensas, principalmente, da lamprobolita, e 
ainda por uma quinta fase mineral muito abundante, e caracterizada por 
uma mistura muito fina detremolita-fibrosa e opacos microgranulares Es
ta mistura de tremo li ta e opacos lembra muitos produtos de alteração de 
olivina, mas sua comparação com as olivinas perfeitamente preservadas 
(supramencionadas) depõe a favor de uma fase mineral diferente, possi
velmente uma olivina mais enriquecida em faialita No entanto, a po;;sibili
dade de tratar-se de um piroxênio transformado não pode ser totalmente 
descartada, e fica na dependência de pesquisa mais detalhada As rela
ções entre as diferentes fases minerais cumuladas foram parcialmente 
mascaradas pelos efeitos de transformação que afetaram a rocha, mas 
ainda permitem visualizar, em caráter preliminar, a seguinte sequência: 
1) deposição de olivinas forsteríticas em cristais euedrais, posteriormen
te cloritizadas total ou parcialmente; 2) deposição de olivina faialita em 
cristais euedrais a subedrais,posteriormente transformados em tremolita 
e opacos; 3) deposição de hornblenda basáltica (lamprobolita) ampla
mente preservada, com transformacões iniciais para cummingtonita; 
4) cristalizacãode clorita e opacos a partir de material residual em peque
nos espaces intercumulados 

b) Serpentinitos 

São rochas que variam do verde ao cinza-esbranquiçado, geralmen
te afaníticas e macicas, sendo que as texturas fibrosas observáveis 
macroscopicament~ desenvolveram-se subordinadamente. Veios 
milimétricos a submilimétricos de serpentina fibrosa (amianto cri
sotila) e serpentina maciça são caracteres comuns: ennquecimento 
em garnierita foi detectado em algumas amostras, onde este mine
ral ocorre como venulacões contorcidas com espessura milimétrica 
a centimétrica entre pl~nos de cisalhamento. Observações micros
cópicas revelam uma textura predominantemente fibrosa, com va-I 
riações para fibrolamelar e fibrorradiada, sendo que texturas granu
lares finas foram preservadas em alguns locais Nestes, pseudomor
fos de olivina perfeitamente caracterizados encontram-se, com fre
quência, contornados por invólucros de opacos e/ou flogopita, ou 
ainda piroxênio, caracterizando estruturas de cúmulos, que foram 
parcialmente mascaradas ou destruídas durante o processo de ser
pentinização Do ponto de vista mineralógico apresentam-se como 
rochas bastante puras, compostas quase que exclusivamente por 
serpentina, onde clorita, talco-flogopita, piroxênio, opacos, carbo
natos e anfibólio ocorrem como acessórios ou secundários em 
quantidade muito subordinada. Clorita e talco, às vezes, atingem 
concentrações da ordem de 1 O a 20%. Antigorita, crisotila e gar
nierita são as variedades presentes de serpentina. Antigorita ocorre 
como cristais diminutos fibrolamelares ou fibrorradiados agregados 
em malhas complexas, ou então, formando cristais placóides de li
mites difusos, ou ainda pseudomorfos poligonais sobre olivinas 
preexistentes A crisotila encontra-se em forma de veios delgados e 
irregulares cortando a massa principal da rocha. A garnierita forma 
enriquecimentos venulares e tensionados em certos pontos. Opa-
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A figura mostra grande par te du por~ão centro-nane ua Folha SC.22 Tocan 
Iins. A maror pane é ocupada pela assocração petrotec tOnica do Complexo 
Xmgu (pExl, embasamento polometamórfico. Na porção central da ilustração 
desponta o Grupo Serra dO lnatá (pEso), drsposto nitidamente segundo E·O, 
constituído por metavulcânrcas àcrdas (mui. metamafitos fm/3L metaultrama
frtos IY) A rochas metassedimentares. No can to nordeste ocorrem exposiç:Oes 
metassedimcntures elo Grupo Tocantrns (pE t) em contato di fuso com o Com
plexo Xingu, A noroeste aparece com destaQue a serra do Murué, edificada 
por sedimArHos da Formacão Gorotiro (pEgo) afetados pelas Falhils da Serra 
do Muru ré c do Dezoito. No extremo noroeste da área de abrangência do Gru 
po Serra do lnatá. estrutura circular Que representa o corpo granítico tiprco da 
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Suít" Intrusiva Tarurnã aparec e afe tando o r Aferido grupo e a Formação Goro 
tire, desenvolvendo metamor fismo de conrato. Porções aflorantc s dêl Forma
ç ão lnri e da Suít e Intru siva Rio Dourado aparecem em vários locais, sendo 
Que a esta suíte são relacronados com dúvida os doos corpos ba tolitrcos locali
zados na porção central da figura. A norte estao bem destacados os dois cor 
pos l]raníticos da Sufte Intrusiva Redenção. sendo o do canto nordeste o cor 
po granftico típico desta suí te. Imagens SLAR abrangendo parte das Folhas 
SC. 22 X A, SC. 22-V-B !Ob tidos em 19 7 1119721. SC.22-X -C c SC 22 -V-D 
(o btidas em 1 97 5 ! 1 9 76). RADAM BRASIL. Esca la aproximada 
1: 1 .000.000. 
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cos ocorrem, seja como minerais primários com formas euedrais 
quadráticas ou cristais bipiramidais, seja como minerais secundá
rios produzidos quando da serpentinização. Parte desses opacos po
de ser magnetita, e não se descarta a hipótese da presença de cro
mita nestas rochas 

c) Clorititos 

Estas rochas são constituídas por palhetas diminutas de clorita, 
densas e irregularmente intercrescidas de modo a sugerir um arranjo 
lamelarradiado, numa textura que varia de fanerítica fina a média 
Têm coloração verde a cinza-esverdeado, com brilho perláceo, ten
do como acessório comum a magnetita. Observações microscópi
cas confirmam a textura fibrorradiada, granulação fina uniforme, e 
um conteúdo de clorita superior a 95%, sendo o restante constituí
do por minerais opacos, presentes em todas as amostras, além de 
epídoto, flogopita e titanita raros. Os opacos exibem formas tabula
res alongadas ou não, além de quadráticas e losangulares; 
desenvolveram-se como poiquiloblastos uniformes envolvendo 
agregados de clorita, podendo ser uma variedade de espinélio rica 
em titânio. 

d) Esteatitos 

Estas rochas apresentam-se com textura afanítica, estrutura isotró
pica, e cor cinza-esbranquiçado, que se torna acastanhada por ação 
intempérica Têm brilho sedoso e são untuosas ao tato. Como varie
dades mineralógicas destacam-se o talco, segundo palhetas e opa
cos, que ocorrem seja como grãos dispersos ou preenchendo fratu
ras. A mineralogia revelou ser o talco o constituinte essencial, sen
do que clorita, antofilita e opacos ocorrem como acessórios. O talco 
forma massa de palhetas diminutas densamente intercrescidas e 
orientação aleatória, em meio às quais a antofilita se localiza. Opa
cos ocorrem como minerais primários ou como produtos de altera
ção que afetaram a rocha original A clorita, como palhetas torcidas 
ou agregados, tem distribuição irregular. Textura nodular reliquear é 
ressaltada em algumas amostras, onde os aglomerados de talco as
sumem formas arredondadas ou poligonais, delimitadas ou envolvi
das por opacos microgranulares, clorita, ou ainda matéria amorfa 

e) Actinolititos 

São rochas de coloração verde-clara, verde-amarelada ou verde
acinzentada, granulação fina, xistosas, constituídas essencialmen
te por anfibólios contendo clorita e opacos subordinados. Os anfibó
lios são tremolita-actinolita, cummingtonita e hornblenda basáltica, 
cuja textura granular original passa a nematoblástica por ação cisa
lhante local. Onde a textura granular foi preservada, as rochas são 
constituídas por um intercrescimento denso e aleatório de prismas 
curtos de anfibólio, enquanto a tremolita-actinolita envolve núcleos 
castanhos e pleocróicos de lamprobolita No outro tipo textura! es
ses minerais estão orientados segundo uma direção preferencial, 
imprimindo à rocha uma estrutura xistosa. Cristais fragmentários de 
tremolita-actinolita e cummingtonita são representantes reliquiares 
da textura obliterada pelo metamorfismo. 

11. Metamafitos 

São aqui incluídas rochas metamórficas altamente enriquecidas em 
anfibólio e portadoras de plagioclásio em quantidades variáveis que 
atingem concentrações da ordem de até 30%. Algumas delas pre
servam algo de sua textura primária, deixando antever, como ro
chas originais, diabásios, rochas quartzo-monzogabróides ou 
quartzo-monzodioríticas e andesíticas. São também incluídos os 
xistos máficos, interpretados como provenientes de rochas ígneas 
básicas De um modo geral possuem cores escuras, variando desde 
cinza-escuro a cinza-esverdeado, às vezes com manchas esbran
quiçadas. As texturas são faneríticas granulares de granulação mé
dia nas de composição gabróide, e fina nas andesiticas, sendo que 
nedtas a textura porfirítica é observada Ainda macroscopicamente, 
observou-se que a composição é à base de anfibólio verde-escuro 
granular (hornblenda), anfibólio fibroso (tremolita-actinolita), plagio
clásio epidotizado, clorita e piritas que podem estar presentes ou 
não Apresentam-se a seguir as características microscópicas des
tes tipos litológicos individualizados 

52/GEOLOGIA 

a) Rochas gabróides 

Como textura original parcialmente preservada tem-se a subofítica, 
caracterizada por agregados de prismas curtos de plagioclásio en
volvidos por uma massa constituída essencialmente por anfibólio de 
granulação média Outra presente é a textura granular, representa
da por uma associação d!:. cristais de anfibólio e plagioclásio com 
granulometria e formas semelhantes. Todas estas rochas apresen
tam anfibólio de duas gerações, sendo a primeira representada por 
núcleos de cristais médios, tabulares, com terminações denteadas, 
de cor verde-clara ou castanha, e a segunda, por cristais prismáti
cos curtos, granulação fina, idioblásticos, cor verde-escura, e por 
bordas crescidas em torno dos núcleos da primeira geração. Embora 
haja uma orientação preferencial, notaram-se cristais alongados de 
hornblenda, com duas direções preferenciais, a se truncarem. As 
variedades mineralógicas destes anfibólios são hornblenda casta
nha ou verde e tremolita-actinolita, que coexistem em áreas contí
guas, ou numa mesma amostra. O plagiocásio é de forma granular e 
terminações denteadas ou interlobadas, exibindo geminações 
segundo a lei da Albita, e menos comumente segundo Carlsbad e 
Periclíneo; apresentam-se saussuritizados em variados graus e 
mostram uma estrutura em peneira, devido a inclusões de cristais 
diminutos de quartzo ou anfibólios Sua composição varia entre 
An

36 46
. Ortoclásio só foi localizado nas rochas com afinidade dia

básica, segundo prismas curtos com geminação Carlsbad O micro
clínio, com grãos de até O, 8 mm de diâmetro, foi reconhecido, ten
do geminações do tipo Albita-Periclíneo pouco evidenciadas. Quart
zo ocorre como cristais xenomórficos finos, concentracão inferior a 
10% ou ausente Opacos ocorrem em geral como coroas de leuco
xênio Zircão é raro, e o epídoto, sob a forma de clinozoisita e pista
cita, ocorre como produto de alteração de feldspatos e anfibólios. 

b) Rochas andesíticas 

Observadas ao microscópio estas rochas revelam uma textura por
firítica fina, com pequeflos fenocristais ferromagnesianos envolvi
dos por matriz microcristalina e intersertal Os demais caracteres 
originais foram obliterados pelo metamorfismo, de modo que os fer
romagnesianos primários foram totalmente substituídos por 
tremolita-actinolita, e a matriz se transformou num agregado com
plexo de saussurita, carbonato, quartzo-clorita, epídoto, leucoxê
nio, onde ainda se associam opacos e apatita A saussurita 
desenvolveu-se sobre o plagioclásio original como pseudomorfos, 
com delgados anéis de quartzo 

c) Xistos máficos 

São rochas verde-amareladas, orientadas, com uma xistosidade 
pouco pronunciada macroscopicamente, mas perfeitamente carac
terizada em escala microscópica. Um intercrescimento denso de pa
lhetas orientadas de clorita constitui o corpo principal da rocha, de
finindo sua xistosidade, enquanto cristais prismáticos milimétricos 
a submilimétricos de antofilita desenvolveram-se preferencialmente 
em planos de crenulação oblíquos, quase perpendiculares a esta xis
tosidade. Talco e opacos ocorrem subordinadamente. 

111. Metavulcanitos ácidos 

Constam de metatufos de cristal de composição riodacítica meta
morfizados na fácies xisto verde São rochas de coloração cinza
esverdeado, textura fanerítica fina a afanítica, compostas por frag
mentos angulosos de plagioclásio, quartzo e, menos comumente, 
de rochas e epídoto, envolvidos por matriz afanítica quartzosa ricé 
em epídoto e prismas curtos de tremolita-actinolita. Pirita é o aces
sório reconhecível em escala macroscópica Os espécimes são ora 
de rochas homogêneas, ora heterogêneas, onde faixas subparale
las, de coloração mais clara e granulação mais fina que o corpo prin
cipal da amostra, podem ser observadas. Microscopicamente é fa
cilmente identificável textura vulcanoclástica de granulacão fina, 
onde fragmentos de plagioclásio, álcali-feldspato, rochas' e ferro
magnesianos epidotizados encontram-se imersos em matriz micro
granular a microgranoblástica; esta é de composição felsítica,- po
rém rica em epídoto, opacos, clorita, anfibólio (tremolita-actinolita) 
e, raramente, apatita e carbonato A granulometria dos fragmentos 
varia de O 004 a 0,5 mm e, entre eles, o plagioclásio é o componen-



te predominante Os feldspatos são em geral angulosos, preserva
dos de alteração, ou exibindo variados graus de epidotização, en
quanto a maioriã está partida e invadida pela matriz. Fragmentos de 
quartzo ocorrem em proporções menores, podendo apresentar for
mas arredondadas O epídoto forma agregados de granulação varia
da, sugerindo pseudomorfos sobre minerais preexistentes. Os frag
mentos de rocha exibem formas angulosas, arredondadas e/ou a cu
nhadas, texturas pilotaxítica, bostonftica e ainda granoblástica, às 
vezes englobando fragmentos de cristais Na matriz deu-se, por 
atuação metamórfica de baixo grau, produção de textura granoblás
tica poligonal a interlobada, bem como de anfibólio com hábito pris
mático curto ou fibrorradiado, além de clorita e epídoto microgranu
lares e orientados 

IV Associações metassedimentares 

As rochas metassedimentares estão aqui representadas por forma
ção ferrífera, quartzitos, metabrechas quartzosas e metacherts 
além de metassedimentos hornfe/s, aluminossilicatados e carboná
ticos e pequena ocorrência manganesífera sem expressão. 

a) Formação ferrífera 

Estão incluídas rochas bandeadas ou finamente laminadas, com ní
veis de espessura supracentimétricas a submilimétricas Níveis 
castanho-avermelhados ou acinzentados, compostos por magnetita 
e quartzo subordinado, alternam-se com leitos branco-acinzentados 
a branco-leitosos compostos essencialmente por quartzo tendo 
magnetita e hematita subordinadas Especularitas e palhetas dimi
nutas de muscovita cristalizaram-se, às vezes, ao longo de sistemas 
de fraturas. Canga desenvolveu-se em alguns pontos, onde se re
gistraram concentrações de goethita, minério de manganês, frag
mento de rocha argilosa vermelho-amarelada, o que não elimina to
talmente a possibilidade de uma básica original; cristais aciculares, 
possivelmente de fosfatos, são também notados. Ambas associa
ções mineralógicas mostram caráter granoblástico poligonal mais 
ressaltado nas faixas dominantemente quartzosas; naquelas ferru
ginosas, são marcadas por um caráter euedral a subedral de magne
tita, fornecendo seções losangulares. Os níveis mais ferruginosos 
apresentam, de um modo geral, uma tendência a granulação mais 
•grosseira que nos quartzosos, variando de O, 14 mm, nos primeiros, 
·a 0,01 nos ultimas 

b) Quartzitos, metabrechas quartzosas e metacherts 

Os quartzitos são representados por ortoquartzitos, sericita
quartzitos e clorita-quartzitos Os ortoquartzitos são constituídos 
essencialmente por quartzo, e contêm sericita em quantidade infe
rior a 5% Com o aumento das percentagens de sericita e clorita, 
formam-se sericita-quartzitos e clorita-quartzitos, respectivamente 
Muitas destas rochas foram submetidas a fenômenos de natureza 
cataclástica, dando origem a quartzitos cataclásticos, sericita
quartzo milonito e quartzo-clorita-xisto milonítico Brecha sedimen
tar deformada tectonicamente é composta por grânulos angulosos 
a subangulosos tamanho seixo, matriz quartzosa e cimento ferrugi
noso (hematítico) Os seixos são principalmente de quartzito fino 
claro, e em menor quantidade por quartzito ferruginoso, itabirito, 
quartzo hialino (os mais arredondados) e mais raramente de opacos 
(hematita) Metachert foi localizado somente em um ponto, sendo 
uma rocha preta, de granulação extremamente fina, fortemente ca
taclasada e cortada por venulações extremamente irregulares Ob
servações microscópicas mostram que o corpo principal desta ro
cha é formado por massa criptocristalina a amorfa, enquanto os 
veios exibem forte recristalização e mesmo zonação granulométri
ca Não fica aqui excluída a possibilidade de tratar-se de um tufo 
vulcânico 

c) Homfels aluminossilicatados 

Estas rochas foram encontradas nas imediações e partes internas 
das estruturas circulares do extremo oeste da serra Trata-se de ro
chas escuras, cinza ou cinza-esverdeado, com textura fanerítica fi
na a média, composição dominantemente quartzo-feldspática, nos 
quais biotita, muscovita, anfibólio, andaluzita e opacos podem ser 
reconhecidos macroscopicamente Dois litotipos foram aí individua-

lizados, de acordo com a origem: 1) Hornfels aluminossilicatados 
de origem ígnea - São rochas de caráter intrusivo, com textura por
firítica mascarada por cristalização granoblástica. São constituídas 
por cristais médios, euedrais a anedrais de feldspato e quartzo, e 
anfibólio presente ou não. Este conjunto encontra-se invadido por 
matriz fina granoblástica, também quartzo-feldspática, micácea, 
portadora ainda de clorita, epídoto, raro carbonato e apatita; 
2) Hornfels metassedimentares sílico-aluminosos - Podem ser as
sociados em dois conjuntos distintos por suas variações texturais e 
mineralógicas, e certamente representantes de zonas de fácies tér

. micas. O primeiro deles é caracterizado por mosaico granoblástico 
fino dominantemente felsítico (quartzo, plagioclásio, microclínio 
e/ou cordierita) enriquecido em biotita, muscovita e opacos. O se
gundo é caracterizado por textura granonematoblástica, onde aos 
minerais granulares (quartzo, feldspato e/ou cordierita) associam-se 
andaluzitas poiquiloblásticas alongadas, biotita, muscovita e silli
manita capilar. 

d) Homfels carbonáticos (mármores) 

Trata-se de rochas cinza-esbranquiçado, maciças, de granulação fi
na, e constituídas essencialmente por carbonato (calcita), nunca in1 
feriores a 90%, ocorrendo ainda anfibólio em cristais fibrosos cur
tos, e como acessórios magnetita e galena. Observações microscó
picas revelam uma textura granoblástica poligonal, mascarada ape
nas quando a concentração de anfibólios é marcante Há presença 
de antofilita, tremolita, escapolita, opacos e titanita associados ao 
carbonato. 

V. Intrusivas Básicas e Intermediárias 

Localizam-se especialmente como diques ou pequenos plutons, em 
sua quase totalidade desprovidas de efeitos metamórficos. Trata-se 
de dioritos, monzonitos, lamprófiros e diabásios. 

a) Dioritos e monzonitos 

São rochas esverdeadas de textura granular média a grossa, com
postas principalmente por anfibólio (hornblenda), plagioclásio e 
álcali-feldspato, além de algum quartzo, opacos, apatita e clorita. 
Os dois tipos litológicos diferem pela granulação mais grosseira e 
textura granular automórfica nos dioritos, enquanto os monzonitos, 
além de granulação mais fina e textura granular xenomórfica, apre
sentam, macroscopicamente, uma mistura de tons rosados junto à 
massa verde principal. Do ponto de vista mineralógico, os primeiros 
são compostos essencialmente por hornblenda e plagioclásio, en
quanto os últimos são constituídos por hornblenda, plagioclásio e 
álcali-feldspato em quantidades aproximadamente iguais. Quartzo
piroxênio, apatita, titanita e opacos ocorrem como acessórios, e 
clorita, epídoto, carbonato e tremolita-actinolita ocorrem como pro
dutos de alteração 

b) Lamprófiros e diabásios 

Os lamprófiros são mesocráticos, verde-acinzentado, que se carac
terizam, via de regra, por uma textura porfirítica onde fenocristais 
de anfibólio são envolvidos por matriz fanerítica fina dominante
mente felsítica Os diabásios são mesocráticos tabulares contendo 
uma massa escura de piroxênio granular Como ca'racterísticas mi
croscópicas, os lamprófiros apresentam-se com textura porfirítica, 
com fenocristais de hornblenda (os mais abundantes) e plagioclásio, 
envoltos por matriz felsítica microgranular, onde o plagioclásio é 
mais abundante que hornblenda Esta última aparece como cristais 
euedrais e menos comumente subedrais, prismáticos, alongados e 
tabulares, às vezes com estruturas zonadas. Os fenocristais de pla
gioclásio são euedrais ou não, zonados, com núcleos fortemente 
saussuritizados e bordas inalteradas, com alteração limitada a seri
citizacão. A matriz é constituída dominantemente por plagioclásio 
prism~tico ou tabular, também zonados e saussuritizados diferen
cialmente, tendo ainda hornblenda abundante, além de opacos, epí
doto, titanita e apatita como acessórios; carbonato, leucoxênio, 
clorita e tremolita-actinolita são produtos de alteração. Os diabásios 
são marcados por textura subofítica, granulação entre fina a média, 
e composição à base de plagioclásio, piroxênio e olivina combina
dos em diversas proporções Ora os ferromagnesianos são os mine-
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rais mais abundantes, caso em que o piroxênio predomina sobre a 
olivina, ora o plagioclásio é o mineral preponderante, chegando a 
constituir cerca de 60% da rocha; neste caso o ferromagnesiano é 
representado, em sua quase totalidade, por olivina. O plagioclásio é 
zonado, composição em torno de An40_50 , às vezes até An

70
, com 

geminações Albita e Carlsbad, e menos comumente Baveno e Peri
clfneo. O piroxênio é granular subédrico a anédrico, coloracão 
castanho-rosada, possivelmente titano-augita. A olivina granuÍar, 
subedral a anedral, apresenta frequentes fraturas preenchidas por 
indingsita, serpentinita e clorita, tratando-se de um termo forsteríti
co. Como acessórios encontram-se opacos, apatita e biotita. 

F) Análises químicas 

No presente trabalho foram efetuadas 46 análises químicas de ro
chas básicas e ultrabásicas para determinação do conteúdo de óxi
dos dos elementos maiores a cargo do Prof. Carlos Burger Júnior do 
Instituto de GeociêflCias da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFGRS), cujos dados analíticos encontram-se na Tabela 1.VIII. 
Destas, 1 8 são rochas ultrabásicas, das quais 1 2 referem-se ao 
Grupo Serra do lnajá, e quatro são do Tipo Ouatipuru; 28 são rochas 
básicas com ou sem metamorfismo, sendo oito referentes à primei
ra unidade, e as demais, referidas como básicas diversas, sem posi
cionamento definido na coluna aqui proposta. A partir desses resul
tados fizeram-se cálcCJios normativos (Tab. 1 IX) e acharam-se os 
valores de Niggli para as ultrabásicas (Tab 1 X). Esses dados foram 
plotados em diversos gráficos, e procurou-se fazer um tratamento 
~onjunto dos mesmos, para que se tivesse uma melhor visualização 

das variações químicas existentes. Utilizaram-se pnmoro1a1meme 
diagramas propostos, ou usados por Miyashiro (1975), Arndt, Nal
drett e Pyke (1977) e Glikson (1972). No diagrama da Figura 1 11, 
Si0 2 versus FeO* /MgO (Miyashiro, 1975), observa-se que as ro
chas ultrabásicas do Grupo Serra do lnajá têm um aumento brusco 
de SiO para um valor aproximadamente constante de FeO* /MgO. 
As do fipo Quatiouru concentram-se na faixa de 39 a 41% de Si0

2
, 

posição esta onde ocorre a inflexão da curva, com aumento menos 
brusco de Si02 , e considerável de FeO* /MgO, posicionando-se nes
se campo as rochas básicas do Grupo Serra do lnajá Apesar da in
flexão, observa-se um grande ângulo de curva, feição típica da dife
renciação das séries calcoalcalinas, apesar de se situarem no cam
po da série toleítica. Para as básicas diversas, vê-se que as mesmas 
delineiam uma curva aproximadamente honzontal, de baixo ângulo, 
representativa da diferenciação das séries toleíticas. Para Miyashiro 
(op. cit ), a típica série toleítica mostra enriquecimento inicial FeO* 
e Ti0 2 , com o máximo durante a cristalização fracionada, enquanto 
que a série calcoalcalina mostra diminuição monótona de FeO* e 
Ti02 

Ainda apresentaao por esse autor, tem,se o diagrama da Figura 
1 12, FeO • /(FeO • /MgO) onde se pode observar que as ultrabási
cas do Grupo Serra do lnajá e Tipo Ouatipuru apresentam um cresci
mento brusco de FeO*, em relação a um gradual aumento de 
FeO* /MgO. Já as rochas básicas do lnajá se alinham grosseiramen
te segundo os toleítos abissais, enquanto as demais, apesar de bas
tante dispersas, tem um aumento suave de FeO • e mais brusco de 
FeO * /MgO a partir do ponto FeO * = 1 2 e FeO * /MgO = 1, 5. Abai
xo desse ponto ocorre o inverso 

TABELA 1 VIII 
Composicão química das rochas básicas e ultrabásicas do Grupo Serra do lnajá, do Tipo Quatipuru e outras 

~ Si0 2 A1 2o 3 Fe 2o 3 F cO MnO Tio 2 C aO MgO Na 2o K20 P2o5 H20 P F a TOTAL 
1 OOO'C 

A 

485/AZ-RM/131 2"" 45,22 19,93 5,11 5,82 O, 17 1,38 8,89 8,37 2,91 0,54 O, 16 O, 12 0,72 99,34 
485/AZ-RM/1 33 1 • • 48,72 15,87 5,21 7,48 0,21 2,16 10,13 5,57 1,45 0,87 0,09 0,24 1,41 99.41 
485/AZ/190" • 47.46 16.74 6,02 7,36 0,20 2,16 9,98 7,04 2,66 0,58 0,09 0,11 O, 12 100,52 
485/AZ-RM/144 • • 46,87 16,02 6.73 6,19 O, 19 1,69 7,62 7,16 3,25 0,91 O, 15 O, 18 2,30 99,16 
485/AZ-RM/155 1 34,34 5,59 14,06 0,97 O, 14 0,07 0.40 32,58 0,24 0,08 - 0,36 10,54 99,37 
485/AZ-RM/155 2 36,78 5, 52 6,77 1,55 O, 16 0,08 0,24 37,15 0,24 0,08 - 0,49 11,52 100,58 
485/AZ-RM/167 4 • 41 05 4,14 5,83 1,01 0,08 0,1 o 0,31 31,62 0,29 0,08 - 1,70 12,90 99,11 
485/AZ-RM/167 6" 39,00 2,33 6,36 0,50 O, 10 0,07 0,33 35,98 O, 16 0,04 0,02 1,71 12,88 99,48 
485/AZ-RM/169" 39,65 1,62 6,42 1,68 O, 12 0,07 0,72 35,00 0,29 0,08 0,03 1,01 12,65 99,34 
485/AZ-RM/172 1 • 39,53 1,96 5,25 2,26 O, 10 0,21 0,65 37,39 0,24 0,08 0,03 0,02 11,81 100,50 
SNFD/AZ/05 1 48,50 17' 58 6,20 3,69 O, 17 0,39 12,13 8,50 1,95 0,24 0,03 - 1 '12 100,50 
SNFD/AZ/11 1 • • 48,14 15,02 5,22 9,13 0,20 2,00 7,63 5,78 3,08 1,24 0,38 0,27 1,87 99,96 
SNFD/AZ/30 2 38,26 5,43 7,84 3,87 O, 19 0,54 1,67 30,69 0,49 O, 12 0,03 0,32 9,97 99,42 
SNFD/AZ/30 3 51,08 6,75 3,31 2.49 0,10 0,05 0,57 29.46 0,33 0,04 - 0,27 5,28 99,73 
SNFD/AZ/30 4 27,16 24,33 6.44 7' 1 2 O, 13 0,93 0,27 22,57 0,08 0,04 O, 11 0,34 10,47 99 99 
SNFD/AZ/30 5 37,78 8,53 6,40 2,56 O, 14 - 0,96 36,50 O, 12 0,04 0,05 0,41 10,91 100 40 
SNFD/AZ/31 45,81 15,03 4,62 8,31 0,22 0,64 9,80 9,08 2,37 0,91 O, 11 0,36 2,25 99,51 
424/BC/46 • • 54,66 16,15 1,90 6,62 O, 15 1,34 5,59 3, 78 3,83 3,33 O, 17 O, 11 1,74 99,37 
BR-1 53/RM-SP/09 • • 44,04 18,33 5,00 7' 75 0,22 0,86 12,56 8,73 1,74 0,33 O, 15 - 0.70 100,41 
PA-287/RM-SP/D" 40,44 10,56 9,86 5,62 0,27 0,62 4,53 19,33 0.41 O, 12 O, 10 1,90 6,78 100,54 
457/LT/49" • 47,96 19,85 6,21 4,96 O, 16 1,75 9,87 4,10 3,23 0,45 O, 15 O, 14 0,75 99,58 
457/LT/51"" 47.76 21.40 4,95 4, 74 O, 14 1,30 10,56 4,71 3,07 0,37 O, 19 O, 16 0,51 99,86 
457/LT/56" • 48,22 16,60 6,06 6,82 0,20 1,81 9,98 5,40 2,91 0,33 0,21 O, 18 0,65 99,37 
457/LT/61" • 47,50 14,03 5,54 9,44 O, 19 2,69 9,53 6,38 2,83 0,70 0,34 - 0,48 99,65 
4 70/AZ-RK/33 38,31 8,04 7,07 3,06 O, 16 - 2,93 30,22 0,33 0,24 0,02 0.48 9,45 100,31 
4 70/AZ-RK/46 26,21 23,87 12,76 4,72 O, 10 1,21 0,33 19,08 0,29 0,08 O, 10 0,39 10,14 99,28 
4 70/AZ-RK/88 47,04 10,32 9,90 6,27 O, 18 1,23 9,42 9,94 2,66 1,20 0,21 0,28 0,73 99,38 
4 70/AZ-RK/78 46,74 16,16 - 10,32 O, 17 0,62 9,99 8,98 1,99 1,16 0,03 0.42 2,66 99,24 
4 70/AZ-RK/1 04 53,24 19,07 5,20 3,35 0,08 0,87 6,42 5,20 3,82 2,24 O, 16 O, 18 0,82 100,65 
4 70/PB-RK/1 O 27,15 23,49 4,85 4,15 0,32 - 0,29 27,57 0,24 O, 12 - 0,30 11,80 100,28 
4 70/PB-RK/11 34,20 7,20 9,17 1.43 O, 14 - 0,22 36,49 O, 16 0,08 - O, 17 11,46 100,72 
4 70/PB-RK/12 34.72 5,32 8,99 0,77 0,21 - 0,37 36,54 O, 16 0,08 - 1,67 11 '71 100,54 
4 70/PB-RK/14 39,28 7,90 8,46 4.49 O, 18 0,46 3,45 30,01 0,33 0,08 - O, 15 5,18 99,97 
4 76/BC-PB/224 • • 47,31 13,08 8,27 5,08 0,20 2,85 8,71 7,90 3,16 0,70 0,57 0,02 1,41 99,36 
476/BC-PB/255 .. 48,05 14.41 6,63 5,59 0,23 1,89 10,30 7,41 3,24 0,99 0,34 O, 19 99,27 
476/BC-PB/257"" 50,26 14,29 6,40 5,27 O, 16 3,12 6,82 6,07 3,33 1,87 0,46 - 1,41 99,46 
457/LT/62 .. 4 7,58 12,91 7,08 8,55 0,26 3,99 8,99 5,62 2,74 0,58 0,30 0,06 0,62 99,28 
457/LT/641 .. 48,33 15,77 2,85 7,60 O, 15 0,83 8,87 9,16 2,91 0,99 O, 13 - 2,24 99,83 
457/LT/77"" 47,20 15,76 2,77 9,38 0,22 1,30 10,13 6,27 2,58 0,99 O, 14 0,04 2,46 99,24 
457/LT/78" • 48,90 15,51 1.45 12,82 0,27 2,21 6,95 4,04 3,41 1,45 0,23 0,01 2,23 99,48 
457/LT/81"" 46,81 13,81 2,89 11,82 0,23 31:' 7,91 5,88 3,08 1,04 O, 15 - 2,53 99,27 
457/LT/83 .. 47,04 17,08 3,55 7,89 0,20 1,80 9,25 6,06 2,41 1,33 0,08 O, 13 2,65 99.47 
457/LT/84" • 46,58 16,04 1,52 10,80 0,23 1,87 8,86 6,88 2,91 1 '16 O, 12 O, 18 2,57 99,72 
457/LT/85" • 44,33 11,64 6,89 9,91 0,23 7,32 7,90 5,41 2,66 0,62 O, 15 O, 14 2.75 99,95 
457/LT/87 .. 47,28 10,93 3,20 9,97 0,26 7,12 8,51 5,61 2,91 0,95 0,47 O, 17 1,94 99,32 
457/LT/90" • 49,57 12,14 1,94 12,14 0,24 4,06 7,00 4,76 3,74 0.49 0,53 O, 16 2,39 99,16 

* Ultrabásicas Tipo Ouatipuru * * Básicas lndifetenciadas (outras) 
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TABELA 1 IX 
Resultados dos cálculos de norma para Rochas Básicas e Ultrabásicas do Grupo Serra do lnajá, do Tipo Ouatipuru e outms 

~s s 
AP IL OR AB AN 

s 

4 70/AZ-RK/33 o 34 - 1 40 2 78 14 50 
"I " 146 o 26 2 58 0,51 277 1 13 
" I " IB8 o 59 2 76 8 35 26 57 14 98 
"I " 178 o 07 1 22 7 10 17 45 32 88 
"I " /100 - - - - -

" I " 1104 o 43 1 90 1 5 25 37 18 32 53 
" /PB-RK/1 O - - o 81 2 31 1 63 
"I " 111 - - o 51 1 55 1 21 
" I " 112 - - o 51 1 55 2 09 
"I " 114 - o 96 o 50 3 10 13 95 

4 76/BG-PB/224 1 38 5 55 4 23 27 49 19 99 
.. I " 1255 o 91 4 03 6 58 30 84 24 56 
"I " 1257 1 22 6 50 12 09 30 90 20 33 

485/AZ-RM/131 2 o 38 2 71 3 26 25 33 40 94 
"I " /133 1 o 22 4 49 5 61 13 44 37 49 
" /AZ/190 o 21 4 40 3 70 24 14 34 35 

485/AZ-RM/144 o 35 3 05 5 14 26 1 7 25 17 
"I " 1155 1 - o 16 o 51 2 31 2 23 
"I " 1155 2 - o 17 o 51 2 30 1 35 
"I " 1167 4 - o 21 o 52 2 91 1 81 
" I " /167 6 o 04 o 16 o 26 1 60 1 77 
" I " /169 o 07 o 16 o 51 2 87 3 38 
"I " 1172 1 o 07 o 44 o 50 2 33 3 45 

SNFD/AZ/05 1 o 06 o 82 1 54 18 28 42 60 
" /" /11 1 o 97 4 04 7 83 27 76 25 01 
" /" /30 2 o 07 1 11 o 79 4 55 8 89 
" /" /30 3 - o 09 o 23 2 94 3 01 
" /" /30 4 o 26 1 97 o 24 o 76 072 
" /" /30 5 o 11 - o 23 1 07 4 78 
" /" /31 o 30 1 37 6 03 22 64 31 32 

424/BC/46 o 42 272 21 01 34 66 18 23 
BR-153/RM-SP/09 o 37 1 77 2 13 15 56 45 18 
PA/28 7/RM-SP/D o 25 1 27 o 78 3 76 23 78 
457/LT/49 o 36 3 42 2 82 28 90 40 55 

" /" 151 o 43 2 42 2 13 25 45 42 68 
" /" /56 o 55 3 75 2 13 26 88 34 17 
" /" /61 o 90 5 66 4 57 26 52 26 10 
"/" /62 o 78 8 44 3 79 25 85 23 68 
" f" /64 o 33 1 74 6 43 27 07 29 79 
" /" 167 - - - -

" /" 177 o 38 2 80 6 63 24 78 32 39 
"/" 178 o 58 4 50 9 22 31 03 24 45 
" /" 181 o 40 6 43 6 65 28 30 22 56 
" /" /83 o 18 3 75 8 62 22 41 35 00 
" /" /84 o 30 3 93 7 58 26 13 30 22 
"/" /85 o 42 15 67 414 25 36 20 29 
"/" 187 1 28 15 59 6 48 28 37 16 11 
" f" /90 1 38 8 58 3 22 35 23 16 61 

TABELA 1 X 
Valores de Niggli para as rochas Ultrabásicas do Grupo Serra do lnajá e do Tipo Ouatipuru 

~ Si AI fm c alk K Mg 

A 

I 

4 70/AZ-RK/46 IX-AI 50 38 27 04 71 64 o 68 o 63 o 85 o 76 
"I " 133 " 65 19 8 06 85 80 5 34 o 80 o 32 o 89 
" /PB-RK/10 " 44.41 22 65 76 33 o 51 o 51 o 25 o 88 
"I " 111 " 53 57 6 65 92 66 o 37 o 32 o 23 0.92 
"I " 112 " 55 64 5 03 94 01 o 63 o 33 o 23 o 93 
"I " 114 " 64 89 7 69 85 60 6 10 o 61 o 13 o 86 

485/AZ-RMI155 1 IX-AI 58 43 5 60 93 19 o 72 o 48 o 17 o 88 
"I " 1155 2 " 58 25 5 15 93 99 o 41 0.45 o 17 o 93 
"I " 1167 4 " . 76 97 4 57 94 18 o 62 o 62 o 14 o 94 
"I " 1167 6 " . 66 75 2 34 96.74 o 61 o 31 o 13 o 95 
"I " /169IX-AI • 68 19 1 64 96 46 1 32 o 57 o 14 0.93 
" /AZ/17 2 1 IX-BI • 63 96 1 87 96 55 1 13 o 45 o 17 o 93 

SN FDIAZ130 2 IX-AI 66 40 5 55 90 38 3.11 o 96 o 14 o 88 
" I" 130 3 " 97 77 7 61 90 56 1 17 o 65 o 07 o 93 
" /' /30 4 " 47.77 25 22 74 09 o 51 o 18 023 o 80 
" /' /30 5 " 57 90 7 70 90 51 1 57 o 21 o 17 o 92 

• Ultrabásicas Tipo Ouatipuru 

No tocante ao diagrama da Figura 1 .13, Ti0
2 

versus 
FeO*/MgO, observa-se que há um crescimento lento e gradual, 
muito semelhante aos toleftos abissais de Miyashiro (op cit ) Se
gundo esse autor, os toleítos abissais tendem a se concentrar no 
campo onde a relação FeO • /MgO é menor que 1, 7 No caso presen
te, enquadrar-se-iam todas as rochas ultrabásicas analisadas, além 
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f;IT HM DI OL HY o NE 

10 26 - - 21 20 45 12 - -

13 57 5 01 - 12 24 36 07 -

16 96 - 14 12 3 03 12 62 -

- - 7 42 4 96 28 95 - -

- - - - - - -

8 69 - 2 74 - 1 29 -

7 92 - - 48 49 13 60 - -

5 69 6 37 57 55 19 89 -

3 61 7 74 - 58 00 20 82 - -

12 23 - 1 87 39 92 27 44 -

9 02 2 28 - -- 20 22 9 84 -
10 81 - 11 24 5 09 5 94 - --

9 29 o 61 8 15 - 8 43 2 48 -

7 63 - 1 30 15 81 2 65 - -

8 27 - 6 61 15 45 8 42 
9 36 6 95 1 80 15 08 -
9 29 - 3 70 - 16 50 1 o 62 -

3 82 13 25 - 44 37 28 40 
5 98 3 51 - 55 00 25 98 -

3 83 4 25 24 17 58 71 -

2 05 6 08 - 45 14 41 17 - -

6 55 2 98 o 20 43 67 39 59 - -

7 97 o 49 51 29 33 02 - -

9 94 - 8 70 - 16 18 1 88 -

8 06 - 5 04 - 20 44 o 95 
12 49 - - 32 00 38 40 - -

5 07 - - - 80 02 3 19 -

10 46 - - 28 07 30 67 - -
9 35 o 43 - 48 74 28 12 -

7 56 - 8 92 18 38 3 46 -

2 94 - 4 17 - 15 13 o 70 -

7 94 8 55 18 20 - o 27 
15 55 - 3 62 49 06 -

9 52 - 3 78 - 8 46 2 18 
7 04 - 2 82 11 35 5 68 
9 59 7 10 12 95 2 86 
8 90 - 9 40 17 81 o 13 

11 44 - 9 08 - 1 o 72 6 20 -

4 53 6 92 17 20 5 97 
- - - -

4 54 9 57 11 72 7 15 
2 27 - 4 71 10,43 12 80 -

4 55 - 777 1 79 21 54 --

5 65 5 89 5 46 13 03 -

2 43 - 7 20 21 59 o 60 
11 25 - 8 34 7 79 6 75 

5 34 - 11 12 - 10 05 5 65 
3 12 7 55 - 21 72 2 58 

das básicas do Grupo Serra do lnajá. Já as básicas diversas, com re
lação FeO • /MgO ? 1, 7, geralmente, são comparadas com rochas 
de arcos de ilha e margens continentais 

No diagrama Na
2
0/K

2
0 versus Na2 0 + K2 0 (Miyashiro, op 

cit ), as rochas básicas do lnajá, e demais, jazem no campo das ro
chas vulcânicas de arco de ilha, havendo, no entanto, uma certa 
concentracão das rochas básicas diversas no campo das alcalinas 
icelândica~ (lc -a) As rochas ultrabásicas, na totalidade, por apre
sentarem baixos valores de Na2 0 + K20, ficam fora de qualquer 
campo (Fig. 1.14). 

O diagrama triangular Mg0-Ca0-AI2 0 3 da figura 1 1 5 utilizado 
por Arndt, Naldrett e Pyke (1977), apresenta as rochas básicas em 
geral no campo inerente aos komatiitos basálticos e basaltos toleíti
cos de Munro Township, enquanto que as ultrabásicas concentram
se principalmente no vértice MgO, correspondente aos zonados ko
matiíticos, piroxeníticos e peridotíticos de Munro Township. O dia
grama Na 20 + K20/Si0 2 , Figura 1.16, ainda segundo esses auto
res, feito somente para as rochas básicas, mostra uma concentra
ção no campo de olivina basaltos, e raros no campo toleítico. 

Os diagramas A1 2 0 3 , MgO e CaO versus FeO*/(FeO* + MgO), 
ilustrados nas Figuras 1.17, 1 18 e 1 19, respectivamente, tam
bém utilizados pelos autores acima mencionados, mostraram con
centrações dos variados tipos de rochas em quatro grupos princi
pais, como explanados pelos autores As rochas ultra básicas do Ti
po Quatipuru enquadram-se no campo dos komatiitos peridotíticos, 
assim como as do Grupo Serra do lnajá que, além desse posiciona
mento, se alinharam preferencialmente no campo dos komatiitos pi-
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menta de FeO'IMgO (Miyashiro. 1975) 

roxení_ticos de Munro Township As rochas básicas do Grupo Serra 
do I na Já Incluem-se no campo dos komatiitos basálticos e as demais 
no dos basaltos tolefticos. 

Ainda segundo Arndt, Naldrett e Pyke (op cit ) tem-se o diagra
~a da F1gura 1 16 Ilustrando a relação álcalis (Na

2
0 + K

2
0) versus 

sdtca (SI0 2 ), tamb~m apresentado por M1yash1ro (op cit ), onde se 
observa que a totalidade das rochas analisadas acha-se posicionada 
no campo dos olivina basaltos, com raras situadas no campo dos 
olivina basaltos alcalinos e toleítos. 

No diagrama FeO/MgO (Giikson, 1 97 2), ilustrado na Figura 
1.20, as rochas ultrabás1cas em geral estão num campo rico em 
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MgO, provavelmente dos peridotitos, dunitos e cumulados, sendo 
que raras amostras acham-se .no campo do piroxenito Quanto às 
rochas básicas, as mesmas estão quase que totalmente dentro do 
campo dos basaltos toleíticos 

1 2 2 5 - Grupo Araxá 

A) Generalidades 

Barbosa (1955, apud Silva, G G da et alii, 1974), realizando estu
dos na região do Triângulo Mineiro, definiu a "Série Araxá" nas pro
ximidades da cidade homônima como sendo constituída por um gru
po de metamorfitos da fácies epídoto-anfibolito, composto essen
cialmente por micaxistos e quartzitos, com intercalações de anfibo-
lito. _ . 

Belcher et alíi ( 1956, apud PROSPEC, 1961 b) incluíram as ro
chas da Série Araxá e Canastra num mesmo grupo, que chamaram 
de "Série Xisto" 

A PROSPEC ( 1961 b), incumbida de executar estudos de Geolo
gia Econômica e Aplicada na área do Distrito Federal, observou que 
a Série Araxá era a mais antiga unidade, porque era a mais meta
mórfica; constava, predominantemente, de muscovita xistos, com 
intercalações de lentes de quartzitos micáceos e calcários, além de 
grandes maciços quartzíticos Os autores individualizaram a Série 
Ara xá da Série Canastra, como unidades distintas, e afirmaram que, 
na região a leste e norte de Anápolis, os anfibolitos e micaxistos 
Araxá foram parcialmente transform<Jdos em migmatitos 

Barbosa et alii ( 1 966) estenderam os mica xistos da região de 
Araxá para o setentrião goiano e, mesmo, até o Estado do Pará, no 
rio ltacaiúnas 

Almeida ( 196 7b) relatou ser o Grupo Ara xá correspondente "a 
uma sequência metassedimentar de fácies xisto verde a anfibolito, 
acumulada em ambiente eugeossinclinal Suas rochas são biotita 
xistos e quartzitos, com ocorrência subordinada de paragnaisses, 
mármores, anfibolitos e migmatitos Como manifestação precoce 
do ciclo geossinclinal processou-se magmatismo básico e ultra bási
co de caráter alpino, numa dupla faixa de gabros, piroxenitos e peri
dotitos serpentinizados, cuja idade parece próxima de 1 100 MA 
Como manifestação tardia do mesmo ciclo, seguindo de perto o me
tamorfismo e dobramento do grupo, realizaram-se intrusões de ro
chas granitóides e de pegmatitos cuja idade provável, segundo es
tudos geocron.ológicos ainda em execução, se aproxima de 8 50-
900 MA" 

Almeida (1968), sob a denominação de Maciço Mediano goiano, 
englobou rochas do Complexo Basal e da Série ou Grupo Araxá, 
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sendo que o último se caracterizaria por metassedimentos de cará
ter eugeossinclinal, com predomínio de biotita xistos, frequente
mente granatíferos, alternando-se com camadas de quartzito e, lo
calmente, de gnaisses, mármores calcíticos ou dolomíticos, anfibo
litos e metabasitos. Segundo Almeida (op cit.) as estruturas Ara
xaídes têm vergência tectônica dirigida para a Plataforma do São 
Francisco; os dados geocronológicos, observações de campo e dis
tribuição geográfica do Grupo Canastra demonstraram ser este 
rnais novo que o Araxá, sendo erroneamente representado como 
eugeossinclíneo contemporâneo ao miogeossinclíneo Brasília, na 
verdade pertencente a um ciclo orogênico imediatamente anterior 
aos miogeossinclíneos baikalianos 

Angeiras ( 1968) comprovou, nos estudos de vários corpos ul
trabásicos de Goiás, que os mesmos ocorrem intrusivos nos mica
xistos Araxá, constituídos por metamorfitos de fácies predominan
temente xistos verdes, que evoluem até a fácies almandina 
anfibolito, com desenvolvimento de migmatitos 

Barbosa et alii ( 1 969) apresentaram uma coluna estratigráfica 
para o Grupo Araxá, extrapolando sua validade para toda região de 
abrangência do "Projeto Brasília" Ficou assim o grupo dividido em 
duas unidades, informalmente denominadas A e B. A primeira seria 
constituída essencialmente de micaxistos e quartzitos No contato 
com as rochas do Complexo Basal, esses micaxistos seriam felds
páticos. desenvolvendo-se ocasionalmente veios de pegmatitos, 
assim como camadas ou lentes de rochas básicas anfibolitizadas. A 
segunda consistiria de calcoxistos contendo lentes de calcários mi
cáceos e intercalações de quartzitos 

Almeida & Hasui ( 1969). baseados em aproximadamente 50 
datações K/Ar para rochas do Grupo Araxá, obtiveram idades com
preendidas entre 450 a 980 MA em rochas metassedimentares, su
gerindo o envolvimento das mesmas em ciclos orogênicos mais no
vos e soerguimentos; os corpos básicos e ultrabásicos introduzidos 
na sequência na fase precoce da evolução geossinclinal apresenta
ram resultados variáveis entre 7 50 a 1 000 MA; dos pegmatitos 
pós-cinemáticos que atravessaram esses corpos, porém anteriores 
ao Grupo Canastra, obtiveram-se idades compreendidas entre 700 
a 800 MA em muscovitas 

Barbosa et alii ( 1 970a) voltaram a tratar da Geologia da Região 
do Triângulo Mineiro, onde desqeveram o Grupo Araxá como um 
"Grupo de metamorfitos de fácies epídoto-anfibolito, consistindo 
essencialmente de micaxistos e quartzitos, com intercalações de 
anfibolito" Como intrusivas no mesmo, citaram a Intrusiva Grano
diorítica das proximidades da cidade de Estrela do Sul, e as Intrusi
vas Ultrabásicas serpentinizadas, ocorrentes a norte da estrada 
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Monte Carmelo-Estrela do Sul Devido à ausência de vulcani~mo 
contemporâneo à sedimentação do Araxá, classificaram sua bacia 
como um miogeossinclíneo 

Hasui & Almeida ( 1970) entenderam que as estruturas Araxaí
des tiveram evolução predominantemente eugeossinclinal, permi
tindo, assim, o desenvolvimento de uma faixa de intrusões básico
ultrabásicas de caráter alpino central, seguindo-se metamorfismo e 
granitização local Para essa faixa, fizeram 2 7 análises radiométri
cas pelo método K/Ar em metapelitos, anfibolitos e eruptivas dos 
maciços básico-ultrabásicos, chegando ao consenso de que esse 
grupo "constituiu-se antes de 980 MA Intrusões básico
ultrabásicas precoces na evolução eugeossinclinal foram metamor
fizadas juntamente com os metassedimentos do Grupo Araxá, o 
que sugere idade não muito mais antiga para o início do Ciclo Urua
çuano Um limite máximo parece ser indicado pelo evento térmico 
de 1 400 MA" 

Barbosa et alii ( 1970b) verificaram que o metamorfismo das ro
chas do Grupo Araxá pertence à fácies epídoto-anfibolito, sendo 
responsável pela cobertura metamórfica complexamente dobrada 
sobre o Complexo Basal, com uma participação do mesmo, mas em 
menor escala Deduz-se daí a não verificação de discordâncias re
gionais entre essas duas unidades, mas só locais, fato este já enfati
zado por Barbosa et a/ii ( 1969-1970a), na região do Projeto Brasília 
e no Triângulo Mineiro. 

Baeta Júnior et a/ii (1972), no Projeto Goianésia-Barro Alto, 
sentiram dificuldade em caracterizar as duas unidades propostas 
por Barbosa et alii ( 1970a) e apresentaram, em caráter local e preli
minar, uma coluna litoestratigráfica para o Grupo Araxá na área, ca
racterizada da base para o topo como se segue: 
- paragnaisses e xistos gnaissóides; 
- micaxistos com intercalações de anfibolitos em lentes, ou mais 
raramente camadas; 
- quartzitos com intercalações de xistos a duas micas, e xisto gra
fitoso; 
- micaxistos feldspáticos, calcoxistos com lentes ou camadas in
tercaladas de calcários dolomíticos metamorfizados; 

micaxistos grosseiros com intercalações de quartzitos niicáceos; 
e 

micaxistos finos com intercalações de filito e quartzito micáceo 
No mesmo trabalho, Baeta Júnior et alii (op cit) admitiram ser o 

Complexo Barro Alto mais antigo que o Grupo Araxá Executaram 
datação em três rochas desse grupo, pelo método K/Ar, obtendo 
valores de 607 ± 8 MA; 627 ± 31 MA e 502 ± 20 MA, que de 
acordo com Hasui & Almeida (op cit ) são idades aparentes, e suge-

rem um envolvimento do Grupo Araxá em eventos tectônicos mais 
jovens, relacionados ao Ciclo Brasiliano. 

Mota et alii ( 1 97 2) descreveram um conjunto de metamorfitos 
composto por micaxistos, quartzitos, calcoxistos e calcários (már
more) nos domínios da área do Projeto Niquelândia. A esse conjunto 
referiram-se como sendo as principais litologias do Grupo Araxá 

Barbosa & Costa ( 1973) não reconheceram representantes do 
Grupo Araxá na porção SE da Folha Gurupi (SC 22-Z-D), ao contrá
rio do proposto neste trabalho; para os citados autores a área em te
la exibe uma sequência gnáissico-migmatítica, onde se intercalam 
leitos essencialmente biotíticos (verdadeiros biotita xistos), com fo
liação redobrada em chevron os quais foram considerados como pa
leossoma dos migmatitos 

Marini et alii ( 1974) visualizaram o Grupo Araxá como "associa
cão mineralógica da fácies anfibolito, características de metamor
fismo tipo Barroviano, definido pela seqüência estaurolita-cianita
sillimanita" Distinguiram, então, duas unidades estratigráficas: 
"uma inferior, constituída por espessa sequência de xisto granatífe
ro com camadas e lentes de quartzitos mapeáveis; e outra superior, 
composta por micaxistos comumente com porfiroblastos de mag
netita 

O DNPM ( 19 7 5a), na Carta do Brasil ao Milionésimo, Folha 
Goiás, enquadrou no Sistema de Dobramentos Araxá, além do gru
po homônimo, a Formação Canastra e o Grupo Araí A uma segunda 
faixa de rochas postuladas como pertencentes ao Grupo Araxá por 
Barbosa et alii ( 1969), na porção central da Folha DNPM ( 197 5b) 
denominou de Unidade Xisto-Quartzítica, incluindo-a no Sistema de 
Dobramentos Paraguai-Araguaia 

O DNPM (1975b), em consonância com Hasui, Hennies e lwa
nuch (1975), abandonou a designação de Grupo Araxá para a se
qüência xisto-quartzítica ocorrente entre a serra de Santo Antônio e 
Estrondo, enquadrando-a no Sistema de Dobramentos 
Paraguai-Araguaia. Nesse sentido, o grupo não ocorre na área da 
Folha SC 22. 

Hasui, Hennies e lwanuch (op cit.) propuseram o nome Gru
po Estrondo para substituir Grupo Araxá no centro-norte brasi
leiro, associando essa unidade à Faixa de Dobramentos 
Paraguai-Araguaia, correspondendo à sua zona mais interna Essa 
proposição baseou-se nas vergências opostas entre as duas faixas, 
no grau de metamorfismo decrescente de E para O na porção meio
norte, gradando ao Grupo Tocantins e, também, na existência de 
uma faixa do Complexo Basal Goiano separando as duas unidades 
"Araxá" 

GEOLOGIA/59 



Após essa proposição, vários trabalhos foram efetuados na re
gião norte do Estado de Goiás, destacando-se entre eles Guerreiro & 
Silva (1976); Montalvão (1977); Hasui, Abreu e Silva (1977); 
Abreu (1978); Montalvão, Cunha e Potiguar (1979); Costa (1980, 
apud Hasui, Costa e Abreu, 1980) e Hasui, Costa e Abreu (op cit) 

Pena et alii (1975) identificaram micaxistos, paragnaisses, 
quartzitos, calcários, metabasitos, anfibolitos e xistos magnesianos 
como as principais litologias do Grupo Araxá. Verificaram que o 
contato inferio,r com o Complexo Basal é por discordância angular, 
mas a sua observação é dificultada pela alteração dos afloramen
tos, e também por dobramentos que, afetando as duas unidades, 
dão a falsa impressão de concordância. Postularam sua idade como 
pré-cambriana superior a média. 

Almeida, Hasui e Neves (1976) incluíram o Grupo Araxá no Cin
turão Uruaçuano, desenvolvido entre os "Cratons da Amazônia e 
São Francisco"; este grupo seria formado por metassedimentos e 
metabasitos da fácies xisto verde alto e anfibolito, tendo sofrido 
metamorfismo do tipo alta pressão Como problemas relacionados a 
essa unidade, citaram: o contato com o Complexo Basal, que pare
ce ser uma transição gradual, ocorrendo "inconformidades angula
res" muito localmente, e o contato com o Cinturão Brasília, por fa
lha, que ainda não pôde ser provado Postularam que também há 
uma passagem gradual entre os mesmos, e, finalmente, as data
ções K/Ar existentes nesse cinturão não são conclusivas, indicando 
que houve rejuvenescimento das rochas uruaçuanas pelo Ciclo Bra
siliano. Os limites de 1.300 e 1 000 MA corresponderiam aos limi
tes de regeneração e evolução tectono-orogênica do Ciclo Uruaçua
no 

Marini et a/ii ( 1976) abandonaram o nome Grupo Ara xá e propu
seram Grupo Serra da Mesa na região da serra homônima Tal grupo 
viria caracterizar rochas metassedimentares da fácies anfibolito. 

Marini et alii ( 1977) voltaram a manter a denominacão Grupo 
Serra da Mesa na região da serra do mesmo nom11 para s~bstituir o 
Grupo Araxá Em seu trabalho justificaram que os dados até então 
existentes não mais justificavam a inclusão de tais rochas no men
cionado Grupo Ara xá. Dando suporte a sua proposição Marini et alii 
citaram que muitas rochas mapeadas como Ara xá poderiam ter ida
des ao redor de 2.000 MA; referiram-se ainda à importância de me
gaflexura de Pirenópolis a partir da qual os parâmetros estruturais 
invertem-se para norte; dados complementares foram fornecidos 
pelos granitos serra Branca e serra da Mesa, intrusivos nos metas
sedimentos, que forneceram idades ao redor de 2 500-2 600 
MA(?) reforçando, assim, a idéia de que os micaxistos e rochas as
sociadas que os envolvem não pertencem ao Grupo Ara xá; em sen
do assim, seria esta uma unidade Pré-Araxá. Caso contrário, este 
grupo teria sido edificado em tempos bem mais remotos do que esta 
idade que se conhece atualmente. 

Carvalho (1977), durante palestra proferida sobre os aspectos 
atuais da exploração mineral no Estado de Goiás, fez uma síntese 
das principais características litoestratigráficas de determinados 
ambientes geológicos que ocorrem no estado. Segundo o autor, a 
"Bacia de Sedimentação Araxá estabeleceu-se a 1.100 MA, sendo 
comum a alternância de deposição elástica e química, bem como a 
existência de eventos intrusivos de caráter ácido, básico
ultrabásico e de emissões ofiolíticas". Todo o conjunto foi meta
morfizado na fácies epídoto-anfibolito, sendo possível, a nível dos 
conhecimentos atuais, distinguir-se duas unidades bem distintas: 
uma basal pelito-psamítica, constituída essencialmente de parag
naisses, de mica xistos e de quartzitos com intercalacões de anfibo
lito, e uma outra, do topo, de natureza pelítico-carbo.natada, forma
da à base de xistos com lentes de calcários e dolomitos metamorfi
zados e/ou mármores" 

Ribeiro Filho et alii ( 1978) dividiram o Grupo Ara xá em três subu 
nidades na área do Projeto Pilar-Mara Rosa, "destacadas por se 
tratar de associações litológicas distintas, relacionadas às diferen
tes condicões do ambiente de deposicão da bacia de sedimentacão 
d~rante ~ma mesma época. A Subu~idade p E a1 , predomina-nte: 
mente vulcânica básico-ultrabásica; a p E a2 , constituindo um am
biente tipicamente vulcanossedimentar, onde se associam lavas 
com sedimentação predominantemente química (chert); e a p E a3 , 

predominantemente elástica de plataforma marinha rasa" 
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Na área da Folha SC 22 Tocantins considera-se o Grupo Araxá 
constituído por xistos quartzo-feldspáticos, biotita xistos, anfibólio 
xistos, quartzitos e migmatitos, restritos ao seu extremo sudeste 

B) Distribuição na área 

O Grupo Araxá está representado no canto sudeste da Folha SC.22-
Z-D, sob a forma de cristas alinhadas NNE-SSO, que desaparecem 
sob a cobertura terciária a oeste e noroeste, estando em contato a 
leste e norte com rochas do Complexo Goiano, que se assemelha 
mais a uma transição do que a uma discordância propriamente dita 
Salienta-se que tanto para leste como para sul esse contato já está 
fora dos limites da Folha. Seus afloramentos acham-se bem preser
vados na estrada Peixe-Natividade, iniciando-se a 12,9 km do rio 
Tocantins além dos limites desta Folha, na forma de um xisto altera
do São bolsões e lentes de rocha quartzo-feldspática, alterada, su
gerindo um início de migmatização desse xisto A xistosidade medi
da é de N 1 5o 0/6 5o SE a subvertical, cortada por clivagem de fratu
ra N 7 5o O vertical Dentro dos limites da Folha, o primeiro aflora
mento acha-se a 200 m do rio São Valéria, onde ocorre um musco
vita xisto alterado, constituído por quartzo, muscovita, esferulitos 
alterados de granada, algo feldspático, com xistosidade variável 
N17"E/76°NO; N15°E/80°NO; N15°E/85°SE e N15°E/87°SE. 
Intercalando essa sequência têm-se um nível pegmatóide, rico em 
álcali-feldspato alterado, quartzo e abundantes placas centimétri
cas de muscovita Sob a ponte dó riq São Valéria, acha-se, segundo 
travessões, rocha anisótropa, leucocrática, textura granolepido
blástica, com estrutura acamada e inullions, representada por um 
biotita xisto e biotita-gnaisse, às vezes enriquecendo-se em quart
zo, como perfeitos quartzitos Níveis quartzo-feldspáticos grossei
ros, ricos em muscovita, dispõem-se concordantes e raramente dis
cordantes à foliacão da rocha, que no local varia de 
N15°-20°SE/60°-i5°SO, cortada por dois sistemas de fratu
ras N50°0/vertical e N35°0/vertical A 4 km da localidade de 
Goianorte afiara granada-quartzo-biotita xisto, feldspatizado e cata
clasado, com foliação N32 o E/63 o NO Daí a mais 4,8 km tem-se 
rocha granitóide com estrutura acamada, e 300 m à frente afloram 
quartzitos, sericita quartzitos, com veios de quartzo, desenvolven
do estruturas tipo mullions que sofreram transporte para SE, atra
vés de falha inversa Biotita xisto não feldspatizado ocorre logo à 
frente, no leito de um riacho, com atitudes N35°E/58°NO. 
Prosseguindo-se mais 6 km, têm-se abóbadas semi-arrasadas de 
rocha foliada, com variações texturais e mineralógicas em escala de 
afloramento, constituída primordialmente por quartzo, feldspatos e 
biotita subordinada, sendo que os dois primeiros desenvolvem for
mas ovóides, alongadas segundo a xistosidade, tipo augens Sua 
classificação é duvidosa, podendo ser um augen-gneiss com faixas 
de biotita xisto. Afloramento semelhante acha-se a 4, 7 km adiante, 
com enriquecimento de turmalina Rocha de composição semelhan
te aparece 4,3 km adiante, com foliação N20°E/65°NO, e a 
3, 5 km daí, sob a forma de lajes. Apresenta-se como rocha de gra
nulacão fina a média, com formas ocelares de feldspato, que suge
rem ~strutura gnáissica incipiente. Após essa faixa, já fora da Folha, 
têm-se veios de quartzo leitoso, possivelmente zonas de falha, dan
do passagem a rochas com mesma mineralogia das anteriores, mas 
com granulometria mais grosseira, podendo pertencer ao Complexo 
Goiano Na estrada para Apinagé, não se notam afloramentos pre
servados, mas sim cataclasitos quartzosos, ao longo de cristas NE
SO, edificados por falhamentos. 

C) Posição estratigráfica 

A problemática do contato inferior do Grupo Ara xá com o Complexo 
Goiano é fato ressaltado em diversos estudos efetuados em áreas 
diversas onde ocorrem essas duas unidades. Tanto é assim que Bar
bosa et alii ( 1 969) partiram de um mapeamento sistemático contí
nuo, a partir de áreas menos complexas, para obter essa separação, 
mas não lograram realizar tal intento, pois, em áreas afetadas por 
diversas fases diastróficas, os xistos basais Araxá ficaram intima
mente associados ao embasamento. Na eventualidade admitiram 
que, onde a erosão arrasou o antigo relevo tectônico, deixando so
mente delgados remanescentes de xistos Araxá, a distincão entre 
as duas unidades em afloramento torna-se muito difícil · 



Baeta Júnior e: :c :19721 considsc2'2tn como base do Ataxá os 
xistos feldspáticos, e observaram que "os contatos entre as rochas 
do Complexo Basa' e os metassedimentos Araxá não são nítidos, 
necessitando de estudos objetivos em maiores escalas par a a stta 
caracterização". 

Para Marini et ali1 I 19741, "conside-ç: toda sequência gnáissica 
como Complexo 32sêl ·Goiano e toda sequência do xistos como Ara
xá é generalização z:nda não devidamente cor·:::::·:ada" Citam 
que "os únicos critérios que possuem certa validade para se par ar as 
duas unidades são algumas datacões I<!Ar mais antigas para os 
gnàisses .. e grande mudança no • :::J cic s·2::mentacão" A::.~:o.m 
que deve ser encontrado um critéc'o indubita.:; --ncnte., 21ido para a 
distinção dos gnaisses do Ciclo Transamazôr1ico - Complex:J Basal 
Goiano de gnaisses do Ciclo UrJaçuano - Grupo Araxá 

Pena et alii (1975), com relação ao Projeto Goiânia li, admitiram 
que "a separação do Complexo Basal e do Grupo Araxá nem sem
pre foi muito fácil. :=la foi realizada baseando-se na estrutura meta
mórfica, grau de meta~c<smo etc., de sués -:::::"as Assim, em 
vista do tempo disponível para o mapeamento e da escala de traba
lho, separou-se como pertencentes ao Grupo Araxá os gn2isses leu
cocráticos, com bandeamento fino, enquanto os gnaisses granula
res com porfiroblastos foram considerados do Complexo 13asal Está 
claro que uma melhor definição de suas litologias e ele seus limiles 
dependerá de trabalhos de detalhe e ele datacões :adiométricas". 

Dessa sucinta exposição depreendem-se o's graus de incerteza e 
complexidade atinentes ao relacionamento estratigráfico entre as 
unidades em questão; a quase totalidade dos autores, contudo, ad
voga a necessidade de se processar um mapeamento com maior do
talhe bem como um estudo geocronológico orientado; é claro que a 
superimposição de eventos tecto-orogênicos exige uma análise es
trutural refinada, para que se chegue a resultado conclusivo quanto 
ao ordenamento estratigráfico das unidades em questão 

Na área em apreço, tais problemas foram encontrados, visto que 
diversas litologias foram aqui consideradas, hav}lndo dúvidas quan
to ao posicionamento das mesmas. Dentre elas citamos granada
quartzo-muscovita-biotita xisto; afrisita-quartzo-biot'rta xisto; 
augen-gneiss e quartzitos, além de rochas gnáissicas com augens 
de feldspato e quartzo e migmatitos; estes, às vezes, com paleos
somas de xisto, que se consideram inerentes ao Complexo Goiano 

Depreende-se das observações de campo que as rochas do Ara
xá representam an:igos remanescentes erosionais, que foram afe
tados por um fenômeno de metablastese, sofrendo metamorfismo e 
dobramento conjuntamente ao Complexo Goiano, dificultando so 
~remaneira a distinção entre os tipos litológicos elas unidades O 
que parece ocorrer é uma transição entre os mesmos, motivo pelo 
qual optou-se em posicioná-los no Pté-Cambriano Médio, com pos
sibilidades de virem a ser, em trabalhos futuros, deslocados para ci
ma na coluna estratigt á fica aqui proposta. 

DI Geocronologia 

A melhor síntese dos dados radiométricos, até então disponíveis, 
relaciona-se principalmente à Folha SD 22 Goiás e encontra-se nos 
comentários feitos por Cordani 8t Hasui I 1975), que interpretaram o 
Grupo Araxá como sendo composto por, pelo menos, três sequên
cias com idades diferentes, quais sejam: 
- pelo menos 2 000 MA, na região central de Goiás, a norte de Ce
res; 
- cerca de 1 400 MA, na maior parte das áreas mapeadas corno 
Grupo Araxá, da Folha Goiás; e 
- cerca de 650 IVIA (Ciclo Brasiliano) nas regiões de São Miguel do 
Araguai e Mozarlândia 

Estas interpretações vêm ao encontro do posicionmnento dado 
ao Grupo Araxá na coluna estratigráfica da Figura 1 1, qual seja, no 
Pré-Cambriano Médio Deve-se ressalvar aqui que, com raras exce
ções, as datações existentes nessa unidade são pelo método 1(/At, 
que se sabe representam as idades de - '7'mo evento térmico sofrido 
pela rocha. Outra ressalva a fazer é quanto ao mineral utilizado pata 
as determinações, que em grande parte foram micas, cujas estrutu
ras cristalinas apenas possibilitam uma baixa retentividade de argô
nio, perdendo-o a temperaturas por volta de 200 a 2 50 o C O que 
se pode deduzir dessas datações é que não são conclusivas e total
mente confiáveis. Além disso, deixa-se em aberto a poss:oilidade 

:.Jessa sequ·~'lcia Araxá não ser unica, podendo mesmo vir a ser, em 
trabalhos poste r i ores, desmembrada e:11 unidades distintas Isso já 
foi postulado por Marini et alii 11977), quanco criaram o Grupo Ser 
ra da Mesa, na região cc·-, :!e Goiás, para ex:licat idades de 
2 000 IV A, incompatíveis com é :.::::::2 proposta par a o Grupo /\taxá 
I 1 100-1 400 MAl 

Com os conhecimentos atuais, pensa-se :::..2 :Grupo Araxá, na 
área em apreço, formou-se no mínimo no ?;8-::::arnbt 2~: \lédio, 
tendo sotr:do eventos tectonotermais ern ciclos :cs·:-iorcs, produ
zindo rejuvenescimento isotópico em rochas ela área. 

E) Petrografia 

ForEitn descri tas a penas cinco a mostras referentes ao Grupo Ar a xá, 
representadas ror xistos quartzo-feldspáticos ricos em biotita e 
rnuscovita, migmatitos gnaissóicles e 2-' :cólio xistos Os xistos 
quartzo-f21dspá~icos assemelham-se às rochas do mesmo tipo en
contr2:Jas no Grupo Estrondo e Co'llrlexo Colméia. 

I. Xistos quartzo-fcldspáticos 

Compreendem duas unidades ele xistos, sondo uma clominantemon
te quartzo-feldspática com rnicas subordinadas, e outra preponde
rantemente micácea com quartzo o feldspatos suborclinaelos. As ro
chas dominantemente quartzo-felclspáticas s5o branco
acinzentadas ou leitosas, cle granulação fina a módia e estrutura 
orientada Desenvolveu-so élÍ um denso sistema de planos de fra
queza subparalelos, seç]Utldo os quais as micas se oxpõem preferen
cialmente. À observação microscópica revelam uma tex:ura gracc:;
lepidoblástica, ÇJtanulação fina e estrutura incipientemente band22 
ela A rni·1eralogia é definida por plagioclásio, microclínio, musccv
ta, biotita, apatita, zircão e opacos Quartzo e feldspatos associe.;-;-,. 
se ern arran;o ç)ranoblóstico inequigranular, interlobado a amebóide, 
onde as rnicas se dist:ibuem orientadamente Ocorre oligoclásio ele 
duas gerações, sendo que os ela mais antiga acham-se ters éC-arJos, 
invadidos e substituídos pelo microclínio, exibindo ainda leves 
"poeiras" de alteração Os feldspatos 11eoformados sflo crista'rs pe
quenos, xenoblásticos ç - nidiobi!Jsticos, bem geminados segundo 
a lei da i\lbita, pouco ou nada alterados, com composição em to r no 
de An 30 . A muscovita domina largamente sobre a biotita, a qual va
:ia pleocroicamente ele castanho-escuro a castanho-claro i\s micas 
forma'll faixas de maior concentração, que associadas a outras del
gadas de quartzo fitado, além do desenvolvimento nascente de fai
xas de granulação mais fina e de raros blastos alongados ele micro
clínic. ~:::imem à rocha 'ncipiente estrutura bandeada O microclí
nio ocorre em quantidade muito 1 eduzida, e é também mineral de 
neofot mação Apesar da ausência de um bandearner1to bem defini
do, os daclos acima enumerados sugerem que estas rochas tratam 
de variações transiéionais para gnaisses lJa variedade dominante
manto rnicácea logrou-se colotar apenas urna amostra já relativa
mente alterada, a qual descreveu-se apenas macroscopicamente. 
-r ruta-se de um biotita-felclspato-quartzo-muscovita xisto cinza
esbranquicaclo e cl2 tex·uru potfiroblástica, granulacão média a 
grosseira É constituída essencialmente por rnuscovita e feldspato 
alterado e orientado, contendo b:otita e quartzo subordinados Urna 
grande quantidade ele argila-minerais vermelhos parecem prove
nientes de alteração da clorita, enquanto for mas tabulares grossei
ras, avermelhadas ou amareladas, lembram granadas alteradas O 
quartzo concentra-se segundo faixas preferenciais 

11 Migmatitos 

São rochas de cor branco-leitosa, granulacão média, texlttta orien
tada e estrutura gnáissica À obs~rvação macroscópica 
apresentam-se como agregados granoblásticos quartzo
feldspáticos onde se intercalam lâminas onduladas compostas por 
biotita e rnuscovita Análise microscópica revela urna textura grano
blástica, localmente granolepidoblástica, granulação variando entre 
média e grossa, e uma mineralogia à base de quartzo, plagioGiásio, 
biotita, muscovita e apatita Cristais médios de microclínio e plagio
clásio encontram-se envolvidos por agregados quartzo-feldspáticos 
de granulação fina, onde se associam faixas irregulares e descontí
nuas de micas O plagioclásio ocorre como cristais de duas gera
ções, sendo que os mais velhos exibem, além de tensões e fraturas, 
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sericitização e substituição pelo microlínio, enquanto os mais novos 
estão preservados de distorções e alterações, tendo granulação fi
na, geminações segundo a lei da Albita e composição An30 O mi
croclínio ocorre como blastos bem desenvolvidos, com bordas de 
substituição em torno de núcleos de plagioclásio, e ainda como 
agregados granoblásticos de granulação fina, e está frequentemen
te geminado segundo as leis da Albita e da Periclina A muscovita 
domina largamente sobre a biotita, que é castanha ou levemente es
verdeada 

111 Anfibólio xisto 

Trata-se de um quartzo-hornblenda-feldspato xisto É uma rocha 
dominantemente verde, com faixas branco-leitosas, granulação 
média, estrutura xistosa com bandeamento incipiente. É constituída 
essencialmente por hornblenda, plagioclásio, quartzo, biotita, asso
ciados numa textura granonematoblástica, e contém epídoto, tita
nita, apatita e opacos em quantidade subordinada Quartzo e plagio
clásio se associam num agregado granoblástico poligonal a interlo
bulado. O plagioclásio é pobre em geminações e está localmente zo
na do A hornblenda varia pleocroicamente de castanho-esverdeado 
a verde-escuro-azulado A biotita é castanho-avermelhada O epído
to forma agregados granulares de granulação muito fina, e é abun
dante na rocha 

2.2 6 - Supergrupo Baixo Araguaia 

2 2 6 1 - Generalidades 

Rego ( 1 933) foi o primeiro a valer-se da denominação "Série To
cantins" para designar o conjunto de metamorfitos cortados por di
ques ácidos, ocorrentes desde abaixo de Alcobaça até Marabá e 
alhures, ao longo do rio Tocantins Sugeriu pudesse ser a série sepa
rada, por discordância, em dois grupos, dos quais o superior poderia 
ser, com ressalvas, gothlandiano Quanto à série, apesar da inexis
tência de dados, sugeriu aquele autor que pudesse ser: ordoviciana, 
cambriana ou algonquiana 

Barbosa et a/ii ( 1966) reconheceram a "Série Tocantins", de 
Rego (op cit), e estabeleceram uma correlacão entre os xistos en
contrados desde o sul do Pará ao sul do Estad·o de Goiás, com aque
les definidos no Triângulo Mineiro, pertencentes à "Série Araxá" 
(apud Silva, G.G da et alii 1974) esta foi definida como uma su
cessão dobrada de sedimentos depositados em ambiente miogeos
sinclinal 

Almeida (1967a) denominou de Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia à faixa de dobramentos geossinclinais que orla 
a plataforma do Guaporé, e se estende desde a zona do rio Apa, na 
fronteira com o Paraguai, ao baixo vale do rio Tocantins, com mais 
de 2.500 km de extensão; o Geossinclíneo Brasília caracteriza a fai
xa de metassedimentos que orla a borda ocidental da plataforma do 
São Francisco Segundo Almeida (op cit ), a área central de Goiás, 
que separa as duas faixas miogeossinclinais, "caracteriza-se pela 
presença de um complexo antigo de ectinitos e migmatitos, perten
centes pelo menos a um ciclo tecto-orogênico pré-baikaliano, cor
respondente ao Grupo Araxá (0. Barbosa, 1955)". 

Puty et alii (1972), no relatório do Projeto Marabá utilizaram a 
denominacão grupo para caracterizar as unidades Araxá e Tocan
tins; afirm.aram que os metamorfitos desses grupos encerram ape
nas uma fase orogênica; admitiram ainda que "Os ectinitos Tocan
tins e Araxá na área do Projeto Marabá apresentam um contato gra
dacional provável, em relação às fácies metamórficas, indo de uma 
sequência de baixo grau, representada por filitos, clorita-xistos e 
muscovita xistos, até uma de mais alto grau, atingindo a zona da al
mandina de Barrow" 

Silva G G da et alii (1974) posicionaram as rochas do Grupo 
Araxá em três conjuntos quais sejam: micaxistos superiores, mica
xistos inferiores e gnaisses superiores, defendendo a hipótese de 
um contato discordante entre os Grupos Ara xá e Tocantins Para os 
citados autores esta discordância teria sido detectada a partir de 

ensaios tectônicos efetuados por Inda, in PROSPEC (1970)" 
Argumentaram, ainda, que a dificuldade de se mapear tal feicão es
trutural fundamenta-se, primordialmente, na imprecisão da ·descri
ção do Grupo Tocantins, bem como no intenso fenômeno diaftoréti
co que teria afetado o topo do Grupo Araxá 
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Silva, G G da et alii (op cit) suspeitaram ainda das possibilida
des da existência de falhamentos de empurrão colocando rochas do 
Araxá sobre o Grupo Tocantins, embora não sendo possível a sua 
constatacão 

Hasui: Hennies e lwanuch ( 1975) propuseram o nome Grupo Es
trondo para substituir Grupo Araxá no centro-norte brasileiro, e as
sociaram essa unidade ao Tocantins. Segundo datações efetuadas 
pelos autores em rochas do Grupo Estrondo, a faixa de dobramen
tos Paraguai-Araguaia foi edificada no Ciclo Brasiliano. 

Guerreiro & Silva (1976) descreveram uma unidade litológica 
que denominaram Conglomerado Rio das Barreiras, representando 
uma faixa alongada de direção N-S, a meio caminho entre as cida
des de Pequizeiro e Couto Magalhães; a citada faixa se assenta em 
nítida discordância angular sobre os metamorfitos do Grupo Tocan
tins Para os citados autores, "O conglomerado é polimítico conten
do predominantemente seixos alongados de clorita xistos e/ou fili
tos, e de quartzo de diversos tipos, além de seixos de quartzitos cla
ros e quartzitos ferruginosos" 

Guerreiro & Silva (op cit ), apesar de admitirem a hipótese de 
sedimentos mais ou menos recentes, terciários ou talvez mesozói
cos, posicionaram esse conglomerado, estratigraficamente, abaixo 
dos sedimentos da Bacia do Maranhão, pelo fato de não terem sido 
encontrados seixos de formações sedimentares nessa rocha 

Montalvão ( 1976, apud Hasui, Abreu e Silva, 1977), subdividiu 
o Grupo Araxá nas Formações Serra do Lontra, São Geraldo e Serra 
dos Martírios, reduzindo o Grupo Tocantins à categoria de forma
ção, utilizando o nome Araxá para todo o conjunto. 

Montalvão (1977) sugeriu a denominação de Grupo Xambioá a 
tais unidades, pois a sequência encontra-se totalmente no distrito 
homônimo (Município de Araguaína) e no Distrito de São Geraldo. • 

Hasui, Abreu e Silva ( 1977) denominaram de Grupo Baixo Ara
guaia à faixa de dobramentos Paraguai-Araguaia no centro-norte 
do Brasil, e o dividiram nas Formações Estrondo, Pequizeiro e Couto 
Magalhães, reduzindo assim o Grupo Estrondo (Hasui; Hennies; 
lwanuch, op cit ) à categoria de formação A Formação Estrondo 
inclui as Formacões Serra do Lontra, São Geraldo e Serra dos Martí
rios, de Montal~ão (1976, apud Hasui, Abreu e Silva, op cit) 

Montalvão ( 1 978), por falta de maiores informações, conservou 
a denominacão de Grupo Araxá e reintegrou o Grupo Tocantins En
tretanto, ad~itiu a hipótese de que no futuro pudesse vir a ser váli
da a proposição do nome Estrondo de Hasui, Hennies e lwanuch 
(op cit ) e Hasui, Abreu e Silva (op cit ) 

Abreu (1978) propôs a elevação do Grupo Baixo Araguaia à ca
tegoria de supergrupo, composto pelo Grupo Estrondo dividido nas 
Formacões Morro do Campo e Xambioá e pelo Grupo Tocantins, 
que ab-range as Formações Couto Magalhães e Pequizeiro. O nome 
Estrondo foi reposicionado na categoria de grupo, no sentido de Ha
sui, Hennies e lwanuch (op cit ), e o Grupo Tocantins foi reintrodu
zido, tal como definido originalmente, para conservar uma termino
logia consagrada. 

Ainda Abreu (op cit ) afirmou que "A Formação Pequizeiro 
constitui uma sequência que difere completamente das outras des
critas, no que diz respeito à natureza dos materiais, representando, 
possivelmente um antigo conjunto vulcano-plutono sedimentar". 

Montalvão, Cunha e Potiguar (1979) aceitaram a Rroposição de 
Supergrupo Baixo Araguaia (Abreu, op cit) e o dividiram nos Gru
pos Xambioá e Tocantins O Grupo Xambioá foi subdividido nas 
Formacões Colméia, Serra do Lontra, São Geraldo e Serra dos Mar
tírios, ~ o Grupo Tocantins nas Formações Pequizeiro e Couto Ma
galhães. Foi ainda incluído no Grupo Tocantins o complexo ultramá
fico tipo Taína-Recan e Serra do Tapa. A Formação Colméia repre
sentaria a porção basal do Grupo Xambioá, composta pelos núcleos 
das estruturas de Colméia, Lontra e Xambioá 

Costa (1980, apud Hasui, Costa e Abreu, 1980) propôs uma 
coluna estratigráfica para a região de Colméia, onde "reconheceu o 
Complexo Colméia, que inclui rochas gnáissicas e granitóides, mais 
ou menos migmatizadas, com alguns xistos, quartzitos e anfib<" 1'tos 
associados, expostos no núcleo da braquianticlinal Sobrepõe-se
lhe o Supergrupo Baixo Araguaia, que é representado pelo Grupo Es
trondo, com um pacote inferior matapsa mopelítico (Formação Cam
po do Meio); um intermediário metapelito-psamítico (Formação 
Xambioá), e um Superior de natureza gnáissica (Formação Canto da 
Vazante), aos quais se associam corpos metabasíticos, anfibolíti-



cose alguns granitos A oeste, aparecem os clorita xistos da Forma
ção Pequizeiro (Grupo Estrondo)" (síc) 

A partir de 1 9 7 4 houve um notável avanco no conhecimento 
geológico do segmento setentriónal do Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia (Almeida, 1967a); o DNPM (1975b) já aban
donara o termo "Grupo Araxá" para essa sequência metamórfica 
adotando, assim, uma denominação informal "Xisto-Ouartzítica". 

Após verificarem divergências nos gradientes tectônicos e meta
mórficos entre as rochas do Geossinclíneo (Brasília, Almeida 1967a) 
e aquelas do Geossinclíneo Paraguai-Araguaia no Centro-Norte de 
Goiás, Hasui, Hennies e lwanuch ( 197 5) propuseram a denomina
ção Grupo Estrondo para substituir a "Série Araxá" de Barbosa et 
alíí ( 1 966). A partir deste marco seguiu-se mais um período de pes
quisas na área vindo à luz um número considerável de terminologias 
para denominar aqui e acolá coisas semelhantes Coube a Abreu 
(1978) definir o Supergrupo Baixo Araguaia, denominacão adotada 
neste trabalho (Tab 1 XI) · 

Lembra-se aqui que o termo Faixa Orogênica 
Tocantins-Araguaia (Silva, G G da et a/íí, 1974) deve ter seu uso 
consagrado na literatura Os citados autores empregaram esta de
nominação sem explicar o porquê e posicionaram a sequência me
tassedimentar no Pré-Cambriano Médio Almeida ( 196 7a) denomi
nou de Geossinclíneo Paraguai-Araguaia a faixa que se estenderia 
desde o rio Apa até o rio Tocantins no sul do Pará. Montalvão 
( 1978) foi o primeiro a colocar dúvida quanto à continuidade física 
e correlação do Grupo Cuiabá com os Grupos Araxá e Tocantins 
(Supergrupo Baixo Araguaia) sendo estas suas palavras textuais: 
"Baseados em seções regionais efetivadas sobre os Grupos Cuiabá 
(Folhas SD 21 Cuiabá e SE 21 Corumbá), Araxá e Tocantins os dois 
últimos nos Estados do Pará e Goiás, observamos litologias' incorre
lacionáveis entre os Grupos Cuiabá e Tocantins, bem como varia
ções estruturais evidenciadas nos mergulhos e foliações. O Grupo 
Cuiabá, nas Folhas em questão, denota foliacões e estratificacões 
mergulhantes grosso modo para NO, caracteri.zando uma polaridade 
tectônica em direção a SE, e apenas nas imediações do Grupo Alto 
Paraguai, esta delineia-se a NO Os Grupos Araxá e Tocantins en
tretanto, quando mapeados regionalmente, evidenciam merg~lhos 
sistematicamente para leste, leste-nordeste e nordeste, fornecendo 
dados indicativos de uma vergência tectônica em direcão à Platafor
ma Amazônica" Com os dados até então disponívei~ sobre o ma
peamento regional envolvendo a unidade em questão, constatou-se 
a inexistência de continuidade física deste Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia para norte, do mesmo modo que não se tem 
equivalência entre as variedades litológicas, grau de metamorfismo 
e estruturas dos dois segmentos geossinclinais, isto é, entre o Gru
po Guiabá e o Supergrupo Baixo Araguaia; reside aí a necessidade 
de consagrar-se o termo proposto por Silva, G G da et alíí (op cít ). 
Quanto à idade da Faixa Orogênica Tocantins-Araguaia, existem 
controvérsias. Em primeiro lugar faz-se necessário salientar que a 
maioria das datações radiométricas disponíveis foi efetivada em xis
tos micáceos (alguns ricos em biotita) e, como se sabe, estas data
ções apresentam baixo grau de confiabilidade quanto à idade da ro
cha; quando o teor de biotita excede 50% do total dos minerais da 
wcha, sabe-se, uma isócrona Rb/Sr poderá equivaler a uma datacão 
[pelo método K/Ar que, nestas litologias, representa o último eve~to 
térmico a que se submeteu a rocha, isto é, resfriamento da mesma. 
Hasui et ali i ( 1980) apresentaram uma isócrona de referência 
Rb/Sr, com valor de 1 1 50 MA e razão inicial SrB7tsrB6 =-o 707 
Para tanto usaram quatro pontos dos quais três denotaram colinea
ridade enquanto o último situou-se abaixo da linha isocrônica· tal 
ponto foi interpretado como anunciador do intenso rejuvenesci~en
to isotópico, produto de granitização brasiliana Os autores referi
dos não descreveram, entretanto, a natureza composicional dos 
xi~tos em questão Ainda tratando da idade desta faixa orogênica, 
Sa, Cordan1 e Kawash1ta ( 1980) apresentaram uma isócrona Rb/Sr 
para o Grupo Estrondo obtendo um valor da ordem de 500 MA 

Em virtude de rochas metamórficas ricas em biotita apresenta
rem Idades Rb/Sr com baixo grau de confiabilidade, durante o decor
rer do trabalho em apresentação, procurou-se datar litoloC1ias ricas 
em feldspato potássico do Complexo Colméia que afetara~m os xis
tos do Grupo Estrondo, a despeito de a relação entre ambas ser dis
cutida; assim procedendo, obtiveram-se duas isócronas de referên
cia Rb/Sr: uma com 1 834 ± 39 MA e razão inicial SrB7JSr86 = 

O 71 5 e outra com 2 591 ± 64 MA e razão inicial Sr87fSr86 = 
O. 705. Para a primeira valeu-se de rochas migmatizadas existentes 
nas proximidades da sede da fazenda Barreira, admitidas por Mon
talvão, Cunha e Potiguar ( 1979) como pertencentes à base do Gru
po Estrondo; a segunda representa a idade isocrônica de xistos 
feldspatizados e quartzitos impuros, feldspáticos, considerados co
mo pertencentes ao Grupo Estrondo na Zona de contato com o 
Complexo Colméia; tais rochas foram coletadas na estrada -Repeti
dora Tiririca (BR-153-Itaporã de Goiás). Entretanto Hasui et alíí 
(op cit ), Hasui, Costa e Abreu (1980) e Abreu, Silva e Hasui 
( 1980) acreditam que estes xistos migmatizados precederam o 
Grupo Estrondo, sendo representativos do evento geodinâmico que 
arquitetou aquele grupo. 

Do exposto, pode-se verificar que as idades radiométricas por si 
só não justificam o abandono do termo Faixa Orogênica 
Tocantins-Araguaia (Silva, G G da et a/íí, op cit) em favor da in
trodução de um novo termo, qual seja Faixa Orogênica Araguaia 
(Hasui et alíí, 1980); além disso, justificar esta ou aquela idade pa
ra a Faixa Orogênica Tocantins-Araguaia ensejaria muitos debates 
a respeito, uma vez que a maioria dos geólogos que nela trabalhou 
concorda ser esta uma faixa policíclica e polifásica 

1 2.2.6 2- Grupo Estrondo 

A) Generalidades 

Hasui, Hennies e lwanuch ( 197 5) valeram-se da denominacão Gru
po Estrondo em substituição à "Série Ara xá" proposta por ·Barbosa 
et alíí (1966), para caracterizar a penetração setentrional dos mica
xistos mapeados no Triângulo Mineiro (Barbosa, 1955, apud Silva, 
G G da et alíí, 1974), com tal designação Os parâmetros utiliza
dos por Hasui, Hennies e lwanuch (op cít) foram: gradientes tectô
nicos e metamórficos divergentes a partir de uma zon'a siálica cen
tral (Complexo Basal Goiano) Hasui, Abreu e Silva ( 1977) reduzi
ram o Grupo Estrondo (Hasui; Hennies; lwanuch, op cít ) à catego
ria de formação, a qual foi incluída no então denominado Grupo Sai 
xo Araguaia. 

Montalvão ( 1977) preteriu a denominação Grupo Araxá em fa
vor de Grupo Xambioá, reduzindo o Grupo Tocantins (Rego, 1933; 
Almeida, 1967a) à categoria de formação Cerca de um ano mais 
tarde, Montalvão (1978) retomou a designação Grupo Araxá para 
caracterizar o mesmo conjunto litológico, dividindo-o nas Forma
ções Serra do Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios, e reinte
grou ainda o Grupo Tocantins, por falta de maiores informacões. 

F'oi Abreu (1978) quem retomou o nome Grupo Estrondo ~o sen
tido de Hasui, Hennies e lwanuch (op cit). que embora ainda cha
mado de Xambioá por Montalvão, Cunha e Potiguar ( 1979) será 
adotado neste trabalho integrando o Supergrupo Baixo Araguaia de 
Abreu (op cít) 

O Grupo Estrondo, na área da Folha SC. 22, é constituído por 
quartzitos, muscovita-quartzitos, muscovita-xistos, cianita
quartzitos, anfibolitos, biotita-xistos, magnetita-quartzitos, calco 
biotita-xistos, anfibólio-xistos, biotita-granada-estaurolita xistos, 
migmatitos, gnaisses, actinolita-tremolita xistos, serpentinitos e al
guns clorita-xistos, abrangendo praticamente toda a proliferacão de 
formações criadas pelos diversos autores citados anteriorm~nte 

8) Distribuição na área 

O Grupo Estrondo, na área da Folha SC 22 Tocantins, distribui-se 
de norte a sul segundo uma faixa grosseiramente submeridiana, 
com largura máxima de 50 km. A leste seus limites são encobertos 
pelos sedimentos da Bacia do Parnaíba, e a sudeste transiciona para 
a associação petrotectônica do Complexo Goiano A oeste limita-se 
com os metassedimentos do Grupo Tocantins em contato transicio
nal 

Um dos grandes problemas enfrentados por quem estuda a geo
logia do norte de Goiás, e da Amazônia em geral, é a extensa e in
tensa alteração superficial sofrida pelas litologias aflorantes, o que 
torna a existência de bons afloramentos bastante escassa, fato 
agravado quando se trata de metassedimentos, como é o caso da 
unidade litoestratigráfica em epígrafe. A rodovia BR-1 53 apresenta 
inúmeros afloramentos dessa unidade litoestratigráfica, sendo que 
poucos apresentam rocha inalterada As exposições ao longo da ro-
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TABELA 1 XI 
Quadro comparativo das colunas estratigráficas estabelecidas para a faixa Orogênica Tocantins-Araguaia 

~ 
PROJETO ARAGUAIA PROJETO MARABÁ 

BARBOSA ET ALI/ PUTH ET ALI/ 
119661 119721 

Unidade estratigráfica Unidade estratigráfica 

I 

Série I Série o 

Tocantins Lavras 

Pré-Cambriano 
Superior Minas ou 

Gurupi ou 
Ara xá Tocantins 

Pré-
Pré-Cambriano Cambriano 

Médio lndiferen-
ciado 

Pré-
Cambriano 

lndiferen-
ciado 

Pré-Cambriano 
Inferior 

dovia ocorrem desde 1. 700 ma norte da cidade de Gurupi, em bar
ranco ao lado da estrada, expondo migmatito ou micaxisto alterado, 
altamente granatífero, bastante dobrado. Daí até 7 km a norte do ri
beirão Barreiro, aparecem alguns afloramentos mostrando xistos 
feldspatizados cortados por bolsões quartzo-feldspáticos de forma 
irregular, evidenciando a migmatização dos xistos do Grupo Estron
do A partir daí aparecem lajeiros de um migmatito com paleossoma 
de biotita-xisto e neossoma de granito porfiroblástico. De um modo 
ÇJeral a rocha representativa do afloramento é o biotita-xisto bastan
te orientado, que se encontra cortado por duas superfícies planares. 
A mais antiga considerada regionalmente como S2 é a foliação princi
pal no afloramento, sendo cortado por S3 que lhe imprimiu crenula
ções e dobramentos. Dentro desses xistos aparecem bolsões graní
ticos resultantes da fase F2 , causadora da foliação S2 , -ou de uma 
fase de deformação particular, pois ela digeriu os xistos Entre 7 a 
8 km a sul da cidade de Aliança do Norte, aparecem excelentes 
afloramentos desse grupo, em uma pedreira localizada a poucos 
metros a oeste da BR-153. A aproximadamente 13 km a norte de 
Aliança do Norte, assoma um quartzito grosseiro e mal selecionado, 
que apresenta conspicuamente três superflcies de folia cão, tendo 
alguma contribuição felsltica. Afloramentos desta unidad~ litoestra
tigráfica, na BR-1 53, voltam a aparecer a cerca de 13 km a sul de 
Paraíso do Norte de Goiás, na forma de micaxistos feldspatizados, 
afetados por injeção de material rico em potássio, dando como re
sultado arterito. A partir de Paralso do Norte de Goiás, apresentam
se as melhores exposições do Grupo Estrondo ao longo da BR-1 53. 
A rodovia transpõe a serra do Estrondo, aparecendo em conseqLiên
cia inúmeros cortes, inclusive com exposição de rocha inalterada. 
Efetuando-se uma seção de Paraíso do Norte de Goiás até o contato 
com os sedimentos da bacia oo Maranhão, a poucos metros de Ca
choeirinha, nota-se uma transição perfeita dos xistos para os mig
matitos· do Grupo Estrondo, sendo muito ~em evidenciado que a 
migmatização é posterior à formação dos xistos O migmatito tem 
portanto um paleossoma de xisto típico do Grupo Estrondo, neosso
ma de álcali-granito, e apresenta as foliações 5 2 , S3 e S4 , eviden
ciando que a migmatização é posterior ao evento que formou a fo-
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Unidade estratigrâfica Unidade estratigráfica Unidade estratigráfica 
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fiação 5 1 , e anterior à foliacão 5 2 . No tocante à fase de injeção de 
material rico em potássio, que aparece como bolsões de álcali
granito em meio aos micaxistos, acredita-se que ela possa ser con
comitante e também posterior à formação ao migmatito, visto que 
nos afloramentos verificados não se notam as superfícies de folia
cão observadas no xisto e no migmatito. 
· Na rodovia G0-255, que liga as cidades de Gurupi a Dueré, após 
seus 8 km iniciais, aparecem váríos cortes que mostram micaxistos 
alterados do Grupo Estrondo. Em estradas vicinais à mesma rodo
via, há alguns afloramentos de rocha inalterada, como é o caso da 
estrada de acesso às fazendas Boa Esperança e Bom Jesus a apro
ximadamente 8 km da G0-255, próximo às cabeceiras do ribeirão 
Barreiro. Assomam pequenos lajeiros, no leito e lados da estrada, de 
um biotita-quartzo-xisto de coloração cinza-claro, escuro quando 
inalterado, mostrando um bandeamento muito fino, quase uma xis
tosidade, onde leitos com c;erca de 1 mm de espessura dispõem-se 
alternadamente, compostos de associação quartzo-feldspática on
de têm coloracão branca e minerais micáceos escuros. A xistosida
de principal dÍspõe-se preferencialmente segundo N 30 ° E/2 5o E e 
N40 o E/2 5o SE A aproximadamente 8 km de Dueré existe uma pe
quena estrada, vicinal à direita da G0-255, que após 2 km do seu 
início exibe bons afloramentos dessa unidade litoestratigráfica. 
~espantam lajeiros irregulares que ocupam uma área descontínua 
de aproximadamente 1 .000 m2 de quartzo-biotita e clorita-xisto in
tensamente dobrado e fraturado, segundo direções diversas, evi
denciando deformações polifásicas, desenvolvendo-se clivagem de 
crenulacão na xistosidade principal. Na estrada que liga Dueré a 
Cristalã.ndia (prolongamento da G0-255), existem vários aflora
mentos, via de regra alterados, dessa unidade litoestratigráfica. A 
1 2 km antes da localidade de Cristalândia, assomam pequenas la
jes de quartzo-micaxisto, que se partem em placas de 4 em de es
pessura, cuja xistosidade apresenta atitudes N-S/6°0 e N-S/9°0, 
cortada por clivagem de fratura segundo N45 o O/vertical A 27,6 km 
de Dueré, adentrando-se em uma estrada vicinal ali existente, após 
600 m de percurso, despontam lajes pontiagudas de quartzo
biotita-xisto, com estruturas planares nítidas, representadas por 



TABELA 1 XI - Conclusão 

MONTALVÃO MONTALVÃO ABREU 
MONTALVÃO, 

CUNHA E POTIGUAR "NESTE TRABALHO" 
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xistosidades dispostas preferencialmente segundo N2 5o 012 7 o NE 
e N 18 °0/18 o NE, que são cortadas por clivagens de fratura medin
do N80°0/subvert-SO e N70°0/subvert-SO. Na estrada secundá
ria que liga a G0-255 à BR-153, na altura da localidade de Fátima, 
ocorrem raros afloramentos alterados da mesma unidade litoestrati' 
gráfica A 46,5 km de Cristalândia afloram filitos ou xistos grafito
sos em corte da G0-255. Entre as localidades de Cristalândia e 
Pium, a 6 km desta, afloram lajedos de quartzo-biotita-clorita-xisto 
bastante dobrados e cortados por veios de quartzo. Na G0-265, en
tre Pium e Campo Maior, a 7,8 km desta última localidade, existe 
uma estrada secundária para norte, que apresenta, a cerca de 3 km 
de seu início, pequenos lajeiros de biotita anfibólio xisto, microdo
brado, onde seus eixos guardam a orientação N 1 O o E concordante 
com a direção da foliacão Nesse trecho da G0-265, avistam-se al
guns afloramentos alterados, mormente em cortes da estrada Na 
G0-262, entre as localidades de Rosalândia do Norte e Nova Rosa
lândia, a cerca de 4, 5 km da primeira, expõem-se, a sul dessa rodo
via, monumentais lajedos com mais de 2.000 m2 de área aflorante, 
que em seu ponto mais alto atinge 1 O m de altura. Mostra possan
tes boudins de quartzo orientados concordantemente com a xistosi
dade, cujos comprimentos chegam a 1 m, com desenvolvimento de 
cianita em sua periferia. A rocha é um biotita-granada-estaurolita
quartzo xisto, sendo a granada extremamente abundante, apare
cendo como cristais de forma octaédrica na superffcie do aflora
mento, com alguns atingindo até 0,5 em de lado Em várias vicinais 
à G0-262, tanto para norte quanto para sul, foram descritos pobres 
afloramentos de rochas xistosas, via de regra em adiantado estado 
de alteração, porém conservando suas estruturas planares. Na es
trada que liga a cidade de Pium ao vilarejo de Chapada de Areia, 
aparecem pequenos cortes expondo micaxisto alterado, o mesmo 
acontecendo na antiga rodovia Belém -Brasília, no trecho entre 
Santa Rita e as proximidades de Campo Maior. 

Essa unidade litoestratigráfica foi descrita em algumas vicinais à 
estrada Paraíso do Norte de Goiás-Chapada de Areia. Numa delas 
localizada a 11,5 km do início da estrada, aflora um biotita-gnaisse 
bandeado, o qual denota ter sofrido, pelo menos, 3 fases de defor-
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mação, responsáveis pelas superfícies planares vistas em aflora
mento A superfície de foliação principal da rocha é a 5 2, que já 
transpôs totalmente a S1, a qual aparece na forma de lentes de 
quartzo dobradas e dobras intrafoliais. A terceira superfície de de
formação resultante da fase F3 , denominada S3 , causou principal
mente um suave dobramento em S2, mas em alguns locais S2 apa
rece transposta por S3 , onde se desenvolveu clivagem de crenula
ção Essas mesmas litologias apresentam-se na estrada do córrego 
Firmeza, denotando o mesmo padrão estrutural. Nas proximidades 
desse córrego encontram-se na forma de calcobiotita-xisto associa
dos a rochas ultrabásicas 

Em um outro ramal à estrada que liga a cidade de Paraíso do Nor
te de Goiás ao vilarejo de Chapada de Areia, foram descritos vários 
afloramentos de rochas relacionadas ao Grupo Estrondo Esse ramal 
tem seu início a 16,2 km do início de campo de pouso de Paraíso do 
Norte de Goiás. A 4,5 km do início do mesmo ramal assomam lajei
ros de quartzo-biotita xisto bastante orientado, com textura lepido
blástica, que, como os descritos anteriormente, foi submetido a três 
fases de deformação, dando como resultado o desenvolvimento 
das respectivas superfícies de foliação. Como nos anteriores, a fo
liação principal é representada por S2 e a essas rochas associam-se 
ultrabásicas na forma de talco-xisto. Na região existem várias estra
das carroçáveis, onde foram vistos bons afloramentos do Grupo Es
trondo, aparecendo com destaque as localizadas nas imediações da 
fazenda Batata I, onde existem lajeiros de calcoquartzo-biotita-xisto, 
apresentando quatro superfícies de foliação, sendo que S1 , 5 2 e S3 
guardam as mesmas características dos anteriormente descritos, e 
a S4 aparece na forma de clivagens de fratura Bons afloramentos 
aparecem também nas proximidades da fazenda Mata Grande. 

Na rodovia G0-364, no trecho entre Paraíso do Norte de Goiás e 
Monte Santo, aparecem pobres afloramentos do Grupo Estrondo, 
mormente em corte da estrada A 12 km da BR-1 53, existe um ra
mal à direita, com extensão de 1 5,2 km, onde foram descritos 
quartzitos e xisto grafitoso, os primeiros nas proximidades de um 
corpo ultrabásico. Ainda na G0-364, a 13 km da BR-1 53, há um 
ramal à esquerda que dá acesso à fazenda São Raimundo, contando 
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com 35,9 km de extensão. A 2,8 km de seu início ocorrem traves
sões no leito da estrada de um quartzito fino a médio de coloracão 
branco-amarelada, dobrado, com foliação preferencialmente seg~n
do N 1 O o OI 1 2 o NE, e cortado por um sistema de clivagens de fratu
ra segundo N80° E/vertical Associa-se-lhes biotita-xisto alterado, o 
qual está mais preservado a 2,6 km e 2,3 km mais a frente A 
20,9 km do início desse ramal afloram biotita-xistos, sob a forma 
de pequenos lajeiros e blocos, frequentemente deslocados de sua 
posição original Apresentam um bandeamento conspícuo de lâmL: 
nas alternadas com biotita, quartzo e granada. 

Na estrada que liga Monte Santo, na G0-364, a Barrolândia, na 
BR-1 53, aparecem bons afloramentos do Grupo Estrondo, repre
sentados por grandes lajeiros que edificam a serra homônima, na 
forma de biotita-xisto e biotita-gnaisse 

Na rodovia G0-370, no trecho Miranorte-Araguacema, surgem 
primeiramente afloramentos a 59 km da BR-1 53, sendo a primeira 
exposição em forma de grandes blocos de um biotita-gnaisse de cor 
cinza-esverdeado e granulação média Dai até o vilarejo de Dois Ir
mãos existem pobres afloramentos em cortes da estrada, apresen
tando rochas xistosas em elevado grau de alteração Os afloramen
tos estão, em geral, bastante tectonizados, às vezes com microdo
bras (crenulações), cujo eixo é paralelo ao do dobramento principal 
A foliação principal (xistosidade) varia de N5°0 a N40°0, e mergu
lhos de 70° a subvertical para SO, notando-se ainda veios de quart
zo, em geral, concordantes com a xistosidade A partir de DÓis Ir
mão de Goiás os afloramentos observados relacionam-se ao Grupo 
Tocantins Em um ramal da G0-370, localizado a 37 km da BR-
153, aparecem micaxistos alterados a 3,5 km do seu início, quan
do a estrada começa a serpentear a serra do Estrondo, exibindo al
guns cortes com rocha alterada, e alguns lajeiros de quartzo-biouta 
xistos, cuja folia cão principal tem direcão variando de N5 o O a 
N10°0 e os mergulhos entre·45°-60°SO e subvertical NE A 
20 km antes do povoado de Tabocão está o contato entre o Grupo 
Estrondo e a Formação Pimenteiras Em outro ramal da G0-370, 
que se inicia a 22 km a leste da BR-153 afiara quartzo-micaxisto al
terado em contato com sedimentos da Formação Pimenteiras A 2 
km desse contato, em direção ao rio Piranhas, assomam grandes 
blocos de biotita-gnaisse cisalhados; a 34 km desse ponto aparece 
novo contato entre o Grupo Estrondo e a Formação Pimenteiras Na 
localidade de Dois Irmãos, tomando-se um ramal da G0-370 que dá 
acesso às fazendas Mirador e Ghapadinha, ocorrem pobres aflora
mentos do Grupo Estrondo, na forma de micaxisto alterado, sendo 
que a 46 km de Dois Irmãos encontram-se grandes blocos de 
qua rtzo-biotita- xisto 

Em um ramal da BR-153, que sai de Cercadinho e vai até Abreu
lândia, a 7 km da BR-1 53, afiara em uma antiga pedreira, às mar
gens do rio Providência, um granito de coloração cinza-róseo, com 
características tardicinemáticas, visualizando-se, em alguns locais, 
um paleossoma anfibolítico A 11 km da pedreira aflora micaxisto 
alterado com foliação N30°0/60°NE, cortado por veios de quart
zo A 16,6 km do rio Providência, associam-se grandes lajeiros de 
biotita-gnaisse com bandeamento grosseiro segundo 
N 1 O o 0/60 o NE, cortado por clivagem de crenulacão Daí até a 
41 km do início da estrada, avistam-se bons afloram~ntos do Grupo 
Estrondo em forma de lajeiros quando ocorre o contato com a For
mação Pimenteiras no Graben de Monte Santo 

Na G0-376, trecho Guaraí-Conceição do Araguaia, o primeiro 
afloramento está a cerca de 1 000 rn do povoado de Lajedo, repre
sentado por lajeiros próximos a um córrego A 3,2 km de Lajedo, na 
direção de Colméia, existe um contato entre rochas do Grupo Es
trondo e a Formação Pimenteiras Daí até Colméia estão presentes 
afloramentos do Grupo Estrondo em cortes da estrada, constituídos 
de biotita xistos sendo que, nas proximidades dessa localidade, 
aparecem quartzitos edificando as cristas da anticlinal homônima 
Em Colméia afloram migmatitos do complexo de mesmo nome, e 
voltam a surgir afloramentos do Grupo Estrondo a 8,6 km daquela lo
calidade, na forma d8 micaxisto alterado em corte da estrada Esse 
tipo de exposição se repete até poucos quilômetros adiante da cida
de de Pequizeiro, onde se inicia a transição para o Grupo Tocantins 
No ramal da G0-376, que se origina a 1 km ao sul de Colméia, ocor
rem bons afloramentos do Grupo Estronde, na forma de quartzito, 
granada-xisto, xisto grafitoso e rnicaxisto. Na estrada de acesso ao 
vilarejo de Barreira, que tem início a aproximadamente 1 krn de Pe-
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quizeiro, na G0-376, no sentido de Couto Magalhães, ocorrem pri
meiramente clorita-xistos do Grupo Tocantins e posteriormente, a 
5,6 km do início, excelentes lajeiros de quartzo-biotita xisto do Gru
po Estrondo, onde se observa a total transposição da superfície S1 
por S2 , com S 1 dispondo-se corno dobras intrafoliares, disruptas em 
forma de meia lua e sigmoidais. A S2 é a mais conspícua da área, 
com atitudes N05°-45°0/30°-75°SO, com raros mergulhos para 
NE Existe ainda uma terceira fase de deformação que causou inci
piente transposição em S2 , com dobramentos cujos eixos estão em 
torno de N70°E Bons afloramentos também são verificados em 
uma vicinal à G0-376, que começa a 18,3 km de Colméia, no senti
do de Couto Magalhães e dá acesso à fazenda Barreira Nessa estra
da aparecem excelentes lajeiros:onde se nota uma aparente passa
gem dos xistos do Grupo Estrondo para os migmatitos do Complexo 
Colméia, notando-se, em vários locais, indicacões de que provavel
mente a rnigmatização é pós-xisto, onde este encontra-se digerido 
pela granitizacão O Grupo Estrondo mostra-se bem exposto na es
trada que liga· as localidades de ltaporã de Goiás e Presidente Ken
nedy, ocorrendo grandes lajedos dessa unidade litoestratigráfica, 
onde são caracterizadas as fases de deformações superimpostas, 
em especial nos domínios da fazenda Boa Esperança Aí ficou defi
nido que a superfície S2 é a foliação principal das rochas do Grupo 
Estrondo A mesma unidade litoestratigráfica foi descrita ainda em 
outros ramais da G0-376 

Outras exposições do Grupo Estrondo são vistas na estrada que 
liga as cidades de Colinas de Goiás na BR-1 53 a Couto Magalhães 
no rio Araguaia 

C) Posição estratigráfica 

O Grupo Estrondo foi posicionado estratigraficamente no Pré
Carnbriano Médio, tendo como base dados geocronológicos, obti
dos pela datação de rochas do Complexo Colméia 

Considerando-se que o Grupo Estrondo faz parte de uma faixa 
orogênica polifásica e provavelmente policíclica, existem várias es
peculações a respeito do seu verdadeiro posicionamento estratigrá
fico As datacões nesta unidade são geralmente realizadas em xis
tos, cuja con.fiabilidade tem sido muito discutida Neste aspecto 
procurou-se estudar as relações dos xistos com rochas ricas em 
feldspato potássico (granitos, migrnatitos, gnaisses e xistos felds
páticos), verificando-se que rochas quartzo-feldspáticas pertencen
tes ao Grupo Estrondo e ao Complexo Colméia quando submetidas 
a tratamento geocronológico pelo método Rb/Sr forneceram parâ
metros que, tratados em diagramas isocrônicos, evidenciaram duas 
isócronas de referências distintas; uma delas revela intensa atuação 
do Ciclo Orogênico Transamazõnico 

Com base nesses dados posicionou-se o Grupo Estrondo no Pré
Cambriano Médio, idade talvez mínima para esta unidade estratigrá
fica, pois acredita-se que os xistos quartzo-fel'dspáticos são produ
tos da feldspatização que atuou na região de Colméia durante as in
trusões graníticas responsáveis pela formação dos migmatitos na 
área 

A sudeste da Folha, foi verificada nas regiões de Gurupi, Fátima, 
Paraíso do Norte de Goiás e Barrolândia urna passagem transicional 
dos xistos do Grupo Estrondo para os migmatitos e granitóides do 
Complexo Goiano Do mesmo modo ocorre no limite do Grupo Es
trondo uma transição para os metamorfitos do Grupo Tocantins, 
que representa a parte superior do Supergrupo Baixo Araguaia 

A leste os metamorfitos dessa unidade estratigráfica 
encontram-se sotopostos em discordância angular pelos sedimen
tos devonianos da bacia do Parnaíba Na coluna estratigráfica, o 
Grupo Estrondo está posicionado acima do Grupo Serra do lnajá e 
imediatamente abaixo do Grupo Tocantins É considerado temporal
mente homólogo ao Grupo Araxá 

D) Geocronologia 

Rego 11933), quando definiu a Série Tocantins, fez, com reser
vas, uma divisão em dois grupos, dos quais o superior poderia ser 
gothlandiano Posteriormente, nos trabalhos do Projeto Araguaia, 
Barbosa et alii ( 1966) denominaram "Série Araxá" à possível se
quência inferior de Rego (op cit ), correlacionando essas rochas às 
que ocorrem na região de Araxá (MG), e a posicionaram no Arquea
no 



Almeida (1967a) caracterizou um complexo antigo de ectinitos 
e migmatitos, pertencentes a um ciclo tecto-orogênico Pré
Baikaliano, e relacionou-o com a "Série Araxá". 

Base i ( 1974) executou análises geocronológicas em biotitas pe
lo método K/Ar em rochas do Grupo Araxá, as quais forneceram ida
des brasilianas 

Hasui, Hennies e lwanuch (1975) dataram rochas do Grupo Es
trondo pelo método K/Ar, obtendo idades variando de 434 a 581 
MA. Esses autores posicionaram o Grupo Estrondo como sendo for
mado no Ciclo Brasiliano, mas sugeriram análises por outros méto
dos para esclarecer sobre um possível rejuvenescimento de rochas 
mais antigas. 

Montalvão (19771 posicionou o Grupo Xambioá no Pré
Cambriano Médio a Superior acreditando numa idade de 
2 000-1 800 MA 

Hasui et alii ( 1980) posicionaram esta unidade no Ciclo Urua
çuano, baseados em datações (Tab 1 XII) no Grupo Estrondo na re
gião de Paraíso do Norte de Goiás, que forneceram uma isócrona de 
1 050 MA, idade esta atribufda ao metamorfismo regional que afe
tou o Grupo Estrondo. Definiram ainda uma isócrona de 520 MA 
em xistos feldspatizados junto ao "Granito de Barrolândia", a qual 
reflete uma re-homogeneização isotópica brasiliana Esta isócrona 
foi recalculada neste trabalho (Fig 1 21) 

Neste trabalho adotar-se-á um posicionamento no Pré
Cambriano Médio para as rochas do Grupo Estrondo, acreditando
se que a sedimentação e o metamorfismo regional, que afetaram as 
rochas desta unidade, tenham ocorrido durante o desenvolvimento 
do Ciclo Orogênico Transamazõnico (2 200-1 800 MA), a partir da 
datação de rochas no núcleo do Complexo Colméia, que resultou 
em uma isócrona de 1 850 MA; este valor tem sido interpretado co
mo resultante de uma segunda migmatizacão neste complexo 
granito-gnássico (Hasui; Costa; Abreu, 1980) ·Com base nos dados 
de campo, nos quais nota-se uma passagem perfeita dos xistos per-

Idade- 974± 95 ma 
(Sr 87;sr86) i - o 707 ± 0.003 
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tencentes ao Grupo Estrondo para os migmatitos do Complexo Col
méia, e ainda em virtude da presença de xenólitos deste mesmo xis
to dentro do migmatito e feldspatização de quartzitos impuros, 
acredita-se que esta migmatização provavelmente se deu posterior
mente à formação dos xistos do Grupo Estrondo. Estes dados per
mitem concluir que a isócrona de 1 850 MA representa uma idade 
mínima para as rochas da unidade em questão 

E) Petrografia 

I Xistos quartzo-feldspáticos 

Macroscopicamente as rochas exibem coloração cinza a esbranqui
çada e granulação variando de fina a média, sendo em geral anisó
tropas, xistosas e com bandeamento de incipiente a pronunciado, 
onde alternam-se leitos félsicos essencialmente quartzo
feldspáticos, e mistos de félsicos e máficos (muscovita, biotita e 
clorita) Em geral, a xistosidade principal é concordante com o ban
deamento São comuns espécimes microdobrados, e é nítido em al
gumas amostras o fenômeno de transposição da xistosidade Den
tre as rochas que se enquadram neste grupo, os tipos mais frequen
tes são os clorita-plagioclásio-muscovita-biotita-quartzo xistos, às 
vezes granatíferos No entanto, ocorrem ainda aqueles aos quais a 
associação mineralógica demonstra um grau mais elevado de meta
morfismo, evidenciando-se o fato nas paragêneses muscovita
estaurolita-granada-biotita-plagioclásio-quartzo xistos e biotita
c ia n ita-estau r o li ta- musc ovita -grana da-pl a gioc lá s io-qu a rtzo xistos. 
Os minerais essenciais dos xistos são quartzo, muscovita, biotita e 
plagioclásio, sendo comuns clorita e granada, com estaurolita e cia
nita subordinadas Os acessórios mais importantes são turmalina, 
apatita, opacos e zircão, com epídoto e titanita ocasionais. O quart
zo é um constituinte expressivo dos xistos, ocorrendo, de forma 
abundante, entremeado ao plagioclásio; dispõe-se num arranjo gra
noblástico poligonal; quando recristalizado aparece com freqüência 

• C0-70 
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Fig 1 21 - Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência para o Grupo Estrondo 

TABELA 1 XII 
Dados analíticos Rb/Sr para rochas do Grupo Estrondo 

1.1 No CAMPO FOLHA UTOL0(31A No LAB Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/sr86 sr87/sr86 IDADE !MAl REF 

085 co 678 se 22-Z-B Xisto 3781 78,4 231,2 0,98 0,7189 - 6 

086 co 70 se 22-Z-B Gnaisse 3782 390,6 93,9 12,26 0,8909 1 060 + 34 6 

087 G0-530 se 22-Z-B Gnaisse 1268 168,8 145 9 3 36 o 7461 - 6 

088 GO-PN-422 se 22-Z-B Gnaisse 1277 18,5 1007,0 0,05 O, 7099 6 

089 C0-67A se 22-Z-B Biot xisto 3601 363 7 180,5 5,86 o 7572 593 _1: 33 6 

090 C0-688 se 22-Z-B Xisto 3622 186,8 162,8 3,33 O. 7379 6 

Razão (Sr8 7Jsr86 li = O, 71 O Referências: 6 = Hasui et alii ( 1980) ( *) Numeras seqi..Jenciais, plotados na Figura 1 2 ~ 
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sob a forma de cristais alongados e/qu fortemente estirados, e mui
tas vezes constituindo faixas que acentuam a orientação definida 
pela mica O plagioclásio é subédrico a anédrico, ocorrendo ocasio
nalmente cristais geminados segundo a lei da Albita ou Albita
Carlsbad Os cristais, em geral com uma leve estruturacão zonar, 
são límpidos e a alteração quando presente limita-se a i~cipientes 
argilizações e sericitizações 

Dos miner:3is micáceos, a muscovita e a biotita são os mais 
abundantes, e a clorita é subordinada Esses minerais assumem 
uma orientação geral que define a xistosidade principal da rocha; 
estão dispostos em faixas e níveis descontínuos que se intercalam 
com os essencialmente quartzo-feldspáticos Em geral a xistosida
de principal é paralela ao bandeamento Observam-se no entanto, 
muitas vezes, abundantes palhetas micáceas guardando uma orien
tação (pretérita) discordante, fortemente inclinada com relação à 
principal, evidenciando dois eventos tectônicos distintos que atua
ram na rocha Existem afloramentos nos quais é nítido o fenômeno 
da transposição, com palhetas de mica orientando-se perpendicu
larmente ao bandeamento Nos quartzo-micaxistos são notáveis as 
microdobras em chevron, quase perfeitas, com desenvolvimento de 
quartzo granular mais grosseiro nas partes internas de suas cumeei
ras, e quartzo estirado e orientado nas zonas dos flancos Outras 
vezes, a muscovita predominante encontra-se orientada segundo 
dobras diminutas (crenulação), e clivagens de crenulação são inva
didas por muscovita, biotita e ainda clorita, orientadas segundo a di
recão dessas clivagens A granada varia de idioblástica a xenoblás
tic.a, e exibe frequentemente inclusões microcristalinas orientadas 
de quartzo, que indicam movimentos rotacionais atuantes sobre es
ses minerais Os cristais de granada (almandina) são contornados 
pelas !ameias de mica Outras vezes, associam-se às bandas felsíti
cas e encontram-se englobando poiquiloblasticamente cristais félsi
cos, dando uma idéia de simultaneidade de crescimento com o ciclo 
ou fim do ciclo de formação destes minerais 

11 Anfibólio-xistos 

São rochas verde-escuras, granulação fina a média, estrutura orien
tada produzida pelo paralelismo dos prismas alongados de hornblen
da, com ocasionais estruturas bandeEjdas, e que foram denomina
das de anfibólio-xisto ou anfibólio-quartzo-xisto gnaissóide 

O anfibólio-xisto é constituído por hornblenda, carbonato e tita
nita. Denota cristais prismáticos orientados, imprimindo à rocha 
uma estrutura xistosa, e apresenta variações pleocróicas de verde
amarelado ao verde-azulado Carbonato e titanita formam concen
tracões locais estiradas paralelamente à xistosidade A titanita é 
ca;tanho-escura com bordas pretas, e o epídoto é amarelo forte e 
de ocorrência muito restrita O anfibólio-quartzo-xisto gnaissóide é 
um tipo rico em tremolita-actinolita e o quartzo, opacos, carbonato 
e clorita são subordinados; o seu contexto textura l-estrutural é defi
nido por uma alternância de bandas quartzosas, granoblásticas, po
ligonais a interlobadas com bandas nematoblásticas constituídas 
principalmente por tremolita-actinolita 

111 Migmatitos 

Trata-se de rochas de coloração branco-leitoso-acinzentada e rosa
claro, granulação de fina a grosseira, inomogêneas, apresentando 
estruturas dos tipos: schlieren, nebulíticas, oftálmicas, dobradas e 
bandeadas. Em amostras de estrutura bandeada registraram-se 
bandas quartzo-feldspáticas de até 4 mm de espessura, intercala
das por !ameias submilimétricas compostas por biotita e muscovita 
Augens de álcali-feldspatos com até 1 em de comprimento foram 
observados nas rochas com estrutura oftálmica A microscopia 
mostra variações texturais que vão de granular hipidiomórfica ou 
xenomórfica a granoblástica e granolepidoblástica, com granulação 
fina a média. Os componentes principais são: quartzo, plagioclásio 
(aligoclásio), microclfnio, biotita, muscovita, e presença ocasional 
de hornblenda, tendo como acessórios: opacos, zircão, apatita e ala
nita; sericita e argila-minerais são produtos de alteracão e o carbo
nato presente é deutérico. O plagioclásio apresenta-s~ bastante va
riável, ora encontra-se quase totalmente geminado, ora ocorre o in
verso, havendo ainda os casos intermediários Exibe leve estrutura
ção zonar e alterações para sericita e minerais de argila. O microclí
nio apresenta geminações do tipo Albita-Periclíneo, e podem ser ob-
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servados cristais de duas gerações O plagioclásio está presente in
variavelmente, o mesmo não acontecendo com o microclínio A bio
tita varia pleocroicamente de castanho-claro a escuro com tonalida
de esverdeada e, de modo geral, predomina sobre a muscovita Se
ricitização, argilização e cloritização são alterações normalmente 
presentes, em caráter incipiente 

IV Gnaisses 

Trata-se de muscovita-biotita-feldspato-quartzo gnaisse e 
hornblenda-piroxênio-feldspato-quartzo gnaisse As primeiras são 
rochas branco-leitosas a acinzentadas e cinza-esbranquiçado a es
verdeadas, com granulação de fina a grosseira, e estrutura xistosa e 
bandeada O bandeamento apresenta faixas micáceas submilimétri
cas a milimétricas intercaladas a bandas quartzo-feldspáticas sub
centimétricas a centimétricas Em amostras de mão, observam-se 
duas direcões preferenciais da biotita; blastos de microclínio orien
tados ora· paralelamente, ora discordantes ao bandeamento; ocor
rem raras granadas e carbonato associados, preferencialmente, às 
bandas quartzo-feldspáticas Microscopicamente essas rochas 
mostram bandas com textura granolepidoblástica, estrutura ban
,deada, composição quartzo-feldspática, intercaladas por bandas 
delgadas de mesma composição, enriquecidas em muscovita, hioti
ta e acessórios Alguns espécimes mostram um bandeamento inci
piente associado à cataclase De modo geral a granulação varia de 
fina a média, e a mineralogia é representada por quartzo, plagioclá
sio e microclínio como essenciais; biotita, muscovita e carbonato 
como varietais; zircão, opacos, turmalina, apatita, titanita e epídoto 
como acessórios; a clorita é típico produto de alteração da bioti
ta As quantidades relativas de plagioclásio/microclfnio e de 
biotita/muscovita são bastante variáveis, o mesmo ocorrendo com 
a espessura das bandas quartzo-feldspáticas e micáceas Plagioclá
sio e microclínio ocorrem frequentemente como minerais de duas 
gerações O plagioclásio de neoformação é geralmente desprovido 
ou pobre de geminacões e alterações; o mais velho pode mostrar-se 
tensionado, sericitizado, carbonatado e ainda em processo de subs
titu'rção por microclínio; este está geminado segundo a lei da Albita 
e do Periclíneo; às vezes, mostra uma textura complexa e alteracão 
irregular, ou forma agregados granoblásticos poligonais ou interlo
bados, cujos limites são difusos O quartzo pode formar faixas de 
agregados granulares, alongadas paralelamente ao bandeamento A 
biotita varia de castanho-claro a escuro, às vezes avermelhado. A 
turmalina é a variedade verde Os acessórios associam-se preferen
cialmente às bandas mais micáceas, enquanto o carbonato tem pre
ferência pelas faixas quartzo-feldspáticas 

Os piroxênio e hornblenda gnaisses são rochas verdes com ban
das esbranquiçadas, granulação fina a média e estrutura xistosa O 
bandeamento é milimétrico a submilimétrico com ocasionais ban
das centimétricas Macroscopicamente podem ser reconhecidos 
quartzo, plagioclásio, anfibólio, piroxênio, epídoto e titanita A ob
servação microscópica mostra um agregado granoblástico poli_gonal 
de quartzo, plagioclásio, microclínio, epídoto, piroxênio e anfibólio, 
onde se adicionam como acessórios: apatita, titanita, opacos e zir
cão Os minerais agregam-se em cordões grosseiros irregulares e 
descontínuos imprimindo um bandeamento incipiente Entre os pla
gioclásios apenas alguns cristais mostram-se geminados segundo a 
lei da Albita O microclínio também apresenta um sistema de gemi
nacão (Aibita-Periclina) mal desenvolvido e argilização local e inci
pie-nte Entre os máficos o anfibólio é o menos abundante, e as 
quantidades relativas piroxênio/epídoto são difíceis de estimar da
das as proximidades das características óticas e texturas com que 
se apresentam. Essas rochas são representantes de grau médio a al
to da fácies anfibolito, o qual alerta para graus metamórficos mais 
elevados na região 

V. Quartzitos ferruginosos 

Essas rochas exibem uma coloração cinza, cuja alteração confere
lhes uma cor laranja-avermelhado A granulação varia de fina a média 
e a estrutura é bandeada, observando-se finos níveis essencialmen
te quartzosos alternando-se com aqueles ricos em óxido de ferro; a 
sericita é um acessório comum. A estrutura bandeada da rocha é 
muitas vezes mascarada pela oxidação dos minerais de ferro A tex
tura é granoblástica inequigranular, poligonal interlobada, na qual o 



quartzo ocorre como agregado granoblástico em determinados es
pécimes, observando-se, no entanto, seu alongamento segundo 
uma direção preferencial São comuns faixas e zonas descontínuas 
de quartzo mais grosseiro Observa-se ainda um acamamento gra
daclonal remanescente, não obliterado pelo metamorfismo A mag
netita microcristalina ocorre como cristais xenomórficos abundan
tes, tanto dispersa como concentrada em níveis milimétricos des
contínuos, sendo esta última a forma mais comum de ocorrência da 
hematita; por vezes, também, constitui nuvens pulverulentas sobre 
a massa quartzosa Tais feições imprimem à rocha um bandeamen
to, caracterizado pela concentração diferencial de quartzo e opa
cos 

VI Ortoquartzitos 

São rochas branco-leitosas, de textura granoblástica e granulação 
fina a média Microscopicamente verifica-se uma textura granoblás
tica poligonal a interlobada e uma composição essencialmente 
quartzosa 

Vil Metaconglomerados 

São rochas branco-leitosas com zonas arroxeadas, textura elástica 
deformada pelo metamorfismo que imprimiu uma fraca xistosidade 
na matriz São compostas por seixos alongados de quartzito envol
vidos por matriz quartzosa sericítica rica em box-works de magneti
ta Microscopicamente a matriz apresenta textura granoblástica 
inequigranular interlobada a poligonal, de granulação média, e uma 
composição mineralógica essencialmente quartzosa, com ocorrên
cia subordinada de plaquetas orientadas de muscovita e agregados 
de opacos 

F) Metamorfismo 

A análise dos dados petrográficos das rochas do Grupo Estrondo 
permite determinar a existência de um gradiente metamórfico de
crescente no sentido de leste para oeste, que também coincide com 
o sentido migratório do gradiente tectônico; o limite oeste desse 
metamorfismo é transicional e feito com as rochas do Grupo Tocan
tins; esta zona de metamorfitos situa-se no intervalo compreendido 
entre a fácies xisto verde (zona da biotita) e a fácies anfibolito (zona 
da estaurolita), atingindo às vezes a subfácies cianita-almandina
muscovita 

Dentre as rochas que se enquadram nesta unidade, os tipos mais 
frequentes são representados pela paragênese: clorita-plagioclásio
muscovita-biotita-quartzo Entretanto, ocorrem também aqueles 
nos quais a associação mineral denota um grau mais elevado de me
t.amorfismo, que é evidenciado pelas paragêneses: muscovita
estaurolita-almandina-biotita-plagioclásio-quartzo, e mais raramen
te bi o ti ta- c i a ni ta-esta uro li ta -mus covita-a I ma ndi na- p lag ioc lá si o
quartzo 

1 2 2.6 3 - Grupo Tocantins 

A) Generalidades 

Rego (1933) foi quem denominou a Série Tocantins, ao estudar as 
rochas aflorantes no rio Tocantins desde Alcobaca (atual Tucuruí) 
até Marabá, e além, fazendo uma reserva de divisiÍo, por discordân
cia, em dois grupos, sendo o superior gothlandiano e o inferior pré
gothlandiano, correlacionável à Série Minas 

Uifgren I 1936) considerou os xistos de Arumatheua a montante 
de Marabá, incluídos na chamada Série Tocantins de Rego (op cit ), 
como tendo idade siluriana e registrou um derrame de eruptivas em 
Tucuruí 

Ramos 11958, apud Lamego, 1959) denominou de Série Ara
guacema aos filitos que ocorrem de Marabá até a foz do Araguaia 
no Tocantins, e aos que afloram no rio Muricisal, passando por Pau
d' Arco e Conceição do Araguaia, até Araguacema. Entretanto, mais 
tarde, este autor abandonou o termo, passando a adotar a termino
logia Série Tocantins, conforme hAvia proposto Rego (op cit) 

PROSPEC 11961 a) referiu-se a uma área de filitos e quartzitos 
sericíticos que ocorrem no alto do rio Maranhão, entre este e o divi
sor platina-amazônico, que no mapeamento do Distrito Federal foi 
atribuída à Série Canastra; sugeriu uma correlacão com a Série To-
cantins · 

Barbosa I 1966) reconheceu, além da faixa de epimetamorfitos 
orientada submeridianamente, uma outra que, partindo da ilha do 
Bananal, esconde seus limites nas proximidades da cachoeira Von 
Marthius no rio Xingu, Estado de Mato Grosso 

Francisco, Silva e Araújo (1967), em estudos realizados no bai
xo rio Tocantins, nos municípios de Tucuruí e Baião, consideraram 
as rochas de baixo grau metamórfico (fácies xisto verde) da Série 
Tocantins, como sendo de idade algonquiana 

Almeida I 196 7a) considerou a unidade como Grupo Tocantins, 
e distinguiu na faixa do seu Geossinclíneo Paraguai-Araguaia uma 
espessa sequência terrígena inferior, em parte com caráter de 
flysch, como sendo constituída por rochas dos Grupos Cuiabá, To
cantins e Araguacema 

Almeida ( 19 74c) definiu a Geossutura Tocantins-Araguaia co
mo uma faixa, de profundos falhamentos, que margeia o Craton do 
Guaporé, estendendo-se desde a região de Tucuruí, passando por 
sob a ilha do Bananal, para ressurgir na serra do Roncador Estafai
xa exibiria rochas epimetamórficas do Grupo Tocantins, o qual seria 
correlacionado ao Grupo Cuiabá 

Montalvão 11977) reduziu o Grupo Tocantins à categoria de for
macão e o incluiu no que chamou de Grupo Xambioá; posteriorn'len 
te Montalvão (1978), por falta de maiores informações, retomou a 
terminologia Grupo Tocantins 

Hasui, Abreu e Silva I 1977) suprimiram o termo Grupo Tocan
tins que foi substituído pelas Formações Couto Magalhães e Pequi
zeiro Abreu I 1978) retomou a antiga terminologia já consagrada 
para esta unidade 

O Grupo Tocantins, na área em epígrafe, é constituído por 
clorita-xistos, calcoclorita xistos, quartzitos, quartzitos ferrugino
sos, muscovita-quartzitos, sericita-quartzitos, filitos, ardósias, már
mores, metargilitos; essa unidade litoestratigráfica assistiu a um 
evento plutonovulcânico de linhagem básico-ultrabásica cujas rela
cões estratigráficas ainda não estão bem definidas, sendo, portan
to, tratadas, individualmente, neste trabalho 

B) Distribuição na área 

As rochas do Grupo Tocantins ocorrem, na área da Folha SC 22, 
numa faixa aproximadamente N-S, desde o paralelo 1 2 oS até opa
ralelo 8oS, abrangendo toda a extensão da Folha Ao sul, na região 
de Formoso do Araguaia, a unidade apresenta sua largura mínima 
aflorante com 22 km, enlarguecendo-se em direção ao norte onde 
alcança cerca de 90 km à altura do paralelo 1 0°S, praticamente no 
começo da ilha do Bananal, e atinge sua largura máxima (125 km) 
no paralelo que passa na região da cidade de Conceição do Ara
guaia Tal grupo de rochas limita-se a noroeste com o Complexo 
Xingu; a sudoeste acha-se encoberto (?) por sedimentos recentes 
(ilha do Bananal); ao sul um pequeno trecho é encoberto por rochas 
da cobertura detrito-lateritica terciário-quaternária; a leste oelo 
Grupo Estrondo, tendo ainda a leste uma parte limitada pelos sedi
mentos das Formações Pimenteiras e Cabeças no Graben de Monte 
Santo; a Formação Pimenteiras limita-o nas proximidades do parale
lo 9oS na borda oeste da bacia do Parnaíba 

A área de ocorrência desta unidade estratigráfica é em geral po
bre em afloramentos, e estes, quando ocorrem, apresentam-se ge
ralmente alterados, muitas vezes, com suas estruturas planares e li
neares claramente obliteradas. Na área em que se expõe, o relevo é 
de uma suavidade marcante, o que vem a contrastar com aquele 
existente nos domínios do Grupo Estrondo, frequentemente aciden
tado Os clorita-xistos e filitos são as litologias predominantes na 
área mapeada, apresentando em geral uma coloração esverdeada; 
quando alterados podem ser amarelados ou avermelhados. 
Observam-se ainda lentes de quartzito branco-acinzentado com 
veios de hematita 

Os afloramentos relativos ao Grupo Tocantins, na área da Folha 
em questão, distribuem-se do seguinte modo: na estrada G0-545, 
que liga a BR-1 53 à cidade de Formoso do Araguaia, cerca de 5 km 
desta cidade no sentido do rio Formoso, encontram-se afloramen
tos em corte da estrada, apresentando clorita-xistos alterados com 
direção da xistosidade variando de N10°0 a N25°0 e me1gulhos 
de 40 o a 4 5o NE. Foram observados clorita-xistos e sericita-xistos 
na estrada que ligará Dueré a Formoso do Araguaia e na que liga Pa
raíso do Norte de Goiás a Pium, cerca de 1 5 km antes desta última 
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localidade Foram ainda encontrados sericita-xistos na fazenda Pa
lestina Os clorita-xistos apresentam-se bastante dobrados, com 
coloração esverdeada a creme-clara Os a71oramentos exibem do
bramentos apertados, resultantes de fenàmenos de transposicão Os 
sericita-xistos são normalmente claros a azulados e, em alguns aflo
ramentos, nota-se uma alternância de leitos ricos em sericita com 
outros quartzosos de granulometria fina, com espessuras milimétri
cas a centimétricas 

Na estrada G0-364 o Grupo Tocantins se estende desde 6 km 
antes do povoado de Divinópolis até o Município de Caseara, situa
do próximo à foz do rio do Coco, afluente da margem direita do Ara
guaia; nesta estrada os raros afloramentos constam de filitos e 
sericita-xistos extremamente alterados, onde localmente ainda se 
encontra preservada a foliação N 2 5o 0/3 5o NE, e pode-se notar a 
presença de veios de quartzo cortando a rocha 

Na estrada que liga as vilas de Divinópolis e Abreulândia, e na 
que segue ·desta última até o entroncamento com a G0-370, 
encontram-se afloramentos de clorita-xistos e filitos também per
tencentes ao Grupo Tocantins; como em outras estradas, as rochas 
apresentam-se bastante alteradas, dobradas e, normalmente, apa
recem veios de quartzo que, em geral, são concordantes com a xis
tosidade cuja direção varia de N10° a 25°0, com mergulhos de 
40° a 55°NE 

Na estrada que se inicia na BR-1 53, no lugarejo de Cercadinho, e 
vai até a vila de Abreulândia, foi verificado, a 6 km desta última po
voacão, um contato entre o Grupo Tocantins e os sedimentos do 
Graben de Monte Santo Próximo ao contato encontra-se um aflora
mento de clorita-sericita xisto em uma voçoroca na margem da es
trada. Este contato pode ser visualizado inclusive pelo solo, onde se 
passa bruscamente de um areal, no Graben de Monte Santo, para 
um solo vermelho com a presença acentuada de seixos de quartzo, 
característico do Grupo Tocantins 

Na fazenda São Paulo, localizada numa vicinal da estrada 
Divinópolis-Abreulândia, 11 km antes desta última vila, encontra
se um corpo de rocha ultrabásica, cuja encaixante é o filito do Grupo 
Tocantins No trecho que vai de Abreulândia à G0-370 ocorrem, a 
4,5 e 10,5 km, intercalações de quartzito com lentes de hematita 

Na estrada G0-3 70, que liga as cidades de Mira norte a Aragua
cema, encontra-se, a 1 5 km da cidade de Dois Irmãos de Goiás, no 
sentido do rio Araguaia, um afloramento em corte de estrada apre
sentando um micaxisto sericítico, bastante alterado, onde se pode 
notar a rocha em parte cloritizada, o que denota uma diminuicão no 
grau de metamorfismo; a foliação então visível apresenta um'a dire
cão geral N15°0, com mergulho de 48°NE Daí a cerca de 11 km 
~corre um clorita-xisto ou filito extremamente decomposto, no qual 
ainda se preserva uma foliação muito fina, com atitude NS/65 o E A 
4,5 km de Araguacema, numa vicinal que segue até o rio Piranhas, 
encontra-se na área da fazenda Primavera um corpo de rocha 
básico-ultrabásica, cuja rocha encaixante é o filito do Grupo Tocan
tins. 

Na região de Conceição do Araguaia, na qual o Grupo Tocantins 
atinge a sua maior largura na Folha SC 22, observa-se uma seqüên
cia metassedimentar, com intrusões de corpos básico-ultrabásicos 
Na sua parte basal predominam os clorita-xistos, magnetita-clorita 
xistos, magnetita-quartzitos e sericita-clorita xistos Os clorita
xistos apresentam-se bastante deformados, onde se nota uma cre
nulação marcante que corta a superfície de foliação S1 , paralela ao 
plano de estratificação Em alguns pontos observa-se a insinuação 
de uma superfície S3 . 

Na estrada G0-376, entre as cidades de Guaraí e Conceicão do 
Araguaia, essas rochas são predominantes na faixa compre~ndida 
entre a vila Pequizeiro e a localidade de Novo Plano Na G0-280 que 
liga Couto Magalhães a Colinas de Goiás, a exposição é mascarada 
por coberturas terciárias que ocorrem ao norte da Folha no contato 
desta unidade com o Grupo Estrondo Localmente encontram-se 
corpos de quartzitos lenticulares com mergulhos em geral para NE a 
SE. 

Entre os clorita-xistos, filitos e ardósias existe uma faixa de 
ocorrência de sericita-clorita xistos que, devido às péssimas exposi
ções e ao elevado estágio de alteração em que se encontram os me
tapelitos, não foi bem determinada no campo. Esta faixa situa-se 
além dos limites de Novo Plano Deste modo, as rochas dos níveis 
superiores do Grupo Tocantins, situadas na parte mais oeste da uni-
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dade, constituem-se basicamente de a nquimetamorfitos, com ocor
rências subordinadas de magnetita-quartzitos 

Foram também agrupados nesta unidade litoestratigráfica os 
xistos, filitos, alguns quartzitos encontrados nas margens dos rios 
Araguaia, Caiapó e rio do Coco, e mais raramente algumas ardósias 
com lentes de calcário Essas rochas apresentam em geral foliações 
e/ou xistosidades com uma direção NO e mergulhos para NE 

Na estrada que liga Conceição do Araguaia a Redenção (PA-
287) observa-se uma sequência de pelitos com contribuição de 
psamitos e rochas ígneas de composição básico-ultrabásica asso
ciadas Esta sequência encontra-se metamorfizada na fácies xisto 
verde de grau baixo, representada por filitos, ardósias, metassilti
tos, quartzitos, com metabasitos e serpentinitos (serras Quatipuru e 
São José) 

Na estrada PA-288, que liga a PA-287 a Santana do Araguaia, 
nos primeiros 1 O km, na fazenda Nazaré, foram encontradas litolo
gias como metabasitos e uma rocha vulcânica ácida a intermediária 
associadas aos metapelitos e metapsamitos do Grupo Tocantins 
que ocorrem até Santana do Araguaia 

Foram incluídas ainda no Grupo Tocantins ocorrências de calcá
rio dolomítico da lagoa da Confusão e de Formoso do Araguaia. Esta 
última ocorrência fica situada a sul de Formoso do Araguaia, na es
trada que vai desta cidade até a margem do rio Cristalino (ou Formo
so) 

C) Posição estratigráfica 

O Grupo Tocantins é composto por rochas de baixo grau de meta
morfismo (fácies xisto verde) e exibe litologiás que vão desde a zo
na da clorita, na região de Pequizeiro, até a mais simples manifesta
ção de metamorfismo, a oeste da calha do rio Araguaia, na porção 
extremo-oriental da Plataforma Amazônica Não foram observados 
quaisquer indícios que mostrassem discordância entre esta unidade 
litoestratigráfica e o Grupo Estrondo que lhe é sotoposto; assim 
sendo, o critério de separação entre essas unidades baseou-se pri
mordialmente no grau de metamorfismo; na coluna estratigráfica do 
trabalho em questão, essa unidade encontra-se sobreposta ao Gru
po Estrondo e sotoposta às rochas Básicas e Ultrabásicas Tipo Oua
tipuru 

D) Geocronologia 

Rego I 1933), quando definiu a Série Tocantins, apesar de 
posicioná-la como gothlandiana, considerou a possibilidade de ser 
ordoviciana, cambriana ou algonquiana 

Barbosa et alii ( 1966), correlacionando os filitos da Série Cuiabá 
aos da Série Tocantins, sugeriram idade algonquiana superior para 
esta unidade 

Segundo Almeida (1967a) as sequências dos Grupos Tocantins 
e Cuiabá representam o desenvolvimento inicial do Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia, pertencentes ao Ciclo Brasiliano 

HIDROSERVICE/SUDAM ( 1973, apud Silva, G G. da et alii, 
1974) advogaram idade em torno de 2 000 MA para as rochas do 
Grupo Tocantins, baseados em idades fornecidas pelos granitos de 
Jatobal 

Almeida I 197 4a) contra-argumentou a idade de 2 000 MA para 
o Grupo Tocantins, admitindo que tal posicionamento foi baseado 
em idades isotópicas de rochas pertencentes a porções do embasa
mento desse grupo, tectonicamente nele penetradas 

Amaral I 1974) não concordou com a idade brasiliana para esta 
unidade, e afirmou que a" possibilidade de que os Grupos Tocan
tins e Araxá sejam mais antigos é corroborada pelas determinações 
Rb/Sr em granitos intrusivos nos Grupos Araxá e Canastra (correla
cionáveis ao Grupo Tocantins), que possibilitam a construção de 
uma isócrona de referência com idade em torno de 1 400 MA (Rela
tório Anual do MIT para 1968)" 

Hasui et a/ii ( 1980) efetuaram datações do Grupo Tocantins pe
lo método K/Ar, realizadas em rochas básicas, e obtiveram resulta
dos entre 800 e 500 MA, as quais atestam rejuvenescimento isotó
pico, ocorridos no Ciclo Brasiliano 

No presente trabalho, devido aos afloramentos desta unidade se 
encontrarem muito alterados e em virtude das litologias aflorantes 
mostrarem baixa retentividade para o Ar, não foram efetuadas data
ções radiométricas Em vista da sua aparente transição com o Gru-



po Estrondo foi posicionado no Pré-Cambriano Médio, praticamente 
em stncrontsmo com o citado grupo 

E) Petrografia 

As rochas pertencentes a esta unidade litoestratigráfica 
caractertzam-se por se~ baixo grau de metamorfismo (fácies xisto 
verde de batxo grau) nao ultrapassando a zona da clorita Trata-se 
de sericita-pirita-grafita filitos, hematita-filitos, quartzo-clorita xis
tos, sertctta-xtstos, sericita-hematita xistos, metarcóseos e meta
gr~uvacas, quartzitos, quartzitos ferruginosos, jaspes, mármores, 
alem de metasstltttos e metargilitos 

I Filitos 

Essas rochas apresentam cores variando do cinza-claro a escuro 
com tons esverdeados A granulação é fina e a estrutura varia de fi
na mente la minada a xistosa. No primeiro caso alternam-se lâminas 
delgadas de mineral micáceo e quartzo microcristalino; no segundo 
as diminut~s palhetas de sericita orientadas, num denso agregado, 
tmprtmem a rocha uma estrutura xistosa O brilho sedoso superficial 
das rochas é comum, sendo que muitas vezes estas apresentam 
duas direções principais de xistosidade, onde S2 trunca s

1 
em de

terminados ângulos 
Ocasionalmente ocorrem cristais euédricos bem desenvolvidos 

de pirita (sericita-grafita-pirita-quartzo filitos) e blastos de magneti
ta que contrastam com a granulação fina dominante nas rochas. 

São comuns faixas de segregação submilimétricas e de minera
logia restrita Assim, alternam-se lâminas de sericita e quartzo ou 
quartzo-sericíticas com as de óxido de ferro (hematita); outras ve
zes, bandas extremamente delgadas onduladas e descontínuas de 
mica entremeiam-se àquelas igualmente irregulares de grafita Ao 
conJunto assoctam-se abundantes agregados granoblásticos de 
quartzo de granulação fina, ligeiramente alongados, paralelamente 
ao bandeamento da rocha 

11 Xistos 

Trata-se de rochas cinza-esbranquiçacjo com tons amarelados ou 
avermelhados em consequência de ação intempérica Essas rochas 
têm granulação muito fina, brilho sedoso, textura xistosa, lamina
ção finíssima, e são constituídas principalmente por sericita, quart
zo e opacos, podendo apresentar um bandeamento sedimentar re
manescente, com faixas espessas ricas em quartzo, e outras ricas 
em sericita Localmente, encontra-se uma variedade dessas rochas, 
onde ocorre turmalina-clorita-quartzo xisto com um bandeamento 
grosseiro Em geral níveis de coloração verde, constituídos predomi
nantemente por clorita (turmalina-clorita xisto), alternam-se com ní
veis quartzosos (clorita-quartzo xisto) 

A textura varia de lepidoblástica a granolepidoblástica, sendo 
que a associação mineral consta essencialmente de sericita e quart
zo 

Os minerais varietais são óxidos de ferro (hematita e magnetita), 
ao passo que acessoriamente ocorrem clorita, turmalina, zircão, 
leucoxênio e apatita 

A granulação é extremamente fina, com o quartzo e a mica ge
ralmente apresentando uma orientação que imprime à rocha uma 
estrutura xistosa O leucoxênio ocorre como pseudomorfos de ten
dência losangular, o que sugere a substituicão de titanita A turmali
na varia pleocroicamente de castanho-av~rmelhado a preto, ou a 
uma variedade verde 

As variações das quantidades relativas dos minerais principais 
levam à produção de variedades como sericita-xistos, hematita
sericita xistos e clorita-quartzo xisto. Nesses últimos intercalam-se 
faixas essencialmente cloríticas de textura fibrolamelar e sem orien
tação preferencial que muito se assemelham a clorititos 

111 Metarcóseos e metagrauvacas 

Trata-se de metaquartzo wackes, metawackes e metagrauvacas 
Macroscopicamente estas rochas exibem coloracão cinza
esverdeado ou rosa, granulação fina com matriz afanític~, e uma es
trutura incipientemente xistosa 

Observações microscópicas revelam uma textura elástica orien
tada, muitas vezes cataclasada. Essas rochas são constituídas por 

grânulos de quartzo, plagioclásio, álcali-feldspato, muscovita, clori
ta e fragmentos de rocha como: quartzito sericítico, quartzito, gra
níticas, andesíticas e vulcânicas ácidas 

Os grânulos de quartzo e feldspatos variam de angulosos a su
bangulosos, o mesmo acontencendo com 13 mica detrítica, embora 
ocorram aqueles espécimes nos quais os grânulos são predominan
temente arredondados Os fragmentos alongados dos minerais e de 
rochas tendem a se dispor subparalelamente, imprimindo à rocha 
uma orientação que é acentuada pela disposição preferencial da se
ricita, do quartzo e do carbonato da matriz 

Nos quartzo-wackes ocorrem essencialmente grânulos de 
quartzo e subordinadamente de quartzitos e chert, em matriz 
sericito-ferruginosa com quartzo subordinado Nos wackes arcó
seos a matriz é sericito-carbonática algo clorítica, e nas metagrau
vacas é quartzo-feldspática com carbonato subordinado e de textu
ra granoblástica interlobada 

Zonas de cisalhamento muitas vezes são marcadas claramente 
por estilhaçamento do quartzo, produzindo fragmentos alongados 
na direção do cisalhamento, e alongamento dos opacos segundo a 
mesma 

IV Quartzitos 

Com essa denominação descrevem-se litologias como quartzitos 
muscovita-magnetita quartzitos e quartzitos ferruginosos Macros
copicamente, os quartzitos exibem tonalidades que variam do 
branco-leitoso, nos termos puramente quartzosos, a castanho
escuro naqueles com quartzo e óxido de ferro A granulacão varia 
de fina a média e a textura é graAoblástica, em geral evide.nciando
se uma massa quartzosa microcristalina com zonas irregulares de 
concentração de opacos criptocristalinos ou magnetita pórfiro
idioblástica e muscovita dispersa 

A composição define-se na sucessão de grãos de quartzo domi
nantemente xenomórficos, exibindo entretanto desenvolvimento 
localizado de perfeitos mosaicos poligonais ricos em pontos trípli
ces Como um fato comum, os grãos de quartzo mostram-se densa
mente imbricados, e a única variacão na rocha relaciona-se ao de
senvolvimento de zonas irregulare~ e pouco extensas, ou de faixas 
alongadas e descontínuas de quartzo de granulação mais fina e 
mais grosseira Também ocorrem associados ao quartzo, mica e 
opacos, sendo que palhetas lamelares da primeira mostram-se dis
persas, algumas englobando, poiquiloblasticamente, pequenos 
grãos de quartzo 

Cristais individualizados idiomórficos a subidiomórficos de mag
netita são comuns, assim como opacos microgranulares (hematita) 
que se concentram em nuvens pulverulentas sobre a massa quart
zosa; às vezes, constituem cordões alongados e contorcidos nos 
quartzitos milonitizados, onde os cristais exibem fraturas e pronun
ciada extinção ondulante 

V Jaspes 

Essas rochas apresentam-se como massas micro a criptocristalinas 
em várias tonalidades de coloração castanha; estão frequentemen
te fraturadas e cortadas por venulações irregulares de quartzo São 
essencialmente quartzosas e apresentam como acessórios pirita, 
magnetita, especularita e minerais de manganês além de sericita e 
fuchsita À observação microscópica, revelam-se constituídas qua
se que exclusivamente por um agregado cristaloblástico poligonal 
e rntcro a crtptocristalino de quartzo Opacos microgranulares 
concentram-se ora em nuvens pulverulentas sobre a massa quart
zosa, ou mesmo formando cordões alongados e contorcidos; varia
ções granulométricas do quartzo dão-se segundo zonas extrema
mente irregulares e pouco extensas Algumas rochas apresentam 
faixas com textura cataclástica cujos limites passam gradualmente 
para o material microcriptocristalino 

VI Mármores 

São rochas cinza-esbranquicado de textura microcristalina essen
cialmente calcíticas Em am~stras de mão apresentam uma ~strutu
ra estratificada, caracterizada pela alternância de níveis centimétri
cos mais claros ou mais escuros Microscopicamente mostram uma 
textura granoblástica fina São compostas por um agregado grana-
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blástico de carbonato onde se adicionam raros e diminutos cristais 
de quartzo, feldspato e opacos 

VIl Metassiltitos 

São rochas verde-acinzentadas ou cinza-esbranquiçado de granula
cão silte e argila Estrutura estratificada é evidenciada por planos de 
fissilidade, níveis de coloração ora mais clara ora mais escura e es
truturas sedimentares irregulares A xistosidade varia de incipiente 
a bem marcada Quando observadas ao microscópio estas rochas 
apresentam arranjos texturais microcristalinos a criptocristalinos, 
granulares ou fibrosos onde a contribuição clá~tica foi mínima; é fre
quente uma estrutura orientada em consequência da disposição de 
minerais micáceos (sericita e clorita) e minerais granulares (quartzo 
e opacos, principalmente, microclínio, plagidclásio, zircão e carbo
nato, ocasionalmente) Normalmente estas rochas são formadas 
por massa de minerais micáceos ou argilosos onde os granulares 
associam-se em quantidade muito subordinada; no entanto, foram 
registrados, também, exemplares constituídos essencialmente de 
um agregado microfelsítico onde o quartzo parece ser o constituinte 
fundamental 

VIII Metargilitos 

São rochas de coloração castanho-arroxeado-amarronzada e estru
tura ora maciça, ora laminada Nos argi\itos laminados, a estrutura é 
determinada pela presença de níveis mais claros e outros mais escu
ros, variavelmente espessos, descontínuos, às vezes microfalhados 
ou microdobrados Em alguns pontos registrou-se uma xistosidade 
(S 1 1 incipiente, porém bem caracterizada, e uma fissilidade (S 2 1 per
pendicular à primeira Ao microscópio mostram um denso empaco
tamento de argila-minerais orientados. Uma cor natural levemente 
acastanhada parece resultado de micropontuações ferruginosas 
Muscovita elástica ocorre ocasionalmente 

FI Metamorfismo 

As rochas do Grupo Tocantins apresentam um metamorfismo de
crescente desde a sua transição com o Grupo Estrondo, até os an
quimetamorfitos Essas rochas caracterizam-se por seu baixo grau 
de metamorfismo, na fácies xisto verde, zona da clorita e, só muito 
raramente, atingindo a subfácies quartzo-albita-epídoto-biotita 

1 . 2 2 6 4 - Geologia estrutural 

Foram realizados estudos mesoestruturais em rochas do Supergru
po Baixo Araguaia e Complexo Colméia, nas regiões de Paraíso do 
Norte de Goiás, Barrolândia e Colméia 

Das observações de campo, principalmente no que concerne ao 
relacionamento entre as diversas feições planares e lineares, 
conclui-se que a toliação principal existente nos micaxistos do Su
pergrupo Baixo Araguaia está representada por uma foliação (S 2 ) 

resultante de uma deformação IF2) que afetou a área. Esta fase de 
deformação representada pela superfície (S 2 ), que é uma xistosida
de e mais raramente bandeamento, está transpondo uma superfície 
de foliação St (xistosidade, Fig 1 2 2a) e uma superfície de acama
mento original S0 (Fig 1 .22bl A S0 às vezes pode confundir-se 
com a 1St). sendo, portanto, difícil esta caracterização As superfí
cies transpostas ocorrem como dobras remanescentes formando 
dobras intrafoliais, em forma de meia-lua ou chevron, rootless, sig
moidais e, quando em estágio mais avançado de deformação, em 
forma de lentes 

Procurou-se definir como (S 0 ), onde a superfície transposta 
encontra-se ressaltada somente por veios de quartzo ou camadas 
de sedimentos quartzosos que foram preservadas; enquanto que 
(St). quando as estruturas de transposições estão tracejadas por li
nhas•de mica, mostrando uma perfeita xistosidade; tais exemplos 
ocorrem nas seções de ltaporã de Goiás-Kennedy (fazenda Boa 
Esperança, Fig. 1.22a) e na seção ltaporã de Goiás-Tupiratã (BR-
153) 

No clorita-xisto do Grupo Tocantins observa-se uma superfície 
de deformação (S2 ) que se acredita paralela às dos biotita-xistos do 
Grupo Estrondo antes referidos; tal superfície transpõe uma superfí
cie de deformação 1St), e é dada por uma xistosidade onde se verifi
cam as camadas ou lentes de clorita paralelas às camadas ou lentes 
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a 

b 

S 1 - Xistosidade (dobra intrafoliar) 
S2 _ Xistosidade 

S 1- Xistosidade (dobras intrafoliais) 
S 2- Xrstosidade _ _ 
S 3- Xistosrdade clivagem de crenulaçao e fraturas (transpoe S 1 e S2l 

Fig 1 22 - Superfície de deformação S 2 do Supergrupo Baix?. Araguaia transpondo 
uma superfície de foliação s1 (xistosidade) (a) e uma superfrcre de acomodamento 

original (Sol (b) 

de quartzo que formam dobras dos tipos intrafoliais e lentes, sendo 
o grau de elevação da transposição evidenciado por charneiras e 
flancos de dobras disruptos Dependendo do grau de transposição, 
as dobras em forma de meia-lua progridem para formas lenticulares 
(Figs 1 23a e 1 23b) 

Uma das interpretações estruturais para a região foi feita por Ha
sui, Costa e Abreu ( 1 980) que estabeleceram uma comparação en
tre os esforços a que foram submetidas as rochas do Complexo Col
méia e as do Supergrupo Baixo Araguaia Acreditam esses autores 
que as fases F1 e F2 do Complexo Colméia não têm equivalentes no 
Supergrupo Baixo Araguaia, pois estes carecem de dobras em torno 
de E-0 que para eles são produtos da mais antiga fase de deforma
ção (F 1 ) que afetou a área 

Quanto à relação entre os migmatitos do centro da estrutura de 
Colméia e os xistos do Supergrupo Baixo Araguaia, existem inter-



pretações diferentes, pois apesar do Complexo Colméia ter sido co
locado como a unidade mais antiga por Hasui, Costa e Abreu 
( 1 980), Montalvão I 1980) admite que as migmatizações que ocor
reram na área de Colméia afetaram xistos e quartzitos impuros, os 
quais acredita pertencerem ao Supergrupo Baixo Araguaia, poden
do isto ser observado na vicinal à G0-376 que dá acesso à fazenda 
Barreira, e na estrada que liga ltaporã de Goiás a Tupiratã. Os mig
matitos, quando datados isocronicamente, apresentam idades do 
Pré-Cambriano Inferior (2 700 MA) e do Pré-Cambriano Médio 
12 000 MA) Se essas relações são verdadeiras, o Supergrupo Bai
xo Araguaia foi afetado pelos Ciclos Geotectônicos Transamazôni
co e Guriense 

Em vista do exposto, não serão estabele~idos aqui posiciona
mentos cronológicos para as diversas fases de deformação, uma 
vez que, considerando-se os migmatitos deformados da estrutura, 
mais antigos que os xistos envolventes do Grupo Estrondo, haveria 
fases de deformações mais antigas para os migmatitos; 
considerando-se o inverso, as fases de deformacão dos migmatitos 
seriam mais jovens 

As Figuras 1 24, 1 25a e 1 .25b representam parte do aflora
mento I 551 /EG-03/AZ-RM-PB/6 5), situado no ribeirão Garrafa, 
próximo à cidade de Colméia, onde (S 1 ) representa o acamamento 
do migmatito com direção N30° 0/2 5o -50 o SO Esta foliação (es
trutura acamada) está transposta por foliação I xistos idade) com di
reção aproximadamente E-0 
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Fig 1 23 - Evolução no estilo de dobras no Grupo Tocantins com o grau de trans
posição 
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l1g 1 24 -Região de colméia Bandeamento migmatitico (S1ouB1l transposto 
por uma toliação lxistosidade) de direção EO (S 2 ) 
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Fig 1 25 - Região de colméia Conspícua foliação S 1 de direção EO transpondo o 
bandeamento IB1) de migmatitos do Complexo Colméia 
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A partir do estudo de diagramas Schmidt-Lambert, principalmen
te para a região de Colméia e adjacências, bem como Paraíso do 
Norte de Goiás e Barrolândia, podem ser fe.ltas algumas considéra
cões 
· Na região de Colméia, a principal estrutura é uma anticlinal com 
caimento para o sul, que parece não ter fechamento a norte; no nu
cleo ocorrem migmatitos, granitos e anfibolitos que constituem o 
Complexo Colméia e nas bordas ocorrem quartzitos e micaxistos re
lacionados ao Grupo Estrondo 

A foliação 5 2 (xistosidade) dos micaxistos do Grupo Estrondo foi 
plotada no diagrama (rr) de curvas de isofrequência, donde se con
clui tratar-se de uma anticlinal assimétrica com eixo de deformacão 
2 4 o /14 o SE, fato corroborado pela distribuição de dois máxim.os, 
afastados em distâncias desiguais do centro do estereograma (Fig 
1 261 Os valores médios dos mergulhos das foliações em ambos os 
flancos são N26°0/56°S0 e N18"E/36°SE 

Na Figura 1 27 foram plotados os valores de S2 (xistosidade) 
dos clorita-xistos do Grupo Tocantins, medidos na proximidade da 
zona de transição para os micaxistos do Grupo Estrondo, o qual evi
dencia um máximo para o lado oeste correspondendo, provavel
mente, a uma estrutura do tipo isoclinal com plano axial inclinado; o 
eixo de deformação tem atitude 1 6 o /2 o NE Este valor parece re
presentar a principal fase de deformação da Faixa Orogênica 
Tocantins-Araguaia, sendo que estes valores estão fora da área 
de influência da migmatização e/ou intrusões graníticas da região 
de Colméia, atestando a vergência tectônica da faixa de dobramen
tos para a Plataforma Amazônica 

Ainda para o Grupo Estrondo, fez-se um estudo das rochas dare
gião de Paraíso do Norte de Goiás, onde os valores da xistosidade 
(52 ) dos micaxistos no estereograma (Fig 1 28) evidenciam um ei
xo de deformação principal com atitude 16 o 12 o NE, idêntico ao ob
tido para o Grupo Tocantins Esta situação se repete para os valores 
da foliação (5 2 ) das rochas situadas na zona de transição do Grupo 
Estrondo para o Complexo Goiano, bem observado na BR-1 53 (anti
ga), onde o eixo de deformação apresenta atitude 16 ° /N (Fig 
1 291 O neossoma migmatítico nesta zona de transição é um grani
to potássico que ocorre como bolsões concordantes e discordantes 
com a foliação 

As rochas migmatíticas de Colméia apresentam várias deforma
ções que, às vezes, são de difícil caracterização; porém os valores 
da superfície de deformação mais conspícua foram representados 
no diagrama de isofrequência (rr) de Schmidt-Lambert que mostra 
um eixo de deformação principal 1 O o /42 o NO (Fig 1 301 

A fase de deformação (F 3 ), bastante conspícua, é mostrada no 
diagrama (beta), e corresponde a clivagem de fratura, clivagem de 
crenulação e xistosidade, onde o eixo de deformação é 32°/60° 
NE (Fig 1 311 

Baseando-se nos diagramas e observações de campo, chega-se 
às seguintes conclusões sobre a evolução tectônica da Faixa Orogê 
nica Tocantins- Araguaia 

Para os micaxistos do Supergrupo Baixo Araguaia tem-se a fase 
de deformação (F 1 ) que se faz representar por remanescentes de 
dobras intrafoliais, desenhadas por uma xistosidade que, como cita
do anteriormente, é observada em raros afloramentos Esta xistosi
dade (5 1) foi transposta por uma foliação (52 ) com direção N-S e 
N20 o -30 o O, levando à conclusão de que a foliação (5 1 ) no pretéri
to tinha direção aproximada E-0 ou ENE-OSO Do mesmo modo que 
o clorita-xisto do Grupo Tocantins, com xistosidade (5 2 ) e eixo de 
deformação principal 1 6 o /N2 o E, transpôs uma foliação (5 11 que no 
passado deveria ter direção aproximadamente E-0 Esta foliação é 
do tipo plano-axial 

A fase de deformação (F2 ) faz-se representar pela xistosidade 
(52 ) dos micaxistos do Grupo Estrondo, que, como dito antes, é a 
foliacão mais conspícua dos xistos; esta mesma deformacão é ob
serv~da nos migmatitos na zona de transição para o éomplexo 
Goiano Esta foliação é plano-axial evidenciada por dobras intrafo
liais de 5 0 e 5 1 

A fase de deformação (F3 ), representada por clivagem de fratu
ra, clivagem de crenulação e mesmo foliação, desenvolveu-se pre
ferencialmente nos ápices das dobras; nas zonas de fratura 
observa-se preenchimento por veio de quartzo 

A fase de deformação (F 4 ) corresponde a migmatizações evi
denciadas por injeções de granitos potássicos, notáveis nas regiões 
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Fig 1 26 - Curvas de isofrequência par~ a foliação s
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E1xo do dobramento 16° /02° NE 34° /86° NE 
N9 de polos ~ 205 

N 

s 
Fig 1 27 - Curvas de ísofrequênc1a de foliação (S21 dos clorita-xistos do 

Grupo Tocantins G0-376 

E 

de Gurupi, Paraíso do Norte de Goiás e Barrolândia e provavelmente 
em Colméia (anticlinal) 

Nos migmatitos do centro de Colméia, tem-se uma fase de de
formação principal com eixo 1 O' /N42 o O, e em afloramentos se
parados, o acamamento ou acamamentos dos migmatitos apresen
tam atitudes que variam de N20°-50°0/15°-50°50 e 
N30 o 0/25 o -50 o 50 Estes estão transpostos por um mais novo 
de direção aproximadamente E-0 que seria uma segunda fase de 
deformação atuando nos migmatitos. 

Uma outra fase de deformação é dada por xistosidade e cliva
gem de crenulação com atitude N75°0/20°50 e N85°0/5°50, 



o 

o 

bem e · Vldenciad só nas rochas as pela orientac-
formacão I mistas de Colm,: ao da biotita Ob 
d d · ' evando e1a têm- serva 

0 

elo< moção "" "'""" "' "" mfofmo .. ,e ""''" qoe 
Quanto ao para a região e pensar em cin tres fases de d 

P""" qo ' rlob"meo< m op<eço co. '"''' "'" f " 
dessem de resultam em doobs, observam-s . ases 

. o o, a F a· r as dos f e v á nas f 

P

nolvedl estrutural in~xeaürogênica Arag lpos anisópacasaseds superim-
s e d b nor IM ua1a-T e e flu o ras Dob attauer, 1976 ocantins xos, e, 

ramento do ti . ), onde se pertence a um 

~i8od do dobramento -16' /0 po ISÓpaco é enc'o~~~~;om estes ti
e polos ~ 3

60 

2' NE no Grupo 

N 

Fig 1 28 - Curvas de isofre , . S 
do Gru quencla oara po Estrondo - , a foliação (S area de Paraíso d 21 dos biotita -xisto 

o Norte s 

Eixo do d N9 de obramento- 16' N 
polos ~ 103 

N 

E 

Fig 1 29 - Curvas . S de ISOfrequência 
de transição . para a foliação . mrgmatito - . pnncipal XISto na BR-153 (Sz?l da faixa 

Eixo do d No obramento - de polos ~ 162 -10' /42' NO N 

o E 

Fig 1 30 _ Curv . S as de ISOfrequência . para a folia - . matrtos da área d çao pnncipal (S ?) d . e Colméia 2· os mrg _ 

Eixo do d No obramento - de polos ~ 6 
32

' 160' NE 

N 

o - E 

s 
Fig 131 . - Dragrama (3 para as foliações 

da Faz Barreira re . (S3) do xisto d 
E ""'"d 

0 

• çoOo rle Cclm"' 

0 

co~ç · '""''" 

e, pnncipal 
conspícuo à mente no G os medida ' rupo To metassediment que se aproxlm cantins, sendo 
'" ""'""'do "P"'"'''m o'" do pfofoformo P qoe """é 

8
""do' ,~"' '""'"'' do '"'comomeo<o orfgfo '

6

"m"' "" 
Omgémco To ' doog"m" do "" " "do''"' of, qoe ,,.,.. 
tos Ob cantms- A Igual área . . a. servand raguaia 0 ' venf1ca-s :~:'"'"''' do ,:;:';f~mogço. d:~~~ '"P"PO'fçã:d;o~ ~o '''" 

o 3 fombém ,- om,oy, 197 ": oofo-" orno . o romeo 
"'""'"'" dõm 00 eoooOf"d" 7); '''"'"de ;

0 

1

''"" de fo-
nof do""" "' "" forom "''"' ~m of[oromoofo' ~''"'"''" do atexla ou mtrusõe: as, ?~usadas por flcorrências de gran1t1cas uxo de mate-

GEOLOGIA/75 



Pequenos dobramentos são evidenciados por dobras ptigmáti
cas, root!ess, chevron, crenulações e kink band Na amostra 
502/EG-44/PB-JH/36 ocorrem dobras do tipo kink band, onde a fo
lia cão mais antiga (xistosidadel é dada pela biotita cloritizada e elo• 
rit~ paralelas aos planos axiais das microdobras formando uma inci
piente foliação secundária Para Mattauer (op cit I estes tipos de 
dobras são formados por simples deslizamentos de estratos sobre 
estratos, por rotação ou combinação de ambas 

Quanto à cristalizacão cristaloblástica dos minerais em relacão 
aos estágios orogênic~s, na amostra 497/EG-1 03 nota-se qu~ a 
granada contém inclusões de quartzo paralelo à direção principal 
mostrando uma cristalização pós-tectônica a esta e pré-tectônica a 
uma segunda foliação; esta dada por fraco desenvolvimento de mi
cas paralelas aos planos axiais das microdobras. A granada às ve
zes está achatada e cisalhada com alongação paralela ao maior eixo 
de deformação dando a impressão de formação pré-tectônica 

Fenoblastos de estaurolita contêm mica e quartzo no seu inte
rior, sendo que estes estão orientados paralelos à principal deforma
ção da rocha Em outra parte da lâmina a estaurolita parece ter se 
formado durante esta deformação onde as inclusões de quartzo so
freram rotações 

Quanto à formação das estruturas menores, Ramsay (19771 ad
mite que, quando a deformação se produz no plano da camada com
petente, encaixada em material mais dúctil, desenvolvem-se dife
rentes tipos de estruturas menores na camada, de acordo com a si
tuação do campo de deformação interna Se cai no campo 1 (h 1 , h2 , 

11 todas as direções sofrem distensão, e as estruturas desenvolvi
das são em sua totalidade do tipo boudinage No campo (h 1, 1, h2 1, 
todas as elipses de deformação internas têm uma distensão princi
pal e uma contração principal Esta situação produz dobras numa di
reção, desenvolvendo-se boudinage ou diaclasamento transversal 
aos eixos dessas dobras Na transição entre os campos 2 e 3 não há 
distensão, mas somente uma única contracão principal, produzindo 
um só conjunto de dobras Para Mattauer ( 19761, nas sequências 
de dobras sinexistosas, quando os mergulhos estão próximos da 
vertical, desenvolve-se boudinage Deste modo, a boudinage se 
produz quando a xistosidade é paralela à estratificação e quando o 
nível competente está limitado por níveis incompetentes 

1 2 2 6 5 - Básicas e Ultrabásicas Tipo Quatipuru 

AI Generalidades 
Berbert ( 19701 supôs que a faixa de corpos ultrabásicos que se ini
cia na divisa de Goiás com Mato Grosso, na altura de Jussara, teria 
seus limites setentrionais nos Estados do Pará e Amapá 

Puty et alii I 197 21, na área do Projeto Marabá, identificaram cor
pos de rochas ultramáficas encaixadas nos filitos e clorita-xistos do 
Grupo Tocantins e sugeriram um possível prolongamento do Ser
pentine Belt do Estado de Goiás à área de domínio do Projeto Mara
bá, Estado do Pará 

lssler (19731 denominou de "Serpentine Belt da faixa orogênica 
do rio Araguaia" aos maciços básico-ultrabásicos que ocorrem nas 
margens deste rio na Folha SB.22 Araguaia e parte da SC 22 

Almeida I 1 9 7 4cl relacionou estas instrusões básico
ultrabásicas à Geossutura Tocantins-Araguaia, e as reconheceu 
como uma faixa de caráter marginal. 

Silva, G G. da et alii I 197 41 correlacionaram o Serpentine Belt 
constituído pelos maciços de Quatipuru, Conceição do Araguaia e 
serra do Tapa com o Cinturão Ultrabásico de Goiás, o qual 
prolongar-se-ia rumo ao norte 

Cordeiro & McCandless ( 1976) dividiram o maciço de Quatipuru 
em quatro unidades: serpentinitos, rochas ultramáficas silicifica
das, intrusões básicas e peneplanos lateríticos Consideraram ainda 
este corpo tectonicamente intrusivo, concordantemente, no Grupo 
Tocantins. 

Hasui, Abreu e Silva ( 19771 abordaram as aqui chamadas Bási
cas e Ultrabásicas Tipo Quatipuru como uma seqüência ofiolítica, e 
consideraram estes corpos como intrusivos discordantemente' no 
Grupo Baixo Araguaia por eles definido 

Montalvão, Cunha e Potiguar ( 1979) denominaram de Comple
xo Ultramáfico tipo Tainã-Recan e serra do Tapa aos corpos de na
tureza básico-ultrabásica ocorrentes nos domínios das Folhas 
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SC 22 e SB 22 e os associaram a uma fase tardia da evolucão do 
Grupo Tocantins. 

Abreu, Silva e Hasui (19801 afirmaram que os corpos máficos e 
ultramáficos, intrusivos nos grupos Estrondo e Tocantins, vinculam
se a um magmatismo pré-tectônico e tardio em relação à sedimen
tacão 

·No trabalho em questão uma série de corpos de natureza básico
ultrabásica foram identificados; apresentam dimensões, composi
cões e transformacões metassomáticas variadas; com as rochas 
que lhes suportam,.as relações são ainda obscuras; vários deles pa
recem concordantes com as mesmas (serra de São José, por exem
plo), enquanto outros mostram relações que sugerem discordância 
(serra Quatipuru ou Tainã-Recanl Efeitos de metamorfismo dina
motermal estão presentes em alguns, enquanto em outros essas 
características são imperceptíveis ou ausentes Os tipos litológicos 
são dominantemente serpentinitos, antofilita-clorita serpentinitos e 
tremolita serpentinitos. Tal unidade litoestratigráfica tem suas me
lhores exposições nas serras Quatipuru ou Tainã-Recan e de São 
José 

B) Distribuição na área 

As rochas constituintes desta unidade ocorrem sob a forma de cor
pos esparsos na área do Supergrupo Baixo Araguaia, principalmente 
na faixa de ocorrência do Grupo Tocantins, onde se encontra a ~erra 
Quatipuru ou Tainã-Recan q,ue empresta o nome a esta unidade 

A serra Quatipuru ou Tainã-Recan está localizada na Folha 
SC 22-X-A, próximo à cidade de Santana do Araguaia Apresenta 
alinhamento N-S e é constituída sobretudo por serpentinitos, tendo 
nas bordas faixas de chett, além de alguma metagrauvaca na borda 
oeste. 

Os principais afloramentos desta unidade estão assim distribuí
dos: na estrada PA-287 que liga as cidades de Conceição do Ara
guaia e Redenção, a 8 km da primeira, encontra-se a serra de São 
José, constituída de rochas básico-ultrabásicas e quartzito, encai
xadas nos filitos e ardósias do Grupo Tocantins Numa estrada que 
sai de Pequizeiro, com rumo oeste, a 27 km nos domínios da fazen
da Jacu, ocorre um corpo de serpentinito disposto sob a forma de 
pequenas elevações alinhadas com direção aproximadamente N-S; 
dois quilômetros adiante do serpentinito encontra-se uma ocorrên
cia de talco-xisto Esta sequência pode ser tratada como uma asso
ciação talco (tremolita-actinolita) - serpentina-xisto Na G0-280 
(Couto Magalhães - Colinas de Goiás) a aproximadamente 28 Km 
do seu início, ocorrem afloramentos de anfibolito e talco-xisto; o an
fibólio é extremamente subordinado, parecendo ser resultado de 
processos de metamorfismo regional sobre rochas de composição 
básico-ultrabásica Mostram agulhas milimétricas de actinolita
tremolita associadas a rocha verde-escura em nítido contato com 
um magnetita-quarzito Essas rochas passam lateralmente para 
talco-xisto alterado Ainda nesta estrada, já nos domínios do Grupo 
Estrondo, a 29 e 35 km de Colinas de Goiás, ocorrem dois peque
nos corpos de rocha ultrabásica metamorfizada Trata-se de serpen
tinitos de coloração verde, onde se distingue a presença de talco, 
clorita e serpentina; as rochas estão dispostas grosseiramente se
gundo uma direção N25°0 e mostram efeitos de cataclase 

A serra da Primavera empresta o nome à fazenda homônima, si
tuada a 4, 5 km de Araguacema, nas margens de uma vicinal à G0-
370, constituída por um corpo de rocha básico-ultrabásica na parte 
superior, onde pode-se notar o início de um processo de serpentini
zação, e na parte inferior nota-se a presença de um cataclasito com 
manchas superficiais de cor escura, sugerindo tratar-se de produtos 
de alteracão da ultrabásica 

Na fa.zenda São Paulo, localizada numa vicinal da estrada 
Divinópolis-Abreulândia, a 11 km deste último povoado, 
encontra-se uma pequena elevação com direção geral N-S, consti
tuída por um serpentinito de coloração esverdeada, textura faneríti
ca fina, tendo como encaixantes os filitos sericlticos do Grupo To
cantins. Talco-xisto encontra-se associado, sendo resultado da 
transformação da ultrabásica Em superfície encontram-se localiza
das concentrações de cromita. Na vicinal do córrego Firmeza, que 
tem seu início a 11 km, medidos ao longo da estrada de Paraíso do 
Norte de Goiás-Chapada da Areia, ocorrem, nas margens do córre
go, rochas ultrabásicas e carbonáticas associadas O corpo ultrabá-



s1co distribui-se segundo uma direção aproximada N-S com, aproxi
madamente, 500 m de extensão e largura de 200 a 300 m; é cons
tituído essencialmente por serpentinitos de cor esverdeada, corta
dos por veios de serpentina compacta, corr. menos de 1 mm de es
pessura Quando alterado, apresenta coloracão creme-amarelada 
Noutra vicinal da estrada Paraíso do Norte d-e Goiás-Chapada da 
Areia, que segue para a fazenda Mata Grande, encontram-se dois 
corpos de rochas ultrabásicas, intensamente deformados, encaixa
dos nas rochas do Grupo Estrondo 

Finalmente, encontra-se numa vicinal da G0-364, que tem seu 
1n1c1o a 12 km da BR-1 53 e termina na estrada Monte 
Santo-Barrolândia, um corpo de rochas ultrabásicas de coloracão 
verde, com duas superfícies de foliação, sendo a principal con~or
dante regionalmente com o xisto Trata-se de rocha rica em mine
rais da série tremolita-actinolita e os caracteres estruturais e meta
mórficos que lhes foram impressos sugerem tratar-se de rocha ul
trabásica, regionalmente metamorfizadaL 

C I Posição estratigráfica 

Conforme noticiado anteriormente, o relacionamento estratigráfico 
dessa unidade não é perfeitamente determinado Corpos há que pa
recem intrusivos nos metassedimentos, porquanto mostram apenas 
leves transformações mineralógicas, via de regra, metassomáticas; 
além disso, associam-se-lhes brechas e, em outros casos, denotam 
uma divergência em relação aos parâmetros estruturais do Super
grupo Baixo Araguaia; por outro lado, uma série de pequenos corpos 
denotam marcantes transformações mineralógicas bem como um 
perfeito ordenamento estrutural em relação aos metassedimentos 
em que estão encaixados; em vista disso, é aqui proposta, tentati
vamente, uma correlaciío _entre os vários corpos presentes nessa 
unidade litoestratigráfica, situando-os logo acima do Grupo Tocan
tins, em face da inexistência de dados detalhados que melhor ve
nham defini-los 
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Poucas são as datações postas a público, atinentes às rochas em 
epígrafe Puty et alii ( 1 97 2) admitiram cifras da ordem de 3 000 
MA para rochas básicas ocorrentes na área do Projeto Marabá, ten
tativamente, correlacionadas às rochas em questão Posteriormen
te Hasui (1980) obteve valores de 780, 560 e 480 MA P.m ro
chas básicas, então atribuídas ao Grupo Tocantins; esses números, 
na interpretação dos citados autores, relacionam-se a processos de 
rejuvenescimento isotópicos 

E) Petrografia 

As rochas enquadradas como básico-ultra básicas do tipo Quatipuru 
são: serpentinitos, antofilita-clorita serpentinitos, tremolita
serpentinitos, 

Os serpentinitos exibem coloração verde-clara, granulação fina, 
textura fanerítica fina e estrutura predominantemente macica, sen
do constituídos por um denso intercrescimento de minerais- verdes 
fibrosos e lamelares, micáceos (serpentina, clorita) Pela pulveriza
ção da rocha, podem ser encontrados fragmentos de um anfibólio 
verde muito claro, aí também detectando-se a presenca de micro
cristais de magnetita Tais rochas exibem comumente t~xtura fibro
lamelar, fibrosa com predominância da estrutura mesh ou ainda fi
brolamelar a placóide com estrutura a mesh e, menos frequente
mente, hour-glass, com a granulação fina A mineralogia consta de 
serpentina (antigorita, crisotila) predominantemente, clorita, antofi
lita ou tremolita como varietais, e ocorrem acessoriamente o talco, 
opacos e carbonato. Determinados exemplares são constituídos 
por um denso intercrescimento de serpentina fibrolamelar e de pa
lhetas curtas de clorita, com o anfibólio e minerais opacos microgra
nulares dispersos A clorita tende a formar zonas irregulares de con
centração, onde a granulometria da rocha é bem mais desenvolvida 
relativamente às zonas mais serpentiníticas, e onde se associam 
frequentes cristais de antofilita 

Nos serpentinitos a anfibólio (tremolita-actinolita ou antofilita) 
estes aparecem com hábito prismático alongado, ocorrendo como 
grandes cristais euédricos losangulares individualizados, bem como 
sob a forma de agregados colunares e aciculares em meio à abun
dante matriz serpentinítica. 

Outras rochas são constituídas em sua quase totalidade de cri
solita fibrosa com estrutura do tipo mesh, cujos centros são ocupa
dos por agregados de serpentina e opacos Numa outra variedade 
textural a serpentina constitui um conjunto de cristais fibrosos (bas
tita), revestindo, pseudomorficamente, um mineral ferromagnesia
no preexistente (piroxênio) 

Os opacos, de granulação relativamente mais grosseira, têm dis
tribuicão aleatória e parecem produtos primários, sendo que aqueles 
de gr-anulação mais fina ocorrem em microagregados granulares 
que se associam frequentemente a faixas cloríticas, tratando-se de 
produtos secundários (magnetita é o mais comum) relacionados aos 
processos de serpentinização e cloritização 

Fi Metamorfismo 

Essas rochas pertencem ao baixo grau de fácies xisto verde Torna
se difícil o enquadramento dessas rochas em subfácies específicas, 
devido ao fato de a grande maioria das rochas não apresentar uma 
paragênese definida, mostrando uma composição essencialmente 
serpentinftica, e somente em algumas amostras ocorreram as se
guintes associações mineralógicas: antofilita-clorita-serpentina e 
trem oi i ta-se rpe n tina 

Gl Análises químicas 

O tratamento das análises químicas referentes às rochas Básicas e 
Ultrabásicas Tipo Quatipuru foi feito conjuntamente às do Grupo 
Serra do lnajá 

1 . 2 2 7 - Grupo Santo Antônio 

AI Generalidades 

Barbosa & Costa (1973), sob a denominação de Unidade Pré
Cambriano 111 Indiviso, englobam duas faixas quartzíticas, estreitas 
e alongadas segundo a direção nordeste, que ocorrem a sudeste de 
Porto Nacional São quartzitos cinza-escuro, geralmente bem recris
talizados e pouco sericíticos Referem-se ainda a rochas algo seme
lhantes a estas, representadas por quartzitos arcoseanos e clorita
xistos que constituem a encaixante dos então considerados diatexi
tos ácidos denominados de Granito lpueiras, no canto NO da Folha 
se 22-Z-D 

O DNPM ( 197 5b) reuniu, no que chamou de Unidade Xisto
Quartzítica, a sequência que constitui as serras Santo Antônio e 
Manoel do Carmo, localizadas a nordeste de Gurupi e sudeste de 
Porto Nacional, respectivamente Esta Unidade Xisto-Quartzítica, 
juntamente com o Grupo Tocantins, corresponderia ao prolonga
mento setentrional do sistema de dobramentos Paraguai-Araguaia 
e foi descrita por Barbosa et ali1 ( 19661 e Silva, G G da et ahi 
( 19 7 4) como Série e Grupo Araxá, respectivamente 

O DNPM ( 19 7 5a), durante os trabalhos de compilação do proje
to Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, observou através de 
montagem de diversas Folhas, a existência de um lineamento que 
atravessa o Brasil de nordeste a sudoeste prosseguindo em direção 
aos territórios do Paraguai e Argentina, ao longo do rio Paraguai Tal 
lineamento iniciar-se-ia ao norte do Ceará, onde recebe o nome local 
de Lineamento Sobral- Pedro li (Kegel, 1966 apud DNPM, 1975a) 
Corta a bacia do Parnaíba e o Estado de Goiás no sentido NE-SO, in
do limitar a porção noroeste da bacia do Paraná, no extremo su
doeste de Mato Grosso Desenvolveram-se, ao longo do mesmo, 
importantes zonas de gnaisses cataclásticos, milonitos e rochas fi
loníticas, cujos falhamentos ter-se-iam estabelecido no Pré
Cambriano, e sofrido sucessivas reativações até, pelo menos, o 
Cretáceo Superior Segundo o DNPM (op cit), um dos principais 
efeitos observados pela presença desse elemento estrutural na Pla
taforma Brasileira é o desenvolvimento de um intenso sistema de 
falhas na borda sudoeste da bacia do Parnaíba, na região entre Dia
nópolis e Porto Nacional, caracterizada por uma zona altamente ca
taclasada e milonitizada, com desenvolvimento comum de gnaisses 
cataclásticos e filonitos Chama ainda a atenção ao fato de que na 
região ocorrem rochas sedimentares e vulcânicas com as mesmas 
características do Grupo Jaibaras, ocorrente no norte do Ceará, o 
qual está condicionado a uma fossa tectônica do tipo graben, resul
tante desse lineamento Estas rochas neste trabalho são tratadas 
sob a denominação de Formação Monte do Carmo 

GEOLOGIA/77 



Costa et alii ( 1976) incluíram as faixas q"artzíticas referidas por 
Barbosa & Costa (op cit I e localizadas a suC:este de Porto Nacional 
no Grupo Natividade (Moore, 1 963a, apud Costa et alii, op cit I 

Com os trabalhos de campo efetuados pela equipe do Projeto 
RADAMBRASIL nas regiões de Gurupi e Porto Nacional, ficou cons
tatado que as sequências que constituem as serras de Santo Antô
nio e Manoel do Carmo exibem características litológicas, estrutu
rais e metamórficas diferentes daquelas dos Grupos Estrondo e 
Araxá São constituídas por quartzitos, sericita-quartzitos, 
muscovita-xistos, metaconglomerados, ardósias, granada
muscovita-xistos e raras intercalações de anfibolitos, metamorfiza
dos na fácies xisto verde e conservando estruturas primárias tais 
como marcas de onda e estratificação cruzada Estruturalmente, 
truncam a faixa de dobramentos Tocantins- Araguaia No tocante 
ao Grupo Natividade, a unidade é diferente por sua idade, aqui admi
tida como no mínimo 2 000 MA, e sua constituicão ser muito mo-
nótona quando comparada à daquele grupo. · 

Coube a Montalvão ( 1 97 9) a denominação de Grupo Santo An
tônio às rochas que constituem a serra homônima, considerando 
que " elas parecem ter se depositado em graben ao longo de li
neamento com a mesma direção da faixa ( ) Observando-se a 
imagem de radar verifica-se um truncamento do Cinturão Metamór
fico Tocantins-Araguaia pela unidade em questão, e esta zona de 
fraqueza implantada na área de maior incidência de anatexitos e 
migmatitos do Complexo Goiano pode corresponder a uma área es
trutural, onde foi também implantado o Graben de Água Bonita" 

No presente trabalho admite-se a proposição de Montalvão (op 
cít ) para o Grupo Santo Antônio, constituído pelas litologias referi
das acima, as quais foram afetadas pelos falhamentos relacionados 
ao Lineamento Transbrasiliano (DNPM, 1975a), resultando em ex
tensas faixas de filonitos e cataclasitos ao longo de sua área de ex
posição 

B) Distribuição na área 

Esta unidade litoestratigráfica distribui-se principalmente segundo 
duas faixas estreitas e alongadas de direção NE-SO, no canto su
deste da área A primeira, longa de cerca de 70 km, localiza-se a 
nordeste de Gurupi na Folha SC 22-Z-D, onde edifica a serra Santo 
Antônio, sua seção e localidade-tipo A segunda, com cerca de 
42 km de extensão, situa-se a sudeste de Porto Nacional vindo a 
constituir a serra de Manoel do Carmo Aparece ainda na ;egião da 
serra João Damião, no quadrante nordeste da Folha SC 22-Z-D e a 
sul de Monte do Carmo, no vértice da Folha SC 22-Z-B 

Bons afloramentos desse grupo foram vistos em diversas estra
das que cortam a serra Santo Antônio ou seguem bordejando ames
ma Entre estas encontra-se a antiga estrada que ligava as cidades 
ribeirinhas de Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Peixe, bordejan
do o lado leste da serra Boas exposições existem, também, em 
uma vicinal à direita da antiga BR-1 53, saindo a 500 m do campo 
de pouso de Gurupi, com direção SE-NO, atravessa a serra Santo 
Antônio, terminando na fazenda Boa União às margens do rio Santo 
Antônio Nesse local ocorre uma seqiJência de quartzitos e meta
conglomerados; os primeiros exibem marcas de onda e estratifica
ção cruzada, formando elevações em forma de cristas alinhadas, 
com raras intercalações de anfibolito que se dispõem em forma de 
dique Entre as cristas quartzíticas ocorrem sericita-xistos, com fo
liação segundo N35E, subvertical, cortadas por clivagem de trans
posição com direção N 15E Os metaconglomerados exibem seixos 
de quartzo, quartzito e xisto, com formas elipsoidais, orientados se
gundo N25E, concordantes com a foliação da rocha As dimensões 
variam de 1 a 1 5 em. Os grãos de quartzo são angulosos e bem se
lecionados denotandCJ um ambiente de águas calmas durante a de
posição, sendo as marcas de ondas simétricas a grosseiramente as
simétricas, resultantes de uma reversão rítmica da corrente, produ
zidas provavelmente por oscilação estática da água 

A estrada da Praia, que é a designação utilizada na região para 
uma estráda que começa na BR-1 53, a 18 km a norte de Gurupi, e 
termina em uma estacão de veraneio no rio Tocantins corta o terco 
norte da serra Santo' Antônio, aparecendo, em con~eqiJência, ~1-
guns afloramentos deste grupo Na estrada que liga Porto Nacional 
a lpueiras, encontram-se alguns afloramentos de quartzitos em con
tato tectônico com a Suíte Intrusiva lpueiras Na estrada que liga 
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Porto Nacional a Pindorama de Goiás, a qual tem seu início a 8 km 
da ponte do rio Tocantins em Porto Nacional, saindo à esquerda da 
G0-364 no sentido de Natividade, assomam nos seus primeiros 
2 km blocos e lajeiros de quartzitos cataclásticos, que voltam a 
aparecer a 23 km do início da estrada, formando elevações isoladas 
a sul de Monte do Carmo Na estrada de acesso à fazenda Itália, a 
partir de Brejinho de Nazaré, cortando o extremo norte da serrá Sçm
to Antônio, surgem bons afloramentos de quartzito e metacon!:JIO
merado 

Quanto à litologia deste grupo presente na serra de Manoel do 
Carmo, pode ser observada em vários ramais à direita da rodovia 
G0-262, no trecho Porto Nacional-Monte do Carmo, principal
mente aqueles de acesso às fazendas São José (onde visualizam-se 
ardósias e quartzitos), Boqueirão e Munduki (onde assomam ardó
sias e quartzitos associados com blocos de diabásio) 

C) Posição estratigráfica 

O Grupo Santo Antônio, na coluna estratigráfica da Folha SC 22 
Tocantins, é mais novo que as sequências que constituem o Super
grupo Baixo Araguaia e Grupo Araxá, e mais antigo que a Suíte In
trusiva lpueiras, que o corta em vários pontos da serra Santo Antô
nio e na serra João Damião; com base em datações radiométricas 
nas rochas desta suíte, é colocado no Pré-Cambriano Médio 

0) Geocronologia 

O Grupo Santo Antônio, por sua constituição litológica, não pôde 
ter sua idade determinada através de parâmetros radiométricos No 
entanto, é afetado pela Suíte Intrusiva lpueiras, que tem idade con
vencional Rb/Sr em torno de 2 000 MA, sendo esta sua idade míni
ma Posiciona-se portanto esta unidade no Pré-Cambriano Médio, 
em face do significado da idade convencional 

E) Petrografia 

No Grupo Santo Antônio, as análises petrográficas permitiram sub
dividir suas litologias em três grupos de rochas, quais sejam: quart
zitos, ardósias e metaconglomerados Aos metaconglomerados far
se-á, no presente trabalho, apenas uma rápida referência quanto 
aos aspectos da matriz 

I Quartzitos 

Trata-se de rochas dominantemente branco-leitosas com variações 
para branco-acinzentado, amarelado, rosado e ainda rosa
acastanhado a castanho forte Possuem uma textura clássica origi
nal ainda perfeitamente reconhecível macroscopicamente, porém, 
reorganizada sob efeitos metamórficos A estrutura original é maci
ça, com variações para la minada, e além disso estruturas fortemen
te foliadas, consequente de efeitos dinamometamórficos, foram re
gistradas, dando origem a milonitos e filonitos. São rochas de um 
modo geral bem selecionadas, com granulometria fina e média, em
bora a granulometria grosseira tenha sido registrada em ocorrências 
localizadas, onde uma quantidade inferior a 1 0% de grãos grossei
ros distribui-se erraticamente na massa princip<!l de granulação 
mais fina 

Do ponto de vista mineralógico são compostos, essencialmente, 
por grãos de quartzo, secundados por lâminas de sericita Uma tex
tura granoblástica poligonal a interlobada ocorre, sendo na maioria 
das vezes equigranular, e em algumas destas rochas a textura ori
ginal encontra-se ainda perfeitamente caracterizada, tendo sido 
apenas parcialmente obliterada pelo metamorfismo Texturas ine
quigranulares primárias foram também registradas, onde cerca de 
1 O% dos grãos têm tamanho areia grossa, e associam-se aleatoria
mente à massa principal de granulação areia média Outras texturas 
inequigranulares são produtos de ação simultânea da cataclase e re
cristalização, a exemplo da amostra catalogada sob número 
511/EG-73/AZ-JJ/4 7/SC 22-Z-B, onde agregados granobl(lsticos 
poligonais de quartzo de granulação mais grosseira encontram-se 
associados a outros agregados quartzo-sericíticos de granvlação 
mais fina e estrutura marcantemente orientada. Um outro caráter 
comumente desenvolvido nestas rochas é a textura granoblêstica 
orientada e, conseqüentemente, estrutura foliada produzidas por 
milonitização e responsáveis pela formação de filonitos Além dos 



grãos essenciais encontram-se presentes opacos e zircão como 
acessórios; amostras subordinadas mostram box-works de magne
tita Um único espécime denota álcali-feldspato com teor da ordem 
de5-10% 

11 Ardósias 

Estas rochas são registradas em vários pontos da área de ocorrên
cia do Grupo Santo Antônio, intercalados com os quartzitos atrás 
descritos Têm cor roxa-acinzentada, granulacão muito fina (silte e 
argila), clivagem ardosiana e estrutura lamin~da ressaltada por fi
níssimas lamelas de coloração mais clara e mais escura, alternadas 
São constituídas por palhetas diminutas de sericita densamente in
tercrescidas onde se adicionam, em quantidade subordinada, grâ
nulos de quartzo e opacos cuja granulometria varia entre 
0,08-0,12 mm, sendo que os tamanhos maiores são exibidos pelo 
quartzo 

A estrutura laminada é produzida pela tendência de concentra
ção de minerais granulares e micáceos em níveis independentes, 
bem como pelo enriquecimento ou não de poeira de opacos, segun
do os mesmos níveis 

Associadas a estas rochas encontram-se concentracões man
ganesíferas, que se desenvolveram substituindo a rocha ~riginal de 
modo a formar uma estrutura grosseiramente paralela, onde faixas 
negras de concentração de minerais de manganês e faixas 
castanho-arroxeadas da rocha original alterada alternam-se e 
justapõem-se segundo contatos extremamente reentrantes 

111 Metaconglomerados 

Estas rochas apresentam matriz constituída por massa branco
esverdeada, portadora de estrutura foliada, granulação fina a gros
sa e composição essencialmente quartzo-sericita. 

A foliação está desenvolvida principalmente sobre a massa mais 
fina, em meio à qual encontram-se agregados granulares de quartzo 
com formas ocelares, também orientadas Microscopicamente 
mostra textura granolepidoblástica, onde, ao agregado granoblásti
co poligonal de quartzo, adicionam-se 10-20% de muscovita orien
tada, imprimindo à rocha uma estrutura xistosa A muscovita varia 
pleocroicamente de incolor a levemente rosada, os acessórios são 
opacos e zircão, este último muito raro, enquanto os primeiros têm 
ocorrência localizada 

1 2 2 8 - Suíte Intrusiva lpueiras 

A) Generalidades 

Barbosa et aili ( 1966) situaram as rochas graníticas presentes no 
canto sudeste desta Folha no Pré-Cambriano lndiferenciado Distin
guiram três conjuntos litológicos básicos, quais sejam: paragnais
ses com intercalações delgadas de metabasitos, migmatitos e gra
nitos; entre esses, o mais característico foi informalmente denomi
nado "Granito Lajeado", então considerado" uma variedade tipo 
ltu de São Paulo, ocupando área nas zonas de Tocantínia, cachoeira 
do Lajeado e Porto Nacional" 

Barbosa & Costa (1973) voltaram a tratar das rochas graníticas 
desta porção da Folha SC 22, descrevendo-as como diatexitos áci
dos a intermediários, correlacionando-os ao Granito Lajeado, então 
situados, estratigraficamente, no Pré-Cambriano IV 

O DNPM ( 197 5b) reconheceu, no sudeste da área de que trata 
este relato, uma associação litológica complexa, representada por 
um complexo gnáissico-migmatítico, granitos e tonalitos, xistos 
verdes e anfibolitos, rochas sedimentares e vulcânicas epimetamór
ficas, granófiros, rochas andesíticas e rochas ultra básicas; tais con
juntos litológicos foram tratados, conjuntamente, como Pré
Cambriano lndiferenciado Alguns desses conjuntos serão tratados 
em itens específicos em virtude de terem recebido denominacões 
próprias · 

Os dados de campo, as investigações radargramétricas e os es
tudos petrográficos associados possibilitaram individualizar-sedes
se conjunto de rochas polimetamórficas um grupo de granitos tipi
camente pós-orogênicos os quais apresentam diferenciacões textu
rais, estruturais, composicionais e granulométricas disti~tas 

A datação radiométrica efetivada para um desses corpos possi
bilitou uma tentativa de correlação com os demais ocorrentes na 

área, e induziu os autores deste trabalho a definirem a Suíte Intrusi
va lpueiras, designação esta consonante com a emenda proposta 
por Sohl ( 1977) para o Código de Nomenclatura Estratigráfica 
Americano Essa unidade litoestratigráfica é integrada por sete cor
pos; o granito dos arredores de lpueiras é indicado como referência, 
motivo pelo qual emprestou o nome à suíte Tais rochas são intrusi
vas no Complexo Goiano e, localmente, afetaram o Grupo Santo 
Antônio 

B) Distribuição na área 

Os sete corpos graníticos, que se consideram inerentes a esta suíte, 
localizam-se numa faixa NE-SO, indo aproximadamente do centro 
da Folha SC 22-Z-D até a localidade de Monte do Carmo, na SC 22-
Z-B, ao longo de uma feição lineagênica que o DNPM ( 197 5a) deno
minou Lineamento Transbrasiliano A norte dessa zona tafrogênica 
têm-se os corpos graníticos de Santa Fé, da fazenda Redenção e um 
ocorrente a NNE de Brejinho de Nazaré, com textura granofírica; to
dos intrusivos no Complexo Goiano Perspectivas otimistas suge
rem a existência de outros corpos nessa área, que não foram detec
tados na escala de mapeamento ou que faltaram dados adicionais 
para caracterizá-los como tal Na última suposição enquadrar-se
iam aqueles ocorrentes junto à fazenda Olho-D'Água e rio dos Man
gues 

O primeiro corpo, e por sinal o menos expressivo da área, situa
se na porção meio leste da serra Santo Antônio Dois tipos litológi
cos foram aí verificados, sendo um grosseiro e outro de granulação 
fina (microgranito), com presença comum de fluorita entre os aces
sórios Devido aos falhamentos direcionais, ambos acham-se orien
tados e cataclasados, às vezes sugerindo uma estrutura gnáissica 
grosseira 

Ainda na área situada à margem esquerda do rio Tocantins, no 
extremo setentrional da serra Santo Antônio, encontra-se um corpo 
granítico, aqui denominado Itália, em alusão à fazenda homilnima; 
tal corpo talvez corresponda à projeção SO do Granito lpueiras, as
sim denominado neste trabalho Está em contato por falhas com os 
quartzitos do Grupo Santo Antilnio, melhor verificado na borda sul, 
sendo recoberto a leste e nordeste por sedimentos quaternários alu
vionares do rio Tocantins Cruzando esse corpo no sentido E-0, 
tem-se uma estrada que liga a fazenda Itália à fazenda Cabeceira 
Grande, iniciando-se os afloramentos a 2 km da primeira, represen
tados por um granito pórfiro composto em sua quase totalidade por 
cristais de plagioclásio, álcali-feldspato e quartzo A aproximada
mente 2 km esse granito está altamente cataclasado e alterado, 
voltando a denotar textura pórfira a 1,3 km adiante O ultimo aflo
ramento nesta estrada acha-se 1 ,4 km à frente, onde se nota forte 
efeito cataclástico, aparecendo granito com mineralogia semelhan
te, tendo dois tipos texturais distintos, quais sejam: granito pórfiro e 
microgranito Na estrada que vai da fazenda Itália para Brejinho de 
Nazaré, orlando à esquerda o rio Tocantins, têm-se afloramentos de 
granitos numa extensão de 29 km, interrompidos em alguns tre
chos por extensa sedimentação quaternária Os tipos litológicos aí 
verificados são compostos essencialmente por álcali-feldspato 
(pertita-ortoclásio), plagioclásio (oligoclásio a andesina), biotita e 
como acessórios a fluorita, epídoto, zircão e titanita, principalmen
te; a textura é pórfira onde a matriz é granofírica mas, localmente, 
mostra-se cataclástica; a presença de fluorita, quartzo bipiramidal, 
além de certas texturas muito semelhantes à rapakivi, bem como a 
variação textura! verificada em afloramento, depõe a favor de urna 
origem intrusiva. 

O corpo granítico maior que deu o nome a esta suíte situa-se na 
margem direita do rio Tocantins, tendo o vilarejo de lpueiras na sua 
extremidade SO Está em contato tectilnico a sul e sudeste com ro
chas quartzíticas altamente cisalhadas do Grupo Santo Antônio, 
assemelhando-se a filonitos; a oeste e noroeste o contato é com ro
chas do Complexo Goiano, gerando metamorfismo de contato 
(hornfels) nas mesmas; a norte está em contato com um corpo de 
rochas vulcânicas ácidas, aqui consideradas cogenéticas a este 
evento plutilnico Constitui serra com cotas relativas de 200 a 
250m, frequentemente capeada por sedimentos paleozóicos da 
bacia do Parnaíba (Formações Serra Grande e Pimenteiras), pelo 
menos nas zonas de cotas mais elevadas Afora isso, são inúmeros 
os diques de diabásio que o seccionam, resultantes de processos de 
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reativação tafrogênica Esse grupo é grosseiramente circundado a 
leste pela estrada G0-364, e a norte e oeste pela vicinal a essa ro
dovia, que se dÍrige ao vilarejo de lpueiras Na primeira, trecho San
ta Rosa- Porto Nacional, rochas aflorantes desta unidade acham-se 
a 43,7 km da primeira localidade, representadas por leucogranito 
grosseiro, semi-alterado e isótropo A 7,1 km daí, nota-se um enri
quecimento em hornblenda na rocha, assim como faixas de mesma 
composição, de rocha granítica fanerítica fina Após 8 km deste 
ponto a estrada cruza a ponta de uma serra constituída por riolitos 
altamente cataclasados e epidotizados; como vicinal a essa rodovia 
tem-se a que segue para a fazenda Concórdia, com extensão apro
ximada de 1 O km, ocorrendo em todo o trecho blocos e lajeiros de 
granito leucocrático róseo, grosseiro, de composição semelhante 
ao visto na G0-364, havendo pequena percentagem de hornblen
da. Os me_lhores afloramentos do corpo estão na estrada que de
manda da G0-364 para o vilarejo de lpueiras e em suas vicinais. O 
primeiro situa-se a 1 ,4 km do entroncamento, caracterizado por 
um granito cataclástico fino a médio, com pórfiros de mkroclínio 
Prosseguindo-se 1 km, tem-se afloramento de riolito porfirítico com 
matriz microgranular a granofírica, granulação variando de fina a 
média, e a 2, 7 km adiante, devido à forte deformação cisalhante, 
ocorre granito cataclasado, desenvolvendo uma estruturação gnáis
sica Com mais 800 m têm-se granito tipo apófise, intrÚsivo em 
quartzitos e, ao lado, uma serra constituída por riodacito porfirítico, 
granulação fina, matriz. microcristalina com textura fluida!, tendo 
como fenocristais quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato, 
encontrando-se ainda fácies andesíticas ricas em sulfeto (pirita). 
Após longo trecho de rochas do Complexo Goiano e sedimentação 
terciária, rochas graníticas voltam a aflorar a uns 5 km antes da vila 
de lpueiras, representados por álcali-granito, onde o quartzo 
mostra-se com cores escuras e formas ovóides, granulação média a1 
grossa, tendo como máfico principal a biotita As melhores exposi
cões desse corpo encontram-se na vicinal para fazenda São Salva
dor, onde também, no leito de um córrego, afloram vulcânicas áci
.das com três sistemas de fraturas: E0/75°N; N70°0/58°NE; 
N05°E/45°SE. A 4,2 km do início têm-se raros blocos de uma ro
cha tonalítica, homogênea, granular, hipidiomórfica, granulação 
média, composta essencialmente por plagioclásio, quartzo, ortoclá
sio, microclínio, biotita e hornblenda. Percorridos 200 m, ocorre 
hornblenda-biotita-granito grosseiro, rico em álcali-feldspato. O 
afloramento mais sugestivo desse corpo encontra-se 5, 7 km adian
te, formado por um granito pórfiro rapakivi, aparecendo, duvidosa
mente, cassiterita como acessório, sendo cortado por diques de dia
básio Continua aflorante até o final da estrada. Na vicinal para a fa
zenda Lavrinha, com extensão aproximada de 1 O km, tem-se um 
microgranito pórfiro, com fenocristais médios de plagioclásio e 
quartzo, e matriz fina Em certos trechos acha-se bem cataclasado, 
como no final da estrada, onde ocorre álcali-granito cataclástico, fi
no a médio Na vicinal para a fazenda Jpueiras volta a ocorrer álcali
granito cataclasado, médio, contendo entre os acessórios a fluorita, 
e como mineral dominante álcali-feldspato. Outro afloramento des
sa unidade acha-se após o vilarejo de Jpueiras, representado por 
álcali-granito semi-alterado, com características semelhantes aos 
anteriores. 

O corpo granítico de Monte do Carmo ocorre logo a sul da locali
dade homônima, em parte encoberto pela serra de mesmo nome, 
quando então está intensamente cataclasado Na G0-262, em dire
ção à localidade de Ponte Alta do Norte, situada na Folha SC.23, 
têm-se, a 1 ,3 km da primeira cidade citada, lajeiros e blocos de um 
granito pórfiro alterado, cataclasado, rico em epídoto; é rocha gros
seira, constituída por álcali-feldspato, plagioclásio, carbonato, 
quartzo e máficos. Menos alterado e cataclasado apresenta-se 
3,1 km adiante, segundo lajeiro no Jeito e nas margens de um ria
cho. Trata-se de álcali-granito pórfiro, grosseiro, isótropo, onde o 
álcali-feldspato apresenta-se com alteração seletiva, e o quartzo, 
frequentemente com cores escuras, denota granulação fina a gros
seira. Os 6 km seguintes estão representados por essa variedade li
tológica, mas muito tectonizados, assemelhando-se às vezes a 
perfeitos filonitos graníticos, que possivelmente deve'm-se à tectô
nica de borda de bacia O melhor afloramento desse corpo 
encontra-se na estrada Monte do Carmo-Pindorama, a 7,5 km da 
primeira localidade, onde tem-se morrote com uns 50 m de desní
vel, encontrando-se blocos de um granito porfirítico, grosseiro, isó-
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trapo, constando de fenocristais de álcali-feldspato retangulares e 
ovóides, dimensões superiores a 3 em, além de outros menores de 
plagioclásio e quartzo azulado bem formado. Epidotização é notada 
nos afloramentos, assim como textura rapakivi não muito perfeita 
Granito pórfiro também é encontrado em vicinal que sai 6,2 km 
após Monte do Carmo, para a direita, dando acesso à fazenda Bela 
Vista, e no início da vicinal para fazenda Fronte! 

O corpo granítico de Santa Fé, junto ao vilarejo homônimo, cons
titui uma entidade fisiográfica disposta grosseiramente no sentido 
NE-SO; está situada entre as estradas G0-134 a oeste e a vicinal 
que vai para fazenda Angical a sul, tendo como limite norte o rio Ta
quaraçuzinho e a leste escarpa arenítica da serra do Lajeado Na 
estrada para a fazenda acima citada, cruza-se uma faixa de 1, 5 km 
de rochas graníticas que representam a extremidade SO do corpo. 
Trata-se de variedade porfirítica, onde o álcali-feldspato aparece 
principalmente como fenocristais, formas retangulares perfeitas e 
geminação Carlsbad, às vezes com uma textura assemelhando-se a 
rapakivi Na estrada do vilarejo de Taquaralto para Santa Fé, é onde 
se têm as melhores exposições deste corpo intrusivo, iniciando-se 
os afloramentos a 7 km do primeiro, indo até as vizinhanças do se
gundo Trata-se de um álcali-granito grosseiro, pórfiro, com textu
ras poiquilíticas e rapakivi, composto por quartzo, plagioclásio, mi
croclínio, biotita, anfibólio, ortoclásio e acessórios Os fenocristais 
principais são de microclínio e plagioclásio, sendo que os primeiros 
atingem dimensões de até 7 em, com inclusões poiquilíticas de 
quartzo 

C) Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva lpueiras foi aqui posicionada no Pré-Cambriano 
Médio, estando representada por sete corpos graníticos que se in
troduziram em rochas do Complexo Goiano, também afetando a se
quência metamórfica do Grupo Santo Antônio, sem, contudo, apre
sentarem efeitos desse metamorfismo. O que parece ter ocorrido é 
simplesmente neoformação de minerais, tais como o microclínio e 
rejuvenescimento isotópico das biotitas, isto já no Ciclo Brasiliano 
Em relação à primeira unidade, têm-se rochas de metamorfismo de 
contato (hornfe/s) na borda NO e O do corpo lpueiras, que atestam o 
caráter intrusivo dessas rochas Com relação à segunda unidade, 
existem falhamentos inversos em quartzitos, melhor visualizados 
na borda sul do Granito Itália Falhamentos posteriores afetaram to
das estas unidades, fato este verificado através de inúmeros cata
clasitos que as rochas graníticas apresentam Esses falhamentos, 
segundo DNPM ( 1975a), estão relacionados ao Lineamento Trans
brasiliano, possivelmente estabelecido durante o Pré-Cambriano, 
tendo sofrido reativacões sucessivas até o Cretáceo Superior. 

A Suíte Intrusiva Ípueiras foi submetida, parcialmente, a movi
mento que afetou a borda da bacia do Parnaíba, como bem mostra o 
granito de Monte do Carmo. Ressalta-se que a idade aqui obtida in
duziu a situá-la numa posição estratigráfica discutível, visto ser a 
mesma convencional, obtida pelo método Rb/Sr 

D) Geocronologia 

Somente três datações foram efetuadas em rochas desta unidade 
Para o granito Itália, obtiveram-se idade convencional Rb/Sr de 
2.069 ± 74 MA e idade isocrônica de 1. 737 ±50 MA, com razão 
inicial Sr87 /Sr86 = O. 705 Salienta-se que esta última idade foi obti
da a partir da isócrona de referência para granitos pós-tectônicos 
pré-brasilianos da Suíte Intrusiva Rio Dourado, e portanto deverá ser 
usada com reserva, visto os mesmos não serem cogenéticos. Fato 
semelhante dá-se com a datacão efetuada em vulcânicas associa
das ao corpo granítico lpueira; Não foi determinada sua idade con
vencional, mas sim a isocrõnica, na isócrona de referêt)cia para o 
vulcanismo ácido a intermediário da Formação lriri, com valores de 
1.856 ± 29 MA, e razão inicial Sr87JSr86 = O. 704. Visto não se ter 
dados para caracterizar o cogenetismo do vulcanismo, essa idade 
deve ser interpretada com ressalvas. A datação efetuada para o 
Granito Santa Fé foi executada pelo método K/Ar, obtendo-se idade 
de 551 ± 6 MA, que não representa a idade de formação de mine
rais, mas tão-somente a época do evento termal que afetou essas 
rochas no Ciclo Brasiliano, sem causar-lhe metamorfismo. Outrd 
fato a apoiar esta tese refere-se ao mineral utilizado, a biotita, que 



se sabe ter baixa retentividade, para o Ar Em resumo, conclui-se 
que esses corpos graníticos formaram-se no final do Pré-Cambriano 
Médio, tendo sofrido efeitos tectonotermais em ciclos posteriores. 

E) Petrografia 

Dentre os sete corpos enquadrados nesta suíte, variações petrográ
ficas entre os mesmos são constantes. No geral, trata-se de rochas 
graníticas, leucocráticas, com cores predominantemente róseas, 
homogêneas, com orientação gerada por efeitos cataclásticos A 
granulação varia de fina a grosseira, tendo-se desde microgranito a 
variedades grosseiras com textura hipidiomórfica granular e pórfira 
e tipos menos expressivos como viborgítica, gráfica e poiquilítica. 
Como minerais essenciais têm-se o microclínio pertítico, plagioclá
sio e quartzo, além de ortoclásio, biotita e hornblenda em quantida
des reduzidas. Os parâmetros petrográficos indicativos de origem 
intrusiva mais marcantes são: variação textura! mesmo em aflora
mento; composição mineralógica; tipos texturais como pórfiros, vi
borgíticos (?),gráficos e hipidiomórficos; quartzo bipiramidal do aita 
temperatura, com cores geralmente escuras; presença comum de 
fluorita entre os acessórios; forma geral dos corpos, além da cons
tatação de metamorfismo de contato com rochas do Complexo 
Goiano Os tipos petrográficos em que se agruparam as rochas des
ta suíte são: álcali-granitos, tonalitos, granitos porfiríticos e vulcâni
cas ácidas 

I. Álcali-granitos 

No geral têm granulação média a grossa, textura granular hipidio
mórfica, tendo microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo e raro or
toclásio como minerais essenciais; biotita e hornblenda são varie
tais e, acessoriamente, ocorrem zircão, titanita, apatita, epídoto, 
fluorita e opacos. Nos álcali-granitos o microclínio pertítico domina 
amplamente sobre o plagioclásio, sendo visível, além da pertita, a 
geminação Albita-Periclina, com freqüentes cristais exibindo a ge
minação Carlsbad, além de uma forte tendência euédrica. O plagio
clásio, restrito, constituindo menos que 1 0% da rocha, tem hábito 
tabular, geminado segundo a lei da Albita, e exibe uma estruturacão 
zona r ressaltada pela saussuritização seletiva. O quartzo ocorre do
minantemente como cristais xenomórficos de granulação média a 
fina, às vezes formando também inclusões mirmequíticas dentro 
das pertitas. 

Nessas litologias enquadram-se, ainda, os microgranitos, e am
bos são constituídos por um agregado granular quartzo-feldspático 
de hábito xenomórfico e hipidiomórfico, onde se adicionaram bioti
ta, muscovita, opacos, apatita, zircão e fluorita, em quantidades in
feriores a 10%. 

11. Tonalitos 

São constituídos em sua grande maioria por cristais tabulares mé
dios, hipidiomórficos, de plagioclásio geminado segundo a lei da Al
bita e Albita-Carlsbad, muitas vezes extensivamente saussuritiza
dos, o que acaba por mascará-los. Associam-se ao plagioclásio cris
taia xenomórficos de quartzo, geralmente com extincão ondulante 
perfazendo cerca de 2 5% da rocha; os álcali-feldspat.os (microclíni~ 
e ortoclásio) não perfazem 10% do total dos minerais. O ortoclásio 
domina sobre o microclfnio e ocorre como cristais esparsos, prismá
ticos curtos, e geminados segundo Carlsbad. O microclínio tem 
ocorrência muito restrita, ocupando espaços intergranulares, e ge
minado segundo as leis da Albita e do Periclfneo. A biotita varietal 
constitui agregados de palhetas densamente intercrescidas, sendo 
que a estes se associam os minerais acessórios. 

111. Granitos pórfiros 

Os granitos de textura pórfira caracterizam-se pela presença de fe
nocristais médios a grosseiros, idiomórficos a subidiomórficos de 
álcali-feldspato (microclínio) e plagioclásio, envolvidos por um agre
gado fino quartzo-feldspático, de textura granular variando de xeno
mórfica a hipidiomórfica. Ao material de granulação mais fina 
associam-se os minerais varietais e acessórios da rocha Os feno
cristais de microclínio chegam a atingir, em seção delgada, até 
1,2 em de comprimento, exibindo geminações da lei da Albita- Peri-

clina e Carlsbad combinados, além de estrutura pertítica bem de
senvolvida com saussuritização seletiva das !ameias de albita. Ás 
vezes, o álcali-feldspato, essencialmente pertítico, é rico em inter
crescimento de quartzo cuneiforme. Em determinados exemplares, 
.núcleos maiores ou menores de microclínio estão envolvidos por 
bordas espessas de plagioclásio zonado. Os fenocristais de plagio
clásio exibem geralmente uma clara estrutura zonar com inclusões 
de quartzo e microclínio, apresentando alteração seletiva (saussuri
tização, carbonatação e argilização). Em algumas rochas específi
cas observam-se raros cristais de plagioclásio com núcleos de mi
croclínio caracterizando os granitos rapakivi tipo piterlito, já que os 
fenocristais são retangulares. A massa de granulação fina que en
volve os fenocristais é constituída por ortoclásio, quartzo, microclí
nio e plagioclásio, livres de alteração e exsolução, num arranjo gra
nular de xenomórfico a hipidiomórfico. O ortoclásio ocorre com for
mas retangulares curtas e geminações Carlsbad, enquanto o quart
zo forma cristais xenomórficos, às vezes com contatos suturados e 
extinção ondulante. Os varietais são representados pela biotita ver
de e hornblenda; os acessórios são: zircão, apatita, epídoto, fluorita 
e opacos, e ocorrem tanto de modo disperso como junto aos peque
nos agregados micáceos Dentro desses tipos litolbgicos podem ser 
diferenciados granitos pórfiros granofíricos e granitos pórfiros cata
elásticos Nos primeiros, os fenocristais tabulares e arredondados 
de plagioclásio, extensivamente saussuritizados, e aqueles de 
quartzo bipiramidal fortemente corroídos ou arredondados estão 
imersos em matriz de textura granofírica; esta é constituída, essen
cialmente, por quartzo e álcali-feldspato micropertítico (ortoclásio), 
apresentando frequentes agregados granulares de biotita verde ou 
castanha, juntamente com os acessórios epídoto, opacos, titanita e 
zircão. O tipo cataclástico refere-se a rochas graníticas que foram 
submetidas a fortes deformações cataclásticas, desenvolvendo 
uma estruturação gnáissica. Tais exemplares, em observações mi
croscópicas, revelam um agregado granular quartzo-feldspático for
temente cataclasado e cortado por faixas subparalelas de quartzo 
fitado, acompanhadas por faixas má ficas (clorita, epídoto, titanita). 
No agregado granular-félsico o plagioclásio encontra-se amplamen
te saussuritizado, exibindo sistemas de geminação torcidos pelos 
efeitos de cataclase, ao passo que os cristais de microclínio 
apresentam-se deformados, tensionados, partidos e invadidos por 
microvenulações de carbonato. F;aixas de maior cisalhamento na ro
cha são representadas por quartzo fitado com forte extinção ondu
lante e contatos reentrantes e agregados complexos compostos 
principalmente por clorita e epídoto, contendo quantidades meno
res de muscovita, titanita, carbonato e apatita. Tais faixas ocorrem 
"cortando" o agregado granoblástico felsítico quartzo-feldspático. 

IV. Vulcânicas ácidas 

Enquadraram-se aqui álcali-riolito porfirítico a microgranodiorítico, 
riolito porfirítico e riodacitos porfiríticos que formam o corpo de vul
cânicas ácidas que se considerou cogenético ao Granito lpueiras. 
São rochas com textura porfirítica, matriz microgranular a granofíri
ca, felsítica, às vezes apresentando textura fluida! extremamente 
ondulada, onde estão imersos fenocristais de granulação fina a mé
dia de álcali-feldspatos pertíticos, cristais ou agregados glomero
porfiríticos de quartzo e raros de plagioclásio O álcali-feldspato es
tá representado por albita antipertítica e um outro feldspato gemi
nado segundo as leis da Albita ~ Periclíneo, que deve tratar-se de 
anortoclásio. As vezes, os álcali-feldspatos são dotados de uma co
roa quartzo-feldspática granofírica O plagioclásio é do tipo oligoclá
sio, às vezes, pouco sericitizado, ou então exibindo vários graus de 
saussuritização. O quartzo não chega a formar fenocristais propria
mente ditos, ocorrendo principalmente sob a forma de agregados 
com textura granular xenomórfica ou granoblásticos, dotados de 
forte extinção ondulante. A matriz felsítica é rica em agregados mi
crogranulares de opacos e titanita, além de'freqüentes agregados fi
brorradiados, 'ou prismas curtos de anfibólio, possivelmente arfverd
sonita Fluorita ocorre ·como grãos informes isolados ou como pe
quenas formas arredondadas inclusas no álcali-feldspato. Em deter
minadas amostras, os fenocristais acham-se fortemente tensiona
dos, fraturados, partidos e invadidos pelo material da matriz, dando 
urna maior flexibilidade na estrutura fluídica da matriz. Foram feitas 
5 análises modais de,amostras desta unidade (T~;~b. 1.XIII). 
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TABELA 1 XIII 
Composição modal das rochas da Sulte Intrusiva lpueiras (Streckeisen, 19751 

AMOSTRAS FOLHA 

525/EG-120/AZ-PB/160 se 22-z-s 
511 /EG-64/AZ-JJ/44 SC.22-Z-D 
511 /EG-57/AZ-JJ/38 se 22-z-B 
511/EG-37/AZ-JJ-AA/24 1 se 22-Z·D 
511 /EG-89/AZ-JJ/55 "lC.22-Z-D 

1. 2. 2 9 - Supergrupo Uatumã 

1 2 2 9 1 - Generalidades 

%QUARTZO RAZÃO DE 
FELDSPATO 

30,70 56,31 
39,46 34,08 
44,97 35,65 
24,21 39,11 
59,74 56,46 

Esta unidade litoestratigráfica designa as rochas vulcânicas de cará
ter ácido a intermediário e mais raramente básico, com suas intrusi
vas subvulcânicas e plutbnicas comagmáticas associadas, e inter
calações locais de sedimentos, que com extensa distribuição na 
área da Folha SC 22 Tocantins representa o prolongamento para 
essa parte da Plataforma Amazônica daquilo que tem sido extensi
vamente descrito como Grupo ou Supergrupo Uatumã, tanto a nor
te como a sul da Sinéclise do Amazonas Da bibliografia nota-se que 
até chegar ao atual estágio de conhecimento enfrentaram-se pro
blemas quanto à caracterização da unidade, tanto no tocante à no
menclatura quanto à idade, constituição litológica e posição estrati
gráfica 

Um dos primeiros pesquisadores a estudar algumas dessas ro
chas foi Hartt (1870) que se referiu a diques de diorito pórfiro, e a 
um grés roxo muito duro, no rio Tapajós, desde suas primeiras cor
redeiras, denominadas Apuí Rodrigues (1875) fez alusão à presen
ça de "grés porphyroides" e dioritos no rio Jatapu, afluente do rio 
Uatumã Derby ( 1898) descreveu no rio Trombetas: " uma rocha 
bem cristalizada, composta em grande parte de feldspato cor de 
carne misturado com hornblenda verde-Ejscura quase preta É um 
sienito sem quartzo ou hiposienito de alguns autores" A rocha, se
gundo esse autor, é recoberta por " uma longa série de rochas 
porphyroides exposta na cachoeira de Quebra-Potes e nas corredei
ras do rio Cachorro"; foram consideradas, duvidosamente, como de 
origem metamórfica Albuquerque ( 1922) foi o primeiro a apresen
tar uma descrição das rochas dessa unidade litoestratigráfica, mas, 
ao contrário do que se tem pensado, não lhes atribuiu nenhuma de
nominação Esse autor (op cit ) observou no rio Uatumã (afluente 
pela margem esquerda do rio Amazonas): "Para quem sobe o rio, 
esta deposição em zonas de rochas tão diversas dá a impressão de 
que a série sedimentar paleozóica repousa na intrusiva da cachoeira 
Balbina que é um porphyro e este sobre os granitos" Chamou a 
atenção para algumas rochas vermelhas de granulação fina, consti
tuídas essencialmente de quartzo e calcedônia fibrosa, as quais su
pôs serem arenitos que foram metamorfizados na ocasião da intru
são Essas rochas estender-se-iam através do rio Uatumã desde a 
cachoeira Balbina até a foz do "rio Pirapetinga" (sic) Oliveira 
( 1928a) relatou o resultado de suas observações no rio Erepecuru, 
descrevendo: "Pórfiro com matriz em parte vítrea, em parte micro
lítica e sienitos, que se estendem até a desembocadura do igarapé 
Samaúma". Oliveira (1926) descreveu, no rio Parauari, arenito as
sentado diretamente sobre pórfiros na cachoeira do Pajurá Tais 
pórfiros seriam rochas eruptivas de magma microgranítico, que se 
distribuem rio acima aproximadamente 30 km quando se assentam 
sob1e "granito archenno". Carvalho ( 1926) realizou trabalhos no 
vale do rio Tapajós, e citou que acima de São Luiz apresenta-se o 
'trecho mais encachoeirado devido às "erupções de porphyros e dia
base" Oliveira ( 1928b) fez um reconhecimento geológico no rio 
Xingu e em seus principais afluentes, neles descrevendo rochas 
eruptivas, principalmente andesitos e outras rochas que classificou 
como "breccia ou conglomerado ígneo" Moura ( 1932) efetuou um 
reconhecimento geológico no vale do Tapajós, descrevendo grani
tos, sienitos, dioritos, granodioritos e granófiros, além de um derra
me de tordrillito bem exposto entre São Luiz e na cachoeira da Mon
tanha. 

Coube a Oliveira & Leonardos ( 1 943), no trabalho Geologia do 
Brasil, criar a "Série Uatumã", observando que: "Colocada duvido
samente no Cambriano esta série tira seu nome de um afluente do 
Amazonas, onde apresenta afloramentos notáveis e foi melhor des
crita pelo professor O R Albuquerque Parece formar o fundo da ca-
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lha sinclinal do baixo Amazonas Consta de arenitos de granulação 
fina e outras rochas metamorfoseadas pelo contato de intrusões de 
pórfiros vermelhos" Pelo que se depreende, Oliveira & Leonardos 
(op cit) consideraram como Uatumã apenas as rochas que Albu
querque (op cit) descreveu como sedimentos afetados por intrusi
vas Esses autores posicionaram a "Série Uatumã" assentada dire
tamente sobre o que chamaram de complexo fundamental e sobre a 
"Série Minas" A partir daí passou-se a considerar como Uatumã 
sedimentos encontrados sotopostos à Formação Trombetas, unida
de basal da bacia do Amazonas, tendo alguns autores se referido à 
mesma como Formação Uatumã, como Bouman et alii (1960, apud 
Caputo, Rodrigues e Vasconcelos, 1972) 

Ramos (1955), no seu reconhecimento geológico no alto rio 
Fresco, afluente do rio Xingu, referiu-se a um afloramento de 
"quartzo-porfirito", em um local denominado Barreiro das Antas 
Ferreira ( 1 9 59) fez um estudo petrográfico de cerca de 30 amos
tras coletadas em localidades conhecidas de ocorrência da "Série 
Uatumã" e concluiu que são variadas e indefinidas as interpreta
cães dadas à constituicão litológica dessa formação, haja vista 
grande parte das rochas' da "série" serem tufos, tufitos e grauva
cas Barbosa & Ramos (1959) denominaram de Formação Surumu 
a um vulcanismo ácido não metamórfico mapeado no Território do 
Rio Branco, hoje Território Federal de Roraima, compreendendo la
vas e ignimbritos com predominância destes últimos Estes autores 
dizem: "Quanto a sua idade, sabemos que sobre a Formação Suru
mu assentam os conglomerados e arenitos da Formação Kaieteur, 
cuja datação certa desconhecemos, mas que admitimos como pré
siluriana, como vai ser discutida mais adiante Também sabemos 
que têm sido encontrados vulcanitos semelhantes no Geossinclíneo 
Amazônico, onde, por baixo do Siluriano Inferior, aparecem vulcani
tos riolíticos e andesíticos constituindo a chamada Série Uatumã" 
Barbosa et alii ( 1966) denominaram de Formação Rio Fresco a " 
uma espessa série de sedimentos marinhos associados a um vulca
nismo andesítico" Barbosa ( 1966) foi o primeiro autor a designar 
informalmente esta unidade litoestratigráfica como grupo, citando 
que: para Albuquerque (1922) e Moura (1932), Uatumã seria 
constituída de arenitos finos duros, vermelhos, relacionados com 
um vulcanismo riolítico" De seus estudos no médio Tapajós, 
descreveu-a como constituída principalmente de vulcânicas de um 
magma andesítico (sic) com intercalações de arcóseos, e observou 
que os chamados arenitos finos, vermelhos e duros, ou jaspilitos, 
que haviam sido descritos nessa unidade litoestratigráfica, são pre
dominantemente ignimbritos Admitiu também a correlação do 
"Grupo Uatumã" com o "Grupo Rio Fresco", por terem a mesma 
situacão estratigráfica e relacionarem-se a um vulcanismo andesíti
co R~ mos ( 1967) fez uma descrição sumária das unidades mapea
das no Projeto Araguaia, onde abordou a Formação Rio Fresco. Ro
drigues (1968) realizou um reconhecimento geológico ao longo da 
estrada ou varadouro dos porcos no rio Erepecuru, descrevendo sie
nitos, diabásios e principalmente riolitos Forman ( 1969a) definiu o 
Grupo Fumaça com seção-tipo na cachoeira da Fumaça no rio Trom
betas, como constituído por vulcânicas ácidas e intermediárias e in
trusivas associadas, com alguns metamorfitos interdigitados For
man (op cit) dividiu o Grupo Fumaça em. grupos de rochas distin
tos, denominados Sequência Vulcânica Acida, Rochas Intrusivas 
Ácidas, Rochas Intrusivas Básicas e Rochas Metamórficas Associa
das; correlacionou o Grupo Fumaça à Formação Surumu, descrita 
por Barbosa & Ramos ( 19 59); às vulcânicas do rio Aripuanã, descri
tas por Almeida & Nogueira Filho ( 19 59), e às vulcânicas dos rios 
Fresco e Tapajós No tocante às rochas metamórficas associadas, 
Forman (op cit) sugeriu uma origem a partir das vulcânicas por di
namometamorfismo, em zonas de movimentação tectônica O mes
mo autor ( 1969b) denominou de Granito Mapuera às rochas que su
pôs associadas às vulcânicas e que se distribuíam por mais de 5 km 
ao longo do rio homônimo Montalvão ( 1969) descreveu, no rio 
Trombetas, um vulcanismo ácido a intermediário com granófiros as
sociados, relacionando-os ao Grupo Fumaça (Forman, op cit ). es
tabelecendo uma possível correlação com os "Grupos Uatumã e Rio 
Fresco". Marques ( 1969) confirmou para o rio Erepecuru o prolon
gamento dos derrames de efusivas ácidas encontradas extensa
mente nos rios Mapuera e Trombetas Caputo, Rodrigues e Vascon
celos ( 1971) formalizaram esta unidade litoestratigráfica na cate
goria de grupo, em virtude de sua complexidade litológica permitir 



sua posterior subdivisão em unidades menores Caputo, Rodrigues 
e Vasconcelos 1197 2) disseram: "Como a princípio, os tu fitos fo
ram confundidos com sedimentos, este engano persistiu por muito 
tempo, pois na PETROBRÁS, arenitos e calcários sob a Formação 
Trombetas passaram a ser denominados de Uatumã IBouman et a/ii, 
1960) ou Formação Jaú-Acari IMorales, 1959) Na realidade 
deve-se entender por Uatumã os tufitos e riolitos pórfiros, original
mente descritos por Albuquerque 11922) e separá-los dos sedimen
tos antigos de cobertura da Plataforma Brasiliana, os quais recebe
ram novas denominações" Araujo 11 97 2) fez um esboço da geolo
gia da Amazônia, descrevendo suas unidades litoestratigráficas, on
de aborda o "Grupo" Uatumã O IDESP 119 72) retirou da Forma cão 
Rio Fresco de Barbosa et alii (op cit ) a fácies vulcânica, a qual c'ha
mara de Formação Sobreiro, e que na área trabalhada está represen
tada por um vulcanismo intermediário a ácidc com predominância 
de andesitos, onde ocorrem também riolitos e tufos A SUDAM 
(1972b), realizando trabalhos na bacia do rio Jamanxim, afluente 
do rio Tapajós, dividiu o vulcanismo ocorrente naquela área em Se
quência Vulcânica Ácida, Intrusivas Ácidas e Sequência Vulcânica 
Intermediária, esta com mais ande sitos A SUDAM 11 9 7 2a) deno
minou de Formacão lriri ao extenso vulcanismo de caráter riolito
riodacítico ocorre~te na área do Projeto lriri-Curuá, principalmente 
ao longo do rio lriri Correlacionou ainda esta formacão à fase ácida 
do Grupo Fumaça, descrito por Forman 11 969a) na' rio Trombetas 
Berrangé 11 9 7 3) descreveu no sul da Guiana os Grupos Kuywini e 
Burro-Burro, representantes de um vulcanismo ácido a intermediário 
com poucas intercalações sedimentares e intrusões de plutons gra
níticos subvulcânicos O Grupo Burro-Burro apresenta idade de 
1 915 ± 80 MA e o Grupo Kuywini de 1 814 MA lssler 11973) 
abordou uma sequência vulcanossedimentar mapeada na área do 
mosaico SB 2 2 Araguaia, sob a denominacão de Grupo Rio Fresco, 
subdividido nas Formações lriri (vulcânicas ácidas), Sobreiro (vulcâ
nicas intermediárias) e Naja lsequência sedimentar afetada por di
ques de andesitos) Silva, G. G. da et a/li 11 974) foram os primeiros 
a proporem uma uniformização de nomenclatura e subdivisão daqui
lo que consideraram como Grupo Uatumã ao sul da Sinéclise do 
Amazonas Tal grupo seria constituído pela Formação lriri ISUDAM, 
1 972a); Formacão Sobreiro IID~SF, op cit) e Formacão Rio Fres
co (Barbosa et ~lii, op cit ) A Formação Rio Fresco,. dividida nos 
Membros Azul e Naja, é constituída de conglomerados com seixos 
de quartzo e quartzito, arenitos, folhelhos manganesíferos e carbo
nosos, além de sucessivas alternâncias de arenitos arcoseanos, sil
titos, grauvacas e folhelhos ardosianos A Formação Sobreiro repre
sentaria um vulcanismo andesítico anterior à fase ácida representa
da pela Formação lriri Com localização marginal ou preferencial
mente dentro da província vulcânica ácida da Formacão I rir i e situa
ção ao longo, ou na interseção de falhamentos, mapearam'o Grani
to Velho Guilherme, que, embora não considerado por esses auto
res em questão, deve constituir a etapa de intrusões ácidas a in
termediárias associadas ao Vulcanismo Uatumã Silva, G H 
da et alii 11974) consideraram como pertencentes ao Grupo 
Uatumã a Formação lriri, o Granito Teles Pires e o Sienito Cana
mã A Formação lriri foi descrita como constituída de riolitos, 
riodacitos, tufos, ignimbritos e raros andesitos O Granito Te
les Pires forma corpos graníticos que apresentam estrutura 
anelar, tendência alasquítica, tipicamente cratogênicos, e c0n 
dicionados ao mesmo ambiente de formação das lavas ácidas 
lriri O Sienito Canamã representa uma grande estrutura circular, 
devida à intrusão alcalina classificada como um nordmarkito 
que faz parte das intrusivas pós-orogênicas associadas ao vulca
nismo, ou seja, à Formação I ri ri Para Santos et alii (1974, 197 5), à 
Formação lriri associam-se granófiros, granitos e granodioritos sub
vulcânicos, com o nome de Granito Maloquinha, que se superpõe ao 
Grupo Beneficente, e constituem o Grupo Uatumã Oliveira et alii 
(197 4) relataram a ocorrência de rochas do "Grupo" Uatumã nos 
leitos dos rios Jatapu, Mapuera, Trombetas, Erepecuru, Marapi e 
Paru, nos domínios da área da Folha NA 21, e acreditaram que es
ses rios foram antigos condutos responsáveis pelo extravasamento 
do material vulcânico Associaram também ao "Grupo" Uatumã o 
Granito Mapuera de Forman 11969b) Fer(landes et a/ii 11974) 
abordaram o Grupo Uatumã com os mesmos caracteres expostos 
em Oliveira et alii (op cit). Ramgrab & Santos 11 97 4) fizeram estu
dos sobre o Grupo Uatumã, e quanto à litologia descreveram-no co-

mo constituído por intrusivas ácidas (granitos e microadamelitos) e 
vulcânicas ácidas lriolitos, riodacitos e dacitos, com presença local 
de tufos) Ao abordarem a idade dessa unidade litoestratigráfica, 
admitiram a correlação do Grupo Uatumã aos Grupos Kuywini e 
Bu;ro-Burro, afirmando ainda que, se novos trabalhos geológicos 
fossem realizados na área fronteirica Brasil-Guiana, seria possível 
a comprovação não só da correlação, mas também da continuidade 
física entre os Grupos Kuywini e Uatumã Montalvão 1197 4b) e 
Montalvão et alii 1197 5), apoiados em dados petrográficos, dina
mometamorfismo, alteração hidrotermal, datações radiométricas e 
relações estratigráficas, propuseram a equivalência entre a Forma
cão Surumu e o Grupo Uatumã, o mesmo acontecendo com Amaral 
i 1974) Amaral (op cit) afirmou que as rochas do Grupo Uatumã 
são correlacionáveis tanto em litologia quanto em idade à Formação 
Surumu, e que" elas ocorrem no médio e baixo curso dos rios Ua
tumã, Jatapu, Mapuera, Trombetas, Erepecuru, Curuá e Maecuru 
O nome Fumaça, proposto para estas rochas, deve ser abandonado 
em função da prioridade do nome Uatumã" Mandetta, Veiga Júnior 
e Oliveira 11974) separaram, ao longo do rio Pitinga, afluente do rio 
Uatumã, três faixas litológicas referidas como vulcânicas predomi
nantemente riodacíticas, com rochas piroclásticas associadas, e in
termediárias; pórfiro-granitos mesocráticos, róseos, com predomi
nância de K-feldspatos; e metavulcânicas riodacíticas e rioliticas, 
com fortes sintomas de cataclase e epidotização Montalvão 
(197 4a) realizou uma série de descrições petrográficas em amos
tras de rochas vulcânicas do rio Uatumã João et alii 11975) consi
deraram o Grupo Uatumã subdividido nas Formações Rio Fresco e 
Sobreiro, ou seja, uma sequência vulcanossedimentar; na Forma
cão Sobreiro são englobadas as rochas vulcânicas e hipabissais de 
~omposição ácida a intermediária, representadas por riolitos, ande
sitos, granófiros e tufos Oliveira et alii 11 97 5) subdividiram o Grupo 
Uatumã em Formação lricoumé, Sienito Erepecuru e Granito Ma
puera Formação lricoumé foi a terminologia empregada por esses 
autores para denominar as rochas vulcânicas de composição inter
mediár"la a ácida, mapeadas na área das Folhas NA/NB.21 Tumucu
maque, que se assemelham através de parâmetros petrográficos 
com " variedades efusivas da Formação Surumu" e que " são 
correlacionáveis também às litologias das Formações lriri e Sobreiro 
que ocorrem no rio Xingu na Folha SB 22 Araguaia e part.e da 
SC 22 Tocantins" Araújo et alii 11976) mapearam o Grupo Uatu
mã, subdividindo-o na Formação lricoumé, Granito Mapuera e Sieni
to Serra Acari (apud Fernandes & Morais, 1975); estes últimos 
constituiriam a sequência plutónica a hipabissal associada às vulcâ
nicas daquela formação Montalvão 1197 5) realizou um estudo es
pecífico sobre o "Grupo" Uatumã no Craton Guianês, verificando 
que a unidade constitui uma sequência vulcanoplutónica de compo
sição ácida e intermediária, com intercalações locais (bacias restri
tas) de arenitos, arcóseos e grauvacas Além disso, o subdividiu, a 
nível de reconhecimento, em duas un'1dades litoestrat'1gráficas: uma 
constituída de rochas efusivas e piroclásticas, às vezes com inter
calações de sedimentos, denominadas de Formação Surumu (Bar
bosa & Ramos, op cit ) nas Folhas NB 21 Boa Vista e NA 19 Pico 
da Neblina; e Forma cão lricoumé (Oliveira et alii, 197 5) nas Folhas 
NA. 21 Tumucumaq~e. SA 21 Santarém e SA 20 Manaus. A se
gunda unidade é constituída por uma fase mais grosseira com jazi
menta hipabissal (subvulcânico) e plutónico de composição predo
minantemente granítica a granodiorítica, que receberam denomina
cães diferentes de acordo com sua área de ocorrência Assim, tem
~e o Granito Mapuera (Forman, i 969a), Granodiorito Serra do Mel e 
Granito Surucucu (Montalvão et a/ii, 1975), Sienito Erepecuru (Oli
veira etalii, 1975), Granodiorito Falsino (Lima etalii, 1974) e Grani
to Tiquié lssler (1975) abordou o "Grupo" Uatumã no Craton Guia
nês como resultante de um episódio de vulcanogênese anorogêni
ca, falhamentos transcorrentes e de blocos, caracterizando o 
estágio do "quase-craton" ou "magmatismo subsequente", 
expressando-se por um vulcanismo intermediário a ácido, represen
tado pelas eruptivas da Formação Surumu e as efusivas da Forma
cão lricoumé Araújo et alii 11975) e Lima et alii 11975) realizaram 
trabalhos de mapeamento geológico, baseados principalmente em 
interpretações de fotografias aéreas e poucos dados de campo, ten
do ambos reconhecido o que chamam de Unidade Pré-Cambriano I, 
constituÍda por rochas vulcânicas ácidas, intrusivas ácidas (ada
melitos e granitos), e piroclásticas (tufos), correlacionáveis ao 
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"Grupo" Uatumã. O DNPM ( 197 5b) tratou o "Grupo" Uatumã co
mo constituído pela Formação lriri, representante de um vulcanismo 
pós-orogênico que foi acompanhado pela intrusão de granitos com 
feicões circulares, cratogênicos, denominados de Granito Velho 
Gu.ilherme. Para Montalvão et alii (1975) o "Grupo" Uatumã no 
norte de Roraima é constituído pela Formação Surumu e rochas in
trusivas subvulcânicas a ela associadas, denominadas de Granodib
rito Serra do Mel A Formação Surumu é correlacionável aos Grupos 
Kuywini e Burro-Burro e à Associação Granito-Vulcânica do Surina
me. McCandles et alii (1975) descreveram o Complexo fgneo Áci
do da região central do Pará, subdividindo-o nos conjuntos lriri e 
Xingu Segundo esses autores, o Complexo Ígneo Ácido foi traçado 
continuamente desde o sudeste da região lriri até a ferradura do alto 
rio Xingu, aparecendo ao norte da bacia Amazônica na área dos 
"rios Trombetas- Uatumã". Esses conjuntos foram correlaciona
dos aos Grupos Cuchivero e Chiguas na Venezuela, ao Grupo 
lwokrama-Muruwa na Guiana e à Formação Surumu em Roraima. 
As duas seções Cuchivero e lriri seriam praticamente idênticas. As 
similaridades mais marcantes por eles colocadas seriam a predomi
nante composição ácida, associações ígneas pobremente diferen
ciadas com características continentais e ausência de dobramentos 
ou metamorfismo significativos. E em vista disso concluíram: 
" ... parece possível relacion'ar todos esses eventos ígneos a uma 
simples unidade tectônica continental evoluindo de NO para SE, por 
uma distância de 2.000 km, desde a banda oriental do rio Orenoco 
até a ferradura do Xingu". lssler (1977), na tentativa de explicar o 
condicionamento tectônico do "Grupo" Uatumã, postulou ser o 
mesmo produto da evolução para o estágio quase-craton ou do vul
canismo subseqüente do "megabloco cratônico do Guaporé" com 
o desencadeamento de uma das maiores manifestações de vulca
nismo ácido a intermediário do globo. Formulou a hipótese de que a 
"epiroforese" entre os Cratons Guianês e do Guaporé seja o meca
nismo desencadeador dessas intrusões e extrusões. Santos ( 1 9 7 7) 
deu novo enfoque ao Grupo Beneficente, negando seu metamorfis
mo regional e posicionando-o, estratigraficamente, como assente 
discordantemente à Formação lriri e recoberto por vulcânicas da 
área do rio Roosevelt. Com isso, sugeriram a elevação do Grupo Ua
tumã à categoria de supergrupo. O IDESP ( 1977) tratou essa unida
de litoestratigráfica como Supergrupo Uatumã, subdividido em For
mação lricoumé e Suíte Intrusiva Mapuera; esta representada por 
Sienito Erepecuru; rochas intrusivas graníticas a granodioríticas, on
de se inclui o Granito Borboleta; Gabro Suretama; e Lamprófiros Cu
minapanema. Leal et alii (1978), considerando o exposto em San
tos (op. cit. ), trataram dessa unidade litoestrat1gráfica como Super
grupo Uatumã, constituído pela Formação lriri, Grupo Beneficente, 
Formação Roosevelt e o Granito Serra da Providência. A Formação 
Roosevelt, definida por esses autores, é correlacionável às vulcâni
cas ocorrentes na Folha SC. 21 Juruena, a sul da serra do Cachim
bo. Tais vulcânicas, segundo Silva et alii ( 1 980), encontram-se so
topostas ao Grupo Beneficente e, portanto, consideradas como For
mação lriri; desse moao trataram dessa unidade litoestratigráfica na 
categoria de grupo; sendo o Grupo Beneficente considerado como 
cobertura de plataforma; esta viria a recobrir o Grupo Uatumã, que 
na região Amazônica " ... representa o estágio de quase estabiliza
ção do Craton do Guaporé, estágio de Transição (Tuyezov, 1967), 
ou o fim da fase principal e parte da fase terminal (Mikhaylov, 
1970), que assumiria o caráter de vulcanismo subseqüente ao cin
turão móvel". Araújo, H. J. T. et alii (1978) trataram a unidade Ua
tumã com os mesmos caracteres expostos em Leal et alii (op. cit.), 
ou seja, como Supergrupo Uatumã. Pessoa et alii ( 1 9 7 7) propuse
ram a subdivisão observada na Tabela 1.XIV para o "Grupo" Uatu
mã na área do Projeto Jamanxim. 

Lourenço et alii ( 1978), trabalhando na área da Folha SA.20, 
mapearam o "Grupo" Uatumã, subdividindo-o nas Formações lri
coumé e Granito Mapuera. Martins & Araújo ( 1979) englobaram no 
Supergrupo Uatumã a Formação lriri, subdividida com base na mor
fologia e predominância litológicas em tufos e riolitos, e a Suíte In
trusiva Teles Pires, reunindo corpos anteriormente considerados co
mo Granitos Maloquinha, Cupari e Velho Guilherme. No tocante à 
posição estratigráfica, encontra-se recobrindo e cortando os sedi
mentos da Formação Gorotire. Montalvão & Bezerra ( 1979) realiza
ram um trabalho que abrange toda a Plataforma Amazônica, nele 
considerando como "Grupo" Uatumã o intenso vulcanoplutonismo 
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registrado no intervalo 1.900/1.600/1.500 MA. Incluíram nesta 
un1dade as Formacões Surumu, lricoumé e lriri, representantes da 
fase vulcânica; na 'fase plutônica, identificaram o Granito Mapuera, 
o Granodiorito Serra do Mel, o Granodiorito Falsino, o Sienito Erepe
curu, o Granito Maloquinha e o Granito Teles Pires. 

Melo et alii ( 1978, apud Santos, Leal e João, -1980) promoveram 
a Formação Surumu (Barbosa & Ramos, op. cit.) à categoria de gru
po, compondo junto à "Suíte Intrusiva Saracura" o Supergrupo Ua
tumã. Santos, Leal e João ( 1980) fizeram uma tentativa de estabe
lecer uma nova conotação estratigráfica para os produtos de ativa
ção tectonomagmática da área que consideraram pertencentes ao 
"Escudo do Guaporé"; nos produtos de ativação incluíram o vulca
noplutonismo e algumas coberturas de plataforma. Acreditaram 
que determinados corpos plutônicos do Supergrupo Uatumã (Suítes 
Intrusivas Maloquinha, Teles Pires, Velho Guilherme, Granito Serra 
da Providência etc.) são mais novos que as coberturas de platafor
ma (Beneficente, Gorotire, Cubencranquém e Mutum-Paraná), as 
quais se superpõem ao "Grupo lriri", fase vulcânica Em vista dis
so, e considerando que a "grande unidade Uatumã" incluiria forma
ções, grupos e um conjunto de suítes intrusivas, formalizaram o ter
mo Complexo Uatumã: ". representativa dos processos_ de ativa
ção tectonomagmática do Escudo do Guaporé, megaporção sul do 
Craton Amazônico" 

No presente trabalho considera-se o Supergrupo Uatumã consti
tuído pela Formação lriri (riolitos, riodacitos, dacitos, tufos e ignim
britos, com andesitos subordinados) e a Suíte Intrusiva Rio Doura
do, representando os corpos graníticos intrusivos nas formas de 
necks, stocks e batólitos, formando associação comagmática com 
as vulcânicas. A diversidade litológica da Formação lriri e sua exten
sa distribuição areal podem no futuro ascendê-la à categoria de gru
po. 

1 2.2.9 2 - Formação lriri 

A) Generalidades 
A Formação I ri ri foi definida por SUDAM ( 1972a), designando um 
extenso vulcanismo de caráter riolito-riodacítico que ocorre na área 
do Projeto lriri-Curuá, especialmente ao longo do rio lriri, tomado 
como seção e localidade-tipo. Nela incluem-se ignimbritos, riolitos e 
dacitos, correspondentes a uma fase efusiva, à qual sucedem intru
sões ácido-intermediárias, reunidas na forma de granófiros, micro
granitos, dioritos e andesitos. 

Os primeiros autores a atribuírem uma designação às rochas vul
cânicas ocorrentes ao sul da Sinéclise do Amazonas foram Almeida 
& Nogueira Filho ( 1959), que chamaram informalmente de Quartzo
Pórfiro do Aripuanã aos vulcanitos, incluindo brechas, por eles des
critas no rio homônimo, distribuídas por pelo menos 90 km em linha 
reta, ao longo do referido rio. Barbosa et alii (1966) associaram an
desitos à "espessa série de sedimentos marinhos" da Formação Rio 
Fresco O IDESP (1972) aboliu da Formação Rio Fresco os andesi
tos, designando-os de Formação Sobreiro. Liberatore et alii ( 197 2) 
agruparam, sob a denominação de Efusivas Ácidas, os vulcanitos 
de caráter eminentemente ácido aflorantes na área do Projeto 
Aripuanã-Sucunduri, particularmente nos leitos dos rios Aripuanã, 
Jurna, Roosevelt, Guariba, Buiuçu, Urucu e Suncunduri. Em virtude 
do ~onceito de Uatumã, naquela época adotado pela PETROBRÁS, 
que englobava apenas rochas sedimentares pré-silurianas, admiti
ram como impraticável sua correlação com aquele grupo. No entan
to, sugeriram uma correlação com a Seqüência Ácida e Intrusivas 
Ácidas no rio Jamanxim (SUDAM, 1972b) e com a Formação lriri. 
Silva, G.G. da et alii ( 1974), na tentativa de uniformização da taxio
nomia geológica da Amazônia, englobaram todas as vulcânicas 
ocorrentes na área cratOnica da Folha SB.22 Araguaia e parte da 
'sc.22 Tocantins no Grupo Uéltumã, subdividindo-as em Formação 
Sobreiro e t'riri; a primeira constituida predominantemente por ande
·sitos, e a Formação lriri representante de um vulcanismo de caráter 
.riolftico-riodacftico. Silva, G. H. et alii (1974), e Santos et alii 
( 1974, 1975) mapearam o vulcanismo descrito na área das Folhas 
SC.21 e SB.21, respectivamente, sob a denominação de Formação 
lriri, considerando que não existe possibilidade de individualização 
entre os termos ácidos e intermediários. Araújo etalii (1975), reali
,zando trabalhos na área do Projeto Manissauá-Missu, onde se in
sere parte da área em pauta \Folhas SC.22-Y-A e SC.22-Y-C), tra
taram as vulcânicas aqui consideradas como Formação lriri sob a 



TABELA 1 XIV 
Subdivisão do "Grupo" Uatumã proposta por Pessoa et alii (1977) 

Subgrupo 
Intrusivas intermediárias Fenoandesitos, monzonitos e dia ritos 

Carapuça Formação Alaskitos, biotita-granito, granitos sódicos, grarwdioritos, riolitos, alcalinos, granitos 

•<>: Maloquinha granoffricos, gran6firos, sienitos, granOOioritos subvulcanicos e aplitos 
::;: 
::J Saquência hlbrida Arcóseo, tufos hlbridos e arenitos lfticos 
f-..: 

Formação Salustiano Dacitos, riodacitos e riolitos ::J 
o Subgrupo 0.. 
::J rr: f ri ri Seqüência de tufos cristalinos e cristalovitreos Tufos de caráter riodacftíco, riofftico, andesftico e brechas vulcanicas 
<:> Formação 

Aruri 
Seqüência piroclástica ignimbritica lgnimbritos de natureza riolrtica 

denominação informal de Unidade Pré-Cambriano I. Incluíram além 
das efusivas ácidas (riodacitos e dacitos) também intrusivas na for
ma de adamelitos, granitos e piroclásticas. Pessoa et alii ( 1 977) 
elevaram a Formação lriri à categoria de subgrupo, subdividindo-a 
em três unidades principais a nível de formações, sendo: Aruri nomi
nativa das seqüências piroclásticas e Salustiano para referir-se às 
vulcânicas, ocorrendo ainda uma sequência híbrida sem denomina
ção formal. Silva et alii ( 1980) trataram o vulcanismo da área da Fo
lha SC. 21 Juruena, vizinha a oeste da área em pauta, sob a denomi
nação de Formação lriri, que se constitui de riolitos, riodacitos, da 
citas, andesitos, basaltos, piroclásticas, metavulcânicas, cherts e 
metarcóseos. 

Como já foi referido, a Formação lriri, na área da Folha SC.22 
Tocantins, designa rochas vulcânicas de caráter ácido a intermediá
rio, na forma de riolitos, riodacitos, dacitos, tufos e ignimbritos, 
com andesitos subordinados e intercalacões sedimentares locais 
resultantes de um extenso vulcanopluto~ismo de expressão conti: 
nental, que atingiu grande parte da Plataforma Amazônica. A escala 
adotada não permitiu desmembrar o vulcanismo em unidades distin
tas como visualizado por outros autores 

B) Distribuição na área 

A Formação lriri, na área em pauta, é uma das unidades litoestrati
gráficas de maior distribuição areal Suas litologias mapeáveis 
encontram-se oem representadas nas Folhas SC 22-V-A, SC.22-V-B, 
SC.22-V-C, SC.22-V-D, SC.22-Y-A e SC.22-Y-D. Na SC.22-V
A, sua maior representação se dá no lado leste, distribuída de norte 
a sul da quadrícula, interrompida aqui e ali por porções aflorantes do 
Complexo Xingu, e sedimentares da Formação Gorotire Na Folha 
SC.22-V-B aparece principalmente segundo uma faixa de direção 
norte-sul, que começa bordejando a bacia de Cubencranquém, 
estendendo-se para sul, onde adentra a Folha SC.22-V-D, sendo 
nessa que está melhor representada, chegando a ocupar quase 
80% da mesma. Na Folha SC. 22-V-C, surge a sul e leste com ocor
rências isoladas a noroeste Na SC 22-Y-A ocupa todo o seu canto 
NO, adentrando na área da Folha SC.21 Juruena. Aparece ainda na 
porção centro-leste da Folha SC.22-Y-B, em domínios da serra do 
Tapirapé Sua ocorrência mais meridional se dá na Folha SC 22-Y
D, onde no meio à planície quaternária do Bananal emerne e edifica 
pequenos morros próximos à lagoa do Magalhães. 

Ao longo do rio Xingu, no trecho entre o campo de Diauarum e o 
limite norte da Folha, o primeiro afloramento encontra-se a aproxi
madamente 2,5 km a jusante da cachoeira Von Marthius. Ocorre 
rocha vulcânica ácida formando uma pequena ilha, tendo coloração 
róseo-escura quase arroxeada, com faixas de espessuras milimétri
cas, descontínuas, de coloração cinza-escuro. Em amostra de mão 
a textura assemelha-se à eutaxftica, contendo além disso cristais 
anédricos e subédricos, róseo-claros, provavelmente de 
K-feldspato, em meio à massa fundamental róseo-escura. Dar até a 
foz do córrego das Pedras ocorrem contínuos afloramentos dessa 
unidade, exibindo pouca variação textura!. Após a cachoeira Pe
dras, que é edificada por rochas sedimentares, voltam a aparecer 
afloramentos de rocha vulcânica ácida, principalmente riolitos, que 
se estendem para as margens do rio, formando pequenos morros, e 
ao longo do mesmo, por uma extensão.de 18 km aproximadamen
te. quando são recobertos por rochas sedimentares da Formacão 
Cubencranquem, bastante tectonilzadas. A aproximadamente 
22 km a jusante da ilha dos Pírararas ocorrem vulcânicas piroclásti
cas na forma de brecha ou aglomerado, bastante fraturado e cata-

clasado A 2 km para jusante deste ponto aparece andesito porfiríti
co, com cristais provavelmente de K-feldspato, euédricos a subédri
cos, imersos em matriz afanítica cinza-escuro. A partir daí até cerca 
de 1 3 km para jusante distinguem-se afloramentos descontínuos 
dessa unidade litoestratigfáfica representados ora por riolitos a rio
dacitos, ora por brecha ou aglomerado vulcânico; em alguns locais 
são cortados por granitos subvulcânicos. Daí até aproximadamente 
1 2 km a montante da foz do rio Liberdade ou Comandant'l Fontoura 
a unidade está restrita à margem esquerda do rio Xingu, afetada por 
falhamentos, onde adquiriu aspecto cataclástico. No leito do córre
go Capivara encontra-se vulcânica porfirftica ácida a 2 km de sua 
foz, e a 6 km dali vulcânica afanítica com aspecto de vidro No leito 
do rio Xingu volta a aflorar a Formação lriri a cerca de 5 km a jusan
·te da foz do rio Liberdade ou Comandante Fontoura, onde blocos de_ 
rocha vulcânica se fazem presentes, na vertente de uma pequena 
elevacão localizada à margem direita do rio. A 1 6 km desse ponto 
está presente o contato discordante entre a Formação lriri e Com
plexo Xingu sendo que entre os dois pontos ocorrem afloramentos 
de granitos relacionados à Suíte Intrusiva Rio Dourado e esse com
plexo. A 2 km mais à frente visualiza-se, na margem esquerda do 
rio, uma elevação com vertentes abruptas, contendo blocos métri
cos irregulares, de coloração rósea com pontos escuros e averme
lhados devido à presença de fragmen}os angulosos, centimétricos a 
decimétricos, polilitológicos, imersos em matriz muito fina a afaníti
ca, classificada como brecha vulcânica ácida. Desse ponto até 
24 km para montante despontam, descontinuamente, vulcânicas 
ácidas associadas a granito subvulcânico ou microgranito. A 20 km 
a montante da foz do ribeirão da Paz notam-se blocos de rocha vul
cânica situadas na vertente de pequena elevação localizada na mar
gem direita do rio Xingu A 6 km a jusante deste ponto expõem-se 
lajeiros da rocha vulcânica ácida com aspecto cataclástico. A 5 km 
a montante do córrego da Voadeira aparecem, na margem direita do 
rio Xingu, afloramentos de rocha vulcânica ácida cataclasada, na 
base de uma região montanhosa edificada por sedimentos da For
mação Cubencranquém. A 5 km desse ponto voltam as ocorrências 
de brecha vulcânica no leito do rio A cerca de 2 km a jusante da foz 
do rio retita ou Porto Alegre, foi efetuado um perfil partindo-se do 
rio Xingu, em direção à serra que se demora na margem esquerda do 
referido rio. A secão mostrou, na base, rocha vulcânica ácida algo 
cataclasada que ~e subpõe a sedimentos quartzo-arenfticos da For
mação Gorotire. A aproximadamente 7 km a jusante da foz do rio 
José Bispo identifica-se rocha vulcânica, provavelmente um andesi
to porfirftico, mostrando grãos milimétricos, incipientemente orien
tados, imersos em matriz cinza-escuro muito fina a afanftica Nesse 
trecho, a Formação lriri encontra-se restrita à margem direita do rio 
Xingu. 

No rio Petita ou Porto Alegre a aproximadamente 5 km de sua 
foz, ocorrem afloramentos de and~itos porfirfticos, enquanto que 
no rio Jarina ou Juruna aparecem riolitos porfirfticos a cerca de 1 5 a 
20 km de sua foz. 

Ao longo da rodovia BR-1 58, no início da zona serrana que cons
titui a serra do Tapirapé, pelo seu bordo setentrional, há um corte da 
estrada medindo 50 m de extensão por aproximadamente 5 m de 
altura, expondo um riodacito a riolito de textura porfirítica contendo 
fenocristais de quartzo e feldspato em matriz afanftica de coloração 
cinza-escuro. Na porção centro-leste da Folha SC.22-Y-D permane
cem restos isolados da Formação lriri, constituindo morrotes próxi
mos à lagoa do Magalhães. Para se atingir esse acidente geográfico 
deve-se percorrer um ramal que liga a MT-242 à localidade Pontinó-
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polis, a aproximadamente 5,3 km desta localidade Na rodovia BR-
080, 1 5 km a oeste da fazenda Bonsucesso assoma riolito de colo
racão castanho-avermelhada, textura porfirítica, contendo fenocris
tai·s de feldspato alcalino em matriz afanítica Na estrada que liga a 
localidade de Barreira do Campo, no rio Araguaia, à Agropecuária 
Vale do Rio Dourado, no rio Fresco, afloram rochas vulcânicas após 
a fazenda Guará-Pará, classificadas como riolito a riodacito catacla
sados ou não, constituindo corpos isolados, ou como bordas de cor
pos graníticos intrusivos 

Nas áreas de interflúvio, onde inexiste acesso terrestre, o con
trole de campo foi feito com o auxílio de helicópteros, o que propor
cionou a observação de inúmeros afloramentos de rochas vulcâni
cas ácidas a intermediárias da Formação lriri, mormente a leste do 
rio Xingu, noroeste da área em pauta. 

C) Posição estratigráfica 

O relacionamento estratigráfico das rochas vulcânicas do Supergru
po Uatumã com as coberturas de plataforma representadas, princi
palmente, pelo Grupo Beneficente e Formação Gorotire tem sido um 
assunto polêmico O primeiro foi definido por Almeida & Nogueira 
Filho (op cit ) como constituído por rochas metamórficas da fácies 
xisto verde, representadas por quartzitos, ortoquartzitos e ardósias, 
com o desenvolvimento unicamente de clorita e sericita, " .. típicas 
de metamorfismo regional em seu mais baixo grau" Liberatore et 
alii (op cit J posicionaram as Efusivas Ácidas, mapeadas na área do 
Projeto Aripuanã- Sucunduri, sotopostos ao Grupo Beneficente, e 
consideraram que: "O mesmo metamorfismo de epizona que trans
formou os arenitos em quartzitos de baixo grau foi responsável pela 
devitrificação, cloritização da biotita, sericitização dos feldspatos e 
aparecimento de epídoto nas efusivas" Silva, G H et alii I 1974) e 
Santos et alii (1974, 1975) colocaram a Formação lriri acima do 
Grupo Beneficente, tido como sítio onde se instalou a Faixa Orogê
nica Aripuanã- Teles Pires, não considerando o suposto metamor
fismo que afetou as vulcânicas como admitido por Liberatore et alii 
(op cit J Santos (1977), baseado principalmente nos trabalhos do 
Projeto RADAMBRASIL (Folhas SC 21 e SC 20), atribuiu o meta
morfismo, que se dizia regional, do Grupo Beneficente a efeitos di
nâmicos e/ou termais, calcado em bases petrográficas Neste caso, 
para Santos (op cit ), compatível seria a existência de rochas vulcâ
nicas ametamórficas, recobertas por este grupo, o que levou a ad
mitir este posicionamento Leal et alii ( 1978) consideraram a For
mação lriri, sotoposta ao Grupo Beneficente, e as vulcânicas do rio 
Roosevelt, denominadas de Formação Roosevelt, mais novas que 
este grupo Silva et alii (1979) afirmaram: " os autores tiveram 
oportunidade de efetivar vários perfis, onde na interpretação preli
minar havia a delimitação de contatos entre rochas sedimentares e 
vulcânicas, tendo sido constatado in loco que, tanto na borda norte 
como na sul da chapada do Cachimbo, cortada pela rodovia BR-1 53 
(Cuiabá-Santarém), como também na borda sul da serra dos Apia
cás, pelos rios Teles Pires e Juruena, a presença de rochas vulcâni
cas ácidas da Formação lriri sotopostas aos sedimentos do Grupo 
Beneficente" Os autores desse trabalho acreditam que o Grupo Be
nificente seja penecontemporâneo à Formação Gorotire, ou unida
des homotaxiais presentes na Plataforma Amazônica, podendo 
aquele grupo apresentar passagem lateral para esta, em termos de 
ambiente de sedimentação, hipótese já aventada por Pessoa et alii 
(1977) e Montalvão & Bezerra (1979) Desse modo o Vulcanismo 
lriri que insofismavelmente se sotopõe às coberturas Beneficente, 
fatalmente manter-se-ia em mesma posição estraúgráfica com rela
cão à Forma cão Gorotire Porém, Almeida et alii ( 1979), evocando 
; trabalho cÍe Araújo et ali i ( 197 5), realizado para o Convênio 
UFPa-Missouri-Rolla, na serra dos Carajás, admitiram que o Gra
nito Central ali mapeado seria intrusivo na Formacão Gorotire e nãc 
na Formação Rio Fresco conforme houvera sido p.roposto por Silva, 
G G da et alii (op cit ); no mesmo trabalho Almeida et alii (op cit) 
situaram o "Grupo" Uatumã sobreposto à Formação Gorotire, argu
mentando nunca terem sido descritos, petrograficamente, fragmen
tos de rochas vulcânicas nessa formação. Este raciocínio é facil
mente contestado, considerando-se que, em alguns perfis efetua

, dos pelos autores deste relatório, foram constatadas zÇJnas serra-
nas edificadas por rochas sedimentares da Formacão Gorotire em 
assoalho de rochas vulcânicas, às vezes, desenvolv~ndo conglome-
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rado basal com seixos desta litologia. Lembra-se, ainda, a posicão 
estratigráfica do Grupo Roraima, unidade perfeitamente correla~io
nável ao Grupo Beneficente e Formação Gorotire, que assenta-se 
sobre os vulcânitos da FÓrmacão Surumu, no Território Federal de 
Roraima, fato perfeitamente c~nsagrado Contudo, acredita-se que 
essas coberturas contenham, localmente, intercalação de rochas 
vulcânicas Portanto, a Formação lriri assenta-se sobre o Complexo 
Xingu, é recoberta discordantemente pela Formação Gorotire e 
cortada pela Suíte Intrusiva Rio Dourado Na coluna estratigráfica 
deste trabalho, é mais nova que o Grupo Santo Antônio e, com ba
ses geocronológicas, é temporalmente homóloga à Suíte Intrusiva 
lpueiras, e colocada no Pré-Cambriano Médio a Superior 

D) Geocronologia 

Ramgrab & Santos ( 1974) apresentaram um resumo histórico da 
evolucão das idades atribuídas ao Vulcanismo Uatumã, citando di
verso~ trabalhos que até a metade da década de 60 atribuíam a es
sas rochas idades tais como cambroordovicianas, pré-silurianas, 
cambrianas ou eopaleozóicas Concluíram também que à medida 
que aumentavam os conhecimentos sobre esse vulcanismo sua 
idade tendia a tornar-se mais antiga. Amaral et alii (1 970), através 
de datações pelo método K/Ar, divulgaram um resultado de 1.200 
± 300 MA Silva, G G da et alii ( 1 974) referiram-se aos resultados 
apresentados por Amaral ( 1 971) e Base i ( 1 974). que mostraram 
fsócronas de referência de 1 645 ± 83 MA e 1 693 ± 21 MA res
pectivamente, para os riolitos da Formação lriri. Silva, G H. et alii 
(op cit) relataram que a Formação lriri apresenta idades no interva
lo de 1 400-1 600 MA, constituindo um episódio mais recente que 
aquele verificado na área da Folha SB 21 Tapajós e SB 22 Ara
guaia, onde isócronas de 1 700 MA foram estabelecidas pelo méto
do Rb/Sr Basei (1974b), estudando a geocronologia do magmatis
mo ácido da região meridional di! Amazônia, admitiu a existência de 
três episódios vulcânicos, sendo que dois deles ocorreram por volta 
de 1. 720-1 560 MA, denominados lriri-Jamanxim e 
Aripuanã- Teles Pires A terceira faixa, observando-se os dados de 
Priem et alii ( 1971), ocorreu no Território de Rondônia, representan
do um importante episódio com cerca de 1 000 MA Em vista dis
so, Basei (op cit) admitiu que a formação dessas rochas se deu em 
três fases distintas, e que essas idades parecem indicar uma migra
ção dos focos magmáticos de NE I 1 700 MA) para SO I 1 000 MAl 
Almeida (1974al situou o evento vulcanoplutõnico representado 
pelo "Grupo" Uatumã, 1no intervalo de 1 ]Q_0-1 400 MA Montai
vão (19751 atribuiu ao episódio Uatumã um intervalo de 1.900 a 
1 500 MA, portanto 400 MA de duração Santos et alii ( 19751 
apresentaram isócrona Rb/Sr de 1 700 MA para a Formação lriri na 
área da Folha SB 21 Para lssler (19751 o ciclo vulcanogênico no 
Craton Guianês ocorreu entre 1 890-1 .300 MA, com uma duração, 
portanto, de 5 90 MA Base i I 19 7 7) dividiu o vulcanismo da região
Amazônica em quatro conjuntos vulcânicos denominados respecti
vamente Surumu-lricoumé (1 859 ± 24 MA), lriri-Uatumã 
( 1 71 5 ± 32 MA), Teles Pires- Traíra ( 1 500 MAl e São Lourenço 
( 1 140 ± 46 MAl O Vulcanismo Surumu-lricoumé constitui o 
conjunto vulcanossedimentar Surumu- Roraima, molassóide do Ci
clo Transamazónico O Vulcanismo lriri-Uatumã faz parte do con
junto vulcanossedimentar lriri-Gorotire, representativo de um epi
sódio de reativação do tipo reflexa (Shcheglov, 19701, ou reaviva
ção (Nagibina, 19671, que teria como causa indireta o desenvolvi
mento, ao longo de toda a borda oeste da Província Radiométrica 
Transamazônica, da faixa móvel Juruena-Rio Negro Esta faixa 
móvel, que é caracterizada ao norte da Sinéclise do Amazonas, nas 
Folhas NA. 1 9 Pico da Neblina e SA 19 Içá e a sul é limitada pelo 
Grupo Beneficente, teve seu clímax metamórfico próximo a 1 650 
MA, e o término dos episódios tectomagmáticos ao redor de 1 . 500 
MA Como resultado, houve a formação do conjunto vulcanossedi
mentar Teles Pires- Beneficente, onde se insere o Vulcanismo Te
les Pires- Traíra, marcando o início de cratonização da área O vul
canismo São Lourenço pertence ao conjunto tectonomagmático, 
datado entre 1. 200 e 1 400 MA, que define a Província Radiomé
trica Rondónia Portanto, para Basei (op cit ), a cratonização dare
gião Amazónica não ocorreu de maneira uniforme em toda a sua ex
tensão, ao término de um único ciclo, mas sim após vários episódios 
Jectonomagmáticos sc'llore mais novos de NE para SO Basei (op 



cit ). referindo-se à gênese desse vulcanismo, disse: " a formacão 
dessas rochas ocorreu a partir da diferenciação de material result~n
te da fusão parcial ou total do material crustal" Episódios de gera
ção de magma teriam ocorrido próximo a 1 850 MA, tendo-se repe
tido próximo a 1 700, 1 500 e finalmente a 1 000 MA, formando 
os conjuntos vulcânicos através de migração regional dos focos 
magmáticos de NE para SO Leal et alii I 1978) consideraram o vul
canismo mapeado na área da Folha SC 20 Porto Velho como For
mação Roosevelt, com idade isocrônica de 1 696 ± 96 MA e razão 
inicial de O 7026 ±O 0009 Apresentaram, também, um outro dia
grama onde computaram os valores das vulcânicas ocorrentes na 
Folha SC 21 Juruena e os da Formação Roosevelt tendo como re
sultado a idade 1 582 ± 32 MA Tassinari, Teixeira e Siga Júnior 
I 1 9 7 8) fizeram comentários cronoestratigráficos abrangendo a re
gião das chapadas de Cachimbo e Dardanelos, localizados a ociden
te da área em pauta, nos domínios da área da Folha SC 21 Juruena 
No tocante ao vulcanismo ácido a intermediário daquela região, 
posicionaram-se no intervalo de 1 600-1 500 MA, admitindo que 
idades mais antigas, como 1.700 MA, podem ser encontradas no 
oriente, haja vista ali o embasamento apresentar idades transama
zônicas Silva et alii I 1980) apresentaram isócrona Rb/Sr para as 
vulcânicas da Formação I ri ri, na área da Folha SC. 21, com idade de 
1 586 ± 36 MA Cordani et alii I 1979), baseados no estudo geoló
gico e geocronológico da região Amazônica, propuseram um mode
lo evolutivo baseado no desenvolvimento de sucessivas faixas mó
veis ao redor de um fragmento estável antigo, denominado Provín
cia Amazônica Central, estabilidade esta alcançada em épocas mui
to antigas, haja vista a presença de inúmeras sequências vulcanos
sedimentares com idades variadas, inclusive algumas do Transama
zónico A Faixa Móvel Maroni-ltacaiúnas, desenvolvida entre 
2 000 a 2.200 MA, causou atividade magmática reflexa sobre a 
Província Amazônica Central, com a formação de vulcanismo subse
quente (Formações Surumu, Caicara e lricoumé) e granitos Após a 
,estabilização desta faixa móvel, desenvolveu-se na borda ocidental 
na Província Amazônica Central o Cinturão Móvel Rio 
Negro-Juruena, com fase sintectônica a cerca de 1 700 MA, e o 
vulcanoplutonismo denominado Teles Pires, manifestando-se por 
volta de 1 580 MA, associado à fase de transicão da estabilizacão 
tectônica .desta faixa móvel A leste da· Faixa Móvel .Rio 
Negro-Juruena, apresentando contato difuso com esta, aparece a 
Faixa Móvel Rondoniana, com fase sintectónica há cerca de 1 400 
MA e vulcanismo subsequente representado pelas lavas ácidas da 
região de São Lourenço, datadas em 1 100 MA 

Como se vê, os valores radiométricos apresentados para este 
vulcanismo, e aqueles propostos para o Complexo Xingu, são extre
mamente variáveis Explicações para esta discrepância foram feitas 
por Basei (1974a e 1977), Tassinari, Teixeira e Siga Júnior (1978) 
e Cordani et.alii (1979). fundamentadas mais em teorias e valores 
radiométricos do que na necessária comprovacão no terreno, re-
caindo assim no campo das especulações. · 

Na área da Folha SC 22 Tocantins foram selecionadas 11 amos
tras para serem analisadas pelo método Rb/Sr, cujos dados analíti
cos encontram-se na Tabela 1 XV Essas amostras foram plotadas 
em diagrama isocrônico Rb/Sr de referência, que forneceu uma isó
'crona de 1.856 ± 29 MA e uma relação inicial SrB7fSrB6 de O 704 
± O 002 (Fig 1 32). 

O valor obtido para a razão inicial Sr87 tsrB6 dessas rochas vulcâ
nicas permite considerar que a idade obtida é indicativa da época de 

formação do conjunto vulcânico, e que essas lavas evoluíram a par
tir de material proveniente de níveis elevados do manto superior, 
acompanhados, possivelmente, de fusão parcial de material crustal 
com baixa relação Rb/Sr A idade obtida para estas rochas vulcâni
cas é semelhante àquelas conseguidas por Base i I 19 77) para o Vul
canismo Surumu-lricoumé na parte norte da Plataforma Amazt>ni
ca e por Snelling e Berrangé (1970) para a Formação lwokrama na 
República da Guiana Admite-se que esta manife~tação vulcânica 
intermediária a ácida ocorreu na fase final da Orogênese Transama
zónica, em torno de 1 850 MA, tendo caráter subsequente à fase 
sincinemática principal desse ciclo, com granitos subvulcânicos as
sociados indicativos de um estágio mais tardio, que se esparrama
ram sobre rochas já estabelecidas tectonicamente 

E) Petrografia 

As rochas da Formação lriri, registradas no presente trabalho, estão 
representadas por dacitos, andesitos, riodacitos e riolitos, de um 
modo geral porfiríticos e com frequentes estruturas fluidais, além de 
tufos soldados e tufos de cristais de composição riodacítica, tufos 
cristalovítreos e vítreos, tufos de cristais de composição dacítica, 
arenito tufáceo, bem como brechas vulcânicas fortemente cisalha
das 

I Dacitos e andesitos 

Estas rochas são de coloração cinza, cinza-escuro ou cinza
esverdeado, de textura porfirítica e matriz em geral afanítica, onde 
se encontram mergulhados fenocristais de feldspatos (plagioclásío 
e álcali-feldspato) e quartzo como elementos principais; no entanto, 
ocorrem, algumas vezes, fenocristaís de biotita, hornblenda e opa
cos Sulfetos disseminados são raros 

Observações microscópicas revelam matriz de textura micro
cristalina, às vezes pilotaxítica, ou ainda com variações entre granu
lar e feltrosa Estrutura fluida I é observável algumas vezes e, em ou
tras, deu-se o desenvolvimento de zonas de granulação mais gros
seira, sem no entanto formação paralela da estrutura eutaxítica 
Normalmente a composição é felsítica, onde às vezes é possível dis
tinguir os grãos de quartzo e feldspato Num dos exemplares estu
dados, a textura eutaxítica deixa antever uma estrutura dinâmica 
do plagioclásio Opacos microgranulares (muitas vezes, formando 
agregados orientados), apatita, zircão e titanita são os acessórios 
mais comuns Clorita, epídoto, carbonato, sericita e minerais de ar
gila são produtos de alteração. 

Entre os fenocristais o plagioclásio é o mais abundante 
Apresenta-se em geral com tendência euedral a subedral, neste ca
so, via de regra geminado segundo a lei da Albita Este mineral às 
vezes apresenta belas estruturas de zoneamento, e em outras está 
fraturado e invadido pela matriz ou então se encontra fortemente 
argilizado ou saussuritizado Fenocristais com composição em tor
no de An40 foram detectados; no entanto, na maioria das vezes, es
tes cristais estão fortemente zonados, e a falta de seção adequada 
e presença de alterações dificultaram a determinação das composi
ções 

O álcali-feldspato é raro e exibe estruturas pertíticas apenas per
ceptíveis, e geminações Carlsbad Argilizações também lhes mas
caram muitas vezes as feições características primárias 

O quartzo apresenta-se como fenocristais bem formados ou ar
redondados, e com bordas de corrosão magmática. Formas bipira-

TABELA 1 XV 
Dados anaHticos Rb/Sr para o vulcanismo ácido a intermediário da Formação lriri 

(*) No CAMPO FOLHA UTOLOGIA No LAB Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87tsr86 sr87tsr86 IDADE (MA) REF 

057 OH-LT-2 se 22-Y-A Qz-Pórfiro 3461 156,9 180,9 2,53 0,7712 1 760 ± 89 NT 
058 RON-4 A se 22-Y-8 Riodacito 3637 397,4 42,71 28,17 1,4516 1819±55 1 
059 RON-4.8 SC.22-Y-B Riodacito 3553 279,1 64,6 12,93 1,0507 1.858 ±56 1 
060 RON-5 se 22-v-s Riodacito 3554 166,0 218,5 2,21 0,7619 1 788 ± 94 1 
061 511-AZ-22 1 SC.22-Z-B Rio li to 4425 139,0 382,7 1,05 0,7344 - NT 
062 4 76-BC-PB-261 se 22-v-s Riodacito 4166 290,2 90,5 9,52 0,9647 1 910± 54 NT 
063 476-BC-PB-217 se 22-V-D Andesito 4165 224,7- 104,3 6,34 0,8740 1 874 ±59 NT 
064 SNFD-AZ-23 5 SC.22-V-A Riodacito 4169 140,3 234,3 1,74 0,7523 - NT 
065 SNFD-BG-207 .1 se 22-v-s Riodacito 4168 160,0 135,0 3,46 0,7905 1.758 ± 70 NT 
066 SNFD-LT-30 se 22-v-s Granófiro 4244 153,4 46,05 9,84 0,9511 1740±41 NT 
067 SNFD-LT-32 se 22-V-A Riolito 4164 152,0 34,08 13,28 1,0667 1 902 ± 45 NT 

(Sr87tsr861i = 0,705. Referências: NT = Neste Trabalho; 1 = Tassinari & Basei (1980) (*!,Números seqüenciais, plotados na Figura 1.2 
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midais são frequentes e algumas vezes encontra-se fortemente fra
. turado, partido e invadido pela matriz 

Como fenocristais máficos foram registrados biotita e hornblen
da A biotita é castanho-amarelada a castanho-escura, com feno
cristais euedrais, enquanto a hornblenda é encontrada apenas como 
relictos ainda preservados em pseudomorfos quase totalmente 
substituídos por tremolita-actinolita, clorita e epídoto 

Como produtos de alteração, são comuns saussuritização e argi
lização dos feldspatos, e cloritização da biotita Leucoxênio tam
bém pode, às vezes, ser observado sobre opacos 

11 Riodacitos 

Estas rochas são em geral de coloração cinza com passagens do 
cinza-escuro ao cinza-avermelhado e castanho-acinzentado, têm 
textura porfirítica com matriz afanítica, muitas vezes orientada, e 
fenocristais de quartzo e feldspatos de granulacão média. 

Observações microscópicas revelam matriz ~icrogranular a crip
tocristalina, estruturas de fluxo, e às vezes uma estrutura eutaxítica 
bem desenvolvida As estruturas de fluxo são delineadas pela pre
sença de lentes quartzosas e de cordões alongados e ondulados de 
opacos microgranulares Estes opacos formam outras vezes esfe
rulitos arranjados segundo diminutos trends curvilíneos ou retilí
neos 

Esta matriz apresenta, em certos exemplares, aspecto tufáceo e 
as estruturas lineares mostram-se fortemente contorcidas. Podem 
ser observados fragmentos quartzosos diminutos e angulosos bem 
como aglomerados quartzosos A composição é essencialmente fel
sítica com pequenos e variados graus de enriquecimento em opa 
cos, além de apatita e mais raramente biotita 

Os fenocristais são representados por feldspatos (plagioclásio, 
microclínio e ortoclásio), quartzo e raras biotitas Em geral o plagio
clásio domina sobre o álcali-feldspato; este é geminado segundo a 
lei da Albita, sendo a estrutura zonada pouco comum Apresentam
se variavelmente sericitizados, saussuritizados e carbonatados O 
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álcali-feldspato é caracterizado ora por leves estruturações pertíti
cas ora pela ausência de geminações, ao contrário do plagioclásio 
Estes minerais podem mostrar baías de corrosão magmática Am
bos encontram-se fortemente tensionados São frequentes inva
sões nas microfraturas de agregados de minerais secundários em 
material da matriz 

O quartzo tem ocorrência restrita como fenocristal, estando 
muitas vezes ausente como ta I, e em outras forma cristais indivi
dualizados de granulação um pouco maior que a da matriz 

A biotita tem ocorrência rara, e quando está presente encontra
se normalmente em processo de alteração com forte liberação de 
óxido de ferro e produção de clorita 

Ainda com referência aos aspectos texturais, deve ser ressalta
do que os fortes efeitos de tensão e fraturamento, além da rotação 
dos fenocristais, associados aos aspectos de contorção da matriz, 
fornecem uma forte idéia de fluxo sob tensão ou em estágio de plas
ticidade muito baixo 

111. Riolitos 

Estes têm tons entre o castanho-claro a castanho-escuro, passando 
a cinza-escuro A textura é sempre porfirítica, sendo caracterizada 
por matriz afanítica e silicosa, onde estão imersos fenocristais de 
álcali-feldspato, plagioclásio e quartzo Os fenocristais têm, em ge
ral, dimensões milimétricas, e não costumam exceder a 20% do to
tal da amostra Destaque no éntanto deve ser dado à amostra eti
quetada com o número SNFD/BC/194 2-SC 22-V-C -,onde fe
nocristais levemente rosados e centimétricos de álcali-feldspato 
encontram-se em matriz afanítica cinza-escuro e abrangem 40% do 
total da amostra 

Todas as rochas revelam, sob observação microscópica uma 
textura porfirítica, com matriz microcristalina a microgranular, evi
denciando ocasionais intercrescimentos granofíricos e frequentes 
estruturas esferulíticas Cordões alongados de opacos microgranu
lares com associações de epídoto e titanita bem como lentes ex't1 e-



mamente achatadas de quartzo microgranular, além de biotitas 
orientadas, geram frequentemente estruturas de fluxo 

Sob o ponto de vista composicional são essencialmente felsíti
cos com enriquecimento variado de opacos, epídoto e biotita, além 
de carbonato, clorita e sericita, e dos acessórios titanita, zircão, 
apatita e, ocasionalmente, anfibólio. Deve ser destacado que num 
dos exemplares analisados a matriz é caracterizada por um agrega
do felsítico micro a criptocristalino rico em nuvens de opacos e com 
abundantes preservações de estruturas vítreas. 

O álcali-feldspato é representado por microclínio e ortoclásio 
com geminações Albita~Periclíneo e Carlsbad respectivamente Os 
cristais variam dominantemente de subedrais a euedrais; exsolução 
pertítica e argilização são comuns; algumas vezes, mostram baías 
de corrosão magmática A presença desta feição nos feldspatos, 
bem como a geminação perfeitamente caracterizada do microclínio, 
pode indicar que os álcali-feldspatos pertíticos tabulares trata-se, 
em sua maioria, de formas de baixa temperatura (ortoclásio) cristali
zados sob condicões intratelúricas e posteriormente corroídos, em 
vez de forma de ·alta temperatura (sanidina)., 

O quartzo ocorre de um modo geral como cristais pouco desen
volvidos e pouco abundantes, com freqúentes formas bipiramidais e 
baías de corrosão magmática. O plagioclásio, também presente em 
pequena quanttdaae, apresenta em geral formas subearais a eue
drais, gemi nação segundo a lei da Albita e os mais variados graus de 
sericitizacão e saussuritizacão. Associados aos fenocristais pode
se ainda 'citar pseudomorf~s de minerais ferromagnesianos agora 
totalmente substituídos por clorita e opacos, e minerais opacos indi
viduais largamente euedrais coroados por anéis de leucoxênio. 

IV. Vulcanitos piroclásticos 

Engloba-se aqui uma seqüência de vulcanitos piroclásticos de com
posição variando entre dacítica e riodacítica com dominância da úl
tima sobre a primeira 

São rochas acastanhadas, que variam do castanho-claro
rosado, quando afetadas por alterações intempéricas, ao castanho
avermelhado (vermelho-tijolo) e ao castanho-escuro naquelas inal
teradas Macroscopicamente são rochas afaníticas, fortemente 
compactadas e dotadas de fraturamento concoidal, enquanto ou
tras apresentam textura clástico-vulcanoclástica e estruturas estra
tificadas A gra~-,lação varia de muito fina a grossa, com maior inci
dência no intervalo de fino a médio. Merece destaque uma amostra 
do rio Xingu, caracterizada, microscopicamente, como um tufo ví
treo, e que exibe em amostra de mão estruturas de fluxo que lem
bram estratificações cruzadas 

Ao microscópio são caracterizados por textura piroclástico
vulcanoclásticas denotando componentes vítreos e fragmentários 
associados nas mais diversas proporções Assim, têm-se tufos de 
cristais onde a quantidade de matriz não excede 40% do total da ro
cha. Passa-se ,daí para rochas em que aqueles dois elementos ocor
rem em quantidades aproximadas, com predomfnio ora de um oró!l 
de outro (tufos cristalovítreos) e, subseqüentemente, para tufos ví
treos pela diminuição dos fragmentos a percentagens inferiores a 
10%. 

V. Tufos de cristais riodacíticos 

Estas variedades litológicas ocorrem em poucas amostras. Apre
sentam uma textura piroclástica, caracterizada por uma quase tota
lidade de fragmentos de granulação que vão de dimensões micro
métricas até cerca de 0,25 em, e por uma quantidade reduzida de 
matriz muito fina que não excede 20% do volume total da amostra 

A matriz de textura micro a criptocristalina tem composição fel
sftica; encontra-se enriquecida em opacos microgranulares e apre
senta concentrações locais de carbonato Sofreu efeitos de devitri
ficação que foi obscurecida por alterações e impregnações de óxi
dos ou hidróxidos de ferro. 

Os fragmentos exibem-se, de um modo geral angulosos, sendo 
que alguns mostram-se em forma de lascas. Minera logicamente são 
representados por quartzo (o mais abundante). álcali-feldspato, pla
gioclásio, vidro e raros fragmentos de rocha. 

Os fragmentos de quartzo exi~em freqüentes bordos de neo
crescimento Os feldspatos estão geminados segundo a lei da Albi
ta ou da Albita~Periclfneo e apresentam variado grau de argilização 

e sericitizacão dificultando uma avaliacão mais precisa de suas 
quantidade~ relativas; no entanto, tanto' quanto pôde ser observa
do, o plagioclásio excede um pouco o álcali-feldspato Verifica-se 
um predomínio do feldspato entre os cristais 

Os fragmentos de vidro são incolores ou castanho-escuros; exi
bem enriquecimento em opacos microgranulares e assumem for
mas de tendência ora esférica ora arredondada Muscovita, epído
to, apatita e zircão ocorrem como acessórios 

VI. Tufos cristalovítreos riodacíticos 

Estas rochas são caracterizadas por uma mistura mais ou menos 
homogênea de fragmentos minerais e matriz vítrea devitrificada em 
quantidades variadas, porém, aproximadamente iguais, com o pre
domínio ora da matriz ora dos fragmentos 

Em alguns exemplares a matriz mostra belas estruturas vítreas 
com formas estiradas e torneadas, formando ramificações alonga
das e complexas, entre os fragmentos minerais Varia de incolor a 
castanho-claro e é também constituída por material devitrificado e 
agregados microgranulares de opacos 

Dentre os fragmentos a granulometria está em torno de O, 15 
mm O quartzo é o componente mais abundante, ocorrendo com 
formas alongadas ou triangulares com terminações arredondadas 
ou pontiagudas Os feldspatos mostram-se carentes de sistemas de 
geminação bem desenvolvidos, no entanto é possível identificar-se 
alguns fragm&ntos de plagioclásio e microclínio em conseqüência 
de suas geminações tfpicas É interessante notar que alguns grãos 
aestes minerais mostram formas perfeitamente arredondadas 
Fragmentos de vidro exibem tendência esférica e lenticular e foram fi
namente devitrificados produzindo um agregado microfelsftico 
incolor-amarelado, muitas vezes, rico em sericita 

Em uma das amostras notou-se, mesmo macroscopicamente, 
uma estrutura bandeada, onde a matriz vítrea dá lugar a uma poeira 
tufácea, levemente devitrificada A rocha em questão recebeu a de
nominacão de tufo cristalovítreo com bandeamento rítmico, e é 
constit~ída por leitos de espessura milimétrica de cinza-vulcânico 
de granulação micrométrica, textura criptocristalina (devitrificada). 
composição felsítica fortemente enriquecida em poeira de Opacos, 
além de poucas e diminutas palhetas de sericita Intercalam-se a es
tes leitos outros de espessura milimétrica e granulação um pouco 
mais grosseira (9,5 mm) compostos essencialmente por fragmen
tos angulares de quartzo e, subordinadamente, de rochas. 

Ressalte-se que o quartzo das partes mais finas apresenta-se 
com frequentes formas estiradas e curvas, e está associado a cinza
criptocristalino 

VIl Tufos vftreos 

No conjunto foram colocadas as rochas com menos de 30% de 
fragmentos minerais, caracterizadas por matriz devitrificada, extre
mamente rica em estruturas alongadas, curvilíneas, associadas em 
longos encadeamentos paralelos ou em ramificações complexas e 
de truncamento brusco Algumas das amostras chegam a conter 
percentagens inferiores a 1 O% de grãos, compostos por fragmen
tos de quartzo, feldspatos, vidro, cristobalita e rochas vulcânicas; o 
quartzo apresenta formas de semi-esfera, meia-lua, foice e disco 
achatado, além de formas angulares. Os feldspatos são raros Entre 
os fragmentos de vidro predominam as formas esféricas, arredon
dadas, concóide, tendências cilfndricas e ósseas, sendo poucas as 
formas retangulares ou quadráticas e, em termos de cor, variam de 
incolores a castanho-escuro quase preto, passando pelo castanho
claro. Os fragmentos de rochas são raros e representados por tufos 
cristalovftreos e rochas silicosas microcristalinas. 

É interessante ressaltar a ocorrência de quartzo formando co
roas em torno dos fragmentos. Estes, em alguns locais, formam ní
.veis de maior concentração numa tendência a estruturas estratifica
das, podendo-se notar uma dominância do álcali-feldspato sobre o 
plagioclásio Foram notados raros cristais bipiramidais de quartzo. 

VIII Metatufos dacíticos 

Esta variedade litológica foi registrada em apenas um local da área. 
Trata-se de rochas verde-acinzentadas a cinzentas, de textura fina 
com bandeamento eutaxítico, ou textura porfirftica com fenocris-

,GEOLOGIA/89 



tais de granulação média e fragmentos centimétricos de rochas, 
imersos em matriz afanítica 

À observação microscópica mostram textura vulcanoclástica 
com matriz micro a criptocristalina cujos caracteres originais foram 
obliterados em maior ou menor intensidade pelo metamorfismo (au~ 
tometamorfismo) Por outro lado, os "pseudofenocristais" obser~ 
vados macroscopicamente revelam~se em sua maioria como frag~ 
mentos minerais Entre os fragmentos encontram~se: plagioclásio, 
álcali~feldspato, quartzo, além daqueles de rocha, cuja ocorrência é 
bastante restrita, mas representados por vulcânicas andesíticas e 
riolíticas, vulcânicas vítreas e metassedimentos À matriz de com~ 
posição microcristalina associam~se ainda sericita, biotita, epídoto, 
clorita e anfibólio, além de alguns opacos e lascas diminutas de pia~ 
gioclásio e quartzo de formas angulosas e pontiagudas 

O plagioclásio é o mineral mais abundante entre os fragmentos e 
fenocristais; estes últimos mostram~se quebrados e invadidos por 
produtos de alteração Os fragmentos de rochas tiveram suas ca~ 
racterísticas originais obliteradas pelo autometamorfismo. Fenocris~ 
tais corroídos de plagioclásio e sanidina são observados na amostra 

IX. Arenito tufáceo 

Algumas amostras coletadas na área possuem raras estruturas que 
lembram formas semilunares, ósseas distorcidas e fluxo, que suge~ 
rem a presença de material devitrificado na matriz No entanto, seja 
pela quantidade desta seja pelas distorções decorrentes do grau de 
empacotamento e o enriquecimento da mesma em óxido de ferro, 
torna~se difícil uma distinção segura de uma matriz simplesmente 
argilo~ferruginosa recristalizada. Por outro lado, os fragmentos de 
rocha de granulação mais grosseira que a média dos grânulos das 
rochas, sua tendência a formar níveis de maior incidência e a dispo~ 
sição orientada paralelamente a estes níveis incipientes são fatores 
mais fortes, que indicam uma disposição sedimentar propriamente 
dita, e conseqúentemente enquadraram~se entre os arenitos tufá~ 
c e os 

Os fragmentos são compostos essencialmente por quartzo, mi~ 
croclínio, plagioclásio (An

10
_32 ), opacos e rochas vulcânicas, cujos 

contornos variam de arredondados a subangulosos Matriz ferrugi~ 
nosa, algo felsítica, está presente em algumas amostras; em outras 
cristalizou~se abundante cimento silicoso em torno dos grânulos 

F) Análises químicas 

Kuno ( 1968) classificou as séries de rochas ígneas em: séries toleí~ 
ticas, séries dos basaltos altamente a luminosos, séries de rochas ai~ 
calinas e séries de rochas calcoalcalinas lrvine & Baragar ( 1971) 
apresentaram um sistema químico de classificação no qual as ro~ 
chas vulcânicas são divididas em: I - rochas subalcalinas; 
11 - rochas alcalinas; e 111 - rochas peralcalinas As rochas subal~ 
calinas são ainda subdivididas por Wilkinson ( 1 967) nas séries toleí~ 
tica e calcoalcalina, enquanto que as rochas alcalinas o são nas sé~ 
ries olivina~basalto, e de rochas nefelínicas, leucíticas e analcíticas 

Baseado principalmente nesses autores, fez~se um estudo petro~ 
químico com 26 amostras de vulcânicas e pirociásticas da Forma~ 
cão lriri, a partir de análises efetuadas no laboratório de Análises 
Químicas de Rochas e Minerais do Instituto de Geociências da 
UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) (Tabs 1 XVI, 
1 XVII e 1 XVIII) 

Primeiramente se fez uma distinção entre as séries de composi~ 
ção alcalina das subalcalinas, usando~se o diagrama álcalis (Na

2
0 

+ K2 0) versus sílica (Si0
2

), usado por lrvine & Baragar ( 1971) (Fig 
1 33) Observando~se este diagrama, nota~se que a maioria das 
amostras da Formação lriri posiciona~se no campo subalcalino que, 
segundo Wilkinson (op cit), inclui as rochas toleíticas e calcoalcali~ 
nas 

A série calcoalcalina compreende uma proporção muito grande 
de andesitos, dacitos, riodacitos e riolitos, e menor proporção de 
basaltos No diagrama AFM, que também distingue a série calcoal~ 
calina da toleítica, os pontos apresentam uma diferenciacão na dire~ 
ção do vértice A (K 2 0 + Na 2 0), denotando a tendência ~alcoalcali~ 
na das rochas (Fig 1 34) 

Para lrvine & Baragar (op cit ) os basaltos e andesitos calcoalca~ 
li nos são ricos em Al 20 3 I 16~20%), enquanto que nos toleítos o 
teor de Al 2 0 3 está entre 1 2~ 16% No diagrama AI20 3 versus com~ 
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pos1çao normativa do plagioclásio (Fig 1 35), as amostras 
posicionam~se principalmente no campo alcalino, com Al20 3 va~ 
riando de 14 a 18% e a composição normativa do plagioclásio entre 
20 a 30% 

As rochas calcoalcalinas do Vulcanismo Uatumã estão no cam~ 
po dos riodacitos, riolitos e a ndesitos potássicos, e a maioria dentro 
do campo das rochas de composição média (Fig 1 36), sendo esta 
tendência potássica confirmada no diagrama An~Ab~Or (Fig 1.37) 
Apesar disso, ressalta~se que em algumas regiões da Amazônia as 
vulcânicas apresentam uma intensa albitização, o que modificaria a 
tendência para o campo sódico 

As rochas calcoalcalinas e toleíticas correspondem àquelas que 
Kuno I 1 9 50). no Japão, chamou de séries hiperstênicas e pigeoníti~ 
cas. As da série pigeonítica são aquelas que contêm pigeonita na 
matriz, e raramente contêm a augita pobre em cálcio ou mesmo 
subcálcica As da série hiperstênica são aquelas que contêm ortopi~ 
roxênio no lugar da pigeonita No diagrama MFA (Fig. 1 38), embo~ 
ra os pontos, nesse caso, tendam ao campo da série hiperstênica, 
os valores do ferro total e MgO são baixos em relação aos apresen~ 
tados por Kuno (op cit ) para as rochas de lzu~Hakame e Skaer~ 
gaard, no Japão. 

No tocante ao diagrama de Wright (1969), os resultados analíti~ 
cos foram usados no cálculo da razão de alcalinidade desse mesmo 
autor, definido como log [ (AI 20 3 + C aO + total dos alcalinos) I. 
(AI20 3 + CaO - total dos alcalinos)] Quando Si02 > 50% e 2, 5 > 
K20/Na20 > 1, então, usa~se 2 (Na 20) em lugar dÓ total dos alcali~ 
nos. Esses valores, plotados no diagrama onde a ordenada corres~ 
ponde aos valores de Si0

2
, e a abscissa à razão de alcalinidade, de~ 

finem campos distintos calcoalcalino, alcalino e peralcalino 
Da análise da Figura 1 39, conclui~se que há uma grande con

centração dessas rochas no campo alcalino e calcoalcalino, com a 
razão de alcalinidade apresentando valores entre 0,22 e 0,6 

Os resultados analíticos da Formação lriri também foram utiliza~ 
dos para o cálculo do parâmetro de Jung (1955), e colocados em 
diagrama que relaciona o valor R no eixo das ordenadas e o teor de 
SiO no das abscissas Esse valor de R é calculado a partir de R = 

1 002 x CaO I (C aO + K20 + Na20) e, no diagrama, toda "análise 
pode ser representada por um ponto e toda associação de rochas 
por um certo campo, que inclui um conjunto de pontos. Traçando~se 
a curva que estabelece a posição média dos pontos no diagrama, 
observa~se que a mesma corta obliquamente o eixo das abscissas 
Sua posição no diagrama pode ser comodamente definida pelo valor 
de Si02 = i, que corresponde ao lugar de sua interseção com a reta 
horizontal R = 50 Este valor "i" corresponde ao índ.1ce de cal coai~ 
calinidade de Peacock ( 1 9 31), que classificou as associações re~ 
gionais em: i< 56 = séries alcalinas; 51 < i< 56 = séries álcali-á I~ 
cicas; 56 <i< 61 = séries calcoalcalinas; i> 61 = séries cálcicas 

As rochas da Formacão lriri, conforme se observa na Figura 
1 40, têm valor "i" corre-spondente ao campo das séries calcoalca~ 
linas, quase no limite superior do campo das séries álcali~cálcicas 

Quanto à gênese das rochas calcoalcalinas, Green & Ringwood 
( 19 68) apresentam várias hipóteses, tais como: cristalização fra~ 
cionada de magma basáltico; mistura de magmas ou hibridismo e 
fusão da crosta siálica; contaminação de magma basáltico pela 
crosta siálica; fusão parcial de quartzo~eclogito a 1 00~ 1 50 km de 
profundidade e fusão parcial de basalto 30 a 40 km de profundida~ 
de sob condições úmidas As rochas da Formação lriri na Folha 
SC 22 apresentam, a exemplo de outras áreas, um marcante trend 
de diferenciação. Em função da baixa relação Sr87 / Sr86 = O. 704 
±O 002 (Fig 1 41 ), acredita~se na origem dessas rochas, provavel~ 
mente, a partir da diferenciação do material do manto, sem conta~ 
minação crustal considerável 

No diagrama triangular Q~Ab~Or (Tuttle & Bowen, 1958, apud 
Winkler, 1977) as rochas da Formação lriri encontram~se principal~ 
mente em posição intermediária entre o campo da albita e ortoclá~ 
sio, sendo que parte está num campo neutro Tal posição situa~se 
entre as geotermas de 850° e 750°C, sendo esta última o valor 
termal mínimo (Fig 1 42) 

Miyashiro ( 197 5) admitiu que, nas séries toleíticas, o teor em 
Si0

2 
durante a cristalização fracionada aumenta lentamente, en~ 

quanto que nas séries calcoalcalinas este aumento é brusco, ao 
contrário da relação FeO/MgO. No gráfico da Fiquril 1 43a, quere~ 
laciona Si02 versus FeO/MgO, nota~se que esta relação (FeO/ 



TABELA 1.XVI 
Anélises qulmicas das vulcênlcasllcidas a intermedlérlas da Formaçlo lriri 

--~os P F. a 
Sl02 AI203 Fe203 FeO MnO Ti02 e ao MgO Na20 K20 P205 H20 1 ooo•e TOTAL 

AMOSTRA 

1 
4 76/8e-PB/26 1 72.98 13.47 - 2.98 o 12 0.35 1.06 o 48 2.74 5.37 0.04 005 - 99 64 

se 22-v-8 

2 . 
4 76/8e-P8/2 1 7 71.89 12.57 - 4 38 0.15 0.27· 1 90 o 34 2.90 4.36 0.04 001 o 11 99 42 

se 22-v-0 

3 
SNF0/8e/207 68.96 13 37 0.33 5 45 o 18 o 52 1 05 0.49 3 82 4.49 0.15 o 26 0.48 99 57 

Se.22-V-8 

4 
SNFO/AZ/20 64.42 17 91 - 6 08 018 o 68 ~.29 1 23 3.83 3.37 015 o 07 0.27 100 48 
se 22-V-A 

5 
SNFO/AZ/23 5 66.12 15.34 0.47 5 50 0.15 o 68 1.96 1.17 3.58 4 24 0.17 0.08 0.25 99 71 

se 22-V-A 

6 
SNFO/AZ/21 68.03 14.69 1.19 4.57 015 0.52 1.29 0.49 3.99 4.24 0.15 0.07 - 99 38 
se.22-V-A 

7 
SNFO/LT/32 72.77 15.08 - 2.69 0.15 0.19 0.37 0.32 3.66 4 37 001 - 0.01 99.62 
se 22-V-A 

8 
SNFO/LT/47 66.98 17 08 0.48 3.52 o 16 0.46 o 74 o 79 4.08 4.74 009 - 0.43 99.64 
se 22-v-e 

9 
SNFO/AZ/27.2 74.16 13.60 0.67 2 08 010 0.13 0.30 0.26 3.07 4.73 0.01 - o 21 99.32 

se 22-V-8 

10 
SNFO/LT/46 74.32 14 53 - 2 14 0.16 0.13 0.60 0.36 3 68 3 49 0.06 002 o 25 99 64 
se.22-V-e 

11 
SNFO/LT/42 72 57 14 52 - 3 04 o 12 0.30 o 88 0.71 3.16 412 009 - o 65 100.16 
se 22-v-A 

12 
SNF0/8e/1 99 72.59 16 11 - 2.04 010 o 13 - 0.57 308 4 74 0.03 006 o 89 100 34 

se 22-v-e 

13 
0Ht6et16 67.50 13.63 - 5.59 o 20 o 51 1 32 1.58 4 37 418 012 0.24 - 99 24 
Se.22-V-e 

14 
424/8et20A 67 24 15 07 - 5 53 0.23 0.46 - 2.24 4.49 3 74 o 11 0.26 - 99 37 
se.22-Y-A 

15 
424/BC/24 61 37 11.36 o 60 415 o 32 o 42 5.13 2 37 3.05 412 0.09 0.22 614 99 34 
Se.22-Y-A 

16 
OH/Be/18 1 85.65 13 39 1.10 5.02 0.18 0.53 4.59 2 68 1 87 3.31 014 0.17 0.79 99 42 
se.22-V-e 

17 
OH/8e/13 1 73.61 13.02 - 3 71 013 o 28 0.60 0.38 3 24 4 43 0.06 o 18 - 99 64 
se 22-v-e 

18 
424/8e/1 29 65.59 14 31 2 09 413 0.17 o 65 3.59 1 46 3 18 3.62 0.13 o 20 017 99 28 
se 22-V-A 

19 
424/8et48 67.26 15.82 - 4.53 0.15 o 49 1 84 0.94 3.37 4 43 o 11 - o 61 99 45 
se 22-v-o 

20 
OH/8e/26 74.63 13 60 - 277 0.15 0.38 o 60 o 44 2.06 4 87 0.06 - 0.32 99 68 
se 22-v-e 

21 
424t6et1 50 57.40 20.84 3.90 2.90 014 0.52 2.68 1 41 6 12 4.87 0.28 013 o 41 100.60 
Se.22-V-A 

22 
OH/LP/27.2 53 97 16 17 3.67 4.18 o 20 o 57 7.87 5 46 3.18 2.74 018 0.13 1.50 99.82 
Se.22-V-e 

23 
OH/LP/24 69.63 16 26 o 32 2 79 0.13 0.33 1.30 0.99 3 62 4 25 009 007 o 21 99 99 
se 22-v-e 

24 
OH/00/14 1 76.61 16 36 1.01 2 66 o 15 0.45 2 00 0.92 2 74 4.62 o 09 0,01 0.53 99 39 
se 22-v-e 

25 
OH/00/7 66.26 17 00 - 2 96 0.13 0.36 o 94 0.74 3.60 4 55 o 06 0.09 o 35 99 25 

se.22-Y·A 

26 
OH/00/7 1 70 66 14 93 o 53 2 01 0.13 0.52 1 26 0.64 3.66 4 66 0.06 o 02 o 34 99 46 
se 22-v-a 
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TABELA 1 XVII 
Valores normativos das vulcênicas écidas a intermediárias da Formação lriri 

~~ s 
Q O r Ab An 

A 

4 76/BC-PB/261 31 25 31 73 23 17 5 09 
se 22-v-s 

4 76/BC-PB/217 28 89 28 67 24 48 6 95 
se 22-v-o 

SNFD/BC/207 22 81 26 49 32 30 4 28 
se 22-v-s 

SNFD/AZ/20 17 60 19 22 31 34 10 09 
se 22-v-A 

SNFD/AZ/235 19 15 24 49 29 57 8 39 
se 22-V-A 

SNFD/AZ/21 21 33 24 71 33 26 7 21 
se 22-V-A 

SNFD/LT/32 31 31 25 77 30 94 1 80 
se 22-V-A 

SNFD/LT/4 7 20 05 28 00 34 50 3 11 
se 22-v-c 

SNFD/AZ/27 2 35 71 27 94 25 95 1.4 7 
se 2 2-v-s 

SNFD/LT/46 36 70 20 59 30 25 2 58 
se 22-v-c 

SNFD/LT/42 32 93 24 02 26 36 3 73 
se 22-V-A 

SNFD/BC/199 34 03 28 00 26 01 -

se 22-v-c 

OH/BC/18 16 47 24 04 36 04 5 09 
se 22-v c 

424/BC/20A 18 33 21 31 36 60 -
SC 22-Y-A 

424/BC/24 14 66 24 32 25 80 5 14 
se 22-Y-A 

OH/BC/18 1 29 28 19 54 15 78 18 39 
se 22-v-c 

OH/BC/13 1 3"3 15 26 16 27 37 2 58 
se 22 v-c 

424/BC/129 21 75 21 07 26 52 13 87 
se 22-V-A 

424/BC/48 21 82 25 81 28 09 8 36 
se 22-v-o 

OH/BC/26 40 04 28 72 17 47 2 11 
se 22-v-c 

424/BC/150 1 23 28 14 42 43 11 27 
se 22-V-A 

OH/LP/27 2 2 02 15 34 25 58 20 68 
se 22- v-c 

OH/LP/24 25 78 24 68 30 11 577 
se 22-v-c 

OH/D0/14 1 27 14 27 27 23 17 9 34 
se 22-v-c 

OH/D0/7 23 45 26 88 32 14 4 36 
se 22-Y-A 

OH/D0/7 1 26 71 27 61 31 09 5 87 
se 22-v-a 

MgO), aumenta suavemente até o valor de Si0 2 entre 75-76% A 
partir daí o valor FeO/MgO aumenta bruscamente, enquanto que a 
sílica torna-se constante, indicando, provavelmente, uma tendência 
mais calcoalcalina no início da cristalização Este mesmo autor (op 
cit ) admite que durante a cristalização fracionada o FeO e Ti0

2 
apresentam um enriquecimento inicial nas séries toleíticas, enquan
to que nas séries calcoalcalinas há uma diminuicão monótona de 
FeO e Ti0

2
. No tocante às vulcânicas do Grupo U~tumã, os gráficos 

mostrados· nas Figuras 1 43b e 1 43c mostram um decréscimo 
muito suave ou aproximadamente constante para o valor de Ti0

2 
bem como para o FeO, o que indica, provavelmente, uma natureza 
calcoalcalina para essas rochas 

No diagrama OAPF (Streckeisen, 1975, apud Le MaJtre, 1976) 
(Fig 1 44a), onde estão separados vários campos de rocha, as 
amostras do Vulcanismo Uatumã posicionaram-se principalmente 
no campo dos riolitos e dacitos, o mesmo acontecendo no diagrama 
álcali versus sílica da Figura 1 44b; as rochas apresentam o mesmo 
comportamento, sendo que algumas amostras caíram no campo 
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dos andesitos, podendo essas rochas ser diferenciados ricos em, 
Si02 e álcalis No diagrama OAPF, por sugestão de le Ma1tre 
( 1976), os valores de Or-Ab e An foram recalculados para feldspato 
alcalino e plagioclásio, usando-se as relações: feldspato alcalino = 
(Or x T) e plagioclásio = (An x T), onde T = (Or + Ab + An) / (Or 
+ An) (Fig 1 44c). 

1 2 2 9.3 - Suíte Intrusiva Rio Dourado 

A) Generalidades 

A fase plutônica do Supergrupo Uatumã, por representar quase 
sempre corpos graníticos isolados, associados à fase vulcânica, na 
forma de necks, stocks e batólitos e mostrando feições circulares 
ou não, tem recebido denominações locais de acordo com sua área 
de ocorrência Tanto é assim que Silva, G G. da et afii (1974) ma
pearam mais de duas dezenas de corpos graníticos circulares, aos 
quais chamaram de Granito Velho Guilherme, que sob o ponto de 
vista tectônico: " têm localização marginal ou preferencialmente 
dentro da província vulcânica ácida a intermediária, e situacão ao 
longo ou na interseção de falhamentos" Santos et alii (19l4) de
nominaram de Granito Maloquinha às intrusões de granito subvulcâ
nico, circulares, tipicamente cratogênicos e de tendência alasquíti
ca, associados e imediatamente posteriores ao paroxismo vulcânico 
ácido, que na área da Folha SB 21 é denominado de Formacão lriri 
Silva, G H et alii ( 1 97 4) chamaram de Granito Teles Pires às intru
sivas subvulcânicas associadas à Formação lriri, na área da Folha 
se 21 Juruena, correspondentes ao emplacement, instalado du
rante e depois do vulcanismo Fernandes et alii (1974) associaram 
às vulcânicas do "Grupo" Uatumã, na área da Folha SA.21 Santa
rém, o Granito Mapuera (Forman, 1969b) Esta associação foi acei
ta por Oliveira et ahi ( 1 9 7 5), Araújo et ali i ( 1 9 76) e Lourenço et ali i 
( 1978), respectivamente nas áreas das Folhas NA 21 Tumucuma
que, SA 21 Santarém e SA.20 Manaus Muniz & Daii'Agnol (1974) 
associaram à Formação Surumu, em Roraima, corpos plutônicos de 
composição granítica a granodiorítica, com feições nitidamente in
trusivas, aos quais chamar.am de Granodiorito Serra do Mel, e 
consideraram-no comagmático com as I(Uicânicas Leal et alii 
(1976) definiram o Granito Serra da Providência, ocorrente na serra 
homônima (Folha SC 20 Porto Velho), que foi colocado por Leal et 
alii ( 1978), como formando associação comagmática com a Forma
ção Roosevelt do "Supergrupo Uatumã" 

Trabalhos recentes realizados na Plataforma Amazônica, em do
mínios do Supergrupo Uatumã, têm dado nova conotação estrati
gráfica aos termos plutõnicos, que, devido a sua diversidade litotex
tural e composicional bem como em consonância com a emenda 
proposta por Sohl ( 1977) para o Código Americano de Nomenclatu
ra Estratigráfica, têm sido tratados na categoria de suítes intrusi
vas 

Assim, Martins & Araújo ( 1979) promoveram o Granito Teles Pi
res de Silva, G H et alii (op cit ) à qualidade de suíte intrusiva, nela 
englobando os corpos antes mapeados como Granitos Velho Gui
lherme, Cu pari e Maloquinha Consideraram que: "A impossibilida
de de caracterizacão e correlacão desses granitos intrusivos, devido 
à escala propost~ e objetivo d~ projeto, com os granitóides diversa
mente designados em trabalhos anteriores, e considerando as se
melhanças petrográficas e estruturais, com o tipo definido por Silva 
et alii (op cit ), leva-nos a propor o agrupamento e a designação de 
Suíte Intrusiva Teles Pires" 

Santos, Leal e João ( 1980) citaram vários trabalhos publicados 
recentemente, que elevam as unidades litoestratigráficas represen
tadas pelos corpos graníticos referidos nas linhas precedentes à ca
tegoria de suíte intrusiva Entre esses estão Andrade et ali i ( 1 9 7 8) e 
IDESP (1977), no tocante ao Granito Maloquinha de Santos et alii 
( 1974); Veiga Júnior et alii ( 1979) que designaram de Suíte Intrusi
va Mapuera o Granito Mapuera de Forman ( 1969b); e lsotta et ali i 
( 1979), que relacionaram à Suíte Intrusiva de Rondônia os granitos 
estaníferos daquela região 

Na área da Folha SC 22 foram amostrados e mapeados 60 cor
pos graníticos intrusivos, na forma de granitos, granodioritos, diori
tos, granófiros, microgranitos e adamelitos, em íntima associação 



TABELA 1 XVIII 
Valores de Niggli para as vulcânicas ácidas a intermediérias da Formação lriri 

~ Si ai fm 
I 

A 

4 76/BG-PB/26 T 396 63 43 14 17 93 
"I " /217/Y-B 366 29 37 72 21.86 

SNFD/BC/207/V-B 326 58 37.31 26 29 
" /AZ/20/V-A 248 49 40 70 27 26 
" !" /23 5/V-A 276 11 37.74 27 73 
" /" /21/V-A 313 17 39 83 23 57 
" /LT/32/V-A 394 33 48 16 15 43 
" /" /4 7/V-C 301 00 45 23 19 85 
" /AZ/27 2/V-B 442 01 47 74 14 65 
" /LT/46/V-C 428 55 49 37 14 14 
" !" /42/V-A 384 34 45 32 19 60 
" /BC/199/V-C 400.40 52 37 14 52 

OH/BC/18/V-C 286 85 34 12 30 56 
424/BC/20 A/Y -A 282 91 37 37 34 28 

" /" /24/Y-A 242 99 26 50 29 64 
OH/BC/1 8 1 /V-C 296 95 35.69 24 35 
"/" /13 1/V-C 408 03 42 50 20 92 

424/BC/129/V-A 271 11 34 85 26 97 
" !" /48/V-D 296 42 41 07 23 41 

OH/BC/26/V-C 444 27 47 86 18 49 
424/BC/150/V-A 195 86 41 89 20 81 
OH/LT/27 2/V-C 150 11 26 49 36 64 
"/" /24/V-C 328 15 45 14 19 00 
"/D0/14 1/V-C 315 37 44 88 19 11 
"/" /7/Y-A 320 69 47 06 17 28 
"!" 17 1/V-D 360 15 44 84 14 95 

comagmática com as vulcânicas da Formação lriri. Como foi citado 
anteriormente, os trabalhos de campo na região de interflúvio foram 
realizados com auxilio de helicópteros, quer em clareiras naturais 
quer naquelas artificiais. Portanto, muito embora se façam penetra
ções na selva, por vezes quilométricas, dentro da escala de mapea
mento adotada, resultam ser as amostragens e descrições geológi
cas pontuais Deste modo a área mapeada de cada corpo granítico é 
puramente interpretativa, baseada unicamente nas feições, quase 
sempre circulares, por tais corpos realçadas. Além disso, em deter
minados locais o padrão observado em imagem de radar, onde fo
ram feitas referidas separações, é bastante homogêneo, não haven
do a feição circular típica desses corpos graníticos, levando a crer 
na possibilidade de ser aumentada sua área de exposição Perspec
tivas otimistas sugerem ser bem maior o número desses corpos; ou 
em determinados casos haver continuidade entre si. 

Estas rochas na área em pauta são englobadas na Suíte Intrusiva 
Rio Dourado, aqui proposta, topOnimo do curso de água que drena 
um de seus representantes na porção centro-sul da Folha SC.22-V
B, a qual, junto à Formação lriri, forma o aqui considerado Supergru
po Uatumã. 
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Fig 1 33 - Diagrama álcali/sílica para rochas vulcânicas da Formação lriri CUJa 
linha tracejada marca a distinçao geral entre composições alcalinas e suOO!ca-

· linas (Apud lrvine e Baragar , 1971 ) 

c alk k mg 

6 17 33 05 o 56 o 22 
10 35 30.06 o 52 0.12 

5 32 31 07 o 43 013 
9 46 22 58 o 36 o 26 
8 76 25 77 o 44 o 26 
6 36 30 23 o 41 o 14 
2 11 34 29 o 44 o 16 
3 56 31 35 o 43 o 26 
1 90 35 71 o 50 o 15 
3 67 32 81 o 39 o 22 
4 96 30 11 o 46 o 28 
o 33 11 o 50 o 32 

6 00 29 31 o 38 o 33 
o 28 34 0.35 o 41 

21 75 22 10 o 47 0.47 
22 23 17.72 0.54 o 74 

3 53 33 04 o 47 o 15 
15 90 22 28 o 43 o 33 

8 68 26 83 6 46 o 26 
3 19 30 45 o 61 o 13 
9 78 27 52 o 38 o 34 

23 45 13 42 o 36 o 62 
6 54 29 31 o 43 o 36 
9 95 26 05 0.52 o 33 
4 71 30 94 o 44 o 30 
6 86 33 35 o 54 o 32 
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Fig 1 34 - Diagrama AFM para as rochas vulcânicas da Formação lriri (Apud lrvine 
e Baragar. 1971) 

B) Distribuição na área 

o 

Os corpos graníticos da Suíte Intrusiva Rio Dourado têm sua princi
pal distribuição .nos domínios da faixa de vulcânicas ácidas a inter
mediárias da Formação lriri. Aparecem também como corpos isola
dos afetando a associação petrotectOnica do Complexo Xingu nas 
Folhas SC.22-X-A e SC.22-X-C, sendo que o batólito existente en
tre os mesmos está ai colocado com dúvidas. 

No leito do rio Xingu, a cerca de 1 B km da ilha dos Pirararas, 
ocorre sob a forma de blocos bastante fraturados, tendo coloração 
rósea e granulação grosseira. Na altura do meridiano 52° 30', ocor
rem a cerca de 1 00 m à margem direita do rio Xingu blocos de grani
to de coloração rósea com pontos claros e escuros, textura porfirfti
ca, onde se pode distinguir a presença de fenocristais de feldspatos 
dispostos aleatoriamente em matriz de granulação fina, denotando 
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Fig 1 35 -Diagrama porcentagem em peso AI203 versus composição do plagroclá
sio normattvo contrastando suítes de rochas vulcânicas predominantemente toleí
ticas e calcoalcalinas e mostrando uma linha divisória proposta para a maioria dos 

membros básicos (Apud lrivine e Baragar 1971) 

K-poor basalt 

K -poor Andosi1e 

Ab 

Sodrc 
rhyolite 

Sodic 
dacite 

An 

50 

50 O r 

Fig 1 36 - Projeções An -Ab-Ordas rochas vulcânicas da Formação lnn mostrando os 
limites provisórios para dtstingutr vanantes pobres comuns e ricas em K (Apud lrvine 

e Baragar 1971) 

uma certa zonação que pode indicar a textura rapakivi. A aproxima
damente 3 km a jusante deste ponto, afloram na margem direita do 
rio Xingu blocos de granito alterado, de cor rósea com pontos bran
cps, apresentando cavidades superficiais, irregulares, milimétricas, 
devido à alteração dos feldspatos A aproximadamente 6 km a mon
tante da foz do rio Liberdade, distingue-se rocha granftica sob a for
ma de blocos, com cor cinza levemente esbranquiçado, cortada por 
veios de quartzo, e exibindo conspfcua esfoliação esferoidal A cer
ca de 8 km a jusante da foz do rio Liberdade, ou Comandante Fon
toura, afloram lajeiros, com aproximadamente 200 m2 de área, de 
granito róseo-avermelhado leucocrático, estrutura maciça, granula
ção média a grosseira e fraturado segundo N55°0/55°NE; 
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Fig 1 37- Diagrama de projeção Ab-An-Or para as rochas vulcânicas da Formação lriri 
mos1rando a linha divisória en1re as séries sádica e po1ássica (Apud lrvine e Baragar 1971) 

• 22 

50 

Skaergaard 

Série de rochas 
ptgeoníticas 

Série de rochas 
hiperstênicas 

50 

MgO 

Fig 1 38 - Diagrama MFA para as rochas vulcântcas da Formação lrin com separa
ção de campos de séries de rochas pigeoni1icas e hrperstênicas (Kuno 1966) 

N40°E/65°SE; N35°0/60°SE; N50°0/70°SO: 0-E/vert.; 
N55°0/vert.; N50°E/65°SE; N30°0/vert; N35°E/vert.; 
N10°E/vert.; N05°0/60°NE; N-S/vert; N30°E/60°SE; 
N35°0/80°SO; N20°0/65°NE; e N85°0/vert. A 17 km para ju
sante deste ponto ocorre o contato entre rochas grarifticas relacio
nadas à Suíte Intrusiva Rio Dourado e à Formação lriri O granito 
tem coloração rósea e granulação média a grosseira. A aproximada
mente 12 km à jusante, apresentam-se blocos métricos de micro
granito subvulcílnico, de cor rósea com pontos brancos e verde
escuros, relacionados à ocorrência de feldspato e hornblenda, apre
sentando estrutura maciça e exibindo subordinadamente minerais 
na forma de fenocristais Dai a mais 2,5 km para jusante expõem-se 
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Fig 1 39 - Diagrama de Wright para vulcânicas ácrdas e Intermediárias da Forma
ção lriri 
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Fig 1 40- Diagrama R de Jung (1955) para as vulcânicas ácidas e intermediárias 
da Formação lriri 
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Fig 1 41- Evolução do estrôncio em regioes-fontes de basalto ocêanico (manto superior) 
e a crosta continental segundo Faure e Powell (1972) 
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Fig 1 42- ProJeção das isotermas e linha cotética do sistema Si02 -Na AISr30s-KAISi 
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temperatura na linha c,:,tética Segundo Winkler (1977) as composiçóes são dadas em 
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Shaw (1963) -1 Lc - Leucita Vulcânicas da Formação lriri 

lajeiros de hornblenda-microgranito, de cor rósea, estrutura maciça, 
fraturado sequndo E-0/vert.; N20° E/65 °NO; N45 o E/7 5o NO; 
25°E/70°NO; N75°E/vert; N50°0/vert.; N25°0/50°SO; 
N70°0/45°NE; N50°0/vert.; N80°0/55°NE; N40°E/70°NO; 
N80°E/80°NO; N40°E/70°NO; e N70°E/vert A 25 km a mon
tante da ilha das Guabirabas aflora biotita-granito alterado e gros
seiro, com cavidades preenchidas por um mineral esverdeado Esta 
rocha volta a aflorar a 5 km a jusante deste ponto A 1 5 km a mon
tante daquela ilha, blocos de anfibólio granito de cor rósea com pon
tos escuros edificam um relevo colinoso No lado leste da ilha das 
Guabirabas afloram lajeiros de biotita-granodiorito de coloração va
riável entre o róseo-claro e o branco, com estrutura maciça e granu
lação fina, fraturado segundo N05 o E/vert.; N60 o 0/vert.; 
N50° E/70° NO; N 1 O 0 0/vert , desenvolvendo clorita nos planos de 
fratura. No lado leste da ilha Flor do Ouro jazem blocos irregulares, 
decimétricos a métricos, de granito subvulcânico No rio Liberdade 
ou Comandante Fontoura, a 43 km de sua foz despontam blocos de 
dimensões métricas e formas irregulares, angulosos, apresentando 
cavidades superficiais centimétricas a milimétricas relacionadas à 
alteração de feldspato Tais blocos são de microgranito pórfiro ou 
de granito pórfiro de cor rósea com pontos claros e escuros, devido, 
respectivamente, à presença de feldspatos e máficos. 

Na estrada que liga a localidade de Redenção à Barreira do Cam
po, a aproximadamente 8 km do entroncamento com a estrada da 
Agropecuária Vale do Rio Dourado, dispõem-se blocos em ambas as 
margens, constituídos por álcali-feldspato granito leucocrático de 
cor róseo-carne, associado a rochas vulcânicas intermediárias a bá
sicas. Seguindo em direção a Barreira do Campo, quando a estrada 
adentra na Folha SC.22-X-C, corta-se um corpo batolítico de álcali
granito granofírico da Suíte Intrusiva Rio Dourado (?), cuja rocha é 
representada por grandes blocos às margens da estrada. Na área 
desmatada da fazenda Quixadá, na porção norte da Folha SC.22-X
C, afloram álcali-granitos, edificando pequenos morros Na estrada 
de acesso à fazenda Rio Dourado, entre esta e a fazenda Guará
Pará, assomam álcali-granitos associados a rochas vulcânicas. 

Na estrada de acesso à localidade de Luciara, entre essa cidade 
e a rodovia BR-242, elemento de ligação rodoviária entre São Félix 
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Fig 1 43 _ Diagrama ilustrando a distinção entre as séries :oléiticas (TH) e calcoalcallnas (CA) nas rochas vulcânicas da Formação lmi. em termos da variação de Si02 Feü' e Tí02 
com aumento de FeO/ MgO (Apud Mlyash1ro 1975) 

do Araguaia e a BR-158, há exposição granítica com área superior a 
3 000 m2 Trata-se de um granito rapakivi caracterizado por cor 
cinza-médio com pontos esbranquiçados e textura pórfira rapàkivi 
típica. Apesar de não ter sido possível a determinacão da idade des
se granito através de parâmetros geocronológicos: o mesmo foi en
globado, tentativamente, na Suíte Intrusiva Rio Dourado, conside
rando que a sudoeste deste ponto houve manifesta cães vulcânicas, 
constituindo a serra do Magalhães · 

Cl Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Rio Dourado forma associação comagmática com 
as vulcânicas da Formação I ri ri, pertencendo a um evento subvulcâ
nico a plutônico concomitante ou imediatamente posterior às efusi
vas. Sucede-lhe na coluna estratigráfica da área a Formação Goroti
re. Sua idade assentada em bases geocronológicas é pré-cambriana 
superior. 

D) Geocronologia 

Foram analisadas radiometricamente pelo método Rb/Sr 1 7 amos
tras de granitos tipicamente intrusivos mapeados na área em pauta, 
cujos parâmetros analíticos encontram-se na Tabela 1 .XIX. Estes 
valores foram plotados em diagrama isocrônico Rb/Sr de referência 
onde os pontos analíticos se alinharam segundo duas retas prefe
renciais, uma com idade 1 . 7 3 7 ± 50 MA e razão inicial Sr87 /Sr86 
de O. 719 ± 0.008 e outra com 1 641 ± 22 MA e razão inicial 
Sr87JSrB6 de O. 703 ± 0.003. Alguns pontos ficaram desalinhados 
situando-se entre as duas isócronas, com idades intermediárias 
(Fig. 1.45). 

Certas considerações devem ser feitas. A amostra de número 
4 70/PB-RK/02 é um granito típico da Suíte Intrusiva Tarumã, que 
na área da serra do lnajá é intrusivo em sedime·ntos da Formação 
Gorotire. Localiza-se na isócrona mais nova, embora não se tenha 
obtido sua idade convencional. 

Isto pode indicar que: há, como aqui admitido, duas sultes intru
sivas, a primeira concomitantemente e/ou posterior ao vulcanismo, 
representando a Sulte Intrusiva Rio Dourado com 1. 735 ± 50 MA, 
e a segunda após a sedimentação da Formação Gorotire, considera
da Sulte Intrusiva Tarumã datada com 1.641 ± 22 MA; a atividade 
granltica não se deu de um modo continuo e sim através de várias 
pulsações que começaram antes da deposição dos sedimentos da 
Formação Gorotire, culminando com a intrusão do Granito Tarumã. 

O comportamento dos pontos no diagrama isocrônico sugere 
que esses granitos, apesar de terem sido formados em um intervalo 
de tempo de 1 00 MA, tiveram suas origens distintas, haja vista os 
diferentes valores das razões iniciais. 

Atentando-se para o elevado valor da razão inicial desta suíte 
pré-cambriana, em torno de O. 719, e a favorabilidade das amostras 
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como um todo, torna-se plausível admitir-se a origem das mesmas a 
partir do retrabalhamento de rochas crustais. 

E) Petrografia 

A Suíte Intrusiva Rio Dourado apresenta variações texturais mar
cantes e claras, às quais associam-se, de um modo geral, caracte
rísticas mineralógicas específicas Considerando-se que as análises 
modais foram processadas apenas esporadicamente, optou-se por 
agrupar estas rochas segundo suas características texturais em: 
granitos pórfiros granofíricos, granitos pórfiros não granofíricos, 
granitos granulares granofíricos, granitos granulares não granofíri
cos. Deve-se frisar, no entanto, que os diversos tipos apresentam 
variacões texturais e mineralógicas gerando tipos transicionais que 
foram incluídos em um ou outro dos grupos principais. 

I. Granitos pórfiros granofíricos 

Estas rochas se apresentam normalmente com uma coloração 
róseo-avermelhada e, mais raramente, cinza-esbranquiçado Pos
suem textura pórfira com fenocristais médios a grosseiros de felds
patos e quartzo, além de anfibólio e biotita de granulação fina a mé
dia e matriz fina também de composição quartzo-feldspática Em al
guns exemplares os fenocristais atingem enriquecimento da ordem 
de 50% do volume total da rocha. Do ponto de vista composicional 
trata-se de granitos propriamente ditos. 

Ao microscópio, revelam-se como bellssimos exemplares de tex
turas pórfira a granoflrica associados de tal maneira que fenocristais 
euedrais a subedrais, tabulares ou ainda ovóides de quartzo e felds
patos, sobrenadam em matriz granoflrica caracterizada por comple
xos e variados intercrescimentos cuneiformes de quartzo e feldspa
to Muitas vezes estes intercrescimentos formam coroas espessas 
em torno dos fenocristais, especialmente daqueles de feldspatos. 

Os fenocristais apresentam-se em seções prismáticas, tabula
res, losangulares e ovóides, predominando grãos médios sobre 
grosseiros. O quartzo, com freqüência, é bipiramidal e rico em baías 
de corrosão magmática. Os de feldspato encontram-se muitas ve
zes afetados por processos de sericitização (plagioclásio) e argiliza
ção (álcali-feldspatos). Nos espécimes onde estas alterações 
deram-se menos extensivamente, o plagioclásio exibe constantes 
geminações segundo a lei da Albita, enquanto o álcali-feldspato 
mostra-se essencialmente pertftico. Balas de corrosão magmática 
podem ser vistas também nos feldspatos. 

Do ponto de vista mineralógico, quartzo, plagioclásio e álcali
feldspato são os constituintes principais, seja como fenocristais, 
seja como componentes da mátriz Quanto à relação K-feldspato
plagioclásio estas rochas mostram dois tipos de variedades. Num 
destes tipos verifica-se entre os fenocristais uma extrema dominân
cia do plagioclásio sobre o álcali-feldspato, enquanto num outro tipo 
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Fig 1 44 - Classificação das rochas da Formação lriri baseado em Maitre (1976) 

TABELA 1 XIX 
Dados analfticos Rb/Sr para os granitos pós~tectOnicos das Suftes Intrusivas Rio Dourado, Tarumã e I pu eiras 

I *I No CAMPO FOLHA LITOLOGIA No LAB Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/sr86 sr87/sr86 IDADE IMAI REF 

068 OH-BG-21 se 22-v-c Granito 3471 203,9 34,6 17,77 1,1821 1 802 ± 42 NT 
069 424-BG-113 se 2'2-V-8 Biot granito 3462 177,8 86,6 6,04 0,8706 1 840 ± 67 NT 
070+ PT-21 se 22-V-D Oz-monzonito 3463 207,1 141,8 4,27 0,8146 1 723 ± 75 NT 
071 424-BC-151 se 22-V-A Granito pórfiro 3464 130,6 198,6 1,92 o, 7697 2 260 ± 124 NT 
072 PT-09 se 22-x-c Biot Granito 3469 284,8 47,5 18,32 1,1650 1 687 ± 39 NT 
073 PT-20 se 22-V-D Blot granito 3566 242,8 111,3 6,42 0,8668 1 695 ± 54 NT 
074 424-8C-65 se 22-V-D Granito pórfiro 3565 224,5 93,6 7,07 0,8887 1 754 ±54 NT 
075+ OH-DO-LT-3 1 SC.22-V-C Biot granito 3564 279,7 101,6 8,12 0,8958 1 580 ± 49 NT 
076 RON-11 se 22-Y-8 Granito 3557 315,7 85,6 10,97 0,9816 1 694 ±50 1 
077 RON-12E se 22-Y-8 Granodiorito 3556 190,5 268,6 2,06 0,7518 1 525 ± 84 1 
078 RON-12A se 22-v-8 Granodiorito 3555 247,5 569,2 1,26 0,7278 - 1 
079 RON-9A se 22-v-s Granito 3639 459,0 44,2 32,20 1,4681 1.593 ± 36 1 
080 C0-58A se 22-Z-8 Granito 3905 258,5 35.4 21,95 1,2208 1 626 ± 14 6 
081 C0-59 se 22-z-s Granito 3906 281,2 47,1 18,20 1,1220 1 595 ± 41 6 
082 525-AZ-110 se 22-z-8 Granito 4426 1()3,8 240,5 1,25 0,7275 - NT 
083+ 511-AZ-44 se 22-Z-D Granito 4427 159,3 136,8 3,40 0,8065 2.069 ±74 NT 
084+ 4 70-PB-RK-02 SC.22-X-A Granito 4613 75,1 385,9 0,50 0,7176 - NT 

Razão 1Sr87/sr86li = O, 705 Referências: NT = Neste Trabalho; 1 = Tassinari&Basei (1980); 6 = Hasuieta/ii(1980) 1*1 Numeras seqUenciais, plotados na Figura 1 2 + = Sulte In-
trusiva Tarumã + + = Surte Intrusiva lpueiras 

estes minerais ocorrem em quantidades aproximadamente iguais 
Em ambos os casos a matriz é extremamente enriquecida em felds
pato alcalino. Também a relação quartzo-feldspato é extremamente 
variável, chegando, algumas vezes, o quartzo a ser o único presen
te. 

O anfibólio (hornblenda) é encontrado como varietal apenas em 
alguns exemplares e, na maioria dos casos, seu maior enriqueci
mento dá-se em detrimento de biotita e clorita. Apresenta-se com 

pleocroismo variando entre tons de verde-escuro, verde
acastanhado e castanho-claro. A biotita varia de castanho a esver
deado. A clorita é verde fortemente pleocróico, podendo apresentar 
tons levemente acastanhados, principalmente quando associada 
em agregados com a biotita. A clorita desenvolveu-se, às vezes por 
transformacão de biotita, outras vezes estes dois minerais 
desenvolve~am-se pseudomorficamente sobre o anfibólio preexis
tente Os minerais mais comuns são apatita e opacos, enquanto o 
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Fig 1 45 - Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência Suítes Intrusivas Rio Dourado; 
T arumã e \oueiras 

zircão e a fluorita são acessórios raros Ocorrem ainda leucoxênio, 
epídoto e algum carbonato como produtos de alteração 

Alguns exemplares merecem destaque em consequência de va
riedades texturais específicas e interessantes Estes têm matriz do
minantemente microgranular xenomórfica, destacam-se nela, po
rém, estruturas fibrorradiadas, desenvolvidas em torno de cristais 
preexistentes ou como formas independentes, algumas vezes ar
ranjadas segundo geminados setoriais Estas estruturas são forma
das por finíssimos intercrescimentos gráficos quartzo-feldspáticos 
e são perfeitamente comparáveis a outras de granulação levemente 
mais desenvolvida nestas mesmas amostras 

Uma das amostras possui matriz de tendência aplítica pobre em 
íntercrescimentos gráficos É possível que se trate de um represen
tante transicional dos granitos ora descritos para os granitos granu
lares granofíricos 

11 Granitos pórfiros não granofíricos 

São aqui enquadradas aquelas rochas de composição granítica de 
textura pórfira, porém sem intercrescimentos gráficos quartzo
feldspáticos Embora sejam em princípio pórfiras, em algumas 
amostras este caráter só pode ser observado microscopicamente 
Estas rochas apresentam as mais diversas relações 
matriz-fenocristais Na maioria dos casos a matriz encontra-se for
temente enriquecida de modo que fenocristais sobrenadam em me
sóstase amplamente dominante Num outro extremo, a matriz 
restringiu-se a uma pequena porção de material preso em espaços 
intergranulares Deste modo, estas rochas aproximam-se em um 
extremo a riolitos porfiríticos da Formação lriri e em outro aos grani
tos granulares normais da suíte ora descrita 

Macroscopicamente são rochas leucocráticas de cor róseo
clara, levemente avemelhada ou ainda acinzentada, de textura pór
fira, reconhecível apenas em parte das amostras, em outras aparen
temente granular com granulometria variando de fina a grosseira. 
Os fenocristais, quando identificáveis macroscopicamente, 
apresentam-se como plagioclásio acinzentado ou esbranquiçado, 
álcali-feldspato rosado e quartzo incolor. A matriz, quando reconhe
cível, mostra granulação fina, composição essencialmente quartzo
feldspática com máficos dispersos. Biotita e anfibólio podem ser 
identificados Mostram ainda, em escala macroscópica, gemina
cões Carlsbad no álcali-feldspato e coroas de plagioclásio em torno 
de feldspatos alcalinos a exemplo da textura rapakivi; e ainda titani
ta e epídoto. 

Composicionalmente, trata-se de granitos sensu stricto e grano
dioritos, com variadas relações plagioclásio-álcali-feldspato. Tei<
turalmente revelam-se invariavelmente, ao microscópio, como ro
chas pórfiras, cujas quantidades de matriz variam de um grau extre
mo de enriquecimento à quase ausência, quando então se limita a 
espaços intergranulares. Do ponto de vista mineralógico quartzo, 
álcali-feldspatos e plagioclásio são os componentes essenciais, seja 
na matriz, seja como fenocristais. Biotita e anfibólio ocorrem como 
varietais, enquanto apatita, zircão, titanita, allanita, opacos e fluori
ta são os acessórios presentes. Piroxênio teve registro esporádico e 
relacionado àquelas rochas mais empobrecidas em matriz Epídoto. 
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sericita, clorita e argila-minerais ocorrem como produtos de altera-
cão 
· Os fenocristais de álcali-feldspatos são dominantemente pertíti
cos, seja microclínio com geminações Albita-Periclíneo perfeita
mente caracterizadas ou apenas levemente delineadas, seja orto
clásio geminados segundo Carlsbad Também em ambos são co
muns as bordas de neocrescimento, opticamente contínuas com o 
núcleo do cristal, cuja superfície pretérita encontra-se marcada por 
inclusões concêntricas de quartzo granular de tendência euedral ou 
arredondada. 

Álcali-feldspatos pertíticos e microclínio não pertítico, porém ge
minado caracteristicamente, participam indiscriminadamente da 
matriz, embora variem em quantidades relativas de uma para outra 
amostra. 

A presença concomitante destes dois minerais é bastante signi
ficativa do ponto de vista petrogenético, indicando um início de cris
talizacão em temperaturas relativamente elevadas propiciando a 
form;cão de ortoclásio, além de resfriamento posterior e lento, per
mitindo a desmistura das fases potássica e sódica concomitante ou 
imediatamente anterior à cristalização do líquido restante, ocasião 
em que o microclínio se teria cristalizado diretamente, não passan
do por processos de exsolução 

O plagioclásio é zonado; está em geral geminado segundo a lei 
da Albita, exibe sericitização e/ou saussuritização, muitas vezes se
letivas, concentradas nas porções centrais, indicando assim uma 
estrutura zonar normal Tanto quanto as limitações microscópicas 
permitiram indicar, os teores de anortita não ultrapassam a faixa de 
composicão do oligoclásio Esta consideração não pode ser estendi
da, em p;incípio, aos núcleos fortemente saussuritizados, alteração 
que sugere, nas condições acima expostas (seletiva), um maior en
riquecimento em cálcio 

O quartzo ocorre como fenocristais médios ou grosseiros, xeno
mórficos, arredondados ou angulosos, ricos em baías de corrosão e 
na maioria das vezes com extinção ondulante Em algumas amos
tras o quartzo não foi encontrado como fenocristais 

São muito frequentes os exemplares destes granitos onde os di
versos tipos de fenocristais foram fortemente tensionados, fratura
dos ou mesmo quebrados e invadidos pela matriz. 

A composição da matriz é semelhante àquela dos fenocristais, 
com textura xenomórfica a hipidiomórfica; apresenta pequenas 
concentracões de biotita e anfibólio, além dos acessórios e produ
tos de alt~racão referidos anteriormente 

A biotita é de cor castanho-escura com variações para o pardo
esverdeado, exibe frequentes alterações para clorita e liberação de 
óxido de ferro ao longo de seus planos de clivagem. O anfibólio é 
uma arfverdsonita verde-azulada com variações pleocróicas para 
verde-acastanhado e castanho É em geral anedral e bem caracteri
zado, às vezes geminado e com transformações para biotita O piro
xênio foi registrad·o em uma das amostras, onde sofreu alteração 
parcial ou total para uma hornblenda parda fracamente pleocróica, 
parecendo tratar-se de augita-diopsídica Os minerais varietais e 
acessórios encontram-se em geral associados em concentrações lo
cais formando agregados complexos, onde os acessórios primários 
encontram-se associados a biotita e anfibólios e seus produtos de 
alteração. 

111 Granitos granulares granofíricos 

Estas rochas apresentam-se em tons vermelho-carne, róseo
avermelhado e róseo-claro; a textura observável em escala macros
cópica é granular e a granulometria varia de média a grosseira A mi
neralogia é representada por álcali-feldspato, plagioclásio e quartzo 
como minerais essenciais, anfibólio e biotita como varietais e ainda 
opacos e clorita 

Em escala microscópica estas rochas são caracterizadas por 
uma textura predominantemente granular hipidiomórfica ou xeno
mórfica, em cujos espaços iritergranulares localizam-se intercresci
mentos cuneiformes quartzo-feldspáticos. Em alguns exemplares 
suas texturas podem, à primeira vista, ser tomadas por porfiríticas; 
no entanto, uma observação mais acurada revela que os pseudofe
nocristais trata-se na realidade de aglomerados de cristais médios 
de feldspatos circundados por intercrescimentos gráficos à guisa da 
matriz; também a pequena quantidade disponível desta, na rocha, 
não favorece uma conotação de matriz 



Estas amostras têm, também do ponto de vista mineralógico, 
uma característica marcante: são amplamente enriquecidas em 
álcali-feldspatos micropertíticos/microantipertíticos de tal sorte que 
alguns dos exemplares chegam a representar álcali-feldspatos gra
nitos típicos Mesmo quando o plagioclásio está mais enriquecido 
não costuma exceder a um percentual da ordem de 30% do total 
dos feldspatos Os álcali-feldspatos ocorrem como cristais bem de
senvolvidos, xenomórficos (dominantemente) a hipidiomórficos, le
vemente argilizaqos e frequentemente tensionados Raras são as 
amostras onde o microclínio foi localizado 

O plagioclásio é em geral euedral a subedral e tem formas tabula
res curtas; aparece esporadicamente como grãos tão desenvolvidos 
quanto aqueles dos álcali-feldspatos Está geminado segundo a lei 
da Albita, constante, embora levemente sericitizado e argilizado ou 
não, e sua composição cai na faixa do oligoclásio. O quartzo ocorre 
como formas irregulares intercrescidas com o álcali-feldspato ou 
forma cristais independentes xenomórficos, extremamente irregu
lares ou com tendência arredondada Exibe baías de corrosão mag
mática invadidas pelo álcali-feldspato 

Como varietais ocorrem biotita e anfibólio, enquanto opacos, 
apatita, titanita, fluorita e zircão são os acessórios observáveis 
Clorita, epídoto-zoisita, sericita, leucoxênio e argila-minerais são os 
produtos de alteração. O anfibólio é pouco comum; foi encontrado 
bem preservado em duas amostras, sendo que na primeira é uma 
arfverdsonita verde-azulada, enquanto na segunda é uma hornblen
da verde-acastanhada. A biotita, de cor castanha, está com fre
qi.Jência alterada para clorita e libera opacos que se concentram nos 
planos de clivagem 

Merece destaque a amostra catalogada sob número 4 7 6/BC
PB/223 (SC.22-Y-B), um piroxênio-quartzo monzonito, relacionado 
à associação presentemente discutida, por suas características tex
turais e mineralógicas, quais sejam: intercrescimento gráfico 
quartzo-feldspático e presença de álcali-feldspato 
pertítico/antipertítico Esta rocha difere das demais pelo caráter do
minantemente idiomórfico dos seus feldspatos e pela presença de 
piroxênio como varietal Seu plagioclásio tem geminações segundo 
a lei da Albita, estrutura zonar, saussuritização seletiva bem desen
volvida no centro e largas bordas antipertíticas O piroxênio é 
augita-pigeonita com vários graus de anfibolitização produzindo 
agregados fibrosos de uralita ou hornblenda verde levemente acas
tanhada com passagens para verde azulada 

Em uma das amostras que embora pareça pórfira, os "fenocris
tais" nela encontrados trata-se na realidade de álcali-feldspatos 
pertíticos, irregulares e semelhantes à massa principal da rocha, 
que foram recobertos por coroas também irregulares de plagioclá
sio, lembrando a textura rapakivi (piterlito) Não existe, no entanto, 
FI forma arredondada dos fenocristais de granito rapakivi típico, e a 
textura pórfira não está caracterizada Por outro lado, esta amostra 
possui os álcali-feldspatos pertíticos/antipertíticos e os intercresci
mentos gráficos característicos dos granitos presentemente apre
sentados 

As amostras deste conjunto apresentam quase infalivelmente 
efeitos em graus variados de tensão e fraturamento. 

IV. Granitos granulares não granoffricos 

Trata-se, quase todos, de biotita ou biotita-arfverdsonita granitos 
leucocráticos que se apresentam em cores dominantemente rosa e 
em tons que variam de róseo-claro ao róseo-avermelhado e menos 
freqüentemente em cor cinza com tons esbranquiçados ou esver
deados. A textura é invariavelmente granular, média a grosseira A 
mineralogia é marcada por álcali-feldspatos rosados, plagioclásio 
esbranquiçado ou branco-acinzentado e quartzo como minerais es
senciais e por anfibólio e biotita como varietais, presentes em quan
tidades diversas, 

Estudos' microscópicos revelam que plagioclásio e feldspatos al
calinos ocorrem via de regra em quantidade aproximada, caracteri
zando estas rochas como granitos lato sensu. No entanto, foram 
observadas fortes dominãncias de uma destas fases sobre a outra, 
especialmente do álcali-feldspato sobre o plagioclásio, nas amos
tras que representam tipos transicionais para os granitos granulares 
granofíricos. Ocasionalmente o plagioclásio. torna-se o feldspato 
fortemente dominante de modo a aproximar a composição da rocha 
do campo dos granodioritos. São em princípio caracterizados por 

uma textura granular hipidiomórfica, que assume uma tendência 
mais xenomórfica nas variedades transicionais para os granitos gra
nulares granofíricos, onde também se verificam invariavelmente 
efeitos tensionantes gerando uma textura cataclástica de caráter 
incipiente 

À exceção da amostra catalogada com o número 4 7 6/BC
PB/250 (SC 22-Y-B), o álcali-feldspato encontra-se invariavelmen
te presente Ocorre como ortoclásio, pertita e microclínio O orto
clásio é pertítico, com formas tabulares ou prismáticas longas e exi
be belos geminados segundo a lei de Carlsbad O microclínio ocorre 
principalmente como formas tabulares bem desenvolvidas, portado
ras ou não de estruturas de exsolução, e com geminações Albita
Periclíneo perfeitamente reconhecíveis; distorções estruturais pro
venientes de efeitos tensionais desenvolvem nestes minerais fai
xas levemente irregulares, delgadas e subparalelas que se confun
dem com as estruturas de exsolução Chamou-se genericamente 
pertita a todos aqueles álcali-feldspatos pertíticos onde não foram 
preservados ou desenvolvidos caracteres que permitissem 
relacioná-los a ortoclásio, microclínio ou albita Cristais grosseiros 
de álcali-feldspato mostram aspectos de uma estrutura zonada Ar
gilização foi a alteração mais desenvolvida sobre estes minerais, 
atingindo-os em graus que variam de incipiente a extensivo, mas al
gumas vezes faz-se ausente 

O plagioclásio ocorre como cristais subédricos a euédricos, ge
minados segundo a lei da Albita, saussuritizados e zonados seletiva
mente Sua composição cai no campo do oligoclásio, porém teores 
de An
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foram determinados nos espécimes de tendência granodio

rítica Deve-se, no entanto, ressaltar o caráter preliminar destas de
terminações dadas as limitações dos métodos microscópicos na de
terminação das mesmas, limitações que foram acentuadas pela ca
rência de seções propícias, pelo caráter zonado dos cristais e ainda 
pelas alterações presentes No entanto, a estrutura zona r extensiva 
no centro dos cristais levou a admitir-se zoneamento normal e 
composições ainda mais cálcicas em direção ao núcleo Gemina
cões segundo a lei de Baveno, Carlsbad e Periclíneo, associadas ou 
~ão à da Albita, ocorrem esporadicamente, da mesma forma que 
cristais opticamente homogêneos Naquelas amostras onde o pla
gioclásio ocorre em quantidade muito limitada, este mineral tende a 
formar cristais prismáticos curtos e concentrados localmente. Argi
lização e sericitização desenvolveram-se também sobre o plagioclá
sio. 

O quartzo ocorre quase invariavelmente como cristais xenomór
ficos, de granulação média, fortemente tensionados ou mesmo fra
turados São observadas ainda formas de tendência arredondada 
e reentrâncias profundas preenchidas por álcali-feldspato Este últi
mo aspecto é característico daquelas variedades transicionais para 
os granitos granofíricos de textura granular 

Como componentes varietais ocorrem biotita e anfibólio; a pri
meira tem cor castanho com variações para tons castanho
esverdeados; pode apresentar-se quase totalmente cloritizada ou 
totalmente preservada desta transformação; são frequentes as in
clusões de zircão e, menos comumente, de opacos com leucoxênio 
associados. O anfibólio que está r.>resente com freqüência e quanti
dade bem inferiores a biotita é, na quase totalidade dos casos, uma 
arfverdsonita ferrífera dotada de cor verde-azulada e variações 
pleocróicas para verde-acastanhado-claro e castanho 

Como minerais acessórios foram registrados apatita, zircão, tita
nita, fluorita e opacos, e como produtos de alteração epídoto
zoisita, clorita, sericita, leucoxênio, caulinita e raramente carbona
to 

V Granitos equigranulares cataclasados 

São rochas compostas em sua quase totalidade por quartzo, plagio
clásio e álcali-feldspato Biotita, muscovita, epídoto, opacos e mais 
raramente zircão e granada são encontrados como acessórios Em 
alguns exemplares os efeitos tectônicos são indicados em escala 
microscópica apenas por leves distorções da estrutura interna dos 
minerais, evidenciados por extinção ondulante pouco pronunciada; 
leves ondulações de planos de geminados por perturbações de es
truturas micropertíticas e ainda por ocasionais microfraturamentos 
Em outros, efeitos cataclásticos fortes são encontrados, caracteri
zados por uma textura cataclástica fortemente desenvolvida. Em 
uma amostra, o efeito tectônico produziu uma estrutura grosseira
mente fitada, com o desenvolvimento de faixas de maior concentra-
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ção de quartzo Nas faixas mais quartzosas a reorganização sobes
forços direcionais está bem caracterizada por uma textura grano
blástica interlobada e orientada, pelas faixas de extinção ondulante 
e pelo quartzo estirado. 

Uma forte argilização desenvolveu-se nas rochas mais fortemen
te tectonizadas de modo a mascarar as características originais dos 
feldspatos; no entanto, onde o tectonismo foi mínimo, álcali
feldspatos e plagioclásio ocorrem em quantidades aproximadas 
Mas parece, no entanto, que na maioria dos casos o álcali-feldspato 
domina amplamente sobre o plagioclásio. De um modo geral são re
conhecíveis a estrutura micropertítica nos álcali-feldspatos e gemi
nações tipo Albita no plagioclásio. A granada foi encontrada em 
uma amostra, atingida pelo tectonismo que afetou os minerais 
Uma das amostras merece ser destacada, posto que se distingue 
das demais por uma textura granular hipidiomórfica, e uma compo
sição à base de quartzo e feldspatos. O microclínio é o álcali
feldspato característico O quartzo é escasso, e a hornblenda é 
abundante. O plagioclásio é dominantemente subédrico e apresenta 
intercrescimentos vermiculares de quartzo e geminações segundo 
as leis da Albita ou Albita e Carlsbad combinadas. O microclínio é 
subedral e geminado segundo as leis da Albita e do Periclíneo. Am
bos os feldspatos mostram registros de superfícies antigas de cres
cimentos, marcadas principalmente por alterações; no entanto, a 
estrutura zonar do plagioclásio é muito sutil A hornblenda parece 
uma variedade hastingsítica, e apresenta variações pleocróicas do 
azul-esverdeado a castanho. Opacos lilmenita), apatita, titanita e 
epídoto ocorrem como acessórios. Como alteração registram-se 
saussuritização, sericitização e argilização. Foram efetuadas análi
ses modais em 1 7 amostras da Suíte Intrusiva Rio Dourado (Tab. 
1.XX e Fig. 1 461 

FI Análises químicas 

São aqui apresentados estudos químicos realizados em 36 amos
tras, das quais 33 referem-se à Suíte Intrusiva Rio Dourado, duas à 
Suíte Intrusiva Tarumã e uma à Suíte Intrusiva Redenção As análi
ses foram efetuadas no Laboratório de Análises Químicas de Ro
chas e Minerais do Instituto de Geociências da UFRGS, cujos dados 
analíticos encontram-se nas Tabelas 1.XXI, 1 XXII e 1 XXIII 

Usando-se o diagrama triangular Si02 versus razão de alcalinida
de (Wrigth, 19691 (Fig 1 4 71, cujo procedimento para o cálculo foi 
considerado no tópico sobre a Formação lriri, observa-se que há 
uma ÇJrande concentração dessas rochas no campo alcalino e cal
coalcalino. Montalvão et alii 11 979a) apresentam o mesmo tipo de 
gráfico para os granitos das Folhas SB. 20, Se. 20 e se. 21 , os quais 
concentram-se principalmente no campo alcalino, secundados pe
los que se colocam no campo calcoalcalino e raros exemplares no 
campo peralcalino. 

O gráfico representado na Figura 1 .48 deve-se a Jacobson, 
Macleod e Black ( 1958) que mostraram uma diferenciação mag
mática em duas direções: uma na direção do vértice A1 20 3 , indican
,do formação de biotita granitos e a outra na direção do vértice dos 
álcalis (K2 0 + Na20), mostrando um empobrecimento em AI203 e 
conseqüente formação de granitos peralcalinos, produto da dife
renciação dos calcoalcalinos e alcalinos. Observando-se o com
portamento dos granitos destas suítes neste diagrama, nota-se 
que os mesmos concentram-se num campo rico em A120 3 

O diagrama "R" de Jung (1955) (Fig. 1 491 mostra que os gra
nitos destas unidades pertencem à série dos álcali-cálcicos, urna• 
vez que o índice de alcalinidade de Peacock ( 1931 L "i", apres~nta' 
valor entre 55-56 Ressalte-se que em áreas vizinhas os gr;;~nltos · 
foram classificados como calcoalcalinos, onde o índice de alca(ini
dade obtido situa-se entre 57 e 59. 

Nos diagramas óxidos versus sflica (Fig 1.50), o f\la
2
o apresen

ta um aglomerado no intervalo de Si02 , 64-76%, conr ligeira dimi
nuição à medida que a sflica aumenta. Com relação ao 1<

2
0, tam

bém apresenta um aglomerado de pontos sem um trenrl uiracterfs
tico CaO, AI?0 3 e MgO apresentam uma diminuição rel<:tivamente 
rápida à medrda que a sflica aumenta. O Ti02 diminui o teor lenta
mente à medida que a sílica aumenta, enquanto que para o Fe2 0 3 a 
diminuição é mais abrupta. 

O diagrama triangular Cl-Ab-Or (Tuttle & Bowen, 1959, apud 
Winkler, 1977) mostra que as rochas cristalizaram-se principalmen
te no campo da albita e ortoclásio e em menor quantidade no campo 
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TABELA 1 XX 
Composição modal de rochas da Sufte Intrusiva Rio Dourado (Streckeisen, 1975) 

AMOSTRAS FOLHAS %QUARTZO RAZÃO DE 
FELDSPATO 

SNFO/AZ/32 se 22-v-D 27,33 17 38 
SNFD/AZ/24 1 se 22-V-A 24,66 46.4< 
SNFD/Be/196 se 22-v-D 25,99 72,48 
OH/Be/21 se 22-v-e 31,76 44,55 
485/AZ-RM/1 53 1 se 22-v-s 36 89 64,44 

424/Be/63 se 22-v-o 11,43 59,85 
OH/DO-LT/5 se 22-v-e 31,34 35,41 
SNFD/AZ/03 se 22-x-A 40,89 42,11 
SNFD/LT/45 se 22-v-A 28,69 32,55 
SNFD/Be/195 1 se 22-v-s 50,.-,>- 11 31 
SNFD/AZ/09 1 se 22-v-o 13.·;o 10,85 
SNFD/AZ/18 se 22-v-A 29,77 27,77 
SNFD/AZ/11 se 22-v-s 38,99 27,49 

SNFD/LT/39 se 22-v-s 37,29 54,06 
424/Be/44 se 22-v-o 26,96 16,37 
4 76/8e-PB/222 1 se 22-v-s 39,76 59,76 
4 76/Be-PB/22 5 se 22-v-s 31 '15 25,00 

6 Suíte Intrusiva Tarumã 
o 

o Suité Intrusiva Rio Dou- 1a 
rado 

90 90 

• Suíte Intrusiva Rio I pu--
eiras 

X Suite Intrusiva Redenção 
1b 

O- Quartzo: A- Álcali- feldspato (An 0-5 inclusive): P- Plagioclásio (An > 5) 

1a- Quartzolito 4- Granodiorito 10- Diorito/gabro/anortozito 

1 b- Granitóide rico 5- Tonalito 6'- Oz Álcali-fedspato Sienito 

em quartzo 6- Álcali-feldspato i'- Quartzo Sienito 

2- Álcali-feldspato sienito a*- Quartzo monzonito 

granito 7- Sienito 9'-oz rnonzodiorito I Oz 

3- Granito 8- Monzonito monzogabro 

3a- Sienogranito 9- Monzodiorito/ 10'-0z diorito/Oz gabro 

3b- Monzogranito Monzogabro 

Fig 1 46 - Rochas graníticas Intrusivas Análise modal segundo Streckeisen 
(1976) 

do quartzo Estas rochas estão entre as isotermas de 850-700°C, 
sendo a maior concentração nas proximidades do vale termal míni
mo (Fig 1.51 ). Os t:~ranitos da Suíte Intrusiva Rio Dourado apresen
tam razão inicial Sr87 /Sr86 = O. 719, justificando-se a formação 
dessas rochas a partir da fusão de rochas com vida crustal significa
tiva (vide Fig. 1.45) (FiÇJs. 1. 52 e 1. 53). 

1 2.2. 1 O - Formação Gorotire 

A) Generalidades 

Os trabalhos até então publicados relativos a esta unidade litoestra
tigráfica têm mostrado ambigüidades no que se refere ao posiciona
mento estratigráfico. 



TABELA 1 XXI 
Composição qufmica das Surtes Intrusivas Rio Dourado, T arumã e Redenção 

~ Si02 AI203 Fe2o 3 FeO MnO Ti02 e ao MgO Na20 K20 P205 H20 I 
A 

P.F a 
TOTAL 

000'( 

--
1 

485/AZ-RM/153 1 71 71 14 51 - 2 69 o 10 o 30 1 32 1 04 4 24 3 11 o 09 o 18 o 48 99 77 
se 22-V-B 

2 
485/AZ-RM/158 1 72 94 13 62 - 3 23 o 11 o 50 o 79 o 53 2 66 5 24 - o 03 o 17 99 82 

se 22-X-A 

3 
485/AZ-RM/131 1 75 17 14 29 - 1 68 o 10 o 29 o 36 o 18 3 66 3 99 - o 20 0.42 100 34 

se 22-X-A 

4 
485/AZ-RM/116 1 • • 73 94 13 67 - 2 35 o 11 o 37 o 71 o 37 2 58 4 74 o 08 o 05 o 34 99 31 

Se.22-X-A 

5 
4 76/Be-PB/2 51 2 71 48 14 85 1 63 o 93 o 10 o 40 1 41 o 56 3 83 3 37 0.12 o 07 o 38 99.13 

se 22-v-s 

6 
SNFD/AZ/24 1 68 99 14 98 o 03 3 45 o 12 o 47 1 96 1 08 4 07 3 49 o 18 o 12 o 34 99 28 

se 22-V-A 

7 
4 76/Be-PB/276 72 82 15 60 - 1 19 o 09 o 34 o 58 o 25 2 58 5 37 o 09 o 02 o 41 99 31 

se 22-Y-B 

8 
424/Be/42 67.59 16 83 o 08 4 01 o 14 o 42 1 58 o 86 3 12 4 61 o 09 o 06 o 33 99 72 
se 22-v-o 

9 
424/Be/61 66 82 17 87 o 53 2 60 o 12 o 40 1.46 o 75 3 56 4 93 o 09 o 03 o 28 99 44 
se 22-v-o 

10 
424/Be/106 60 68 18 03 I 19 4 97 o 17 o 57 2 38 1 96 4.12 4 62 o 19 o 08 o 38 99 34 
se 22-V-B 

11 
424/Be/44 67 98 17 20 o 51 2.57 o 13 o 40 0.92 o 68 3 37 4 99 o 08 o 15 o 47 99 45 
se 22-v-o 

12 
424/Be/39 72 11 14 81 o 04 2 19 o 16 o 30 O BO o 59 3.12 4 56 o 07 o 08 o 45 99 28 
se 22-v-e 

13 
424/Be/50 64 52 15 27 1 83 4 14 0.16 o 49 2 20 1 47 4 24 4 43 o 10 o 06 o 28 9~ 19 
se 22-v-o 

14 
424/Be/80 75 57 13 34 o 50 I 29 o 13 o 19 o 05 o 32 3 24 4 56 o 05 o 02 o 38 99 64 
se 22-V-o 

15 
OH/Be/21 75 56 13 31 - 1.80 o 11 0.21 o 39 o 30 3 49 4 18 o 03 - 99 38 
se 22-v-e 

16 
424/Be/33 75.22 13 99 o 14 1 00 o 11 o 15 o 32 o 24 3 49 4 18 o 02 o 11 9 25 99 22 
se 22-v-e 

17 
424/Be/75 73 07 14 54 o 62 1 45 o 11 o 23 o 11 o 41 3 62 4.93 o 04 o 01 99 14 
se 22-v-o 

18 
424/Be/79 70 85 14.42 1 32 1 58 o 13 o 32 o 85 o 52 4.24 4 99 0.06 o 20 99 48 
se 22-v-o 

19 
424/Be/67 66 27 15 01 2 66 2 57 o 14 o 48 2 13 1 37 3 99 4 49 o 08 0.05 o 19 99 43 
se 22-v-s 

20 
424/Be/65 71 15 14 94 o 19 2 54 o 13 o 34 o 47 0.92 3 55 4 87 o 05 - o 06 99 21 
se 22-v-o 

21 
424/Be/113 61.13 20 79 111 2 85 o 13 0.33 o 69 o 73 6 19 5 37 o 06 o 08 99 46 
se 22-v-s 

22 
OH/LP/1.4 71 88 15 50 - 2 15 o 12 o 19 o 68 o 30 4 06 4 31 o 02 o 03 o 42 99 66 
se 22-Y-A 
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TABELA 1 XXI- Conclusão 

~ 5•0 2 At 2o3 FP203 F o O MnO 
s 

23 
OH/DO LP/01 73 41 14 57 ~~ 2 03 o 11 

se 22~v~c 

24 
OH/LP/24 71 79 14 53 - 3 02 o 17 
se 22~v~o 

25 
OH/LP/02 69 27 14 22 1 35 2 58 o 18 
se 22~Y~A 

26 
OH/LP/22 73 58 14 90 o 16 1 50 o 11 
se 22~v~o 

27 
OH/DO LP/3 1 • 72 97 14 41 o 26 1 81 o 13 

so 22 v~c 

28 
OH/D0/20 70 10 13 49 o 98 2 95 o 19 
se 22~v A 

29 
OH/DO LP/19 68 85 13 88 1 34 2 69 o 18 

se 22~Y~A 

30 
OHIDO~LP/5 1 72 90 14 41 o 39 1 32 o 12 

se 22 v c 

31 
SNST/SP/20 71 90 13 64 o 80 1 58 o 10 
SD 22~V~D 

32 
SNST/SP/9 8 72 18 14 05 o 59 1 7 5 o 13 
se 22~x~c 

33 
SNST/SP/9 A 72 38 14 60 o 79 1 43 o 09 
se 22 x~c 

34 
SNST /SP/21 • 71 84 14 12 o 66 1 90 o 12 

se 22~v~o 

35 
SNST/SP/1 5 72 83 14 50 o 55 1 06 o 08 
se 22~v~o 

36 
424/BC/136 72 86 16 58 o 41 1 43 o 12 
se 22~v A 

* Suíte Intrusiva Tarumã * * Sulte Intrusiva Redenção 

Oliveira ( 1 928a) descreveu "Quartzito de feldspatho, de granu
lação bastante grosseira, um tanto fendido com leves traços de mi
ca", coletado durante a execução da "Expedição Steinen", no tre
cho compreendido entre São Sebastião Velho e a cachoeira do Uru
bu, no rio Xingu A montante da localidade denominada Cocal, no' 
rio Fresco, Oliveira (op cit) relatou a presença de "uma rocha sedi
mentária, um schisto metamórfico, muito perturbado" (sic); ainda 
Oliveira (op cit) reportou-se a "pontas de serras escarpadas cons
tituídas por um arenito branco, cortadas por diques de diabásio por
firítico, nas imediações da localidade Novo Horizonte" 

Ramos ( 1 955) foi o primeiro a utilizar o termo "arenitos da serra 
de Gorotire", compostos por um pacote de arenitos grosseiros a 
conglomeráticos com subordinados horizontes de granulometria 
mais fina, leitos de conglomerados com seixos variáveis entre 5 a 
1 O em de diâmetro, cores predominantemente esbranquiçadas, 
caulínicos, tectonizados Na ocasião chamou a atencão para a "ex
traordinária semelhança litológica dos arenitos da se~ra do Gorotire, 
principalmente em seu caráter caulínico-conglomerático, com os 
arenitos de idade devoniana inferior, que constituem a Formacão 
Serra Grande ", ressaltando que "o caráter ruiniforme de s~as 
escarpas muito se assemelha ao Arenito Oeiras da Formação Cabe
cas (Devoniano Médio), na mesma bacia". Coube a Barbosa et alii 
i 1 966) elevarem "os arenitos da serra do Gorotire" de Ramos (op 
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P F ,1 TOTAl Ti0 2 C aO M~O Na 2o KzO P205 H20 
1 OOO"C 

o 31 

o 35 

o 59 

o 14 

o 28 

o 57 

o 59 

o 23 

o 28 

o 35 

o 50 

o 64 

o 23 

o 26 

o 38 o 30 3 62 4 24 o 03 o 06 o 21 99 27 

o 62 o 34 3 99 4 43 o 06 o 04 - 99 34 

1 26 o 78 3 87 4 80 o 13 010 o 11 99 24 

o 48 o 34 3 49 4 31 o 03 o 06 o 08 99 18 

o 82 o 41 3 55 4 30 o 09 o 15 o 16 99 34 

1 02 1 07 3 87 4 68 o 14 o 06 - 99 12 

1 36 o 80 4 06 4 87 o 13 o 13 o 40 99 28 

o 82 o 41 3 81 4 62 o 03 o 06 o 09 99 21 

o 79 o 39 3 68 6 00 o 05 o 08 o 09 99 38 

o 90 o 60 4 12 4 81 o 03 o 14 o 13 99 68 

o 85 ~ o 54 3 24 4 93 o 06 - - 99 41 

1 02 o 68 3 56 4 87 o 08 o 09 - 99 58 

o 67 o 61 2 56 6 37 o 02 - - 99 48 

o 66 o 37 3 43 4 18 o 04 - - 100 34 

cit ) à categoria de formação; na ocasião apresentaram a seguinte 
sucessão litológica, da base para o topo: "arenito grosso, algo cau
línico, seixoso; arenito grosso, caulínico, com estratificação diàgo
nal; arenito médio, caulínico com estratificação diagonal; arenito 
caulínico, grosso, com estratificação diagonal; arenito duro, pouco 
caulínico, delgado, veio de quartzo hialino; bancos de arenito duro, 
médio, pouco ou nada caulínico; bancos de arenito duro, pouco cau
línico; arenito grosso com linhas de seixos unidos e outros disper
sos". Essas rochas seriam dobradas segundo eixos que rumam de 
SE para NO Ramos (1967) voltou a tratar da Formação Gorotire, 
nada acrescentando às informações de Barbosa et alii (op cit ) Tol
bert et ali i ( 1970) descreveram arenitos friáveis, arenitos quartzíti
cos e conglomerados, sobrepostos aos metassedimentos da serra 
dos Carajás, aventando a hipótese de correlação desses clastos 
com a Formacão Gorotire Knup ( 1971) referiu-se a arenitos quart
zíticos, arcós~os, grauvacas, psamitos conglomeráticos e brechói
des, siltitos, argilitos e veios de quartzo, atribuídos às Formações 
Gorotire e Rio Fresco; esta sucessão elástica mostraria contatos 
tectônicos, erosionais e discordantes com os metamorfitos infraja
centes Amaral ( 1 971) reconheceu um "complexo sedimentar
vulcânico, representado pelas Formações Uatumã, Rio Fresco, Go
rotire e Cubencranquém", recobrindo o embasamento Transamazõ
nico Ferreira (1972) tratou conjuntamente as sequências detríticas 



TABELA 1 XXII 
Feldspatos normativos das Suítes Intrusivas Rio Dourado, Tarumã e Redenção 

~ s 
o O r Ab An 

A 

486/AZ-AM/153 1 28 57 18 16 35 45 5 91 
se 22-V-8 

485/AZ-AM/158 1 32 17 30 61 22 24 3 84 
se 22-X-A 

485/AZ-AM/131 1 35 51 23 00 30 22 1 73 
se 22-x-A 

485/AZ-AM/116 1 37 15 28 00 21 81 3 06 
se;: 22-X-A 

476/Be-PB/251 2 32 82 19 87 32 35 6 25 
se 22-v-e 

SNFO/AZ/24 1 23 80 20 36 34 02 8 49 
se 22-v-A 

4 76/Be-PB/276 35 08 31 73 21 81 2 30 
se 22,v-e 

424/Be/42 23 9 2 28 82 25 98 7 15 
se 22-v-o 

424/Be/61 21 49 29 11 30 10 6 67 
se 22-v-o 

424/Be/106 7 94 26 58 33 94 10 33 
se 22-v-e 

424/Be/44 24 77 29 44 28 4 7 4 11 
se 22-v-o 

424/Be/39 32 37 26 94 26 37 3 58 
se 22-v-e 

424/Be/50 13 69 2 5 76 35 31 9 36 
se 22-v-o 

424/Be/BO· 37 96 26 94 27 37 
se 22-v-o 

OH/Be/21 36 66 24 66 29 52 1 75 
se 22-v-e 

424/Be/33 37 16 24 66 29 52 1 50 
se 22-v-e 

424/Be/75 31 16 29 11 30 62 o 36 
se 22-v-o 

424/Be/79 23 99 29 44 35 86 3 83 
se 22-v-o 

424/Be/67 18 45 26 17 33 31 9 70 
se 22-Y-B 

424/Be/65 27 76 28 72 29 99 2 03 
se.22-V-O 

424/Be/113 o 36 31 73 52 33 3 06 
se 22-V-B 

OH/LP/1 4 28 18 25 44 34 34 3 28 
se 22-Y-A 

OH/00-LP/01 33 39 25 05 30 62 1 69 
se 22-v-e 

OH/LP/24 27 58 26 16 33 71 2 69 
se 22-v-o 

OH/LP/02 23 56 28 33 32 72 2 5 39 
se.22-Y-A 

OH/LP/22 34 16 25 44 29 52 2 19 
se 22-v-o 

OH/00-LP/03 1 32 47 25 38 29 99 3 50 
se 22-v-e 

OH/00/20 24 22 27 32 32 38 4 15 
se 22-Y-A 

OH/00-LP/19 21 56 28 72 34 34 5 28 
se 22-Y-A 

OH/00-LP/5 1 29 91 27 27 32 19 3 89 
se 22-v-e 

SNST/SP/20 24 69 35 40 31 09 3 00 
se 22-v-o 

SNST/SP/09 B 26 01 28 39 34 82 4 28 
se 22-x-e 

SNST/SP/09 A 31 64 29 11 27 37 3 83 
se 22-x-e 

SNST/SP/21 28 59 28 7 2 30 10 4 59 
se 22-v-o 

SNST/SP/l5 30 68 37 63 21 65 3 22 
se 22-v-o 

424/Be/136 33 75 24 40 28 68 3 04 
se.22-V-A 

correspondentes às Formações Cubencranquém, Gorotire, Benefi
cente e Aripuanã, dispostas em vastas regiões ao sul da Sinéclise 
do Amazonas. Admitiu serem tais sequências epimetamórficas, às 
vezes suavemente dobradas e falhadas, ricas em materiais instá
veis e ferromagnesianos provenientes da rápida erosão do embasa
mento São rochas constituídas por arenitos líticos, arenitos lito
feldspáticos, arcóseos, siltitos etc A SUDAM (1972a) definiu a 
Formação Riozinho do Anfrízio no rio homônimo, sugerindo a possi
bilidade de sua correlação com a Formação Gorotire O consórcio 
CVRD/CMM I 197 2) posicionou uma sequência de clastos, predo
minantemente psamíticos, na área do "Distrito Ferrífero da Serra 
dos Carajás", em discordância regional sobre o Grupo Grão-Pará, 
correlacionando-os com reservas à Formação Gorotire. O IDESP 
I 19 7 2) reconheceu ser a Formação Gorotire constituída por areni
tos, arenitos quartziticos e conglomerados distribuídos às margens 
do rio Fresco, resultado de transgressão marinha Suszczynski 
I 1972) distinguiu, na área do Distrito Ferrífero da Serra dos Carajás, 
duas sequências sedimentares (superior e inferior) e uma "sequên
cia vulcânica Híbrida" que encerra o minério de ferro A sequência 
inferior passaria, lateralmente, "a folhelhos ardosianos cinza e a ní
veis de ardósia pretos piritizados, a silexitos, a jaspilitos e a ardósias 
manganesíferas' ', provavelmente correspondentes à Formação Rio 
Fresco (Barbosa et alii, 1966), tendo resultado da diferenciação das 
vulcânicas ácidas a intermediárias, mapeáveis entre a área em apre
ço e a região de Cubencranquém A sequência detritica superiores
taria assentada em discordância angular e tectônica sobre as rochas 
que encerram os depósitos de ferro primário. Beisiegel et alii I 1 9 7 3) 
incluem subordinadas intercalações de folhelhos, ardósias, siltitos e 
diamictitos entre os psamitos da Formação Gorotire, sugerindo uma 
espessura de 2 000 m para a mesma, cuja sedimentação teria sido 
anterior à "última orogênese que atuou sobre a área" Abreu 
(1973) acentuou a existência de jazimentos manganesíferos no 
"Grupo Gorotire" lssler I 1973) identificou arenitos grossos a fi
nos, arcóseos caulínicos e camadas conglomeráticas de caráter mo
\assóide, dispostos em ambas as margens do rio Xingu, com espes
sura aproximada de 350m, atribuindo-os à Formação Gorotire Sil
va, G.G. da et alii (1974) afirmaram serem os sedimentos da For
mação Gorotire dobrados segundo eixos que rumam para SO com 
caimento para SE, ressaltando não terem constatado "qualquer dis
cordância entre as Formações Gorotire e Cubencranquém, quer no 
campo quer nas imagens de radar" Assim sendo, reúnem aquelas 
formações em uma única unidade a que denominaram Formação 
Gorotire. As lito\ogias amostradas por esses autores são: arenitos, 
aren'1tos feldspáticos, siltitos, conglomerados, arenitos conglomerá
ticos, argi\itos, quarúitos e brechas de falha Almeida ( 1974a), 
contrariando a proposição de Suszczynski (op cit), posicionou a 
Forma cão Rio Fresco (Barbosa et alii, 1 966) em inconformidade an
gular c~m o Grupo Grão-Pará, ao estudar as rochas do Sinclinório da 
Serra dos Carajás, reconhecidas por Beisiegel (op cit) como per
tencentes à Formação Gorotire Ramgrab & Santos (1974), estu
dando o Vulcanismo Uatumã, sugerem que, no "bloco amazônico", 
este paroxismo geodinâmico foi acompanhado de subsidência à 
qual se seguiu intensa sedimentação continental com ou sem vulca
nismo, representadà pelas Formações Cubencranquém, Roraima, 
Pitinga, Dardanelos, Riozinho do Anfrízio, Parecis e grupos Gorotire 
e Beneficente Amaral ( 1974) voltou a tratar da Formação Gorotire, 
pospondo-a ao vulcanoplutonismo da parte sul da "Província Ama
zônica Central" Araújo et alii (1975) reconheceram que a Forma
ção Gorotire repousa em discordância angular à sua Unidade Pré
Cambriano I (vulcânicas ácidas a intermediárias, piroclásticas, gra
nitos), situando-a, com reservas, no Pré-Cambriano Superior Go
mes, Cordani e Basei (1975) executaram um tratamento geocrono
lógico para as rochas da serra dos Carajás onde admitiram que os 
sedimentos elásticos do "Grupo" Uatumã e da Formação Gorotire 
assentam-se discordantemente sobre as rochas do Grupo Grão
Pará e do embasamento A sequência é composta principalmente 
por arenitos com algumas intercalações de siltitos, folhe\hos e con
glomerados, os quais sofreram um leve metamorfismo no contato 
com as extrusivas João et alii ( 1975) descreveram uma sequência 
de quartzo-arenitos e conglomerados atribuindo-os à Formacão Go
rotire, assentada discordantemente sobre o "Grupo" Uat~mã O 
DNPM (1975b) reuniu as Formações Gorotire e Cubencranquém 
no conjunto a que denominou Formações Gorotire e Cubencran-
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TABELA 1 XXIII 
Valores de Niggli para as Sultes intrusivas Rio Dourado, Tarumã e Redenção 

~ Si ai fm 
I 

A 

4851AZ-RMI153 1/V-8 359 75 42 90 19 44 
"I " 1158 11X-A 397 32 43 70 19 48 
"I " 1131 11 " 451 75 50 60 10 51 
"I " 1116 11 " 436 62 47 55 15 36 

47618C-PBI2501Y-B 197.72 27 34 46 83 
"I " 1251 21Y-8 388 22 47 52 12 50 

SNFDIAZI24 1/V-A 318 12 40 70 21 20 
4 761BC-PBI2761Y-B 424 00 53 53 8 36 
42418CI42/V-D 302 53 44 38 21 38 

" 1," 161/V-D 300 11 47 29 16 08 
"1"1106/V-D 218 57 38 27 27 57 

4241 "144/V-0 323 60 48 22 16 42 
" I "139/V-C 392 80 47 53 15 51 
" I" 150/V,D 260 67 36 34 26 12 
" i" 180/V-0 478 35 49 75 11 68 

OHI8CI21/V-C 462 45 47 99 12 47 
42418Ci33/V-C 471 45 51 64 8 32 

" i" 175/V O 416 44 49 05 12 21 
OHI LPI 1 4/Y A 380 71 48 37 12 38 
OHIDO-LP/01/V-C 421 24 49 24 12 79 
OHILP/24/V-D 376 28 44 88 16 60 
OHILP/02/Y-A 337 84 40 85 19 37 
OHILP/22/V-D 424 69 50 67 10 99 
OHIDO-LP/3 1/V-C 408 44 47 52 12 98 
OHID0/20/Y-A 344 50 39 07 22 50 
OHIDO-LP/19/Y-A 331 70 39 40 19 68 
OHILP/5 1 IV-C 406 12 47 30 10 84 
SNSTISP/20/V-0 388 72 43 44 12 31 

" I" 19 81X C 380 57 43 63 14 10 
" I" 19 AIX C 398 84 47 38 13 01 
" i" 121/V-0 380 25 44 02 15 55 
" I" i151V-D 407 66 47 83 11 54 

424/BC/79/V 8 365 58 43 84 13 86 
" i" 1671Y-B 286 36 38 22 22 87 
" I" 165/V-0 364 75 45 13 18 79 
" i" 1113/V-B 231 52 46 40 15 11 

quém lndiferenciadas, ressalvando que as mesmas poderiam vir a 
ser caracterizadas como unidades litoestràtigráficas distintas e ma
peáveis, esclarecendo que a existência ou não de discordância en
tre as citadas unidades não invalida a possibilidade de Sf:1paração 
entre as mesmas. Santos, Lopes e Veiga Júnior (1976) relataram 
que a Formação Gorotire recobre o Granito Porquinho através de 
uma nonconformity Almeida, Hasui e Brito Neves ( 1976) fizeram 
referência à Formação Gorotire, situando-a entre 1.500 e 1. 700 
MA. Pessoa et alii ( 1977) identificaram três grandes grupos de uni
dades sedimentares ao sul da bacia do Amazonas a que cognomina
ram: Seqüência Superior (Formações Prosperança-continental e 
Acari-marinha); Seqüência Suborizontal (Formação Cubencran
quém) e Seqüência Dobrada (Formações Gorotire-continental e 
Beneficente- marinha). Constataram que a Seqüência Dobrada 
exibe uma fácies marinha representada pelo Grupo Beneficente (Al
meida & Nogueira Filho, 1959) e uma fácies continental representa
da principalmente por arcóseos, correspondendo à FormaÇão Goro
tire. Montalvão & Bezerra (1979) admitiram a possibilidade de pas
sagem lateral entre o Grupo Beneficente (arenitos ortoquartzfticos, 
arcóseos, siltitos, folhelhos, calcários, cherts, "estromatólitos" 
quartzitos e quartzo-micaxistos em zonas de falha) e a Formação 
Gorotire. Admitiram ainda uma correlação entre este grupo e a For
mação Mutum-Paraná (Lobato et alii, 1967). Montalvãc et alii 
( 1 9 79a) voltaram a tratar da Formação Mutum-Paraná, que admiti
ram ser sincrOnica ou temporalmente anterior ao Grupo Beneficen
te. Martins & Araújo ( 1979), após a apresenta cão de um relato his
tórico sobre a Formação Gorotire, e escudados'no" ... fato de nun
ca haver sido descrita petrograficamente a existência de fragmen
tos de vulcânica, como constituinte de tais rochas na seção-tipo da 
unidade", consideraram improvável seu posicionamento pós
Uatumã, informação esta conflitante com os dados disponfveis até 
o presente 

Neste trabalho a Formação Gorotire é representada por um paco
te de sedimentos predominantemente psamfticos com subordina-
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das intercalações de conglomerados, assentados discordantemente 
ao vulcanoplutonismo do Supergrupo Uatumã. É aqui admitida a 
existência de subordinadas intercalacões de rochas vulcânicas áci
das resultantes da ascensão magmãtica possibilitada pela intensa 
tafrogenia que atuou na área. 

São rochas freqüentemente esbranquiçadas, subordinadamente 
cinza-esverdeado e rosadas, compactas, algo caulfnicas, pouco ar
coseanas, finas a grosseiras, localmente dinamometamorfizadas, 
às vezes grosseiramente xistosa::; devido aos efeitos cataclásticos. 
Conglomerados oligomfticos e petromíticos encontram-se intercala-
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dos Os tipos petrográficos comumente encontrados são: conglo
merados petromíticos e oligomíticos, arenitos ortoquartzíticos, are
nitos feldspáticos e sublíticos, arcóseos, grauvacas e siltitos 

B) Distribuição na área 

Nos élomínios da Folha SC 22 Tocantins a Formacão Gorotire 
apresenta-se como restos isolados nas Folhas se 22-V-C, se 22-
V-D, SC 22-X-C, SC 22-Y-A e SC 22-Y-B Entretanto, a Folha 
SC 22-V-B é que apresenta as maiores exposicões desta unidade 
Aqui se pode observar duas faixas grosseiram~nte paralelas e des
contínuas, orientadas segundo SE-NO, interrompidas por exposi
ções do Complexo Xingu e do Supergrupo Uatumã 

A primeira exposição de rochas da unidade, no rio Xingu, situa
se a cerca de 5 km a jusante da Pista da Paz; trata-se de um arenito
ortoquartzítico esbranquiçado, compacto, bem classificado, com 

grãos bem arredondados e agregados por cimento silicoso, granuló
metria grosseira, isotrópico, dinamometamorfizado, mostrando 
pontuações subordinadas de feldspatos; a estação geológica 
424/BC/1 02/SC. 22-V-D representa a continuidade física dos sedi
mentos descritos precedentemente, situando-se a cerca de 2,5 km 
dos mesmos; neste local o arenito chega a ter caráter microconglo
merático com seixos de quartzo e quartzito flutuando na massa are
nosa. São seixos bem arredondados, chegando a medir 2 em de diâ
metro. Esta seqüência de quartzo-arenito continua exposta até a 
parte setentrional da ilha dos Turistas, onde se localizou a estação 
geológica 424/BC/1 04/SC.22-V-B, tendo em vista a presença de 
blocos de arenito cataclasado, esbranquiçado, grosseiro, maturo, 
grãos bem arredondados, dinamometamorfizados A partir desse 
ponto, esta seqt.iência elástica encontra-se erodida, voltando a 
ocorrer sob a forma de serranias isoladas com cerca de 1 50 m de 
desnível topográfico, a montante e a oriente da ilha das Guabirabas 
No ribeirão dos Trairões, afluente do rio Xingu, encontra-se um pa
cote de conglomerado assentado em discordância a rochas micro
graníticas do Supergrupo Uatumã. Apresenta cerca de 70 m de es
pessura, compondo-se de seixos e cobbles de quartzo, quartzito e 
tufos agregados por matriz microconglomerática, evidenciando ca
madas com até 3 m de espessura A Formação Gorotire volta a ser 
amostrada, ao longo do rio Xingu, nas estações geológicas de nú
meros 424/BC/129/SC 22-V-A, 424/BC/130/SC.22-V-A, 
424/BC/131/SC 22-V-A e 424/BC/135/SC 22-V-A. Nesta última 
apresenta-se, antes, como sedimentos rosados, areno-siltosos e si
licosos, podendo mesmo corresponder a litologias da Formação Cu
bencranquém, pois guardam alguma semelhança com aqueles des
critos na estação SNFD/BC/198/SC 22-V-D/PT.04, mapeada co
mo pertencente àquela formação A estação geológica 
424/BC/131 /SC. 22-V-A está situada a cerca de 8 km a montante 
da ilha de Santa Cruz, sendo representada por um pacote de aproxi
madamente 1 00 m de espessura, constituído por arenitos líticos 
com níveis de conglomerados Estes mostram seixos de quartzitos 
e riolitos pouco retrabalhados, angulosos; os arenitos mostram co
res esbranquiçadas e rosadas, compactos, grãos bem arredondados 
a angulosos, dinamicamente metamorfizados 

Na Folha SC 22-V-A, região da serra da Flor do Ouro, foi a mos
trada a estação geológica SNFD/LT/38/SC 22-V-A/PT 18, 
registrando-se blocos de arenito esbranquiçado a acastanhado em 
virtude dos processos de intemperismo Apresenta aspecto maciço, 
mal selecionado, granulometria média, ortoquartzitico, algo caulíni
co; a serra do Mururé é um elemento fisiográfico de destaque, orien
tado SE-NO onde se encontra exposta uma sequência elástica, 
composta por sericita-quartzo xisto róseo, quartzito cinza grafitoso, 
quartzito com seixos de quartzo ocasionais, arenitos ortoquartzíti
cos esbranquiçados, rocha vulcânica ácida altamente cataclasada, 
arenito muito fino esbranquiçado, arenito cinza extremamente com
pacto, recristalizado, siltito micáceo cinza e granada-biotita quartzi
to 

No extremo sul desta serra foi realizada uma seção geológica, 
constatando-se que nos níveis de topografia inferior são encontra
dos quartzitos cinza, extremamente compactos, quartzosos, mos
trando pontos escuros devido à presença de biotita; esses quartzi
tos mostram subordinada intercalação de siltito sericítico, averme
lhado, algo ferruginoso; sequenciando esse nível encontra-se quart
zito acinzentado, anisótropo, muito mal selecionado, dinamicamen
te deformado, sericítico; no topo da sequência encontram-se blocos 
de arenito branco, mediamente compacto; grosseiro Ao norte da 
serra pode ser observada, na região de topografia mais baixa, uma 
rocha avermelhada, muito compacta, la minada, muito fina a siltosa, 
ferruginosa, tratando-se possivelmente de um tufo; o que se lhe se
gue nas partes de topografia superior é uma série de blocos e subor
dinados afloramentos de quartzito esbranquiçado com listras rosa
das, e compactos; estratos cruzados de pequeno porte e baixo ân
gulo estão presentes; são rochas de granulometria média a grossei
ra, contendo fragmentos líticos milimétricos A cerca de 1 5 km a 
sudoeste da fazenda Vale do Rio Cristalino a Formação Gorotire 
apresenta-se com uma sequência de arenitos ortoquartzíticos gros
seiros, dinamicamente metamorfizados, formando serrania edificao 
da com a mesma postura da serra do Mururé A nordeste dessa es
trutura encontra-se uma sequência de arenitos ortoquartzíticos de 
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cores predominantemente claras, localmente cinza. São rochas ex
tremamente compactas e altamente recristalizadas, desenvolvendo 
microclínio, granada e biotita na parte média da seção; a conspícua 
isotropia, a presença de biotita, microclínio, opacos e granada de
põem a favor da existência de metamorfismo térmico, mas não se 
encontrou tal corpo intrusivo podendo vir a ser, mesmo, granito da 
Suíte Intrusiva Tarumã. 
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Na Folha SC 22-V-D a Formação Gorotire mostra-se disposta 
sob a forma de restos isolados na faixa norte, recobrindo, ora ro
chas do Complexo Xingu, ora vulcânicas do Supergrupo Uatumã 
No interflúvio entre o ribeirão da Paz e o córrego da Voadeira, 
encontra-se estrutura linear orientada segundo SE-NO, onde se divi
sam: arenito mal classificado, muito compacto, rosado, caulínico; 
arenito microconglomerático com pontuações de seixos de quartzo; 
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Fig 1 51- Projeção das isotermes e linha cotética do sistema Si02 - Na A1Si3o8 - KAI
Si308-H20 em PH 20~2QOO b E1 e E2 são pontos eutéticos M marca o mínimo de 
temperatura na linha cotética Segundo Winkler (1977) as composições são dadas em 
percentagem de peso [Projetados com base nos dados de T uttle e Bowen (1959) e -
de Shaw (1963)] Lc ~Leucita Para as Suítes Intrusivas Rio Dourado Redenção e Tarumã 

arenito fino, levemente argiloso, caulínico, compacto Esses areni
tos passam superiormente a arenito esbranquiçado, grosseiro, cau
línico, seguido por um nível de arenito médio, rosado, contendo ní
veis microconglomeráticos; as rochas encontram-se basculadas, 
exibindo atitude segundo N 1 O o E/50 o SE 

A norte desta estrutura existe um predomínio de cataclasito, 
mas foram encontrados blocos soltos de conglomerados petromíti
co e arenito silicificado, branco, fino; o conglomerado contém sei
xos de quartzo e de vulcânica No canto sudeste da Folha, o sedi
mento Gorotire mostra-se como quartzito conglomerático, esbran
quiçado 

Na serra do Tapirapé e morro São João encontra-se sobreposta 
tectônica e discordantemente às vulcânicas do Supergrupo Uatu
mã. Nesta região, na parte sul da serra, as vulcânicas ácidas 
encontram-se extremamente cataclasadas e cedem lugar a uma 
sequência elástica constituída, basicamente, por um pacote de con
glomerados petromíticos com intercalações de quartzitos grossei
ros; estas rochas encontram-se intensamente deformadas exibindo 
perfeita anisotropia. Os conglomerados contêm seixos de quartzo, 
quartzito, filito esverdeado em matriz quartzítica, orientando-se se
gundo N 55 o 0/30 o NE O morro São João situa-se 1 O km a norte da 
fazenda Sapeva; neste local a Formação Gorotire mostra-se assen
tada discordantemente sobre polimetamorfitos do Complexo Xingu. 
Entretanto, na seção executada, observa-se, na base, uma clara ex
posição de andesito porfirítico exibindo fenocristais euédricos de 
feldspato potássico medindo até 5 em em seus eixos maiores, apre
sentando, localmente, granulação fina a média e composição 
dacito-riolítica O contato entre estes e os sedimentos sobrepostos 
mostra-se encoberto mas parece ser discordante Os citados elas
tos são predominantemente rosados é subordinadamente esbran
quiçados, granulometria fina a média, subordinados horizontes com 
estratos cruzados, silicificados no topo; o pacote de sedimentos po
de ser estimado em 100 m, mostrando-se basculado segundo a ati
tude N60 o 0/13 o NE. No lnterflúvio Tapirapé- Xavantes ou das 
Vertentes, divisa-se entre eles um pequeno relevo residual aqui in-

terpretado como representado por rochas sedimentares da Forma
cão Gorotire 

A formacão Gorotire mostra, ainda, exposicões na lagoa do Ma
•galhães e n~ estrada que liga a cidade de Luci~ra-MT à BR-242, elo 
de ligacão entre São Félix do Araguaia e a BR-1 58; na lagoa do Ma
galhães é representada por um pacote de congloMerados de cores 
esbranquicadas, com estratos que sugerem mergulho entre 10-
1 5o NO e espessura visível de 5 m Trata-se de conglomerados pe
tromíticos com matriz grosseira a microconglomerática constituída 
por grãos e grânulos de quartzo bem arredondados, agregados por 
material caulínico; a relação seixos- matriz é variável, havendo pre
domínio local de um sobre o outro; os seixos são frequentemente ar
redondados, diâmetros variáveis entre 2 mm até 1 2 em, exibindo, 
contudo, um diâmetro médio em torno de 6 a 5 em; são compostos 
frequentemente de quartzo e subordinadamente quartzito, chert, 
siltito arroxeado micáceo e fragmentos de material rosado, altera
do; em meio caminho à estrada que conecta a MT-242 a Luciara, 
encontra-se uma exposição de conglomerado petromítico disposto 
sob a forma de inselbergs com altura variável entre 5 a 20 m, isola
dos, imersos em extensa cobertura do Terciário-Quarternário São 
rochas eminentemente deformadas, orientadas segundo N 1 O 0 0, 
fraturadas proeminentemente segundo N40°0 e N70°0, com mer
gulhos verticalizados; apresentam seixos com diferentes graus de 
esfericidade e arredondamento, assim como dimensões variáveis 
entre 0,5 em a mais de 30 em de diâmetro (boulders), os quais pre
dominam largamente sobre a matriz, que é constituída por material 
cinza-esverdeado, muito fino, sericítico; acredita-se que seja consti
tuído por material vulcânico cataclasado Os seixos e boulders pre
dominam largamente sobre a matriz, sendo compostos predominan
temente por vulcânicas ácidas a intermediárias, secundadas por 
quartzo, quartzito, cataclasito; a coloração esverdeada, a presença 
de sericita e a proximidade de um granodiorito granofírico intrusivo 
levam a conjecturar-se a possível graisenização dessas rochas moti
vadas pela introdução do granodiorito; ressalta-se, entretanto, que 
não se observou relação de contato entre essas rochas 

C) Posição estratigráfica 

As coberturas de plataforma pré-cambrianas da Amazônia têm sido 
assunto de grande controvérsia entre os autores que as têm estuda
do, e no que se refere à Formação Gorotire a dúvida maior advém do 
fato de que a maioria dos trabalhos tem-se limitado à calha dos rios 
da região e ao longo das poucas estradas até então existentes. Com 
o advento da cobertura radargramétrica, bem como das fotografias 
em infravermelho em escala 1:1 30 000 efetuada para o Projeto 
RADAMBRASIL e das imagens do LANDSAT, pôde-se melhor visua
lizar a distribuição geográfica, o estilo tectônico e a continuidade fí
sica desses sedimentos, apoiados, ainda, com os dados de campo 
A amostragem de que se dispõe, no momento, permite, com clare
za, estabelecer o perfeito relacionamento estratigráfico desta uni
dade, tão diversamente interpretada A maioria dos autores que tra
tou de tal unidade, entretanto, é unânime quanto ao seu posiciona
mento estratigráfico em superposição ao Supergrupo Uatumã. Mar
tins & Araújo (1979), argumentando a inexistência da presença de 
fragmentos de rochas vulcânicas na seção-tipo e apoiados em in
formacões de Araújo et alii ( 197 5, apud Almeida et alii, 1979), re
posiciÓnaram a citada formação subposta ao Supergrupo Uatumã 
posposta ao Grupo Grão-Pará. 

No presente trabalho os sedimentos em epígrafe estão so
brepostos discordantemente ao Supergrupo Uatumã e sotopos
tos à Formação Cubencranquém O contato Formação 
Gorotire- Supergrupo Uatumã 'pode ser observado no morro São 
João e serra do Tapirapé (Folha SC.22-Y-B), na serra Cubencran
quém a cerca de 1 O km a jusante da Pista da Paz, no rio Xingu O ri
beirão dos Trairões, afluente dextrógiro do rio Xingu, corta um pa
cote de conglomerado petromítico que se encontra assentado sobre 
riolito e microgranito do Supergrupo Uatumã. O pacote soma cerca 
de 70 m de espessura, mostrando seixos poligênicos (tufo, riolito, 
quartzito, quartzo) agregados por matriz arenosa. Com esses dados 
torna-se comprovado que a Formação Gorotire está sobreposta ao 
Supergrupo Uatumã. 
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Oliveira {1928a) admitiu idade triássica para a Formação Gorotire, 
em virtude da mesma se encont rar cortada por diques de diabásio 
porfiritico, ressaltando entretanto a possibilidade de tal hipótese 
poder desmoronar-se com o tempo. 

Ramos ( 1 9 5 51 admitiu a idade mais antiga que o Tr iássico para a 
Formacão Gorotire, baseado no intenso fraturamento assim como 
nos mergulhos variáveis apresentados pelos sedimentos. No evento 
chama atenção para a semelhança desses sedimentos com a For
mação Serra Grande. principalmente no que se refere ao caráter 
conglomerático e escreve: "Entretanto, o caráter ruiniforme de 
suas escarpas muito o assemelha ao Arenito Oeiras, da Formação 
Cabeças (Devoniano Médio). na mesma bacia" . 

Francisco & Locwenstein (19681 relatam que: " No Relatóri-:> 
Anual da Divisão de Geologiu e Mineralogia de 1959, Figura 18 e 
página 40, a Formacão Gorot ire está situada no Cambriano 1?1". 

Barbosa et alii ( 1 9661 considemrarn a Formação Gorotire como 
representante de uma transgressão marinha e, nesse caso, estabe
leceram uma homotaxialidade entre a mesma e as Formações Fur
nas (Bacia do Paraná) , Serr.a Grande (Bacia do Meio-Norte}. Kaicteur 
(Bacia Roraima) e com a ser.ra do Arai, no Território do Rio Branco., 
Entretanto, na coluna estratigráfica que apresentaram, a Formação 

Região d"s nascentes do rio Xinxim, de onde se sobressaem !;;tnçks graníticos 
de contorno circular. bcn> rcolcados em imagens de radar. Trata-se de maci
cos i ntru~avos subvulcânicos. anorogênicns. inerentes à Suíte Intrusiva Rio 
Dourado (pEyrd). cogenétíca ao vulcanismo crorngênico tia Forrnoçilo lriri 
~ pEü i L Realca na imug(.~rn a íntima associação com rochas vulcânicas d i.i for
n1acão actma expficitada. estando 1fl1rus1vos na mesma e afe1ados r:onjunta
rner~te por três sisten1as de fraturas, além daquclt-t~ ~emie\rculares. Na porçõo 
sudoeste visuali7a·S<' a presen<;ii de rochas arrasadas do Complexo Xingu 
(pEx). lmaqem SLAR obt ida em 1971 ! 197 2. RADAMBRASIL. Folha SC.22-
V A . Escala aproxrmada 1:250.000. 

Gorotire ficou posicionada no Eopaleozóico, sobreposta à Formação 
Rio Fresco (Barbosa et alii, op. cit.l. · 

CMM/CVRD {1972) apresentaram uma síntese das unidades li
toestratigráficas que edificam a serra dos Carajás, admitindo que as 
rochas sedimentares elásticas sobrepostas em discordância regio
nal ao grupo Grão-Pará são correlacionáveis à Formação Gorotire, 
então posicionada no Pré-Cambriano. 

Ferreira { 1 9 7 2) situou as Formacões Gorotire, Cubencranquém, 
Beneficente e Aripuanã no intervatÓ de 550 a 840 MA. 

Almeida (1967a) admitiu a impossibilidade de um posrcrona
mento geocronológico para as coberturas de plataforma do Craton 
do Guaporé, referindo-se entre outras às Formações Gorotire e Cu
bencranquém. Ressalvou, entretanto, que algumas delas podem ser 
copaleozóicas, enquanto outras podem, mesmo, ser relacionadas a 
c iclos tecto-orogênicos mais antigos, possivelmente mesmo ar
queanos. 

A SUDAM ( 1972a) definiu a Formação Riozinho do Anfrizio, 
situando-a no Eopaleozóico , em virtude de a mesma vir a ser corre
lar. innada com a Formação Gorotire. 

Amaral ( 1974), apoiado na literatura geológica até então exis
tente, bem como nos dados geocronológicos, e. com fundamento 
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na interpretação de fotografias aéreas, mosaicos de radar e, espe
cia lmente, imagens LANDSAT, teceu comentários vários, pertinen
tes à coluna estatigráfica de sua Província AmazOnica Central nos 
seguintes termos: "Tanto do ponto de vista geocronológico como 
do geológico, a correlação entre as Formações Surumu e Rio Fresco 
de um lado e as Formações Roraima e Gorotire de outro é quase per
feita. não faltando nem mesmo a atividade magmática básica pos
terior, com idade próxima a 1. 5 50 MA, num evento termal datado 
em aproximadamente 1. 200 MA". Em seguida referiu-se a diques 
básicos que seccionam a Formação Gorotire em sua localidade-tipo 
com idades médias em torno de 1.4 7 5 ::!: 28 MA. Neste contexto 
admitiu esse valor como idade mínima para a Formação Gorotire. 

Almeida ( 1 9 7 4a) admitiu que as Formacões Gorotire e Benefi
cente edificaram-se em meados do Pré-Ca,;,briano Superior e que 
"aparentemente preenc heram um aulacOgeno primário (Bogdanov. 
1962), orientado no sentido ONO". No evento estabeleceu uma 

Destaque da configuracão circular de granitos cratooênicos intrusivos. da 
Suite Intrusiva Rio Dourado fpEyrd) . Ressal ta-se o fraturamento nestes cor
pos, com duas direcões preterenc.ais, além da estruturação positiva elo rele
vo. contras tando com rochas semi.orriJs()das e Ga taclnsadas do Complexo 
Xingu JpEx). as encaixantes na região. Verifica-se também que efeitos cata· 
elásticos não intervieram nestes corpos graniticos, denotando ~ posteridar!e 
dos mesmos. Imagem SLAR obl!da em 1975! 1976. RADAMBRASIL. Folhil 
SC.22-X-C. Esca la aproximada 1:250.000. 

equivalência entre as coberturas sedimentares do "Craton do Gua
poré" e aquelas do Escudo Báltico, edificadas após o término do 
"vulcanoplutonismo do Subjotniano, a partir mais ou menos de 
1.500 MA" . 

Convém salientar que Martins & Araújo (1979), apoiados em fa
tos nao muito convincentes, situaram estratigraficamente a Forma
ção Gorotire sob o Supergrupo Uatumã, posição esta inteiramente 
discordante com os autores deste trabalho. Aqui se admite idade 
pré-cambriana superior para esta seqüência, escudando-se no fato 
de ser a mesma introduzida por diques básicos (Amaral, 1974) que 
forneceram, na área- tipo, idade média em torno de 1 .4 7 5 ::!: 28 MA. 
Acrescenta-se, ainda. o fato de o granito pós-tectônico de referên· 
c ia 4 70/PB-RK/02/SC.22-X·A estar introduzido nestes clastos e 
situar-se na Suíte Intrusiva Tarumã, cujo tratamento geocronológi
co, pelo método Rb/Sr. possibilitou a confecção de uma isOcrona de 
referência com idade 1.641 ± 22 MA e razão inicial = O. 703 ± 
0 .003. 
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E) Petrogràfia 

1. Arenitos ortoquartzíticos 

Estes apresentam, em geral, uma coloração que varia do branco
leitoso ao branco-rosado com ocorrências menores de tons arroxea
dos fortes e acinzentados Apresentam textura elástica, composi
ção quartzosa, matriz argilosa ou sericítica e cimento silicoso A 
granulometria varia de fina a muito grosseira com graus diversos de 
seleção. Algumas amostras exibem estratos, granulometricamente 
distintos, enquanto outras denotam estrutura homogênea, 
esboçando-se, contudo, uma tênue estratificação plano-paralela 
Em outros pontos é comum a presença de concentrações argilosas 
que sugerem a presença de feldspato; outros fragmentos são repre
sentantes líticos quartzosos A tafrogenia recristalizou a matriz com 
o desenvolvimento único de sericita; o cimento silicoso envolve os 
grãos de quartzo com os quais mantém continuidade ótica; opacos 
estão presentes 

11. Arenitos feldspáticos e sublíticos 

Apresentam cores variáveis entre branco-rosado ou róseo-claro e 
branco-aver-melhado; a textura é elástica, incipientemente recrista
lizada,granulometria fina a muito grosseira A estrutura é madça, 
localmente anisótropa, devido ao dinamometamorfismo; os grãos 
encontram-se densamente empacotados sendo compostos, essen
cialmente, por quartzo, enquanto o feldspato é subordinado, algu
mas formas esbranquiçadas caulínicas, quando observadas ao mi
croscópio, sugerem tratar-se de fragmentos de rochas, de tal sorte 
que os arenitos feldspáticos e os arenitos sublíticos podem ser con
fundidos à vista desarmada. Os fragmentos líticos são representan
tes de arenitos finos, cataclasitos quartzosos e de vulcânicas áci
das; suas formas variam de angulosas a subarredondadas, com pre
dominância das primeiras A matriz é sericítica e o cimento silicoso 
cristalizou-se em torno e em continuidade ótica com os grãos de 
quartzo 

111. Arcóseos 

São rochas subordinadas e apresentam cor acastanhada, estrutura 
maciça, granulometria fina a média, textura elástica, recristalizada 
dinamicamente. São constituídas por quartzo, feldspatos e frag
mentos de rochas, envolvidos por matriz silicosa, recristalizada. 
Com a observação microscópica divisam-se: quartzo, plagioclásio, 
ortoclásio pertítico, microclínio, fragmentos de rochas vulcânicas 
intermediárias, graníticas e quartzlticas Os acessórios são: opacos, 
zircão e apatita; biotita, clorita e epídoto são ocasionais produtos de 
neoformação, possivelmente relacionados à auréola de contato. A 
matriz é argilosa, levemente recristalizada. 

IV. Grauvacas 

São rochas de cores castanho-avermelhadas, textura elástica, gra
nulação areia grossa a muito grossa e estrutura maciça. São cons
tituídas por grânulos de quartzo e fragmentos de rochas além de 
opacos subordinados, envolvidos todos por matriz silicosa recristali
zada. À observação microscópica revela que esta matriz é também 
composta de grânulos tamanho areia fina a muito fina, de formas 
subarredondadas e subangulosas, e por silica micro a criptocristali
na que, certamente, originou-se da desagregação de parte dos frag
mentos líticos Estes, por sua vez, têm forma arredondada a subar
redondada e são provenientes de quartzitos, cataclasitos quartzo
sos e de vulcânicas ácidas Verifica-se, no material mais grosseiro, 
uma predominância dos representantes líticos sobre o quartzo, en 
quanto o contrário ocorre no material da matriz O grau de enriqueci
mento da matriz varia de local para local, porém perfaz mais que 
25% da amostra como um todo 

V. Conglomerados 

São rochas bastante comuns na área de domínio da Formacão Goro
tire. Mostram cores dominantemente esbranquiçadas, gr.anulonie
tria extremamente variável (desde grânulos a boulders); a matriz 
apresenta-se em proporções variáveis conforme o local observado 
São de composição areno-feldspática contendo fragmentos líticos e 
muscovita detrítica; os seixos e boulders são compostos por quart
zitos, tufos, rochas graníticas e riolitos; mostram diferentes graus 
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de arredondamento em algumas exposições, enquanto noutras, tais 
rochas mais se assemelham a conglomerados brechóides Camadas 
de arenitos grosseiros estão frequentemente intercaladas nesses 
conglomerados. 

VI Siltitos 

Trata-se de siltitos e siltitos arenosos São rochas branco
acinzentadas ou lilás-claras, com textura elástica, granulometria si l
te ou silte e areia fina, de estrutura homogênea São essencialmen
te quartzosas Onde a granulometria é mais grosseira pode-se per
ceber grânulos de quartzo cimentados por sílica Outras vezes, es
tas rochas exibem abundantes pontuações avermelhadas sugerindo 
a presença de opacos alterados. 

1 2 2.11 - Suíte Intrusiva Tarumã 

A) Generalidades 

Sob esta denominação incluem-se sete corpos graníticos subvulcâ
nicos a hipabissais, relacionados a episódios de recorrência magmá
tica ácida pós-Formação Gorotire, muito bem representados no ex
tremo NO da serra do lnajá, onde se instalou o corpo granítico para
digma desta suíte, nas proximidades da fazenda Tarumã, que lhe 
empresta o nome A criação dessa unidade litoestratigráfica, aqui 
proposta, deve-se a dois fatores básicos O primeiro é que o Granito 
Tarumã, em sua seção-tipo, desenvolve auréola de contato nos se
dimentos da Formação Gorotire, sendo portanto posterior a esta co
bertura; e, no segundo, o tratamento geocronológico dos granitos 
pós-tectônicos pré-brasilianos evidenciou duas retas isocrônicas, 
onde na mais nova se insere o Granito Tarumã e mais seis corpos 
graníticos que, juntos, compõem a unidade em pauta. Afora isso, 
torna-se difícil ou quase impossível a separação dos corpos graníti
cos anelares desta suíte com os da Rio Dourado, principalmente on
de os mesmos são circundados por terrenos constituídos de rochas 
vulcânicas, já que nessas áreas a amostragem foi feita ultilizando
se helicópteros, obtendo-se, portanto, dados pontuais Os conta
tos, traçados por interpretação, basearam-se primordialmente no 
formato quase sempre circular dos mesmos, podendo, em posterio
res estudos de campo, aumentar suas áreas aflorantes. Devem-se a 
Barbosa et alii ( 1 966) as primeiras citações a corpos concernentes 
a esta unidade, quando englobaram os dois corpos circulares ocor
rentes a NO e SOda serra do lnajá ao que chamaram de Vulcanismo 
Terciário, e com semelhanças a vulcões erodidos. Posteriormente, 
Silva, G .G da et alii ( 197 4) agruparam mais de duas dezenas de 
corpos graníticos circulares ao que chamaram de Granito Velho Gui
lherme, englobando aí tanto aqueles da Suíte Intrusiva Rio Dourado, 
como os da suíte em apreço, fato este já referendado no tópico ge
neralidades, feito para a primeira Trata-se de corpos graníticos, 
granodioríticos e tonalíticos de origem ígnea, com feições topográfi
cas arrasadas ou não, cuja diversidade litológica justifica o termo 
suíte aqui empregaJo Trabalhos de campo mais aprimorados em 
escala maior, aliados a estudos petrográficos, químicos e geocrono
lógicos, indubitavelmente elevarão o número de CÇ>rpos graníticos 
desta suíte (Fig. 1 54) 

8) Distribuição na área 

Os corpos graníticos aqui tratados têm distribuição errática, mas 
preferencialmente localizam-se nas porções marginais do Vulcanis
mo Uatumã, à exceção daqueles ocorrentes na porção O da serra do 
lnajá Até o atual nível de conhecimento, os corpos têm a seguinte 
localização: 1) Porção OSO da Folha SC 22-V-C - representado 
por um corpo arredondado, diâmetro variável de 1,5 a 2 km, onde 
assomam blocos esparsos de biotita granito róseo grosseiro, rico 
em biotita, isótropo, cortado por diques de diabásio, e intruso em ro
chas vulcânicas; 2) Porção leste da Folha SC.22-Y-B- corpo semi
arredondado, com diâmetros variáveis de 3,0 a 4, 5 km, representa
do por álcali-granito, às vezes granoffrico, que comporta o relevo 
positivo da serra dó Tapirapé e é circundado por,rochas vulcânicas 
riodacíticas Aparece segundo pedrais abaulados e blocos arredon
dados que se mostram com caracteres gerais uniformes. É um 
álcali-granito róseo, fanerítico fino a médio, isotrópico, composto 
por quartzo esfumaçado, azulado e hialino, álcali-feldspato e biotita. 
Há variações para tipos texturais grosseiros com tendência pórfira, 
além de perfeitos alaskitos. É cortado em sua borda oeste pela rodo-



via BR-158, apresentando-se nesse trecho frequentemente altera
do; 3) Porção SSE da Folha SC 22-V-D- este corpo, com diâmetro 
aproximado de 2 km, podendo inclusive ser maior sua área de expo
sição, encontra-se cortado por fraturas NE-SO, e composto por um 
hornblenda-biotita-quartzo-monzonito Tem granulação média a 
grossa, textura hipidiomórfica granular tomando, localmente, as
pecto de textura rapakivi e, como os demais, circundado por rochas 
vulCânicas; 4) Porção OSO da Folha SC 22-X-A- nesta área foram 
individualizados quatro corpos, todos na porção oeste da serra do 
I na já, sendo três de formato circular e arrasados, e um elipsóide, ca
racterizados como hornblenda-biotita granito, tonalito e granodiori
to, com texturas granulares hipidiomórfica a panidiomórfica, às ve
zes granoffrica O maior deles, com uma estrutura circular típica, ar
rasado, e diâmetro 8 km, denominou-se de Granito Tarumã, por 
localizar-se nos domínios da fazenda homônima Este corpo está in
troduzido em rochas tanto da Formação Gorotire como do Grupo 
Serra do lnajá, gerando metamorfismo de contato nas mesmas, de
nunciado pela presença de hornfels aluminossilicatados e carbonáti
cos Os outros três são intrusivos em rocha do Complexo Xingu e do 
grupo acima mencionado, gerando também auréolas de metamor
fismo de contato, e introduzidos, posteriormente, por diques e pe
quenos plutons de rochas básicas 

C) Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Tarumã, na coluna estratigráfica da folha SC 22 
Tocantins, está posicionada acima da Formacão Gorotire e abaixo 
da formação Cubencranquém A assertiva p;imeira é corroborada 
pela auréola de metamorfismo de contato existente entre as duas 
unidades, que gerou hornfels metassedimentar aluminossilicatado, 
onde aos minerais granulares (quartzo, feldspatos e/ou cordierita) 
associam-se andaluzitas poiquiloblásticas alongadas, biotita, mus
covita e sillimanita capilar. Esse dado de campo, aliado à geocrono
logia, posicionou-a no Pré-Cambriano Superior. 

D) Geocronologia 

Os granitos da Suíte Intrusiva Tarumã, plotados em diagramas iso
crônicos Rb/Sr de referência, alinharam-se segundo uma reta que 
indica idade de 1 641 ± 2 2 MA, com razão inicial Sr87 ;srB6 de 
O 703 ± 0.003 (Fig. 1.45). O fato de as razões iniciais das isócro
nas desta suíte e das vulcânicas vizinhas serem semelhantes pode 
indicar uma consanguinidade, caracterizando um período com
preendido entre 1 . 800-1 600 MA para uma intensa atividade plu
tonovulcânica 

E) Petrografia 

A Suíte Intrusiva Tarumã apresenta poucas variacões texturais 
ocorrendo, isto sim, características mineralógicas ~specíficas A~ 
rochas foram aqui agrupadas principalmente por suas característi
cas petrográficas e mineralógicas, individualizando-se dentre outros 
biotita-granitos, hornblenda-biotita-quartzo monzonito, álcali
granito, hornblenda-biotita-granitos e granodioritos e tonalitos 

I. Biotita-granitos 

São rochas de cores rosadas, compactas, exibindo granulação mé
dia Ao exame microscópico denotam textura granular hipidiomórfi
ca determinada pelo arranjo de microclínio, quartzo, oligoclásio, bio
tita, opacos, apatita, fluorita, zircão, muscovita, sericita e clorita; 
dentre os minerais citados destacam-se o microclínio, o quartzo e o 
oligoclásio como específicos; biotita e muscovita são varietais; opa
cos, apatita, fluorita e zircão são os acessórios, enquanto sericita e 
clorita destacam-se como produtos de alteracão Os cristais tabula
res de microclínio mostram frequentes interc;escimentos pertíticos; 
e o quartzo distribui-se intersticialmente, enquanto a biotita mostra
se como palhetas pardo-avermelhadas, parcialmente cloritizadas e 
formando aglomerados com os minerais acessórios. 

11. Hornblenda-biotita-quartzo monzonito 

Rocha compacta, grosseira, rosada, composta de oligoclásio, orto
clásio, quartzo, biotita, hornblenda, opacos, titanita, apatita, fluori
ta, zircão, sericita, carbonato e clorita arranjados numa textura hipi
diomórfica A proporção entre plagioclásio e álcali-feldspato é apro-

ximada, com pequena predominância do primeiro, constituindo um 
quartzo-monzonito Tanto o oligoclásio geminado segundo a lei da 
Albita como o ortoclásio geminado segundo Carlsbad ocorrem em 
cristais subédricos e, entre eles, quartzo informe intersticial ou in
tercrescido com o ortoclásio Os representantes ferromagnesianos 
são frequentes, tendo-se largas placas de biotita pardo-esverdeada 
e hornblenda em prismas verde intenso, que formam aglomerados 
junto com os minerais que ocorrem em proporções acessórias. O 
plagioclásio apresenta alguma transformação em sericita e carbona
to e algumas palhetas de biotita mostram-se cloritizadas 

111 Álcali-granito 

Esta litologia é marcante no corpo granítico da serra do Tapirapé, 
apresentando-se frequentemente com textura granular xenomórfi
ca, granulação fina a média, às vezes granofírica, tendo como mine
ralogia essencial álcali-feldspato pertítico, quartzo, plagioclásio 
(An

27 31 
), epídoto, sericita, clorita, biotita, titanita, opacos, zircão e 

fluorita A rocha é constituída essencialmente por uma mistura de 
álcali-feldspato e quartzo intercrescidos graficamente ou não, con
tendo plagioclásio em quantidade subordinada. O álcali-feldspato é 
microclínio com geminação Albita-Periclina bem caracterizada, ou 
ortoclásio, e, neste caso, às vezes desenvolve-se uma delgada bor
da de oligoclásio Os grãos de quartzo formam contatos suturados e 
exibem uma forte extinção ondulante Embora predomine com gra
nulação média a fina (esta maior que 0,5 mm), forma também agre
gados microcristalinos, seja como vênulas cortando os cristais 
maiores seja nos contatos granulares O plagioclásio é pouco abun
dante (< 1 0%), de composição sódica, estando sericitizado inci
pientemente Clorita, epídoto, biotita, zircão, opacos e leucoxênio 
formam com frequência agregados de distribuição irregular; zircão, 
apatita e clorita ocorrem também individualmente e disseminados, 
tendo-se ainda fluorita e zircão com ocorrência esparsa 

IV. Hornblenda-biotita-granitos 

São rochas graníticas com textura hipidiomórfica e granulação mé
dia, constituídas principalmente por plagioclásio, álcali-feldspato e 
quartzo, contendo biotita e hornblenda como minerais varietais, e 
apatita, titanita, opacos e clorita como acessórios, além de clorita, 
epídoto e leucoxênio como produtos de alteração O microclínio do
mina sobre plagioclásio, sob a forma de cristais xenomórficos que 
invadem os espaços integranulares dos grãos preexistentes, che
gando a envolver totalmente estes ultimas Está geminado segundo 
a lei da Albita e do Periclíneo, e às vezes apresenta exsoluções mi
cropertíticas e argilização incipiente O ortoclásio ocorre como raros 
cristais geminados segundo Carlsbad O plagioclásio forma cristais 
euedrais a subedrais com alteração (saussuritização) seletiva; bor
das inalteradas envolvem centros fortemente saussuritizados, en
quanto outro conjunto de cristais mostra-se totalmente preservado 
de alterações O quartzo forma com frequência agregados granula
res xenomórficos de granulação fina a média A hornblenda é o va
rietal mais abundante, chegando a atingir concentrações da ordem 
de 1 0-1 5% e, outras vezes, perfaz menos de 5% Nestas, cresce a 
quantidade de biotita, praticamente ausente no primeiro caso Estas 
hornblendas são verdes, euedraís a anedrais, granulacão fina a mé
día, às vezes exibindo bordas de noecrescimento ress~ltadas por In
clusões concêntricas de opacos Às vezes, está fortemente trans
formada a biotita, enquanto esta altera-se a cloríta 

V. Granodioritos e tonalitos 

São rochas cuja textura varia de granular hipidiomórfica a panidio
mórfíca, sendo que íntercrescimentos granofíricos são observados 
em espaços intergranulares Caracterizam-se pela presença de be
los exemplos de plagioclásio zona do, portadores de alteração seleti
va (saussuritização e sericitização), pela quantidade reduzida ou au
sência de álcali-feldspato e de hornblenda Como minerais acessó
rios encontram-se zircão e fluorita, além daqueles presentes nos 
hornblenda-biotita-granitos. O plagioclásio apresenta-se como cris
tais euedrais a subedrais, geminados segundo a lei da Albita, e com 
bordas de composição An~8 O microclínio, quando presente, forma 
cristais anedrais, menos frequentemente subedrais, onde são ob
serváveis raras estruturas micropertíticas Grandes cristais xeno
mórficos podem crescer envolvendo cristais menores de plagioclá-
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Região representando a porção centro-leste da Folha SC.22·Y·B. proximida· 
des do rio Tapirapé, onde desponta a serra homOnlma; esta apresenta relevo 
dissecado, cuja evolução geomorfol6gica, produto da interação das forças fi
sicas e forças climáticas. resulta em morros testemunhos tipo mesas, edifica
das por metassedimentos da Formação Gorotire (pEgo). A serra é constituída 
na base por rochas vulcanicas ácidas da Formac;:Ao lriri (pEil, representando 
aproximadamente o extremo sudeste desse vulcanismo cratogênico. A BR· 
1 58 corta transversalmente a estrutura, e na porção oeste ocorre corpo gra
nltico da Sulte Intrusiva Tarumã (pEyt l, limitado em parte por falhamentos 
Os event os rupturais, caracterizados por falhamentos e fraturamentos, cons-
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tituem padrão denso, orientados seml-ortogonalmente segundo SO-NE e SE
NO. Silo resultados na imagem os bordos falhados deste magno rele vo, que 
colocam em parte as rochas vulcênlcas em contato tectOnico, a norte, com 
rochas do Complexo Xingu lpEx), as quais apresentam-se com duas feiçOes 
texturals distintas. denotadas por maior ou menor dissecac.ão. Tanto a sudes· 
te, sul e sudoeste, v erifica-se que o contato é feito com a éobertura Sedimen· 
ta r do Bananal (Qb). Essa cobertura caracteriza -se por uma região plana. arra
sada, sem uma drenagem estabelecida. Imagem SLAR obtida em 
1975/ 1 97 6 . RAOAMBRASIL. Folha SC.22-Y-B. Escala aproximada 
1:250.000. 



Fog 1.54 - Sufte lnlrusiva Tarumê -região da serra do Tap<apé folha SC./2-Y-B Escala 11.000.000 
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sio, titanita e apatita euedrais Ortoclásio é raro O quartzo forma 
agregados xenomórficos de granulação média, sendo que outras 
vezes forma intercrescimentos mirmequíticos em espaços intergra 
nu/ares ou então coroando cristais de plagioclásio A biotita 
encontra-se em processo de cloritização Muscovita/sericita, epído
to e carbonato estão associados a processos de alteracão que afe
taram as rochas A Tabela 1 XXIV mostra análises modais em seis 
amostras desta unidade 

TABELA 1 XXIV 
Composição moda I de rochas da Suíte Intrusiva Tarumã {Streckeisen, 197 5) 

AMOSTRAS FOLHA %QUARTZO RAZÃO DE 
FELDSPATO 

4 70/AZ-RK/1 06 se 22-x-A 32,18 70,98 
470/AZ/92 se 22-x-A 32,33 47,45 
470/PB-RK/02 se 22-x-A 39,51 65,65 
OH/DO-L T/3 1 se 22-v-c 31,07 62,22 
476/Be-PB/273 se 22-Y-B 33,69 6,42 
4 76/BC-PB/2 7 5 se 22-Y-B 36,90 13,61 

F) Análises químicas 

Foram realizadas análises químicas em três amostras da Suíte Intru
siva Tarumã, cujo tratamento químico foi discutido em conjunto 
com aquelas da Suíte Intrusiva Rio Dourado (Item 1 2 2 9 3,F) 

1 , 2 2 1 2 -,Formação Cubencranquém 

A) Generalidades 

Barbosa et alii ( 1966) definiram como Formação Cubencranquém 
uma sequência de clastos, constituídos" de baixo para cima, de 
arcóseos finos, arenitos muito finos, estes jasperóides, ca/cedoni
tos (cherts) e siltitos" Na ocasião referirpm-se a estruturas globói
des silicosas presentes na cachoeira do posto Indígena (cachoeira 
das Andorinhas ou Tipotikré conforme a denominação dos gentios 
Caiapós) Estas estruturas teriam camadas concêntricas alcancan
do até 40 em de diâmetro correspondendo a um nível estromat~líti
co Admitiram uma espessura de 400 m na seção-tipo e a estende
ram aos planaltos do Cachimbo, Pacaás Novos e a vários pontos da 
mesopotâmia Tapajós-Madeira Os citados autores admitiram: 

que depois de certo dobramento da Formação Gorotire come
çou a sedimentação Cubencranquém, a qual, posteriormente, foi 
dobrada em conjunto com aquela formação Por isso, em certos lu
gares elas são aparentemente concordantes" Ramos (1967) apre
sentou a estratigrafia da região Xingu- Tocantins, abordando a For
mação Cubencranquém com caracteres lito/ógicos estratigráficos e 
tectllnicos semelhantes àqueles postulados por Barbosa et alii 
(1966), Francisco & Loewestein (1968) referiram-se à Formacão 
Cubencranquém, apresentando-a com aquelas características des
critas por Barbosa et a/ii (op cit) e Ramos (1967) Suszczynski 
(1970) reportou-se à cobertura sedimentar dobrada da Plataforma 
Amazônica, na qual incluiu a cobertura sedimentar dobrada 
Cachimbo-Cubencraquém, para designar " tous Jes témoins 
d'erosion de la couverture sédimentaire plissée qui sont assis direc
tament sur de socle cristal/in du Brésil Central", Assim o fazendo, 
tratou indistintamente todas as unidades litoestratigráficas de co
bertura de plataforma pré-cambriana, dispostas ao sul da Bacia do 
Amazonas Ferreira (1972) referiu-se conjuntamente às Formações 
Cubencranquém, Gorotire, Beneficente e Aripuanã como constituídas por 
arenitos líticos, arenitos litofeldspáticos, arcóseos, si/ti tos etc, 
Liberatore et alii ( 197 2) estudaram um pacote de sedimentos ocor
rentes na serra da Fortaleza, situada entre os rios Roosevelt e Guari
bas, próximo ao limite dos Estados de Mato Grosso-Amazonas, re
gião sul da área do Projeto Aripuanã- Sucunduri; este pacote de ro
chas elásticas tem espessura máxima de 300m, ocupando área de 
3 500 km2, e foi correlacionado à Formação Cubencranquém; os 
termos litológicos então evidenciados foram arenitos ortoquartzíti
cos e arcóseos, arenitos sílticos e feldspáticos epimetamórficos e 
arenitos quartzosos de cores róseo-avermelhado, lilás, amarelado e 
cinza. Almeida ( 197 4a) estabeleceu uma correia cão tectônica en
tre o Escudo Báltico e o Craton do Guaporé, refe~indo-se à Forma
ção Cubencranquém como segue: "As formações Cubencranquém 
(Barbosa et alii, 1966), Cadiueus (Almeida, 1965) e Palmeiral (Lo
bato et alii, 1967) são de origem continental, natureza litológica 

114/GEOLOG/A 

imatura, sobretudo arcoseana, e apresentam deformações que su
gerem terem se acumulado em bacias tectônicas de paraplatafor
ma, que poderiam corresponder à reativação Rondônia" Araújo et 
alii (1975) retomaram a designação Formação Cubencraquém no 
sentido proposto por Barbosa et alii (1966), invalidando a proposi
tura de Silva, G G da et alii (1974), argumentando que as Forma
cães Gorotire e Cubencranquém denotam aspectos geomorfológi
~os distintos Para os citados autores a formação em estudo tem 
como representantes litológicos "arenitos finos a médios, colora
ção esbranquiçada; arcóseos, coloração rosada e arenitos sílticos, 
feldspáticos, epimetamórficos, de coloração avermelhada, lilás e 
amarela" (sic) Pessoa et alii ( 1 97 7) apresentaram uma série de no
vos dados pertinentes à Formação Cubencranquém, os quais permi
tiram subdividi-la em três membros, assim dispostos da base para o 
topo: "a) Membro Inferior- formado de conglomerados, brechas e 
arcóseos, com siltitos e argilitos associados; b) Membro Médio -
constituído por tufos cineríticos e c) Membro Superior - caracteri
zado pela predominância de arcóseo, com siltitos e argilitos associa
dos" Estimam ainda os autores que a Formação Cubencranquém 
tem uma espessura variável entre 400 e 1 00 m, dispondo-se em 
discordância aos riodacitos da Formação Salustiano, às piroclásti
cas da Formação Aruri, ao alasquito da Formação Maloquinha e ao 
embasamento (Granodiorito Jamanxim) Monta/vão & Bezerra 
( 1979) admitiram, com certa dúvida, ser a Formação Cubencran
quém diferenciada da Formação Gorotire e estabeleceram uma cor
relação daquela com as Formações Prainha e Dardanelos (Almeida 
& Nogueira Filho, 1959), correlação esta aceita neste trabalho Pa
ra aqueles autores a Formação Cubencraquém é constituída " por 
rochas predorninantemente avermelhadas, em parte rosadas, gra
nulacão mormente finas, siltítos e arenitos finos" 

N'este trabalho a designação Formação Cubencranquém é utili
zada com uma significação bastante próxima daquela de Pessoa et 
alii ( 1977) Acredita-se que existam intercalações outras de rochas 
piroclásticas e vulcânicas juntamente com sedimentos arcoseanos, 
o que poderia vir a constituir dificuldade na caracterização doMem
bro Médio dos citados autores 

Ademais, vale salientar que a escala em que se processou este 
trabalho mostrou ser impossível proceder à separação daquelas três 
subunidades, a despeito do fato de se ter registrado a presenca de 
rochas piroclásticas no rio Riozinho, entre a cachoeira da Fumaça 
(onde ocorrem arenitos em contato com aglomerado vulcânico) e o 
posto da FUNAI, localidade-tipo da formação 

Desta forma, se em tempos vindouros forem realizados traba
lhos em escala adequada, certamente poder-se-á comprovar ou não 
a veracidade e eficácia da subdivisão da Formação Cubencran
quém 

As litologias características dessa formação na área em apreço 
constam de: arenitos arcoseanos, subarcoseanos, líticos e sublíti
cos, predominantemente; em escala subordinada encontram-se tu
fos vítreos e/ou caulínicos (cineríticos), rocha silicosa laminada 
(chert estratificado), siltitos, brechas vulcânicas e conglomerados 

B) Distribuição na área 

A Formação Cubencranquém tem sua seção-tipo na serra do mes
mo nome, elemento fisiográfico de destaque nos domínios da folha 
SC 22 Tocantins, situado a sul do Estado do Pará O nome Cuben
cranquém advém da tribo de índios Caiapós que ali se encontram ra
dicados, praticamente, em fase de extinção 

O rio Riozinho é um afluente sinistrógiro do rio Fresco e tem suas 
nascentes nos terrenos elevados dessa serra No curso desse rio fo
ram estudadas as rochas que afloram desde a cachoeira da Fumaça 
até aquela do posto Indígena da FUNAI. A cachoeira da Fumaça tem 
uma queda livre de aproximadamente 20 m de desnível Esta escar
pa mostra disposição verticalizada, constituindo-se por um pacote 
de arenito róseo-avermelhado, disposto sob a forma de camadas 
com espessuras decimétricas a métricas, exibindo estratos cruza
dos em forma de cunha, de pequeno a médio porte, Pouco a mon
tante da exposição anterior, no leito do mesmo rio, volta a ocorrer 
novo patamar com cerca de 1 5 m de desnível expondo arenitos su
borizontalizados, cor rosada, apresentando pequenas marcas ondu
lares com amplitude variável entre O, 5 a 1 ,O em Adentrando-se 
500 m para montante inicia-se uma zona com predomínio de rochas 
piroclásticas (?) alteradas, róseas, com pontos ocasionais claros, 



bem estratificadas; na cachoeira das Andorinhas encontram-se ar
cóseos róseos, sobrepostos a rocha piroclástica (?) acinzentada 
com pintas brancas, às vezes com marcas de onda simétricas, cujo 
comprimento mede 3 em. Neste ponto ocorre um nivel arcoseano, 
brechóide, podendo corresponder a piroclásticas; existe, ainda, 
uma camada de material silicoso com aproximadamente 20 em de 
espessura Este horizonte mostra estruturas esferoidais, formadas 
por lâminas silicosas concêntricas separadas por material argiloso 
branco, adquirindo diâmetros da ordem de 1 5 em É possível que 
estas estruturas venham corresponder ao que Barbosa et alii 
( 1966) denominaram de estromatólitos globóides, fato este não 
apoiado nos dados apresentados neste relatório Nesta região a For
mação Cubencranquém assenta-se diretamente sobre um aglome
rado vulcânico de natureza ácida Na porção meridional da serra de 
Cubencranquém a formação do mesmo nome encontra-se direta
mente assentada sobre riolito porfirítico. Nesse ponto apresenta es
pessura da ordem de 40 m, constando de arcóseos com postura ho
rizontalizada, cor róseo-avermelhada A Formação Cubencran
quém, a oriente da serra do mesmo nome, repousa em discordância 
erosiva às rochas riolíticas da Formação lriri; na serra Pelada, a leste 
do rio Xingu, a Formação Cubencranquém está disposta de forma a 
determinar uma estrutura sinclinorial, onde se encontram expostas 
rochas piroclásticas e arcoseanas, além de horizontes de brecha in
traformacional, de sorte a edificarem uma estrutura sinclinorial que 
denota suaves ondulações Em seção executada a partir do rio Xin
gu observou-se, esquematicamente, a seguinte sucessão: a) tufo 
soldado, ácido, fina mente la minado, suavemente ondulado, no leito 
do rio Xingu, disposto segundo N75 ° E/30 o SE; b) na base da eleva
ção colinosa, leito de pequena drenagem intermitente, encontra-se 
um pacote de tufos rosados, espessura de aproximadamente 20m; 
exibem estratos cruzados de pequeno porte e baixo ângulo, 
dispondo-se segundo N40 o E/40 o SE; c) arcóseos com pontos bran
cos, dispostos segundo camadas métricas a decimétricas com 50 
m de espessura; d) conglomerado brechóide com seixos constituí
dos por rochas tufáceas e, predominantemente, arcoseanas; 
observam-se intercalações frequentes daqueles tufos da unidade a; 
esta sequência tem aproximadamente 20 m; e) segue-se, final
mente, um pacote com cerca de 30 m expondo arcóseos, róseos, 
aspecto maciço em amostra de mão; a Formação Cubencranquém, 
como amostrada na estação geológica SNFD/BC/198/SC.22-V
D/PT 04, foi vista apenas sob a forma de blocos; entre esses 
identificou,se rocha arroxeada, com pintas carbonatadas, seme
lhantes àquelas vistas no rio Riozinho, serra Cubencranquém; arcó
seos rosados, maciços; argilito com estratificação irregular; blocos 
de rocha de cor amarelada, porosa, frequentemente alterada, silico
sa, aparência listrada devido à alternância de faixas esbranquiça
das, algo rosadas, apresentando estruturas convexas irregulares 
que guardam alguma semelhança às estruturas estromatolíticas 

A Formação Cubencranquém volta a ocorrer na região de con
fronto entre as Folhas SC.22-V-C eSC 22-Y-A, onde desponta sob 
a forma de platôs elevados edificadores de sinclinais complexos, 
dispostos, principalmente, à esquerda do rio Xingu, logo a jusante 
da cachoeira Von Marthius Na parte oriental da serra dos Jurunas, 
essa estrutura complexa mostra direção predominantemente NE, 
tendo sofrido intenso efeito da tafrogênese NO-SE provocando um 
certo adelgaçamento na região da cachoeira Pedras. Nessa região, 
a sistemática utilizada na amostragem da formacão foi calcada fun
damentalmente no uso de helicóptero, com a abertura de.clareiras 
artificiais; das observações realizadas depreendeu-se que a Forma
ção Cubencranquém assenta-se claramente sobre as vulcânicas da 
Formação I ri ri, mas, localmente, acomoda-se sobre os polimetamor
fitos do Complexo Xingu, mormente na região NE e NO do sinclinal 
do Ariranha; na parte oeste desta magna estrutura foram amostra
das rochas de natureza principalmente vulcanoclásticas. Trata-se 
de rochas dispostas sob a forma de camadas centimétricas a deci
métricas, cores róseo a avermelhado, compactas. Na estação geo
lógica SNFD/BC/25/SC 22-V-C divisa-se um pacote de arcóseo, so
breposto a rochas de natureza vulcanoclástica e/ou piroclástica (?) 
alterada, levemente recristalizada, deformada tectonicamente; a 
sudeste desse ponto, cerca de 3 7, 5 km em linha reta, encontram
se rochas vulcanoclásticas associadas a chert bem estratificado. 
No rio Jarina ou Juruna, afluente da margem esquerda do rio Xingu, 
a primeira ocorrência da Formação Cubencranquém situa-se a cerca 

de 12 km da margem esquerda do rio Xingu; trata-se de siltito bem 
estratificado, extremamente alterado Adentrando-se 20m além da 
margem do rio, encontram-se conspícuos blocos de arcóseos ró
seos alterados macicos· cerca de 5 km em seguida voltam a ocor
rer o~ siltitos aÍterad~s, ~ataclasados já próximo à aldeia dos Txu
karramãe, na margem esquerda do rio Jarina ou Juruna. A cerca 
de 3 km a montante da aldeia dos Txukarramãe encontra-se bela 
exposição dos arcóseos Neste local encontram-se bastante fratu
rados, levemente recristalizados, portanto muito compactos, exi
bindo estratos cruzados de médio porte e fraturamento concoidal; 
rocha com características semelhantes aos arcóseos precedente
mente descritos continuam aflorando até cerca de 7 km a montante 
da aldeia dos Txukarramãe, onde se encontra clara exposição de 
riolito porfirítico, cataclasado, situado em contato tectônico com as 
rochas arcoseanas 

No rio Xingu, a Formação Cubencranquém tem sua primeira ex
posição a norte da ilha de São Cristóvão; no local, adentrando-se 
cerca de 200m além da margem esquerda, é notória a presença de 
blocos de rocha róseo-avermelhada, exibindo estratos plano
paralelos bem definidos ou não Na região da cachoeira Von Mar
thius esses sedimentos apresentam estratos cruzados de médio 
porte, tipo tabular, e conservam características litológicas seme
lhantes aos precedentemente descritos; ainda no curso do rio Xin
gu, cerca de 2,5 km a jusante da cachoeira Von Marthius, 
encontram-se exposições desta sequência arcoseana. No local, só 
blocos foram encontrados, quando se escalou uma vertente abrup
ta com ângulo de cerca de 30 o Nos blocos, estratos cruzados ta
bulares de médio porte estão visivelmente presentes A partir desse 
ponto, o rio Xingu tem seu curso sobre rochas vulcânicas da Forma
cão lriri, voltando a deslizar sobre os arcóseos da Formacão Cuben
~ranquém na região da cachoeira Pedras, onde exibe estr~tos plano
paralelos e cruzados do tipo tabular, e conspícuo fraturamento; uma 
falha de direção NO-SE põe a Formação Cubencranquém em conta
to com a Formacão lriri e o Complexo Xingu nos domínios da ilha 
dos Pirararas A partir deste local a Formação Cubencranquém dei
xa de expor seus sedimentos, reaparecendo apenas na serra da Paz, 
já reportada precedentemente 

C) Posição estratigráfica 

Definida por Barbosa et alii ( 1966), a Formação Cubencranquém fi
cou situada discordantemente sobre a Formação Gorotire 

Liberatore et alii ( 1 97 2) correlacionaram os sedimentos da ser
ra da Fortaleza com a Formacão Cubencranquém Amaral (1974) 
propôs uma coluna estratigráfica esquemática para a porção sul da 
"Amazônia Central", na qual admitiu uma correlação entre as For
mações Cubencranquém, Acari e Prainha Pessoa et alii (1977) es
tabeleceram uma correlação entre a Formação Prosperança estuda
da por Santos et alii ( 1975) e a Formação Cubencranquém, em vir
tude dessas rochas apresentarem tufos cineríticos intercalados. Pa
ra esses autores as rochas piroclásticas correlacionam-se temporal
mente ao Vulcanismo Crepori Silva et alii ( 1980) constataram dois 
níveis de derrames basálticos na borda meridional do Graben dos 
Caiabis, intercalados nos sedimentos da Formação Dardanelos aos 
quais chamaram de Formação Arinos. Estudos geocronológicos, le
vados a efeito em amostras daqueles derrames, possibilitaram a de
terminacão de um intervalo cronológico compreendido entre 1 200 
a 1 400 MA, atribuído, então, como idade mínima para a Formação 
Dardanelos. 

A Formação Cubencranquém, neste trabalho, é correlacionada 
por tentativa à Formação Dardanelos e à Formação Prainha, de Al
meida & Nogueira Filho ( 1959), em vista da homotaxialidade apa
rentemente existente entre elas como denotam as seguintes carac
terísticas comuns: intercalacões de rochas vulcânicas, natureza ar
coseana, presença de cong(omerados intercalados, cores freqüen
temente avermelhadas, presença dê fragmentos líticos, estruturas 
de descoloração diagenética, granulometria fina a grosseira, dina
mometamorfizados localmente etc. Admitindo-se como verdadeira 
esta correlação, e em virtude dessas rochas repousarem tranqüila
mente sobre as Suítes Intrusivas Tarumã e Rio Dourado, a Forma
cão Cubencranquém, neste trabalho, ficou, na coluna estratigráfica 
da Folha SC.22 Tocantins, entre a Suíte Intrusiva Tarumã e a S!líte 
Intrusiva Redenção, correspondendo ao Pré-Cambriano Superior. 
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D) Geocronologia 

A cronologia dos sedimentos de cobertura da Plataforma Amazôni
ca tem sido objeto de especulações geológicas, em vista de as mes
mas serem desprovidas de fósseis; as poucas datações radiométri
cas disponfveis não possibilitaram, ilinda, uma visão concreta do 
quadro geocronológico relativo a essas rochas. Além disso é mister 
que se ressalte a dificuldade apresentada pela interrupção geográfi
ca tão evidente entre estas rochas. 

Ao definirem as Formações Dardanelos e Prainha, Almeida & No
gueira Filho (1959) administraram-lhe iaade que poderia tanto ser 
paleozóica (pré-siluriana) quanto Pré-Cambriano Superior e pré
rética, respectivamente. 

Barbosa et alii (1966) ministraram idade pré-siluriana para a For
mação Cubencranquém e fizeram-na figurar na coluna estratigráfi
ca do mapa então exposto ao público, no Eopaleozóico De forma 
semelhante referiram-se outros autores, como: Ramos ( 1967), 
Francisco & Loewenstein (1968) e Liberatore et alii (1972). Entre
tanto, no Mápa Geológico do Brasil, organizado por Almeida et alii 
( 1 9 71) e publicado sob a custódia do DNPM, esta unidade litoestra
tigráfica figura no Pré-Cambriano A (690-900 MA), conjuntamente 
à Formação Gorotire e aos Grupos Beneficente, Gurupi e Tocantins. 
No ano seguinte, Ferreira I 19 7 2) tornou público o Mapa Tectônico 
do Brasil, onde fez figurar as coberturas do Pré-Cambriano A e do 
Eopaleozóico entre 550 a 900 MA, af situando, indistintamente, as 
Formações Cubencranquém, Gorotire e Aripuanã, assim como o 
Grupo Beneficente Almeida (1974) voltou a tratar conjuntamente 
as Formações Gorotire, Pacaás Novos e Beneficente, atribuindo-as 
ao intervalo compreendido entre 1 .450 ± 50 MA a 1 .000 MA. 
Araújo et alii (1975) atribuíram idade pré-cambriana superior pa,ra a 
Formação CL,Jbencranquém, nos domfnios da área do Projeto 
Manissauá-Missu. Almeida, Hasui & Brito Neves (1976) apresenta
ram um esboço da evolução do Craton Amazônico, onde referiram
se, indistintamente, às Formações Cubencranquém, Cadiueus, Pal
meiral, Acari e Amoguijá, todas situadas entre 900 a 1 .300 MA. 
Teixeira & Tassinari (1977) executaram estudo radiométrico pelo 
método K/At em basaltos da base da serra dos Pacaás Novos, ob
tendo idade em volta de 1 000 MA, a qual foi atribuída aos sedi
mentos desta região. 

A seqüência vulcânica e detrftica, individualizada por Lima et ali/ 
( 1 97 5) na área do Projeto Apiacás-Caiabis, foi correlacionada 
com a Formação Dardanelos (Almeida & Nogueira Filho, op cit.) e 
com a seqüência vulcanossedimentar estudada por Liberatore et alii 
(op cit.) na mesopotãmia Aripuanã-Sucunduri; na eventualidade 
foi admitido que a presença de rochas ácidas intercaladas no terço 
inferior da unidade permite colocá-la no Pré-Cambriano Superior. 
Montalvão & Bezerra (1979) admitiram uma possfvel mudança de 
fácies entre as Formações Cubencranquém e Gorotire, situando-as 
em correspondência com as Formações Prainha e Dardanelos (Al
meida & Nogueira Filho, op cit.) Pessoa et alii (1977) admitindo 
uma correlação temporal entre o vulcanismo Crepori e o Membro 
Médio da Formação Cubencranquém, situaram esta unidade no Pro
terozóico Médio ( 1.611 ± 26 MA), que é a idade daquele vulcanis
mo. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo não foram 
encontradas rochas susceptfveis de datação geocronológica nessa 
unidade, a despeito do fato de existirem piroclasitos que possam vir 
a corresponder ao Membro Médio de Pessoa et alii (1977). 
Ressalta-se,_contudo, que apE!nas na região do rio Riozinho, a rela
ção piroclástica-arcóseos encontra-se mais claramente discernf
vel, entretanto com rochas muito meteorizadas. Nos domfnios da 
serra dos Jurunas, extremo sudeste da Folha SC.22-V-C, mapea
ram tufos e lavas de composição intermediária como pertencentes 
ao Supergrupo Uatumã, mas em virtude da estruturação sinclino
rial, é possfvel que tais rochas venham corresponder a intercalações 
nos clastos arcoseanos desta unidade; assim sendo, neste trabalho 
admite-se uma correlação entre a Formação Cubencranquém e as 
Formações Dardanelos e Prainha (Almeida & Nogueira Filho, 1959); 
e Triunfo (Silva, G.G. da et alii, 1974). Em se admitindo esta corre
lação como verdadeira, fica a Formação Cubencranquém situada 
entre 1.200 a 1.400 MA, idade essa obtida para as vulcânicas da 
Formação Arinos, que, no Graben dos Caiabis, intercalam-se nos 
sedimentos da Formação Dardanelos. 
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E) Petrografia 

As rochas dessa unidade constam, predominantemente, de sedi
mentos vulcanoclásticos e, subordinadamente, rocha silicosa lami
nada, siltitos e brechas vulcânicas. 

São rochas de cores variadas, havendo uma incidência maior da 
cor róseo-avermelhada e, subordinadamente, róseo-claro
arroxeada; a cor branca é muito localizada, encontrada apenas em 
arenitos caulínicos aflorantes no rio Riozinho, a montante da ca
choeira da Fumaça. Quando não atacadas por intensa meteoriza
ção, estas rochas são compactas, e em alguns locais silicific adas, 
denunciando efeitos de fenômenos de natureza cataclástica. 

As estruturas comumente observadas são os estratos r:lano
paralelos, estratos cruzados de pequeno porte em forma de cunha 
ou tabular, marcas de onda simétricas e estruturas de descolora
ção, devido a fatores de natureza diagenética Os siltitos às vezes 
mostram estratificação irregular, enquanto os arcóseos tendem a 
mostrarem-se maciços em espécime de mão. A granulometria des
sas rochas varia entre média a grosseira, predominantemente, ocor
rendo, em segundo plano, a granulometria fina; são grãos freqüen
temente angulosos a subarredondados. 

À visão microscópica, revela diversificações texturais e compo
sicionais; a abundância ou escassez de grânulos de rochas vulcâni
cas autoriza ora a classificação como vulcanoclástica ora como ar
cóseo ou arenito lítico, com texturas elásticas. A matriz, por sua 
vez, participa em variações consideráveis, desde poucos a cerca de 
20% do total da rocha. Estas variações composicionais permitem a 
definição dos tipos petrográficos seguintes: arenitos subarcosea
nos, arenitos sublíticos, arenitos arcoseanos, arenitos líticos e grau
vacas, todos de natureza vulcanoclástica. 

A matriz desses tipos litológicos, exceto as grauvacas, 
constitui-se basicamente de poeiras ferruginosas associadas a finfs
simas pelfculas micáceas e finas massas quartzo-feldspáticas; o ci
mento é freqüentemente silicoso, mas pode conter contribuição de 
material ferruginoso, carbonático ou aluminoso. 

I. Arenitos subarcoseanos e sublfticos 

São compostos por grãos minerais angulosos a subangulosos e 
fragmentos de rochas; os minerais mais frequentes entre aqueles 
são: quartzo, plagioclásio, microclfnio e opacos. Os fragmentos de 
rocha são de quartzitos, quartzito ferruginoso, quartzito sericftico, 
chert, cataclasitos, rochas vulcânicas, que não excedem 20% do 
total da r'ocha, sendo, freqüentemente, mais abundantes que os 
grãos de feldspato, exceto em um local onde se encontra arenito su
barcoseano. O quartzo, contudo, é o componente que ocorre em 
maior proporção, ch·egando mesmo a ser o único mineral, conforme 
se observou em uma amostra, onde se mostra em continuidade óti
ca com o cimento silicoso. 

11. Arenitos arcoseanos vulcanoclásticos 

Os principais componentes destes termos são: quartzo, plagioclá
sio, micrqç;lfnio, ortoclásio, riolito, microgranito, andesitos e quartzi
tos; acessoriamente têm-se: opacos, titanita e zircão. Estão agrega
dos por subordinada matriz quartzo-feldspática, fina, sericftica; os 
componentes pétreos são ligeiramente subordinados em relação 
aos minerais, mas excedem os feldspatos de sorte a levar a rocha a 
ser classificada como arenitos lfticos. O quartzo predomina larga
mente sobre os grãos minerais; são predominantemente arredonda
dos, mas exibem bordas de neoformação; plagioclásio é subordina
do em relação aos feldspatos alcalinos, representados por microclf
nio e ortoclásio. 

111. Arenitos lfticos 

Mostram fragmentos lfticos em proporções de destaque e, subor
dinadamente, os fragmentos de quartzo, feldspatos e opacos 
fazem-se presentes, bem como palhetas de sericita; são arredonda
dos a angulosos, predominando os grãos arredondados 

Os grãos de quartzo denotam bordas de crescimento e fenôme
nos de corrosão magmática em pontos localizados. Poucas amos
tras mostram aglomerados quartzo-feldspáticos, cimentados por 
material silicoso. Plagioclásio e álcali-feldspatos podem predominar 
um sobre o outro ou mesmo encontrarem-se ausentes; o.s álcali-



feldspatos representam-se pelo microclfnio e pelo ortoclásio, que 
são restritos e praticamente isentos de alteracão. 

Os fragmentos líticos são compostos por' vulcânicas andesíti
cas, tufáceas, tufos vítreos em processo de devitrificação e metas
sedimentos (quartzitos); os grãos de vulcânicas andesíticas mos
tram matriz muito ferruginosa englobando micrólitos de feldspatos; 
alguns dos fragmentos amorfos, interpretados como vidro, podem 
corresponder a cimento ferruginoso; a calcedônia resulta da devitri
ficação de tufos vítreos. 

IV. Grauvacas líticas cineríticas 

Das amostras submetidas à análise microscópica, apenas duas 
situaram-se dentro dessa classe de rochas. São rochas com textura 
vulcanoclástica, granulação fina a muito fina, constituídas por grâ
nulos de quartzo, tufos, vulcânicas, quartzitos e rochas graníticas; 
imersos em matriz silicosa, chegando a ocupar 20% da rocha; os 
grãos são arredondados a subarredondados e ocasionalmente su
bangulosos. 

Os grãos representantes de tufos são constituídos essencial
mente por massa felsítica micro a criptocristalina, aqui interpretada 
como cinza-vítreo devitrificada, onde podem ou não ser encontra
das lascas diminutas de quartzo. Outros estão agora devitrificados 
sob a forma de calcedônia microgranular ou fibrorradiada, muitas 
como estruturas esferulíticas total ou parcialmente desenvolvidas. 
Algumas superffcies granulares antigas mostram-se onduladas e 
reentrantes, o que sugere uma fragmentação em estado de fraca 
consolidacão, talvez com a rocha tufácea não totalmente resfriada 
e conseqÜentemente ainda algo plástica. 

Nas partes onde a cristalização da matriz foi apenas incipiente, 
esta assumiu aspecto textura! semelhante à devitrificação dos grâ
nulos tufáceos; no entanto, onde o processo foi mais acentuado, 
desenvolveram-se agregados prismáticos (hábito dente-de-cão) co
roando os grânulos minerais e pétreos 

V. Cineritos 

Estas rochas apresentam como característica macroscópica cons
tante uma textura argilosa com grau variado de compactação e alte
racão; suas cores variam de branco-acinzentado a róseo-claro leve
m~nte acinzentado nas amostras mais compactas e inalteradas, e 
róseo forte a cinza naquelas mais alteradas e friáveis É comum a 
presença de estruturas esferoidais milimétricas caulínicas (mud
balls). A estratificação é ora apenas vislumbrada através de tênues 
variacões colorimétricas, onde pequenas variacões do branco
leitos'o para branco-leitoso muito levemente acin.zentado são per
ceptíveis, ora para variações bruscas com passagens de níveis de 
cor cinza para outros de cor rósea 

Observações microscópicas revelam que estas rochas são com
postas, em sua quase totalidade, por um material felsítico de textu
ra micro a criptocristalina onde se adicionam lascas diminutas, an
gulosas e pontiagudas de quartzo. Estas lascas têm distribuição am
pla, formando muitas vezes zonas irregulares de maior concentra
cão Outras vezes concentracões desenvolvem-se segundo níveis 
bem definidos, imprimindo à rÓcha uma estrutura estratificada. Ain
da em outras amostras as faixas de concentração fazem-se total
mente ausentes e existem mesmo aquelas em que palhetas diminu
tas de sericita ocorrem como fragmentos. A grande angulosidade, o 
caráter pontiagudo e algumas formas semelhantes a pontas de fle
chas observadas nos fragmentos de quartzo induziram a classificar 
estas rochas como vulcânicas Quartzo muito fino se cristalizou ao 
longo de um sistema de microfraturas, às vezes distribuídas segun
do um padrão ortogonal. 

VI Rochas silicosas laminadas (cherts estratificados) 

Estas rochas são compostas por níveis de espessura milimétrica a 
centimétrica, irregulares e ondulados, cujas colorações variam en
tre branco-leitoso, branco-acinzentado e tons muito suaves de ró
seo. Entre estes níveis observam-se planos subparalelos de porosi
dade pronunciada. Do ponto de vista microscópico são constituídos 
essencialmente por sflica micro a criptocristalina, subordinada men
te fibrorradiada, e por opacos microgranulares. Uma estrutura ban
deada é determinada por variações granulométricas e grau de enri
quecimento em opacos. 

VIl. Brechas vulcanoclásticas 

Exemplares desta variedade litológica f01am localizados no ponto 
onde se encontram associados a sedimentos vulcanoclásticos Nes
tes registraram-se fortes lineações reultantes de cisalhamento 

Trata-se de uma rocha castanho-avermelhada (vermelho-tijolo) 
composta por bJocos de até 5 em de diâmetro envolvidos por matriz 
afanítica rica em pontuações quartzo-feldspáticas (?) e estruturas 
nodulares deformadas pelo stress que atuou sobre a rocha e agora 
preenchidas por minerais micáceos (sericita). Em escala microscópi
ca são distinguíveis dois conjuntos granulométricos: um de granula
cão inferior a 1 mm e composto por fragmentos angulosos e subar
~edondados de vidro, quartzo e rochas feldspato-sericíticas e um 
outro conjunto de granulação entre 1 ,O e 4,0 mm constituído por 
rochas essencialmente sericíticas ou feldspato-sericíticas, sendo 
que em ambos os casos as sericitas parecem produzidas por break
down do feldspato. 

1 2.2.13 - Formação Monte do Carmo 

A) Generalidades 

A terminologia em epígrafe é aqui utilizada para denominar uma se
quência com característica vulcanossedimentar, observada a su
deste da Folha SC 22-Z-B, a sul é norte da localidade de Monte do 
Carmo, restrita às ravinas das serranias que localmente recebem 
denominação serra do Carmo, sua seção-tipo. 

As primeiras referências a essas rochas foram feitas por Barbosa 
& Costa ( 1973) que as denominaram, informalmente, de unidade 
"Pré-Cambriano I". Descreveram-nas como arenitos sericíticos e 
conglomeráticos, arcóseos conglomeráticos, conglomerados ~olimíti
cos, ardósias, ·metassiltitos, ignimbritos e intrusões andesít1cas na 
forma de diques. Reconheceram uma semelhança litológica entre as 
rochas em questão e o Grupo Jaibaras, ocorrente no flanco nordes
te da bacia do Parnaíba, no norte do Estado do Ceará, embora admi
tissem a impossibilidade de uma telecorrelação desta ordem. Acre
ditaram que estas rochas fossem correspondentes à Formação Ria
chão de Kegel (1956), que se sotopõe à Formação Serra Grande 

O DNPM ( 1975b), apoiado nos postulados de Barbosa & Costa 
(op cit ), descreveu a unidade em questão aceitando as informa
cões ali apresentadas. Admitiu que sua localização, e talvez edifica
;ão, esteja, acentuadamente, controlada pelo Lineamento Trans
brasiliano (DNPM, 1975a). Abordou a unidade informalmente quan
do a colocou no "Pré-Cambriano lndiferenciado do sudeste da Fo
lha", tratando-a como rochas sedimentares e vulcânicas epimeta
mórficas 

Costa et alii ( 1976) trataram estas rochas com o epíteto de Uni
dades Indivisas (pEi), estabelecendo as mesmas correlações já fei
tas por Barbosa et alii (op. cit.) e DNPM (1975b). 

Observando-se as imagens de radar nota-se que esta unidade 
mostra uma perfeita continuidade física para a Folha SC 23 Rio São 
Francisco, onde exposições desta formação foram mapeadas por 
DNPM (1974) como pertencentes ao Grupo Natividade (Moore, 
1 963, apud DNPM, op cit ). Onildo J Marini em palestra proferida 
para os geólogos do Projeto RADAMBRASIL atribuiu um caráter mo
fássico para a unidade e estabeleceu correlação com o Grupo Jai
baras, ocorrente no norte do Ceará; com a Formação Piranhas, em 
Goiás; com a Formação Urucum, da região de Corumbá no sudoeste 
do Mato Grosso, todas ligadas ao desenvolvimento do Lineamento 
Transbrasiliano (DNPM, 1975a). 

Considerando-se que o metamorfismo é muito incipiente ou 
mesmo ausente, bem como o caráter vulcanossedimentar da for
mação, acredita-se na possibilidade de a mesma vir a ser caracteri
zada como uma seqüência tipo cobertura de plataforma Na área da 
Folha SC. 22 Tocantins, compõe-se de conglomerados poli míticos, 
conglomerados monomíticos, grauvacas e siltitos que se intercalam 
a imdesitos, dacitos e brechas vulcânicas. 

B) Distribuição na área 

Esta unidade litoestratigráfica ocorre na área mapeada restrita ao 
canto sudeste da Folha SC 22-Z-B, segundo duas faixas de direção 
norte-sul, constituindo as fraldas da serra do Carmo. 

Exposições desta seqüência po.dem ser observadas em várias vi
cinais que demandam à rodovia G0-262 e atingem as ravinas da 

GEOLOGIA/117 



referida serra A melhor seção da Formação Monte do Carmo na 
área pôde ser descrita em uma vicinal à estrada que liga as localida
des de Monte do Carmo a P'indorama de Goiás, localidade situada 
fora do limite da área A 4,6 km do início, o ramal bordeja a serrania, 
onde numa seção da base para o topo, expõe-se conglomerado poli
mítico com seixos de diversos calibres constituídos por gnaisses, 
vulcânicas, quartzitos e alguns filitos, imersos em matriz arcosea
na Superpõe-se-lhe uma grauvaca estratificada segundo 
N20 ° E/20 o SE, que também ocorre na forma de camadas com até 
1 m de espessura em permeio ao conglomerado. Acima da grauva
ca assenta-se um siltito castanho-avermelhado, quebrando-se em 
plaquetas pouco espessas, e estratificado segundo N 1 5o E/ 20 o SE, 
constituindo um pacote com aproximadamente 50 m de espessura, 
:ntercalado em arenito esbranquiçado Este pacote grada para o to
po a um conglomerado monomítico com matriz de arenito arcosea
no e seixos unicamente de quartzo, e intercala arenitos e siltitos se
melhantes aos da base É recoberta neste ponto pela Forma cão Ser
ra Grande que forma um paredão com mais de 20 m de ·altura e 
sotopõe-se a uma fina camada da Formacão Pimenteiras Neste 
mesmo ramal, a 4 km mais a frente, no leito de um córrego, ocor
rem lajedos de rocha vulcânica (andesitos) bastante fraturada e afe
tada por soluções deutéricas Estas vulcânicas aparecem como sei
xos nos conglomerados da base da sequência descrita anteriormen
te Nos domínios da fazenda São Bento, fraldas da serrania, asso
mam blocos de conglomerado polimítico e brechas vulcânicas 

Outras ocorrências desta unidade foram vistas nos terrenos das 
fazendas Adelson Costa e Ouro, sempre formando as ravinas da 
serra do Carmo 

Cl Posicão estratigrMica 

A Formacão Monte do Carmo, na coluna estratigráfica da área da 
Folha SC 22 Tocantins, é tida como mais nova que a formacão Cu
bencranquém e mais antiga que a Suíte Intrusiva Redencão. Traba
lhos futuros baseados principalme~Jte em datacões radiométricas 
das vulcânicas poderão estabelecer um posicion.amento inconteste 
para a unidade Na área em pauta assenta-se sobre o Complexo 
Goiano e é recoberta pela Formac~o Serra Grande em toda sua ex
tensão mapeável É colocada duvidosamente no Pré-Cambriano Su
perior 

DI Geocronologia 

Foram analisadas geocronologicamente, pelo método Rb/Sr, três 
amostras de rochas vulcânicas pertencentes à Formacão Monte do 
Carmo (Tab 1 XXVI . 

Essas amostras, devido às suas baixas relações Rb/Sr, não pu
deram ser interpretadas em função de suas idades convencionais 
No entanto, possibilitaram a elaboração de um diagrama isocrônico 
com uma idade aproximada de 1 1 00 MA e razão inicial de O 703 
(Fig 1 55) O baixo valor da razão inicial obtida evidencia que as ro
chas vulcânicas não tiveram uma vida crustal significativa antes de 
1 1'b0 MA 

Cabe ressaltar que a idade obtida ainda não é conclusiva e, como 
tal, deve ser encarada como preliminar, devido ao fato de terem si
do analisadas apenas três amostras e as mesmas possuírem relacão 
Rb87fSr86 extremamente baixa (Fig 1 55) . 

Tassinari (1980) relata que idades próximas a 1 000 MA foram 
obtidas nos metavulcanitos da região de Almas e Natividade, na Fo
lha SC.23 Rio São Francisco, por Hasui et ali1 (1980), o que para 
aquele autor demonstra uma correlação cronológica entre essas 
unidades 

0800 

o 750 

Idade" 1 100 ma 

(Sr 87;sr86 )i~ O 702 

À Rb c 1 42x10· 11 anos·' 

Fig 1 55 - Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência para 
vulcânicas de Formação Monte do Carmo 

E I Petrografia 

Da Formação Monte do Carmo foram descritas petrograficamente 
quatorze amostras, classificadas como siltitos, arcóseos, ardósias, 
grauvacas e conglomerados polimíticos, representantes da porção 
elástica, e dacitos, andesitos e brechas de fluxo (fragmentai flow) 
de composição !raquítica correspondentes à parte vulcânica. 

I Conglomerados polimíticos 

São rochas polimíticas constituídas por fragmentos arredondados 
tamanho grânulo, seixo e cascalho grosso, de rochas de composi
ção variada, ou de quartzo e feldspato, imersos em matriz arcosea 
na e xistosa (filonítica) Ainda sob o ponto de vista textural
estrutural, os representantes de rochas são mais arredondados e 
achatados e encontram-se arranjados paralelamente à orientacão 
cataclástica da rocha, atingindo até 8 em de diâmetro Em alg~ns 
locais, os seixos, grânulos e cascalhos grossos são todos represen
tantes de rochas vulcânicas ácidas, milonitos e cataclasitos, en
quanto a matriz é constituída mais especialmente de quartzo, pla
gioclásio, opacos, carbonato e sericita, sendo que os participantes 
pétreos têm ocorrência restrita. 

11 Grauvaca 

Ocorrência de grauvaca foi registrada em apenas um local Trata-se 
de uma rocha cinza-acastanhado, textura elástica recristalizada, 
.granulacão areia média e portadora de uma estrutura laminada mui
to tenuemente desenvolvida, observável em amostra de mão Ob
servações microscópicas propiciam o reconhecimento de grânulos 
de quartzo, plagioclásio, álcali-feldspato, opacos, fragmentos de ro
chas quartzíticas, quartzo-feldspáticas e cataclásticas dominante
mente. Os grânulos são angulosos a subangulosos e estão imersos 
em matriz sericito-carbonatada rica em agregados microgranulares 
de opacos, matriz esta que constitui cerca de 30% do total da ro
cha Entre os grânulos, o quartzo é o componente mais abundante, 
devendo-se ressaltar, no entanto, que parte dos grânulos de felds
pato encontram-se totalmente substituídos por sericita e carbona
to. 

111 Siltitos 

São rochas castanho-acinzentadas ou castanho-avermelhadas de 
granulação muito fina A estrutura apresenta, em alguns casos, 
urna laminação milirnétrica a submilimétrica segundo planos perfei
tamente paralelos; outras vezes, as la melas são mais irregulares se-

TABELA 1 XXV 
Dados analíticos Rb/Sr para as rochas vulcânicas da Formação Monte do Carmo 

N' CAMPO FOLHA LITOLOGIA No LAB Rb lppml Sr {ppml Rb87/sr86 Sr87/sr86 REF 

107 BC-97 2 se 22-z-B Brecha 4796 35,9 857 4 O, 12 0,7051 NT 
Vulcânica 

108 AZ-137 se 22-z-B Riolito 4797 120.4 272,9 1,28 o 7171 NT 
109 BC-98 1 se 22-z-s Metadacito 4893 89,1 248.4 1,04 O, 7249 NT 

Razão (Sr87Jsr86l inicial assumida= 0,705 Referências: NT =Neste Trabalho (*) Numeros seqi.Jenciais, plotados na Figura 1 2 
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ja em espessura seja em continuidade. Em escala macroscópica es
tas estruturas são dadas a conhecer por variacões colorimétricas 

Os trabalhos microscópicos sÓbre estas ro~has restringem-se à 
análise de uma única amostra Esta revelou um conjunto de grãos 
minerais angulosos do tamanho silte, envolvidos por massa de gra
nulação argila, rica em opacos micro a criptogranulares e em hidró
xido de ferro Os grânulos minerais mais abundantes são de quart
zo, feldspato e muscovita Titanita e epídoto ocorrem como acessó
rios O quartzo e o feldspato são os minerais mais abundantes, sen
do invariavelmente angulosos, e o feldspato geminado segundo a lei 
da Albita A muscovita é essencialmente elástica, porém minerais 
micáceos diminutos desenvolvidos sobre feldspatos sugerem 
tratar-se de ilita ou sericita Uma estrutura bandeada irregular e on
dulada é determinada por:__variações granulométricas As faixas mais 
finas são fortemente enriquecidas em óxido-hidróxidos de ferro 

IV Andesitos 

São rochas cinza-esverdeado, compactas, densas, portadoras de 
textura porfirítica fina, onde fenocristais de plagioclásio e álcali
feldspato estão imersos em matriz afanítica Estes fenocristais 
constituem menos de 1 0% do total das amostras São de um modo 
geral menores que O, 5 mm, embora alguns deles, especialmente os 
de álcali-feldspatos, atinjam O, 1 em de diâmetro máximo Observa
ções microscópicas revelam que a epidotização afetou os fenocris
tais de plagioclásio nos graus mais variados, enquanto o álcali
feldspato (ortoclásio) foi apenas levemente argilizado. O quartzo 
ocorre como cristais isolados ou como agregados xenomórficos e 
está presente em quantidade inferior a 5% do total da amostra Os 
minerais acessórios são opacos, zircão e rutilo, este ultimo como in
clusões aciculares no quartzo Epídoto e clorita são minerais secun
dários. A matriz é feltrosa, constituída por cristais prismáticos de 
feldspatos curtos, intensamente intercrescidos, aos quais se asso
ciam opacos e epídoto microgranulares, além de clorita oriunda de 
ferromagnesiano preexistente 

O caráter microlítico do feldspato aliado a efeitos de epidotiza
ção dificultaram a avaliação das quantidades relativas 
plagioclásio/álcali-feldspato; no entanto, a presença de álcali
feldspato como fenocristal e seu baixo teor em quartzo (menos de 
50%) levaram à admissão de uma composição traquiandesítica pa
ra as rochas em questão 

V Dacitos 

São rochas verdes, levemente acinzentadas, de textura afanítica, ri
cas em pontuações diminutas branco-esverdeadas Observações 
microscópicas revelam textura porfirítica obliterada por dinamome
tamorfismo e uma composição mineralógica à base de tremolita
actinolita, quartzo, clorita, epídoto, titanita e sericita. Estas rochas 
são formadas por matriz afanítica microcristalina, dominantemente 
sericítica, rica em agregados microgranulares de titanita, clorita e 
epídoto, com raras alanitas Os fenocristais são representados por 
mineral ferromagnesiano agora totalmente transformado em 
tremolita-actinolita, quartzo abundante e pequena quantidade de 
plagioclásio 

V I Brechas vulcânicas 

São rochas verde-acastanhadas de textura brechóide, constituídas 
por fragmentos poligonais angulosos ou estirados (porosos) de ro
chas vulcânicas de superfícies reentrantes e envolvidos por matriz 
vulcânica afanítica O diâmetro máximo dos fragamentos não exce
de 3,0 mm nas amostras observadas. 

Os fragmentos são essencialmente representantes de rochas 
traquíticas com diversas variações texturais e mineralógicas São 
observados exemplos de texturas traquíticas e feltrosas, porfiríticas 
ou não, e ainda uma variação da textura hialopilítica onde a massa 
ferruginosa ocupa os espaços diminutos entre os micrólitos de 
feldspato. O componente mineralógico princ'1pal é o feldspato, se
guido de opacos e esfeno, que ocorrem como agregados microgra
nulares abundantes ou desempenham o papel de matriz em relação 
aos micrólitos de feldspatos O quartzo é raro ou pouco abundante, 
enquanto que sericita e epídoto são produtos de alteração. Do pon
to de vista composicional os diversos fragmentos diferem pela natu
reza da matriz, composta essencialmente por opacos ou largamente 

enriquecidas em esfeno ou pelo grau de enriquecimento de feldspa
to, epídoto e quartzo 

A matriz destas brechas tem composição arcoseana definida por 
fragmentos angulares de quartzo e feldspatos, imersos em massa 
microcristalina composta por sericita e opacos. As relações 
fragmento- matriz são bastante complexas, de modo que o mate
rial constituinte da matriz pode ser observado formando fragmentos 
e vice-versa Um outro tipo de relação observada entre estes mine
rais é a formação de faixas alongadas e concêntricas de modo a su
gerir frentes fluidais 

F) Metamorfismo 

Dentro das limitacões inerentes ao método microscópico, fonte de 
todos os dados n~ste tópico expostos, torna-se impossível fazer-se 
qualquer afirmativa sobre a presença ou não de metamorfismo fla 
unidade ora descrita Caso exista, trata-se de um metamorfismo in
cipiente, portanto, próximo aos limites com o campo das transfor
macões diagenéticas Cumpre ressaltar que quanto às micas neo
for~adas, trata-se de diminutas micas brancas (sericita ou ilita ?) e 
que orientações metamórficas estão de um modo geral ausentes, à 
exceção daquela observada nos conglomerados, e que pode estar 
relacionada a fenômenos di na mometamórficos 

1 2 2 14 - Suíte Intrusiva Redenção 

A) Generalidades 

Sob esta denominacão foram englobados corpos graníticos relacio
nados ao evento plutônico mais novo até então registrado na Plata
forma Amazônica. São estruturas com formatos circulares a elipsoi
dais, denotando diâmetros entre 20 a 30 km Nas imagens de radar 
denunciam topografia positiva e traços tectônicos marcantes, pos
sibilitando uma perfeita individualização em relação às rochas em 
que são encaixadas Barbosa et alii ( 1966), Silva, G G da et a/li 
( 197 4) e o DNPM ( 1 97 5b) trataram da área em questão mas não 
conseguiram individualizar a unidade em pauta; o Granito Redenção 
é aqui apresentado como unidade-tipo dessa suíte, emprestando
lhe o nome O corpo elipsoidal situado a nordeste da Folha SC 22-
V-B é relacionado, com reservas, a essa unidade Salienta-se que 
outros corpos poderão vir a ser relacionados a esta suíte Para tan
to, necessário se faz que trabalhos de maiores detalhes sejam exe
cutados na área Dentro dessa proposição poderia enquadrar-se o 
batólito granítico ocorrente em terrenos das fazendas Ouixadá e Va
le do Rio Cristalino, limite entre as Folhas SC 22-X-A eSC 22-X-C, 
incluídas, neste trabalho, na Suíte Intrusiva Rio Dourado, por falta 
de informações mais concretas (Fig 1 56) 

B) Distribuição na área 

O Granito Redencão, o principal corpo desta suíte, localiza-se na 
porção centro-no;te da Folha SC 22-X-A, a OSO da cidade de Re
denção, cortado pelas estradas que demandam desta localidade pa
ra o lugarejo Peba e fazenda Codespar, futura interligação da BR-
1 58 para norte Trata-se de uma área montanhosa, muito ravinada 
e fraturada, de formato aproximadamente circular, com diâmetros 
variáveis de 20 a 2 5 km, tendo cotas relativas de 1 00 a 200 m, 
que contrastam com o relevo arrasado do Complexo Xingu que o 
margeia (Fig 1 56) 

A estrada que vai de Redenção para fazenda Codespar cruza o 
corpo granítico em sua porção norte, e os afloramentos têm início a 
4. 9 km da primeira localidade Nesse ponto são comuns as texturas 
pórfiras e rapakiv1 viborgítica, onde fenocristais de álcali-feldspato 
de até 3 em estão envoltos por mantos de 1 a 2 mm de plagioclá
sio Prosseguindo-se mais 2 km têm-se novamente boulders de gra
nito róseo, granulação fina a muito grossa, pórfira, com fenocristais 
de álcali-feldspato com até 4 em de dimensão, havendo certas fra
turas preenchidas por pirita e ouro, sendo que a textura gráfica tam
bém é visualizada Os afloramentos são contínuos, e a 1 ,8 km 
adiante ocorre pequena elevação na extremidade da serra, onde o 
granito apresenta-se com granulação variando de micro a muito 
grossa, no último caso com texturas pórfiras e rapak!Vi viborgítica 
No microgranito são comuns fraturas ortogonais e esfoliacão esfe
roidal, havendo um contato brusco entre as duas porções Com 
mais 7,4 km o granito mantém características que denunciam intru-
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Visão detalhada do batOiito granftrco de Redencão, form<~dor da serra dos 
Piaus, que se situa a OSO da cidade homônima . O formato é irregular: !]rossor 
ramente circular, com diameHos variáveis de 20 a 25 km. Constr tu l a 
localidade-tipo do Sulte lntr~osiva Rll!hmção (pEyr), o evento plulOrlico áciclo, 
anorogênico, mais novo regrstrado na Plata forma Amatonica. Apresenta-se 
bastan te afetado pei;J tectOnoca ruptura I. observando se a presenca de c r1~tas 

sOes, mas com uma textura granular fina, o que o distingue dos an
teriores. Isto também é visto 6 , 6 km adiante, onde ja se nota uma 
certa orientação na rocha, com textura tendendo a granolepidoblás
t ica. Isso é explicado pela proximidade com as rochas do Complexo 
Xingu. 

A estrada de Redenção para o lugarejo Peba, a sul da primeira lo
calidade, atravessa o corpo em sua porcão mais oe~te, numa exten
são aflorante de aprOximadamente 1 7 km. A 5,4 km do início exrs
tem boulders de granito com textura pórfira, granulação grosseira, 
onde álcali-feldspato e quart zo são c onstituintes essenciais, sendo 
que o primeiro perfaz a maioria dos fenocristais, com dimensOes de 
até 3 em, e o segundo permanece com cores escuras. A alteração 
nesse ponto é elevada. A estação posterior, a 4 .1 km, caracteriza· 
se por lajeiros sem expressão topográfica, bastante fraturados. on
de a rocha tem granulação fina. mas ainda se notam fenocristais de 
álcali-feldspato c pnncipalmente de quartzo azulado, em permeio a 
uma matriz fina. Isso também é verificado 600 m adiante, onde a 
biotita é subordinada. Granito de granulação grossetra e textura pOr
fira volta a ocorrer 3 ,8 km adiante. A dimensão ma1or dos grãos é 
atingida na estação posterior. 6 .5 km adiante, onde fenocnstais de 
até 5 em são individualizados, tanto de álcali-feldspato quanto de 
plagioclásio e quartzo. apresentando texturas pórfira, rapak1v1 e 
anti-rapakivi. Esse afloramento é o úl timo registrado na seção. pois 
4,6 km adiante já se notam afloramentos de granodlortto e quartzo
diorito do Complexo Xingu. 

Outro corpo aqui posicionado tentativamente Situa-se no extre
mo NE da Folha SC.22·V -B, com·formato elipsoidal e diâmetros va· 
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alongadas. marcantes na configuração do relevo positivo, ressaltando o con· 
traste com os terrenos arrasados do Complexo Xingu lpEx) qufl o aloja Na 
porção lf!ste v1sualiza -sc o contato do Complexo Xfngu com o Gr.,po TOCtlf) 

tins fpE"t) . na região reprosurH<rrlos por pelitos anquimetamOrficos. lmanem 
SLAR obtida em 1971 .:1972 RAOAMBRASIL. Folha SC.22 X A. Escala 
aprox1mada 1·250.000. 

riáveis. em torno de 30 e 22 km, respectivamente nas direçOes NO
SE e NE-SO . Encontra-se mui to alterado e falhado, exibindo parâ
metros que denunciam cará ter pós-tectOnico. Perspectivas otimis
tas depõem a favor da presença de outros corpos comagméticos. 
podendo-se citar. em prtmeua instância, batólitos granit1cos que 
aparecem nos domínios das fazendas Vale do Rio Cristalino e Ouixa
dá, na porção confrontante das Folhas SC.22 -X·A e SC.22-X-C. 
por ora englobados na Suíte Intrusiva Rio Dourado. 

Cl Posição estratigráfica 

A Surte Intrusiva Redenção, constituída pelo Granito Redenç!!o. for· 
mador da serra dos Piaus, e aquele do canto NE da Folha SC.22-V
B. representa ·um evento plutOnico do Pré-Cambriano Superior. Tais 
corpos estão em contato com rochas do Complexo Xingu, sendo 
que o segundo citado, na sua porção oeste, faz conta to com rochas 
vulcânicas da Formaç!!o lriri. Na coluna estratigráfica proposta para 
o relatório aqui apresentado. esta unidade é situada. geocronologi
camente, entre as FormaçOes Monte do Carmo e Dramantino. por
tanto, no Pré-Cambriano Superior. 

Dl Geocronologia 

Dentro da Suíte Intrusiva Rede.nção, somente uma amostra referen· 
te ao corpo granítico homOnimo foi datada. Utilizou-se o método 
Rb/Sr, obtendo-se idade convencional de 685 ± 30 MA, admitindo
se uma razão inicial de O. 705 que, segundo Tassinari ( 1 9801, " . .. 
quando plotado no diagrama isocrOnico dos granitos de Porto Nac1o-
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na I, comportou-se de forma idêntica, sttuando se exatamente sobre 
a is6crona traçada para aqueles granitos'' , Analogia entre essa sul
te e os gran1tos da região de Porto Nac1onal torna-se duvidosa. em 
v1sta daquela ser tipicamente pos-tectOn1ca. enquanto estes pare
cem resultar de uma cntensa granimação. responsável pelo 1ntenso 
reJuvenescimento ISOtOpiCO daquela porção do Complexo Go1ano 
lembra-se que mamfestacào magmãtica s1m11ar àquela que edifiCOu 
a Suíte lntrus1va Redencão estã presente no Centro-Oesw brasilei· 
ro. representada pelos Granitos São V•cente Coxim e Tabaco. to 
dos brasilianos e 1ntrus1vos no Grupo Cuiabâ IDNPM 197~1 

E! Petrograf•a 

Nesta suíte, enquadraram-se rochas desde granitos pOrfiros lipicos. 
gran1tos granoliricos com texturas p6rhras. viborglticas e granofin 
cas. Como parâmetros ondicativos de c aracterost1cas cntrusivas mar
cantes. citam-se os t1pos de texturas ac1ma e!:.pecificadas, o forma 
to c1rcular a elipsoidal dos corpos, o composição m1neral6gica, o 
presença de c ristais de quartzo geralmente com cores a7uladas e 
háb1t0 bipiram1dal que denotam formação a altas temperaturas. 
alt!m da presença 1ncontinent1 de fluorota nas amostras 

Foram coletadas um total de 13 amost1as, sendo que somente 
c1nco foram submetcdas à análise mocroscOp1ca No geral trata se de 
rochas com tonalidades rosadas, composicão quartzo-feldspãuca 
ncas em álcali feldspato e portadoras de quart~o azulado M1cros 

copicamente revelaram matriz de textura pOrftra çom intercresci
mento quart?o-feldspático, que perfazem perto de 70% do volume 
total da rocha, dominando sobre os fenocnstais. M1neralogicamente 
compõem se de quartzo. plag10clàs10 e álcali-feldspato como mine
rais essenc1a1s: biot1ta e anfibóllo como vaneta1s, sendo os acessO
nos apallta lltancta. opacos mcão fluortta e acnda. ocasiOnalmen
te. turmahna e cassiterita !?I Clonta, epldoto e seric1ta são os pro· 
dutos de alteracllo ma1s comuns. ocorrendo mars esporadicamente 
carbonatos c m1nera1s de argila Os fenocnsta1s são de quartzo, -pia· 
oioclásoo e álcali fe ldspato em auant1dades aproximadamente 
iguaiS, que vanam de mêdios a grosseoros. xenomOrftcos a id1om6r· 
ficos. apresentando formas retangulares. losangulares e ainda arre
dondadas No corpo situado no canto NE da Folha SC 22-V-B. o to
tal de fenocnstais é constituído quase exclusivamente por quartzo, 
sendo pouqufssimos os de plag1oclásto; este denota compostção 
An28 34, apresenta geminações segundo a le1 da Albita e menos co
mlJmente segundo a lei do Periclineo e Carlsbad. O álcali-feldspato é 
essencialmente micropertita/microantlpertita, embora geminação 
A lbita-Pericllneo tenha sido observada . O quartzo. embora domi
nantemente xenomOrfico, apresenta formas com tendências de cor
rosão magmática. A biotita é castanha, apresentando transforma
ção para clonta. O anf1bOiio é a hornblenda. A matriz dessas rochas 
é composta à base de quartzo e fetdspatos, porém com amplo enn
quec1rnento do álcali-feldspato sobre o ptag1oclás1o. Foram fe1tas 
duas anáhses moda1s em amostras aesta untdade (Tab. l.XXVII. 
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TABELA l.XXVI 
Composição moda I de rochas da Surte Intrusiva Redenção (Streckeisen, 1975) 

AMOSTRAS FOLHA %QUARTZO 
RAZÃO DE 

FELDSPATO 

485/AZ-RM/116 1 se 22-x-A 49,46 55,94 
485/AZ/201 SC.22-X-A 30,46 73,11 

F) Análises químicas 

Somente uma amostra foi analisada quimicamente para determina
ção do conteúdo de óxidos dos elementos maiores. O tratamento da 
mesma pode ser verificado no tópico referente a análises químicas 
para a Suíte Intrusiva Rio Dourado. 

1 2.2. 15 - Formação Diamantino 

A) Generalidades 

Desde há muito as rochas dessa unidade têm sido objeto de descri
ções isoladas, sem merecerem um tratamento geológico adequado, 
em virtude de inúmeros fatores, presentes quando os diversos auto
res investigaram-nas 

O conde Francis Castelnau (apud Scorza, 1960) referiu-se a um 
grés vermelho e muito duro que serve de obstáculo ao curso do rio 
do Ouro nas cercanias da cidade de Diamantino. Leme ( 1 911 , apud 
Scorza, op. cit) relatou que, quanto às rochas descritas por Cícero 
de Campos como diabásio e eruptivas na região de Diamantino e ar
redores, na realidade, tratava-se de um grés, sendo, portanto, de 
origem sedimentar, correspondendo à primeira parte da serra dos 
Parecis, conhecida como serra de Diamantino. Almeida ( 1948) rela
tou que na serra do Roncador existe uma cobertura sedimentar pou
co espessa, descontínua, edificando escarpas suaves contrastan
tes com aquelas do Arenito Furnas Tais rochas foram interpretadas 
como uma projeção " ... para nordeste do cretáceo existente no di· 
visor Mortes-Paranatinga-Cuiaqá". Ab'Saber (1954, apud Scor
za, 1960) reconheceu uma sucessão de rochas dobradas em anti
clinais e sinclinais pertencentes ao Paleozóico Inferior, dispostas 
entre Tombador e Estivado. Para o citado autor, a tabularidade su
perficial destas rochas é devida ao antigo peneplano, agora soergui
do e que se formou pelo truncamento das dobras supracitadas. 
Scorza ( 1960) admitiu a existência de uma faixa de arcóseo aver
m_elhado, fin~, exibindo estruturas em blocos elipsoidais com disjun
çao c_oncêntnca, estendendo-se por cerca de 60 km a partir de Dia
mantinO para oeste; estendeu a ocorrência dessas rochas desde a 
e~tremid~de da _serra do Tapirapuã até a subida que limita a depres
sao de D1amantrno e dá acesl>o para a estrada Estivado-Posto Pa
recis; para sul as rochas estendem-se além de Três Barras Almeida 
( 1964) definiu o Grupo Alto Paraguai como constituído de baixo 
·para cima, pelas Formações Raizama, Sepotuba e Diam~ntino 

A F~rmação Raizama constitui-se de arenitos (ortoquartzitos) 
com s1lt1tos e folhelhos subordinados, chegando a medir 1.600 m 
de espessura; a Formação Sepotuba é representada por folhelhos 
argilosos, com siltitos, arenitos e_ calcários subordinados, atingindo 
900 m de espessura; a Formação Diamantino consta de arcóseos 
siltitos e folhelhos com calcários subordinados, exibindo 600 m d~ 
espessura. 

Este grupo de rochas tem seção-tipo nos arredores da cidade ho 
mOnima. 

A Formação Diamantino encontra-se bem representada nas vizi
nhanças da cidade homônima, até Arenápolis, mostrando-se con
cordante com a Formação Sepotuba e discordante com os arenitos 
dos Parecis e basaltos da serra do Tapirapuã; estes, na região a no
roeste de Barra do Bugres (Almeida, op cít.). parecem recobrir dire
tamentP. a Formação Sepotuba 

Para Almeida (op. cit ) a seqüência detrítica da Formacão Dia· 
mantino " ... apresenta-se como uma alternância rápida d~ corpos 
tabulares muito regulares e extensos, de folhelhos e siltitos micá
ceos finamente estratificados, freqüentemente calcíferos, em que 
:>e Intercalam os bancos de arcóseos"; ocorrem subordinadas len
tes de calcários e marlitos impuros, mostrando como característica 
marcante a ausência de conglomerados e, mesmo seixos ocasio
nais. São rochas de cores predominantemente 11ve;melhadas, con
tendo marcas de ondas e correntes com um comprimento de onda 
máximo de 0,2 m assim como estratos cruzados, gerados em am-
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bientes de águas-marinhas pouco profundas e movimentadas Viei
ra ( 1965) reconheceu as Formações Bauxi, Puga, Corumbá, Uru
cum e Diamantino nos domínios da bacia do Paraguai, sem entre
tanto agrupá-las em unidades estratigráficas de hierarquia superior 
Neste estudo. Vieira (op cit) incluiu a Formação Sepotuba de Al
meida ( 1964). A litologia então identificada constou de uma "su
cessão de folhelhos, siltitos e arenitos muito finos marrom
chocolate, marrons, vermelhos e cinza-esverdeado (brancos por al
teração em poucos locais .. )"; são rochas micáceas, compactas, 
feldspáticas. Hennies ( 1966) apresentou o Grupo Alto Paraguai 
com as mesmas características litoestruturais propostas por Almei
da ( 1964) e, a um conjunto de brechas intraformacionais com frag
mentos de folhelhos em matriz sfltico-arenosa com subordinados ní
veis de siltitos, alcançando algumas dezenas de metros de espessu
ra, denominou Formação Batovi. Esse conjunto de rochas encontra
se encimando a Formação Diamantino Barbosa et alii ( 1966) des
creveram duas faixas de epimetamorfitos na área de que se ocupou 
o "Projeto Araguaia": uma que se estende em rumo NO no Estado 
de Mato Grosso, desde a ilha do Bananal até a cachoeira Von Mar
thius, no rio Xingu, e outra que perlonga o rio Araguaia, desde o pa
ralelo 1 O oS, e !legue pelo Tocantins até Tucurwí. No evento suspei
taram de que tais rochas pudessem vir a ser algonquianas superiores 
e as correlacionaram à Série Tocantins (Rego, 1933) e, em termos 
litológicos, à Série Cuiabá (Almeida, 1954) Almeida (1968) apre
sentou uma evolucão tectônica para o Centro-Oeste brasileiro, na 
qual distinguiu três estágios estruturais: interior, médio e superior; o 
último estágio condicionou a edificação do Grupo Alto Paraguai, o 
qual estender-se-ia desde Cáceres até o sítio da serra do Roncador. 
Neste contexto os termos litológicos foram representados por peli
tos e psamitos, frequentemente avermelhados, molassóides e con
tinentais nas partes superiores Almeida & Hennies ( 1969) identifi
caram a Formação Diamantino constituindo as fraldas da serra do 
Roncador, onde se apresenta intensamente dobrada No alto da 
mesma serra as rochas mostram disposição horizontal; para os cita
dos autores o termo litológico mais comum é um arcóseo arenoso 
maciço, fino, vermelho, esfoliação esferoidal presente; marcas d~ 
onda, "aparas de folhelho (clay ga/!s)" são estruturas presentes; 
nas partes inferiores encontram-se leitos de arenitos, arcóseos, sil
titos e folhelhos ritmicamente intercalados. Correia & Couto (1972) 
reconheceram as Formações Raizama, Sepotuba e Diamantino co
mo constituintes do Grupo Alto Paraguai, conforme proposição de 
Almeida ( 1 964). Figueiredo et a!ii ( 1974) relataram que observa
ções de campo possibilitaram a visualização da existência de uma 
deposição contínua entre as Formações Puga, Araras, Raizama e 
Diamantino. Fundamentando-se nesses dados redefiniram o Grupo 
Alto Paraguai, o qual passou a integrar aquele conjunto de forma cão 
acima mencionado Acentuaram, os citados autores, a existê~cia 
de uma discordância angular e erosiva entre as F.ormações Puga e 
Bauxi. O DNPM (1975b) tornou público o Mapa Geológico da Folha 
SC.22 Tocantins, noticiando a possibilidade de ocorrências de re
presentantes do Grupo Alto Paraguai em pontos localizados da me
sopotâmia Araguaia- Tocantins e, de forma especial, nas cabecei
ras do rio Tapirapé, afluente sinistro do rio Araguaia. A elaboracão 
de tal hipótese se fundamentou nos condicionamentos geográfi~os 
e geotectOnicos das rochas dessa área, assim como na ocorrência 
de arenito fino, caulínico, noticiado por Ramos (1967) e Lõfgren 
( 1936, apud DNPM, 1975b), nas margens do rio Araguaia, cerca
nias de Mato Verde e São Félix do Araguaia. Loguércio & Cruz 
( 1976) adotaram para o Grupo Alto Paraguai a mesma divisão pro
posta por Figueiredo et alii (op cit) ou seja: Formações Puga, Ara
ras, Raizama e Diamantino. Esta última, apresentando contato gra
dual com a Formação Raizama, e composta fundamentalmente por 
folhelhos, contendo também subordinados siltitos micáceos, areni
tos finos e arcoseanos, com tons predominantemente avermelha
dos. Cunha, Drago e Barros (1980) executaram um reconhecimen
to geológico no segmento setentrional da serra do Roncador, onde 
identificaram um pacote de sedimentos elásticos predominante
mente avermelhados, finos a grosseiros, com ocasionais níveis con
glomeráticos e intercalações de siltitos; e~ algumas seções os sedi
mentos são ricos em carbonatos enquanto noutras estes estão au
sentes parecendo que tenham sido lixiviados; as rochas mostram 
estratos cruzados oo tipo tabular e tangencial, de médio e pequeno 
porte. Estratos plano-paralelos são também comuns, dada a alter-



nância de horizontes com composição e textura diferentes Tais ro
chas constituem a escarpa de recuo da serra do Roncador, na área 
investigada e, conforme proposituras de Barbosa et a/li ( 1966) e 
DNPM ( 19 75b), foram correlacionadas com a Formação Aquidaua
na, visto não terem sido encontrados elementos paleontológicos 
que melhor definissem sua posição estratigráfica; em sendo assim, 
Cunha, Drago e Barros (op cit ) situaranr tal scquência repousando 
em discordância aos arcóseos da Formação Diamantino. Apesar de 
ser tal proposta aceita pelos autores do presente trabalho, no mapa 
geológico anexo, tal unidade deixa de figurar em virtude das infor
mações de Santos & Oliveira I 1980) que, em suas conclusões e re
comendações, escreveram: "Não foi encontrado nenhum vestígio 
da Formacão Aquidauana nas adjacências da serra do Roncador ou 
em outra qualquer região dentro da Folha Tocantins O que se ob
serva na verdade é a Formação Diamantino estendendo-se de E para 
O, chegando inclusive a se constituir parte daquela entidade geo
mórfica, para a seguir ser recoberta pelos sedimentos terciário
quaternários da Formação Araguaia" A citação seguinte é também 
extraída de Santos & Oliveira (op cit ): "Os arcóseos que aparecem 
desde as proximidades de São Félix do Araguaia até a serra do Ron
cador, dai seguindo ainda para NO, sem sombras de dúv'rda perten
cem à Formação Diamantino Seus aspectos litológicos e estrutu
rais, bem como sua continuidad8 física desde as áreas mais ao S e 
SO, são fatos notórios A análise petrográfica efetuada em algumas 
lâminas mostrou de outro macio que essas rochas foram submeti
das a metamorfismo de grau incipiente, vindo a contrariar, portan
to, a opinião anterior de alguns pesquisadores" 

Apesar de os sedimentos que constituem a borda oeste da serra 
do Roncador terem sido mapeados, no presente trabalho, como re
presentando o segmento setentrional da Formacão Di'amantino, 
acredita-se que trabalhos futuros possam vir a cara.cterizá-los como 
uma unidade distinta, mercê dos fatos abaixo enumerados: na re
gião de Luciara e no baixo rio do Coco encontram-se exposicões de 
arcóseos semelhantes àqueles existentes na BR-242, 15 k~ a oes
te de São Félix do Araguaia; tal situação parece denotar o compor
tamento estrutural de tais rochas margeando a Plataforma Amazó
nica segundo uma faixa grosseiramente SO-NE e não SE-NO como é 
a orientação da serra do Roncador; nas partes de topografia baixa 
os arcóseos são frequentemente compactos e exibem sinais de an
quimetamorfismo(?) Mostram ondulações suaves, o que vem a 
contrastar com o relevo tabular, desprovido daquelas ondulações, 
representado pelo plató do Ronca dor; estratos cruzados tabulares e 
acanalados de pequeno a médio porte estão claramente presentes 
na serra do Roncador, assim como níveis conglomeráticos, fat~s es
tes não constatados nas regiões de topografia arrasada; o desenvol
vimento de extensa capa laterítica ferromanganesífera é notório na 
serra do Roncador, cedendo lugar a um solo argiloso na região a les
te do lugarejo Bate Papo 

Em virtude das consideracões supra, fica a Formacão Diamanti
no representada pelos arcós~os, siltitos e conglomer~dos de cores 
avermelhadas, rosadas, esbranquiçadas e cinza-esverdeado, ocor
rentes desde a serra do Roncador até cerca de 1 5 km a oeste de 
São Félix do Araguaia, ao longo da BR-242 

Na área limitada pela Folha SC 22 Tocantins, a Formacão Dia
mantino é constituída predominantemente por a rcóseos ·de tons 
avermelhados e, subordinadamente, cinza-claro algo esverdeados. 
Os siltitos são extremamente subordinados e mostram-se intercala
dos nos arcóseos, exibindo cor cinza-claro-esverdeado, quando 
frescos, e sob o efeito de fatores gliptogenéticos denotam cores al
go avermelhadas 

B) Distribuição na área 

Na área a que se refere o presente trabalho, a Formação Diamantino 
tem suas melhores exposições na Folha SC 22-Y-D, onde dispõe-se 
segundo uma faixa orientada, grosseiramente, de SE para NO; para 
sul, além dos limites da área em epígrafe, as rochas objeto do pre
sente item penetram através da Folha SD 22 Goiás, infletindo para 
oeste na Folha SD 22-V-D, adentrando-se pela Folha SD 21 Cuia
bá e exibindo seus últimos afloramentos na folha SE 21 Corumbá 
No rumo setentrional, a Formação Diamantino se faz presente de 
forma contínua apenas até a cerca de 3 km a oeste da fazenda São 
Joao da Liberdade, onde desaparece sob a forma de estreita faixa 

sotorosta à cobertura quaternária do Bananal; descontinuamente 
as primeiras exposições despontam a cerca de ~ 5 km a oeste de 
São Félix do Araguaia, na BR-242, onde se dispõe configurando 
uma faixa, rusticamente, disposta segundo SO-NE, a qual emerge 
entre os sedimentos terciário-quaternários; além desta área, rochas 
passíveis de correlacão com essa unidade encontram-se expostas 
nas cercanias de Luciara, MT, no rio Araguaia, ressurgindo, sob a 
forma de afloramentos descontínuos, no rio do Coco, cerca de 3 5 
km a montante de Caseara, suspeitando-se que se estendam para 
sul, onde são recobertas pelos depósitos quaternários da ilha do Ba
nanal 

C) Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico desta unidade mostra-se sintomá
tico na área em investigação, mercê da inexistência de contato dire
to entre seu substrato e as rochas que lhe pospõem; mesmo assim, 
em aceitando uma idade eocambriana, como postulada por inúme
ros autores que precederam a este trabalho, situam-se aqui estas 
rochas, cronologicamente, entre a Suíte Intrusiva Redenção (685 ± 

38 MA) e formacão Serra Grande (SDsgl É mister que se ressalve, 
no entanto, que~ relacionamento físico entre estas e as rochas que 
lhes antecedem e pospõem não foi diretamente estudado no cam
po No que concerne ao Complexo Xingu, a cobertura detrito
laterítica interpõe-se como objeto de mascaramento 

DI Idade 

A inexistência de fósseis e outros parâmetros que possibilitem uma 
datacão direta desta unidade induziu a utilizarem-se parâmetros 
corr~lativos que possibilitem um ordenamento estratigráfico dentro 
do quadro geológico da região onde a mesma ocorre 

Primeiramente noticiados pelo conde F de Castelr1au, voltaram 
a ser tratados em seguida por Cícero de Camros (apud Almeida, 
1964), que relatou ser "o grés de Diamantino il formação imediata
mente superior aos xistos do Tarumã (Folhelho Sepotubal e comple
tamente diferente dos greses dos Parecis" 

Scorza (1960) sugeriu idade siluriana, com ressalvas, aos arcó
seos de Diamantino, quando assim se expressou: "Somos, portan
to, levados a acreditar que uma seção feita de SE para NO a partir 
de Cuiabá atravessa sucessivamente as seguintes séries e forma
cães: Série Cuiabá (Aigonquiano), Série Araras (Cambriano), Arcó
~eo Diamantino (Siluriano). Folhelho Sepotuba (Permiano?), Basalto 
etc" Almeida 119641 elevou os Arcóseos de Diamantino (Scorza, 
op cit) à categoria de formação, relacionando-a ao topo do Grupo 
Alto Paraguai, então definido como um conjunto de rochas de idade 
pré-siluriana Almeida I 1 9 6 5) voltou a tratar do Grupo Alto Paraguai 
situando-o entre o final do Pré -Cambriano e o Cambriano Almeida 
& Hennies I 1 969) apresentaram um estudo de reconhecimento da 
serra do Roncador, onde identificaram as Formações Sepotuba e 
Diamantino do Grupo Alto Paraguai, situando-as no Cambriano 
Relacionaram-nas à antefossa desenvolvida à borda da Plataforma 
do Guaporé, no estágio tardio da tecto-orogênese brasiliana na re
gião Centro-Oeste Entretanto, no Mapa Geológico do Brasil, organi
zado por Almeida et alii I 1971) e publicado sob os auspícios do 
DNPM, o Grupo Alto Paraguai figura no Eocambriano, acima de 5 70 
MA Vieira (1965) admitiu continuidade de deposição entre a For
mação Diamantino e a que lhA é sotoposta, isto é, a Formação Co
rumbá, situando-a, portanto, no Neocambriano Correa & Couto 
( 1 97 2) admitiram idade eopaleozóica para as Formações Sepotuba 
e Diamantino Loguércio & Cruz I 19761 situaram a Formação Dia
mantino no Cambriano Superior Almeida I 1974a) admitiu uma pos
sibilidade de correlação entre o Grupo Alto Paraguai e as formações: 
Prainha (Almeida & Nogueira Filho, 1959). Sucunduri (PETRO
BRÁS, apud Almeida, op cit ) e Riozinho do Anfrízio (SUDAM, 
1972). todas no Pré-Cambriano Superior Almeida (1974b) voltou 
a tratar da Formação Diamantino no escopo do Grupo Alto Paraguai, 
situando-a no fecho da tecto-orogênese a qual edificou as bacias 
molássicas do final do Pré-Cambriano. Santos & Oliveira I 19801 
aceitaram a idade cambriana para a Formação Diamantino, justifi
cando a inexistência de maiores dados 

Neste trabalho, devido aos fatos anteriormente apresentados e 
por não se dispor de informações estratigráficas mais concretas, as
sim como em não se tendo encontrado quaisquer fósseis nas rochas 
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a mostradas nessa unidade, admite-se que a mesma posicione-se no 
Pré-Cambriano Superior, isto é, acima de 650 MA 

E) Petrografia 

As litologias envolvidas nesta unidade, na área em questão, cons
tam, predominantemente, de arcóseos e, em proporcões subordina
das, siltitos; são rochas essencialmente maciças, q~ando arcosea
nas, denotando estratos com até 1 m de espessura, mas tornam-se 
muito bem estratificadas quando siltosas; predomina a cor averme
lhada na região próxima à fralda da serra do Roncador, mas, a oeste 
de São Félix do Araguaia, na região de Luciara e no rio do Coco. es
sas rochas denunciam um tom cinza-claro-esverdeado, adquirindo 
cor avermelhada quando alteradas São compactas e, por altera
ção, exibem conspícuas esfoliações esferoidais com diâmetros va
riáveis entre centimétricos e decimétricos Em espécimes de mão 
apresentam granulometria fina a média, arcoseanas, sericíticas Lo
calmente são encontrados pontos esbranquicados devidos a desco
loração diferencial; nódulos piritosos milimét;icos, assim como frag
mentos de siltitos e folhelhos, normalmente arredondados, às vezes 
achatados, encontram-se presentes, e aos quais Almeida & Hennies 
( 19691 denominaram de clay galls Em locais subordinados, no so
pé da serra do Roncador, foram vistas disjunções poligonais que 
mu1to se assemelham às estruturas poliédricas conhecidas como 
"cascos de tartarugas" Estratos cruzados de pequeno porte e bai
xo ângulo foram notados 

Expostos à observação microscópica os arcóseos mostram tex
tura elástica, granulometria média, arredondamento bom e matriz 
sericítica, sendo esta composta por carbonato, sericita, opacos e 
quartzo; os grãos minerais discerníveis são quartzo, plagioclásio, 
microclínio, muscovita, clorita, epídoto, apatita e zircão A textura 
elástica é denunciada pela presença de grãos arredondados de 
quartzo, levemente recristalizados, assim como grãos de feldspatos 
e raros fragmentos litolíticos, agregados por matriz de granulome
tria muito fina pelito-quartzosa; na matriz o quartzo desenvolve 
agregados microcristalinos com a participação variável da sericita 
A matriz pelítica foi recristalizada, desenvolvendo sericita e quartzo, 
e ensejando o surgimento de alguma clorita; o óxido de ferro 
encontra-se presente sob a forma de agregados microcristalinos. A 
calcita tem participação subordinada, cimentando os grãos 

Apesar do elevado grau de compactação, da presença de serici
ta e de cloritas subordinadas, acredita-se sejam esses elementos in
suficientes para determinar uma paragênese metamórfica típica; 
destarte, aceita-se que, no âmbito desse trabalho, estes sedimen
tos sejam apenas levemente o'ndulados, possivelmente devido à 
atenuação dos esforços tectônicos que atuaram na região de transi
ção entre essa cobertura e as unidades infrajacentes 

1 .2 2 16 - Formação Serra Grande 

AI Generalidades 

Sma\1 ( 1 9141 foi o primeiro a tecer consideracões sobre a ocorrên
cia de camadas espessas de arenitos grosséiros, às ve'zes finos, 
com potentes estratificações cruzadas intercaladas com níveis con
glomeráticos e calcários A unidade foi denominada de Série da Ser
ra Grande, designação da serra do mesmo nome, no limite dos Esta
dos do Piauí e Ceará. Paiva & Miranda (1937), analisando a Série 
Serra Grande, admitiram a propensão dessa unidade à armazena
gem de petróleo Leonardos ( 1940) descreveu as formacões arení
ticas na região de Porto Nacional, Estado de Goiás, denominando-as 
de Série Porto Nacional. Admitiu a possibilidade de ser essa unidade 
a mesma Série Serra Grande no sentido de Sma\1 ( 1914), porém a 
inexistência de calcário impossibilitou provisoriamente tal correla
ção. Oliveira & Leonardos (19431, no trabalho "Geologia do 
Brasil", analisaram toda a literatura geológica da época e teceram 
considerações mais criteriosas a respeito da Série Porto Nacional, 
invocando, como Leonardos (op cit), a impossibilidade de correla
ção com a Série Serra Grande, devido à falta de maiores indícios No 
mesmo trabalho, os autores comentaram a colocação, no mapa de 
Sma\1 ( 1913), do que viria a ser a Série Serra Grande, recoberta pela 
Série Piauí, ambas redefinidas. Esclareceram que em 1914 Sma\1 já 
havia corrigido essa anomalia, baseado em estudos paleontológicos 
de Lisboa ( 1914) e em perfis mais detalhados, onde, realmente, ob
servou a Série Serra Grande mergulhando abaixo da Série Piauí Po-
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rém, Williams I 1926), Paiva & Moura ( 1941), entre outros (apud 
Oliveira & Leonardos, op cit ), continuaram, erroneament~, enxer
gando a Série Serra Grande capeando a Série Piauí, inclusive com 
alguns posicionando-a rio Cretáceo devido à semelhanca com sedi
mentos da Chapada do Araripe Albuquerque & Dequech ( 1946) es
tenderam a Série Serra Grande, no sentido de Sma\1 ( 1914), para o 
sudoeste da bacia, o que viria, definitivamente, correlacionar essa 
unidade à Série Porto Nacional de Leonardos I 19401 Comentaram 
ainda a possibilidade de tal unidade estender-se até o rio Araguaia, 
baseados numa descrição de Lõfgren ( 1 9 36) a sul de São José do 
Araguaia, quando num dos barrancos do rio esse autor descreveu 
um conglomerado bastante consolidado, com 8 m de espessura, e 
com características semelhantes ao Conglomerado Serra Grande. 
Campbell, Almeida e Silva ( 19491 teceram considerações petrográ
ficas mais criteriosas a respeito dos Membros lpu e Cabecas e con
tinuaram a evocar, erroneamente, idade carbonífera para~ unidade. 
Kegel (1953) reabilitou a Formacão Cabecas no sentido de Plum
mer, Price & Gomes (19481, adm.itindo o c~ráter indiviso da Forma
ção Serra Grande, posicionando-a definitivamente como basal, com 
idade siluriana ou devoniana inferior No mesmo trabalho, Kegel 
11953) citou que Sma\11191 4) confundiu o elemento calcário defi
nido como pertencente à Formacâo Serra Grande. Tal rocha seria o 
Calcário Ubajara, pertencente ~ unidades pré-cambrianas Kegel 
( 1955) referiu-se à horizontalidade e monotonia tectônica da bacia, 
citando que as dobras observadas na Formacão Serra Grande são 
geralmente muito abertas e amplas Ressalto~ também a importân
cia da tectônica rígida e intrusões básicas na gênese e amplitude 
desses dobramentos. Kegel (1956) voltou a opinar sobre a estrutu
ra da bacia, afirmando que o contato da Formação Serra Grande 
com o embasamento forma uma característica e ressaltável incon
formidade de ordem litológica, angular e erosiva Luz (1959) co
mentou sobre a ocorrência de rochas da Formacão Serra Grande 
nas bordas sudeste e oeste da bacia Lamego (1960), no relatório 
anual do DGM/DNPM, mostrou o desenvolvimento do Projeto Ara
guaia, ainda em fase de execucão, e discorreu sobre a extensa área 
de ocorrência da Formação Se;ra Grande, afirmando que afloramen
tos anteriormente atribuídos à Formação Cabeças pertenceriam 
efetivamente, à Formação Serra Grande Acrescentou, ainda, alguns, 
comentários sobre uma inconformidade temporal no contato com a 
Formação Pimenteiras. PROSPEC ( 1961 a), seguindo o mesmo 
padrão proposto por Kegel ( 1953 e 1955), citou que a Formacão 
Serra Grande foi depositada na região de Porto Nacional, segui~do 
ondulações condicionadas pelo paleorrelevo Em conseqüência, 
aparece ora ao nível do rio Tocantins, ora 250m acima Refere-se 
ainda à sua restrita ocorrência e à inexistência de fósseis, afirman
do, erroneamente, existir um contato discordante com a Formacão 
Pimenteiras Mesner & Wooldridge ( 19641 adotaram a divis~o· de 
Kegel (1953) separando os arenitos superiores da Formacão Serra 
Grande de Blankermagel ( 1952), incluindo-os na Formacão Pimen
teiras como membro ltaim. Baptista & Cartner-Dyer ( 196.61 divulga
ram a ocorrência, no centro-oeste goiano, de um graben anterior
mente desconhecido, localizado a meia distância das bacias do Pa
raná e Parnaíba. Tal graben, denominado de "Graben de Água Bo
nita", contém rochas correlacionáveis às Forrnacões Serra Grande 
da Bacia do Parnaíba e Furnas da Bacia do Paraná Ramos & Barbo
sa ( 19671 voltaram a comentar sobre a geologia das margens do rio 
Tocantins e, no tocante às rochas da Formação Serra Grande, pou
co adiantaram além do já referido em seus trabalhos anteriores Po
rém, comentaram que, na região, tal unidade não ultrapassa 80 m 
de espessura, adelgaçando-se para norte Rodrigues 11967, apud 
Lima et alii, 1978) separou a secão basal da Formacão Serra Gran
de de Blankennagel ( 1952) em -F~rmacão Mirador e~ subdividiu nos 
Membros Tianguá, Jaicós e ltaim, sendo éste último a parte supe
rior da seção Serra Grande Beurlen & Mabesoone 11969), após um 
detalhado e eficiente estudo bibliográfico, retiraram o Membro ltaim 
como parte superior da Formação Serra Grande, posicionando-o na 
Formação Pimenteiras Estudos detalhados dos tipos de estratifica
ção na Formação Serra Grande indicam mais um ambiente marinho 
de águas rasas, com correntes muito fortes, numa bacia que se 
aprofundava com relativa rapidez Siqueira Filho ( 1 9 70) observou 
que, dada a variada granulometria das rochas da Formacão Serra 
Grande, não é possível separá-la em membros Notou som~nte uma 
diminuição do caráter conglomerâtico em direção ao topo da unida-



de. onde passam a predominar os termos f inos, já transicionando 
para a Formáção Pimenteiras. Aguiar ( 1 9 71} fez um apanhado dos 
principais trabalhos existentes sobre a bacia e cita que. por palinolo
gia. a Formacão Serra Grande se equivaleria às Formações Trombe
tas e Maecuru da Bacia Amazônica e à Formação Furnas da Bacia 
do Paraná. Caldasso et alii ( 19 7 3) apresentaram dados sedimento
lógicos da Formação Serra Grande e esclareceram ql•e algumas for
mas de estratificação cruzada. encontradas nessa unidade, são dos 
tipos em cunha e torrencial . Barbosa & Costa ( 19731 teceram con
siderações sobre a não mapeabilidade da Formação Serra Grande: 
reafirmaram seu caráter rransicional para a unidade imediatamente 
superior, esclarecendo que os sedimentos basais da Formação Ser
ra Grande foram depositados em ambiente continental. enquanto os 
sedimentos medianos e superiores são caracteristicamente mari
nhos. Mendes & Bortolluzzi l1 974). comparando os trabalhos reali 
zados na Bacia do Parnaíba pela Projeto RADAM e PETROBRÁS. 
afirmaram que até o Devoniano não existem divergências de con
clusões entre os trabalhos das duas entidades. Carozzi et a!Ji 
( 19751 reconheceram quatro unidades distintas na Formação Serra 
Grande e elevaram-na à categoria de grupo. Para as quatro unidades 
preservaram as nomenclaturas dadas aos Membros Tianguá. Jaicós 
e ltaim por Rodrigues ( 1967. <JPud Lima et alii. 197BI. porém deno
minando tais membros como formações. Nesse t rabalho. a Forma
ção Mirador, também introduzida por Rodrigues lop. cit.l. teve seus 
limites modificados e é enquadrada no conjunto. DNPM (1975b). 
ao publicar a Folha Tocantins na "Carta Geológica do Brasil ao Mi· 
ilionésimo". realizou um apanhado de alguns trabalhos existentes e 
baseou a descrição da Formacão Serra Grande principalmente no 
"Projeto LETOS" de Barbosa & Costa ( 1 9731. Lima et alii (op. cít. I. 
num dos mais completos trabalhos sobre a Bacia do Parnaíba. a fi r· 
ma~am que a espessura máxima observada para a Formação Serra 
Grande foi de 900 m no flanco leste e na região oeste e sudoeste 
não ultrapassa 80 m. Citaram ainda que na região de Paraíso do 
Norte ~ Colinas. no Estado de Goiás. observaram. incrustados no 
Conglomerado Serra Grande. seixos de feldspatos em diversos 
graus de alteração. assim como fragmentos angulosos da rocha so
toposta. o que viria indicar um rapido retrabalhamento aliado a de
posições em curtas distâncias. Mabesoone ( 1978) publicou um de· 
talhado trabalho sobre a origem dos conglomerados Serra Grande, 
no qual fez .considerações a respeito da matriz, fabric, tamanho, se-. 
leção dos seixos. estratificação. grau de arredondamento, esferici
dade etc .• concluindo que tal conglomerado é típico do conglomera
do ortoquartzitico no sentido de Pettijohn l1 95 71. característico de 
um ambiente marinho raso, transgressivo. com acão de fortes cor
rentes e tempestades. 

No presente relato a Formacão Serra Grande consta de arenitos 
finos a grosseiros. conglomerados monomíticos e petromiticos e sil
titos subordinados. 

Bl Distribuicão na área 

Na Folha Tocantins encontram-se sedimentos da Formacão Serra 
Grande aflorar io nas Folhas SC .22-Z-B e SC.22 ·X-D . Á unidade 
em apreço mostra c anHer descontínuo e espessura variável, 
expressando-se freqüentemente na forma de escarpas verticaliza
das. comumente alongadas. e. raramente. por afloramentos isola
dos. Devido à intensa cobertura proporcionada por rochas da For
mação Pimenteiras. a unidade em epígrafe ocorre em estreitas fai 
xas não mapeáveis na escala do trabalho. Somente em restritas 
porções na serra do Lajeado e em ambos os lados cio. rio Tocantins. 
à altura da foz do ribeiríio Lajeado. foi possível representar. carto
graficamente. essa unidade litoestratigráfica . 

Na Folha SC .22-Z-B a Formação Serra Grande aflora na G0-262 
(Fátima-Porto Nacional). A aproximadamente 2 3 km do rio Tocan-

. tins. afloramento em corte de estrada mostra uma espessura de 1 O 
m . acunhando para 2 m na outra extremidade da elevação. Na es
trada Porto Nacional - Brejinho de Nazaré, a aproxrmadamente 3 
km a partir da confluência com a G0-262. rochas arenlticas friá· 
veis. também da Formação Serra Grande. aflóram em corte de es
trada com espessura de 4 m. Na G0-364 (Pararso do Norte - Porto 
Nacional), a 30 km desta última cidade, registra-se a presença de 
arenitos e conglomerados intraformacionais. característicos da uni
dade em questão, com espessura máxima de 8 m. No morro do La
jeado. onde sê acha instalada a torre de televisão, a aproximada-

mente 1 2 km a leste de Porto Nacional. observam-se ocorrências 
de rochas da Formação Serra Grande, com espessura medida de 1 5 
m. Ao adentrar-se na serra do Carmo, começam a surgir morros tes
temunhos e cristas alongadas da formação ora referida. Foi num 
desses morros. a mais ou menos 1 2 km da cidade de Monte do Car
mo. que se observaram 80 m de espessura para essa unidade. a 
qual constitui a maior já encontrada para a unidade na Folha Tocan
tins. superior mesmo à observada por Barbosa & Costa 119731 nas 
cabeceiras do rio Negro, quando foi ali registrada uma espessura de 
70 m . A região serrana. que acompanha para leste a estrada de Pin
dorama, mostra a presenca contínua de morros testemunhos orien
tados em forma de meseÍas 1Úou cristas alongadas. geralmente ca
peando rochas pré-cambrianas da Formação Monte do Carmo. Na 
mesma região. mais especif icamente na fazenda São Bento. extre
midade sudeste da Folha SC .22 -Z-B. encontram-se rochas da For
mação Serra Grande com 30m de espessura. diretamente acima de 
tufos e brechas vulcânicas parc ialmente metamorfizadas. A norte 
de Monte do Carmo, na fazenda Agua Boa, no mesmo bordo escar
pado com direcão"N-S. rochas da formacão em epígrafe cape iam ro
chas migmatiticas do embasamento, e~tendendo-se para norte. Na 
G0-134, proximidades da localidade de Taquaralto. são observadas 
várias ocorrências de rochas da Formação Serra Grande. geralmen
te com espessuras pouco expressivas. A 2 km desta localidade, em 
direção ao lugarejo de Santa Fé. laje ir os isolados nessa unidade apa
recem completamente cataclasados e silicificados. Na mesma es
trada, um pouco à frente de Santa Fé. já na serra do Lajeado. se en
contra um expressivo nível de rochas da Formação Serra Grande. 
mostrando uma espessura de até 20m. Na BR-1 53. 30 km a norte 
de Paraíso do Norte, mais espec ificamente na elevação onde se 
acha instalada a torre da EMBRA TEL. encontra-se uma tênue ocor
rência de rochas dessa unidade. com espessura de 3 m. o que vem 
confirmar a pouca expressividade de suas ocorrências a oeste do rio 
Tocantins. 

Na Folha SC.22-X-D a Formação Serra Grande representa ex
tensas faixas isoladas, seguindo a calha do Tocantins até as proxi
midades de Tocantinia. Adentrando-se na serra dO Lajeado. até se 
ultrapassar a barragem da CELG ((.;entrais Elétricas de Go•ásl. 
observa-se a continuidade de suas ocorrências direcionadas então 
para leste. geralmente capeadas por rochas areno-peliticas da For
mação Pimenteiras. 

Na G0-370 (Tocantínia - ·Novo Acordo). estrada que acomr>anha 
tortuosamente a região serrana constantemente referida a Forma
ção Serra Grande aparece na forma de escarpas rav inadas, comes· 
pessura de até 50 m. A grosso modo, nas proximidades da GD-
370. ocorre o limite setentrional da região serrana e de ocorrências 
da unidade em pauta. 

C I Posição estratigráfica 

A partir do trabalho pioneiro de Small ( 19131. a Formacão Serra 
Grande ocupou as mais diversas posições estratigráficas. ·Tal diver
sidade deve-se ao fato dessa unidade litoestratigráfica ser afossili
fera . Small lop. cit.) já a posicionava como capeadora das camadas 
da Série Piauf. para em 1 91 4, base a do em trabalhos de maior preci 
são, colocá- la abaixo destas. 

Diversos autores, já c itados. invocaram ida.de cretácea para es
sa unidade, situando-a muito acima de sua verdadeira posicão. 
Plummer (1948) chegou a suprimi-la. incluindo-a na Formação Ca 
beças. portanto no Devoniano Médio. Campbell, Plummer e Brazil 
( 1 948al definiram como unidade basal na bacia, diretamente soto
posta a rochas da Formação Pimenteiras, porém com idade carboní· 
fera . Dai para frente poucas modificações surgiram sobre a posição 
da Formação Serra Grande. Trabalhos diversos. dentre os quais 
Baptista & Cartner-Dyer 11 9661. Almeida (1967a}. Aguiar (1971 }. 
correlacionaram a Formação Serra Grande com outras unidades ba
sais de outras bacias paleozóicas. vindo a reforçar a idéia de sua po
sição estratigráfica inferior na Bacia no Parnaíba. 

Atualmente existe um consenso em relaçíio à posição da Forma
ção Serra Grande, e inclusive neste trabalho foi visto estar a mesma 
assentada discordantemente a rochas pré-cambrianas e sotopostas 
à Formação Pimenteiras. 

As relações de contato, observadas para a unidade na área em 
pauta, estão em consonância com os demais trabalhos. sendo con-
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siderada sua parte superior concordante com a Formação Pimentei
ras e a inferior discordante com as rochas sotopostas Em algumas 
exposições este contato é abrupto e em outras transicional A dis
cordância da Formação Serra Grande com metamorfitos pré
cambrianos do Complexo Goiano, Supergrupo Baixo Araguaia e For
macão Monte do Carmo caracteriza-se por uma ressaltável incon
formidade angular e erosiva. Muitas vezes, os afloramentos obser
vados encontram-se completamente cataclasados e/ou alterados, 
fazendo com que esse elemento estrutural torne-se quase imper
ceptível É importante ressaltar que em alguns locais da área em 
questão, principalmente nos domínios da Suít.e Intrusiva Jpueiras e 
geralmente a O do rio Tocantins, especialmente na Folha SC 22-Z
B, estratos da Formação Serra Grande são inexistentes Neste caso 
os clastos psamopelíticos da Formação Pimenteiras depositaram-se 
diretamente ora sobre litologias do Supergrupo Baixo Araguaia, ora 
sobre aquelas do Complexo Goiano. Exemplos do tipo de contato 
transicional ou gradativo entre a Formação Serra Grande e Pimentei
ras são obtidos no morro Joaquim Maia e ao longo da serra do Lajea
do. Em contrapartida, na G0-364, 30 km a noroeste de Porto Na
cional, tem-se uma exposição característica do contato abrupto en
tre arenitos grosseiros da Formação Serra Grande e siltitos ferrugi
nosos da Formação Pimenteiras (Fig. 1. 57) 

Na região oriental das Folhas SC 22-X-D eSC 22-Z-B registram
se, constantemente, a presença de contatos tectônicos por falha
mentos de gravidade, entre rochas da Formação Serra Grande e ro
chas pré-cambrianas, e também rochas da Formação Pimenteiras. 
A escarpa localizada no extremo das Folhas em apreço é uma escar
pa de falha com direção preferencial N-S, resultante da movimenta
ção de blocos com a mesma direção, que colocou a Formação Serra 
Grande em contato tectônico tanto com rochas pré-cambrianas co
mo com as da Formação Pimenteiras. 

D) Idade 

A escassez de fósseis da Formação Serra Grande faz com que sua 
datação seja fundamentada em alguns poucos trabalhos palinológi
cos efetuados principalmente por Muller ( 1962, apud Mesner & 
Wooldridge, 1964) e Muller (1969, apud Aguiar, 1971), e alguns 
trabalhos paleontológicos. Um dos parâmetros frequentemente uti
lizados para tal consiste mais especificamente na posição ocupada 
pelas rochas dessa unidade litoestratigráfica e sua relacão com as 
unidades que lhe sucedem na coluna estratigráfica. As ~achas pré
cambrianas subjacentes muitas vezes forneceram clastos de vários 
calibres para as rochas em questão; a Formação Pimenteiras é por 
excelência uma das unidades litoestratigráficas mais bem datadas 
da Bacia do Parnaíba, principalmente devido à sua riqueza fossilífe
ra. Abaixo, faz-se uma coletânea dos principais trabalhos concer
nentes à idade da unidade litoestratigráfica ora em representacão. 

Kegel ( 19 53) atribuiu aos fósseis encontrados no Membro Jtaim 
da Formação Pimenteiras idade devoniana inferior. Relacionando a 
concordância existente entre as camadas ltaim e rochas da Forma
ção Serra Grande, mister seria atribuir a esta idade siluriana superior 
a devoniana inferior. Mui ler ( 1962, apud Mesner & Wooldridge, 
1964) realizou, pela primeira vez, estudos palinológicos em amos
tras da Formação Serra Grande, atribuindo-lhe, conseqLientemente, 
idade siluriana superior a devoniana inferior. Muller ( 1964, apud 
Aguiar, 19 71) estabeleceu um zoneamento bioestratigráfico para a 
Formação Serra Grande, baseado em estudos palinológicos e os re
sultados obtidos vieram a confirmar seus estudos de 1962. Brito & 
Santos ( 1964, apud Lima et alíí, 1978) encontraram microfósseis 
silurianos no Membro Jtaim da Formação Pimenteiras. Aguiar 
( 1971 ), baseado em estudos litológicos associados a correlacões 
palinológicas, afirmou a contemporaneidade entre as FormaÇões 
Trombetas e Maecuru da Bacia Amazônica, Formação Furnas na 
Bacia do Paraná e a Formação Serra Grande da Bacia do Parnaíba, 
concordando com Almeida (op, cit ). Mabesoone (1977), estudan
do alguns polens encontrados na Formação Serra Grande, sugeriu 
para esta unidade a mesma idade proposta por Mui ler ( 1964, apud 
Aguiar, 1 9 71) Petri & Fúlfaro ( 19 76) admitiram que as bases para 
a datacão de sedimentos do "Grupo" Serra Grande como Siluriano 
são frágeis. Citaram ainda que Brito & Santos ( 1965) relacionaram 
oomo indicativos do Siluriano para essa unidade os fóssejs: Leiofu
sa Communis; L Striata; L Bispinosoides; L Mue/Jeri; L Sommeri, 
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Dactylofusa Maranhensis e alguns Histriscoferídeos Concluíram 
que, dadas as considerações paleogeográficas, o Siluriano não exis
tiria em ocorrências dessa unidade; quanto aos fósseis silurianos 
encontrados por Brito & Santos ( 1965, apud Petri & Fúlfaro, 
1976) nas camadas Jtaim, tratar-se-ia possivelmente de redeposi
cões do Devoniano. Na coluna estratigráfica do presente trabalho a 
~nidade em questão é tida como Silurodevoniano em virtude de não 
se terem processado estudos paleontológicos que justificassem seu 
posicionamento quer no Siluriano, quer no Devoniano Inferior. 

E) Litologia e mineralogia 

A Formacão Serra Grande na Folha SC.22 caracteriza-se por um 
pacote d~ arenitos arcose~nos predominantemente grosseiros, en
globando níveis e camadas conglomeráticas, sílticas e argilíticas. 
Mostra mergulhos fracos para o centro da bacia, na maioria das ve
zes, com estratificação pouco visível. Caracteriza-se pela diversi
dade de estratificacões cruzadas, variáveis de pequeno a grande por
te, com predominância dos tipos tabular e acanaladas Marcas de 
ondas, assim como laminações plano-paralelas, são visualizadas em 
diversos pontos, imprimidas nos paredões verticalizados, verdadei
ros sustentáculos do relevo de cuestas da Bacia do Parnaíba 

De certa forma, a alternância de arenitos e conglomerados impri
me a esta unidade Jitoestratigráfica uma feição monótona, sem 
quaisquer modificações laterais e verticais, o que vem influenciar 
em sua individualidade, aliás defendida pela maioria dos autores As 
rochas mostram-se geralmente friáveis e muitas vezes o endureci
mento observado é devido a silicificações A presença da atuação 
tectônica é largamente observada, inclusive modificando as feições 
sedimentares originais das Jitologias registradas 

O arenito predominante na unidade em apreço é constituído es
sencialmente por grãos quartzosos variando de angulosos a subar
redondados com diâmetro de até 2 mm. Algumas vezes, esta rocha 
torna-se parcialmente conglomerática, quando são observados al
guns seixos dispersos, atingindo até 4 em de diâmetro O grau de 
selecionamento e classificação varia de baixo a médio. A coloração 
é comumente variável de cinza-claro a cinza-amarelado. Subordina
damente evidenciam-se plaquetas submilimétricas de sericita, que 
aparecem geralmente dispostas nos planos de estratificação da ro
cha Encontram-se ainda nódulos caulínicos irregulares com diâme
tro máximo de 1 em responsáveis pela feição arcoseana. Em alguns 
afloramentos, como na serra do Lajeado e na serra do Carmo, 
registra-se o aparecimento de "bolas de argila" com diâmetro máxi
mo de 1 O em. Clastos ferruginosos fazem-se também representar 
em diversos afloramentos, na forma de níveis arena-ferruginosos, 
argila-ferruginosos ou nódulos limoníticos de pequeno diâmetro 

Lima et alii ( 1 978) teceram considerações a respeito de ocorrên
cias de rutilo, zircão, monazita e ilmenita na borda oeste da bacia. 
Minerais pesados de coloração preta foram encontrados na serra do 
Lajeado, nas proximidades da localidade de Lajeado, tratando-se 
possivelmente dos mesmos minerais encontrados por Lima et alii 
(op cit ). Frequentemente esses arenitos grosseiros gradam para 
um arenito de granulação média, com os grãos quartzosos mostran
do diâmetros submilimétricos, e graus de classificação e seleciona
menta variáveis de médio a bom Em alguns casos, quando o areni
to encontra-se mais compacto, é notória a presença de matriz arení
tica com granulação fina a média, agregando os grãos mais grossei
ros Uma fração argilosa, talvez caulínica, está presente, em geral 
como cimento químico, tanto na fração arenítica menos grosseira 
quanto na fração mais grosseira. As características mineralógicas 
dos arenitos predominantes na Formação Serra Grande permitem 
classificá-los como arenitos ortoquartzfticos, de acordo com Petti
john (1957). 

Subordinada a este pacote arenítico observa-se a presença de 
conglomerados ortoquartzíticos e mais raramente petromftico. O 
conglomerado ortoquartzftico, mais frequente, ocorre em níveis e 
horizontes interacamados sem nenhuma regularidade, mostrando
se ora na parte inferior do pacote, ora na parte superior, atingindo 
uma espessura máxima de 6 m O arenito predominante descrito 
acima constitui a matriz desse conglomerado; tal matriz torna-se 
algumas vezes polimodal, com a fração menos grosseira mostrando 
um melhor grau de selecionamento. Mabesoone (1977, apud Ma
besoone, 1978), estudando a constituição mineralógica dessa ma-



triz, disse ser a mesma composta por 55% de grãos ortoquanzo
sos, 33% líticos, 1 0% arcoseanos e 2% grauváquicos Os frag
mentos rudáceos encontrados situam-se no intervalo granulométri
co de grânulos, seixos e matacões, segundo a classificação de 
Wentworth. A fração predominante varia de 1 a 3 em de diâmetro, 
sendo que o diâmetro máximo encontrado não excede a 1 O em O 
índice de concentração dos componentes é bom, e quando 
encontram-se bastante concentrados, tendem a imbricar-se. Os 
fragmentos rudáceos aparecem bem arredondados e por vezes 
achatados Quanto à composição, observa-se uma predominância 
de grânulos e seixos de quartzo leitoso, e em menor quantidade, a 
presença de componentes quartzíticos 

Na G0-364, a 30 km de Porto Nacional, foi encontrada na base 
da Formação Serra Grande, diretamente em contato com rochas 
migmatíticas, a presença de um ortoconglomerado petromítico. 
Nessa rocha encontram-se fragmentos rudáceos de quartzo (predo
minante), quartzito ortoquartzítico, quartzito micáceo, siltito em 
placas e grânulos, seixos e matacões do próprio conglomerado, o 
qual foi fragmentado e depositado penecontemporaneamente no 
mesmo estrato que o contém. A fragmentação e redeposição cor
respondem a não mais que um pequeno intervalo na deposição da 
camada, com transporte mínimo, daí serem angulosos em relação 
aos fragmentos de outras naturezas encontrados na mesma unida
de Contrariamente ao diâmetro dos componentes observados para 
o conglomerado ortoquartzítico encontram-se aqui matacões com 
até 30 em de diâmetro 

Níveis siltosos e argilíticos, interacamados ou não, geralmente 
com pequena espessura, são vistos ocorrendo principalmente na 
parte superior da Formação Serra Grande, já gradando para os peli
tos da Formação Pimenteiras, ou separando planos de acamamen
tos de arenitos e conglomerados da unidade 

F) Origem e ambiente de deposição 

A maioria dos trabalhos sobre a Formação Serra Grande admitiu 
uma origem marinha, com deposição iniciada no Siluriano Inferior, 
resultante da primeira grande invasão da Plataforma Brasileira. Al
meida ( 1967a) admitiu que o mar, possivelmente proveniente de 
geossinclíneos pré-andinos, seria o responsável pelo início da depo
sição psamítica nas grandes bacias paleozóicas brasileiras, que, 
provavelmente na época, estariam interligadas 

Contrariamente à idéia da origem marinha advogada por Barbosa 
et alii (1966), Baptista & Cartner-Dyer (1966), Almeida (1967a), 
Beurlen & Mabesoone ( 1969), Siqueira Filho ( 1 970), Mabesbone 
( 1 9 7 8), entre outros, levantou-se outra corrente menos numerosa, 
admitindo para a Formação Serra Grande uma ambiência principal
mente fluvial. Dentre os adeptos da última hipótese têm-se Caster 
(1947), Kegel (1953), Mesner & Wooldridge (1964) e Caldasso et 
alii (1973) Andrade & Daemon (1974) e Lima (1978) admitiram 
que a Formação Serra Grande teria sua deposição iniciada em am
biente fluvial, passando posteriormente a marinho Já Carozzi et 
alii ( 19 7 5) identificaram diversos ambientes sedimentares para tal 
unidade, como: fluviais, fluviodeltaicos, deltaicos, off-shore, pas
sando para um ambiente marinho, em sua formação superior, ltaim 

Mabesoone (1978) concluiu, após o estudo detalhado dos ca
racteres sedimentológicos, que a unidade foi depositada e retratia
lhada essencialmente num ambiente marinho raso, parcialmente 
subsidente, com ação de fortes correntes e possíveis tempestades. 
A presença de espessos depósitos conglomeráticos sugere uma 
transgressão sobre uma área de extensos cascalheiros, além de um 
continente em soerguimento Acrescentou ainda que a origem dos 
cascalheiros se deu pelo intemperismo físico, sob clima frio 

1 .2 2 17 - Formação Pimenteiras 

A) Generalidades 

Small ( 1914) definiu a Série do Piauí como uma seqüência de cama
das interestratificadas representadas por arenitos, siltitos e falhe
lhos, contendo rochas que hoje se sabe serem de idade devoniana, 
carbonífera e permiana; descreveu, a noroeste de Valenca, nos ar
redores de Pimenteiras, uma seqi.Jência de arenitos e folh.elhos infe
riores denominando-a de folhelhos Pimenteiras. Oliveira & Barbosa 
( 1940) mencionaram, às margens do rio Tocantins, ocorrências de 

arenitos e folhelhos, sem dúvida, pertencentes à Formação Pimentei
ras Oliveira & Leonardos ( 1943) citaram o Folhelho Pimenteiras co
mo uma das formacões mais características da Bacia do Parnaíba, e 
perfeitamente disti~ta de outras unidades, que compõem a Série do 
Piauí, no sentido de Small ( 1914). Albuquerque & Dequech ( 1946) 
realizaram perfis nos Estados do Pial!í e Ceará e reconheceram ca
madas de folhelhos das mais diversas cores, denominando-as de 
Formacão Farina, perfeitamente correlacionável à Formação Pimen
teiras ·Citaram vagamente uma passagem gradual da Formação 
Serra Grande para a Formação Pimenteiras Plummer, Price e Go
mes ( 1 948) foram os primeiros a denominarem de formação o Fo
lhelho Pimenteiras, ocorrente na parte inferior da Série do Piauí 
Neste mesmo trabalho os autores ampliaram o termo, subdividindo 
a Formacão Pimenteiras em dois membros: Oitis e Picos, 
colocandÓ-a como basal na seqi.Jência sedimentar da Bacia do Par
naíba. Campbell, Plummer e Brazil ( 1948) concordaram com Plum
mer, Price e Gomes ( 1 948) quanto à posição e idade devoniana da 
Formacão Pimenteiras, porém Brazil (apud Campbell, Plummer e 
Brazil, ·1948), em relatório separado, não desmembrou a Formação 
Pimenteiras Campbell, A! me ida e Silva ( 1949) apresentaram novos 
dados estratigráficos e estruturais a respeito dos Membros Oitis e 
Picos. Kegel (1953), invocando novos conhecimentos paleontológi
cos e levantamentos geológicos mais detalhados, realizados a leste 
de Picos, modificou as colunas até então existentes, colocando à 
Formacão Serra Grande na base da seqüência sedimentar da Bacia 
do Par~aíba, com idade siluriana, diretamente sotoposta à Forma
cão Pimenteiras com idade devoniana inferior Kegel (op cit ) subdi
~idiu a Formacão Pimenteiras em dois membros: o inferior ltaim, 
que seria prov~niente da transição do Arenito Serra Grande, e gra
daria para uma sequência de siltitos micáceos, laminados e foliá
ceos, parcialmente argilosos, com cores variegadas que correspon
deria ao Picos Kegel ( 1956) afirmou não haver verificado discor
dâncias entre as Formacões Serra Grande e Pimenteiras, e não des
cartou a possibilidade d.e ocorrer, no contato entre essas duas uni
dades, a presença de diastemas. Comentou sobre possíveis inter
rupções na sedimentação da Formação Pimenteiras, concluindo que 
tal fato poderia influenciar inclusive na espessura das camadas La
mego ( 1 960) referiu-se à predominância, no vale do Tocantins, de 
rochas da Formacão Pimenteiras PROSPEC ( 1961 a) indicou a pre
sença de conglo~erados intraformacionais nas camadas Pimentei
ras, ressaltando a predominância da talófita Spongiophyton, que 
também caracteriza o Devoniano Inferior Barbosa et a/ii ( 1966) ci
taram a possível ocorrência, nas proximidades de Miracema do Nor
te, de um "típico tilito superposto por siltitos com Spongiophyton" 
Tal ocorrência foi também encontrada logo abaixo de Tocantínia. 
Ojeda & Perillo ( 1967), em mapeamento a sudoeste de Carolina, na 
divisa dos Estados de Goiás e Maranhão, reportaram-se sobre a pre
senca de folhelhos, siltitos e arenitos com camadas de oólitos pirito
sos ·Relacionaram esta seqüência com o Membro Picos, no sentido 
de Kegel (1953). Ramos & Barbosa (1967) voltaram a comentar 
sobre a presença de camadas oolíticas nas proximidades de Mirace
ma do Norte, registrando o aparecimento de alguns fósseis, como 
Spongiophyton, Spirifer, Derbyna, Orbiculoidea e hastes de crinói
des, entre outros Aguiar ( 1969), mapeando o bordo sudoeste 
da bacia, detalhou o contato Pimenteiras-Cabeças, correlacio
nando a Formacão Pimenteiras com a Formacão Curuá da Bacia 
Amazônica e c~m a Formacão Furnas da Bac.ia do Paraná Beur
len & Mabesoone (196S) reafirmaram a transição Serra 
Grande -Pimenteiras- Cabecas, informando que as diversidades 
de litologias e de texturas ob~ervadas na Formação Pimenteiras são 
causas diretas de mudanças bruscas no ambiente de deposição Si
queira Filho ( 1 970) reafirmou como característica da Formação Pi
menteiras a presença de seqi.Jência interestratificada de elásticos fi
nos, com colorações variadas e estratificações finas bem marca
das. Citou a presença de estruturas primárias como marcas de on
das e gretas de dissecação Aguiar ( 1 971) pouco acrescentou em 
relacão a seu trabalho de 1969, porém informou que num dos po
ços ·perfurados pela PETROBRÁS foi encontrada uma espessura de 
até 426 m para a Formação Pimenteiras. Andrade (1972) detalhou 
o Membro Picos da Formacão Pimenteiras, nas proximidades delta
cajá no Estado de Goiás, r~ssaltando a intensa limonitização sofrida 
por suas rochas, proporcionando o aparecimento de solos lateríticos 
com grandes quantidades de blocos de canga. Registrou a presença 
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Região movomentada Que propiciou o contato de litologías da Bacia do Par 
naiba. com rochas do Complexo Goiano lpEgl Na regolio leste do rio Tocan
tins. Quebra morfológoce dovode estas litologoas PrOxomo ao roo observam-se 
granotos. gnaosses e mogmatotos do Complexo Gooano (pEg). Falhas de direção 
apro~omadamcnte SSE-NNO. algumas com ma os de 40 km de extensão !Falha 
do LaJeado) possobolotaram a elevacao do bordo oroental relativa ao ocidental 
denotando um desnlvel da ordem de 200 m Até a meoa encosta da escarpa 
onentel sao aonda observadas rochas do Complexo Goiano (pE'gJ. sobre as 
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quais gorelmente assentam camadas (sem extensão horizontal! de arenitos 
da FormeçAo Serra Grande !SOsg). No topo encontram-se arenitos finos e sil· 
titos ferruginosos da Formação Pimenteiras IDp). A oeste do rio Tocantins, 
prO~ Imo ao leito. testemunhos da Formação Serra Grande CSDsg) estão pre
sentes. Na porção centro-oeste uma falha de direção aproximadamente 0-E 
coloca em contato roçhas do Carbonífero lndiferenciado I C\ com a Formação 
Serra Grande (SOsg) Imagem SLAR obtoda em 1975.'1976. RADAMBAAS!L 
Folha SC 22 X O. Escala aproximada 1 250.000 
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de estruturas do tipo aleitamento regular e moldes fósseis pouco 
preservados de trilobitas Propôs um ambiente litorâneo de planície 
de maré para a formação das rochas do Membro Picos Lindenma
yer & Girado ( 197 2) registraram a presença de rochas da Formação 
Pimenteiras recobrindo rochas gnáissicas, a sul de Porto Nacional, 
nas proximidades de Brejinho de Nazaré, também no Estado de 
Goiás. Puty et alii (1972), quando da execução do Projeto Marabá, 
no sul do Pará, encontraram dificuldades para a separação das ro
chas devonianas da Bacia do Parnaíba Entretanto, admitiram ocor
rências de rochas da Formação Pimenteiras naquelas paragens Cal
dasso et alii (1973) registraram a presença de rochas da Formação 
Pimenteiras assentando concordantemente sobre rochas da Forma
cão Serra Grande, capeadas por rochas da Formacão Cabecas, na 
região das Folhas SC 23-X-B e SC. 23-X-C. B~rbosa & . Costa 
( 1973), no Projeto LETOS, reafirmaram a ocorrencia da Formacão 
Pimenteiras nas Folhas de Miracema do Norte, Porto Nacional.' Li
zarda e Ponte Alta do Norte Apresentaram uma caracterização lito
lógica da formação, e encontraram uma espessura máxima de 300 
m para a mesma Nunes, Barros Filho e Lima (1973) comentaram 
sobre ocorrências da Formação Pimenteiras nas Folhas SC 23 São 
Francisco eSC 24 Aracaju Andrade & Daemon ( 197 4) citaram, na 
Formação Pimenteiras, ocorrências de estruturas de aleitamento re
gular com ocasional presença de oólitos piritosos Incluíram nesta 
seqt.iência uma ocorrência de diamictito, denominado de tilito por 
Kegel ( 1 9 53), e descrito por Aguiar ( 1 9 71) (apud Andrade & Dae
mon, op cit ) r.omo paraconglomerado da Formação Cabeças 
Campanha & Mabesoone ( 197 4) adotaram a divisão da Formação 
Pimenteiras no sentido de Kegel ( 1953) e fizeram um apanhado ge
ral das estruturas sedimentares ocorrentes na área de trabalho, rela
cionando estruturas hidrodinâmicas, reotrópicas e biogênicas ocor
rentes principalmente no Membro Picos Silva, G G. da et alii 
( 19 7 4) descreveram rochas da Formação Pimenteiras sobrepondo, 
com discordância, os micaxistos e quartzitos do Grupo Araxá Ca
rozzi et alii ( 1975), após detalhados estudos petrográficos, análises 
de cimentação diagenética, identificação de minerais de argila por 
difratometria de Raios X, análises geoquímicas e outros trabalhos, 
introduziram na Formação Pimenteiras o Membro Carolina, consti
tuídos de duas unidades de arenitos, até então sem denominacões 
O DNPM ( 197 5b), na Carta Geológica ao Milionésimo, reconh~ce!J, 
principalmente nas proximidades de Tocantínia, várias localidades 
fossilíferas, vinr;u a comprovar a idade devoniana da Formacão Pi
menteiras Citcu, em alguns locais, a presenca de conglo~erado 
basal contendo seixos de rochas da Formação Serra Grande Abreu, 
Silva e Faria Júnior (1978), em trabalhos realizados no sul do Pará, 
reconheceram na Formação Pimenteiras uma unidade inferior pre
dominantemente arenosa com tênues intercalações de folhelhos síl
ticos, e outra superior, predominantemente argilosa, com estrutura 
la minada Lima et alii ( 1978) destacaram, das camadas de tolhe
lhos de diversa~ cores, a presença de dois níveis de oólitos ferrugi
nosos que servem como camadas guias no flanco oeste da bacia 
Ribeiro & Dardenne ( 1978) distinguiram na parte inferior da Forma
ção Pimenteiras, no Estado de Goiás, dois níveis de minério de ferro 
oolítico com espessura máxima de 3 m Um dos níveis aparece ca
peado por uma camada de arenito fino, laminado, com matriz cha
mosítica e abundantes nódulos de pirita Corre a Filho et ali i ( 1 980) 
reconheceram, na área de atuação do "Projeto Natividade", o 
Membro Picos no sentido de Kegel (1953) ocorrendo discordante
mente, sobre rochas do Complexo Basal Observaram, em alguns 
vales, a passagem gradativa de arenitos ferruginosos para lateritas 
ferruginosas 

· B) Distribuição na área 

Rochas areno-pelíticas da Formação Pimenteiras ocorrem em exten
sas faixas contínuas nas Folhas SC 22-Z-B, SC 22-X-B, SC 22-X
D eSC 22-Z-D sendo, na área em questão, a unidade litoestratigrá
fica mais expressiva da Bacia do Parnaíba 

De sul para norte registra-se o início de ocorrências dessa unida
de, a partir da porção setentrional da Folha SC 22-Z-D, mais especi
ficamente, na localidade de lpueiras, 30 km ao sul de Porto Nacio
nal, na margem direita do rio Tocantins Nesta regiiÍo aparecem ca
peando rochas ácidas da Suíte Intrusiva lpueiras sob a forma de 
morros tabulares residuais, porém com extensão areal pouco signifi
cativa em relação às suas ocorrências observadas mais a norte 
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Na Folha SC.22-Z-B, afloramentos da Formação Pimenteiras co
meçam a aparecer na serra Maria Antônia, recobrindo rochas mig
máticas do Complexo Goiano, mais especificamente nas proximida
des da estrada que liga a cidade de Brejinho de Nazaré a Santa Rita 
(BR-153), a mais ou menos 20 km desta última Para norte, no rele
vo acidentado a oeste da estrada Brejinho de Nazaré- Porto Nacio
nal, a sul da G0-262 (Fátima-Porto Nacional), voltam a ocorrer ro
chas da Formação Pimenteiras com maior expressividade areal 
Aqui, a Formação Pimenteiras continua a recobrir rochas do Com
plexo Goiano, porém, em forma de platôs horizontais plano
ondulados, totalmente dissecados, formando extensos chapadões 
pouco espessos com drenagem dendrítica 

Com pequenas interrupções, a oeste do rio Tocantins, essas ro
chas ocorrem continuamente para norte, aparecendo tanto no Gra
ben de Monte Santo, como no topo da serra do Estrondo, atingindo 
as Folhas SC 22-X-D e SC 22-X-B adentrando-se para a Folha 
SB 22 Araguaia 

A leste do rio Tocantins a configuração morfológica da Forma
cão Pimenteiras é mais expressiva do que na parte oeste Aqui, as 
~uperfícies aplainadas e os morros testemunhos são mais facilmen
te individualizados Voltando a ocorrer na porção sudeste da Folha 
SC 22-Z-B, a Formação Pimenteiras aparece capeando rochas da 
Formação Serra Grande, seguindo a configuração do bordo escarpa
doN-S, limite oriental das Folhas SC 22-Z-B eSC 22-X-D 

Nas proximidades da fazenda São Bento, no mesmo bordo es
carpado que mais a norte é conhecido como serra do Carmo, as ro
chas da Forma cão Pimenteiras aparecem em extensas faixas espo
radicamente interrompidas, formando distintos paredões verticais 
Mais a norte, e já na serra do Carmo, a Formação Pimenteiras sem
pre capeando rochas da Formação Serra Grande, aparece predomi
nantemente sob a forma de platôs acidentados, e secundariamente 
em forma de morros testemunhos abaulados ou tabulares 

Seguindo o mesmo bordo escarpado para norte, a Formação Pi
menteiras continua a ocorrer, até seu total desaparecimento na par
te leste da Folha SC 22-X-B 

No triângulo compreendido entre as cidades de Porto 
Nacional-Monte do Carmo- Tocantínia, a Formação Pimenteiras 
surge sob a forma de extensos e aplainados chapadões, completa
mente laterizados e pouco espessos Até a cidade de Pedro Afonso, 
já no limite com a Folha SC 22-X-B, e na barra do rio do Sono, esses 
chapadões laterizados são ainda observados. 

Num dos perfis realizados na estrada Monte do Carmo- Ponte 
Alta do Norte, encontrou-se para a Formação Pimenteiras uma es
pessura entre 150-200 m Barbosa & Costa (1973) registraram por 
estes lados uma espessura em torno de 300 m Lima et alii ( 1 9 7 8) 
encontraram para a Formação Pimenteiras, na região de Ponte Alta 
do Norte, uma espessura em torno de 200 m 

C) Posição estratigráfica 

A Formação Pimenteiras assenta-se sobre a Formação Serra Grande 
e é sobreposta pela Formação Cabeças; em certas áreas da Bacia 
do Parnaíba, mesmo além dos limites da área em questão, esta uni
dade litoestratigráfica aparece recobrindo rochas pré-silurianas Tal 
fato veio a influenciar diversos autores que, na falta de maiores de
talhes, invocaram para a Formação Pimenteiras uma posição pré
Serra Grande Claras inconformidades dos tipos angular e litológica 
são observadas nos contatos entre os sedimentos Pimenteira_ e o 
assoalho pré-siluriano; na vicinal à G0-262 que leva à fazc,lda Al
deia, cerca de 20 km desta, os pelitos e psamitos da Formação Pi
menteiras repousam sobre migmatitos do Complexo Goiano Ao 
longo da BR-1 53, no Graben de Monte Santo e na Serra do Estron
do, as rochas da Formação Pimenteiras mostram flagrante discor
dância angular com os metamorfitos do Grupo Estrondo; nas proxi
midades da margem esquerda do Tocantins, entre as cidades de 
Brejinho de Nazaré e Porto Nacional, rochas desta formação reco
brem os migmatitos e gnaisses do Complexo Goiano No outro lado 
do rio, à altura da localidade de lpueiras, camadas horizontais da 
Formação Pimenteiras jazem discordantemente sobre as rochas da 
Suíte Intrusiva lpueiras 

O contato Serra Grande-Pimenteiras, como já foi explicado an
teriormente, é concordante e predominantemente, transicional, ha
vendo uma gradação de elásticos grosseiros da Formação Serra 



Grande para elásticos finos da Formação Pimenteiras. Contatos tec
tônicos por falha também são observados, tanto em relacão às ro
chas da Formação Serra Grande, quanto no que se refere 'às r·ochas 
pré-cambrianas 

Em sua parte superior a Formação Pimenteiras está em contato 
concordante com rochas elásticas da Formacão Cabecas Lima et 
alii ( 1978) admitiram que tal tipo de 'contato,· apesar de 
caracterizar-se por uma concordância gradacional, aparece comu
mente em forma de ressaltáveis quebras litológicas e topográficas 
que, à primeira vista, parecem discordantes Na Folha SC 22 To
cantins este fato foi amplamente visualizado Muitas vezes a carac
terização local não foi perfeita, devido ao intenso grau de decompo
sicão das rochas localizadas na parte superior da Formacão Pimen
teiras e inferior da Formação Cabeças, principalmente no. interior do 
Graben de Monte Santo 

Na estrada que liga a G0-370 à fazenda Chapadinha, margem 
direita do rio Piranhas, a aproximadamente 5 km do mesmo rio, 
após adentrar-se um chapadão caracteristicamente da Formação 
Pimenteiras, visualizam-se várias elevações residuais de aproxima
damente 1 O a 1 5 m de altura, constituídos por arenito branco, per
tencentes à Formação Cabeças O que se observa é que tais feições 
geomorfológicas truncam a monotonia dos chapadões da Formação 
Pimenteiras Aqui, como na estrada Miracema do 
Norte-Cercadinho, a mais ou menos 1 O km desta última, ou na es
trada Goiani- Dois Irmãos de Goiás, no trecho localizado na Folha 
SC 22-X-D, a impressão que se tem é que a unidade em questão, 
devido à quebra litológica e topográfica, é discordante em relação à 
Formação Cabeças Contatos gradacionais entre essas duas unida
des foram observados em vários pontos da Folha SC 22-X-D; na 
G0-370 (Miranorte-Dois Irmãos de Goiás), a aproximadamente 
30 km desta última, rochas areno-pelíticas da Formacão Pimentei
ras gradam para arenitos brancos, muscovíticos, cara~terísticos da 
Formação Cabeças; na mesma Folha na G0-364 (Graben de Monte 
Santo), cerca de 28 km de Paraíso do Norte de Goiás, sedimentos 
arena-argilosos da Formação Pimenteiras gradacionam para areni
tos feldspáticos da Formação Cabeças Ainda na Folha SC 22-X-D, 
a Formação Pimenteiras exibe contato tectônico com a Formação 
Longá; da mesma forma relaciona-se com o Carbonífero lndiferen
ciado e a Formação Pedra de Fogo (SC 22-X-D eSC 22-X-Bl É in
teressante ressaltar que tais contatos coincidem frequentemente 
com falhas gravitacionais, muitas vezes interpretadas 

D) Idade 

Contrariamente à Formação Serra Grande, as rochas da Formação 
Pimenteiras puderam ser perfeitamente datadas, principalmente de
vido a inúmeros trabalhos de cunho ·palêontológico, iniciados por 
Lisboa ( 1 914, apud Oliveira & Leonardos, 1 943) Small ( 1914), 
baseado nos trabalhos de Lisboa (op cit ), modificou a posição es
tratigráfica das "séries Serra Grande e Piauí". Dentre os vários au
tores que trataram sobre o assunto é de bom alvitre citar: Lisboa 
( 1 914, apud Oliveira & Leonardos, 1943) que investigou diversas 
ocorrências de Psaronius nos Estados do Piauí e Goiás 

Plummer, Price e Gomes (1948) encontraram no Membro Picos 
da Formação Pimenteiras diversas impressões e moldes de inverte
brados marinhos fósseis, dentre os quais: Homalonotus, Paleonei/o, 
Plectonotus, Derbyna e Tentaculites; segundo a transcrição do au
tor, na opinião do Prof Kenneter Caster, que estudou a coleção, es
tes fósseis indicam que tais camadas podem ser datadas como de
vonianas Campbell, Almeida e Silva ( 1949) também encontraram 
em rochas da Formação Pimenteiras a presença de fósseis indicati
vos de idade devoniana Kegel (1953) indicou a presença de fósseis 
devonianos no Membro Oitis, propostos por Plummer, Price e Go
mes ( 1948) para a parte superior da Formacão Pimenteiras Porém 
neste trabalho o Membro Oitis é correlacion~do com o Membro Pas
sagem da Formação Cabeças Ramos ( 195 7) coletou, nas proximi
dades da cidade de Tocantínia no Estado de Goiás, restos de hastes 
de um crinóide, que estudados no mesmo ano pelo Prof Karl Beur
len vieram confirmar e rêalçar a idade devoniana para rochas da For
mação Pimenteiras Lamego ( 1 960) referiu-se também no Estado 
de Goiás à presença de Spongiophyton em camadas da Formação 
Pimenteiras, PROSPEC ( 1961) voltou a tecer considera cães a res
peito da talófita citada por Lamego ( 1960) Mabesoo.ne ( 1965) 

descreveu, no Membro Picos da Formação Pimenteiras, concreções 
ferruginosas contendo restos fósseis de trilobitas e p'antas Barbo
sa et alii ( 1 9 66) reafirmaram a presença de Spongiophyton, que in
clusive caracteriza a Formação Pimenteiras. Citaram a presença de 
camadas oolíticas de éor pardo-esverdeada, tratando-se possivel
mente de algas. Disseram ter ainda encontrado, nesta unidade, ma
lacofaunas como Spirifer, Derbyna, Orbicu!ites, Chonetes, Austra
lacoe/ia, Connularia, Lingula, etc., sendo que tais formas são carac
terísticas do Devoniano Inferior na América do Sul Aguiar ( 1969) 
correlacionou a Formacão Pimenteiras com as Formacões Curuá e 
Ponta Grossa, respect(vamente, das Bacias Amazôni~a e do Para
ná Andrade (1972) afirmou ter encontrado, em alguns afloramen
tos do Membro Picos, a presença de moldes fossilíferos mal preser
vados de trilobitas Caldasso et alii (1973) reafirmaram que a idade 
devoniana inferior da Formação Pimenteiras foi determinada com 
base em fósseis típicos tais como: trilobitas, gastrópodos, braquió
podos, lamelibrânquios e peixes. Campanha (1974, apud Campa
nha & Mabesoone, 1974) determinou no Membro Picos da Forma
ção Pimenteiras diversas estruturas biogênicas, tais como: Zoophy
cus sp (Spirophyton),Fonidiclina, Phycosiphon sp , rastro de pasta
gem, Pascichina, Rhusophycus sp , marcas de repouso provavel
mente de trilobitas e cubichina Além das estruturas citadas são ain
da encontradas pequenas raízes de plantas e rastros de vermes 
Campos & Campos (1975) reconheceram várias localidades fossilí
feras na borda ocidental da Bacia do Parnaíba A norte da cidade de 
Miranorte (BR-153), em afloramentos de folhelhos da Formação Pi
menteiras, foram reconhecidos micrósporos e cutículas vegetais; 
talófitas indeterminadas e tasmanáceas, acritarcas e quitinozoá
rios. Em siltitos, além dos já encontrados nos falhe lhos, foram reco
nhecidos ainda escolecodontes e braquiópodos da família dos disci
nídeos As demais localidades referem-se às províncias fossilíferas 
citadas nos trabalhos de Barbosa et alii (1966), Lindenmayer & Lin
denmayer ( 1971, apud Campos & Campos, 197 5). Ramos ( 195 7, 
1967), Ramos & Barbosa (1967) e Sommer & Van Boekel (1964) 
Lima et alii ( 1978) indicaram que, no material procedente do flanco 
sudoeste da Bacia do Parnaíba, o Neodevoniano estaria representa
do pelo aparecimento do acritarca Maranhites brasi!iensis Neste 
grupo, a ocorrência dos gêneros Duvernaysphaera, Umbella
Phaeridiune e Veryachium posicionaram-na no topo do Neodevonia
no (VII-VIII), onde as formas citadas evoluíram e declinaram rapida
mente A sucessão da microflora mostra diversificação mais acen
tuada, permanecendo Ancyrospora Nikintisporites, Bihaorisporites, 
com aparecimento de Knoxisporites e predominância de Hymenozo
triletes e Acarethotri!etes Ribeiro & Dardenne (1978) encontra
ram, em rochas da Formação Pimenteiras, a presença de siltitos bio
turbados com abundantes restos vegetais, concentrações de bra
quiópodos e diversos tubos de vermes Campos et alii ( 1980) 
referiram-se a trinta e uma localidades fossilíferas ocorrentes na Fo
lha SC 22 Tocantins Acrescentaram que Ludwing & Muller ( 1968) 
e Brito ( 1 971) enriqueceram o conteúdo micropaleontológico da 
Formacão Pimenteiras, ao encontrarem macroscóporos e acritar
cas, utilizando-as inclusive para estabelecimento de zonas bioestra
tigráficas desta unidade 

Durante o decorrer deste trabalho foram coletados alguns espé
cimes fósseis, que estudados no setor de Paleontologia da PETRO
BRÁS, possibilitaram o reconhecimento de novas localidades tossi
líferas na Formação Pimenteiras na Folha SC 22 Tocantins, plota
dos no mapa da Figura 1 58 

Na estrada Tocantínia-Pedro Afonso, a aproximadamente 30 
km desta última cidade foram encontrados na G0-1 34 moldes de 
braquiópodos e tubos de vermes, provavelmente com idade devo
niana 

Nas proximidades da localidade de Lajeado, margem esquerda 
do rio Tocantins, quase na foz do rio Lajeado, em siltitos ocres da 
Formação Pimenteiras, encontraram-se moldes de braquiópodos 
com idade provavelmente devoniana 

Os siltitos esverdeados, encontrados na BR-1 53, 30 km a norte 
de Paraíso do Norte de Goiás, exibem esporos e acritarcas classifi
cados como Cladochitina varispinosa e Spinizonotriletes echinatus 
(v-erificados também na estrada Paraíso do Norte de 
Goiás-Agropecuária Tocantins), pertencentes ao Devoniano Mé
dio a Superior, enquadrados nas zonas D-3 e D-5 Estas amostras 
também foram analisadas pelos Drs Ronaldo de Carvalho e Dharani 
Sundarum, no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do lns-

GEOLOGIA/131 



I 

~g~oro~o----------~--~,~--~----------~5_2'ro~o ________ ~ _____ 5_1"ro~o _______________ 5~o'roo=------------.r-4~9",oo=------,~.~-----=~ 
;, 

•16 

Fig 1 58- Localidade tossilíferas da Folha SC 22 Tocantins 

tituto de Geociências ,da Universidade de São Paulo, que identifica
ram a presença de polinomorfos, sugerindo a idade Devoniano Infe
rior (vide Tabela 1 .XXVII), 

E) Litologia e mineralogia 

A partir do trabalho pioneiro de Small ( 1914), diversos autores des
membraram a Formação Pimenteiras em unidades que mostrassem 
um relacionamento litológico e/ou bioestratigráfico. Coube a Plum
mer, Price e Gomes (1948) realizarem a primeira tentativa. Kegel 
( 1953), baseado em trabalhos mais completos, propôs uma subdi
visão até hoje mais aceita, ou seja, a divisão da Forma cão Pimentei
ras nos Membros ltaim e Picos, sendo ltaim o membro. basal consti
tuído, predominantemente, por arenitos micáceos e sllticos, com in
tercalações de siltitos e folhelhos com fauna fóssil pouco expressi
va. Já no Membro Picos, superior, predomina o termo pelítico, pos
suindo fauna fóssil mais expressiva. Beurlen & Mabesoone ( 1969) 
relataram a insuficiência de fósseis do Devoniano da Bacia do Par
nafba; sugeriram novos trabalhos micropaleontológicos e, em vista 
disso, reuniram todo o Devoniano Inferior e Médio numa só forma
ção denominada Guaribas. Carozzi et alii (1975) inclufram o Mem
bro Carolina na formação Pimenteiras. 

Andrade ( 197 2), na região de ltacajá no Estado de Goiás, reco
nheceu na Formação Pimenteiras somente o Membro Picos de Ke
gel (1953); o mesmo fizeram Correa Filho et alii (1980), na região 
de domfnio do "Projeto Natividade" da CPRM. Barbosa & Costa 
( 1973) conseguiram subdividir os 350 m de espessura do pacote 
da Formação Pimenteiras em nfveis distintos, porém não relaciona
ram com subdivisões propostas em outros trabalhos. Abreu, Silva e 
Faria Júnior ( 1 978), trabalhando a norte da área de que trata o pre
sente relato, propuseram uma subdivisão, em unidades inferior e su
perior; o mesmo fizeram Ribeiro & Dardenne ( 1978) no norte de 
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Goiás, nas proximidades de Paraíso do Norte de Goiás. Lima et alii 
(1978) referiram-se a ocorrências de diversos níveis de oólitos rela
cionados às partes basal e superior da Formação Pimenteiras Po
rém, não teceram considerações a respeito de uma possível subdivi
são desta unidade litoestratigráfica. Puty et alii ( 19 7 2), no ''Projeto 
Marabá", citando a escassez de afloramentos, não conseguiram 
subdividir o Devoniano da Bacia do Parnaíba, mesmo assim descre
veram rochas tanto da Formação Pimenteiras, como das Formações 
Cabeças e Longá 

Durante o decorrer deste trabalho, rochas descritas por Kegel 
( 1953), tanto no Membro ltaim como do Picos, foram reconheci
das. Entretanto a posição indefinida dessas rochas, aliada à irregu
lar continuidade lateral e, ainda, em virtude da atuação tectônica, 
não permitiu a subdivisão desta formação, 

Desse modo, na área em pauta, a Formação Pimenteiras é repre
sentada por uma sucessão de clastos psamopelíticos, predominan
do o termo pelítico Os tipos litológicos mais frequentes são repre
sentados por arenitos, microconglomerados, argilitos, siltitos (ferru
ginosos ou não) e folhelhos escuros; os arenitos e microconglome
rados representam, principalmente, os termos basais, enquanto a 
fracão pelítica ocupa, dominantemente, os estratos superiores; es
tas' rochas mostram-se frequentemente horizontais, perturbadas 
apenas por falhamentos locais. 

Dentre as estruturas observadas registram-se ripple marks, es
trutura flaser, microestratificação cruzada e estratos cruzados de 
pequeno porte, estruturas concrecionadas, estruturas oolíticas, la
minações e estratificação plano-paralela, assim como estruturas de 
sobrecarga, Estas adquirem dimensões e formas variadas, presen
tes, freqüentemente, onde o argilito plástico flui, diferencialmente, 
ocupando zonas de menor pressão entre os siltitos ferruginosos En
tre as estruturas biogênicas é comum a presença de tubos e rastros 



de vermes. Nas Folhas SC.22-Z-D eSC 22-X-B existem afloramen
tos de arenitos arroxeados cinza-arroxeado e ocre-arroxeadn,, Es
tas colorações tornam-se mais escuras ou não, a depender do grau 
de alteração e/ou percentagem de material ferruginoso. A granula
ção observada varia de fina a grosseira, é mal selecionada, porém 
quando se analisam as partes finas a grosseiras em particular, 
observa-se que a primeira é melhor selecionada, sendo os grãos 
quartzosos mais ow menos equidimensionais, possuindo grau de ar
redondamento variável de sub a bem arredondado Na parte gros
seira os grãos quartzosos variam de angulosos a bem arredondados, 
são menos equidimensionais, e estão agregados por matriz argilosa, 
rica em hidróxidos de ferro Kegel (1953) admitiu que a matriz argi
losa destas rochas é menos consistente que o cimento caulínico 
que agrega o arenito da Formação Serra Grande, dai a causa do raro 
destaque morfológico proporcionado por rochas da Formacão Pi
menteiras Estes arenitos arroxeados são comumente friávei.s, sen
do compostos essencialmente por quartzo, e subordinada mente por 
sericita e plaquetas ferruginosas submilimétricas Placas amorfas, 
ferruginosas, de coloração preta, constantemente aparecem nos 
planos de acabamento do arenito "Bolas de argila" com diâmetro 
de até 5 em são algumas vezes observadas em afloramentos na re
gião serrana da fazenda Saco da Serra Essa rocha ÇJrada para areni
tos, também ferruginosos, com intercalações freqüentes de siltitos 
e argilitos ferruginosos 

Na estrada Porto Nacional- Brejinho de Nazaré, onde predomi
nam rochas desta natureza, são observados afloramentos tanto em 
platôs como em escarpas subverticais Muitas vezes, tais rochas 
aparecem sob a forma de blocos deslocados e/ou rolados atingindo 
diâmetro de até 2 m. Nesta estrada foram observadas camadas de 
arenitos ferruginosos arroxeados, com espessura de até 1 5 m Po
rém, em geral predominam intercalações destes com arenitos finos, 
siltitos e argilitos de cores diversas Em corte de estrada, a aproxi
madamente 4 km a sul da confluência da G0-262, com a estrada 
que segue para Brejinho de Nazaré, sobreposto a uma sequência rít
mica constituída por siltitos e argilitos, comecam a ocorrer níveis de 
0,5 m de espessura deste arenito arroxeado ·Aqui apresenta granu
lometria fina, cimento argila-ferruginoso, gradando em direcão ao 
topo a um arenito amarelado de granulometria fina a média ·Na re
gião da fazenda Saco da Serra esta rocha aflora em escarpas abrup
tas, com ocorrências subordinadas de arenito conglomerático Sua 
espessura máxima é de 8 m, e intercalam-se rochas siltoséjs e argi
losas com espessuras menores. Recobrindo o granito da Suíte Intru
siva lpueiras, na Folha SC 22-Z-D, registra-se a presença constante 
desta rocha. Aparece ainda na G0-134, a sul da confluência com a 
estrada para a fazenda Deus Guarde É importante ressaltar que por 
várias vezes essas rochas foram encontradas em diversos locais, 
principalmente na parte sudeste desta Folha, porém a inexpressivi
dade das ocorrências desestimula maiores consideracões. 

Um arenito amarelo-pardacento e amarelo-aver~elhado, com 
tonalidades esbranquiçadas, aparece, persistentemente, ao longo 
da área de ocorrência da Formação Pimenteiras, nos tratos deste 
trabalho. A granulometria observada varia de fina a grosseira, gra
dando lateralmente para síltica Predomina um grau de seleciona
menta bom e, esporadicamente, tende a tornar-se mal selecionada. 
Na G0-262, 25 km a oeste de Porto Nacional, clastos da Formacão 
Serra Grande transicionam para este arenito amarelado, que mo~tra 
fragmentos argilosos em formas arredondadas (tipo "bolas de argi
la"), placóides e ovóides Encontra-se na maioria das vezes bem es
tratificado, com visíveis laminações plano-paralelas, marcas de on
das e estratificações cruzadas de pequeno porte Lateralmente gra
da para níveis subordinados de arenito conglomerático, mostran
do grânulos e seixos de quartzo e quartzito com diâmetro máximo 
de 5 em Na G0-364, a mais ou menos 40 km a NE de Paraíso do 
Norte de Goiás, afloram com espessura máxima de 3 m, gradan
do para um siltito amarelo, rico em ferro Na estrada Porto 
Nacional-Brejinho de Nazaré, a aproximadamente 20 km desta úl
tima cidade, mostras desta rocha são vistas com granulometria va
riável de fina a grosseira, com mau sei'ecionamento, ocorrendo per
to do contato com o Complexo Goiano. No mesmo local são detec
tadas estruturas, tais como: microestratificações cruzadas, marcas 
de ondas e concreções nodulares Para o topo passa transicional
mente a um arenito fino mais homogêneo Além das ocorrências 
acima citadas, estas rochas ainda afloram nos seguintes locais: 

Graben de Monte Santo, ao longo da serra do Estrondo, na estrada 
Barrolândia-Miracema do Norte, na G0-370 entre as cidades de 
l\/liranorte e Miracema do Norte, na serra do Carmo, no morro do La
jeado (leste de Porto Nacional), a norte de Tocantlnia, em diversos 
pontos na BR-153 e recobrindo rochas da Suíte Intrusiva lpueiras. 

Um arenito amarronzado, por vezes mais ciaro, pouco espesso, 
granulometria variável de muito fina a fina, geralmente homogêneo, 
consolidação pouco compacto a friável, rico em estraficações cru
zadas e laminações plano-paralelas, ocorre com persistência. 

Siltitos cinza-esbranquiçado, às vezes cinza-avermelhado, ge
ralmente friáveis e fragmentados, ocorrem em forma de lâminas ou 
camadas de até 3 m, intercalados com argilitos e/ou rochas arenlti
cas da mesma unidade litoestratigráfica. São normalmente sericlti
cos, com as placas submilimétricas deste mineral ocorrendo dispos
tas nos planos de estratificação da rocha. São bastante ferrugino
sos, e esporadicamente microconglomeráticos, englobando grânu
los angulosos a subangulosos de quartzo leitoso. Comumente mos
tram estruturas nodulares e concrecionárias, estratificacões cruza
das de pequeno porte e marcas de ondas. Na G0-364 e~tas rochas 
foram visualizadas aflorando a 40 km de Paraíso do Norte de Goiás, 
provenientes da transição de um arenito amarelado descrito ante
riormente. No mesmo ponto o siltito exibe espessura de 8 m, com 
intercalação de argilito, gradando lateralmente para um siltito rico 
em grânulos de quartzo, chegando a denotar caráter microconglo
merático, à medida que se enriquece em grânulos de quartzo angu
losos a subangulosos. No local observam-se diversas estruturas no
dulares e concrecionárias desenvolvidas neste siltito amarelado, 
bastante ferruginoso. Algumas das concreções de forma discoidal e 
com laminacão concêntrica são relacionadas a estruturas de sobre
carga (load-~asts), observadas na base de determinadas camadas, 
as quais mostram laminação deformada em depressões localizadas, 
dando origem, muitas vezes, à estrutura de forma circular. "Pseu
donódulos" poderiam ter sido formados a partir dessas estruturas 
penecontemporâneas, por compactação e estrangulamento de cer
tos leitos, sendo acentuadas a forma e estrutura interna concêntri
cas, desenvolvidas durante os processos diagenéticos. Mabesoone 
(1965) descreveu, no Membro Picos da Formação Pimenteiras, no 
Estado do Piauí, algumas estruturas correlacionáveis a essas que 
aqui ocorrem, as quais foram atribuídas ao crescimento concêntrico 
ao redor de um núcleo, e portanto de origem singenética. Em outros 
exemplares observados é posslvel que processos diagenéticos, rela
cionados à migração de fluidos ferríferos na rocha com precipitação 
subsequente e laminação rítmica, fossem rhais viáveis na elucida
cão da origem de algumas dessas estruturas Na estrada 
Cercadinho- Barrolândia, em barranco com mais ou menos 30m de 
extensão, o mesmo siltito foi visto aflorando com cor amarelo
amarronzada, tendo sua superfície recoberta por uma película ama
relada, provavelmente constituída de óxido de ferro Ao serem par
tidas, estas rochas mostram um núcleo siltoso preservado, com 
concentração ferruginosa restrita às partes superficiais da rocha. 
Na vicinal para a fazenda Santa Cruz (estrada Miracema do 
Norte-Barrolândia), a 2 km da mesma num corte de estrada, apa
recem exposições de uma sequência de siltitos e argilitos mostran
do "paleogretas de ressecamento", fragmentação poligonal e es
truturas de escorregamento 

Um siltito foliáceo, com coloração amarelo-acre ou pardo
escura, provavelmente o mesmo siltito descrito acima, porém mais 
ferruginoso por restringir-se mais a ocorrências superficiais, apare
ce geralmente ao longo de chapadões plano-ondulados, mostrando 
uma característica fragmentação poligonal. Ocorre continuamente 
na área da Formacão Pimenteiras, sendo por excelência a rocha de 
maior expressivid~de areal da unidade. Pela sua natureza arenopelí
tica é ao mesmo tempo o sustentáculo e a rocha formadora dos 
chapadões plano-ondulados laterizados, característicos da Forma
cão Pimenteiras na área em questão. Kegel ( 1 9 53) descreveu esta 
rocha como sendo um folhelho slltico, enquadrando-o no Membro 
Picos da Formação Pimenteiras Está comumente intercalado em 
arenitos e argilitos, mostrando as mesmas estruturas primárias aci
ma descritas Na BR-1 53 (30 km a norte de Paraíso do Norte de 
Goiás), na estrada para Agropecuária Tocantins (50 km a leste de 
Paraíso do Norte de Goiás), e em afloramentos esporádicos, princi
palmente a 9 km a sul de Barrolândia também na BR-1 53, 
registram-se lentes de rochas areno-siltosas, coloração esverdeada, 
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mostrando um ambiente anômalo em relação ao ambiente oxidante 
a que se tem referido até agora para a Formação Pimenteiras Essas 
rochas verdes, associadas a disseminações de massas grafitosas, 
além da presença de aglomerados piritosos, indicariam mais um am
biente redutor Alguns autores fizeram referências a ocorrências da 
mesma natureza nos flancos oeste e sudoeste da Bacia do Parnaíba; 
por exemplo: Barbosa et ali1 ( 1966) teceram considerações a res
peito do aparecimento de siltitos esverdeados com níveis oolíticos 
subordinados nas proximidades da cidade de Tocantínia Ojeda & 
Perillo ( 1967) relataram as mesmas rochas em sondagens realiza
das a sudoeste de Carolina, no Estado do Maranhão. Aguiar (1969) 
citou as mesmas litologias no contato da Formacão Pimenteiras 
com a Formação Cabeças, também na borda sudoe.ste da bacia Li
ma et alii ( 1 9 7 8) descreveram, com de ta lhe, diversos afloramentos 
de siltitos e folhelhos esverdeados contendo níveis subordinados de 
oólitos piritosos e ferruginosos, na parte sudoeste da bacia; descri
ções semelhantes foram feitas por Ribeiro & Dardenne ( 1 97 8) 

Litologicamente, as rochas esverdeadas caracterizam-se por se
rem bem estratificadas, com laminações plano-paralelas A tectôni
ca, na região, também foi bastante atuante, desenvolvendo silicifi
caç1les, descontinuidade de camadas e fraturas verticalizadas Mar
cas de ondas de pequena amplitude, estruturas flaser, assim como 
lentes conglomeráticas subordinadas aparecem ao longo dos aflora
mentos Mineralogicamente evidencia-se a presença de plaquetas 
submilimétricas de sericita, dispostas principalmente ao longo dos 
planos de estratificação, assim como disseminações de massas 
grafitosas e aglomerações piritosas, com no máximo 20 em de diâ
metro Localmente o pacote tende a se interdigitar com as rochas 
descritas como sendo pertencentes a fácies oxidante Baseado no 
fato de tais afloramentos não ocorrerem continuamente, e estarem 
sempre associados a ocorrências de sedimentos ferruginosos, 
acredita-se que essas rochas, caracteristicamente redutoras, se
riam lenticulares em uma fácies oxidante, com posicionamento na 
parte inferior da formação Pimenteiras Ribeiro & Dardenne (1978) 
concordaram que essas rochas realmente estariam posicionadas na 
parte basal da unidade litoestratigráfica Rochas argilosas, em for
ma desde lâminas até camadas de 1Om, ocorrem praticamente em 
toda área abrangida pela Formação Pimenteiras na Folha SC 22 
Aparecem intercaladas com rochas areníticas e/ou siltosas forman
do conspícuas laminações e estratificações As colorações obser
vadas são as mais diversas, variando desde branca (mais comum) 
até roxa, com tonalidades amareladas, acinzentadas, amarronza
das, azuladas, cremes, etc Mostram-se geralmente friáveis, porém 
muitas vezes estão bastante endurecidas, ou semifriáveis No topo 
da serra do Carmo observaram-se camadas argilosas com até 1Om 
de espessura Neste afloramento o argilito encontra-se bastante 
compacto, intensamente fraturado, microfalhado, e em alguns lo
cais com incipiente desenvolvimento de facetas triangulares, com 
diâmetro de até 20 em Uma estrutura circular, em posição vertical, 
com altura de até 2 m, ocorre no local mostrando claros desplaca
mentos esferoidais Apresentam-se geralmente sericíticas, e comu
mente mostram-se ferruginosas 

F) Origem e ambiente de deposição 

A diversidade de litologias observadas na Formacão Pimenteiras, 
aliada à presença de estruturas diversas, reflete u~a variedade de 
ambientes sedimentares, ou, quando menos, mudanças de fácies 
Na área que importa o presente trabalho dois ambientes predomi
nam: o primeiro, essencialmente oxidante, caracteriza-se por ro
chas areno-pelíticas de colorações arroxeadas, avermelhadas e 
amareladas, constantemente ferruginosas; o segundo ambiente, 
observado na BR-1 53, a norte de Paraíso do Norte de Goiás, é tipi
camente redutor, sendo representado por sedimentos areno-silto
sos, esverdeados, com níveis de oólitos piritosos As rochas de am
biente redutor interdigitam-se com rochas ferruginosas e, pelo que 
parece, são lenticulares, depositadas em ambiente marinho de 
águas rasas 

A maioria dos autores, baseados numa gama de indícios, admitiu 
ser esta unidade litoestratigráfica caracteristicamente marinha, 
com deposição a pouca profundidade A presença comum de alter
nância rítmica de arenitos, siltitos e argilitos, associadas às varia
ções faciológicas laterais, a presença de estruturas tais como mar
cas de ondas e estratificações cruzadas indicam deposições mari-
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nhas rasas, com variações no regime de fluxo, atuação de corren
tes, e oscilações do fundo do mar e/ou no regime de fluxo e aporte 
de detritos A presença de estruturas f!aser indicaria deposições em 
planícies de marés Estruturas concrecionárias e nodular(ls ocorren
tes em siltitos, idênticas às citadas por Mabesoone (1965), reafir
maram uma ambiência marinha rasa 

Quanto às fontes do material terrígeno, proporcionadas por ro
chas preexistentes, observaram-se na Folha SC. 22 Tocantins con
tribuições de rochas do Grupo Tocantins, Complexo Goiano, Grupo 
Estrondo e Formação Monte do Carmo Kegel ( 19 53) afirmou que a 
presença, em alguns pontos da bacia, de contatos bruscos entre a 
Formação Serra Grande e Pimenteiras, indicaria uma alteração mais 
rápida das condições litorâneas para as condições neríticas, ou uma 
curta interrupção da sedimentação Mabesoone (1965), estudando 
a origem das concreções ferruginosas do Membro Picos da Forma
ção Pimenteiras, admitiu serem estas singenéticas à sedimentação, 
e não de origem laterítica como supunham diversos autores, e, co
mo tal, caracterizou-as como pertencentes a um ambiente marinho 
epicontinental de profundidades moderadas Beurlen & Mabesoone 
( 1969) mostraram que a intensa variação granulométrica em ro
chas da Formação Pimenteiras determinaria um ambiente com mu
danças rápidas Siqueira Filho (1970) admitiu que o pacote estrati
gráfico observado na Formação Pimenteiras também denotaria uma 
irregularidade no regime de sedimentação Andrade (1972) admitiu 
para a Formação Pimenteiras uma ambiência litorânea de planície de 
maré Lima et alií ( 1978), após detalhados estudos sobre o ambien
te desta unidade, concluíram ser este caracteristicamente marinho, 
infranerítico, nerítico e até litorâneo, com oscilações do nível do 
mar causando períodos de exposição nas áreas sobreelevadas Ri
beiro & Dardenne (1978) distinguiram três ambientes de sedimen
tação para a Formação Pimenteiras: o primeiro, uma fácies de planí
cie de maré; o segundo, uma fácies de canal de maré; e o terceiro, 
uma fácies sublitorâneo raso Correa Filho et alii ( 1 980) concluíram 
ter havido substancial contribuição dos metamorfitos pré
cambrianos do Complexo Goiano e da Formação Monte do Carmo 
na sedimentação da Formação Pimenteiras 

1 2 2 18 - Formação Cabeças 

A) Generalidades 

Plummer, Price e Gomes ( 1 948), nas proximidades da localidade de 
Cabeças no Estado do Piauí, denominaram de Formação Cabeças a 
uma sequência arenosa com espessura de aproximadamente 300 
m, posicionando-a provisoriamente como carbonífera Nesta nova 
unidade reconheceram três membros, assim definidos: o basal, de
nominado Passagem, constando de arenitos estratificados, conten
do em sua parte superior arenitos brancos e na parte inferior, níveis 
conglomeráticos intercalados; o membro médio, denominado Oei
ras, seria representado por arenitos com potentes estratificações 
cruzadas, geralmente formando escarpas; o membro superior, lpi
ranga, seria caracteristicamente um arenito deltaico, maciço, geral
mente grosseiro Campbell, Plummer e Brazil ( 1 948) suprimiram a 
Formação Cabeças no sentido de Plummer, Price e Gomes (1948); 
entretanto Campbell (apud Campbell, Plummer e Brazil, 1948), em 
relatório separado, correlacionou a Formação Cabeças com a For
macão Serra Grande, denominando toda a sequência de Formacão 
Ser~a Grande, e distinguindo o membro !pu na parte inferior da for
mação Campbell, Almeida e Silva (1949) reafirmaram a idéia ante
rior de Campbell, Plummer e Brazil (op cit ), onde as Formacões 
Serra Grande e Cabecas estariam reunidas sob a denominacã~ de 
Formação Serra Grande Kegel ( 1953), ao estabelecer nova ~aluna 
estratigráfica para a Bacia do Parnaíba, reabilitou a Formacão Cabe
ças no sentido de Plummer (op cit ), admitindo sua divisã.o em três 
membros l<egel (1955) referiu-se a dobramentos suaves encontra
dos tanto na Formacão Pimenteiras como na Formacão Cabecas 
Luz ( 1959) descre~eu rochas da Formação CabeÇas Lam~go 
( 1960) descartou, erroneamente, a possibilidade de ocorrências da 
Formação Cabeças no Estado de Goiás, adiantando que tal unidade 
foi possivelmente erodida pela "Geleira Carolina" Barbosa et ali1 
( 1966) afirmaram não ter encontrado rochas da Forma cão Cabecas 
no norte de Goiás, porém citaram l<egel ( 1953) que re~onheceu. na 
sondagem de Carolina os Membros Oeiras, Passagem e lpiranga, 
como propQstos por Plummer, Price e Gomes (1948) Para esses 



autores, a idade da Formação Cabeças pode estar compreendida 
entre a parte inferior do Devoniano Inferior e o Devoniano Médio 
Ojeda & Perillo ( 1967) reconheceram, a sudoeste de Carolina, a 
presença de "paraconglomerados" e mudstones intercalados a are
nitos amarelos e esbranquiçados, parcialmente micáceos e friáveis, 
característicos da Formação Cabeças Siqueira Filho et alíi ( 1970) 
admitiram um contato gradativo entre as Formacões Pimenteiras e 
Cabeças, citando nesta unidade a presença de o'casionais estratifi
cações cruzadas e relevos ruiniformes característicos Afirmaram 
que a parte superior da Formação Cabeças é caracterizada por are
nitos de granulação fina, geralmente friáveis, com ausência de es
tratificações cruzadas Aguiar ( 19 71) mostrou, na parte oeste da 
bacia, uma gradacão lateral entre as Formacões Pimenteiras e Ca
beças, observando uma interdigitação de p~raconglomerados com 
arenitos nas proximidades de Pedro Afonso Estendeu esta ocorrên
cia até o rio Araguaia, quando afirmou que ali as areias praticamen
te desaparecem, sendo a Formação Cabeças representada apenas 
por ocorrências de paraconglomerados A espessura máxima e n
contrada para a formação foi de 206 m num poço aberto pela PE
TROBRÁS na região de Carolina Andrade ( 1972) reconheceu, a su
doeste de ltacajá, no Estado de Goiás, a Formacão Cabecas no sen
tido de Plummer, Price e Gomes ( 1948), e na p~rte médi~ da forma
ção citou a presença da intercalação de um nível de conglomerado, 
com seixos caracteristicamente Pimenteiras Afirmou ainda que a 
sul da estrada Pedro Afonso-Jtacajá foi encontrada para a Forma
cão C a becas uma espessura de 36m. Caldasso et alíi ( 1973) tam
bém recÓnheceram, na área de atuação do Projeto Sudeste 
Piauí-li, rochas da Formação Cabeças sobrepostas concordante
mente às rochas da Formação Pimenteiras Adiantaram que o con
tato é bem evidenciado pela mudança do comportamento da drena
gem e pela quebra topográfica ressaltáve\ Barbosa & Costa ( 1973) 
registraram a presença de rochas da Formação Cabeças nas quadrí
culas de Dianópolis, Lizarda e Miracema do Norte, no Estado de 
Goiás Nunes, Barros Filho e Lima ( 1973) descreveram rochas are
níticas nas Folhas SC 2 3 Rio São Francisco e SC 24 Aracaju com 
características semelhantes às rochas da Formação Cabeças Ad
mitiram um contato gradacional com as Formacões Pimenteiras e 
Longá e afirmaram que em alguns locais, nas bordas da bacia, a For
mação Cabeças ultrapassou a área de deposição da Formação Pi
menteiras, depositando-se diretamente acima da Formação Serra 
Grande Andrade & Daemon ( 1974), trabalhando no flanco sudoes
te da Bacia do Parnaíba, registraram a presenca de estratificacões 
cruzadas de baixo ângulo na Formação Cabeç~s Descrevera~ um 
diamictito de matriz síltico-argilosa, agregando seixos e matacões 
de quartzo, oólitos piritosos, arenitos e quartzitos Citaram também 
a presença de estruturas de escorrega menta O DNPM ( 1 97 5b) ci
tou, na parte nordeste da Folha Tocantins, a presenca de uma se
quência de arenitos amarelo-acre, com níveis argilo-~iltosos e con
glomerados de matriz síltico-argilosa Lima et alii ( 1978) descreve
ram, nas bordas oeste e sudoeste da bacia, rochas características 
da Formação Cabeças aflorando nas proximidades de Dianópolis, 
até a sul de Palmeirante, e a nordeste de Miracema do Norte até 
Porto Franco Em algumas oportunidades observaram, nesta forma
ção, estratificações paralelas, às vezes truncadas por rnegamarcas 
ondulares Correa Filho et alii ( 1980) teceram considerações a res
peito da restrita ocorrência da Formação Cabeças nas porções no
roeste e nordeste da região de trabalho, com área de aproximada
mente 1 7 km 2 Apesar desta restrita ocorrência, foram distinguidos 
de forma não muito convincente os três membros no sentido de 
Plummer, Price e Gomes (1948) É importante ressaltar o relevo rui
niforrne, formado principalmente na parte superior da formação 

B) Distribuição na área 

Restringindo-se a ocorrências isoladas, a Formacão Cabecas é re
presentada na área em pauta por morros teste~unhos, r~siduais, 
com frequente formação de relevo ruiniforme e tabular Ocorre nas 
Folhas SC 22-Z-B, X-De X-B, aparecendo tanto no Graben de Mon
te Santo, como na G0-370, BR-153 e na estrada Goiani-Dois Ir
mãos de Goiás Na parte leste da Folha SC 22-X-B, limite com a Fo
lha SC 23-V-A, por interpretacão, foi separada uma extensa área 
de ocorrência desta unidade Quanto à espessura observaram-se 
afloramentos não superiores a 30 m 

C) Posição estratigráfica 

Neste trabalho a Formação Cabeças assenta-se numa posição inter
mediária entre as Formações Pimenteiras e Longá, como proposto 

: por Kegel ( 1953). A unidade em questão mostra o contato inferior 
com a Forrnacão Pimenteiras. Ojeda & Perillo (1967) admitiram que 
o contato da Forrnacão Cabecas com a Forma cão Pimenteiras seria 
abrupto Para o top~, a Forrn~ção Cabeças rel~ciona-se com a For
mação Longá, e por interpretação, também com as Formações 
Poti- Piauí e Pedra de Fogo Com essas duas últimas unidades ore
lacionamento é tectônico 

Na G0-364, a 28 krn de Paraíso do Norte de Goiás (Folha 
SC 22-X-D), a Formacão Cabecas está em contato brusco com 
uma rocha síltico-foliá~ea, compÍetamente fragmentada, com colo
ração esverdeada, pertencente à Formação Longá 

Na secão Miranorte-Miracema do Norte, há também, com dúvi
das, um ~ontato de rochas areno-siltosas da Formação Cabeças di
retamente abaixo de uma rocha argilosa de coloração creme
esverdeada, também pertencente à Formação Longá Na BR-153, a 
1 8 km a norte de Mira norte, argilitos foliáceos com coloração 
vermelho-arroxeada, pertinentes à Formação Longá, aparecem ca
peando, bruscament~, rochas areno-siltosas da Formação Cabeças 

D) Idade 

Kegel (1956) encontrou, no topo do Membro Passagem e na base 
do Membro Oeiras, ambos da Formação Cabeças, vestígios carac
terísticos de vermes, constituídos por· compridos tubos Mui ler 
( 1964, apud Aguiar, 1969) efetuou datações palinológicas em ro
chas da Formação Cabeças, posicionando-a no Devoniano Médio a 
Superior. Aguiar ( 1969) correlacionou os paraconglomerados da 
Formacão Cabecas com os da Formacão Curuá da Bacia Amazôni
ca Lima et a/11 (i 978), baseados também em alguns espécimes pa
leontológicos, consideraram a Formação Cabeças como sendo de 
idade rnesodevoniana a neodevoniana; tal idade é admitida pelos 
presentes autores 

E) Litologia e mineralogia 

As ocorrências isoladas de rochas que constituem a Formação Ca
becas, nos domínios deste trabalho, caracterizam-se por urna diver
sid~de litológicà nem sempre de fácil distinção Constam principal
mente de arenitos brancos, grosseiros, rnuscovíticos e paraconglo
merados Mostram-se geralmente bem estratificadas, comumente 
exibindo laminações plano-paralelas e estratificações cruzadas ta
bulares (predominante) de pequeno a médio porte 

Predominam nesta unidade litoestratigráfica arenitos brancos, 
granulação média a grosseira, mal selecionados, às vezes apresen
tando urna fração mais fina, melhor selecion.ada, com estratificação 
mais visível Normalmente intercalam-se ao pacote arenítico tênues 
camadas siltosas e argilosas, às vezes laminadas, rnicáceas, com 
colorações brancas, cremes e avermelhadas Mostram-se comu
mente friáveis, oxidadas na superfície, e são predominantemente 
caulínicas e micáceas Com freqliência evidencia-se a presenca de 
um cimento lirnonítico agregando os grãos de areia Em diversos 
pontos observados, como na estrada Miranorte-Miracema tio Nor
te, estas rochas englobam arenitos parcialmente avermelhados, 
com granulação mais fina e também melhor selecionados Ocorrên
cias similares foram observadas na Folha SC 22-Z-B, 18 krn a norte 
de Paraíso do Norte na BR-153; no Graben de Monte Santo, tanto 
em corte de estrada da G0-364 corno nos domínios das fazendas 
Santana e Mata Verde Na Folha SC 22-X-D são vistos ocorrendo 
ainda no Graben de Monte Santo, nas proximidades da fazenda 
Chapadinha (margem direita do rio Piranhas); na estrada 
Cercadinho-Abreulândia, na G0-370 (entre Miranorte e Dois Ir
mãos de Goiás); na estrada Goiani dos Campos-Dois Irmãos de 
Goiás, trecho Mira norte e Miracerna do Norte; na estrada Miracerna 
do Norte- Barrolândia (a 12 krn desta última); e na BR-153 (15 krn 
a norte de Miranorte) nas proximidades da localidade de Tupirama, 
já na Folha SC 22-X-B 

Os paraconglornerados, tão controversos na literatura geológi
ca, referentes à Bacia do Maranhão, encontram-se presentes na 
área a que interessa este relatório Colocados ora na Formação Pj
rnenteiras, ora na Formação Cabeças, foram também interpretados 
por alguns autores corno tilitos, mudstones ou diarnictitos Tais ro-
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chas estão sobrepostas ou passam transicionalmente (?) para ro
chas da Formação Pimenteiras O termo mais frequente consta de 
blocos, cobbles, seixos e grânulos de natureza poligênica imersos 
em matriz si/to-argilosa, subordinadamente arenosa, maciça a bem 
estratificada. Exemplares típicos encontram-se cerca de 20 km a 
norte de Paraíso do Norte de Goiás, na BR-1 53; neste local parecem 
transicionar para os sedimentos da Formacão Pimenteiras Cons
tam de grânulos, seixos, fragmentos, cobbl~s e blocos constituídos 
por: arenitos, quartzitos, cherts, cataclasitos, gnaisses e rocha bá
sica imersos em matriz si/to-argilosa, arroxeada, aspecto maciço, 
mas com laminação interna; essa matriz mostra pontuações argilo
sas esbranquiçadas, diâmetros milimétricos, semelhantes a clay 
galls. Os blocos de arenito são frequentemente grosseiros com ní
veis conglomeráticos e mostram cores branca e cinza-escuro; na 
G0-278, cerca de 7 km do povoado de Tupiratã, os paraconglome
rados estão representados por blocos e cobbles de arenito grosseiro 
imersos em matriz rítmica, arena-si/tosa, ferruginosa; na estrada 
Colinas de Goiás-Couto Magalhães essas rochas também estão 
presentes mas, devido sua extensão af/orante, deixaram de figurar 
no mapa anexo 

Andrade (1972) relacionou duas hipóteses para a origem do pa
raconglomerado: a primeira não encontra suporte nas característi
cas litológicas dos sedimentos da referida formação, pois não foi 
observada evidência indicativa de glaciação tais como estruturas 
várvicas, seixos estriados, etc A segunda idéia (mais promissora), 
relacionada à corrente de turbidez, "é favorecida pela presenca de 
estrutura de escorregamento em siltitos e arenitos observado~ por 
Ojeda & Perillo ( 1967), bem como a grande predominância de frag
mentos de rocha sedimentares, possivelmente do Membro Picos 
dispersos no conglomerado" ' 

F) Origem e ambiente de deposição 

Diversos autores teceram considerações sobre a origem e o ambien
te de deposição de rochas da Formação Cabeças 

Ojeda & Perillo (1967) admitiram que a Formacão Cabecas teria 
um ambiente de deposição deltaica com proces~os de es~orrega
mento associados Afirmaram ainda que o paraconglomerado, ob
servado nesta unidade litoestratigráfica, apresentaria mais caracte
rísticas de turbidito que de tilito, origem esta sugerida por diversos 
autores 

Aguiar ( 1969) reconheceu, no bordo oeste, a presença de para
conglomerados de origem glacial ou turbidítica, sendo reconhecidos 
fragmentos rudáceos, tanto do Complexo Goiano como das Forma
ções Serra Grande e Pimenteiras 

Beurlen & Mabesoone (1969) também invocaram para o Mem
bro Oeiras da Formação Cabeças um ambiente deltaico com rápida 
deposição Lima et alii ( 1978) admitiram para a Forma cão Cabecas 
um ambiente litorâneo com contribuição deltaica nos ~íveis argilo
sos subordinados 

1 2 2 1 9 - Formação Longá 

A) Generalidades 

Albuquerque & Dequech (1946) chamaram de "Folhelhos de Lon
gá" às rochas descritas como "folhelhos duros, escuros de 1 a 3 
em de espessura, perfeitamente horizontais" que afloram no rio 
Longá, onde a estrada Campo Maior-Castelo atravessa este rio ao 
norte do Estado do Piauí Plummer, Price e Gomes ( 1 948) cria;am 
os termos Formação Tranqueiras e Formação ltaueiras; o primeiro 
para os folhelhos que afloram no rio homônimo, e o segundo para os 
siltitos intercalados com folhelhos escuros e arenitos, ao longo da 
estrada Floriano-Oeiras no Estado do Piauí Dividiram a Formacão 
ltaueiras em dois membros: Guaribas, na base, e Paracati, no topo 
Campbell, Almeida e Silva ( 1949) adotaram a nomenclatura de Al
buquerque & Dequech (op c1t ) com o mesmo significado Para os 
folhelhos escuros com abundantes lentes de siltitos existentes en
tre as Formações Poti e Serra Grande, admitindo equivalência estra
tigráfica com as Formações ltaueiras e Tranqueiras de Plummer, Pri
ce e Gomes (op cit ), dando primazia àquele nome por ser mais an
tigo 

Trabalhando na região do rio ltaueiras e na localidade de Guari
bas, a leste de Floriano (Estado do Piauí), Kegel (1953) constatou 
que as camadas ltaueiras, compostas por folhelhos e siltitos de co-
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res verrr.elho, verde, azul e cinzento, com intercalações de siltitos e 
calcários, eram diferentes das camadas do rio Longá, e semelhan
tes aos folhe/hos encontrados alguns quilômetros ao norte dos aflo
ramentos típicos da Formação /taueiras Neste local foram encon
trados fósseis de peixe, entre eles o Lepidotus piauhyensis, de ida
de mais moderna que o Devoniano, idade esta atribuída à Formação 
Longá Por esta razão, este autor excluiu o termo /taueiras (Paracati 
e Guar;bas) da Formação Longá e, como restou apenas o termc 
Tranqueiras, que é sinônimo do termo Longá, manteve este nome 
por ser mais antigo Kegel (op cit ) caracterizou, litologicamente, a 
Formação Longá como sendo composta, predominantemente, por 
folhelhos pretos com intercalações de arenitos (2 a 3m de espessu
ra) na base, semelhantes ao Arenito Cabeças; verificou também 
que, no topo, intercala-se arenito branco semelhante aos da Forma
cão Poti O autor descreveu camadas contendo lamelibrânquios (Ja
~eia e Asteropyge), fauna esta que manifesta idade devoniana infe
rior, podendo também fazer parte do Devoniano Médio Kegel (op 
c1t) sugeriu a origem glacial para um arenito de coloração cinza
escuro-azulado, sem estratificação, constituído essencialmente de 
grãos de quartzo não rolados e de rochas cristalinas, sendo que os 
seixos são facetados e em alguns casos estriados e irregularmente 
distribuídos no cimento arenoso Esta rocha encontrada quase no 
meio da Formação Longá, na sondagem de Carolina, recebeu a de
nominação de Tilito Carolina Barbosa et alii (19661 identificaram o 
ti/ito Carolina em superfície, no rio Tocantins, abaixo de Pedro Afon
so, em diversos tabuleiros na margem esquerda desse rio Aguiar 
( 1 969) dividiu a Formação Longá em três membros: Inferior (tolhe
lhos e siltitos), Médio (arenitos e siltitos) e Superior (folhelhosl Des
creveu ainda uma discordância local entre a Formação Longá e a 
Formação Cabeças, observada no rio Perdido, afluente do rio doSo
no Andrade (1972), trabalhando mais especificamente na área 
abrangida por este relatório, também adotou uma divisão tríplice pa
ra esta formacão: Membro Inferior -- representado por folhe/hos e 
siltitos com o~asionais intercalacões lenticulares de arenito; Mem
bro Médio - constituído por arenito bastante argiloso com granula
cão muito fina, e Membro Superior - composto por uma sequência 
gradacional constituída de folhelhos e siltitos, conglomerado oligo
mítico e arenito variegaclo, passando para arenito róseo-amarelado 
da parte basal da Forma cão Poti O conglomerado oligomítico, inter
calado na secão gradacional, dispõe-se em forma lenticular, com 
uma espessura de 20 a 50 em, constituído predominantemente por 
seixos e matacões rle quartzo, com ocasionais seixos de quartzitos 
e mais raramente micaxisto Silva, G G da et ali! ( 1 97 4) referiram
se ao contato superior da Formação Longá como sendo concordan
te com a Formação Piauí e discordante com a Formação Pedra de 
Fogo O DNPM (1975b), em trabalho específico sobre a Folha To
cantins (SC 221, descreveu a Formação i_ongá como constituída de 
folhelhos, às vezes sílticos, de cores cinza-esverdeado e púrpura, 
micáceos e calcíferos, contendo subordinadas intercalações de are
nitos esbranquicados e amarelados, finos a médios e micáceos, in
cluindo siltitos e arenitos finos Lima et alii ( 1978) caracterizaram a 
Formação Longá como uma sequência de folhelhos cinza-escuro a 
pretos, até arroxeados, homogêneos ou bem laminados, bioturba
dos, micromicáceos, apresentando geralmente em sua parte média 
um pacote de arenitos e siltitos cinza-claro a esbranquiçados, lami
nados, pouco duros No flanco oeste da bacia estimaram uma es
pessura da ordem de 60 a 80 m para a formação As análises pa
leontológicas revelaram que os componentes microfaunísticos e mi
croflorísticos apresentam associações representativas de um mes
mo intervalo de tempo, situado entre o Neodevoniano e o Eocarbo
nífero 

Na Folha SC. 22 os trabalhos de campo, realizados pelo Projeto 
RADAMBRASIL, revelaram que as Formações Longá e Pimenteiras 
são de difícil separa cão, por existir uma grande similaridade litológi
ca entre as mesmas Essas semelhanças, aliadas à intensa lateriza
ção superficial, dificultaram sobremaneira a separação destas uni
dades na escala deste trabalho, principalmente onde não aparece a 
Formação Cabeças 

No presente trabalho a Formação Longá não apresenta grande 
área de exposição, por ser essencialmente pelítica de pequena es

. pessura Os afloramentos mostram camadas pouco espessas de 
ocorrência restrita 



Litologicamente esta unidade é caracterizada por uma sequência 
de folhelhos pretos, cinza-esverdeado e castanhos, micáceos, bem 
estratificados, intercalados por siltitos bem estratificados, arroxea
dos, cinza-escuro, micáceos contendo níveis de arenitos esbranqui
çados, marrom-avermelhados e amarelados, pintalgados de man
chas escuras ferruginosas, bastante argilosos, micáceos, granula
ção fina a muito fina, geralmente compactos; localmente mostram 
estratificação grosseira 

B) Distribuição na área 

Neste trabàlho a Formação Longá ocorre nas Folhas SC 22-X-D e 
SC 2 2-X-B, a oeste do rio Tocantins Na primeira ocupa a porção 
centro-sul e representa uma faixa irregular com cerca de 5 a 1 O km 
de largura por 70 km de extensão; na Folha SC 22-X-B representa 
pequena faixa a NE de Tupiratã 

Na borda oeste da Bacia do Parnaíba (Fig 1 59) esta formacão 
ocorre ao sul do Graben de Monte Santo (parte sul-sudoeste de,sta 
Folha) em uma faixa de direção leste-oeste com cerca de 1, 5 km de 

·largura por 3 km de extensão; esta fração é cortada pela estrada 
G0-364 (trecho Paraíso do Norte de Goiás ao ribeirão Piedade), na 
qual afloram rochas representativas da unidade Nesta estrada, 3 
km antes do povoado de Monte Santo, ocorrem folhelhos pretos, 
carbonosos, bem estratificados, sobrepostos a rochas alcalinas 
(Rochas Ígneas Alcalinas) A 1 km adiante, o mesmo folhelho a flora 
sobre xistos do Grupo Estrondo Seguindo nesta estrada 9 km, em 
direção ao ribeirão Piedade, já sobre o Graben de Monte Santo, es
tes folhelhos da Formação Longá assentam sobre sedimentos are
nosos da Formação Cabeças 

Outras boas exposições destas litologias acham-se na estrada 
que liga Miracema do Norte a Cercadinho na BR-153, onde areni
tos, siltitos e argilitos da Formação Longá podem ser observados 

Na estrada G0-3 70, que liga as cidades de Mira norte e Mirace
ma do Norte, a 1 O km da primeira, pode ser observado o contato 
concordante entre as Formações Longá e Cabeças A primeira está 
representada no topo da seção por um siltito intercalado por peque
nos leitos de arenitos e sob estes surge um arenito branco, granula
ção média a grosseira da Formação Cabeças 

Na estrada Colinas de Goiás-Couto Magalhães, cerca de 3 km 
da primeira, encontram-se importantes afloramentos da unidade em 
tela; constam de arenitos e siltitos intercalados, ritmicamente, exi
gindo concentrações piritosas; tais rochas deixam de figurar no ma
pa anexo devido à reduzida expressão areal que apresentam Vários 
outros afloramentos dessa unidade não estão representados, carta
graficamente, em virtude de suas reduzidas expressões areais, 

Silva, G G da et alii (1974) citaram ocorrências de rochas da 
Formação Longá no Vale do rio Tocantins e rio do Sono, no extremo 
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sudeste da área, na região de Pedro Afonso; entretanto tais rochas 
não foram identificadas nesse trabalho. 

Quanto à espessura desta formação, nos trabal[10s de campo 
não foi possível ser obtida alguma conclusão que resultasse em esti
mativas numéricas De antemão ficou evidenciada a sua reduzida 
espessura nesta área, bem como ser a ocorrência restrita a poucos 
afloramentos 

Kegel I 19 53) indicou uma espessura mínima de 1 20 m e men
cionou 380 m na sondagem de Carolina Ojeda & Perillo ( 1967) es
timaram a espessura da Formação Longá em 90 m nesta região, 
quase o mesmo acontecendo com Lima et alii ( 1978). que verifica
ram ter esta formação, no flanco oeste da Bacia do Parnaíba, uma 
espessura variando de 60 a 80 m 

C) Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Longá atualmente está bem 
definida, situando-se entre as Formações Cabeças (inferior) e Poti 
(superior) 

Kegel I 1 953) citou intercalações de camadas de arenitos com 2 
a 3 m de espessura, semelhantes ao arenito Cabeças, na base da 
Formação Longá Também observou no topo da seqúência a transi
cão pouco acentuada de arenitos semelhantes aos da Formacão Po
ti, com os folhelhos pretos da Formação Longá; ressaltou a 'inexis
tência de hiato entre as duas sequências Ojeda & Perillo ( 1967) ve
rificaram que o contato da Formação Longá com a formação solo
posta (Cabeças) é concordante e com a sobrejacente (Poti) é grada
cional, passando de folhelhos e siltitos esverdeados .micáceos da 
Longá, para uma zona de transição, com intercalação de siltitos ró
seos e arenitos finos, micáceos, com laminação cruzada e finalmen
te, a arenitos amarelados finos a médios, carboníferos Aguiar 
(1969) teceu comentários a respeito da relação de contato entre os 
folhelhos desta formação e os arenitos da Formação Poti, Verificou 
que o contato inferior com a Formação Cabeças é feito ora com a 
fácies arenosa ora com a fácies do paraconglomerado No bordo su
doeste, no rio Perdido, afluente do rio do Sono, descreveu uma dis
cordância local entre as Forma cães Longá e Cabecas O contato su
perior denota claro transiciona~ento Silva, G G, da et alii ( 1974) 
houveram por bem mencionar di,scordância entre a Formação Longá 
e a Formação Pedra de Fogo Andrade & Daemon (1974) fizeram 
referência a uma discordância da unidade em questão com a Forma
ção Poti, nas partes marginais do flanco sudoeste da Bacia do Par
naíba, que desaparece em direção às partes centrais da mesma Li
ma et alii (1978) identificaram concordância entre as formações 
Longá e Cabeças e admitiram a possibilidade de existirem discor
dâncias locais entre as mesmas 

NO 

Graben de Monte Santo 

-Formação Longa: arenitos e siltitos 
ferruginosos e folhelhos pretos 

Grupo Tocantins: metassiltitos 
e metargilitos 

Formação Cabeças: conglomerados e 
brancos arenitos vermelhos intercalação 

de arenitos e siltitos rosados 

Ro-:-has alcalinas Grupo Estrondo: micaxistos (mx) e migmatitos (mt) 

---?---

Falha normal 
Contato provável 

Fig 1 59 - Perfil geológico Paraíso do Norte- Rio Piedade (G0-364) 

GEOLOGIA/137 



.Com base nos dados obtidos nos trabalhos realizados para a 
execução do presente relatório, fica muito bem evidenciada a posi
cão estratigráfica da Formação Longá entre a Formação Cabeças e 
Ó Carbonifero lndiferenciado, corroborando, assim, com a maioria 
dos trabalhos anteriores atinentes a esta unidade 

Nesta Folha as rochas da Formação Longá estão em contato 
com litologias das Formacões Pimenteiras, Cabecas e do Carbonífe
ro lndiferenciado; rochas· pré-cambrianas també~ lhe fazem conta
to como é o caso de rochas alcalinas e dos metamorfitos do Grupo 
Estrondo; em relação à Formação Pimenteiras o contato aqui men
cionado é apenas interpretativo, pois não se verificou litologia atri
buível à Formação Cabeças entre as duas unidades em quest~o; en
tre a Formação Cabeças e o Carbonífero lndiferenciado o contato é 
transicional; no que concerne às rochas do Grupo Estrondo e às al
calinas, este contato é tectônico; no último caso apenas uns débeis 
afloramentos foram diagnosticados, na área do Graben de Monte 
Santo 

Na estrada que liga Miracema do Norte-Cercadinho, a 27 km 
da primeira, siltitos arroxeados, bem estratificados, contendo níveis 
de arenitos finos intercalados pertencentes à Formação Longá, 
sobrepõem-se em contato brusco com arenito grosseiro, friável, 
caulínico, contendo níveis conglomeráticos, da Forma cão Cabecas 

Na G0-3 70 (Mira norte- Miracema do Norte). a 1 CÍ km de Mira
norte, vê-se outro contato entre as Formações Longá e Cabeças 
Superiormente aparece a Formação Longá, representada por um sil
tito creme-amarelado, ferruginoso, bem estratificado, em camadas 
milimétricas, intercalados por pequenos leitos de arenito muito fino 
Em plano inferior surge um arenito branco, granulação média a gros
seira, bem estratificado horizontalmente, pertencente à Formacão 
Cabecas · 

Próximo ao Graben de Monte Santo (a aproximadamente 3 km 
do povoado homônimo, na rodovia G0-364). folhelhos pretos car
bonosos (morros testemunhos) da Formação Longá assentam sobre 
rochas alcalinas; seguindo-se 1 km, estes folhelhos estão sobre xis
tos do Grupo Estrondo Mais adiante, já nos domínios do Graben de 
Monte Santo estas litologias recobrem os sedimentos da Formacão 
Cabeças · 

0) Idade 

Kegel (1953) observou camadas ricas em lamelibrânquios (Janeia e 
Asteropyge), fauna esta que indica idade compreendida entre o De
voniano Superior e o Devoniano Médio; tais rochas foram atribu(das 
à Formação Longá Luz ( 1959) submeteu rochas do poço PMST-1-
Ma da PETROBRÁS a estudos paleontológicos, identificando a pre
sença de trasmanites; em sendo tal fóssil índex do Devoniano Mé
dio o autor concluiu que pelo menos parte da Formação Longá per
tenceria a esse período Aguiar ( 1969) identificou polens contidos 
nesta formação, com unidades compreendidas entre o Devoniano 
Superior e o Mississipiano (Carbonífero Inferior) Andrade & Dae
mon ( 1974) colocaram esta forma cão no Carbonífero Inferior Lima 
et alii ( 1978) observaram que o.s conjuntos microfaunísticos e 
microtlorísticos apresentavam associações que são representa
tivas de um mesmo intervalo de tempo, datados como 
Neodevoniano- Eocarbonífero 

No presente trabalho, a aproximadamente 1 2 km ao norte da ci
dade de Miranorte, na rodovia BR-1 53, foram encontrados em fo
lhelhos e siltitos (sem mapeabilidade regional) da Formação LonÇJá 
os seguintes fósseis: Maranhites brasiliensis, Angochitina capulla
ta, Navifusa brasiliensis, Ancyrosporis ancyrea, além de abundan
tes esporos e acritarcas de idade fransniana (Devoniano Superior) 
(vide Tab 1 XXVII) 

Com os dados obtidos até o momento, torna-se viável supor que 
a Formação Longá iniciou sua deposição no Devoniano Médio, ten
do seu ápice deposicional no Devoniano Superior, com rápida pas
sagem até o Carbonífero Interior 

E) Litologia e mineralogia 

Ao que foi dado estudar, a unidade em apreço é representada por 
uma monótona seqLiência de arenitos, siltitos, argilitos e folhelhos 
A despeito dessa unidade ter sido subdividida em três membros por 
vários autores, tal subdivisão se tornou impraticável no escopo do 
presente trabalho Tal fato é justificável quando se observa que as 
várias exposições dessas rochas mostram apenas espessuras redu-
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zidas; por outro lado, o contato com a unidade precedente e com a 
posterior nem sempre é definido em superfície Entretanto, em sub
superfície, poderá ser perfeitamente delineado 

As rochas em questão mostram estratos plano-paralelos clara
mente definidos; as camadas, internamente, exibem conspícuos es
tratos cruzados de pequeno porte bem como microestratos cruza
dos; marcas onduladas mostram comprimentos de ondas variados e 
pequena amplitude; são frequentemente simétricas, mas alguns 
pontos denotam clara assimetria Vestígios de animais são também 
registrados, e as diferentes litologias respondem aos fenômenos de 
lititicação de formas diversas, resultando daí estruturas de sobre
carga, bastante difundidas nas exposições visitadas 

Siltitos são as rochas mais comuns; mostram colorações cinza, 
cinza-esverdeado, amarelada e mesmo amarronzada; intercalam-se 
com arenitos, argilitos e folhelhos de forma não muito bem regular 
Os arenitos são tinos a médios, às vezes argilosos, micáceos, com
pactos; em vários pontos essas rochas exibem concentrações de 
sulfetos sob a forma de pirita; esta é de granulação fina e disposta 
segundo pontos, bolotas e lentes com dimensões milimétricas a 
centimétricas 

Na G0-364 (trecho Paraíso do Norte de Goiás ao rio Piedade). a 
aproximadamente 3 km do povoado de Monte Santo, afloram ro
chas da Formação Longá sobrepostas a rochas alcalinas São tolhe
lhos pretos carbonosos, bem estratificados, bastante perturbados, 
mergulhando fortemente para NE (42 o), mergulho este causado pe
la situação dessas rochas próximas ao Graben de Monte Santo, edifi
cado por intensa tatrogenia. A 1 km adiante aparece este mesmo 
folhelho sobre xistos do Grupo Estrondo Após 9 km de Monte San
to (já nos domínios do graben homônimo), as litologias da Formação 
Longá ocorrem sobre sedimentos da Formação Cabeças 

Na rodovia G0-370 (Miranorte-Miracema do Norte). a 1 O km 
da primeira, está exposto um siltito creme-amarelado, ferruginoso, 
bem estratificado em camadas milimétricas, variando de tonalida
des claras e escuras entre as diversas camadas; às vezes 
intercalam-se pequenos leitos de arenito muito fino, argiloso Em 
superfície esse siltito desagrega-se, claramente, em plaquetas que, 
devido à gliptogênese, tornam-se claramente ferruginosas Essas 
rochas assentam-se a arenitos brancos da Formação Cabeças 

A 9,4 km de Miracema do Norte (rodovia Miracema do 
Norte-Cercadinho), no leito da estrada ocorrem placas e blocos de 
siltito marrom-avermelhado, ferruginoso, micáceo, mostrando es
tratificação plano-paralela e também microestratiticação cruzada; 
adiante 6, 9 km, observa-se no barranco lateral da estrada ( 1 m de 
espessura) um arenito marrom-avermelhado, micáceo, argiloso, es
tratíticado grosseiramente em camadas de aproximadamente 1 m 
de espessura, o qual apresenta granulometria tina a muito fina; 
10.4 km adiante, em direção a Cercadinho, a Formação Longá ex
põe siltitos arroxeados, sericíticos, contendo níveis de arenitos ti
nos intercalados, litologias estas em contato brusco sobre um areni
to grosseiro, friável, caulínico, contendo níveis conglomeráticos da 
Formação Cabeças 

No polígono do Graben do Monte Santo, de um modo geral, a 
Formação Longá é constituída por folhelhos cinza-escuro a pretos 
(carbonosos). cinza-esverdeado e castanhos São rochas micá
ceas, bem estratificadas, ferruginosas; os siltitos (geralmente inter
calados nestes tolhelhos) são cinza-claro, arroxeados, micáceos, 
bem la minados, mostrando marcas de onda (ripple marks) Subordi
nada mente ocorrem intercalações de arenitos esbranquiçados, 
amarelados, cinza-claro, algumas vezes marrom-avermelhados, 
pintalgados por manchas escuras ferruginosas, bastante argilosos; 
estes são de granulação fina a média, micáceos, compactos e, su
bordinadamente, mostram estratificação grosseira, e ocasionais mi
croestratiticações cruzadas 

Os minerais principais das rochas da Formação Longá são: 
quartzo, mica (principalmente muscovita), minerais de argila (cau
lim) e concreções ferruginosas como acessório; além de pontua
ções piritosas 

F) Origem e ambiente de deposição 

Levando em conta a composição mineralógica da Formação Longá, 
a maturidade mineralógica pouco avançada (muscovita, mineral de 
instabilidade não muito alta) e grande abundância de mica Ojeda & 



Perillo ( 1967) sugeriram ser a rocha fonte possivelmente um mica
xisto, ou outra rocha metamórfica de alto conteúdo em mica 

A abundância de material argilo-siltoso (silte e argila) indicaria a 
pouca elevação do relevo da área fonte, com os agentes mecânicos 
pouco operantes, dando somente detritos finos do tamanho silte e 
argila, transportados para a bacia de sedimentação por rios de gran
de capacidade (Andrade, 1 97 2) 

A composição mineral da porção arenosa sugere a hipótese de 
soerguimentos locais na área fonte, com a consequente acentua
ção do relevo e fornecimento de material elástico mais grosseiro 

O ambiente de deposicão dos folhelhos indica um mar raso com 
águas calmas Os ripp/e marks e os vestígios de vermes são indícios 
de um mar pouco profundo. 

Salienta-se, entretanto, que em locais restritos, os folhelhos es
curos não exibem vestígios de vermes, podendo, portanto, estarem 
relacionados a ambiente marinho mais profundo 

1 2 2 20 - Carbonífero '1ndiferenciado 

A) Generalidades 

Small ( 1914) denominou de "Série do Piauhy" os arenitos e tolhe
lhos que cobrem a maior parte do Estado do Piauí, penetrando ainda 
no Estado do Maranhão, em alguns pontos através do rio Parnaíba; 
posicionou tal sequência no Permiano, fundamentado na presença 
de Psaronius 

O termo Formação Poti foi proposto por Paiva & Miranda ( 193 7) 
para designar as camadas situadas abaixo de 21 9 m de profundida
de no poço 1 25 do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, per
furado próximo à cidade de Teresina, no Estado do Piauí Os autores 
citados relacionaram à "Série do Piauy" as rochas encontradas aci
ma de 219 m no citado poço; observaram a existência de discor
dância erosiva entre as duas unidades, em virtude da presença de 
um conglomerado basal de 1 O m de espessura Plummer, Price e 
Gomes ( 1 948) denominaram de Formação Floriano as exposições 
de arenitos e argilitos arenosos localizados nas vizinhancas de Flo
riano, no Estado do Piauí, separando-as em três camad~s: Arenito 
Boa Vista, Camadas Natal e Rocha Chaminé Campbell, Almeida e 
Silva ( 1 949) adotaram o nome de camadas Piauí para a série de lei
tos castanho-avermelhados que compõem a parte superior da For
mação Poti na região de Teresina Estes autores notaram que a For
mação Poti corresponde aos mesmos estratos da Formacão Floria
no de Plummer, Price e Gomes (op cit), sendo esta de~ominacão 
abandonada por ser aquela mais antiga Cunha ( 1 964) dividiu a For
mação Piauí em dois membros: um inferior constituído por arenitos 
róseo-claros e brancos, médios a grosseiros, por vezes conglomerá
ticos e friáveis, exibindo estrat~ficação cruzada; o membro superior 
seria constituído por folhelhos e siltitos vermelhos interestratifica
dos com arenitos Barbosa et alii ( 1 966) relataram que esta unidade 
litoestratigráfica mostra inicialmente um conglomerado, resultante 
da erosão das camadas Longá; os termos litológicos são, predomi
nantemente, arenitos rosados, grossos a médios, os quais gradam 
para arenitos finos, argilosos, com intercalações de argilitos, no to
po Afirmaram ainda esses autores que: "A espessura desta forma
cão na vertical de Carolina é da ordem de 68 m A idade da Forrna
éão Poti foi estabelecida como Carbonífera Inferior no Piauí (Kegel), 
mas no bloco Tocantins-Araguaia só se encontra sua parte inferior 
marinha; arenosa e por enquanto é fossilífera" (sic) Barbosa et a/ti 
(op cit) acentuaram que nenhum dos termos litológicos desta uni
dade litoestratigráfica seria calcífero, impossibilitando, destarte, 
separá-los dos arenitos calcíferos vermelhos da Forrnacão Piauí en
tão descrita com vários ciclotemas Tais ciclotemas ~eriam r~pre
sentados, litologicamente, por arenitos calcíferos, calcários, mar
gas, siltitos calcíferos, níveis de chert, folhelhos subordinados e del
gadas camadas de caustobiólitos. Ramos & Barbosa ( 1967) fize
ram referências à Formação Piauí, na faixa compreendida entre Por
to Nacional e Miracema do Norte, como uma sequência composta 
por arenitos calcíferos, numerosos níveis de chert intercalacões de 
folhelhos e delgadas camadas de caustobiólitos' Ojeda &. Perillo 
I 1967) indicaram ser a Formação Poti constituída por arenitos e fo
lhelhos distribuídos em duas unidades bem distintas: a inferior, are
nosa (arenitos esbranquiçados, finos a grosseiros, micáceos e friá
veis) e a superior, argilo-síltica lsiltitos e mudstones róseo
avermelhados, micáceos, com intercalacões de lentes de arenitos e 
calcários) Esta sequência seria disco;dante da Formacão Piauí, 

também dividida em duas unidades: a inferior, arenosa, e a superior, 
mostrando intercalações de folhelhos, siltitos e arenitos Camadas 
de sílex e calcários seriam frequentes na Formação Piauí Andrade 
& Daemon (1974), trabalhando na porção leste desta área, dividi
ram a Formação Poti em dois membros: o inferior seria composto 
por arenitos róseo-esbranquiçados, finos a médios, às vezes grossei
ros, com estratificacão cruzada e eventuais acunhamentos de con
glomerados oligomíÚcos, contendo também intercalações de tolhe
lhos e siltitos; o membro superior seria constituído predominante
mente por siltitos e folhelhos acinzentados, às vezes arroxeados, 
com intercalações de arenito róseo-arroxeado e ocasionais leitos 
calcíferos exibindo estruturas de marcas de ondas Na parte supe
rior deste membro intercalam-se finas camadas de calcário cinza
creme, bastante arenoso, e raros leitos de conglomerados com es
pessura de 20 a 30 em, constituídos por seixos de quartzo e matriz 
síltico-argilosa Na parte basal do membro ocorre diarnictito, carac
terizado por grãos e seixos de quartzo dispersos em matriz argilosa. 
Este conjunto gradaria lateralmente para siltitos e folhelhos variega
dos O seu contato com a Formação Piauí seria representado por 
discordância angular de baixo ângulo A Formação Piauí foi por este 
autor também dividida em dois membros: o inferior constituído por 
matacões de quartzo e quartzito em matriz síltico-arenosa e o supe
rior seria composto por arenitos vermelhos, finos a médios, comes
tratificações cruzadas Nestes arenitos intercalam-se folhelhos, sil
titos e camadas de sílex Barbosa & Costa (1973) verificaram ser a 
Formação Poti formada por arenitos cinza-esbranquiçado, finos a 
médios, intercalados por arenitos grosseiros com estratificações 
cruzadas e folhelhos; a base seria representada por folhelhos ver
melhos, amarelos e micáceos Litologicamente a Formação Piauí, 
descrita pelos autores citados, seria constituída por arenitos róseos 
e vermelhos, finos a médios, com estratos cruzados; conteria inter
calações de siltitos carmim, micáceos, além de mostrar conglome
rado basal com seixos de arenito fino, quartzo, qtt<Jrtzito rnicáceo, 
arenito feldspático e sericita-quartzo-xisto; a matriz o.eria <Jrenosa, 
vermelha, exibindo placas de muscovita Nune~,. 13mros Filho e Lima 
(1973) consideraram corno Formação Piauí as rochas situadas es
tratigraficamente acima da Formação Longá e abaixo da Formação 
Pedra de Fogo Abandonaram sem justificativas o nome Poti ado
tando o termo Piauí, em consonância com o disposto no Código de 
Nomenclatura Estratigráfica O DNPM (1975b) designou Formação 
Poti e Piauí ao conjunto de rochas carboníferas da Bacia do Parnaí
ba, que ocorrem na Folha SC 22 Tocantins, sendo esta seqiJência 
composta por arenitos finos e siltitos cinzentos, arroxeados e a ma
relados, contendo lentes de arenitos conglomeráticos, geralmente 
com estratificações cruzadas e lentes de calcários impuros Lima et 
a !ti ( 1 9 7 8) observaram ser a Formação Poti uma alternância de are
nitos róseo-esbranquiçados, argilosos, finos a médios e, subordina
damente grosseiros, com estratificação cruzada de médio porte, ti
po torrencial, mostrando níveis de siltitos argilosos e folhelhos ró
seos, laminados, micromicáceos Para esses autores a Formação 
Piauí é formada por arenitos avermelhados, róseo-esbranquiçados, 
finos, com estratificacão incipiente, friáveis Na base pode ocorrer 
localmente um conglomerado normalmente polimítico de matriz are
nosa, constituído de blocos e seixos de variadas composições litoló
gicas 

No presente trabalho, calcado fundamentalmente nas análises e 
interpretações dos parâmetros radargrarnétricos, assim como nos 
dados obtidos no campo, aliados à escala em que se apresentam es
tas informações, foi verificada a impossibilidade de processar-se se
paração litológica entre as Formações Poti e Piauí A esses fatores 
somam-se a extensa cobertura arenosa, extremamente comum so
bre estas, bem como a reduzida distribuição geográfica da Forma
ção Piauí, fatores que dificultam sobremaneira a interpretação ra
dargeológica destas formacões e também uma melhor observacão 
no campo Entretanto, locai mente estas litologias são perfeitam~n
te discerníveis, havendo, contudo, dificuldade de observar-se uma 
continuidade física ele urna ou outra formação Todavia, é evidente 
que a Formação Poti tem maior extensão que a Formacão Piauí, a 
qual restringe-se geralmente a ocorrências isoladas ~o meio ele 
enormes áreas arenosas, ou reduzidas a testemunhos tabulares so
bre a Formação Poti 

Para resolver este problema, no presente relatório, estas forma
cães carboníferas da Bacia do Parnaíba foram englobadas em um 
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único item denominado "Carbonífero lndiferenciado" apesar de no 
seio deste relatório, localmente, estas litologias serem referidas co
mo Formação Poti ou Piauí 

B) Distribuição na área 

O Carbonífero da Bacia do Parnaíba ocupa considerável espaço na 
área do presente relato; representa a porção centro-leste da Folha 
SC 22-X-B, em uma faixa de aproximadamente 40 km de largura, 
limitada, grosseiramente, pelo rio Tocantins e a BR-153 Ao 
estreitar-se para sul penetra na Folha SC 22-X-D onde ocupa meno
res proporções No Graben de Monte Santo representa boa parte da 
sua porção setentrional Na Folha SC 22-Z-B a unidade aqui refe
rendada figura em pequena faixa restrita ao quadrante NE 

Morfologicamente as litologias carboníferas na área em apreço 
geralmente apresentam uma superfície plana coberta em grande ex
tensão por sedimentos arenosos, provenientes da alteração das lito
logias que as constituem Por vezes, esta monotonia é quebrada pe
la presença de colinas abauladas, onde estas rochas estão expos
tas; as melhores observações sobre as litologias carboníferas são 
feitas em morros testemunhos, alguns em forma de mesas, com ní
veis topográficos elevados, formando escarpas verticalizadas Es
tes morros podem ser observados a leste da rodovia BR-1 53 
(Belém-Brasília), na área de ocorrência destas litologias; nas vici
nais, a leste desta rodovia (uma boa parte chegando ao rio Tocan
tins), são observadas grandes extensões arenosas, por entre as 
quais, às vezes, surgem raros morros testemunhos destas litolo
gias 
- Na secão ao longo da rodovia G0-376 (Tupirama-BR-153) e, 
principal~ente, nas suas vicinais a sul, podem ser verificadas diver
sas ocorrências destas litologias Da BR-1 53, 1 5 km a sul do po
voado de Tabocão, parte uma estrada vicinal para leste que vai até 
o rio Tocantins, onde estão expostos bons afloramentos destas ro
chas Nesta estrada, a cerca de 23 km dp entroncamento com a 
BR-153, um relevo residual na lateral da estrada mostra o contato 
ente as Formacões Poti e Piauí 

Na estrada. Cercadinho- Abreulândia (domínios do Graben de 
Monte Santo). entre as distâncias de 25 a 30 km da BR-1 53, são 
observadas em morrotes sem expressão topográfica litologias car
boníferas 

Ao longo da rodovia G0-278, no trecho compreendido entre a 
BR-1 53 e a cidade de Tupiratins, os afloramentos estudados evi
denciam que ao longo da estrada as rochas aflorantes pertencem ao 
Carbonífero lndiferenciado Todavia os descontínuos relevos resi
duais tabulares (mesas), observados na lateral da estrada, são re
presentados por sedimentos da Formação Pedra de Fogo 

A leste do rio Tocantins raros relevos residuais expõem rochas 
carboníferas, porém com pouca mapeabilidade na escala do presen
te trabalho Evidências deste fato podem ser apreciadas na G0-1 34 
(trecho Porto Nacional- Tocantínia). onde, na altura do rio São 
João, aparecem estas litologias em exposições descontínuas, com 
desníveis topográficos inexpressivos A espessura destas litologias 
na área em questão não foi possível ser medida com certa precisão, 
entretanto estima-se em 80 m a parte aflorante 

Luz ( 1959) citou uma espessura de 2 2 7 m na área de Teresina 
para a Formação Piauí Ojeda & Perillo I 1967). na região a sudoeste 
de Carolina, observaram para a Formação Poti a espessura de 1 6 rn 
e 1 50 m para a Formação Piauí Aguiar ( 1971) constatou que a 
maior espessura da Formação Piauí foi observada no poço 1-MD-
1 Ma da PETROBRÁS no Estado do Maranhão (346 m) 

C) Posição e·stratigráfica 

Estratigraficamente o Carbonífero lndiferenciado está posicionado 
entre as Formacões Longá (inferior) e Pedra de Fogo (superior) Pai
va & Miranda (i 937) citaram a existência de um conglomerado ba
sal de 1Om de espessura (observado no poço 1 25 do Serviço Geo
lógico e Mineralógico do Brasil), testemunho de intercorrência erosi
va entre as Formacões Poti e Piauí Denominaram de discordância 
(disconformity) esta interrupção na sequência estratigráfica Kegel 
( 1956) descreveu ser a Formação Piauí transgressiva sobre a For
macão Poti. Referiu-se a "inconformidades angulares ou erosivas" 
pro~essadas durante a deposição dos sedimentos Poti e classifica
dos pelo autor como "intraformacionais". Ojeda & Perillo (1967) 
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observaram uma discordância angular entre as Formações Poti e 
Piauí, fazendo alusão a uma camada de conglomerado basal polimí
tico nesta formacão que ocorre na parte oeste da "Bacia doMara
nhão", com o valor do ângulo de discordância menor que 1 o Estes 
autores classificaram como gradacional o contato superior com a 
Forma cão Pedra de Fogo Segundo Aguiar I 1971) o contato 
Poti- Piauí em toda a bacia é concordante ou discordante erosivo, 
com pequeno ângulo nas bordas Andrade ( 1 9 7 2) considerou que o 
flanco sudoeste da Bacia do Parnaíba sofreu considerável soergui
menta após a deposição da Formação Longá, seguindo-se uma 
acentuada erosão desta formação, caracterizando uma discordân
cia local com a Formacão Poli, a qual desaparece em direção às par
tes centrais da bacia Citando ainda a ocorrência local de conglome
rado basal na Formacão Piauí, o autor admitiu a existência de uma 
discordância angular ·de pequeno ângulo com a Formação Poti, sen
do concordante o contato superior com a Formação Pedra de Fogo 
Para Lima et a/ti (1978) o contato inferior com a Formação Longá é 
concordante e geralmente gradacional Com a Formação Piauí é dis
cordante e erosivo, e o deste com a Formação Pedra de Fogo sobre
posta se faz concordante mente 

No presente trabalho as rochas carboníferas mantêm relação de 
contato com as Formacões Pimenteiras, Cabeças e Longá, com as 
quais o contato é geral~ente por falha No Graben de Monte Santo, 
também por falha, faz contato com rochas pré-cambrianas Supe
riormente a unidade em questão é recoberta pela Formação Pedra 
de Fogo 

Com a formação subjacente o contato Carbonífero lndiferencia
do é concordante Superiormente, a passagem para a Formacão Pe
dra de Fogo é concordante e gradacional, caracterizando-se pela 
passagem de arenitos róseos e avermelhados Com granulometria 
fina, geralmente estratificados e friáveis, para folhelhos e siltitos 
acinzentados e arroxeados, com níveis de chert da Formação Pedra 
de Fogo 

No conjunto considerado como Carbonífero lndiferenciado pode 
ser observado, localmente, o contato Poti- Piauí: em uma vicinal 
para oeste da BR-1 53, 1 5 km ao sul do povoado de Tabocão, 
observa-se um pacote de sedimentos onde, na base os primeiros 
6 rn constam de um arenito róseo, caulínico, da Formação Poti, en
coberto por um conglomerado composto por matacões de quartzo e 
quartzito, sobre o qllal se assenta uma sequência de argilitos com 
intercalacões de siltitos e arenitos finos da Formação Piauí; no Gra
ben de M.onte Santo (estrada Cercadinho-Abreulândia), entre 25 e 
30 km da BR-1 53, são observadas, em morrotes sem expressão to
pográfica, litologias carboníferas representadas por arenitos maci
cos, compactos, coloração vermelha, granulometria fina a síltica, 
~endo que mais além aparece arenito esbranquiçado, às vezes ama
relado, granulação média, muito friável, apresentando estratifica
cão cruzada, pertencente á Formação Cabeças e, logo acima, no to
po desta elevação, nota-se o contato com arenitos avermelhados 
do Carbonífero Em seguida estas litologias da Formação Cabeças 
estão em níveis superiores ás rochas carboníferas da região, o que 
sugere nesta área um controle estrutural por falhas 

O contato Carbonífero lndiferenciado- Formação Pedra de Fogo 
pode ser visto na BR-153, a 19 krn ao norte de Brasilândia O aflo
ramento na lateral da estrada expõe, na base, um arenito branco, 
muito friável, passando para um arenito róseo-avermelhado, granu
lometria média, mostrando estratificação cruzada tangencial de pe
queno porte (carbonífero) Sobre esta sequência assenta-se uma 
camada de 1 m de espessura de siltito róseo-avermelhado o qual 
cede lugar a um horizonte com cerca de 30 em de espessura, cons
tituído por arenito fino a siltito róseo, com estruturas globóides, cir
culares, ovais e irregulares, que variam de 5 a 50 em de diâmetro, 
algumas preenchidas por material silicoso, esbranquiçado (chert) e 
outras por material arenoso fino de cor amarelada Esta seqúência 
representa a passagem vertical entre o Carbonífero lndiferenciado 
(arenito) e a Formação Pedra de Fogo (siltitos com concreções sili
cosas). 

D) Idade 

Duarte ( 1936), estudando amostras do poço 12 5 do Serviço Geo
lógico e Mineralógico do Brasil, descreveu o gênero Protaster (458 
a 461 m) corno pertencente ao Carbonífero Superior e Lingula 
(487 m) ao Carbonífero 



Essas rochas foram posteriormente classificadas por Paiva & Mi
randd ( 1937) como pertencentes à Formação Piauí Duarte (op 
cit I acreditou que tais rochas pertencessem ao Carbonífero Supe
rior, sendo as camadas marinhas caracterizadas por AvJculopecten, 
Edmondia, Spinfer op1mus e 0Jblculoidea sp , que indicam o andar 
westphaliano 

Aguiar (1971) considerou a unidade estratigráfica representada 
pela Formação Poti como pertencente ao Mississipiano (Carbonífero 
Inferior) e a que representa a Formação Piauí ao Pensilvaniano (Car
bonífero Superior) 

Campanha & Campos ( 19 7 61, em análises micropaleontológi
cas de calcários da Formação Piauí na parte leste da Bacia do Par
naíba, verificaram a existência de foraminíferos arenáceos, cano
dantes, ostracóides, colunas de crinóides, escleritos de Ho/oturoi
des, espinhos de equinóides microgastrópodes, fragmentos de es
colecodontes e de ossos de peixes 

A presença das localidades fossilíferas onde foram encontradas 
as espécies ldiognathodus Magnif1cus e ldiognathodus De/Jcatus 
(conodontes) confere às rochas desta unidade litoestratigráfica a 
idade pensilvaniana (Carbonífero Superior) A ocorrência de Gnato
dus bassleri permitiu restringir essa idade ao Eomesopensilvaniano 

Há um consenso sobre a posição cronológica das rochas carbo
níferas da Bacia do Parnaíba Estas foram bem definidas nos diver
sos trabalhos já citados, os quais posicionnram a Formacão Poti ao 
Carbonífero Inferior (Mississipiano) e a Formacão Piauí ~o Carboní-
fero Superior (Pensilvaniano) · 

E) Litologia e mineralogia 

De um modo geral, os autores que se referem ao Carbonífero da Ba
cia do Parnaíba consideram a Formação Poti (inferior) composta 
predominantemente por arenitos brancos, acinzentados, arroxea
dos, róseo-esbranquiçados, caulínicos, micáceos, friáveis, granula
ção fina a média, com zonas grosseiras e outras conglomeráticas 
Mostram estratificações plano-paralelas e cruzadas Intercalam-se 
nestes arenitos níveis de siltitos argilosos e folhelhos acinzentados, 
às vezes arroxeados, granulação fina a média, exibindo estruturas 
de marcas de onda e ocasionalmente finas camadas de calcários 

A Formação Piauí (superior) é formada por arenitos vermelhos a 
róseo-amarelados, friáveis, granulação fina a média, com alguns lei~ 
tos grosseiros, e ocorrência local de conglomerado basal composto 
por matacões de quartzo, quartzito, com matriz síltica arenosa 
Apresentam estratificação cruzada e decomposição poligonal tipo 
"casco de tartaruga" Intercalações de folhelhos e siltitos averme
lhados são observados nestes arenitos, bem como camadas de sí
lex 

A amostragem das litologias carboníferas no presente mapea
mento não possibilitou a sua separação nas Formações Poti e Piauí, 
o que levou os autores deste relatório a englobarem em uma unica 
unidade, denominada Carbonífero lndiferenciado, apesar de local
mente, em alguns casos, ser possível identificar-se uma ou outra 
forma cão 

Di;tando 1 9 km ao norte de Brasilândia, na BR-1 53, encontra
se um lajeiro composto na base por arenito branco, muito friável, 
passando a arenito róseo-avermelhado, ambos com granulometria 
média, mostrando estratificação cruzada tangencial de pequeno 
porte. Superiormente, aparece uma fina camada (5 em de espessu
ra) de arenito avermelhado, ferruginoso, bem consistente, Sobre es
tas litologias carboníferas encontram-se siltitos e arenitos da For
macão Pedra de Fogo 

Em uma vicinal da G0-376 (para sul) a cercâ de 1 O km de Tupi
rama, estrada que dá acesso à fazenda Barreiro encontra-se uma 
ótima exposição destas litologias; a 5 km da G0-376 ocorre um 
arenito róseo-avermelhado com tons esbranquiçados, de granulo
metria média a grosseira, caulínica, friável Da base para o topo 
ocorre primeiramente uma camada de aproximadamente 1 m de es
pessura com estratificação plano-paralela com estratos de 2 a 3 em 
de espessura. Superposta ocorre uma camada também de 1 m de 
espessura, denotando estratificação cruzada tangencial. Após isto, 
o pacote apresenta uma camada com estratificação plano-paralela 
de 20 em de espessura, quando volta a ocorrer estratificacão cru
zada Por vezes, intercalam-se camadas de material mais gr.osseiro, 
com grãos de quartzo em média de 0,2-0,3 em de diâmetro (rr.ds 

raramente atingem 1 em) no meio da massa arenítica Na parte su
perior do afloramento aparecem feições semelhantes a fendas de 
ressecamento, com formatos retangulares e losangulares (casco de 
tartaruga) 

Na G0-1 34 (Porto Nacional- Tocantínia), a aproximadamente 
6 km adiante do rio São João, aparecem rochas carboníferas 
Trata-se de exposicões descontínuas, com níveis topográficos inex
pressivos, compostos por arenitos avermelhados e vemelho-tijolo 
com níveis arroxeados, granulometria fina a grosseira, friáveis Em 
alguns pontos devido ao intenso cisalhamento apresentam-se bem 
compactados e mesmo silicificados, com o desenvolvimento de 
brechas tectônicas Este arenito torna-se esporadicamente micro
conglomerático quando são observados grânulos arenosos e argilo
sos dispersos irregularmente em sua massa Conglomerados estão 
localmente presentes, mostrando seixos, matacões e blocos de 
quartzo, quartzitos (esbranquiçados e rosados) e arenitos (finos, 
avermelhados) Por vezes, estes arenitos mostram estratos plano
paralelos bem desenvolvidos, bastante perturbados pela tectogêne
se Dissecações poligonais, tipo "casco de tartaruga", são obser
vadas ao longo da superfície do arenito avermelhado O contato 
Poti- Piauí foi observado em uma vicinal da BR-1 53, que a 1 5 km a 
sul do povoado de Tabocão parte na direção oeste, até o rio Tocan
tins A 23 l<m do entroncamento com a BR-153, em um relevo coli
noso na lateral da estrada, inicialmente é observado, na base, um 
pacote com 6 m de espessura representado por um arenito róseo, 
caulínico, granulometria média a grosseira, por vezes conglomeráti
co, contendo seixos e grânulos de quartzo ocasionalmente. Local
mente mostra faixas irregulares mais ferruginosas (Formação Poti) 
Sobre este arenito assenta-se uma camada de conglomerado com 
1 m de espessura, composto por matacões e blocos (até O, 5 m de 
diâmetro) de quartzo e quartzito e, subordinadamente, seixos de 
arenito fino cor acre, em geral bem arredondados, que se agregam 
através de matriz quartzosa Sobreposto a estas litologias, assenta
se um pacote de aproximadamente 5 m de espessura constituído 
por argilito com intercalações de siltitos e arenitos finos São rochas 
avermelhadas com boa estratificacão plano-paralela, onde as cama
das (internamente laminadas) variam de 1 a 20 em de espessura 

Para a área do presente trabalho pode-se descrever litologica
mente as rochas carboniferas da Bacia do Parnaíba como sendo 
constituídas nas partes basais por arenitos predominantemente ró
seos, arroxeados e róseo-esbranquiçados (pintalgados de caulim), 
granulação fina a média, às vezes grosseira, micáceos, friáveis, por 
vezes com leitos conglomeráticos Ocasionalmente contêm seixos 
e grânulos de quartzo e quartzitos intercalados por siltitos róseo
avermelhados, arroxeados e folhelhos com lentes de arenitos finos, 
argilosos e ocasionais leitos calciferos Esta sequência exibe proe
minentes estratificacões cruzadas, alternadas com estratos plano
paralelos Na parte s'uperior aparecem estruturas poligonais (seme
lhantes àquelas que se tem convencionado denominar "casco de 
tartaruga "I 

Sobre estes, deposita-se uma sequência de siltitos e arenitos fi
nos, argilosos, nas cores vermelha e arroxeada, apresentando es
tratificacão cruzada São intercalados por folhelhos (com ocasio
nais leítÓs calcíferos) avermelhados, micáceos, com boa estratifica
ção plano-paralela (internamente laminados) e camadas de sílex 
Íchert) Localmente, na base desta sequência síltico-arenosa, pode 
ocorrer um conglomerado composto por seixos, matacões e blocos 
de quartzo, quartzitos e arenitos (finos, avermelhados), em geral 
bem arredondados, e que se agregam através de matriz síltico
arenosa 

FI Origem e ambiente de deposição 

Segundo Ojeda & Perillo ( 1967) a composição mineralógica das ro
chas da Formação Poti, com conglomerÇJdos polimiticos mostrando 
seixos de siltitos e arenitos finos, indica retrabalhamento dos sedi
mentos intrabasinais. A imaturidade mineralógica dos sedimentos, 
comprovada pela presença de feldspatos, aponta o pre&imínio dos 
processos mecânicos de íntemperismo sobre os processos quími
cos na área fonte 

A presença de minerais bastante imaturos na Formação Piauí 
(feldspato e mica) sugere.que os detritos que lhes deram origem (al
to conteúdo de quartzo, feldspato e mica) foram provavelmente de 
uma rocha gnáissica (Ojeda & Perillo, op cit I 
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O ambiente de deposição dos sedimentos da base do Carbonífe
ro lndiferenciado (arenitos finos a médios, às vezes grosseiros, com 
leitos conglomeráticos, exibindo estratificações cruzadas, interca
lados por siltitos e folhelhos com leitos de arenitos finos) parece ter 
sido litorâneo marinho, passando para um ambiente de transicão, 
onde as intercalações de folhelhos e siltitos se tornam mais .fre
quentes Os restos de plantas encontrados nestes folhelhos e silti
tos sugerem ambiente palustre na interpretação de Andrade 
(1972) . 

A porção superior provavelmente depositou-se em ambiente 
continental (fluvial-eólica), com contribuição marinha (presença de 
calcários e fósseis marinhos) 

1 2 2 21 - Formação Pedra de Fogo 

A) Generalidades 

Lisboa ( 1914) denominou de "Série Parnaíba" às rochas que ocor
rem no rio' Parnaíba e que contêm a madeira fóssil Psaronius, consi
derada representativa do Permiano Plummer, Price e Gomes 
( 1948) valeram-se do termo "Pedra de Fogo", para caracterizar 
uma sequência em sua maior parte composta por sílex, expostas no 
vale do riacho da Pedra de Fogo, ao longo da estrada Pastos 
Bons-Nova York, no Estado do Maranhão entre 6,5 e 7 km ao sul 
de Pastos Bons Estes autores observaram que rochas semelhantes 
a estas, em regiões vizinhas, continham Psaronius, madeira fóssil 
do Permiano Plummer, Price e Gomes (op cit) consideraram a hi
pótese sugerida por Lisboa (op cit ) de serem estas rochas oriundas 
de calcários que se transformaram em sílex pela substituição quími
ca, molécula por molécula, de carbonato de cálcio por sílica Camp
bell, Almeida e Silva ( 1949) usaram o mesmo critério adotado por 
Plummer, Price e Gomes (op cit ) para designar a série de siltitos, 
folhelhos sílticos, arenitos e calcários silicosos, todos com chert, 
existentes no topo da seção do Paleozóico da Bacia do Parnaíba Es
tes autores, observaram o chert quer sob a forma de nódulos e lei
tos delgados nos siltitos, folhelhos e arenitos, quer como leitos es
pessos e lenticulares, sendo algumas ocorrências oolíticas ou pisolí
ticas e outras fossiliferas Barbosa & Gomes 1195 7) reconheceram 
o caráter cíclico destas litologias, e encontraram, no rio Tocantins, 
pequenos leitos de carvão na Formação Pedra de Fogo Aguiar 
( 1964) verificou serem as litologias da Formação Pedra de Fogo 
uma sucessão cíclica de sedimentos, tendo reconhecido na área de 
Balsas (Estado do Maranhão) quatro ciclos principais Cada ciclo se 
inicia por um arenito que diminui de granulação para o topo, ou pas
sa a siltito, vindo a seguir calcário ou chert, seguido por uma se
quência de folhelhos com intercalações de chert e alguns leitos de 
calcá.rio na base; estes recobertos por outra seção de folhelhos que 
se tornam sílticos ou arenosos para o topo Alguns bancos de chert 
da penúltima sequência possuem concreções silicosas com formas 
diversas. Barbosa et a/11 I 1966) observaram no campo a seguinte 
sucessão litológica da Formação Pedra de Fogo, do topo para a ba
se: horizonte de sílex (1Om); siltito arroxeado e vermelho com ní
veis de sílex e concrecões silicosas ( 1 5 m); arenito branco, caulíni
co, com níveis de síl~x e siltito vermelho (15m); siltito vermelho 
com intercalações de folhelho e concreções (bolachas) dissemina
das (20 m) Northfleet & Melo ( 196 7) verificaram que nenhuma 
das camadas de sflex existentes nesta formação é de origem primá
ria, sendo todas depositadas como calcário e posteriormente silicifi
cadas por soluções ascendentes ricas em sílica Atualmente podem 
ser encontrados em alguns locais os calcários equivalentes às ca
madas de sílex. Andrade (1972) observou que na região de ltacajá 
(Estado de Goiás), afiara somente a parte basal da Formacão Pedra 
de Fogo, representada por folhelhos, siltitos, arenitos am.arelados, 
sílex, concreções esféricas e troncos de madeira silicificada As 
concreções esféricas são totalmente silicificadas, com diâmetros 
variando de 3 mm a 30 em, intercaladas com siltitos intensamente 
silicificados. Verificou serem estas concreções esféricas bastante 
semelhantes às que ocorrem na Formação lrati no Estado de São 
Paulo Silva, G. G da et alií ( 197 4) descreveram camadas de calcita 
aragonita e leitos de gipsita intercalados em folhelhos e siltitos des
ta unidade. Lima et alti'( 1978) citaram que a Formação Pedra de Fo
go apresenta fácies predominantemente pelítica, constituída por sil
titos, folhelhos, calcários e silexitos. A fração psamítica aparece su
bordinadamente, existindo grande repetição da seqLiência rocho~a 
no sentido vertical, desenvolvendo, comumente, cic!otemas 
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Nos tratos do trabalho em questão foi dado observar ser a For
macão Pedra de Fogo constituída por uma sequência rítmica, predo
min'antemente psamopelítica; consta esta sequência de siltitos, 
cherts, arenitos, folhe:hos, calcários, e brechas intraformacionais 
São rochas, predominantemente, calcíferas; a parte basal, essen
cialmente pelítica, répresenta a transição com O$ arenitos averme
lhados do Carbonífero lndiferenciado Ao que foi dado observar, es
ta fracão pelítica denota perfeita ritmicidade dado à presença de 
inúme~os níveis de chert contínuos e descontínuos, intercalados em 
siltitos rosados; em locais subordinados foram vistos níveis de bre
cha intraformacional nos quais os fragmentos angulosos são consti
tuídos, principalmente, de chert Neste horizonte a percentagem de 
carbonato é tal que, localmente, desenvolve tímidas lentes de cal
cário de cor rosada e acinzentada; as concreções silicosas presen
tes nestas rochas parecem resultar, principalmente, da substituição 
de calcário por sílica Estas litologias cedem lugar, superiormente, a 
arenitos brancos, compactos, ricos em níveis de chert e siltitos; es
tes são rosados e parecem acomodar os jazigos fossilíferos (Psaro
nius) encontrados na área 

B) Distribuição na área 

Na área em questão, as litologias da Formação Pedra de Fogo têm 
sua maior concentracão na Folha SC 22-X-B, na região compreen
dida entre a BR-1 53 (rodovia Belém- Brasília) e o rio Tocantins; pa
ra o sul, penetra na Folha SC 22-X-D, onde ocorre em sua porção 
noroeste até a altura do povoado de Tabocão 

Geomorfologicamente a Formação Pedra de Fogo é representa
da por um platô intensamente dissecado, formando colinas com en
costas abauladas ou vales de paredes abruptas, constituindo uma 
sequência de mesas isoladas, cujos topos são sustentados porca
madas de sílex e onde é característica a presença de blocos soltos 
de chert Geralmente estas mesas são pequenos testemunhos, ra
ramente mostrando grande extensão lateral As litologias desta for
macão podem ser observadas nos estratos superiores dos platôs, 
enq.uanto que a maior parte das encostas mostra camadas areno
siltosas pertencentes ao Carbonífero lndiferenciado 

A 1 km a sul de Guaraí, em uma vicinal a leste, encontram-se 
arenitos com níveis de chert e lentes de calcário pertencentes à For
macão Pedra de Fogo 

Na G0-376 (Trecho BR-153- Tupiramal, após uma sequência 
de rochas carboníferas, expõem-se ótimos afloramentos de rochas 
desta formacão 

Na rodov.ia G0-278 (BR-153- Tupiratins), por entre litologias 
do Carbonífero lndiferenciado, despontam relevos residuais em for
ma de colinas e mesas, sustentadas por rochas da Formação Pedra 
de Fogo 

As melhores exposições dessas litologías encontram-se em cor
tes laterais e próximas à rodovia Belém-Brasília (BR-153), no tre
cho compreendido entre as cidades de Guaraí e Colinas de Goiás 

Nesta área a Formacão Pedra de Fogo apresenta-se pouco es
pessa, podendo ser esti~ada a espessura máxima em torno de 40-
50 m 

Luz ( 1 9 59) mencionou para esta formação uma espessura de 
até 60 m em superfície, indicando ainda 340 m em subsuperfície, 
observada no poço de Riachão (Estado do Maranhão), pe1furado pe
la PETROBRÁS Aguiar ( 1964), na região de Balsas (Estado do Ma
ranhão), observou ter a formação 115m Ojeda & Perillo (1967) in
dicaram, na área a sudoeste de Carolina, a espessura de 125m pa
ra a unidade Silva, G G da et alií ( 1 97 4) fizeram referência a uma 
espessura máxima de 100 m para a Formação Pedra de Fogo na 
borda oeste da Bacia do Parnaíba Lima et aili ( 1978) mediram uma 
espessura de até 25m na área de Teresina (Estado do Piauí) A nor
deste de ltacajá a espessura aflorante observada situa-se em torno 
de 50 a 80 m 

C) Posição estratigráfica 

A Forma cão Pedra de Fogo é tida como de idade permiana, corres
pondend; ao topo do Paleozóico da Bacia do Parnaíba, na área obje
to do presente relato Assenta-se ao Carbonífero lndiferenciado em 
contato transicional, muito embora Aguiar (1969) tenha referido-se 
a diastemas entre as citadas unidades; a quem for dado observar o 
mapa geológico anexo, poderá visualizar, claramente, que a unida-



de em questão mostra contato tectônico com as Formações Cabe
cas e Pimenteiras 
· O contato da Formação Pedra de Fogo com as rochas do Carbo
nifero lndiferenciado pode ser observado na BR-1 53 (rodovia 
Belém-Brasília) a 19 km ao norte de Brasiiândia A seção mostra, 
na base, um pacote de rochas carboniferas composto por um areni
to branco, muito friável, passando a arenito róseo-avermelhado, 
·ambos com granulometria areia média, exibindo estratos cruzados 
do tipo tangencial Sobre esta jaz uma fina camada de arenito aver
melhado, ferruginoso, bem consistente; superiormente encontra-se 
uma camada com 1 m de espessura constituída por um siltito 
róseo-avermelhado, por vezes arroxeado Acima destas rochas car
boniferas assentam, concordantemente, litologias da Formação Pe
dra de Fogo; são representadas por um horizonte com cerca de 
30 em de espessura, constituído por arenito fino a siltico, róseo, 
com estruturas de formas globóides, circulares, ovais e irregulares, 
que variam de 5 a 50 em de diâmetro Algumas dessas estruturas 
são preenchidas por material silicoso esbranquiçado (chert) e outras 
por material arenoso fino de cor amarelada 

D) Idade 

A unanimidade dos autores imputa a esta formação idade permiana 
Lisboa ( 1 914) e Plummer, Price e Gomes ( 1 948) citaram a ocor

rência de madeira fóssil Psaronius (representativa do Permiano) em 
rochas denominadas por este último de "Pedra de Fogo" 

Price ( 1 948) mencionou a ocorrência do primeiro anfíbio fóssil 
encontrado no Brasil, em rochas da Formação Pedra de Fogo Trata
se do Prionusuchus (anfibiolabirintodonte) de idáde permiana infe
rior Lima et alii (1978) no Projeto Estudo Global dos Recursos Mi
nerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba fizeram um relato sobre fós
seis como Laev1gatrospontes Punctatrisporites, Virkkyollenites, 
Azonotriletes, Vestig1sporites e Verrucos1spontes, encontrados na 
unidade litoestratigráfica representada pela Formação Pedra de Fo
go, que lhe ministram idade eomesoperrniana 

No presente trabalho foram encontrados vários exemplares de 
Psaronius, embutidos em estratos da unidade em tela, o que vem a 
confirmar sua idade permiana Exemplares desse fóssil foram des
critos em afloramentos dessa unidade nas rodovias G0-2 7 8 e G0-
376 A aproximadamente 25 km a norte de Brasilândia, em vicinal 
da BR-153, que conduz à fazenda Bela Vista, podem ser observa
dos ótimos exemplares de Psaronius (Tab 1 XXVII) 

E) Litologia e mineralogia 

Na área correspondente à Folha SC 22 a unidade em apreço expõe 
poucos afloramentos com possibilidades de estudo mais acurado 
Pelo que foi observado, esta unidade caracteriza-se por interestrati
ficação de arenitos, siltitos, folhelhos, calcário e sílex 

Os arenitos são geralmente róseo-amarelados, esverdeados e 
esbranquiçados, granulacão fina a média, raramente grosseira, bas
tante argilosos, muitas vezes calciferos, exibindo estratificacão 
plano-paralela e também cruzada, Os folhelhos e siltitos comum~n
te são róseo-amarelados, cinza-claro, esverdeados e avermelhados, 
laminados, 'pouco micáceos e frequentemente calciferos 

Os calcários de um modo geral são róseo-esbranquiçados, cre
mes, amarelados, bem estratificados, argilosos, algumas vezes re
cristalizados, mostrando estruturas oolíticas, em algumas ocorrên
cias são dolomíticos e margosos, contendo bolsões de calcita 

É frequente a presença de leitos irregulares e descontínuos de sí
lex branco, em finas camadas, intercalados nos arenitos, siltitos e 
folhelhos, onde ocorrem as concreções esféricas e achatadas, to
talmente silicificadas ("bolachas") São comuns blocos e camadas 
delgadas de chert apresentando razoável continuidade lateral. Em 
alguns cEsos ocorrem camadas de brechas intraformacionais 

Geralmente, sobre a camada superficial de sílex, encontram-se 
blocos de madeira silicificada (Psaronius). 

Na estrada G0-278 (BR-153 a Tupiratins), por entre litologias 
do Carbonifero lndiferenciado, sobressaem relevos residuais em for
ma de colinas e mesas sustentadas por rochas da Formacão Pedra 
de Fogo À altura do quilômetro 35 é observado um aren.ito róseo, 
fino a grosseiro, com nível superficial rico em chert, o qual se apre
senta, às vezes, com estruturas circulares ovóides e irregulares (bo
lachas silicosas); 1 km em seguida desponta outro relevo residual 

(mesa) mostrando um arenito róseo, com estratificação plano
paralela, granulometria fina, caulínico, no qual são notadas "bo:a
chas" e blocos de chert, bem como espécimes de Psa10nius soltos 
em superfície 

Na rodovia G0-376 (Trecho BR-153- Tupirama), após uma se
quência de rochas carboníferas, aparecem litologias da Formação 
Pedra de Fogo; a 1 2 km de Tupirama encontra-se uma sequência 
que se inicia no topo por uma camada de 20 em de espessura repre
sentada por che1t branco, bastante fraturado Sotoposto ocorre um 
siltito macico, vermelho com tons creme-claros com 30 a 40 em de 
espessura; ·daí a sequência passa nos horizontes inferiores para um 
folhelho síltico, amarelado, com tons avermelhados (5 m), 
seguindo-se um pacote com 4 m de espessura composto por um 
arenito amarelo, granulação fina, caulínico, intercalado com siltitos 
amarelados, estratificados em finas camadas com 1 em de espes
sura Onde não há esta intercalacão, o arenito forma um pacote ma
cico Na base da sequência surge um sedimento argilo-siltoso, lis
tr~do nas cores vermelha e creme-amarelado, com aleitamento irre
gular A aproximadamente 3 km ao norte de Colinas de Goiás (na 
BR-1 53), parte uma vicinal para leste seguindo até o rio Tocantins 
Nesta estrada, a 3,6 km da BR-153, está exposta uma rocha mar
gosa (0, 5 m de espessura) com intercalações lenticulares de dolo
mito e calcarenito (?),com tonalidades cinza-esbranquiçado e rosa
das; são comuns bolsões de calcita, blocos de chert e concreções 
silicosas Cerca de 1, 5 km adiante ocorre um siltito róseo, conten
do fragmentos de chert dispersos; seguindo 100 m, observa-se 
uma sequência com cerca de 5 m de espessura, onde estão expos
tas camadas de arenito fino com estratos cruzados de médio porte, 
compacto, contendo seixos ocasionais e fragmentos "brechados" 
de chert A 1 km ao sul de Guaraí parte uma vicinal a leste, que liga 
a BR-1 53 à G0-3 76 (estrada para Tupirama); a partir do quilômetro 
8 do início desta estrada estão expostos arenitos com níveis de 
chert e lentes de calcário pertencentes à Formação Pedra de Fogo 
Os arenitos apresentam em geral coloração avermelhada, com gra
nulometria variando de fina a média e raramente grosseira A rocha 
apresenta níveis de chert de coloração branco-acinzentada, bastan
te quebradiços Em meio a esses arenitos afloram lentes de calcá
rios em forma de lajeiros; tal rocha é de coloração róseo
esbranquiçada, granulação em geral grosseira, em parte dolomitiza
da; são frequentes estruturas pisolíticas Está presente, ainda, em 
alguns morrotes sem expressão topográfica significativa e em anti
gas escavações, onde esta litologia chega a atingir espessura visível 
de 5 m 

F) Origem e ambiente de deposição 

A fração pelítica com intercalações de sedimentos químicos e psa
míticos indica mudanças cíclicas no regime de fluxo que propiciou a 
deposição de tais rochas A fauna aí preservada indicaria ambiente 
marinho; por outro lado a constante presença de Psaronius no topo 
da unidade denota ambiente continental, possivelmente lagunar O 
caráter predominantemente pelítico indica ainda que, possivelmen
te, a área fonte de tais sedimentos já se encontrava atingindo um ní
vel base de erosão 

1 2 2 22 - Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

Na área em questão constatam-se extensas acumulações dé rochas 
localmente laterizadas, contendo fragmentos provenientes das 
mais diversas unidades litoestratigráficas, com predominância 
quartzosa Suas origens estão relacionadas aos processos de pedi
planização terciário-quaternários, proyavelmente provenientes dos 
arqueamentos "pós-cretácicos" do embasamento cristalino (Bar
bosa et alii, 1 966) A presença de rochas laterizadas e depósitos 
com fragmentos rudáceos, também localmente laterizados, eviden
ciam a existência, durante a época de suas formações, de um clima 
a duas estações com período seco prolongado e chuvas torrenciais, 
sob o qual deve ter resultado a topografia plana que se mantém pre
servada, também conhecida como "chapadão" Associadas a este 
relevo plano-ondulado, ressalta-se a presença de crostas lateríticas 
e cangas ferromanganesíferas concrecíonadas com características 
texturais diversas, conforme a natureza de sua rocha fonte, Barbo
sa & Costa (1973) relacionaram a ocorrência de diversos tipos de 
canga laterítica, tais como: cangas conglomeráticas ou brechóides, 
cangas normais e cangas limoníticas, entre outras 
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TABELA 1 XXVII 
Localidades fossilíferas da Folha SC 22 Tocantins 

N' FÓSSEIS IDADE FORMAÇÃO REFERENCIA 

01 Esporomorfos, Ouitinozoários Neodevoniano - Eocarbonífero Pimenteiras Campos et alii {1980) 
02 Conularia, Spmler, Chonetes, Tentaculites, Lingula Devoniano " 
03 Acritarca, Esporomorfos, Quitinozoârios Neodevoniano - Eocarbonífero " " 

04 Acritarcas, Esporomorfos Neodevoniano " " 

05 Acritarcas, Esporomorfos, Ouitinozoários " " " 
06 Esporomorfos, Quitinozoários " " " 

07 Acritarcas, Esporomorfos, Quitinozoários Neodevoniano - Eocarbonífero " " 
08 Acritarcas, Esporomorfos, Tasmanáceas Dev In f - Dev Médio " " 
09 Acritarcas, Esporomorfos, Tasmanáceas Neodevoniano " " 
10 Esporomorfos, Quitinozoários, Tasmanáceas " " " 
11 Acritarcas, Esporomorfos, Quitinozoários Neodevoniano - Eocarbonlfero .. " 

12 Esporomorfos, Ouitinozoários Neodevoniano " " 
13 Esporomortos, Quitinozoários " " " 
14 Esporomorfos, Ouitinozoários, Tasmanáceas " " " 
15 Esporomorfos, Quitinozoáfios " " " 
16 Asteriacites Devoniano Inferior " " 
17 Acritarcas, Esporomorfos, Quitinozoários Neodevoniano " " 

18 Esporomorfos, Ouitinozoários .. " " 
19 Tasmanáceas, Colunas de Felmatozoários - " " 
20 Esporomorfos, Ouitinozoários Neodevoniano/Mesodevoniano " " 

" 21 - - Cabeças 
22 Impressões de folhas Carbonífero Superior Pia ui " 
23 Psaroníus Eopermiano Pedra de Fogo " 
24 " - " " 
25 Microsporos e Cutículas Vegetais, Acritarcas, Ouitinozoários, 

Escolecodantes Devoniano Pimenteiras DNPM 11975al 
26 Spongíophyton " " " 

27 Tubos de Vermes " " " 
28 SpongJophyton " " " 
29 QOiitos formados por Algas " " " 
30 Celenterados e Braquiópodos " " " 

31 Braquiópodos " " " 
32 Psaromus Permiano Pedra de Fogo " 
33 Moluscos Bivalvos " " " 
34 Cfadochitma varispinosa, Spmizonotríletes echmatus, Esporos e 

Acritarcas Devoniano Médio Pimenteiras 542/EG-72/BC JJ/1 05/S(i; 22 Z-B 
35 Spinizonotnletes echmatus Devoniano Médio a Superior " 542/EG-77/BC JJ/107/SC 22 Z B 
36 MaranhJfes brasllíensis, Angochitina caplflata, NavJfusa 

brasJiíensís, Esporos e Acritarcas Devoniano Superior 
37 Spírífer, Tubos de Vermes Devoniano 
38 Spmfer " 
39 Polinomorfos Devoniano Inferior 
40 Psaromus Permiano 
41 " " 

Na parte sudeste da área, na Folha SC 22-Z-D, foram constata
dos extensos chapadões laterizados, nos domínios do Complexo 
Goiano e Grupo Araxá Mais para norte, nas Folhas SC 22-X-B e 
SC 22-Z-B, as mesmas ocorrências são evidenciadas, recobrindo 
principalmente rochas de unidades da Bacia do Parnaíba. Na região 
compreendida entre Porto Nacional-Monte do Carmo- Tocantínia, 
encontram-se preservados extensos chapadões constituídos por ro
chas arena-argilosas de colorações variadas, parcialmente lateriza
dos, com acumulações superficiais de fragmentos quartzosos, limo
níticos, concreções argilosas e cangas lateríticas. Observam-se 
conglomerados de terraço, com matriz argilosa concrecionáría, con
tendo fragmentos rudáceos, com diâmetro de até 50 em, tanto de 
quartzo, como de quartzito, siltito e arenito (das Formacões Pimen
teiras e Serra Grande), são também encontrados na Go'-364, entre 
Paraíso do Norte de Goiás e Porto Nacional, assim como em vários 
outros pontos da área em estudo 

Na parte sudoeste da área trabalhada, ocupando partes das Fo
lhas SC 22-Y-A, SC 22-Y-B, SC 22-Y-C eSC 22-Y-D, ocorrem ca
madas sedimentares, denominadas por Barbosa et alii ( 1966) de 
Formação Araguaia, e neste trabalho, relacionadas às coberturas 
sedimentares terciário-quaternárias Na BR-1 58, expõe-se uma se
quência sedimentar constituída de intercalações de arenitos, siltitos 
e argilitos, de colorações branca, avermelhada, rósea, amarelada, 
etc , em pacote completamente friável, contendo tênues níveis fer
ruginosos A região em epígrafe é arrasada, mostrando um relevo 
suave, coberto por sedimentos detrito-lateríticos; são rochas aver
melhadas, friáveis, por vezes, contendo blocos ferruginosos de can
ga laterítica As rochas arena-argilosas encontradas ocorrem na 
maioria das vezes, já transicionando para solos laterizados 

A norte da Folha SC 22-X-B, meio caminho de Couto Magalhães 
a Colinas de Goiás, encontra-se uma exposição de arenitos averme
lhados e conglomerados Estes são constituídos de seixos poligêni
cos, agregados por matriz arena-argilosa Os arenitos são averme-
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lhados com manchas brancas irregulares; são muito pouco compac
tos e agregados por material silte-argiloso; tais rochas foram inter
pretadas por Aguiar & Nahass ( 1 969) como pertencentes à Forma
cão Piauí Hasui, Abreu e Silva ( 1977) situaram-nas no Pré
Siluriano com a denominacão de Formacão Rio das Barreiras Neste 
trabalho, entretanto, foi. verificado que tais rochas são pós
paleozóicas e estão associadas aos extensos depósitos terciário
quaternários 'da área 

1 2 2 23 - Cobertura Sedimentar do Bananal 

Barbosa et a/ii ( 1966) referiram-se à cobertura sedimentar da ilha 
do Bananal como sendo "uma peculiar feição geológico
geomorfológica, correspondendo, provavelmente, a uma exceção 
na sedimentacão aluvial normal de um grande rio, requerendo, por
tanto, uma e;plicação à parte Como a jusante não há soleira dura 
formando nível de base local, julgamos tratar-se de uma área de 
subsidência diferencial, de caráter tectônico Quando relacionada 
no espaço com o Plioceno, vê-se que a sedimentação pleistocênica 
está embutida nele, havendo assim um degrau na passagem de uma 
para outra unidade". 

A cobertura em epígrafe caracteriza-se por pacotes arena
argilosos, geralmente inconsistentes, com colorações variadas, 
muitas vezes, em estágio avançado de lateritização. Ao longo do 
Braco Menor do Araguaia ou rio Javaés (afluente dextrógiro do rio 
Araguaia), nota-se a presença de arenitos e argilitos em estágio 
avancado de laterização, geralmente capeados por aluviões recen
tes No rio Formoso, afluente do Braço Menor do Araguaia ou rio Ja
vaés, evidencia-se uma rocha arenítica de coloração amerelo
acastanhada, muito oxidada, granulação grosseira, extremamente 
alterada, em avançado estágio de lateritização No rio Araguaia são 
vistos afloramentos de rochas antigas em Luciara e Santa Terezi
nha De uma maneira geral, a unidade morfológica da ilha do Bana
nal é caracterizada por uma planície fluviolacustre, com inúmeras 



lagoas e canais intermitentes com padrão de drenagem anastomo
sado, sujeitos a inundações locais em estações chuvosas Seus se
dimentos são mais antigos, e menos sujeitos a retrabalhamentos 
que as aluviões holocênicas, formadoras das planícies aluviais, en
contradas ao longo dos diversos rios que drenam a região 

Araújo & Çarneiro (1977) em estudos sísmicos na ilha do Bana
nal concluíram ser esta constituída por um substrato de rochas me
tassedimentares e/ou ígneas, localizadas na faixa de 1 70 a 320 m 
de profundidade Por outro lado, negaram a probabilidade da exis
tência de um graben que seria a estrutura condicionadora da acu
mulacão sedimentar 

E~ funcão da dinâmica fluvial e dos aspectos fisiográficos da 
Cobertura Sedimentar do Bananal, são reconhecidos basicamente 
dois componentes geomorfológicos: o primeiro seria a planície flu
vial propriamente dita, caracterizada pela presença de lagos de bar
ragens, lagos de meandros, meandros colmatados e diques fluviais; 
o segundo compartimento seria caracterizado por áreas de acumu
lacão, muito baixas, sujeitas a inundacões periódicas, constituídas 
e r{, sua maior parte por solos argilosos relativamente compactados 
(vide 2 - Geomorfologia) 

1 2 2 24 - Holoceno Aluvionar 

Na calha dos principais cursos formadores das bacias dos rios Xin
gu, Tocantins e Araguaia visualiza-se a presenca constante de pla
nícies aluvionares; são constituídas, essencialmente, por casca lhos 
inconsistentes, arenitos, siltitos e argilitos As planícies aluvionares 
mais extensas e largas acham-se localizadas ao longo do rio Ara
guaia e seus principais tributários Depósitos de terraço _são obser
vados em diversos pontos Na G0-134, no ribeirão Agua Suja, 
afluente pela margem direita do rio Tocantins, observa-se um con
glomerado de terraço com espessuras de até 5 m e 2 km de exten
são. A matriz deste conglomerado é principalmente arenosa, mal 
selecionada, com granulação variável de fina a grosseira, marcada
mente inconsistente Fragmentos rudáceos geralmente bem arre
dondados compostos de quartzo, quartzito e arenito ferruginoso es
tão caoticamente dispersos Em alguns trechos observa-se o desen
volvimento de um cimento caulínico com coloração cinza-prateado 

1 2 2 25 - Rochas Ígneas Alcalinas 

A) Generalidades 

Referências sobre rochas alcalinas no norte do Estado de Goiás fo
ram feitas por Lindenmayer & Lindenmayer ( 1971), abordando o 
nefelina sienito da "Serra da Estrela" (sic) localizado a sudeste de 
Paraíso do Norte de Goiás e intrusivo no Complexo Goiano Ostra
balhos da equipe do Projeto RADAMBRASIL na área em pauta não 
só constataram o corpo alcalino referido por aqueles autores, como 
também um outro corpo, alcalino de forma circular, com aproxima
damente 1 200 m de diâmetro, localizado a aproximadamente 
2 km a sudeste de Monte Santo 

Afloramentos desse corpo são vistos ao longo da rodovia G0-
364, a 21 ,8 km de Paraíso do Norte de Goiás, no sentido de Monte 
Santo, e em duas vicinais desta rodovia, sendo que a primeira, sain
do 20,5 km de Paraíso do Norte de Goiás para esquerda, é a estrada 
de acesso à fazenda Matona; e a segunda, a 18,5 km dessa cidade 
para a direita, atinge a fazenda São Sebastião Tanto na G0-364 
quanto nesses dois ramais aparecem extensos lajeiros de nefelina 
sienito de cor branca, com pontos pretos, ricos em magnetita 

O corpo referido por Lindenmayer & Lindenmayer (op cit ) tem 
forma tabular com aproximadamente 3,2 km de extensão, e situa
se ao longo de uma grande falha de direção NE-SO, provavelmente 
de caráter normal, localizada entre as cidades de Porto Nacional a 
SE, e Paraíso do Norte de Goiás a NO Pode ser atingido pela estrada 
de acesso à Agropecuária RECOMA, que tem direção N-S e liga as 
rodovias G0-262 e G0-364 É intrusivo no Complexo Goiano 

Os afloramentos das proximidades de Monte Santo exibem folia
cão concordante à xistosidade regional principal, caracterizada nes
te trabalho com S2 , o que leva à conclusão de ser este evento con
cominante ou logo posterior à primeira fase de deformação que afe
tou o Grupo Estrondo, e anterior à segunda fase Muito embora se 
tenha este relacionamento, estes corpos não foram bem caracteri
zados, bem como não foram feitas análises radiométr i c as em suas 
rochas, resultando ser duvidoso seu posicionamento estratigráfico, 
e portanto colocados fora de coluna estratigráfica 

B) Petrografia 

São rochas leucocráticas com textura granular, fina a média e estru
tura banda da incipiente A mineralogia consta principalmente de fél
sicos (feldspatos e feldspatóides), em meio aos quais adiciona-se 
abundante anfibólio com biotita subordinada Assim, alternam-se 
bandas ou faixas descontínuas, irregulares e finas, essencialmente 
félsicas, com aquelas mistas compostas de feldspato, feldspatói
des, hornblenda e biotita, com a magnetita disseminada 

A existência de feldspatóide é sugerida já em amostra de mão 
pela ausência de quartzo e pela feição geral das amostras que lem
bram rochas alcalinas feldspatoidais bandadas Esta sua feição 
IJanrleada leva a classificá-las como gnaisses alcalinos 

Seus principais constituintes são o plagioclásio (albíta), o micro
clinio e a nefelina, com os varietais representados por escapolita e 
anfibólio sódico, enquanto que biotita, cancrinita, carbonato, zir
cão, opacos e sericita são acessórios, aparecendo, eventualmente, 
a granada melanita 

Os gnaisses alcalinos são constituídos por um agregado grano
blástico poligonal, alongado e orientado, no qual notadamente os 
minerais principais (feldspato, nefelina) mostram-se estirados impri
mindo à rocha uma textura orientada 

Assim, muitas vezes, tal agregado granoblástico orientado e fel
sítico compõe-se alternadamente de faixas mais ricas em microclí
nio e faixas mais ricas em albita, adicionando-se a este conjunto 
agregados orientados de escapolita e anfibólio 

Outras vezes, a rocha é predominantemente constituída por pla
gioclásio (albita), sendo que o microclínio, a nefelina e a escapolita 
formam faixas ou zonas de maior concentração, e a biotita acentua 
a textura orientada já incipiente mente marcada pelos minerais félsi
cos 

No plagioclásio a geminação mais frequente é segundo Carls
bad, embora sejam observados alguns cristais geminados segundo 
a lei da Albita, sendo a composição do plagioclásio em torno de 
An 30 34 O microclínio no geral apresenta um excelente sistema de 
geminação Albita-Periclíneo A nefelina comumente exibe abundan
te alteracão para cancrinita, muitas vezes englobando poiquiloblas
ticamente cristais pequenos de microclina e albita O anfibólio é do 
tipo sódico, pertencendo à série eckermanita-arfvedsonita, varian
do pleocroicamente do verde-azulado-escuro a castanho Sericita e 
carbonato desenvolveram-se como produtos de alteração dos felds
patos 

Os arfvedsonita-biotita gnaisses são representados por um agre
gado granoblástico quartzo-feldspático com o qual se associam an
fibólio e biotita em quantidades subordinadas 

Em um dos afloramentos registrou-se um veio pegmatóide alcali
no provavelmente portador de leucita Neste veio o álcali-feldspato 
tem estruturacão pertítica bem desenvolvirla (microclínio pertítrco) 
Os feldspatóides são nefelina e leucita(7), enquanto que a zeólita 
parece tratar-se de lecilandita A nefelina ocorre corno cristais gra
nulares associados ao feldspato e pontilhados por produtos de alte
racão A leucita (7) e a zeólita ocorrem principalmente nas proxirni
da.des dos contatos entre o veio e a rocha A leucita (?)invade aro
cha envolvendo os minerais desta corno uma espécie de matriz, en
qua~to a zeólita forma concentrações locais, invadindo ora a rocha 
ora o feldspato alcalino 

1 2 2 26 - Rochas Básicas e Ultrabásicas 

A) Generalidades 

Neste tópico agruparam se rochas da linhagem básico-ultrabásica 
com ou sem efeitos metamórficos, que não têm posicionamento de
finido na coluna estratigráfica proposta para a Folha em epígrafe 
Apresentam-se primordialmente sob a forma de diques com espes
suras e orientacões varióveis, além de raros e pequenos corpos de 
dunitos e xistos. verdes não representáveis na escala de mapeamen
to adotada Excluem-se aqui aquelas que constituem as Básicas e 
Ultrabásicas Tipo Quatipuru e a sequência vulcanossedimentar do 
Grupo Serra do I na já, visto que as mesmas fazem parte do esquema 
evolutivo dessas unidades, e portanto carecerem de tratamento rso
lado Os diques de diabásio acham-se praticamente encaixados em 
quase todas as unidades, com distribuicão aleatória Essas rochas 
têm maior concentracão na Suíte Intrusiva lpueiras, e mais esparsa
mente nos domínios do Complexo Xingu 
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No leito do rio Araguaia, mais precisamente na porção com
preendida entre 8oS e a cidade de Santana do Araguaia, Folhas 
SC.22-X-B e SC.22-X-A, foram verificados frequentes diques de 
rochas básico-ultrabásicas pouco alterados e isentas de metamor
fismo Os tipos petrográficos individualizados foram diabásios, ga
bros, microgabros e raros andesitos. Na região da fazenda Água 
Boa, localizada nas faldas da serra do Carmo, tendo a oeste uma fai
xa de granulitos ocorrem piroxênio hornblenditos, gabros, meta
quartzo dioritos e metaquartzo andesitos, que foram sujeitos a me
tamorfismo de baixo grau (fácies xistos verdes) A anisotropia de al
gumas dessas rochas parece mesmo resultar de fenômenos dina
mometamórficos Os termos ultrabásicos, mais raros, foram visuali
zados na margem esquerda do rio Areias, estrada Porto 
Nacionai-Pindorama, onde se tem faixa de xistos verdes com uns 
4 m de desnível topográfico nos barrancos desse manancial, repre
sentados por um clorita xisto (ou cloritito), com planos de foliação 
irregulares e finos, com atitudes N22 o E/46 °SE Além dessas litolo
gias foram mapeadas pelo Projeto Leste do Tocantins-Oeste do 
São Francisco (Costa et alii, 1976) duas camadas duníticas no leito 
do rio Manuel Alves da Natividade nas proximidades da foz do rio 
São Pedro, encaixadas em rochas do Complexo Goiano Datações 
não foram efetuadas nestes tipos litológicos No que concerne aos 
diques de diabásio, acha-se plausível estender-se os dados K/Ar ob
tidos por Almaraz (1967) no curso médio do rio Tocantins para a 
área em apreço, quando encontrou valores de 495 e 225 MA Ba
seado nisso, concluiu por um vulcanismo básico no Eopaleozóico, e 
outro que guarda relação com o que afetou os sedimentos das Ba
cias do Parnaíba e Amazônica Dados concordantes de 500 e 2 2 5 
MA foram auferidos por Gomes, Cordani e Basei (1975) para as ro
çhas básicas da serra dos Carajás, o que os levou a admitir a exis
tência de pelo menos dois episódios de fracionamentos e intrusões 
de diques de rochas básicas (diabásio) naquela região Quanto às 
rochas ultrabásicas, Costa et alii ( 1976) as enquadraram no Pré
Cambriano IV (Grupo IV - Complexo Metamórfico-Migmatítico) 

B) Petrografia 

Estudos petrográficos foram feitos para rochas dia básicas e aquelas 
ocorrentes junto à fazenda Água Boa Quanto às ultrabásicas, têm
se apenas descrições macroscópicas 

I Diabásios 

São rochas melanocráticas de granulação fina a média, estrutura 
maciça e textura do tipo ofítica-subofítica, sendo a intersertal pou
co frequente; esse fabric é dado à presença de ripas de plagioclásio 
densamente intercrescidas e uma massa fina de minerais granulares 
ferromagnesianos Magnetita ocorre como cristais diminutos e dis
seminados Estudos microscópicos revelam que a mineralogia des
sas rochas consta de plagioclásio, piroxênio (augita-pigeonita) e oli
vina como minerais principais, tendo como acessórios hornblenda, 
clorita (bordas de alteração da olivina), biotita, apatita e opacos 
Tais rochas caracterizam-se por um intercrescimento denso de pla
gioclásio prismático, onde se associam piroxênios tabulares e ane
drais (com bordas de uralita, e às vezes transformando-se em anfi
bólios) e grãos aproximadamente equidimensionais de olivina As ri
pas euedrais e subedrais de plagioclásio ora são bem desenvolvidas 
e intercrescidas de modo a englobar os grãos de piroxênio numa 
textura subofítica perfeitamente caracterizada, ora são diminutas e 
envolvidas ofiticamente pelo piroxênio O plagioclásio ocorre mui
tas vezes zonado, com variações composicionais entre An 29 40• 

muito embora sendo bastante comuns cristais com compo~sição 
An44 

11 Piroxênio hornblendito 

São rochas que revelam textura granular xenomórfica Seus mine
rais constituintes são hornblenda e lamprobolita, clinopiroxênio em 
geral inalterado, e plagioclásio totalmente saussuritizado A estru
tura é caracterizada por bandas dominantemente máficas e bandas 
dominantemente félsicas O anfibólio associado é por excelência a 
lamprobolita 

111 Gabros 

São rochas com textura subofítica, tendo variações que sugerem 
texturas de acumulação Seus constituintes minerais são piroxênio 
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(augita-pigeonita), plagioclásio, hornblenda, lamprobolita, clorita, 
quartzo, cummingtonita, além de opacos e apatita como acessó
rios. As quantidades relativas piroxênio-plagioclásio e clorita são 
muito variáveis; a clorita enriquece-se sobremaneira naquelas 
amostras onde o piroxênio decresce em quantidade. O piroxênio 
apresenta-se invariavelmente inalterado, e naquelas amostras onde 
ocorre com maior enriquecimento, tende a formar cristais xenomór
ficos associados em agrupamentos alongados Os anfibólios primá
rios são lamprobolita e hornblenda, a primeira bem mais abundante 
que a segunda, apresentando-se em cristais bem preservados ou 
transformados parcial a totalmente em cummingtonita Os opacos 
atingem enriquecimentos da ordem de 5 a 1 0% nas amostras, 
encontrando-se entre eles belos exemplos de ilmenita zonada O 
quartzo acha-se subordinado e parece ter sido introduzido por pro
cessos pós-consolidação 

IV Metaquartzo-dioritos e metaquartzo-andesitos 

São rochas que exibem textura ofítica obliterada por metamorfismo 
e localmente granoblástica ou fortemente cataclasada A mi
neralogia consta de anfibólio (hornblenda, tremolita-actinolita e lam
probolita), plagioclásio saussuritizado, quartzo, biotita castanho
pálido fortemente cloritizada, além de apatita e opacos O quartzo 
perfaz entre 5 e 1 O% das amostras 

V Xistos verdes 

São rochas de coloração verde-clara, xistosas, compostas principal
mente por la melas de clorita e secundariamente talco Observam-se 
concentrações de óxido de ferro e/ou manganês. 

VI Dunitos 

São rochas cinza-esverdeado a cinza-escuro, muito densas, de gra
nulacão fina a média, sem orientacão perceptível, com textura gra
nula; média. Constituem-se essen~ialmente de olivina parcialmente 
serpentinizada, anfibólio (tremolita, resultante da alteração de olivi
na), espinélio (hercynita verde-escuro), além de serpentina (resul
tante de alteração da olivina) e clorita 

C) Análises químicas 

Foram analisadas quimicamente trinta e duas amostras, cujo trata
mento encontra-se explicitado no tópico 1 2 2 4, F, referente ao 
Grupo Serra do lnajá, genericamente caracterizadas como outras 

1.3 - ESTRUTURAS 

1 3 1 - Generalidades 

Os elementos estruturais mais destacados nas plataformas são as 
bacias e arcos Dentre as bacias, Muratov ( 1974) admitiu quatro ti
pos denominados: sinéclises, aulacógenos, subsidências pericrató
nicas e anfíclises Na área estudada, em domínios da Plataforma 
Amazônica, desenvolveram-se estruturas do tipo graben e horst, 
principalmente durante os estágios de transição e pós-estabilização 
plataforma\ São elementos controlados por falhas presentes no 
embasamento, edificando feições lineagênicas preferencialmente 
alinhadas segundo NO-SE e NE-SO, ocorrendo nos blocos abatidos 
o preenchimento por vulcânicas e sedimentos Além disso, estrutu
ras controladas por falhas anelares (ring faults), seguidas de efu
sões, intrusões e sedimentacão, são comuns na plataforma 

O principal agente respo~sável pela tectônica de blocos estabe
lecedora dos grandes falhamentos é o componente vertical, geran
do nas rochas plásticas os dobramentos, que também são causados 
por intrusões. Os movimentos diferenciais da crosta possibilitaram 
a ascensão e fluxos de massas ígneas, associadas às falhas anela
res e lineares, resultando no estilo de dobramento do tipo block fol
ding (Beloussov, 1959) 

Portanto, na área em pauta, as coberturas sedimentares e vulcâ
nicas apresentam estruturação controlada por falhas lineares ou 
anelares edificando sinclinais e anticlinais Na serra Cubencran
quém a cobertura sedimentar e as vulcânicas bordejantes parecem 
estar, grosso modo, controladas por falhas anelares, dispostas de 
modo a engendrar uma possível caldeira de subsidência Estruturas 
perfeitamente circulares estão presentes na extremidade ocidental 
da serra do lnajá; no interior dessa estrutura anelar diferencia-se 



uma zona arrasada, representada por instrusões ígneas Para 
Sveshnikova ( 1969) os complexos magmáticos em anéis são fre
quentemente acompanhados por outros corpos magmáticos, asso
ciados com os elementos principais da estrutura tanto no espaço 
como no tempo. Tais corpos são: 
- estruturas vulcânicas do tipo central, formadas por fluxo ao lon
go das fissuras em anel e falhas lineares; 
- corpos aglomerados e pipes vulcânicos dispostos ao longo dos 
elementos rupturais principais; 

grupos de sil/s, !acólitos e lapólitos; e 
- grupos de stocks 

Na área da Folha SC 22, os corpos graníticos em geral têm di
mensão de stocks e suas rochas apresentam texturas pórfira, fina a 
grosseira, algumas vezes rapakivítica e granofírica Sveshnikova 
(op cit ) admite que os complexos magmáticos deste tipo foram 
formados sob condições geológicas específicas, ou seja, em plata
formas estabilizadas e blocos estáveis de regiões dobradas, e são 
causadores de estruturas positivas (domas, braquianticlinais, etc ) 
e estruturas abatidas, tipo caldeira de subsidência Montalvão et alii 
( 1 97 5), quando estudaram o vulcanoplutonismo Uatumã na parte 
norte da Plataforma Amazônica, mostraram estruturas circulares 
formadas por ring dykes e necks, bem como importante caldeira de 
subsidência, ocorrente no rio Pitinga, afluente do rio Uatumã. 

As coberturas sedimentares e o vulcanoplutonismo, mapeados 
na área em pauta, nos domínios da Plataforma Amazônica, são pro
dutos de reativações plataformais durante um considerável espaço 
de tempo O estilo de dobramento principal é idiomórfico, sendo o 
tipo b/ock folding não muito evidente, como o são na área da Folha 
SC 21, vizinha a oeste, estudadas por Silva et alii ( 1980) e Montai
vão et alii (1979c) O variado número de estruturas aqui apresenta
das teve sua identificação apoiada, fundamentalmente, nos pa
drões texturais-estruturais visualizados nas imagens de radar. e, 
quando possível, comprovadas no campo Denotando ora caráter 
regional, ora local, tais feições refletem, primordialmente, a tafrogê
nese a que foi submetida a entidade geotectônica em que estão im
pressas Os principais elementos estruturais identificados foram de
nominados de Lineamentos Tapirapé-lriri, Juruna-Gradaús, Mu
ruré e Transbrasiliano, a Geossutura Tocantins- Araguaia bem co
mo a Estrutura do Bananal Associados ou não a esses. 
apresentam-se estruturas locais, as quais serão discutidas indivi
dualmente, a seguir. 

1 3 2 - Estruturas regionais 

1 3 2 1 - Lineamento Tapirapé-lriri 

Este lineamento, de grande expressão na área, tem mais de 450 km 
de extensão, cortando-a quase diametralmente na direção SE-NO 
A sudeste esta feição lineagênica desenvolve extensas faixas de 
cataclasitos nos domínios do Complexo Xingu, através de um de 
seus elementos aqui definido como a Falha Palestina- São Marcos 
Em sua porção central controla o curso do ribeirão da Paz e rio Xin
gu, e limita a escarpa sudoeste da serra da Paz, através da falha ho
mônima A noroeste da área em questão, orienta nitidamente as 
serranias de vulcânicas através da zona de falhamentos do Xinxim e 
culminando com a magna Falha do lriri que controla o rio do mesmo 
nome Em sua área de atuação afetou litologias do Complexo Xingu 
e formações lriri, Gorotire e eubencranquém Sua reativação em 
épocas posteriores é evidenciada pela configuracão de dobras sin
formais edificadas em rochas da Formação Cubencranquém, nos 
domínios da serra dos Mutuns 

A distribuição desse lineamento na direção SE-NO é paralela à 
dos lineamentos lriri-Martírios (Silva. G G da et a/ii, 1974), São 
João da Barra- Teles Pires e Arinos- Aripuanã (Silva, et a !ti, 1980), 
feições estruturais de grande importância Sua intersecão com o Li
neamento Juruna- Gradaus pode ser responsável p~la formação 
da Estrutura de Cubencranquém, localizada na Folha SC 22-V-B 

1 3 2 1 1 - Falha Palestina- São Marcos 

Este elemento ruptura!, caracterizado por um sistema de falhas SE
NO. inicia-se nas proximidades da localidade de Santa Terezinha, 
estendendo-se com essa direção pelo canto NO da Folha SC 22-Z
A, adentrando nas Folhas SC 22-V-D e Se 22-Y-B, onde controla o 
curso do córrego São Marcos Desenvolve extensas faixas de cata-

da sitos que edificam zonas serranas, bem representadas pelas ser
ras da Palestina e da Cobrinha, e imprime "lineações de fratura" na 
serra do Matão. Tem aproximadamente 140 km de extensão e afe
ta as rochas do Complexo Xingu e vulcânicas da Formação lriri 

1 3 2.1 2- Falha da Paz 

Esta zona de fraqueza é de grande magnitude, pois começando 
aproximadamente no centro da Folha Se 22-V-D controla o ribei
rão da Paz; orienta nitidamente feições sérreas edificadas por sedi
mentos da Formação Gorotire; limita a escarpa sudoeste da serra 
Paz, além de exercer um perf~ito controle do rio Xingu entre as Fo
lhas se 22-V-D e Se 22-V-B Nas porções centro-norte e nordeste 
da Folha Se 22-V-D aparecem dobras sinformais em domínios aflo
rantes da Formação Cubencranquém, atribuídas em parte a estafei
ção ruptura! Tem aproximadamente 1 70 km de extensão, afetan
do litologias do Complexo Xingu, Formação lriri, Formação euben
cranquém e Formação Gorotire (Fig 1 60) 

1 3 2 1 3 - Falha do Xinxim 

Importante zona de falhamentos localizada na Folha SC 22-V-A, 
que empresta o nome do córrego Xinxim sem no entanto controlá
lo tectonicamente Tem aproximadamente 80 km de extensão e 
atinge litologias do Complexo Xingue Formação lriri Alguns corpos 
da Suíte Intrusiva Rio Dourado parecem estar associados a esta zo
na de falhas, quando é seccionada ortogonalmente por paráclases 
na direção NO-SE 

1 3 2 1 4 - Falha do lriri 

Denominação devida a Silva, G G da et alii 11974) para esta impor
tante falha localizada a leste do rio Cateté, na Folha SB 22-Y-C e 
oeste do rio lriri na Folha SC 22-V-A, com extensão aproximada de 
1 50 km na direção predominante NNO-SSE Segundo esses auto
res, a importância geológica dessa estrutura reside no fato de trun
car a "foliacão de fratura" das rochas da Formacão lriri, de direcão 
ONO, constituindo um contato por falha dest~ formação co~ o 
Complexo Xingu Esta feição estrutural na área em pauta atravessa 
a Folha se 22-V-A de sul a norte. adentrando na área da Folha 
SB 2 2 Araguaia Desenvolve nestes domínios um conjunto de cris
tas de cataclasítos e parece ser uma fronteira geológica, à ocorrên
cia de vulcânicas para o ocidente, uma vez que a leste essas rochas 
apresentam grande expressividade, o que não acontece a oeste 
Além disso, aparentemente controla o rio homônimo 

1 3 2 1 5 - Sinclinal da Serra dos Mutuns 

Trata-se de estrutura tectônica orientada segundo SE-NO 
Encontra-se flanqueada por falhas normais que denunciam reativa
ção de pretéritas paráclases do substrato polimetamórfico; seu ei
xo, com sentido S25"E. exibe apenas suave caimento Neste senti
do esta estrutura coalesce com outras de menor expressão, sempre 
resultantes de efeitos de uma tectogênese epirocinética; as rochas, 
via de regra, mostram-se fraturadas e, não raro, recristalizadas 
(Fig 1 60) 

1 3 2 2 - Lineamento Mururé 

Esta designação foi concedida pela serra do Mururé para caracteri
zar o sistema de falhas que, rumando em direção SE-NO, têm seu 
início nos domínios da fazenda Vale do Rio Cristalino, atravessando 
o extremo nordeste da Folha SC 22-V-B, embrenhando-se na Folha 
SB 22 Araguaia Os principais elementos de sua definição são as 
Falhas do Dezoito e do Mururé: este elemento ruptura!, juntamente 
com os outros mencionados, mostra com clareza que a Plataforma 
Amazônica foi submetida em tempos pretéritos a uma intensa movi
mentacão vertical que possibilitou a ascensão de material magmáti
co até ·a superfície A observação do mapa geológico anexo mostra 
claramente que esta zona de fraqueza afetou litologias do Comple
xo Xingu, das Formações Gorotire e Cubencranquém e do Supergru
po Uatumã, tendo sido afetada pela tafrogenia que estruturou o Li
neamento Juruna-Gradaús 

Na serra do Mururé, por exemplo, esta feição lineagênica permi
tiu o desenvolvimento de extensos cataclasitos, também muito dis
seminados no centro-norte da Folha se 2'2-V-B A presença de al
guns corpos graníticos na interseção do Lineamento 
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Regil)o da Sincli n~l (lo~ M u luns, situada na porçiio nOr<)CSIC da Folh;j se. 22· 
V·D; a Mea ern ques tão All r<tngc li tologtas do Complexo XiO!JU (pr_x) e <tas 
Fo11nacõcs lrin (p,;:,,), Goro tire (pi.=yoJ c Cubenctanqu(,m (pE:cl: tr;-tta se de 
árcit de interf~rênc:itl entre o Lint!ilrncnto Jurun~ GradaUs e o lineiJmcn to 
Taptrapé - lriri; "Sincltnal elos Mutuns é uma cslrutura destacável, orientada 
segundo SE -NO. e re>:ltllonrc da reiitlvaç3o de anltgas cic:n arizes impressas no 
Complexo Xmgu; é composta por arcOseos, art!rlti<>S lilicos e tufo~, os quots. 
pelo padrão textura! que ~)(ihcm. denotiiO"I dura d•stln,:Jto Am rclacão às une 
dades r.orl"' que estão tHI._H:Ionadas. No Ct~n1o NO da iiQlHit rt Formacão CubHt"' 
CIIH'IQt..tém denota P<-H.triio le)(tuf:il e esl rutural hfHll riisrinro daquele:-:; d t• For 
lllDCão Gorotirc, cnrâo repr~~t!utadn por um fl lcm ot1tO sérreo teetonicamente 
OrtP.ntado segunt'lo SE NO Jlt 1t F011l)<Jc5n Cubencr;tnql t6lrl rc p rese nt~ urn ' " 
levo em franc<.t d1ssccar.Ho. r a v1 n~1do. rn ostran(lO r:litras oncJuiBcõt:os c ujos ( H 

xos têrll h~cos canH~nto:.; para SSO. A FornlfJc3o lnrt <t~now rtJicvo ondulado# 
em fr<1nco procP.sso de d•sspc:;.u:;•o. observando -.;p Que suas carnr.: tedslicas 
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geOtllOrfoi6;Jica!=â r-tpt e~tH1turn um menor <.-Jdcnsamento no r~iVI I"'l i.Jil iC OtO resul· 
tado da ll1<Jior resistênc ia aos fatores de nattJrAz<-t g lip logcnética. Os tu l o~ 111 
crist.alovítreos enSJIOhH dos n~ Forma cão h1ri (pC (') i L por outro ltidO, re velam 
um conspícuo lr ê.ltUram<•nto pratiCAmente Ort ononal, re flexO da interferência 
dos lineamentos Juruna -Gracfaüs e lriri - Taptrapé. Esta última fetcAo tafro 
gêruca, oricnlada segundo SE NO. exerce um COfllrole perfeito sohr.- o c:ursn 
do rio Xinguem CvJ\.tS funrgens podern sHr t~t1CQnlradas extens-.-ts faixas de ro
c has cataclltstn:;,~s . O Complexo Xingu. por outro lado. dP.1101a um padr~o tAx 
tural mon61ono, 1nnahdarJe cin1<.1 médio. refletindo n intcnsn roupaç,em floms 
ta l <tue se ussOCIA, con' frt!qüência , a u l'fl IHtOssoln vermelho·arn~-tr l;! l ~•dO . Co· 
n1o C fãcil visu:;~ l i 1or. i1 docurnenti1rJio r~• dDrnramétriea utili7cJdu pelo Projeto 
RADAMBRASIL é dA sum;., impor lància n;l trlP.nti ficnç5o das unidades geolóyi 
C<ls 11 0 região All1<tdu>i~a . Imagem SLAR Oblida em 1975.'1976. RAD/\M 
BRASIL. Folho SC.22 ·V ·D. Fs(:<ll~ ~proximada 1 . ?50.000. 



-For~ Cubencranquém Atttude de camada ~alha de desloaamemo honzontal 

~·l<P: (!~. ~ntb(la1 çom. P1<Jfi!Jê. : : : 
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Juruna-Gradaús e o lineamento em epígrafe leva a aventar a possi
bilidade de que tais zonas de fraqueza propiciaram o emplacement 
desses corpos 

1.3 2 2.1 - Falha da Serra do Mururé 

Feição ruptura! de direção NO-SE com mais de 90 km de extensão. 
Caracteriza-se por ser o elemento delimitador da borda nordeste da 
serra homônima, Folha SC.22-V-B, quando põe diretamente em 
contato a seqüência sedimentar da Formação Gorotire e a associa
cão petrotectônica do Complexo Xingu Seu provável caráter nor
mal é evidenciado pelos alcantis com mais de 200 m de desnível 
apresentado por aquela borda serrana Ao longo de sua linha de 
atuacão afetou rochas do Complexo Xingu, Formacão lriri e Forma
cão Gorotire Aparentemente coloca em contato te~tônico a Forma
Ção Gorotire e o Grupo Serra do lnajá (Fig. 1 1 0). 

1 3.2 2 2 - Falha do Dezoito 

Outro elemento rúptil pertencente ao Lineamento Mururé, esta pa
ráclase foi definida por Almeida et alii ( 1979) atribuindo-lhe no ma
pa fotogeológico extensão de 1 5 km, e que na porção leste da Fo
lha SC.22-V-B seria elemento de destaque em relacão ao conjunto 
de falhameritos NO-SE A excelente visão de conju~to proporciona
da pelas imagens de radar possibilitou vislumbrar uma maior área de 
atuação deste falhamento e, conseqüentemente, aumentar sua ex
tensão Em seu extremo sudeste colocou em contato os sedimen
tos da Formação Gorotire e do Complexo Xingu, e segue na direção 
NO-SE, afetando remanescentes erosionais da Formacão lriri. Tem 
cerca de 80 km de extensão (vide Fig 1 .1 0). · 

1 3 2 3 - Lineamento Juruna-Gradaús 

Essa grande feição lineagênica, com direção geral NE-SO e exten
são superior a 400 km, ultrapassa os limites da área, indo delimitar 
o Graben da Serra Formosa de Silva, G H. et alii (1980) na área da 
Folha SC 21 Juruena A sudeste afeta a seqüência vulcanossedi
mentar da Formação Cubencranquém, responsável pela edificação 
de dobras nos domínios dessa unidade. Segue configurando um pa
drão retilíneo na direção nordeste atingindo as Formações lriri, Go
rotire e Cubencranquém, e a associação petrotectônica do Comple
xo Xingu Na extremidade nordeste edifica a serra dos Gradaús, e 
em sua porção central cruza o~togonalmente com o Lineamento 
Tapirapé-lriri, cuja interseção, provavelmente, é o agente respon
sável pela construção da magna estrutura de Cubencranquém. Per
tence a esse lineamento o sistema de falhas, aqui definido como a 
Falha do Dourado Aparentemente é truncado pelo Lineamento Mu
ruré, onde possivelmente possibilitou a ascensão de massas graníti
cas tais como aqueles da Suíte Intrusiva Redenção 

1 3.2 3 1 - Falha do Dourado 

Este sistema de falhas, longo de cerca de 270 km, tem direção SO
NE e encontra-se em grande parte na Folha SC 22-V-B e no extremo 
nordeste da Folha SC 22-V-D Afeta rochas das Formacões lriri, 
Gorotire e Cubencranquém, bem como as do Complexo Xi~gu Essa 
denominação foi emprestada do curso de água homônimo, que aliás 
não é controlado por esse importante elemento ruptura!; a escarpa 
sudeste da serra da Paz é controlada tectonicamente por essa fei
ção lineagênica que parece denotar rejeito vertical 

1.3.2 3.2- Sinclinal do Ariranhas 

Neste trabalho a designação supra é utilizada para caracterizar os 
sedimentos tectonicamente dobrados, cortados pelo córrego das 
Ariranhas, afluente sinistrógiro do rio Xingu Como bem ressaltam 
os documentos radargramétricos, as rochas em questão denotam 
feição sinclinorial complexa com eixo principal segundo SO-NE; na 
altura da corredeira de Pedras, a imposicão da movimentacão SE
NO imprimiu-lhe um débil redobramento: fazendo com qu~ o eixo 
principal sofresse uma considerável inflexão para NO A presença 
de riolitos e tufos na região nuclear dessa megadobra, cedendo lu
gar a arcóseos nas porções marginais, vêm demonstrar a existência 
de intercalações de vulcânicas nos arcóseos da Formacão Cuben-
cranquém (Fig. 1.61 ). · 
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1 3 2 3 3 - Sinclinal de São Pedro 

A estrutura em questão recebeu o nome do rio homônimo, afluente 
da margem esquerda do rio Xingu Apresenta forma, grosso modo, 
retangular, tendo sido energicamente afetada pelos elementos rup
turais do Lineamento Juruna-Gradaús As paráclases de direção SE
NO mostraram também terem sido reativadas, visto que as cama
das exteriores à estrutura mostram postura essencialmente movi
mentadas, com mergulhos centrípetos, enquanto na porção central 
são horizontalizadas; a essas estruturas, Barbosa et ali i ( 1 966) de
nominaram cubas Ao que foi dado observar pelos autores deste 
trabalho, tal estruturação se deve principalmente à conjugação dos 
fendilhamentos SO-NE e SE-NO conspicuamente desenvolvidos no 
substrato polimetamórfico da área em questão, reativados em pe
ríodos subseqúentes (Fig 1 61). 

1 3 2.4 - Lineamento Transbrasiliano 

Sendo uma das mais importantes feições lineagênicas ocorrentes 
na área em pauta, o Lineamento Transbrasiliano foi definido por 
DNPM ( 197 5a), considerando que tal elemento estrutural atraves
sa o Brasil de nordeste a sudeste, prosseguindo em direção aos ter
ritórios do Paraguai e Argentina, com extensão superior a 
2. 700 km. O DNPM (op cit ) admite ainda que esta zona de fraque
za foi estabelecida no Pré-Cambriano, com reativações até o Cretá
ceo Superior Relacionados a este lineamento estariam o complexo 
de rochas de filiação alcalina representado pelo Grupo lporá, bem 
como grande número de intrusivas e extrusivas ácidas (granitos, 
granodioritos e quartzo-pórfiros) ocorrentes na porção sudoeste do 
Estado do Mato Grosso com idade pós-Grupo Cuiabá Além disso, o 
DNPM (op cit ) adverte que na região sul-sudoeste da Bacia do 
Maranhão-Piauí (Parnaíba) ocorre uma zona de interferência de fa
lhamentos onde foram detectados corpos intrusivos ultrabásicos 
mesozóicos (incluindo quimberlitos) e várias estruturas circulares 
dé natureza desconhecida 

Na área da Folha SC 22, o Lineamento Transbrasiliano atraves
sa o seu canto sudeste, vindo ali estabelecer o Graben de Santo 
Antônio, a Falha Monoel do Carmo, a Falha do Morro do Lajeado, e 
várias fraturas menores, desenvolvendo extensas faixas de rochas 
cataclásticas, bem como estruturas dobradas, mormente na área 
de ocorrência do Grupo Santo Antônio 

1.3 2.4 1 - Graben de Santo Antônio 

Esta fossa tectônica localiza-se na porção central da Folha SC 22-
Z-D, contando com aproximadamente 60 km de extensão na dire
ção NE-SO e largura máxima de 1 O km (Fig 1. 62). Na parte central 
do graben, encontram-se os metassedimentos do Grupo Santo An
tônio, associados com corpo granítico da Suíte Intrusiva lpuei
ras (bloco abatido). Nas partes externas ocorrem as litologias 
do Complexo Goiano Reativações posteriores ao seu estabeleci
mento parecem ser evidenciadas pelo desenvolvimento de dobras 
sinformais e antiformais nos domínios do Grupo Santo Antônio, 
com seus eixos concordantes com a direcão do Lineamento Trans
brasiliano, além de ter edificado um padrãÓ de cristas alinhadas com 
aquela direção 

O elemento causador desta estrutura tafrogênica pode 
relacionar-se ao arqueamento positivo (upwarping) da faixa de ex
posição dos anatexitos e migmatitos do Complexo Goiano. 

1 3.2 4.2 - Falha do Morro do Lajeado 

A principal evidência para caracterização desta zona de falhamen
tos encontra-se no morro do Lajeado, onde está instalada a estação 
de televisão de Porto Nacional. Ali, testemunhos erosivos das For
macões Serra Grande e Pimenteiras, a cerca de 225 m de cota rela
tiv~ e cerca de 70 m de espessura, ocorrem capeando litologias do 
Complexo Goiano, bastante cisalhadas A isto associa-se o fato de 
que, em Porto Nacional, o rio Tocantins apresenta em suas margens 
afloramentos de rochas da Formação Serra Grande, o que estabele
ce para esse falhamento, um caráter normal com rejeito da ordem 
de 1 50 m. Serve de contato por uma extensão de 30 km entre o 
Complexo Goiano e a Formação Pimenteiras e aparentemente foi 
obstáculo para a sedimentação terciária em sua extremidade sul. 
Possui aproximadamente 50 km de extensão na direção NO-SE 
(Fig. 1 62) 



1 3 2 4 3 ~ Falha Manoel do Carmo 

Localizada no canto sudeste da Folha SC 22-Z-B, esta falha coma 
com mais de 50 km extensão na direção NE-SO, provavelmente 
responsável pela feição alinhada da serra homônima Parece ser de 
caráter normal, colocando em contato, a sudeste, os metassedi
mentos do Grupo Santo Antônio e do Complexo Goiano. Ao longo 
da rodovia G0-262 encontram-se evidências de sua atuação, pela 
presença de grande quantidade de blocos de cataclasitos e miloni
tos. Afeta litologias do Grupo Santo Antônio, Complexo Goiano e 
Formação Monte do Carmo. 

1 3.2.5 ~ Estrutura do Bananal 

Barbosa et alii ( 1966) julgaram que a ilha do Bananal poderia ser 
uma área de subsidência diferencial de caráter tectônico Entretan
to ao tratarem do segmento sul desta unidade Barbosa et alii ( 1969) 
atribuíram-lhe o epíteto de "planície do Araguaia"; admitindo que 
sua gênese fosse condicionada a fatores de ordem geológico
geomorfológica julgaram, especuléltivamente, ser tal feição " cor
respondente a uma fossa interior, limitada a norte pelo dique de dia
básio de Santa Maria das Barreiras, travessões esses que poderiam 
constituir o nível de base causador do aluvionamento do Bananal" 
O DNPM (1975a, b), fundamentando-se nos relatos de Barbosa et 
alii ( 1966, 1969). sugeriu que um simples perfil gravimétrico eluci
daria a questão da estrutura em epfgrafe Anunciou ainda que o vas
to aluvionamento seria função das corredeiras ocorrentes a partir de 
Áraguacema para jusante H ales ( 1976) apresentou um mapa de 
isoanomalias magnéticas para o segmento sul da estrutura em pau
ta, compreendido entre os paralelos 1 2 o e 14 o Lat. S; dos Parâme
tros mangnetométricos, inferiu ser tal entidade edificada a partir 
"de uma tectônica do tipo horst e graben" com eixo, aproximada
mente, SO-NE Concluiu ainda pela existência de uma pilha sedi
m'entar, devoniana, da ordem de 3.000 m, repousando em um 
substrato composto por rochas dos Grupos Araxá ou Tocantins 
Posteriormente, este autor estabeleceu parâmetros correlativos en
tre as características magnetométricas da "Fossa Araguaiana da 
Ilha do Bananal" e um pequeno segmento da "Bacia do Pantanal no 
Estado do Mato Grosso". Com o objetivo de verificar as possibilida
des petrolíferas de tal área, Araújo & Carneiro (1977) executaram 
um estudo geológico-geofísico negando a existência de graben na 
área em questão 

Do exposto depreende-se, facilmente, que a estrutura em apre
ce apresenta polêmica quanto à sua estruturacão e status estrati
gráfico Pelos mesmos motivos já apontados p~los autores que pre
cederam a apresentação desse trabalho, a interpretação aqui pro
posta poderá em tempos futuros sofrer algumas modificações A 
tectônica epirocinética a que foi submetida a Plataforma Amazônica 
deixou profundas cicatrizes. Como reflexo dessa tectogênese, tem
se, por exemplo, o registro de três grandes lineamentos no retângu
lo de que trata este trabalho No caso específico, o Lineamento Mu
ruré é de importância ressaltável; apresentando direcão SE-NO tem 
sua projeção NO até os idos da Folha SB 22 O seg~ento SE desa
parece na região da fazenda Campo Alegre, sob uma extensa cober
tura detrito-laterítica; deste modo, este elemento ruptura/ parece 
exercer controle sobre a estrutura em epígrafe. Neste aspecto ta/li
neamento viria a corresponder, em parte, ao nível de base local pro
posto por Barbosa et alii ( 1966, 1969); entretanto, o ordenamento 
tectônico de sorte a edificar estrutura do tipo graben não foi com
provado no campo, mas tão-somente a presenca de cataclasitos no 
extremo sudeste da Folha SC 22-Z-C. Em virtude da inexistência de 
informações mais precisas no tocante à evolução geológica desta 
complexa ilha, preferiu-se aqui utilizar o termo Estrutura do Bananal 
sem atribuir-lhe um significado genético. 

1.3.2.6 ~ Geossutura Tocantins~Araguaia(?) 

Almeida (1974c) reavaliou o Lineamento Tocantins~Araguaia de 
Kegel (1953) e Silva, G G da et a/ii (1974) reconhecendo nesta 
estrutura " ... uma longa geossutura marginal desenvolvida na jun
ção do craton com uma faixa de dobramentos'' Para o autor os vá
rios corpos de natureza peridotítica, gábrica e granodiorítica, ocor
rentes desde o sul de Araguacema até o norte de Tucuruí, estão ge
neticamente relacionados a essa importante feição lineagênica. 
Em virtude de extensa área compreendida pela Faixa Oro-

gênica Tocantins~Araguaia, na área em questão, preferiu-se 
neste trabalho utilizar, com reservas, o termo Geossutura 
Tocantins~ Araguaia, proposto por Almeida (op cit ). 

1.3 2 6.1 - Estrutura da Serra de São José 

A serra de São José situa-se a noroeste de Conceição do Araguaia, 
Folha-Se 22-X-B Trata-se de relevo montanhoso, orientado segun
do SE-NO, sustentado por rochas básico-ultrabásicas com interca
lações de metapelitos e quartzitos; tal sequência encontra-se encai
xada nos metamorfitos do Grupo Tocantins. A origem das rochas 
em questão até o presente é obscura; é possível que resultem da 
efusão de lavas básicas peneconteinporâneas à sedimentação To
cantins, posteriormente dobradas e metamorfizadas Entretanto 
não se deve afastar a hipótese de que as mesmas possam corres
ponder a corpos intrusivos tabulares, concordantes com os meta
morfitos do Grupo Tocantins. Um melhor controle da litologia aí 
presente, através de estudos mais detalhados, se faz necessário an
tes que se lhe atribua uma estrutura qualquer. 

1 3.2 6 2 - Estrutura da Serra Quatipuru 

A serra Quatipuru, localizada na Folha SC.22-X-A, mais precisa
mente no município de Santana do Araguaia (PA). apresenta uma 
direção geral N-S, e é constituída predominantemente de serpentini
tos, apresentando faixas de chert e alguma metragrauvaca nas bor
das. 

A estrutura parece intrusiva nos metassedimentos do Grupo To
cantins, tendo sido alvo do metamorfismo de baixo grau que atingiu 
aquela unidade. Medidas estruturais, realizadas na serra Quatipuru, 
revelaram pequenas divergências em relação aos parâmetros gené
ricos das encaixantes, que indicam ser uma estrutura discordante. 
Além disso são observadas inflexões locais perturbando o direcio
namento N-S, que poderiam, possivelmente, estar relacionadas a 
fases de deformações secundárias. Os dados estruturais associa
dos às interpretações de imagens de radar poderiam sugerir ser esta 
uma estrutura do tipo monoclinal, entretanto, estudos mais detalha
dos se fazem necessários, para que tal sugestão possa vir a ser con
firmada. 

1 .3.3 Estruturas locais 

1 3.3 1 - Anticlinal de Colméia 

Apesar de ter sido interpretada por alguns autores como braquianti
clinal, a estrutura em questão é aqui tratada como anticlinal, uma 
vez que não se detectou seu nariz setentrional durante a execucão 
do presente trabalho Aliás, na rodovia G0-280 encontram-se ~á
rias exposições da porção nuclear da obra em questão; esses fatos 
vêm desaconselhar interpretar-se esta feição como braquianticlinal 
Sua porção sul mostra flancos limitados por falhas, com mergulhos 
variáveis entre 20 a 30 o, localmente verticalizados No flanco este 
podem ser observadas várias capas de sedimentos da Formacão Pi
menteiras, sobrepondo-se às litologias do Grupo Estrondo, q~e edi
ficam a estrutura em questão; o núcleo mostra migmatitos, granitos 
tardicinemáticos e xistos, predominantemente (Fig. 1 .63). 

1 .3 3.2 - Falha do Lajeado 

Esta é uma paráclase que se prolonga por uma extensão de aproxi
madamente 90 km com direção NNO-SSE Localiza-se na porção 
sudeste da Folha SC.22-X-D, adentrando-se na Folha SC 22-Z-B 
Este acidente tectônico, que passa próximo ao povoado de Lajeado 
e é encoberto na altura do rio Tocantins por sedimentos recentes, 
arquitetou um relevo tabular com desnível topográfico de aproxima
damente 1 00 m, onde o bloco leste (subiu relativamente) mostra 
uma morfologia escarpada expondo na base rochas graníticas do 
Complexo Goiano. O terço superior é formado por arenitos grossei
ros com intercalações de conglomerados (Formação Serra Grande) 
seguidos de siltítos, argilitos e arenitos finos (Formacão Pimentei
ras); esta falha afeta litologias das Formações Serra G;ande, Pimen
.teiras, Longá, de Carbonífero lndiferenciado e do Complexo Goiano. 

1 .3.3.3 - Falha Kennedy~Miranorte 

Trata-se de feição tectônica ruptura!, com cerca de 140 km de ex
tensão, de direção aproximadamente N-S e que se desenvolve a 
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Área corrcspOildc"IC d prooorc OPs i!proxrmadamcntc rgu<Jrs do seymento 
centro sudi'SIP da Folha SC 22-'I·C e do scqmcnto ccr'llro nordeste da Folha 
SC.22 Y·A Ocsta<:~m se <IS Sir\clon;ris dP São Pedro e do Amanhas O poder 
de síntese dd~ oma!)ens de radar é aQv• rnaos vrn;~ v1• 1 ress~ltado. A Sinclonal 
de São Pedro é urn<l c~truturit com IOIIl'IH hfieoramcnte Quadnlongul<>r, yrosseo 
ramente oroencada no dorcc<in SO NE com >l rPH ne Rtlroxomadamenlc 200 
krn2 As lotoloqoas presences são Quartzor os orcns,onos, ;orcóseos. tufos e 
grauvacas. rcprcsen t un tt~s di..• Form1tdio Cubencrt:tnquém 1 pr: c): a Sint: lini.il do 
Arlr<~nhas apresenca osrrv ruraçõo grosseiramenta sP.melhante à da Sinclinol 

par tir ri as proximidades da cidade Presidente Kennedv (Folha 
SC.22-X·B). Sou segmento sul acompanha, grosso modo. a rodovia 
Belém Brasília (8R· 1531, desaparecenr1o nas vizinhanças da cida 
de de M ira norte (Folha SC . 2 2 X Dl. Deforma rochas da Bacia do 
Parnaíba. expondo a oeste da rodovia BR-1 53 arenitos f inos e silti 
tos da Formação Pimenterras, em contato tectOnico com areni cos 
rosados, f mos a grosserros, dispostos sob a forma de morros teste
munhos pertencentes ao Carbonifero lndilerenciado. localizados na 
porcão leste da rodovia. Próximo à cidade Presidente Kennedy de
senvolve contato tectOmco entre a Formação Cabeças e o Carboni
fero lndiferencíado. 

1.3.3.4 Graben de Monte Santo 

A presente feição cectOnica mostra orientação geral NNO SSE, ten
do suas pnmeiras exposições 2 km a NO do lugarejo Monte Santo; 
apresenta ârea de exposição irregular com cerca de 1.400 km2. As 
litologras rdentificadas são reprP.sentantes das Formações Pimentei
ras, Cabeças, Longâ e do Carbonifero lndiferenciado; as litologias 
referidas estão em contato com rochas dos Grupos Estrondo e To
cantins e do Complexo Goiano. Esta feição tectônica vem a ser o re
gtstro da tec tOntC<l oprrocm6tica. presente nos domínios do flanco 
sudoeste da Bacta do Parnaíba; as estruturas lineares presentes ar
quearam extensrvamente os ser1imentos r1esta ent idade IFig. 1.591. 
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<te São PPclro P (' r.orn110SW por litnlogias semelhantes. Na estrutura em ques· 
!ão ohservdm ~f' tufos ~r.11los nas rP.goOes omeroores, o quP vem confirm~r a in
tercalacão dessas rochas na Formacão Cvbencranquém. Ambas as estrutur~s 
são prooutos clt< rt:atovacõcs de antigas raráclases Que. devido ao claro ordc 
namento Que apr·esentam, vêm a constotuir o lincamenco Juruna -Gradalis. 
elemento rupturn l do rnannu unporl5nc•a no ordenamento ter. to,"co da Plata 
form;; AmA<OnocA. nos clominoos deste trabalho. Imagem SLAR obtid~ em 
I 9 7 511 976. RAOAM BRASIL. Fo lh<rs SC. 72 Y A (: SC.22 V·C. Escala a pro 
ximacJa I : 1 .000.000. 

1 . 3 . 3 . 5 - Estrutura r1e Cubencrnnquém 

O nome Cubencranqllém advém da tribo de gentios ca iapós radica
dos à direita do rio Riozinho, afluente sinistrOgiro do rio Fresco. O 
c urso de áuua em questão tem sua origem na porção sul dessa re
gião serrana, divir1rndo·a em seu horrlo centro ocidental. segunr1o 
uma linha disposta no sentido NNO. A presença dessa estrutura pa 
rece refletir a tnleração de três importantes elementos tectônicos 
presentes na área De um la rio, a mtersccão dos Lmeamentos Muru 
ré e Tapirapé l riri com o '.ineamento Juruna Gradaús, parece 
condiciono r de alguma sor te a estruturação dessa feição gcoiOgica; 
entretanto a análise dos oocumentos SLAR mostra que falhas circu
lares exercem controle tectOnico sobre as litotogias ai presentes. 
Barboso ct n/ul1966) foram os primeiros a referir-se a tal estrutura, 
então denominada " cuba", cujo ordenamento se processou logo 
apOs terem cessado os dobramentos Gorotire, tendo srdo dobrada 
concomttantemente com aquela em certas partP.S. Neste trabalho 
'oi dado venficar -se Que os sedimentos Gorotrre e Cuhencranquém 
encontram-se fisicamente separados. No extremo oriental da serra 
CubencranQtlénl o relevo alcantilado então presente é edif icado 
com rochas da Formação Gorot ire. que mostra f lagrante contato 
tec tOnrco com litoiOIJras rio Supergrupo Uatumã e do Complexo X in 
gu. Para oeste a Formação Gorotire cede lugar a uma área com rele
vo movimentado esculprdo em litologias da Formaçêio lrin, que vem 



E1xo de s1nct1n~1 c;orn duplo caimento 
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Fig.1.61 - Sinclinars de São Pedro c Awar1has folha SC.22 Tocantins Escala 1 I 000.000 
a constituir o substrato para a Formação Cubencranquém; a presen
ça de fa lhas anelares associadas a feiçOes hneagênicas típicas Su· 
gere que ta l estrutura possa vir a ser uma caldeira de subsidência. 
Salienta-se, contudo, que para sul as vulcânicas ácidas mostram 
continuidade física perfei ta até os idos da Folha SC.22 ·V·D, o que 
vem demonstrar que tal interpretação poderá deixar de ser profícua 
(Fig. 1 .64) . 

1. 3 . 3 .6 Estrutura da Serra do lnajá 

A Estrutura da Serra do lnajá localiza-se na porção SO da Folha 
SC.22·X·A, estando sua extremidade leste 70 km a ESE da cidade 
de Santana do Araguaia (PA). c tendo na borda NO as fazendas Ta
rumã e Morada da Prata. A s rochas que a const ituem edificam uma 
c ris ta retilínea. com escarpas abruptas, alongada na direção E·O, 
tendo aproximadamente 70 km de extensão, c largura máxima de 
1 O km na borda oeste, adelgaçando-se para les te, onde confunde· 
se com terrenos arrasados do Complexo Xingu. 

Seu re levo é contrastante com os terrenos arrasados circunja· 
centes resul tantes da evolução m orfoclimática de litologias do 
Complexo Xingu. cuja quebra é denotada por cotas relativas de 500 
a 600 m. 

O relevo positivo da estrutura é formado primordialmente por 
formacão ferrífera bandeada. dobrada e crenulada, orientada se· 
gundo. E-0 . com mergulhos vertiCais a subverticais, freqüentemen
te com caimento para SSE. Possivelmente representa uma calha 
alongada delimitada por fa lhamentos direcionais, onde a estrutura 
em si pode ser carac teri zada com o prováveis isoclinais eom planos 
axiais inclinados e eixo de d eformação aproximadamente E-0 . ·s \HJ 

borda oeste. mais arrasada, tem como assoalho uma associação de 
rochas metaultramáficas, meta mâficas. metavulcânrcas ácidas e 
metassedimemos. com as pnmeiras edificando estrutura circular . 
Toda a seqüência acha se metamorfizada na fâcie!o xrsto verde, 
contrastante com as rochas circunjacentes do Complexo Xingu, da 
lâcies anl ibolito. Esta seqüência apresenta-se deslocada na borda 
oeste nor dlras falhas paralelas de drreçào NO, assrm como rntrodu
zida por corpos graníticos anelares. limitados por f;r lh<Js anelares se· 
m P.Ih<H1tes a ring -fa(llts, às vezes com aba timento de b locos. que 
compõem a Suíte Intrusiva Tai\Umã . Além desses corpos anP.IarP.s 
podem ser vislumbradas outras estruturas circulares edificadas por 
corpos ultrabàsicos (serpentini tos). Entre estas aparece com desta
Que a localilada a leste da scrranra, limitada por falhas d .recronais 
desenvolvidas a leste e a oeste da estrutura circular Estü for rnter-
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Ftgtua mostrando grande parte c1o canto sudcs1o da área. Cnstas llnh~d«S dis 
1ribufdas desde a poiC;iio c:l:t111 o -su l a noroeste dlt ltgu•a •eflc1cm a atuação do 
l tnA<•mem o Tronsbrasifiano. O Com plexo Goiant> lpi;gl aparece com rc lcvo 
bastante d isseC<idO, ClCLtpando wande parte na (\l ()ótll lcstC> da ilustracão. To
no o l<uio ocs1e encontra -se m~peado co trl o Supernrupo Baixo Ar<1\!LJt1i<t sub 
dividido no Grupo EstrOt1do ([1CC>I c Grupo Tocantit1s lpr11 que 1cndcm a desa
parece•" oeste sob a Cobertura Sedtmentnr do Bananal (Obl. No extremo su 
deste an<Hecc a porcão setent11onal do G•upo A roxa (p"oa) que apresenta suas 
melhores expostcões 11 .,..,1 IFnlha SD 22 Go•âsl 80tdf'Jandn a serra do Carmo 
ocorre a seqii~n<.:t<t vulcanossedomentar da Fo11nacào Monte do Carmo, C11111~ 
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melho•es exposições encontram-se nas •avinas da referida serra. Relevos ta
h ulares que ocupam as porções Gcnl ral, noroeste e centro no r1 e da iho stração 

·são capendos por rochas sedimentares d<:t Fnrmacão Pimenteiras IOpl. ocor
•cndo nos alcantis a Formncão Serra Granrltl IS D:~(J) e nas ravinas o Comf')IAxo 
Goiano. A r ~niõo so freu uma ontens<• 1cr;16nica rup tura!. com desenvolvimen
to de inümeras l rA twas, st!ndo as Falhas do M orto do L<tjcodo, M anoel do Car 
mo e as edt!ocariOr;ts do Groben de Santo AntOnio de importância resSl!lt[tvel 
Imagem SLAR Ob1ida em 1975!1976. RAOAMBRASIL. PéHto: das Folhas 
SC.22-Z-A, SC.22-Z-B. SC. 22-Z-C e SC 22-Z-0. Escala aproximada 
1:1.000.000. 



-~~ SUl: lnlt\OW ~ 
o.~ e mo~guho de mlosdtde Eixo de W1clnal 

- Ccl:lc.-UIJ SMi!'Mnt.ll v~ 

TM:W'c·~ - GI.CXI &ln10 Mtrfno Contato . ~ ~ ~nterdO &co de s.rdnal com cam4!nto 
• CCblrUI ~~ cb 8.Jn.1rG - Qrupo T OCoW'Itln& 

Contato~~~ · Ooctm ~ OI OAJ U~J • Gr\JC'!O Esrrando EIXO de anllellnal com caimento 
- F\lcNl Abln» • Grupo NllliA Faha.lr~ ondO eocobef1a Fun~.na 
Cllt~ró~ -~Cotno 

Fllhl ncwmol . • bloco alto Afnham\..>niO dolnftaÇ&o de -~ Amentotn -yr~ ~lrurur3.tr&QO de camada 
• ~ Moml do C.mo - grnA.a Fah de de~IO huu.rontol Otque ou COfOO tabular 
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Fogura mostranoo., Anllcltnal de Colmi!I;J lncalwtd<J na por cão centr;~l da Fo 
lha SC. 22 X B A amochn.tl apresen!<t em seu o'(Jcleo mogmatno,;. !1•anotos, 
xistos quat 110 feJdSfl.'thr.os. >ttstos. bilSICO~:t H ;:~nf1bOI1tOS rclac tonarlos ao Com 
p lexo Colmóoa ( p~'=c:), <:onfoÇJttr anelo um relevo aplau1~oo com ot1c:ipientf' lllinh • 
menta cstrutuoal ;o norlo. A rt lfJ ião dossecada rio nllr:lco con1ros ta com o rele 
vo acidcnt .. clo rlos flanr.os onde se "xpi'>cm qu<trt7itos fl!ldspatuados com xis 
tos tnterr.alados P al~tuns mPtit<'Onglomerados lento<:ulares Fm todo kul o le~IP 
da ligur;~ observ<J se o con1;,1o oastan lc o<regul(l r cnttP rochas sedorncntar"~ 
rla Formac;oo Prmentt'llilS (Opl " os metHsscdomenlos do Grupo Estrondo 
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fl)("c). regoão esta onch: se repre:.cnta a serra do E~trondo. secão·topo do gru· 
po homônimo. No ('.<JOIO sudoeste VIslumbra M' n contat o ent re o Grupo e~ 
1ronrto e o Grupo Tncanton~ (pE::t l," no centro I()S IO apHrcccm pequenas expo 
Sll,:ôns da For-maça o Cabeç as IDcl c do· Carbonifero lndl ferenciarJo (C I . A r c 
goRo foi bastanle AfAI<oda por u no<~ tec lõnica rur>turul c17ic1enr:ruda por grande 
quanurtadc de fAlhas, fraturas e altnhamentos r:~truluraos lmagAm SLAR oh li 
d.! <•m 1971 •1972 RAOAMRRASIL. Folh;~ SC 22 X 8 . Esc.o.<la aproxo01ada 
1·250 000. 



Rochas Básicas 

- Carbon1fero lndiferer'ICiado 

-Formação Cabeças 

- Formação Pmentencr.; 

GI\IPO rocamins 

- Glupo Est(c:li'\OO 

- Complexo ·~o~tiia ..... 
D1reçilo e mergulho de xistosldade 

XIStosidade com mergulho vertiCal 

Çqntato, trace)ado 
ondê in (erido 

Falha indiscl'im1hada 

Çi~o de sniCiinal 
com ca1mento 

fK).l 6:! - A'"l:do\31 de Colme o . t~.goào ce Cclmeta I :;.Jna SC 22·X·ll· Ls<.ala 1 2\>0 000 

E1xo d~ an1íclinal 
com caimento 

Fratura 

Ahnhamento: oel1neaç:!o .de 
estrutura. traço da camada 
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Reyi3o do Mêdro Xingu. Formação Cubencran11uém lrEc). A figura corres 
poncte as porçO<!s centro-octdental da Folha SC. 22 -V·B e oriental da Folha 
SC.22-V-A A porçlio noroeste da figura mostra Que a Formação Cubenr:ran
quém denota cstrururacão, grosseiramente ehpsordal, assentando-se em drs 
cordãncoa erosrva sohre as rochas da Form<~cão lriri {pEoi); dessa unidade 
despontAm v~roos <:Orpos granítiCOS c~rculares. cratogênrcos integrantes da 
Suíte 11\trusiv,, Aro Dourado (pEyrd). O Complexo Xrngu tr>Ex) mostra-se com 
textura algo monOtor1<i. drenanem dendritic<• e toponraf ia arrasaria, tacilmer1-
te rdentolocoívr•l il inspccão da imagem de rador A ~ormaçiio Gorotire lpf::gol 
está pratrcamente crrcundando a Formacão CubP.r1Cranquém mas. entre am 
bas. es tá sempre presente a Formação lriri IPE'v i), r~m virtude da movimtH1ta · 

pre tada por Silva, G. G. da et alii 119 7 4 1 e DNPM 1197 5b) como um 
corpo graní tico intrusivo. 

A defrnícào estrutural desta unidade não foi possível, mesmo 
com o auxiho de fotografias tometrogon. Todavia como as c am adas 
indicam mergulho com tendência para SSE, é possível que tais ro
chas possam vir a cons titu ir uma sinclinal invertida; f ato este não 
conf irmado até então, quer no cam po, quer nas int erpretações de 
imagem de radar. 

1 .4 - HISTÚRIA GEOLÚGICA 

Granne parte da área em pau ta. principalm ente sua rorção ociden· 
ta l, corresponde a um<J pequena fração da chamada Plata fo rm a 
A mazônica i Suszczynski , 1970 e Ferreira. 1970) , c como tal resul
tan te ctos diversos processos orogcnét icos c cp orogenÃlicos que ar
quite taram as mais drversas unidf!des li toestra t igrMic:as. 

A ssim como nas demais Folhas mapcaclas pelo Proje to RAOAM· 
BRASIL a sul da Sméclise do Amazonas, cons1dera se como a unida
de "mais antiga" desta entidade geotcctónica o Complexo Xil'g!.l 
!Silva. G. G. da ct nlii, 1974 ). asso<.:iação petrotectõnica constitui
da por rochas orro e parametamórficas, mctamorfizadas em condi
ções de mód10 a alto wau correspondente às fácie.s granul it o P. ant i-
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çlio tec tOnica; esta movimentação é registrada pela interação dos Lineamen
tos Juruna -Gradaús, Tapirapé lriri e Mururé- Tartaruga; os dois (ltttmos. 
orientarias segundo SE-NO. estão afetados pelo primeiro. ordenado segundo 
SO NE. Acredita-se que. da .nter ferência dessas letções rupturats. tenha re 
sultado a est rutura de Cubencranquém, em cujas bordas apenas se observa 
um suave mergulho em sentido centripeto. Resul ta daí uma configuração cor
cular da serra Cubencran.,uém. ressaltada pelo fraturamento circular. bem ca
racteri•ado nas imagens de radar. Imagem $LAR obtida em 1971 11972. RA· 
OAMBRASIL. Folhas SC. 22-V·A e SC.22-V-B. Escala aproximaria 
1 : 1.000.000. 

bolito, c ontendo no entanto, associações da fácies xisto verde, pro 
dutos diaftorét icos. Os tipos li tológicos amostrados na área foram 
os grani tos, granodioritos, migmatitos, g naisses e cataclasitos. 
sendo que os processos de anatexia e m etassomat ismo atuaram 
em grandes áreas, às vezes homogeneizando totalmente as rochas. 
sendo clif ícil ou impossível inferir-se sobre as litologias que as origi
naram em virtude da mul t iplicidade litológica bem como a complexi
dade das estru turas. O Com plexo Xingu na Folha SC .22 apresenta 
idade isocrOnica de referência Rb!Sr de 2 .6 9 6 = 79 e uma razão ini 
cial Sr81fSrB6 - 0.701 + 0 .002; es t!l último vil lor permitA admitir 
se que a idade obtida ref le te o perlodo de formação dessas rochas 
indicando provavel111ente que tal formação se deu por diferenciação 
de materia l do rnanto. Porções jovens no Complexo Xingu apresEm
tom idade isocrOnica em torno de 2 .000 MA com razão inicial 
Sr87fSrB6 = 0 .706 . que evidencia rejuvenescimento e retrabalha
m ento de rochas pretéritas durante o Ciclo Transamazônico. 

O Complexo Colméia !Costa, 1980. apud Hasui, Costa e Abreu. 
19 801 é const itd do por m igmat itos potássicos, granitos, xistos 
quartzo feldspáticos. xistos básicos. quartzitos e anf ibolitos. Esta 
uniclade apresenta idades isocrOnicas de referênc ia Rb!Sr de 2. 591 
+ 64 MA e 1.934 ::: 39 MA com razOes iniciais de O 70 6 = 0 .001 e 



Comato. traceiado Qnde. ,Inferido 

Falha indlscnmnada ... .. 
camada com mergulho 

fraco. medro e for te E1xt1 de SSncbflal cQm camemo 01que ou cor'p'O tabolat 

ng Hi4 F•.trlllllt,l <!ll CuU.lnctanQUér't FOII<I SC l2 locar111ns Lscallt 11000000 

O. 71 5 ~ 0 .00 1. respectrvamente. Estes valores são considerados 
altos e podem jusllfrcar mrgmatrzacões de rochas arqueanas pree 
xistentes. 

Na coluna estratrgrafrca. como jã discu11do no tOprco especílrco. 
colocou·se o Complexo Gorano na mesma posrcão dos anterrores. 
murto embora na áre:1 em upreco as amostras datadas rndicassem 
idade isocrõnica Rb/ Sr de referência de 587 ::: 85 MA com razão inr· 
cial de O. 712 :!. 0 .004 . Esta razão inicíal signrfica retrabalhamento 
de rochas preexrstentes. lrgado, provavelmente. a rntensa ativrdilde 
de intrusões de material rico em potássio, que atuou na porção su· 
deste da Folha afetando rnclusive os xistos do Grupo Estrondo. Da 
tações KfA r em rochas do Complexo Goiano apresentam rntervalo 
de tempo entre 500 400 MA refletindo, poss•velmente. o resfria· 
mento regional deslas rochas. que estão representadas na área da 
Folha SC.22 Tocan11ns por granitos. gnarsses e mrgmatrtos. granulr 
tos. anfibolitos e qu.:lr lzrtos. 

Almeida (1967al baseado em vt~rios fatos fez o seguinle co· 
mentário: " ... evidenciam aprescntar ·se em Goiás uma simetria te c· 
tOnica bilateral, com eixo submeridiano. que forçosamente 1em sig· 
nificado geotectOnrco. As m::ugens das plataformas do Guaporé e 
São Francisco manifestam idêntica evolução tec tônica, não neces· 
sárra mas provavelmente srmultãnea. Parece-nos ter existido no 
Centro-Oeste 8rasilerro um grande geossinclineo Rifeano. de cará· 

1er biliminal (L Glangeaud. 1951 1. ou par geossinclinal de polarida· 
de centrífuga IJ Aubourn, 196 1. 19651. tendo em sua área central 
uma região de srmetrra centrífuga. Nesta apresentavam se rochas 
pré-baicahanas. que provavelmente constituíam uma Zwrschenge 
birge no sentido de L Kober 119281. que teria atuado como pOs· 
pais dos dobramentos geossrnclrnais lalerais e sede de magmatismo 
ofiolitico precoce de qunmsultou a farxa do rochas básrcas e ultrab<ls•cas 
sorpentiniladas". 

Almeida 1 19681 denominou rle Macico Mediano Goiano a região 
Central de Goifls. que tem estrutura murto complexa c cujas rochas 
murs antigas constrtuem o Complexo Basal Gorano. Na verdade. AI· 
meida desde 1967 Já chamava esta reg•ão de Macrço Mcdrano 
quando descreveu aquela regiào como pOs·pais !Zwischcngebu{le. 
Kober. 1928. apud Almeida. op. cit. l Kober I 1921 . apud Muratov. 
19741 identifrcou "terrenos intcrmontanos" lmtermontanc ter· 
rainsl dentro de regiOes dobradas A principio não assoc•Ou com a 
exis tência de qualquer mRciço rígido. mas seus segu1dores acredr ta· 
ram que os maciços Rodope. Central Francês. Rohemiano c oulros 
correspondiam a terrenos inlermontanos Assrm, o tcrmu "terrenos 
irllermontanos" tornou se s•nOnimo de Mac1ço Mediano 

A história dos maciços medianos advém dOs trabalhos de Suess 
11909. apud Muratov. 19741 que os •dentrficou no rnterror dos sis· 
u:mas de montanhas dobradas Huang I 1 909·1 914 . apvd Muratov. 
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197 4) demonstrou que as regroes dobradas contêm antigos nú
cleos soerguidos que se originaram durante diferentes estágios de 
séu desenvolvimento 

Para Muratov (op cit ) os maciços medianos estão sempre liga
dos ao desenvolvimento de seus sistemas geossinclinais vizinhos, 
sendo portanto considerados como componentes das regiões geos
sinclinais. Os maciços medianos, a exemplo dos segmentos plata
formais,· são constituídos de um embasamento dobrado e uma co
bertura sedimentar, sendo sempre limitados por falhas que os se
param dos sistemas geossinclinais e localmente das antigas plata
formas Estes maciços, frequentemente, apresentam feições angu
lares O autor afirma que: "The folded basement of the median mas
sifs was formed in connection with the development of folded 
systems initiated on an oceanic crust and then went through prolon
ged and often recurrent stages of geosynclinal development, and 
plases of folding, metamorphism, and granitization" 

Abdullayev & Borisov ( 1965) verificaram que os macicos media
nos são polígonos em forma de losangos frequentemente ·paralelepi
pedais limitados por falhas profundas que permitiram o afluxo de 
magmas básicos e ultrabásicos Estes autores consideraram três 
períodos de desenvolvimento de um maciço em um simples ciclo 
tectônico: regime continental com denudação; transgressões mari
nhas menores, deformações_de blocos, intrusões graníticas e vulca
nismo; e, por último, transição para terrenos intermontanos associa
dos com atividade vulcânica Kain & Sheynman ( 1962) apresenta
ram diferenças entre os geanticlíneos e os maciços medianos e, pa
ra eles, os maciços medianos não constituem parte integral do sis
tema de dobramentos em formação como os geanticlíneos, mas 
constituem corpos alóctones 

Deste breve relato histórico pode-se depreender que tanto os 
maciços medianos quanto os segmentos plataformais (cratônicos) 
contêm um embasamento dobrado; os eventos geológicos que se 
lhe seguem são representados por coberturas sedimentares, ativi
dades vulcanossedimentares, estruturas dos tipos horst e gra
ben, etc Vistos deste ângulo nota-se a dificuldade que se tem de 
processar uma perfeita identificação entre os tipos citados Almeida 
( 1967a, 1968) transpôs o modelo em questão para caracterizar a 
região central de Goiás, porém escudado em dados hoje disponíveis 
para a área em epígrafe 

Nos tratos do presente trabalho, na área correspondente ao Ma
ciço Mediano Goiano (Almeida, 1968), foi possível identificar-se 
dois conjuntos de rochas características: o primeiro é representado 
por uma sequência vulcanoplutônica (Suíte Intrusiva lpueiras) en
quanto o segundo consta de um conjunto vulcanossedimentar (For
maç~o Monte do Carmo) Submetidos ao tratamento geocronológi
co pelo mêtodo Rb/Sr, tais conjuntos forneceram idades convencio
nais Rb/Sr de 2 000 MA e 1 100 MA, respectivamente; esta última 
idade é aceita com reservas, tendo em vista a baixa relacão Rb/Sr 
das amostras analisadas · 

Estes eventos correspondem às fases de reativacão de platafor
mas ou então a fenômenos ligados a maciços medi~nos durante as 
fases geossinclinais e pós-geossinclinais dos cinturões que os en
volvem Deste modo acha-se que o modelo proposto por Almeida 
(op cit) ainda carece de informacões Talvez fosse viável supor que 
os migmatitos e anatexistos presentes na porção sudeste da Folha 
SC 22, edificadores do Complexo Goiano, remontem do Pré
Cambriano Inferior com rejuvenescimento nos Ciclos Uruacuano e 
Brasiliano (remobilizações e granitizações) Este complexo f~ria par
te da Plataforma (Craton) do São Francisco ou mesmo Plataforma 
(Craton) do Guaporé onde se desenvolveram cinturões metamórfi
cos mais novos 

Acredita-se que sobre esta crosta siálica (Complexo Xingu) fo
ram formadas bacia ou bacias, tipo graben (s) nas quais se implan
tou a sequência vulcanossedimentar do Grupo Serra do lnajá Este 
grupo é constituído de metamorfitos predominantemente, da fácies 
xisto verde e, secundariamente, da fácies anfibolito, st;ndo repre
sentados por serpentinitos, metaperidotitos, metabásicas, rochas 
metassedimentares (formação ferrífera bandada, quartzitos, serici
ta quartzitos), rochas químicas (calcários e cherts), hornfels. e meta
vulcânicas ácidas a intermediárias A sequência edifica uma serra 
alongada no sentido leste-oeste, com eixos de dobramentos parale
los e mergulho das camadas (acamamento e foliação) paraSSE, pa
recendo ser uma estrutura do tipo isoclinal com eixo exibindo cai-
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menta para leste (?) Montalvão & Bezerra ( 19 79) chamaram esta 
unidade litoestratigráfica de Cinturão Metamórfico Serra do lnajá, e 
não descartaram a possibilidade de que a mesma viesse a ser um 
greenstone be/t, caracterização feita por lanhez, Souza e Montalvão 
( 1 980) Os autores deste trabalho aceitam os postulados de la
nhez. Souza e Montalvão (op cit l pois o Complexo Xingu, nesta 
área, apresenta idade arqueana, e a associação petrográfica do Gru
po Serra do lnajá evidencia parâmetros congruentes com aqueles 
ocorrentes nos greenstone belts da África, Canadá e Austrália Ape
sar disso, a relação entre o Complexo Xingue o Grupo Serra do lnajá 
não é segura, sendo poss(vel inclusive que esta estrutura represente 
remanescentes de uma grande bacia que no pretérito se estendia 
até a serra dos Carajás É possível que o Complexo Xingue o Grupo 
Serra do lnajá constituam as unidades mais antigas da área em refe
rência, sendo, no entanto, assaz difícil esbocar-se uma evolucão 
geológica coerente em virtude dos problemas· relacionados à g~o
cronologia e intenso rejuvenescimento isotópico presente na região 

Após assistir aos fenômenos tectonometamórficos que tiveram 
como ápice a estruturação do Grupo Serra do lnajá (Cinturão Meta
mórfico Serra do lnajá) a Plataforma Amazônica submeteu-se a um 
extenso período de quietude tectônica, até que a 2 000 MA 
estruturou-se uma bacia de sedimentação com direção norte-sul 
perlongando sua borda oriental Tal bacia sustentou um prisma sedi
mentar ao qual se associa um vulcanismo de filiação básico
ultrabásica os quais, submetidos à tectorogênese posterior, vieram 
a edificar o Supergrupo Baixo Araguaia, representado pelos Grupos 
Estrondo e Tocantins e rochas Básico-Ultra básicas Tipo Ouatipuru 

O Grupo Estrondo, composto por xistos quartzo-feldspáticos, 
estaurolita xistos, cianita xistos, anfibólio xistos, migmatitos, 
gnaisses, quartzitos ferruginosos, ortoquartzitos e metaconglome
rados, apresenta idade isocrônica de 974 ± 95 MA com razão ini
cial O 707 ±O 003 Essa idade foi obtida por Hasui et alii (1980), 
que também apresentaram uma isócrona de 550 MA, tida como 
produto de rejuvenescimento isotópico devido a intrusões brasilia
nas O Grupo Tocantins, composto por filitos, xistos, metarcóseos 
e metagrauvacas, quartzitos, jaspes, calcários, metassiltitos, me
targilitos e formações ferríferas, tem idade isocrônica Rb/Sr em tor
no de 862 ±51 MA com razão inicial de O 705 ± O 004 

Como exposto e justificado nas linhas precedentes, considera
se o Supergrupo Baixo Araguaia como tendo sido formado no míni
mo no Ciclo Transamazônico e com retrabalhamento durante os Ci
clos Geotectônicos Uruaçuano e Brasiliano Este cinturão metamór
fico, orienta-se na direção N-S, com diminuição do grau metamórfi
co no sentido da Plataforma Amazônica 

Associado aos metassedimentos do Supergrupo Baixo Araguaia 
ocorreu o magmatismo básico e ultra básico tipo Ouatipuru Embora 
não se tenham dados para enquadrá-lo em modelos conhecidos, 
sabe-se que foram afetados pelas principais fases de deformacões 
que afetaram o Grupo Estrondo e representam um magmatism~ de 
fundo oceânico 

Contemporaneamente à formação de Supergrupo Baixo Ara
guaia, é provável que a sudeste da Folha, contornando ou sobre o 
Complexo Goiano, desenvolveu-se a faixa de dobramentos conside
rada como Grupo Araxá (Barbosa, 1955), constituído na área por 
XiStOS OUilrtzo-feldspátiCOS, migmatitOS e anfibólio XiStOS COm "ver
gência tectônica" para SE (Plataforma do São Francisco) A sul, 
além dos limites da área em pauta, parece que se introduziram os 
maciços graníticos, Serra da Mesa, Serra Dourada e Serra Branca 
que podem estabelecer uma idade mínima para este grupo Deste 
conjunto destaca-se, principalmente, o Serra Branca que é tipica
mente intrusivo no Grupo Araí 

Montalvão ( 1980) chama atenção para o fato de que, apesar 
das vergências centrífugas entre os cinturões metamórficos 
Tocantins-Araguaia e Araxá, o chamado Complexo Goiano, nesta 
parte sudeste da Folha SC 22, poderia corresponder à raiz de um 
único cinturão metamórfico que durante os processos de anatexia e 
palingênese teria arqueado as rochas supracrustais mais superiores 
do Cinturão Metamórfico Tocantins-Araguaia em direção à Plata
forma Amazônica e as do Cinturão Metamórfico Ara xá em direção à 
Plataforma do São Francisco, tendo, portanto, este autor levantado 
a hipótese de um "Cinturão Simétrico" Alerta ainda para o fato de 
que, com base nos parcos afloramentos do chamado "Complexo 
Basal Goiano" na parte sudeste da Folha SC.22 Tocantins, não foi 



verificada discordância angular entre esta unidade e o Grupo Estron
do. 

Acredita-se que, após o desenvolvimento destes Cinturões Me
tamórficos ou do "Cinturão Metamórfico Simétrico", o Complexo 
Goiano tenha experimentado um processo de arqueamento e con
seqüente ascensão, sobre o qual desenvolveram-se grabens, segui
do pela acumulação de psefitos, psamitos e secundariamente peli
tos. Estes sedimentos foram metamorfizados na fácies xisto verde, 
dando origem a metaconglomerados, quartzitos, muscovita xistos, 
sericita xistos e granada-muscovita xistos Os quartzitos preservam 
estruturas primárias tais como estratificação cruza,da e marcas de 
onda A esta seqüência Montalvão ( 1980) denominou de Grupo 
Santo Antônio, com trend estrutural diferente do Grupo Ara xá e Su
pergrupo Baixo Araguaia 

O Grupo Santo Antônio é um cinturão metamórfico do tipo en
siálico e representa sedimentos quartzosos de plataforma estável, 
em zona epinerítica 

Ao cessarem os movimentos orogenéticos, diminuíram os pro
cessos de compressão e começam a predominar as forças verticais, 
resultando em intensa movimentação de blocos, às vezes, reabili
tando antigas cicatrizes, ordenadas de sorte a configurarem uma 
estruturação em horsts e grabens Este processo origina um vulca
noplutonismo desencadeado em toda a área, tanto na Plataforma 
Amazônica como na porção sudeste, em terrenos do Complexo 
Goiano, onde se encontra instalada a Suíte lntrusiva,lpueiras, repre
sentada por álcali-granitos, tonalitos, granitos pórfiros (alguns com 
textura rapakiVt) e secundariamente vulcânicas, que afetam o Gru
po Santo Antônio, estando possivelmente ligados ao desenvolvi
mento do Lineamento Transamazônico 

Análises geocronológicas efetivadas para rochas da Suíte Intru
siva lpueiras permitiram o estabelecimento de uma idade mínima 
para o Grupo Santo Antônio, pois os granitos apresentam idade 
convencional Rb/Sr de 2.069 ± 74 MA e as vulcânicas 1 933 ± 
1 53 MA Ressalte-se que estes valores foram utilizados no cálculo 
das idades isocrônicas da Suíte Intrusiva Rio Dourado e da Forma
ção lriri, as quais apresentaram valores de 1 737 ±50 MA e 1 856 
± 29 MA, respectivamente. 

Nos domínios da Plataforma Amazônica o vulcano plutonismo 
nesta época é representado pelo Supergrupo Uatumã, onde a se
qüência vulcanoclástica, representada pela Formacão lriri, na forma 
de riolitos, riodacitos, dacitos, andesitos, vulcanitos piroclásticos, 
tufos de cristais cristalovítreos e vítreos riodacíticos e arenito tufá
ceo, apresenta idade isocrônica Rb/Sr de referência de 1 .856 ± 
29 MA e uma relação inicial Sr87 /Sr86 = O 704 ±O 0002 A fase 
magmática de jazimento mais profundo faz-se representar pela Suí
te Intrusiva Rio Dourado, com rochas, às vezes subvulcânicas, na 
forma de granitos, granitos gráficos, granófiros, ganitos pórfiros, 
granitos rapakivi e microgranitos, com idade isocrônica Rb/Sr de re
ferência de 1 737 ±50 MA e razão inicial O. 719 ± 0.003 que, ape
sar de ser bem mais elevada que a das vulcânicas, ainda permite 
acreditar na consangüinidade entre esta e a Formacão lriri 

Após o vulcanoplutonismo, e dando continuidad~ aos movimen
tos verticais de blocos, houve a edificação de bacias controladas 
por falhas, que na área em pauta foram preenchidas por arenitos or
toquartzíticos, arenitos feldspáticos a sublíticos, arcóseos, conglo
merados, siltitos e sedimentos químicos na forma de concreções si
licosas, resultantes de uma transgressão marinha, com contribui-

ção de material do continente, que constituem a Formação Gorotire 
e estabelecem uma discordância erosiva com relação ao Vulcano
plutonismo Uatumã Fenômeno de recorrência magmática é regis
trado pós-deposição da Formação Gorotire, representada pela Suíte 
Intrusiva Tarumã, que afeta esta cobertura nos domínios das serras 
do lnajá e do Mururé, com idade isocrônica de 1 641 ± 22 MA De 
posse deste último valor temporal obtido para o Granito Tarumã, se 
estabelece um intervalo de aproximadamente 100 MA para a depo
sicão da Formacão Gorotire. 

· Fenômenos tectônicos pós-estabilização da plataforma são re
gistrados com a configuração de novos lineamentos ou reativações 
de antigas cicatrizes Nas bacias assim formadas acumula-se uma 
sequência tipicamente continental na forma de arenitos subarco
seanos e sublíticos, arenitos arcoseanos vulcanoclásticos, arenitos 
líticos, grauvacas líticas cineríticas, cineritos, tufos e cherts consti
tuintes da Formação Cubencranquém Montalvão & Bezerra (1979) 
admitem idade entre 1 400-1 200 MA, quando fazem correlação 
desta unidade com as Formacões Prainha e Dardanelos de Almeida 
& Nogueira Filho (1959), n'~s áreas das Folhas SC.20, SB 20 e 
se 21 

A Formacão Monte do Carmo, constituída por tufos, brechas 
vulcânicas, ~ulcânicas ácidas, conglomerados polimíticos e mono
míticos, grauvacas, ·siltitos, arenitos e quartzitos, com metamorfis
mo incipiente (?) ou ausente, parece fazer parte de uma cobertura 
de plataforma provavelmente relacionada ao ordenamento tectôni
co do Lineamento Transbrasiliano. A idade isocrônica Rb/Sr em tor
no de 1.100 MA apresenta baixa razão Rb/Sr e, dada a intensa 
transformação em sericita, epídoto e argila-minerais apresentada 
pelas vulcânicas, parece desfavorável. 

Continuam os movimentos verticais com ativações magmáti
cas, registrados por intrusões básicas com valores de K/Ar de 963 
± 1 O MA na serra do lnajá, valores em torno de 780 MA e de 669 
MA, estas duas últimas apresentadas por Hasui et alií ( 1980): a pri
meira nas proximidades de Conceição do Araguaia e a segunda de 
procedência desconhecida Registra-se no quadrante nordeste a ati
vidade magmática ácida mais nova que se tem notícia nos domínios 
da Plataforma Amazônica aqui denominada de Suíte Intrusiva Re
denção, com idade convencionill Rb/Sr em torno de 68 5 MA (Tab 
1 XXVIII) 

Intensas manifestações graníticas potássicas ocorreram nas re
giões de Porto Nacional, Barrolândia, Gurupi e Paraíso do Norte de 
Goiás, com características pós-cinemáticas ou tardicinemáticas 
afetas ao Ciclo Orogênico Brasiliano, que provavelmente são forma
doras dos migmatitos ocorrentes nesta região Assemelham-se às 
intrusões de material granítico rico em potássio também formado
res dos migmatitos que ocorrem na região de Colméia Entretanto, 
nesta última região os resultados geocronológicos denunciam que o 
rejuvenescimento isotópico não foi tão enérgico quanto aqui, visto 
não se ter obtido idade isocrônica compatível com o Ciclo Brasilia
no, nas rochas granito-migmatíticos do núcleo da Anticlinal de Col
méia A manifestação apresenta isócrona de referência Rb/Sr de 
631 ± 18 MA com razão inicial de O 709 ± 0.002, indicandq que a 
formação dessas rochas se deu a partir de fusão da crosta preexis
tente 

Ainda no Pré-Cambriano Superior parte da área assistiu à sedi
mentacão da Formacão Diamantino, pertencente ao Grupo Alto Pa
raguai: constituída n'a área em pauta de arenitos arcoseanos cinza-

TABELA 1 XXVIII 
Dados anallticos K/Ar para o Magmatismo Básico lndiferenciado 

1*1 No CAMPO FOLHA LITOLOGIA No LAB MATERIAL %k Ar40rad 1cc STP1 10-6 
g 

% Aratm IDADE (MAl REF 

097 MI·F0-3 se 22-v-s Diabásio 2622 Rocha total 0.76 98,0 2,58 1886 ± 40 4 
098 6/268-69 se 22-V-8 Diabásio 1883 Rocha total 2,14 195,0 2,36 1496 ±55 5 
099 Arag se 22-x-D Diabásio 266 Rocha total 0,50 3,5 23,20 168 ± 5 8 
10D C0-71 se 22-x-A Diabásio 4163 Rocha total 0,56 4,53 30,01 197 ± 4 6 
101 C0-81 se 22-x-A Gabro 4164 Plagioclásio 0,80 20,56 20,45 565 ± 6 6 
102 CO-BOA se 22-x-a Gabro 4165 Rocha total 0,24 9,21 12,44 780 ± 12 6 
103 C0-808 se 22-x-s Gabro 4166 Rocha total 0,04 0,83 81,85 480 ± 22 6 
104 SNFD-AZ-31 1 se 22-x-A Diabásio 4167 Rocha total 0,39 19,37 4,79 963 ± 1 o NT 
105 G0-490 se 22-z-a Metabasito 2066 Rocha total 0,83 32,74 10,09 795 ± 18 7 
106 GO-PN-411 se 22-z-a Metabasitq 1709 Rocha total 0,50 12,56 26,0 547 ± 40 7 

Referências: NT = Neste Trabalho; 4 = Silva, G. G da et a/ii(1974); 5 = Amaral(1974 ); 6 = Hasui et alii (1980); 7 = H as ui, Hennies e lwanuch (19751; 8 = Minioli et alii 11971 I 1*1 Nu
meros seqüenciais, plotados na Figura 1 2 
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esverdeado e avermelhados, siltitos, arenitos esbranquiçados calei
feros e subordinados níveis conglomeráticos 

Parece provável que ao expirar-se o Pré-Cambriano ou mesmo 
no alvorecer do Cambriano, a região oriental da área em questão ex
perimentou extensos movimentos epirogenéticos, permitindo a ins
talação da Bacia do Parnaíba 

Os primeiros sedimentos registrados no interior desta bacia são 
silurodevonianos, compostos por arenitos grosseiros caulínicos e 
ortoquartzíticos, mal selecionados, com intercalações de conglo
merados Estruturas epigenéticas tais como estratificacões cruza
das e marcas de ondas ocorrem nesses sedimentos Ta·l sequência 
sedimentar pertence à Formacão Serra Grande e tem distribuicão 
muito restrita em relação às e~posições registradas na região Nor
deste, onde apresenta espessura possante de alguns milhares de 
metros e com variações de col"iglomerados a arenitos muito finos, 
siltitos e argilitos A Formação Serra Grande é típica de ambiente de 
mar raso com ação de fortes correntes de turbidez, e caráter de mar 
transgressivo Repousa em discordância angular e Jitológica sobre o 
Complexo Goiano ou sobre o Grupo Estrondo 

A unidade que se lhe sobrepõe é a Formação Pimenteiras, que 
iniciou sua deposição no Devoniano Inferior, através de arenitos 
com granulação fina, siltitos, argilitos e folhelhos, interestratifica
dos, indicando uma repetição de ciclos sedimentares marinhos Sil
titos com marcas de onda revelam ambiente litorâneo; em zonas 
mais profundas depositaram-se os folhelhos laminados, por vezes 
negros, com alguma pirita e restos orgânicos, evidenciando ambien
te redutor e de mar mais profundo Níveis avermelhados e arroxea
dos, ferruginosos, podem evidenciar um ambiente oxidante. Segun
do Lima et ahi I 1978), ter-se-ia a Formação Pimenteiras depositado 
em ambiente marinho infranerítico, nerítico e até litorâneo, com os
cilações do nível do mar, resultando períodos de exposições nas 
porções mais elevadas 

Na área do presente trabalho (borda oeste da bacia) foi observa
do que as litologias da Formação Pimenteiras encontram-se trans
gredindo sobre as rochas cristalinas, denunciando a magnitude da 
transgressão devoniana nesta bacia 

Após a deposicão em um ambiente de sedimentacão relativa
mente calmo, com. contribuição considerável de pelitos ~arenitos fi
nos, a Bacia do Parnaíba no Devoniano Médio sofreu fortes mudan
ças nas condições de sedimentação, com variações na área fonte, 
resultando condições de alta energia, onde depositaram-se as litolo
gias da Formação Cabeças A ascensão da área fonte possibilitou o 
fornecimento de detritos grosseiros, com o intemperismo físico pre
dominando sobre o químico Da interação desses fatores resultou 
um manto sedimentar composto por arenitos finos a microconglo
meráticos, brancos, caulínicos, micáceos e paraconglomerados; 
são comuns nestas rochas estratos plano-paralelos, truncados por 
camadas com estratificações cruzadas de médio porte Tais carac
terísticas são atribuíveis a um ambiente litorâneo, com fase regres
siva (arenitos e conglomerados) e contribuicão deltaica (níveis 
síltico-argilosos) Os paraconglomerados talve~ sejam depósitos de 
correntes de turbidez ou oriundos de escorregamentos subaquosos 
relacionados a taludes de falhas, no tempo Cabeças médio e supe
rior, conforme sugeriram Lima et alii (1978) 

Com o início da sedimentação da Formação Longá (Devoniano 
Médio a Superior) a Bacia do Parnaíba passa novamente a um am
biente de sedimentação mais tranqLiilo, onde a área fonte, em está
gio de peneplanização, forneceu sedimentos finos (silte e argila) 
Esta formação é constituída de folhelhos cinza e negros, às vezes 
carbonosos, com intercalações de siltitos e subordinadamente are
nitos argilosos Tal sequência foi depositada em ambiente marinho 
de águas rasas com alternância para zonas mais profundas Pulsa
ções deposicionais de caráter regressivo se fizeram sentir (arenitos 
argilosos) em quase toda a sequência, indicando movimentos osci
latórios do nível oceânico (Lima et alii, op Clt ) 

Segue-se-lhe a deposição das unidades carboníferas, que são 
aqui englobadas como Carbonífero lndiferenciado (Formacões Poti 
e Piauí) A passagem do Devoniano para o Carbonífero lndi.ferencia
do foi marcada por um forte soerguimento na área fonte, refletido 
no fornecimento predominantemente de elásticos grosseiros No 
Mississipiano foi depositada uma sequência de arenitos finos a mé
dios, às vezes grosseiros, com lentes conglomeráticas, intercalados 
por siltitos argilosos e ocasionais leitos calcíferos Exibem estratifi-
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cações cruzadas alternadas com estratos plano-paralelos, Esta se
dimentação representa depósitos em ambiente de mar raso (com 
águas movimentadas), regressivo, a ambiente de transição, com al
guma contribuição marinha (leitos calcíferos) As camadas superio
res do Carbonífero lndiferenciado (Pensilvaniano) são formadas por 
siltitos e arenitos finos argilosos, cores vermelhas e arroxeadas, 
com estratificações cruzadas, intercaladas por folhelhos com oca
sionais leitos calcíferos. Localmente, na base desta sequência 
síltico-arenosa, pode ocorrer um conglomerado composto por sei
xos, matacões e blocos de quartzo, quartzito e arenitos finos No 
Pensilvaniano segue-se um levantamento da bacia e erosão parcial 
das camadas subjacentes (Formação Poti), depositando-se os con
glomerados, arenitos, siltitos e mais raramente folhelhos (Andrade, 
1972) em ambiente continental (fluvial-eólico), com rápidas incur
sões márinhas, reveladas pela presença de fósseis e calcários 

Encerrando a sedimentação paleozóica da Bacia do Parnaíba, no 
Permiano, depositou-se a Formação Pedra de Fogo 

A sequência que envolve esta unidade estratigráfica é caracteri
zada por interestratificacões de arenitos (finos a médios, raramente 
grosseiros, com estrato's plano-paralelos e cruzados), siltitos e fo
lhelhos (laminados, frequentemente calcíferos), calcários (argilo
sos) e sílex (ocorrem intercalados, com leitos irregulares com con
creções esféricas e plano-concêntricas, silicificadas) 

A sedimentação desta sequência ocorre em geral em ambientes 
mistos de águas rasas (Ojeda & Perillo, 1967) 

Lima et alii I 1978) sugeriram uma origem continental lagunar e 
fluvial, com contribuição eólica, ocorrendo incursões marinhas, 
com ciclos evaporíticos, 

Ativação tectonomagmática jurocretácica representada por di
que de diabásio ocorre seccionando as unidades paleozóicas da ba
cia Nas partes sul e sudeste da Folha ocorrem as unidades cenozói
cas denominadas de Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária, 
Cobertura Sedimentar do Bananal e as coberturas aluvionares halo
cênicas 

Tassinari I 1980), assessorado pelo Prol Umberto Giuseppi Cor
dani, do Centro de Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geo
ciências da USP, baseado nas informações geocronológicas até en
tão disponíveis para a área em questão, apresentou, em resumo, a 
seguinte evolução geológica para o Pré-Cambriano da área em 
questão 

A formação do Complexo Colméia se deu em torno de 2 700 
MA e no Arqueano Tardio (2 700-2 500 MA) ocorreu a formacão 
dos núcleos de lnajá e Tapirapé, formação do Grupo Serra do lnaJá e 
migmatização do Complexo Colméia Durante o Ciclo Transamazô
nico (2 200-1 800 MA) houve migmatização e formação de rochas 
do Craton Amazônico e migmatização do Complexo Colméia Em 
torno de 1 850 MA ocorreu exalação de efusivas ácidas e formação 
de intrusivas cogenéticas, representativas do Supergrupo Uatumã 
Entre 1 8 50 e 1 7 50 MA as Formações Gorotire e Cubencranquém 
foram edificadas; 1 750-1 600 MA, manifestação de granitos pós
tectônicos, de 1 400 a 1 000 MA ocorreu a deposição e metamor
fismo do Supergrupo Baixo Araguaia No intervalo entre 1 000 e 
700 MA, granitização e migmatização no Complexo Basal Goiano; 
entre 700-400 MA reativação do Lineamento Transbrasiliano, pe
ríodo esse que assistiu à formação da feição anticlinal de Colméia 

5 - GEOLOGIA ECONÔMICA 

5 1 - Generalidades 

Barbosa et a/ii I 1966) admitiram a possibilidade dos veios de quart
zo piritosos, inclusos na "Série Araxá", serem portadores de depó
sitos auríferos Ressaltaram ainda a presença de cristal de rocha, 
diamante e calcário nos limites da Folha SC 22 Silva, G G da et 
alii (1974) e o DNPM 11975a) cartografaram as diversas ocorrên
cias minerais existentes na área da Folha SC 22; o primeiro apenas 
na região compreendida entre os paralelos 8 o e 9oS e meridianos 
48 o e 54 °WGr , enquanto o segundo fez o levantamento para toda 
a área Almeida, Martins e Almeida I 1977) executaram, na região 
do Pólo Carajás (POLAMAZÔNIA), especificamente nas proximida
des de Conceição do Araguaia no âmbito desta Folha, levantamento 
geológico de reconhecimento da potencialidade da região para ma
teriais de construção Nesse trabalho, depósitos de areia (9), argila 
(4), calcário (1 ), seixos (2) e piçarra (7) foram individualizados e es-



tudados pelos citados autores Lima et ali/(1978) efetuaram um es
tudo bastante completo sobre os depósitos e ocorrências minerais 
existentes no contexto da Bacia do Parnaíba Aspectos estruturais, 
litológicos, estratigráficos e outros incidiram para que os referidos 
autores estabelecessem os principais critérios prospectivos para as 
diversas substâncias ali existentes 

O Projeto Geofísico Brasil-Canadá (PGBC) - DNPM (1979b), 
em prosseguimento aos levantamentos geofísico-geoquímicos efe
tuados no Centro-Oeste, apresentou inúmeros e valiosos dados 
analíticos interpretados à luz dos conhecimentos geológicos então 
existentes, individualizando mais de uma centena de zonas anôma
las, atribuindo-lhes caráter de prioridade em ordem decrescente 
(A, B, C) Almeida et alii (1979) salientaram a importância dos gra
nitos rapakivi, com relação aos processos metassomáticos e mine
ralizações estaníferas associadas, em parte da área nordeste desta 
Folha 

Em termos de pesquisa mais detalhada ressaltam alguns traba
lhos esparsos realizados na serra Quatipuru (DOCEGEO, 1977) e 
na região de Paraíso do Norte de Goiás (METAGO, 1973; Figueire
do, 1978 e DNPM, 1979b) 

1. 5 2 -- Ocorrências minerais 

Dentre as inúmeras ocorrências minerais existentes na área da Fo
lha se 22, raríssimas foram aquelas sistematicamente pesquisa das 
(Cu, Cr, Ni, amianto e calcário) Várias substâncias minerais foram 
extraídas em regime de garimpo (Au, Cr, cristal de rocha, diamante 
e talco) Os demais pontos reportados nas linhas seguintes repre
sentam indícios de mineralização A distribuição geográfica dos 
mesmos obedece preferencialmente ao itinerário das rodovias e es
tradas de acesso, daí inferir-se que a porção oeste desta área, des
provida de melhores vias de comunicação, deve conter mineraliza
ções, embora ainda não caracterizadas. 

Com o fito de facilitar a consulta a este trabalho, apresentam-se 
os dados através de uma disposição sequencial, sucedendo-se os 
minerais metálicos, não metálicos e materiais de construção sepa
radamente e em ordem alfabética 

5 2 1 -- Minerais metálicos 

5 2 1 1 - Cobalto 

O DNPM ( 197 5b) registrou um único indício de cobalto (asbolita 7) 

nesta Folha, próximo ao rio Crixás, na rodovia BR-1 53, no Municí
pio de Brejinho de Nazaré, porém não se dispõe de maiores informa
ções sobre a ocorrência Na área encontra-se um corpo de rochas 
básicas encaixado no Complexo Goiano 

1 5 2 1 2 - Cobre 

Apresentam-se pequenas ocorrências de cobre, todas destituídas 
de interesse econômico, associadas às rochas calcossilicatadas do 
Complexo Goiano e aos corpos básicos-ultrabásicos intrusivos no 
Grupo Tocantins 

A Metais de Goiás S/ A- METAGO, detentora de dois alvarás de 
pesquisa, realizou nos a nos de 1 9 7 2 e 1 9 7 3 uma pesquisa de co
bre na área de Paraíso do Norte de Goiás Estes trabalhos, incluindo 
levantamento topográfico, mapeamento geológico, prospecção 
geoquímica, poços, trincheiras e sondagens, foram reportados no 
respectivo Relatório de Pesquisa ( 197 3) e mais resumidamente por 
Barros & Bressan (1974) e Ribeiro, Bressan e Barros (1974) As 
áreas pesquisadas encontram-se cerca de 8 km a oeste de Paraíso 
do Norte de Goiás, com detalhes efetuados ao redor de duas locali
dades mineralizadas às margens do córrego do Pompeu, afluente do 
ribeirão Coco do Meio Afloram na região, principalmente, biotita
gnaisses do Complexo Goiano, variando para granito-gnaisses, piro
xênio e epídoto-gnaisses, com intercalações restritas de rochas cal
cossilicatadas: epidositos, escarnitos, escapolita-gnaisses e cálcio
silicato gnaisses A mineralização cuprífera está restrita às lentes 
calcossilicatadas Ocorrem fracamente disseminados ou preen
chendo fissuras em distribuição irregular, sob a forma de sulfetos: 
calcopirita, bornita, covelina, calcosita e pirita Como produtos de 
oxidação ocorrem: malaquita (o principal mineral visível), azurita e 
crisocola em impregnações e fraturas Análises das amostras de zo
na de oxidação, fornecidas por Barros & Bressan (op cit ). revelaram 

teores gerais entre O, 5 e 2, 5% Cu, com um máximo de 7, 5% Cu A 
mineralizacão é altamente restrita e errática na sua distribuicão e 
três furos de sondagem, locados para investigar anomalias ge.oquí
micas e de polarização induzida nas áreas mineralizadas, cortaram 
rochas gnáissicas com níveis de rochas calcossilicatadas estéreis. 
Os resultados da prospecção geoquímica não constataram outras 
áreas potencialmente mineralizadas Concluíram os referidos auto
res que as rochas calcosilicatadas, hospedeiras da mineralização, 
são de origem metassedimentar, possivelmente provenientes de 
calcários impuros cupríferos 

Figueiredo (1978) abordou a pesquisa realizada pela Rio Doce 
Geologia e Mineracão S/A - DOCEGEO, na região de Paraíso do 
Norte de Goiás, vis~ndo à localização de mineralização sulfetada de 
cobre e outros metais básicos Essa pesquisa, incluindo levanta
mento topográfico, mapeamento geológico, amostragem geoquími
ca de solos, prospecção geofísica terrestre (levantamentos magne
tométricos e eletromagnéticos), poços e sondagens a diamante, foi 
efetuada sobre anomalias aeromagnéticas e de "INPUT", delinea
das anteriormente pelo Projeto Geofísico Brasil-Canadá (PGBC). 
Cinco furos de sondagem foram locados nas principais anomalias e 
mostraram a presenca, em três anomalias, de níveis sulfetados em 
rochas gnáissicas, constituídos de pirita e pirrotita, com traços de 
calcopirita Uma dentre as últimas anomalias, bem como as outras 
duas sem mineralização sulfetada, contém níveis de grafita em sub
superfície Na mesma região o Relatório Final do Programa de 
Sondagem- Área Piloto 2 do PGBC ( 1979) relatou os trabalhos de 
pesquisa utilizando sondagens a diamante (quatro furos), para in
vestigar anomalias aeromagnéticas e de "INPUT", com resultados 
igualmente negativos em relação à existência de mineralização eco
nômica 

Na região da serra Quatipuru (ou Tainã-Recan). no Município de 
Santana do Araguaia, PA, a Rio Doce Geologia e Mineração S/ A -
DOCEGEO executou pesquisa de detalhe para avaliar a potenciali
dade de mineralizacão sulfetada de cobre e níquel nas rochas ultra
básicas do maciço,' tido como intrusivo concordantemente nos fi/i
tos do Grupo Tocantins O Relatório Final de Pesquisa da DOCEGEO 
(Rio Doce Geologia e Mineração S/A. 1977) e Cordeiro & McCand
less ( 1976) relataram os trabalhos de pesquisa, os quais consta
ram de levantamento topográfico, mapeamento geológico, pros
pecção geoquímica (sedimentos de corrente, solos e rochas) e 
prospecção geofísica (levantamentos magnetométricos, polariza
ção induzida e eletromagnético), culminando em sondagens a dia
mante Não foram encontradas anomalias geoquímícas significati
vas nos sedimentos de corrente e solos e alguns teores altos de co
bre, cobalto e níquel, em rocha, estão relacionados a cangas man
ganesíferas, coletadas em zonas de falha Quatro furos de sonda
gem, localizados na extremidade norte do corpo ultrabásico, revela
ram somente disseminações muito fracas e finas, ou mais raramen
te microveios de sulfetos, predominantemente pirita e pirrotita, sen
do identificadas, microscopicamente, calcopirita e pentlandita As 
anomalias de polarização induzida foram explicadas pela grande 
percentagem de magnetita, somada às finas disseminações sulfeta
das, enquanto que as anomalias eletromagnéticas parecem ser 
mais relacionadas aos falhamentos 

Vasconcelos et ali i ( 1973) e DNPM ( 197 5b) mencionaram resul
tados geoquímicos de cobre em amostras de rocha e solo coletadas 
em vários corpos básico-ultrabásicos, notadamente nas áreas de 
Araguacema (fazenda Coqueiro), Cristalândia (fazenda Curral Quei
mado) e Brejinho de Nazaré (rio Crixás) Dados espectrográficos re
gistraram um resultado de 1 291 ppm de cobre numa rocha ultra bá
sica (peridotito?), coletada na área da fazenda Curral Queimado a 
oeste de Cristalândia, porém os demais valores citados são geral
mente bem menores 

Durante os trabalhos de campo foi observada mineralização de 
cobre em rochas ultrabásicas silicificadas e brechadas, encaixadas 
no Grupo Tocantins, a cerca de 6 km a leste de Araguacema Nesta 
área a malaquita ocorre esporadicamente numa região brechada de 
direção N30 o E, associando-se localmente ao ferro e manganês 

1 5 2 1 3 - Cromo 

As ocorrências de cromo, na Folha em pauta, estão associadas aos 
corpos ultrabásicos intrusivos no Grupo Tocantins, nas regiões de 
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Santana do Araguaia, PA, Araguacema, Dois Irmãos de Goiás e 
Cristalândia, GO 

Foi realizada pela Rio Doce Geologia Mineracão S/A - DOCE
GEO uma pesquisa para cromita nas rochas uiÚabásicas da serra 
Quatipuru. Os trabalhos efetuados sobre área de três alvarás de 
pesquisa foram relatados no respectivo Relatório Final de Pesquisa 
( 1977) e encontram-se resumidos por Cordeiro & McCandless 
( 1 9 76) Os dados a seguir reproduzidos foram compilados principal
mente do Relatório Final de Pesquisa (op c1t) Algumas ocorrências 
de cromita foram úbservadas durante o reconhecimento geológico 
preliminar Trabalhos mais detalhados, incluindo mapeamento 
geológico, coleta de amostras representativas e escavacões de po
ços e trincheiras para verificar possíveis extensões verticais e hori
zontais de mineralizacão, localizaram inúmeras ocorrências distribuí
das irregularmente ao longo do corpo ultrabásico A cromita ocorre 
como constituinte normal do peridotito serpentinizado, em cristais 
isolados, e também apresenta-se concentrada na forma de lentes e 
"bolsões", na rocha e em pequenas eluviões Três tipos de minera
lizacão cromífera estão presentes: 
- cromita maciça, comum nos "bolsões" e localmente em aluvião 
da parte central do corpo, apresentando os melhores teores de cro
mo; 
- cromita disseminada, sendo o tipo mais comum da área, com 
agregação de grãos milimétricos sem orientação, oco r rendo tipica
mente nas lentes, que podem atingir até 50 m de extensão; e 
- cromita nodular, como um conjunto de nódulos ovais e achata
dos, cisalhados e também associada às lentes A grande maioria de 
ocorrências nas rochas é do tipo podiforme, de dimensões reduzi
das e baixo teor, tornando-se antieconômico o aproveitamento em 
grande escala Os blocos soltos nos veeiros, bolsões e eluviões, es
timados de conter 2 000 toneladas de cromita, com teores médios 
de 21,52% Cr e 10,62% Fe (Cr/Fe = 2,02), enquadram-se no tipo 
refratário, sendo passil,eis de aprove~tamento 

As outras ocorrências conhecidas estão localizadas em corpos 
ultra básicos de porte menor que o de Quatipuru Vasconcelos et alii 
1197 3) relac·ronaram corpos de serpent'rn'!to ou per'rdot'rto com ·rndí
cios ou ocorrências de cromita nas áreas da fazenda Coqueiro (a les
te de Araguacema), fazenda Morro Grande (a oeste de Goianorte), 
fazenda São Paulo (a sudoeste de Abreulândia) e fazenda Curral 
Queimado (a oeste de Cristalândia) 

Silva, G G da et a!Ji (1974) mencionaram várias ocorrências de 
cromita na área de Araguacema e Couto Magalhães, onde faixas 
serpentiníticas formam elevações orientadas em direcão norte e 
mostram-se silicificadas e fraturadas Numa das ocor;ências, um 
veio de cromita no serpentinito foi pesquisado por escavação e, adi
cionalmente, foram citadas, pelos referidos autores, análises de al
gumas amostras de cromita, de serpentinito e de suas encaixantes, 
sendo registrado um teor de 2, 5 g/t de platina numa amostra de cro
mita coletada num corpo entre Araguacema e Goianorte 

Na área da fazenda Morro Grande, a cerca de 22 km a oeste de 
Goianorte e 45 km a leste de Araguacema, os corpos ultrabásicos 
são constituídos por serras com serpentinitos localmente bem ta lei
ficados e fraturados, encaixados em quartzitos ferruginosos, bas
tante silicificados e cataclasados O corpo principal com mineraliza
ção cromífera associada apresenta-se com direção geral N20 o E, 
extensão ininterrupta da ordem de 600 me largura de até 400 m A 
cromita ocorre em bolsões irregulares, texturalmente maciça, gra
nulometria grosseira, característica dos minérios tipo podiforme 
Variações granulométricas finas e porções milonitizadas surgem es
poradicamente A Magnesita S/ A retirou certa quantidade de miné
rio em Morro Grande, não se conhecendo teores e volume 

Localiza-se outra ocorrência de cromita na fazenda São Paulo, 
que tem entrada a cerca de 11 km de Abreulândia na estrada para 
Divinópolis A serra, nesta área, é alinhada na direcão norte e 
constitui-se de rochas serpentiníticas encaixadas em fiÍitos sericíti
c;js e quartzitos ferruginosos do Grupo Tocantins. A cromita foi ob
servada somente em concentrações superficiais de blocos, prova
velmente provenientes de "bolsões" com textura nodular 

. Segundo Vasconcelos et ali/ (1973) e o DNPM (1975b), a cro
mita ocorre amplamente dispersa em afloramentos de peridotito, 
num corpo com extensão de mais de 2 km, na área da fazenda Cur
ral Queimado, a oeste de Cristalândia 
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Todas as ocorrências de cromita na Folha SC 22 enquadram-se 
no tipo podiforme, em complexos peridotíticos do tipo Alpino, subti
po harzburgítico, segundo a classificação de Jackson & Thayer 
(1972) 

1 5 2 1 4 - Estanho 

Foi cadastrada pelo Projeto Rio Chiché (Almeida et alii, 1979) uma 
ocorrência de cassiterita aluvionar no igarapé Arrepiado, afluente 
do rio Fresco Esta área encontra-se em terrenos das rochas vulcâ
nicas da Formação lriri e dos granitos da Suíte Intrusiva Rio Doura
do, com termos rapakivíticos, os quais são provavelmente estanífe
ros, como verificado em áreas vizinhas 

Durante os estudos petrográficos aqui executados, variedades 
graníticas inerentes às Suítes Intrusivas Redenção e lpueiras evi
denciaram cassiterita como mineral acessório daquelas rochas 

1 5 2 1 5 - Ferro 

Concentrações ferruginosas nesta Folha estão associadas a diver
sas unidades estratigráficas e relacionadas geneticamente a uma 
variedade de ambientes geológicos Ocorrem principalmente no 
Grupo Serra do lnajá (itabiritos), Grupo Estrondo (quartzitos ferrugi
nosos), Grupo Tocantins (quartzitos ferruginosos), Básicas e Ultra
básicas Tipo Quaripuru (enriquecimentos supergênicos de ferro), 
Formação Pimenteiras (minério de ferro oolítico) e coberturas 
detrito-lateríticas (lateritos e cangas) 

Silva, G G da eta/11 (1974) registraram itabiritos na serra do lna
já numa sequência correlacionada pelos referidos autores com o 
Grupo Grão-Pará do Distrito Ferrífero da Serra dos Carajás O DNPM 
( 197 5b) fez menção a duas ocorrências de ferro na Folha, uma da 
serra do I na já, e outra associaria a rochas básico-ultra básicas na área 
da fazenda Curral Queimado, a oeste de Cristalânoia Ribeiro & Dar
denne ( 1 97 8) forneceram uma descricão detalhada do minério de 
ferro oolítico da Formacão Pimenteiras.· na borda sudoeste da Bacia 
do Maranhão (Parnaíba) Na área entre Paraíso do Norte de Goiás e 
Guarai, esses autores d'rst'rngu'rram do·rs n'rve·rs de ferro oolítico, o in
ferior com espessura entre 0,5 e 1,5 me o superior com espessura 
média de 3m, intercalados em arenitos finos e siltitos na porcão ba
sal do membro inferior da referida formação Os oólitos contêm goe
tita, hematita e chamosita (sucessão da evolução diagenética) e 
frequentemente ocorre uma matriz chamosítica, também presente 
nos siltitos intercalados. Os resultados dos dados analíticos de es
pectrometria de raios X se encontram na Tabela 1 XXIX 

A origem do ferro foi atribuída, por Ribeiro & Dardenne (op cit ), 
ao intemperismo tropical quente do continente e os oólitos foram 
descritos como resultantes da acreção de hidróxido de ferro num 
paleoambiente de planície e canais de maré 

Lima et alii ( 19 78) adicionaram mais detalhes sobre o minério de 
ferro oolítico na Formação Pimenteiras, incluindo a posição estrati
gráfica variável do nível 'rnferior e a presença de oólitos carbonáticos 
(siderita) Na Folha em pauta, foi individualizada pelos referidos au
tores uma ocorrência deste tipo na margem do rio Tocantins, 14 km 
a jusante de Miracema do Norte Ocorre nesta área uma camada 
compacta e homogênea de ferro oolítico, com brilho dourado, de 
0,50 m de espessura, intercalada em siltitos verdes 

No prosseguimento dos trabalhos de campo aqui efetuados, foi 
feito o reconhecimento geológico da serra do lnajá, na qual 
identificou-se, principalmente, formação ferrífera bandeada numa 
faixa de aproximadamente 70 km de extensão e espessuras esti
madas de até 600 m Níveis ricos em magnetita alternam-se com 
níveis quartzosos que contêm magnetita e hematita subordinadas, 
com bandeamento ou laminação de escala supracentimétrica a sub
milimétrica A especularita ocorre lv 1lmente em fraturas e cangas 
desenvolvidas sobre as rochas itabiríticas apresentam concentra
cães de goetita com minério de manganês localmente associado A 
formação ferrífera bandeada enquadra-se no tipo Algoma, de Gross 
( 1965, apud Eichler, 1976) com associação vulcânica, e pode ser 
correlacionada às litologias semelhantes da serra dos Carajás 

Foram mapeados quartzitos ferruginosos, com magnetita ou 
magnetita-hematita, no Grupo Estrondo e mais amplamente no Gru
po Tocantins Na última unidade, concentrações ferruginosas pare
cem ocorrer, especialmente, nas proximidades de corpos básico
ultrabásicos 



Uma ocorrência de ferro foi caracterizada na localidade de Dois 
Irmãos de Goiás, onde uma faixa de direção geral N-S, atingindo 
500 m de extensão e 30 m de largura, apresenta exposições des
contínuas de hematita compacta, parcialmente limonitizada 
Encontram-se, como encaixantes, quartzitos médios a grosseiros, 
brancos e bastante micáceos, do Grupo Tocantins 

Foi verificado na área da fazenda Curral Queimado, a cerca de 
46 km, por estrada, a oeste de Cristalândia, um relevo colinoso de
senvolvido sobre um corpo ultrabásico intrusivo no Grupo Tocan
tins, cujos metassedimentos estão ocultos, geralmente, por sedi
mentos quaternários e capas lateristicas da planície da margem di
reita do rio Araguaia Os morros estão cobertos por uma grande 
quantidade de blocos ferruginosos e silicosos, os quais mostram co
lorações cinza a marrom-avermelhado nas variedades hematíticas, 
e castanho, castanho-amarelado e ocre na o variedades limoniticas 
O chert ferruginoso apresenta-se compacto, maciço, com veios ir
regulares de quartzo Esse capeamento foi formado provavelmente 
pelo enriquecimento supergênico de ferro e sílica contemporâneo ao 
intemperismo das rochas ultrabás1cas subjacentes 

TABELA 1 XXIX 
Análise do minério de ferro da Formação Pimenteiras (apud Ribeiro & Dardenne, 1978) 

% Fe % Si02 % P205 
1----

Minério de ferro 
oolftico inferior 26,3-30,6 30,2-32,2 0,05-0,06 
Minério de ferro 
oolitico superior 39,9-40,0 12,0-47,2 0,04-0,23 
Minério de ferro 
chamosftico 11,4-16,7 11,4-77,0 0,04-0,14 

1.5 2 1 6 - Monganês 

Todas as ocorrências de manganês desta Folha foram observadas 
durante os trabalhos de campo e constituem-se de crostas manga
nesiferas e concentrações supergênicas desenvolvidas sobre ro
chas do Complexo Goiano, Grupo Serra do lnajá e do Grupo Estron
do 

Na região a nord~ste de Porto Nacional, entre o rio Taquaraçuzi
nho ao norte e o rio Agua Suja ao sul, no sopé das serras do Carmo e 
do Lajeado, foram registradas três ocorrências de manganês em ter
renos do Complexo Goiano, bem como várias anomalias de manga
nês nos sedimentos de corrente que foram coletados na área pelas 
equipes geoquimicas do Projeto Geofísico Brasil- Canadá (PGBC) 

A ocorrência mais ao norte encontra-se na margem esquerda do 
rio São João, aproximadamente a 14 km medidos ao longo da estra
da vicinal que sai a 2 km a sul de Taquara/to para a fazenda Angical 
Essa pequena ocorrência é constituída de blocos de minério de man
ganês de granulação média, brilho semimetálico, fraturado, com vê
nulas planares de quartzo, numa área bem restrita Regionalmente 
afloram rochas graníticas, granodioriticas, migmatiticas e granulíti
cas, porém a área a oeste da ocorrência mostra exposicões inex
pressivas de uma rocha xistosa, totalmente alterada, qu~ pode ser 
um cataclasito derivado das rochas do Complexo Goiano Neste ca
so, o manganês estaria relacionado ao intemperismo acentuado em 
zonas de cisalhamento no embasamento 

Uma seg1mda ocorrência, de mesmo tipo, está localizada ao sul 
da primeira, na margem direita do córrego do Ouro, percorrendo-se 
cerca de 16 km a partir da estrada G0-134 numa vicinal que tam
bém termina na fazenda Angical Na área os blocos e afloramentos 
com teores mais elevados de manganês, são encontrados na por: 
ção superior da encosta de uma elevação que forma parte do relevo 
co/inoso baixo. A mineralização manganesífera apresenta-se com 
granulação fina a média e fratura menta planar, paralelo à laminacão 
miliméttica do quartzo Ocorrem também rochas muito alteradas' de 
coloração rosada, provavelmente oriundas das rochas graníticas, 
migmat1ticas ou granulíticas encaixantes, das quais alguns blocos 
mostram carapu._,as manganesíferas 

Encontra-se a terceira ocorrência (observada na estrada para a 
fazenda São Domingos), ao norte do ribeirão Moleque, percorrendo
se cerca de 27 km a partir do entroncamento da estrada G0-262 
(Porto Nacional- Monte do Carmo) Aqui a mineralização mangane
sífera tem uma extensão maior, aflorando em blocos de dimensões 
variadas ao longo da estrada por cerca de 1 ,4 km na parte que mos-

tra um nível topograficamente mais elevado A rocha encaixante, 
com a qual a mineralização acha-se diretamente em contato, é um 
granulito médio a grosseiro, mesocrático, constituído de plagioclá
sio, quartzo, ortopiroxênio, clinopiroxênio, hornblenda, biotita e gra
nada rosada, a última ocorrendo em grandes percentagens Este 
material, que é provavelmente o protominério de manganês, ocorre 
localmente como "remanescente" em meio à mineralização, a qual 
frequentemente apresenta um aspecto estratificado com fratura
menta planar Efêmeros poços de pequisa(?) presentes na área ca
racterizam pretéritos reconhecimentos efetuados em porção restri
ta das ocorrências manganesiferas 

Foram registrados pela amostragem do PGBC, na região, teores 
anômalos atingindo 4 000 ppm ou mais de manganês (análise pelo 
método de absorção atômica) As estações de amostragem de sedi
mento de corrente que mostraram anomalias dessa ordem de mag
nitude foram examinadas durante os trabalhos de campo, com o ob
jetivo de verificar a presença de material manganesifero Uma ano
malia num riacho da margem direita do ribeirão Moleque parece ser 
diretamente relacionada à mineralização de manganês que afiara 
nas suas cabeceiras, na área da fazenda São Domingos, anterior
mente descrita Outra anomalia encontra-se num afluente do rio Ta
quaraçuzinho, a norte de Taquara/to, e nesse ponto óxidos de man
ganês ocorrem na areia do leito e também como filmes nas superfí
cies dos seixos de quartzo e granito Afloram localmente biotita
granitos pórfiros, mas não foi comprovada a existência de minerali
zação manganesifera Na parte sul da região, anomalias ocorrem 
em afluentes do ribeirão Gameleira, tributário do rio Água Suja, e 
material manganesífero foi encontrado também nos respectivos 
pontos de amostragem Nessa área o manganês é provavelmente 
derivado de concentrações ou da laterita desenvolvida sobre rochas 
quartziticas ou em ardósias da formação Monte do Carmo 

Blocos erráticos com mineralização manganesifera exibem-se, 
sem relações de campo visíveis, a leste de um granito intrusivo cir
cular (Suíte Intrusiva Tarumã) no extremo oeste da serra do lnajá 
Na área afloram hornfels aluminossilicatados e carbonatados (már
mores) na zona de contato do granito com metassedimentos do 
Grupo Serra do lnajá As cangas desenvolvidas sobre a formação 
ferrífera do mesmo grupo são também localmente manganesíferas, 
sem chegar a formar ocorrências individualizadas 

Foram observadas, na porcão nordeste da Folha, três ocorrências 
de manganês, as quais se apresentam como pequenas concentra
ções superficiais de mineralização fina, friável e parcialmente silico
sa Duas ocorrências encontram-se nos arredores de Colméia, sen
do constituídas de blocos rolados, provavelmente provenientes de 
rochas quartziticas do Grupo Estrondo A terceira está situada pró
ximo à localidade de Barreira, aproximadamente 1 O km a olorde'ste 
de Pequizeiro, e nessa área um poço escavado, com cerca de 6 me
tros de profundidade, denuncia a continuidade da mineralização em 
toda sua seção, numa encaixante provavelmente xistosa do Grupo 
Estrondo 

1 5 2 1 7 - Níquel 

As ocorrências ou indícios de níquel no âmbito desta Folha estão as
sociadas às rochas ultrabásicas do Grupo Serra do lnajá e às Ba
sicas e Ultrabásicas Tipo Quatipuru, relativas ao Grupo Tocantins-

A mais importante ocorrência da área, chegando a st>r conside
rada como uma jazida de níquel laterítico, localiza-se no corpo ultra
básico da serra Ouatipuru, no município de Santana do Araguaia, 
PA Nesse prospecto a Rio Doce Geologia e Mineração S/ A (DOCE
GEO) realizou uma pesquisa para níquel em área de três alvarás de 
pesquisa ao longo da serra, e em um pedido de pesquisa a leste, Os 
resultados foram divulgados no Relatório Final de Pesquisa da referi
da companhia e por Cordeiro & McCandless ( 1976), Depois da pes
quisa preliminar, com a escavação de 22 poços estratégicos em 
áreas de rochas ultrabásicas silicificadas e peneplanos lateríticos, 
foi executada pesquisa de detalhe, incluindo levantamento topográ
fico sobre quatro malhas, mapeamento geológico, escavação de 
1 50 poços, amostragens e análises qulmicas e determinação dope
so específico da mineralização (úmida e seca) 

Foi constatada, nos peneplanos laterlticos, a concentração de 
níquel silicatado em baixos teores ( 1-3%), derivada do intemperis
mo e enriquecimento supergênico de rochas peridotíticas e duníti-
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cas (0,2-0,3% Ni), relacionadas aos processos de laterização em 
condições de topografia plana e clima favorável. A espessura média 
de alteração nos poços é relativamente pequena (5,5 m), com o 
perfil de laterização fraca e irregularmente desenvolvido. O mais ex
pressivo enriquecimento de níquel e ferro ocorre no nível de laterita 
amarela com serpentinito altamente alterado (saprolito), abaixo da 
canga e com uma profundidade média de 3m. O minério é principal
mente do tipo limonítico, com teores altos de ferro e teores baixos 
de MgO (4, 5%) e Si O? (21, 1 %). Ocorre níquel como silicato hidra
tado (garnierita) e ferro em forma de goetita e limonita. Encontram: 
se vênulas de sílica no serpentinito alterado, o qual também abriga 
garnierita e magnesita nas fraturas 

O cálculo de reservas da jazida foi baseado nas áreas de influên
cia dos poços, formando-se polígonos indíviduais, regulares e irregu
lares. A reserva medida se baseou em polígonos, cuja área indivi
dual não excedeu 45.000 m2 , com um poço no seu centro geomé
trico e uma reserva indicada na área porventura excedente à área 
da reserva medida Foram adotados um teor de cut-off de 1 % Ni e 
uma espessura mínima da zona mineralizada de 1 m. A tonelagem 
foi calculada com a densidade de minério seco e desse modo foram 
cubadas as seguintes reservas de níquel laterítico: 

reserva medida total (malhas 1 ,2 e 3) 
reserva indicada total (malhas 1 ,2,3 e 4): 
total geral 
níquel contido 

10.674 350t-1 ,33%Ni 
2.159.885t-1 ,26%Ni 

12 834 235t-1 ,32%Ni 
169.000t 

A DOCEGEO realizou também um estudo de exequibilidade de 
lavra, considerando os métodos metalúrgicos mais apropriados, 
custos de produção e estimativas de investimento. 

Os demais indícios de mineralização niquelífera na área da Folha 
são inexpressivos Vasconcelos et alii (1973) e o DNPM (1975b) 
mencionaram a serra de rochas ultrabásicas nos terrenos da fazen
da Coqueiro, a leste de Araguacema Nessa área, dados espectro
gráficos apresentaram teores atingjndo 1 ,3% de níquel em amos
tras de solo(?) coletadas sobre o corpo de rochas serpentiníticas, 
encaixado no Grupo Tocantins 

Durante os trabalhos de campo aqui efetuados, foram observa
dos indícios de garnierita em rochas ultrabásicas da área da fazenda 
Curral Queimado, a oeste de Cristalândia, num corpo peridotítico(?) 
intrusivo no Grupo Tocantins, e também da parte ocidental da serra 
do lnajá, onde uma amostra de serpentinito mostrou um teor de 
4.000 ppm de níquel (análise por absorção atômica). 

1.5.2.1 8- Ouro 

Barbosa et alii ( 1 966) mencionaram a existência de veios de quart
zo piritosos auríferos inclusos no Grupo Araxá e, levando em consi
deração esse aspecto, indicaram as nascentes dos rios Cunhães, 
Bananal e Piranhas como regiões prospectáveis. Lindenmayer & Gi
rado (1972) caracterizam no Município de Brejinho de Nazaré veios 
de quartzo aurífero com pirita disseminada, encaixados em biotita
gnaisse, com _espessura da ordem de 1 m e extensão (fotointerpre
tada) de dois quilômetros. Citaram estes autores ainda dados analí
ticos cujos teores atingiram até 200 ppm de ouro Vasconcelos et 
alii ( 1973) assinalaram a existência do metal precioso, em associa
ção às ocorrências de diamante, em leitos dos vários rios aborda
dos. Silva, G.G. da et alii (1974) cadastraram a presença de ouro 
aluvionar no rio José Bispo, afluente da margem direita do rio Xingu, 
porém não há mais informações com respeito à ocorrência. Lima et 
alii (1978) constataram a existência de ouro aluvionar na foz do ri
beirão da Prata (Porto Nacional), nos rios do Sono, Taquaruçu, Água 
Suja, Manoel Alves da Natividade, ribeirão Conceição e no córrego 
São Ludovico. Almeida et alii ( 1979) relataram a existência de ouro 
aluvionar ao longo do igarapé Arrepiado, afluente do alto rio Fresco, 
caracterizado em amostragem de concentrado de bateia, em sítios 
de rochas granitóides e vulcânicas do Supergrupo Uatumã 

No decorrer deste trabalho, antigos garimpos foram observados 
em duas áreas. 

A cerca de 25 km da estrada, a SO de Porto Nacional, localiza-se 
o Garimpo do Ari, denominação da área onde veios de quartzo, na 
sequência biotita gnáissica, foram trabalhados para obtencão de 
ouro. A direção geral do corpo mineralizado (N45 o E) é conco.rdante 
com os grandes lineamentos impressos no embasamento, possível-
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mente durante a atuação do Evento Transamazônico na região, re
tomados em períodos posteriores, atuante pelo menos até o Siluro
devoniano. 

A leste desta ocorrência, na cidade de Monte do Carmo, infor
mações dos moradores indicam uma pretérita existência de gale
rias, edificadas para extração do metal, posicionadas dentro de ro
chas aflorantes no setor oriental da cidade (granito?) 

A oeste de Redenção, PA, foi coletada, durante os trabalhos de 
campo, uma amostra de granito com mineralização aurífera. Ocorre 
ouro em pontuações diminutas disseminadas na rocha, bem como 
concentrado em vênula descontfnua, de comprimento total cerca 
de 5,5 em, relacionada a fraturas com pirita associada. A rocha 
hospedeira é um granito de textura inequigranular, no qual a cassi
terita foi identificada microscopicamente, e constitui parte de um 
corpo intrusivo pertinente à Suíte Intrusiva Redenção. A mineraliza
ção de ouro é possivelmente de origem hidrotermal, numa fase tar
dia, que atingiu a intrusão granítica. 

1 5.2 1 9 - Titânio 

No âmbito da Folha SC.22 existem duas ocorrências de rutilo, as 
quais foram registradas por Vasconcelos et alii ( 1973) e pelo DNPM 
(1975b) e verificadas durante os trabalhos de campo. A primeira 
localiza-se em terrenos da fazenda Retiro, próximo ao limite da fa
zenda Santa Cruz, aproximadamente a 18 km a leste de Pium, nas 
vizinhanças do povoado de Campo Maior. Na área foram constata
dos alguns poços e uma trincheira de pouca profundidade, com blo
cos de quartzo hialino (cristal de rocha) O quartzo contém cristais 
bem formados de rutilo, de cor cinza-escuro a preta ou vermelho
escura, e muitas vezes com geminação geniculada O material elu
vionar é oriundo provavelmente de veios de quartzo encaixados nos 
xistos gnaissóides do Grupo Estrondo. 

Encontra-se a segunda ocorrência na fazenda Sucupira, a 23 km 
a leste de Fátima, estrada G0-262 para Porto Nacional Os traba
lhos de garimpagem incluem uma escavação na extremidade sul, li
gada a uma trincheira orientada na direção N-S, ao longo de um veio 
pegmatítico. Atualmente o garimpo apresenta-se abandonado. O 
veio é constituído de quartzo, feldspato (quase totalmente decom
posto), muscovita grosseira, e o rutilo ocorre na forma de cristais 
rolados derivados da zona de intemperismo do veio. Regionalmente 
afloram rochas gnáissicas e graníticas do Complexo Goiano, porém, 
na área do pegmatito, a rocha encaixante é um micaxisto muito in
temperizado. 

Existem indícios de rutilo aluvionar, na área do igarapé Arrepiado 
e seus afluentes, no alto rio Fresco, Pará, onde uma ampla distribui
ção de rutilo e anatásio teria sido observada, porém não são disponí
veis mais informações sobre concentrações desses minerais titaní
feros. 

1.5.2 1.10- Zircônio 

Uma ocorrência de zircão foi cadastrada pelo DNPM na serra da Es
trela, aproximadamente a 25 km de estrada, ao norte da fazenda 
Sucupira, a qual se situa na estrada G0-262 (Fátima-Porto Nacio
nal). Na área encontra-se, intrusivo nos gnaisses do Complexo Goia
no, um corpo de rochas sieníticas, o qual apresenta variedades peg
matóides e pegmatitos mineraliz;o,r:tos em muscovita, berilo, topázio. 
turmalina e zircão. Ocorre este último disseminado na rocha em pe 
quenos cristais, assim como concentrada na zona de intemperismo. 

1.5.2.2. - Minerais não metálicos 

1.5.2 2.1 - Amianto 

Conhecem-se, na Folha SC.22 Tocantins, duas áreas de ocorrên
cias de amianto crisotila, associadas às rochas ultrabásicas serpen
tinizadas do Grupo Serra do lnajá e do maciço de Guatipuru 

Durante trabalhos de campo foram localizadas pequenas ocor
rências isoladas de veios de crisotila em serpentinitos na parte oci
dental da serra do lnajá. Nesta área, os serpentinitos formam o rele~ 
vo escarpado na borda dP. uma estrutura circular de 2,5 km de diâ
metro e a mineralização de amianto parece ser mais freqüente na 
borda nordeste da estrutura. Apresentam-se veios de crisotila com 
fibras do tipo cross, em geral paralelos, e com espessuras de 1 a 4 
mm. 



O corpo ultrabásico aue sustenta a serra do Quatipuru (ou Tainã
Recan) foi alvo de pesquisa pela Rio Doce Geologia e Mineração S/ A 
(OOCEGEO), inicialmente visando à localização de minério de cromo 
e níquel (Relatório Final de Pesquisa-Serra do Quatipuru, 1977 e 
Cordeiro & McCandless, 1976). Com o prosseguimento dos traba
lhos de pesquisa, incluindo mapeamento geológico de detalhe, fo
ram observadas inúmeras ocorrências de amianto crisotila em ser
pentinito de origem peridotítica. Na porção norte do corpo uma fai
xa mineralizada de aproximadamente 1 300 m de extensão e 200 
m de largura mostra veios de crisotila com fibras do tipo cross e es
pessuras até 1 em, e sem indícios de alterações hidrotermais tardias 
(como silicificação e talcificação). Nessa faixa foram executados 
quatro furos de sondagem, locados sobre anomalias magnéticas, 
porém, apesar dos favoráveis indícios geológicos e geofísicos, os 
trabalhos de sondagem não confirmaram a existência significativa 
de amianto em profundidade. Foram encontradas vênulas de espes
suras milimétricas, geralmente inferiores a 2 mm, e grandes con
centrações de magnetita 

1.5.2.2 2- Calcário 

As rochas carbonatadas ocorrem predominantemente em corpos 
lenticulares associados aos metassedimentos do Grupo Tocantins e 
aos sedimentos arena-argilosos da Formação Pedra de Fogo da Ba
cia do Parnaíba. Restritamente existem rochas desta composição 
no Grupo Serra do lnajá (mármore ou hornfels carbonático) e o mes
mo para o Grupo Estrondo(?). 

Barbosa et alii ( 1966) mencionaram as ocorrências de calcário 
nas áreas de Couto Magalhães e Lagoa da Confusão, município de 
Cristalândia, ambas associadas à "Série Tocantins", e também nu-. 
ma faixa calcária na "Série Araxá", nos arredores do povoado de 
Dueré. Esta última ocorrência não foi localizada durante os traba
lhos de campo do Projeto RADAMBRASIL. Vasconcelos et a/ii 
( 19 7 3) apresentaram mais detalhes sobre as ocorrências de Couto 
Magalhães (fazenda Cocal) e Lagoa da Confusão, adicionando uma 
ocorrência de calcário na área de Formoso do Araguaia (fazenda Ser
ra Azul) Silva, G.G. da et alii ( 1974) relataram três ocorrências de 
calcário no Grupo Tocantins da Folha SC.22: na fazenda Cocal, a 
sudeste de Couto Magalhães, na área de Santana do Araguaia, com 
análises realizadas em nome do IDESP, e ao sul da Vila Redenção, 
Município de Conceição do Araguaia. Na última área afloram, des
continuamente, camadas centimétricas de calcário argiloso, escu
ro, intercaladas em folhelhos. O DNPM ( 1975b), sem tecer maiores 
comentários, cadastrou as ocorrências de calcário anteriormente 
conhecidas 

Na fazenda Cocal, cerca de 30 km a sudeste de Couto Maga
lhães, num ramal da estrada G0-376, localiza-se um depósito de 
calcário em região topograficamente plana. O calcário apresenta-se 
com granulação fiha, cor cinza-escuro, com níveis argilosos e veios 
de calcita, tanto concordantes com o acamamento, como relacio
nados às fraturas. A camada de calcário ocorre intercalada nos fili
tos do Grupo Tocantins, os quais afloram regionalmente Foram 
executados nesta área quatro furos de sondagem pelo Projeto Ma
teriais de Construcão Tucuruí-Carajás (Almeida, Martins e Almei
da, 1977), os qua.is não ultrapassaram, com profundidade máxima 
de 82,35 m, os limites do pacote calcário. Foram estimadas reser
vas da ordem de 100 845.000 toneladas, com base numa área de 
830 000 m 2 , e espessura tomada como 45 m. O capeamento mé
dio encontrado nos furos foi de 5,1 m, e vinte amostras analisadas 
mostraram teores médios de 43,09% CaO e 1,4% MgO. Este ma
terial poderá ser empregado para fabricação de cal e cimento, ou 
como corretivo de solos. 

Encontra-se o depósito de calcário da Lagoa da Confusão, apro
ximadamente, a 11 km do povoado homônimo, o qual se situa a 55 
km a OSO de Cristalândia, na estrada G0-262. Na área há três mor
rotes de calcário alinhados na direção SO-NE, destacados topografi
camente da planície quaternária circundante O morrote principal, a 
sudoeste, tem uma extensão em torno de 0,5 km, e desnível de 
aproximadamente 30 m Uma pedreira na extremidade norte deste 
morrote mostra calcário parcialmente dolomítico(?), cinza-claro, ge
ralmente de granulação fina e maciço. O acamamento é de difícil 
distinção, com poucas evidências de mudanças composicionais e 
de outras feições primárias, e o fratura menta dominante parece ser 

subvertical. São comuns veios de calcita e sílica com espessuras de 
até 1 em e orientados irregularmente. Os veios silicosos apresen
tam bandeamento interno submilimétrico, e são constituídos princi
palmente de cherr escuro, embora exista localmente o quartzo cris
talino Ocorrem também inclusões subangulares a arredondadas de 
chert escuro, distribuídos aleatoriamente, e brechas do mesmo ma
terial em matriz recristalizada de calcário 

O calcário desta ocorrência está sendo extraído por lavra mecani
zada pela companhia "Calcário Cristalândia", com usina próximo 
ao povoado de Lagoa da Confusão O teor relativamente alto de sUi
ca impedirá a utilização deste calcário numa escala maior para a in
dústria de cimento 

Localiza-se na área da fazenda Serra Azul, aproximadamente 20 
km a sul de Formoso do Araguaia, outro depósito de calcário com li
tal agia geral bem semelhante àquela de Lagoa da Confusão, a sa
ber: calcário parcialmente dolomítico, cinza-claro, maciço, de gra
nulacão fina, bastante fraturado, com cristais dispersos de quartzo 
hiali~o. Ocorre como lentes intercaladas numa sequência de filitos, 
clorita e sericita-xistos e quartzitos do Grupo Tocantins A Minera
cão Rio Formoso Ltda , detentora de dois alvarás de pesquisa, regis
trou dois acidentes topográficos na área - Morro Azul e Morro do 
Ferro - com pesquisas executadas incluindo mapeamento geológi
co, poços, trincheiras e sondagem. Atualmente o depósito está sen
do lavrado pela referida companhia 

Lima et alii ( 1 97 8), no Projeto Estudo Global dos Recursos Mine
rais da Bacia Sedimentar d0 Parnaíba, registraram duas ocorrências 
de calcário na Folha em apreço, ambas associadas à Formação Pe
dra de Fogo. 

Foram observados, durante os trabalhos de campo, afloramen
tos de calcário na estrada ao sul da fazenda São Bento, aproximada
mente a 8 km a sudeste de Guaraí. Na área a rocha carbonatada jaz 
em lentes intercaladas nos arenitos finos e siltitos de coloração 
avermelhada a rosada, da referida formação O calcário apresente 
tonalidades de róseo-esbranquiçado e marrom-rosado a cinza-claro 
e granulacão que varia de fina, às vezes com laminação milimétrica 
a grossei;a e recristalizada Laminação planar e estruturas concên
tricas são possivelmente de origem alga!, e localmente encontram
se intercalacões finas de siltitos, as quais revelam acamamento su
borizontal São comuns veios de calcita em cristais grandes, e res
tritamente apresentam-se brechas de calcário. Existem antigos for
nos na área, porém, atualmente, não há a fabricação de cal ou outro 
tipo de aproveitamento do calcário. 

A segunda ocorrência conhecida, na Formação Pedra de Fogo, 
localiza-se na margem esquerda do córrego Capivara, a leste de Co
linas de Goiás, a 4 km do povoado de São Cristóvão, na estrada pa
ra o rio Tocantins As rochas carbonatadas ocorrem numa seção de 
5-6 m de espessura, compostas de lentes de calcário argiloso lami
nado, cinza-esbranquiçado e rosado, com níveis finos de calcário 
mais puro e "bolsões" de calcita A sequência margosa encontra-se 
sobreposta por siltitos ricos em "bolachas" (concreções) de chert e 
intercala-se em arenitos finos. 

1.5.2 2 3- Caulim 

Lima et alii ( 1978) relataram a existência de argilas caulínicas na re
gião de Mira norte (BR-1 53), aflorando em área de 1 O km 2 , espessu
ra da ordem de 6 m, pertencentes à Formação Cabeças. Ocorrên
cias estratiformes também caracterizadas por estes autores 
encontram-se na localidade Pau O' Arco, trecho entre Miracema do 
Norte e a BR-1 53 

Durante este trabalho, várias exposições de arenitos e siltitos 
caulínicos ou mesmo fracões argilosas foram estudadas, sem con
tudo reconhecer leitos efetivamente compostos deste material. 

1 5 2.2 4- Cristal de rocha 

Barbosa et alii ( 1966) mencionaram garimpagem de cristal de rocha 
em Formoso do Araguaia, Dueré, Cristalândia, Pium e Pequizeiro, in
clusos em áreas da chamada Série Araxá, abandonados já à época 
dessa citacão. Concluem os reportados autores sobre controles es
truturais n~s encaixantes quartzíticas (damos e anticlinais), e nas ro
chas xistosas (fendas tensionais). Vasconcelos et alii ( 1973) afir
maram a existência de vários "manchões" nos municípios aborda
dos por Barbosa et alii ( 1966) e em outros nas regiões de Couto Ma-
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galhães, ltaporã de Goiás, Dois Irmãos de Goiás e no povoado de 
Monte Santo, este associado a pirita Apontam os autores um único 
tipo genético para a ocorrência (veios de quartzo), e atribuem à defi-' 
ciência tecnológica a paralisação dos trabalhos de lavra O DNPM 
I 197 5b) caracterizou as ocorrências de quartzo, nesta área, com 
relação do tipo de jazimento, como semelhantes aos descritos por 
Silva, G G. da et alii ( 1974) na Folha SB 22 Araguaia, imediata
mente ao norte, ou seja: bolsões em veios de quartzo leitoso e 
quartzito e veios pegmatíticos 

Na fase dos trabalhos aqui reportados, antigos garimpos na re
gião de Pequizeiro estavam sendo retomados em virtude da procura 
dos cristais de quartzo de baixo peso (até 5 g) 

Quanto 20 tipo de ocorrência, todos os garimpos visitados 
assemelham-se, com a presença de possantes veios de quartzo ma
ciço, onde, nas zonas mais fraturadas, concentra-se o cristal de ro
cha Em termos de paragênese, variedades como citrino e murion e 
ainda com óxido de ferro e rutilo podem estar associadas A ametis
ta, quando ocorre, segundo garimpeiros da região, é isolada Estru
turalmente, os veios encontram-se alinhados nas direcões N-S e 
E-0 principalmente, todavia, aqueles da região de ltapo~ã de Goiás 
parecem ligar-se a fases estruturais mais complexas e antigas 

1 5 2 2 5 ~ Diamante 

Poucos dados concretos são conhecidos sobre o potencial diaman
tífero nos limites da Folha SC 22 

Barbosa et ali i I 1 966) fizeram alguns comentários aos trabalhos 
executados no rio do Sono e rio Tocantins (cachoeira do Lajeado), 
especificamente à importância diminuta dos mesmos Os referidos 
autores alertaram quanto à necessidade do emprego de métodos 
geofísicos para melhor definição de áreas diamantíferas (Funil de 
Baixo a Tocantínia) Vasconcelos et alii I 1973), reconhecendo os 
garimpos de diamante ao longo do rio Tocantins, assinalaram a im
portância da região compreendida entre Pedro Afonso e Brejinho de 
Nazaré, onde tributários daquele rio como: córrego Lajeado, rio do 
Sono, rio da Espingarda, rio Fumaça, seriam os de maior interesse 
econômico O DNPM (1975b) indicou os rios do Sono, Taquaruçu, 
Água Suja e Areias, todos afluentes pela margem direita do rio To
cantins, como portadores das aluviões mais ricas nos limites desta 
Folha Lima et alii I 1978) identificaram na região de Novo Acordo e 
no rio Vermelho, p/acers aurodiamantíferos restritos, com quartzo, 
coríndon e granada em associação 

Relativo à proveniência das pedras preciosas, Barbosa et alii 
11966) indicaram para esta região os conglomerados da Formacão 
Urucuia como prováveis fornecedores dos diamantes · 

Vasconcelos et alii (op cit) admitiram como possível a existên
cia de corpos quimberlíticos na borda da bacia sedimentar O DNPM 

(op cit) concorda com influência de uma tectônica de borda da Ba
cia do Parnaíba, à semelhança de Vasconcelos et alii (op cit ). 

No decorrer deste levantamento, nenhuma área potencialmente 
diamantífera foi estudada, daí nada se poder acrescentar além do já 
conhecido na literatura 

1 5 2.2 6 ~Enxofre 

Lima et alii (1978) informaram a existência de incrustações de en
xofre nativo com dimensões reduzidas, capeando termos pelíticos 
da Formação Pimenteiras ao longo da BR-1 53, próximo a Mira norte 

Nenhum dado adicional, seja nos trabalhos anteriores ou neste 
ora efetuado, acrescenta algo ao conhecimento dessa ocorrência 

1 5 2 2 7 ~ Fosfato 

Lima et alii ( 1978) realizaram um estudo bastante significativo 
quanto às possibilidades da Bacia do Parnaíba conter horizontes 
fosfatados Aspectos geoquímicos, faciológicos, litológicos e am
bientais definiram às Formações Longá, Pimenteiras e Pedra de Fo
go como as mais prospectáveis No âmbito da Folha SC.22, estes 
autores apresentam dados analíticos, conforme a Tabela 1 XXX 

1 5 2 2 8 ~ Grafita 

Uma ocorrência de grafita foi registrada por Silva, G G da et alii 
(1974), entre Pequizeiro e Colméia, próximo à estrada 
Guaraí~Couto Magalhães A grafita ocorre disseminada, formando 
pequenas /ameias orientadas em leitos milimétricos nos xistos 
quartzo-fe/dspáticos do Grupo Estrondo, parte da seqi.Jência que 
contorna a estrutura de Colméia 

Outros xistos grafitosos, igualmente sem concentrações de inte
resse econômico, afloram localmente no Grupo Estrondo, e enrique
cimento de grafita também existe na faixa granulítica do Complexo 
Goiano, a nordeste de Porto Nacional, em zonas onde as rochas se 
apresentam mais alteradas 

1. 5 2 2 9 ~ Granada 

Concentrações granatíferas ocorrem isoladamente nas rochas do 
Complexo Goiano, Grupo Estrondo e Grupo Araxá 

Na margem direita do ribeirão Moleque, a nordeste de Porto Na
cional, afiara uma faixa de rochas granulíticas dentro do Complexo 
Goiano, a qual, localmente, apresenta uma grande percentagem de 
granada em porfiroblastos avermelhados e rosados Trata-se do ter
mo espessartita 

Foram cadastradas duas ocorrências de granada pelo Projeto LE
TOS (Barbosa & Costa, 1973), no leito do rio Manoel Alves da Nati
vidade e ao longo da estrada Peixe~Natividade, no extremo sudes-

TABELA 1 XXX 
Localidades e teores de sedimentos fosfatados na Folha SC 22 (apud Uma et alii, 1978) 

UNIDADE LITO- TEORES MÁXIMOS 
N, LOCALIDADE ESTRATIGRÁFICA LITOLOGIA 

P205% F(ppm) C a% 

Parafso do Norte de Siltito parcialmente 
S0-2b Goiás, GO Pimenteiras silicificado 6,57 4 500 5 

Mira cem a do 
FF-161 Norte, GO Pimenteiras Siltito argiloso 3,82 2 ODO 1,5 

Porto Nacio- Siltito micáceo 
A0-1b nal, GO Pimenteiras argiloso 3,58 2 000 1,5 

----
Pedro Afon- Folhelho a 

FF-110 so, GO Pimenteiras siltito 3,38 1 400 2 

Pedro Afon-
FF-106 so, GO Pimenteiras Folhelho 2,35 800 0,5 

Porto Nacio- Oólitos/matriz 
S0-1 c nal, GO Pimenteiras carbonática 2,19 1 200 1,5 

Miracema do Siltito impreg-
AS-054 Norte, GO Pimenteiras nado de grãos 1,67 600 0,5 

de oólitos 

Miracema do 
FA-333 Norte, GO Pimenteiras Siltito 1,5 - 0,7 

Porto Nacio- Oólitos em ma-
A0-1a nal, GO Pimenteiras triz carbonática 1,4 9 600 1,0 
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te da Folha Na área, a granada ocorre como um constituinte signifi
cativo em rochas gnáissicas quartzo-feldspáticas com variedades 
cataclásticas, sendo a sequência atribuída, aqui, ao Grupo Araxá 

1 . 5 2 2 1 O - Pirita 

Lima et alii (1978) abordaram sobre a existência deste sulfeto, em 
nódulos centimétricos, no âmbito da Formação Pimenteiras, ao lon
go do rio Tocantins na área de Tocantínia, ao longo do rio Soninho a 
1 km de sua confluência com o rio Tocantins e na BR-153, a 9, 2 km 
a norte da cidade de Miranorte 

Nos levantamentos efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL, al
guns afloramentos descritos continham pirita disseminada, seja em 
rochas da Bacia do Parnaíba, nas vulcânicas do Supergrupo Uatu
mã, ou nos granitos da Suíte Intrusiva Redenção 

1 5.2 211- Talco 

Encontram-se ocorrências de talco associadas às rochas ultrabási
cas do Grupo Serra do lnajá e em corpos intrusivos nos grupos Es
trondo e Tocantins, pertencentes às Básicas e Ultrabásicas Tipo 
Quatipuru 

Na parte ocidental da serra do lnajá, trabalhos de campo revela
ram localmente esteatitos, cinza-esbranquiçado, com talco inter
crescido, sem orientação, em massa de granulação fina 

Vasconcelos et alii ( 197 3) e o DNPM ( 1975b) cadastraram três 
ocorrências de talco na região entre Araguacema e Paraíso do Norte 
de Goiás, as quais foram verificadas durante os trabalhos de cam
po. 

Na fazenda Morro Grande, aproximadamente a 22 km a oeste do 
povoado de Goianorte, um corpo ultra básico está alinhado com dire
ção geral N20° E e apresenta-se extremamente fraturado Os ser
pentinitos são amplamente talcificados e localmente ocorrem faixas 
mais enriquecidas As rochas encaixantes do corpo são quartzitos 
ferruginosos cataclásticos e filitos do Grupo Tocantins Localiza-se 
uma ocorrência semelhante, na área da fazenda São Paulo, a sul de 
Abreulândia, percorrendo-se 11 km na estrada para Divinópolis e 
mais 1 3 km numa vicinal a oeste O talco ocorre localmente em 
massas pequenas ou preenchendo fraturas no seio do corpo serpen
tinítico, o qual apresenta-se orientado em direcão norte e intrusivo 
nos filitos sericíticos e quartzitos ferruginosos do Grupo Tocantins. 
Há notícias locais da existência de talco em outro corpo localizado 
na fazenda vizinha (São Domingos) 

Um garimpo abandonado de talco encontra-se num corpo de ser
pentinito na área da fazenda Mata Grande, a cerca de 30 km a oeste 
de Paraíso do Norte de Goiás, numa vicinal da estrada para Chapada 
de Areia. Os trabalhos de garimpagem estenderam-se por uma dis
tância da ordem de 50 m, ao longo de veios, de talco lamelar, 
preenchendo fraturas no serpentinito. No lado oeste, um veio de tal
co com até 0,5 m de espessura apresenta uma atitude subvertical 
de direção N70 o E, enquanto no lado leste, um veio subvertical tem 
direcão N40 o E, e outro veio, ao sul, mergulha com 40 o SE O talco 
apa~ece em la melas grandes de coloração verde-esbranquiçada, ge
ralmente de boa qualidade. O corpo serpentinítico encaixa-se em 
quartzo-micaxistos do Grupo Estrondo, nos quais estão intercala
dos talco-actinolita-clorita xistos numa área mais para leste. 

1 5.2 2 12 - Turmalina 

Ocorrências de turmalina foram registradas pelo Projeto LETOS 
(Barbosa et alii, 1973) no canto sudeste da Folha, no leito do rio 
Manoel Alves da Natividade e ao longo da estrada 
Peixe- Natividade Essas concentrações localizadas parecem ser 
associadas a cataclasitos filoníticos oriundos das rochas tgnáissi
cas aqui atribuídas pelos trabalhos de campo ao Grupo Araxá 

Na fazenda Santa Cruz, nas proximidades do povoado de Campo 
Maior, o qual situa-se na antiga rodovia Belém- Brasília, aproxima
damente 20 km a leste de Pium, encontra-se uma ocorrência de tur
malina, com os trabalhos de pesquisa paralisados A escavação no 
sopé do Morro Escuro mostra uma zona linear de anfibolito, consti
tuído principalmente de actinolita grosseira, com direção de 
N20°0, extensão de 20m a espessura de 1,5 m na parte explora
da. Ocorre uma litologia pegmatítica associada ao anfibolito, a qual 
contém turmalina irregularmente distribuída em cristais prismáticos 
pretos, com quartzo, feldspato alcalino grosseiro, epídoto grosseiro 

e bem cristalizado e actinolita. Constitui-se a sequência encaixante 
de xistos gnaissóides do Grupo Estrondo, com quartzo, feldspato e 
biotita, apresentando direções entre norte e N20 o E, e mergulhos de 
3 5o para oeste ou NO 

1 5 2 3 - Materiais de construção 

Neste tópico faz-se a reprodução dos dados fornecidos por Almei
da, Martins e Almeida ( 197 71 restritos à região de Conceição do 
Araguaia, não caracterizando, portanto, a Folha SC.22 Tocantins 
como um todo As rochas carbonatadas inclusas na região e mencio
nadas pelos citados autores foram descritas anteriormente (item 
1 5.2 2.2) 

1.5 2.3 1 -Areia 

Dentre nove depósitos de areia caracterizados pelos autores supra
mencionados, sete foram selecionados para trabalhos mais detalha
dos, levados em consideração os aspectos granulométricos e geo
gráficos 

Os depósitos estudados situam-se em ilhas (cinco) e bancos de 
areia (dois) existentes nas proximidades de Conceição do Araguaia 
A través de furos de trado foi medida a espessura individualizada de 
cada corpo, fornecendo uma reserva total de 21 3 430 000 tonela
das de areia 

1 5 2 3 2 - Argila 

Regra geral, os depósitos de argila jazem, segundo os autores, nas 
baixadas e áreas aluvionares do rio Araguaia e ribeirão Catingueiro, 
evidenciando tonalidade cinza-escuro ou amarelada, com nódulos 
de óxidos de ferro Quantitativamente, três ou quatro furos de tra
dos, efetuados em cada depósito, definiram sua espessura, deli
neando aproximadamente 5 400 000 toneladas de argila, para uti
lização, segundo dados analíticos, na indústria cerâmica 

1 5 2.3 3 - Cascalho 

Ainda os autores do Projeto Materiais de Construção Tucuruí
Carajás (op cit ) observaram o potencial de material agregável 
graúdo de concreto (seixos) e material de revestimento (piçar
ra) na região de Conceição do Araguaia, definindo para o primeiro 
dois depósitos, a norte e a sul de Couto Magalhães e Conceição do 
Araguaia, respectivamente As piçarras, representadas por sete de
pósitos, localizam-se principalmente nas estradas G0-376 e PA-
287 

Em termos volumétricos, definiram aqueles autores: seixos -
2 5 200 m 3 e piçarras - 41 100 m 3 

1 5 3 - Reavaliação dos dados geoquimicos do PGBC 

1 5 3 1 - Generalidades 

Foi realizada, neste trabalho, uma reavaliação dos dados do levanta
mento geoquímico regional executado pelo MME!DNPM - Projeto 
Geofísico Brasil-Canadá (PGBC), visando à obtenção de subsídios 
às potencialidades metalogenéticas da área 

Os relatórios geoquímicos do PGBC, de números 5, 6 e 7, 
superpuseram-se parcialmente à área da Folha SC 22 Tocantins 
(Fig 1 65) e referiram-se a trabalhosgeoquímicos de caráter regio
nal, pela amostragem sistemática de sedimentos de corrente do 
Bloco 11 do PGBC 

A metodologia do PGBC adotou uma densidade média de amos
tragem de uma amostraf2 5 km 2 , e a sistemática analítica visou à 
determinação de oito elementos por espectrofotometria de absor
ção atômica, a saber: Ni, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, Fe e Mn 

A reavaliação dos dados aqui pretendida diz respeito, sobretudo, 
à base geológica, a qual, no momento, à luz do mapeamento regio
nal, objeto deste volume, evidencia-se mais evoluída que as cartas 
disponíveis por ocasião da interpretação dos dados, pelo PGBC 
Trata-se, portanto, de um estudo desenvolvido com razoável apoio 
de pesquisa de campo 

Aprioristicamente é relevante comentar que, através de uma 
análise sumária dos trabalhos do PGBC, despontam algumas consi
derações de caráter geral, mormente no que concerne aos aspectos 
interpretativos e de representatividade dos trabalhos no Bloco 11, co
mo segue: 
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Fig 1 65 - Área do Bloco 11 do Projeto Geofísico Brasil-Canadá (PGBC) 

- embora sejam adotadas, larga e mundialmente, densidades de 
amostragem superiores a uma amostra/1 00 km 2 em reconhecimen
tos reg;onais, torna-se óbvio que o PGBC, ao passar da densidade 
de uma amostra; 1 O km 2 para uma amostra/2 5 km 2 , decresceu no 
grau de detalhe dos levantamentos geoquímicos Isto é observado 
facilmente quando comparados aos produtos finais do Bloco I (uma 
amostra/10 km 2 ), com os do Bloco 11 (uma amostra/25 km 2 1; 
- a indisponibilidade, na época, de mapas geológicos mais acura
dos, foi prejudicial ao PGBC no que tange à interpretação dos resul
tados geoquímicos obtidos, confrontados estes com a geologia re
gional; e 
- mais uma vez, a interpretação dos resultados do Bloco li foi des
favorecida pela impossibilidade do PGBC utilizar um tratamento es
tatístico sofisticado, o qual só foi aplicado nos dados do Bloco I 

De acordo com os dados interpretativos fornecidos pelos relató
rios em epígrafe, as anomalias foram classificadas em ordem de
crescente de prioridade em A, B, C Em busca da avaliação do po
tencial da área em questão, considerar-se-ão, salvo algumas exce
ções, somente as anomalias da categoria A, não se descartando a 
potencialidade das espécies B e C 

Na área enfocada foram identificadas mais de 2 5 anomalias geo
químicas de prioridade A, sobre as quais constam referências e co
mentários sumários, abaixo 

Chama-se atencão ao fato de que algumas dessas anomalias 
coincidiram ou det~ctaram áreas já conhecidamente mineralizadas, 
enquanto outras aparentemente não estão relacionadas às ocorrên
cis conhecidas de mineralização Por outro lado, isto vem atestar a 
eficácia da metodologia adotada pelo PGBC Porém, há situações 
em que áreas de sabidas ocorrências minerais não foram reveladas, 
prejudicando a eficácia, atribuindo-se à densidade de amostragem 
ou ao tratamento dos dados 

Usar-se-á, para localização e referência às anomalias, a sistemá
tica de "folhas" e "sequências" adotada pelo PGBC, para facilitar 
aos que, no futuro, buscarão consultar os relatórios daquele proje
to 

1 . 5 3 2 - Comentários sumariados 

Estes comentários dizem respeito às anomalias geoquímicas de alta 
prioridade, detectadas pelo PGBC no Bloco 11 

- Subzona 2A: Pb, Zn, Co (Ni) - SC 22-Z-D-IV (F3-S91 - Rei 
\PGBC n o 5 
INão se localiza no Grupo Tocantins como considerou o PGBC 

1Situa-se no Grupo Estrondo, quiçá na sua zona de transição ao 
Complexo Goiano, ocorrendo sobre migmatitos e xistos quartzo
feldspáticos .. Reafirma-se a Prioridarle A 

- Zona 2A: Cu (Zn, Ni) - SC.22-Z-D-III (F1-S 1 Oi - Rei PGBC n? 5 
Localiza-se provavelmente em área de sequência vulcanossedimen
tar da Formação Monte do Carmo Ressaltam-se as possibilidades 
para sulfetos de Cu, Pb e Zn Reafirma-se a prioridade A 
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- Zona 6A: Pb - SC 22•Z-D-VII (F2-S 1 OI - Rei. PGBC n o 5 
Situa-se sobre área de contato entre o Complexo Goiano e o Grupo 
Santo Antônio, presentes: granitos tardicinemáticos, quartz1tos, 
metaconglomerados e ardósias. Pela forte anomalia aeromagneto-
métrica coincidente, reafirma-se o caráter prioritário A o 

- Zona 2B: Cu - SC 22-Z-D-VII !F2-S 1 OI - Rei PGBC n 5 
Embora o PGBC tenha atribuído prioridade B, as rochas básicas da 
área elevam a prioridade à categoria A 
-Zona 4A: Cu (Pb, Zn, Ni, Co) - SC 22-Z-D-VI (F1-S11) - Rei 
PGBC n o 5 
Ocorre a sequência vulcanossedimentar da Formação Monte do 
Carmo, sendo favorável a depósitos de sulfetos de Cu, Pb e Zn 
Reafirma-se a prioridade A 
- Subzona 2A: Ni- SC 22-Z-B-V (F2-S11)- Rei PGBC no 5 
Idem, Idem PGBC (chama-se atenção à coincidente anomalia mag
netométrica) 
- Zona 1 A: Cu, Pb, Ni, Co, C r - SC 2 2-Z-B-IV (F3-S 111 - Rei 
PGBC n o 5 
Idem, Idem PGBC (chama-se atenção à coincidente anomalia mag
'netométrica) 
Zona 5A: Cu (Co, Cri - SC 22-Z-B-111 (F 1-S 1 2) - Rei PGBC n o 5 
Situa-se em área de ocorrência do Complexo Goiano (rochas grano
dioríticas e granulitos). A cobertura laterítica pode ter afetado os re
sultados obtidos pelos teores elevados de Fe e Mn Não se sustenta 
a prioridade A 
-Zona 4A: Pb- SC 22-Z-B-111 (F1-S121- Rei PGBC no 5 
Situa-se sobre o Complexo Goiano (granitos porfiroblásticos), numa 
área falhada Concorda-se com o PGBC, e mais investigacões deve
rão ser efetuadas para esclarecer sobre a anomalia Não se sustenta 
a prioridade A 
- Zona 1 A: (Cu, Zn, Ni, Co, Cri - SC 22-Z-B-111 (F1-S 121 - Rei 
PGBC n o 5 
Idem, Idem PGBC (porém, por falta de condições mais favoráveis, 
não se sustenta a prioridade AI 
-Zona 8A: Pb- SC 22-Z-B-11 (F2-S121 - Rei PGBC no 5 
Situa-se em zona de contato entre rochas ígneas alcalinas (serra da 
Estrela) e litologias do Complexo Goiano, atribuindo-se às últimas o 
elevado teor registrado para o Pb Recomendam-se investigações 
detalhadas, e não se sustenta a prioridade A para o Pb, e sim para 
elementos característicos das rochas alcalinas 
-Zona 5A: Cu (Zn) - SC 22-Z-B-11 (F2-S121 - Rei PGBC no 5 
Localiza-se sobre granitos homogêneos tardicinemáticos e gnaisses 
do Complexo Goiano Ao norte, na área de Paraíso do Norte de 
Goiás, trabalhos de sondagem revelaram níveis de mineralização 
sulfetada nas rochas gnáissicas, porém com teores muito baixos de 
cobre Sustenta-se a prioridade A 
- Zona 6A: (Zn) - SC 22-Z-B-1 (F3-S 1 21 - Rei PGBC n o 5 
Ocorrem no Grupo Estrondo, nesta área, biotita xistos, biotita
anfibólio xistos, biotita gnaisses e raros migmatitos, rochas ultrabá
sicas serpentinizadas, talcoxistos, tremolititos e lentes de rochas 
carbonáticas Sustenta-se a prioridade A 
- Zona 9A: Cu, Zn, Ni, Co- SC.22-Z-B-I (F3-S12) -Rei PGBC 
n o 5 
Ocorre em área do Complexo Goiano próximo ao contato com ro
chas do Grupo Estrondo Os teores de Fe e Mn são elevados 
- Zona 4A: Cu, Ni, C r (Pb, Zn, Co) - SC 22-X-D-IV (F3-S 131 -
Rei PGBC n o 6 
Ocorrem sericita-clorita xistos e filitos do Grupo Tocantins, possi
velmente com corpos intrusivos básico-ultrabásicos (conhecidos na 
área a norte) Confirma-se a prioridade A 
- Subzona 2A: Pb (Cu, Zn, Ni, Cri - SC 22-X-C-VI (F4-S 131 
Rei PGBC n o 6 
Ocorrem xistos e filitos do Grupo Tocantins 

- Zona 2A: Cu, Zn, Ni, Co, C r - SC 22-X-C-VI (F4-S 131 - Rei 
PGBC n o 6 
Idem anomalia anterior 
-Zona 2A: Cu - SC.22-X-D-VI (F1-S141 - Rei PGBC n o 7 
Ocorrem na área rochas sedimentares da Formação Pimenteiras e 
anomalias magnetométricas de grande profundidade Confirma-se a 
prioridade A 
- Subzona 2A: Cu, Pb, Zn, Ni, Co, C r -- SC 22-X-D-1 (F3-S 141 
Rei PGBC n o 6 
Ocorrem xistos e filitos do Grupo Tocantins 



- Subzona 1 A: Ni, Co, Cr (Pb, Zn) - SC 22-X-B-IV (F3-S15) -
Rei. PGBC n o 6 
Idem, Idem PGBC (ressalta-se a presença de rochas básico
ultrabásicas mineralizadas em cromita) Sustenta-se a prioridade A 
- Zona 2A: Ni, Co (Cu, Pb, Zn, Cr)- SC 22-X-B-IV (F3 e 4-S15) 
- Rei PGBC n. o 6 

Idem, Idem PGBC (está nas proximidades de um corpo básico 
ultrabásico, mineralizado). Reafirma-se a prioridade A 
- Zona 3A: Pb- SC 22-X-A-VI (F4-S15) - Rei PGBC n o 6 
Idem, Idem PGBC (está no Grupo Tocantins). 
- Subzona 1A: Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr- SC.22-X-B-I (F3-S16)
Rei PGBC n o 6 
Está na zona de contato entre o Grupo Tocantins e as Básicas e Ul
trabásicas Tipo Ouatipuru na serra de São José, semelhante ao cor
po ultra básico de Ouatipuru, onde jaz um depósito de níquellateríti
co e mineralização de cromita Reafirma-se a prioridade A 
- Zona 2A: Pb, Zn - SC 22-X-A-11 (F5-S 16) - Rei PGBC n. o 6 
Encontra-se na zona de contato entre o Complexo Xingu e a Suíte 
Intrusiva Redenção, envolvendo litologias como: álcali-granito, gra
nito rapakivi, granófiro e migmatitos. Não se crê que a anomalia es
teja vinculada a rochas carbonatadas como foi ventilado pelo PGBC 
e sim relacionada aos tipos de mineralização filoniana peribatolítica 
Reafirma-se a prioridade A. 

Finalizando, comenta-se a parte, a constelacão anômala das Fo
lhas 5 e 6 da sequência 15 do PGBC (SC.22-X-A-V eSC 22-X-A
IV). as quais estão refletindo nitidamente a geologia local, a qual é 
uma sequência metavulcanossedimentar possivelmente do tipo 
greenstone belt e, portanto, favorável a inúmeras possibilidades de 
mineralização (vide Possibilidades Metalogenéticas do Grupo Serra 
do lnajá, tópico 1 5 4 B) Reforçando-se as considerações do 
PGBC, acrescenta-se que foram identificadas mineralizacões de fi'Jr
ro, manganês e níquel naquela área Confirmam-se os c'omentários 
e a prioridade dada pelo PGBC. 

Quanto às anomalias ae ma11ganês (> 4.000 ppm) na região a 
nordeste de Porto Nacional, já foram tecidos comentários no item 
1. 5 2 1 6 

1 . 5 4 - Possibilidades metalogenéticas da área 

As ocorrências minerais em algumas unidades litoestratigráficas na 
Folha em pauta atestam a potencialidade das mesmas, com refe
rência a diversas substâncias. Entretanto, outras de valor econômi
co podem associar-se ainda às mesmas, embora não tenham sido 
comprovadas Partindo-se deste pressuposto, alerta-se para os va
riados ambientes passíveis de serem encontrados e suas possibili
dades metalogenéticas. 

A) Complexos Xingu, Goiano e Colméia 

- cobre disseminado nas rochas granodioríticas; 
- cobre associado às rochas calcossilicatadas e básicas intercala· 
das em gnaisses; 
- cassiterita e wolframita nas adjacências dos plutons graníticos e 
áreas greisenizadas; 
- columbita-tantalita, cassiterita, berilo, ouro, terras raras, topá
zio, fluorita e turmalina, nos granitos metassomaticamente altera
dos e veios pegmatíticos; 
- ouro, associado aos veios de quartzo; 
- manganês (supergênico). nos metamorfitos granatíferos 

B) Grupo Serra do lnajá 

- cromo, níquel, cobalto, amianto, magnesita e talco. nas meta
ultramáficas; 
- ouro, prata, cobre e zinco, nas metavulcânicas; 
- ferro, manganês (sobretudo formações ferríferas bandeadas), 
ouro e barita, nos metassedimP.ntos E ouro também associado aos 
veios de quartzo 

C) Grupo Araxá 

- cobre, ouro, manganês e grafita, associados aos metassedimen
tos; 
- ouro nos veios de quartzo; 
- turmalina nas zonas cisalhadas. 

Dl Supergrupo Baixo Araguaia 

I. Grupo Estrondo 

- ouro nos veios quartzo-piritosos e nos metaconglomerados; 
- rutilo e cristal de rocha, nos veios de quartzo; 
- grafita e manganês, nas unidades xistosas. 

11 Grupo Tocantiq_s 

- lentes e/ou camadas de calcário (mármore); 
- ferro nos quartzitos ferruginosos; 
- cristal de rocha e ouro nos veios de quartzo 

111. Básicas e Ultrabásicas Tipo Ouatipuru 

- cromo, níquel, cobalto, cobre, platina, talco e amianto, nas ro
chas serpentinizadas; 
- níquel e cobalto nos lateritos associados 

E) Grupo Santo Antônio 

- urânio e ouro nos conglomerados, bem como o último, também 
em veios de quartzo. 

Fl Suíte Intrusiva lpueiras 

- cassiterita, wolframita, fluorita e topázio em possíveis partes 
greisenizadas; 
- columbita-tantalita, berilo, fluorita e polucita (césio) nas fases 
pegmatíticas; 
- ouro nos veios de quartzo. 

G) Supergrupo Uatumã 

I Formação lriri 

- cobre, chumbo e zinco, em níveis propilitizados e cloritizados; 
- cassiterita em disseminações finas; 
- fluorita, em veios de pequena possança 

11 Suíte Intrusiva Rio Dourado 

- cassiterita, wolframita, molibdênio, bismuto e ouro nas segrega
cões quartzosas apicais; 
'- cassiterita, wolframita e ouro, nos termos rapakivfticos; 
- columbita-tantalita, berilo e polucita nas fases pegmatfticas; 
- cobre disseminado nas fácies granodioríticas 

Hl Formação Gorotire 

- ouro e urânio, nos conglomerados; 
- cobre, chumbo e zinco disseminados, do tipo estratiforme; 
- fosfatos. 

I) Suíte Intrusiva Tarumã 

- cassiterita, wolframita, topázio e fluorita, nos biotita-granitos e 
hornblenda-granitos greisenizados; 
- ouro, estanho, molibdênio, wolfrâmio e bismuto, nas segrega

.ções quartzosas apicais 
- columbita-tantalita, berilo, topázio e lítio nas fases pegmatíticas; 
- cobre disseminado nas fácies granodiorfticas 

J) Formação Cubencranquém 

- fosfatos; 
- cobre, chumbo e zinco disseminados, do tipo estratiforme; 
- urânio nas brechas vulcânicas 

L) Formação Monte do Carmo 

- ouro e urânio nos conglomerados, além do primeiro em veios de 
quartzo; 
- urânio associado às brechas vulcânicas; 
- cobre, chumbo e zinco, sulfetos maciços associados às vulcâni-
cas 

M) Suíte Intrusiva Redenção 

- cassiterita, wolframita e ouro, nas variedades rapakivíticas; 
- estanho, wolfrâmio, bismuto e ouro nas segregações quartzosas 
a picais; 
- cobre disseminado nas fácies granodioríticas; 
- ouro nos veios de quartzo e fraturas. 
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N) Formação Diamantino 

- urânio concentrado em células redutoras dos arcóseos; 
- fosfatos. 

0) Formação Serra Grande 

- ouro e urânio em termos conglomeráticos da seqüência; 
- fosfatos 

P) Formação Pimenteiras 

- cobre, chumbo e zinco, nos folhelhos escuros; 
- ferro oolítico e fosfato, em arenitos e siltitos; 
- argila-minerais (caulim); 
- ~rânio nos folhelhos. 

Q) Formação Cabeças 

- argila-minerais (caulim); 
- ouro e urânio nos conglomerados; 
- fosfatos 

R) Formação Longá 

- cobre, chumbo e zinco, nos folhelhos escuros; 
- argila-minerais (caulim); 
- fosfatos. 

S) Carbonífero lndiferenciado 

- calcários e evaporitos; 
- cobre, chumbo e zinco, nos arenitos e pelitos calcíferos; 
- argila-minerais (caulim); 
- carvão mineral. 

T) Formação Pedra de Fogo 

- calcários e evaporitos; 
- cobre, chumbo e zinco nos pelitos. 

U) AÍuviões 

- ouro, diamante, cassiterita e rutilo em placers 

V) Rochas Alcalinas 

- fosfato (apatita), fluorita, zircão, coríndon, ilmenita, nióbio, ter
ras raras. 

1 .6 - CONCLUSÕES 

O imageamento de radar teve mais uma vez sua importância res
saltada, quando aplicado ao mapeamento geo10gico aqui discorrido; 
a excelência da visão regional propiciou uma melhor estruturação 
das unidades litoestratigráficas ocorrentes na área em pauta. 

Além disso, novas unidades litoestratigráficas, aqui definidas, 
foram acrescentadas à coluna da área; umas eram incluídas em uni
dades conhecidas, outras antes insuspeitadas. Entre essas o Grupo 
Santo Antônio, antes incluído na "Série Araxá" (Barbosa et alii, 
1966), ou na Unidade Xisto Ouartzítica (DNPM, 1975b); também a 
Forma cão Monte do Carmo, referida como "Rochas Sedimentares e 
Vulcân.icas EpimetamÓrficas do Pré-Cambriano lndiferenciado do 
Sudeste da Folha" por DNPM (op cit. ), é considerada como unida
de litoestratigráfica à parte, resultado do novo tratamento dado, 
utilizando-se o imageamento de radar. Soma-se a isso a constata
ção de que corpos graníticos, anteriormente considerados diatexi
tos ácidos (Barbosa & Costa, 1973 e DNPM, op. cit.), em verdade, 
exibem características pós-tectônicas e, conseqüentemente, foram 
englobados na Suíte Intrusiva lpueiras, proposição aqui apresenta
da. 

No âmbito da Plataforma Amazônica, novos subsídios foram da
dos aos conhecimentos geológicos da área, quer na caracterização 
mais realística da distribuição areal das unidades litoestratigráficas 
ali ocorrentes, quer na definição de novas unidades. Incluem-se 
nessas as Suítes Intrusivas Tarumã e Redenção, sendo a última a 
atividade plutônica ácida mais nova até hoje registrada na Platafor
ma Amazônica, com idade convencional de 685 ± 38 MA. Seus re
presentantes mostram-se com mineralizações auríferas hidroter-
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mais. Acrescente-se a isso a presença de cassiterita como acessó
rios em suas rochas 

Os estudos que conduziram à definição do Grupo Serra do lnajá 
evidenciaram associacões de rochas semelhantes àquelas presen
tes nos greenstone beÍts, os quais situam-se entre as unidades geo-
lógicas mais pesquisadas atualmente. , . 

Foram identificados cerca de 60 corpos gran1t1cos pós
orogênicos relacionados ao Supergrupo Uatu~ã, incluídos na Suíte 
Intrusiva Rio Dourado, aqui proposta aos qua1s se relac1ona a ocor
rência de cassiterita aluvionar no leito do igarapé Arrepiado (Folha 
SC 22-V-B). Isto atesta a continuidade, para a Folha SC 22, das mi
neralizacões estaníferas detectadas na região da Folha SB. 2 2. 

A ob~ervação conjunta das imagens de radar propiciou a detec
cão de feicões lineagênicas de grande magnitude aqui denominadas 
Lineamentos Juruna-Gradaús, Tapirapé-lriri e Mururé e grande 
número de estruturas menores O Lineamento Trasbrasiliano 
(DNPM, 1975a) foi constado a sudeste da área e, pelas .informa
ções disponíveis, remonta, possivelmente, ao Pré-Cambnano Mé
dio 

A coluna estratigráfica aqui proposta tem um suporte considerá
vel nas determinacões radiométricas, as quais acrescentaram ao 
acervo geocronológico da área 43 datações, das quais 40 pelo mé
todo Rb/Sr, e o restante pelo método K/Ar. 

No extremo sudeste da área, cristas alinhadas, antes indiferen
ciadas, mostraram seu relacionamento com as litologias do que é 
considerado Grupo Araxá, atestando sua continuidade nos tratos da 
Folha SC 22. 

No mapa anexo deixa de figurar a Formação Aquidauana, carta
grafada por DNPM (1975b) e Barbosa etalii(1966) a.sudoeste da 
área. Apenas a Formação Diamantino ficou caractenzada, m.u1to 
embora outras unidades possam vir a ser futuramente reconhecidas 
entre os sedimentos que constituem a borda oeste da serra do Ron
cador. 

As mineralizações manganesíferas, localizadas a nordeste de 
Porto Nacional, são produtos típicos do intemperismo e concentra
cão supergênica, atuantes nas rochas granulíticas granatíferas per
tencentes ao Complexo Goiano 

Durante os trabalhos de campo foram constatadas 8 localidades 
fossilíferas anteriormente desconhecidas, no âmbito da área em 
pauta, que, somadas às já conhecidas, elevam para 41 o número de 
ocorrências cadastradas 

Quanto ao Supergrupo Baixo Araguaia, não se tem dúvida algu
ma da passagem transicional dos micaxistos do Grupo Estrondo pa
ra os clorita-xistos da Formação Pequizeiro (Hasui, Abreu e Silva, 
1977) e destes para as ardósias, filitos e metargilitos da Formação 
Couto Magalhães (Hasui. Abreu e Silva, op. cit ), O magmatismo 
Básico-Uitrabásico Tipo Quatipuru corresponde a um evento pós
sedimentacão do Grupo Tocantins, porém foi afetado pelas defor
macões qu.e atingiram aquele grupo. 

A grande maioria dos clorita-xistos da Formação Pequizeiro ~ de 
origem sedimentar (pelitos) com impurezas de carbonatos, v1sto 
que se observam em lâminas, lentes de quartzo e/o.u carbonato qu~ 
intercalam os níveis de clorita, assim como turmalina e opacos ali
nhados segundo os planos de acamamento e xistosidade. Tal afir
mativa é corroborada ainda pela transição dos micaxistos (muscovi
ta e biotita-xistos) do Grupo Estrondo, que sem dúvida alguma têm 
orig~;~m metassedimentar. Além do mais esta unidade se estende 
para o norte de Goiás e sul do Pará, tendo o mesmo comportam~nto 
da área em questão. Clorita-xistos derivados de rochas vulcânicas 
ocorrem nesta seqüência, porém são subordinados. 

A porcão da Plataforma Amazônica aqui estudada representa 
um núcle~ arqueano retrabalhado no Ciclo Transamazônico e que se 
estende provavelmente para as regiões das serras dos Caraiás, An
dorinhas, Salobro, etc. Observa-se que os Ciclos Geotectônicos 
Uruacuano e Brasiliano foram atuantes nos domínios do Complexo 
Goia~o e do Supergrupo Baixo Araguaia, principalmente o Ciclo Bra
siliano, que agiu intensamente no Complexo Goiano através de in
trusões potássicas com fusões e migmatizações de rochas ant1gas. 

1 7 - RECOMENDAÇÕES 

A faixa de exposicão do Grupo Serra do lnajá cujo posicionamento 
como greenstone belt foi discutido no corpo do relatório, em função 
de sua potencialidade metalogenética (Au, Cu, Cr, Ni, Pt, Zn, Fe, 



Mn, etc ), traduz-se em alvo imediato dos trabalhos de mapeamen
to geológico em escala de detalhe, coadjuvado por levantamento de 
pesquisa mineral 

A continuidade comprovada de mineralizacão estanífera no âm
bito dos corpos graníticos anorogênicos e vulcânicas associadas do 
Supergrupo Uatumã induz a indicar a porção noroeste da Folha em 
pauta como altamente credenciada à execução de trabalhos de ma
peamento e pesquisa mineral de cunho mais detalhado, notadamen
te para Sn, Au, Mo, W, Zn e U 

A semelhança dos granitos anorogênicos anteriores com repre
sentantes das Suítes Intrusivas Tarumã, lpueiras e Redenção, este 
último com mineralização aurífera aqui comprovada, autoriza suge
rir também trabalhos de prospecção e pesquisa nas áreas com ro
chas integrantes destas suítes, visando a definir suas potencialida
des metalogenéticas 

No âmbito da Faixa Orogênica Tocantins-Araguaia, seria de 
bom alvitre dar-se continuidade ao programa sistemático de pesqui
sa dos corpos ultrabásicos, iniciados pela DOCEGEO (Básicas e Ul
trabásic3s Tipo Ouatipuru), com o fito de estabelecer novas desco
bertas para Cr, Ni, Cu, Co, amianto e talco, sem desperceber-se da 
importância dos metapelitos para mineralizações sulfetadas 

Estudos de maiores detalhes são aqui ainda indicados para a por
ção situada a nordeste de Porto Nacional onde ocorrências manga
nesíferas ali caracterizadas, somadas aos valores anômalos postos 
à luz pelo PGBC, definem um caráter metalogenético particular à re
gião, sem dúvida merecedor de maiores atenções 

Ainda nesta última região, sugerem-se estudos mais enfáticos 
sobre a sequência vulcanossedimentar que constitui a Formação 
Monte do Carmo, visando a sua melhor caracterização tectônica, 
estratigráfica e metalogenética 

Ainda como rochas promissoras de mineralizações têm-se os 
granitos potássicos brasilianos, situados no sudeste da Folha e for
madores dos migmatitos da área; tais rochas podem encerrar inte
resse para a pesquisa de Mo e Sn 

Sugerem-se ainda, em grau subordinado de prioridade, estudos 
mais acurados sobre as coberturas do tipo Gorotire e Cubencran
quém, visando a conhecer o seu potencial aura-urano-diamantífero. 

8 - BIBLIOGRAFIA 

- ABDULLAYEV, Kh M & BORISOV, O M Evolution of Central massifs lnt Geol 
R, 7181:1361-1367, 1965 

2 - ABREU, F de A M de Supergrupo Baixo Araguaia In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 30 o Recife, 1978 Anais Recife, Sociedade Brasileira de 
GeÓiogia, 1978 v 2, p 539-545 

3 - ABREU, F de A M de; SILVA, J M R da; FARIA JUNIOR, L E C Projeto Xambioá
Vanderlândia, relatório final Belém, ONPM, 1978 83p 

4 - ABREU, F de A M de; SILVA, J M R da; HASUI, Y Evolução do Grupo Estrondo 
na região de Xambioá-GO In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 o, 

Balneário de Camboriu, 1 980 Anais Balneário de Camboriu, Sociedade Brasi
leira de Geologia, 1980 v 5, p 2542-2550 

5 - ABREU, S F de Recursos minerais do Brasil 2 ed São Paulo, E Blucher/Ed Univ 
São Paulo; Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Tecnologia, 1973 v 1 

6 - AGUIAR, G A de Semideta!he da região sudoeste de Balsas Rio de Janeiro, PE
TRÓBRÁS, jun 1964 (Relatório Técnico Interno, 2181 

7 - __ Bacia do Maranhão, geologia e possibilidades de petróleo Belém, 
PETROBRÁS/RENOR, 1969 55p (Relatório Técnico Interno, 371-AI 

8 _, __ Revisão geológica da bacia paleozóica do Maranhão In: CONGRESSO BRA
SILEIRO DE GEOLOGIA, 25. o, São Paulo, 1971 Anais São Paulo, Sociedade 
Brasile,ira de Geologia, 1971 v 3, p 113-122 

9 - AGUIAR, G A. & NAHASS, S Mapa geológico geral da bacia do Maranhão Belém, 
PETROBRÁS/RENOR/DIREX, dez 1969 Esc 1:1 000 000 

1 O - ALBUQUERQUE, O R de Reconhecimentos geológicos no valle do Amazonas 
(campanhas de 1918-1919) 8 Serv Geol Mineral, Rio de Janeiro (3): 1-84, 
1922 

11 - ALBUQUERQUE, O R de & DEQUECH, V. Contribuição para a geologia do meio
norte, especialmente Piauí e Maranhão, Brasil In: CONGRESSO PANAMERICA
NO DE ENGENHARIA, MINAS E GEOLOGIA, 2 o, Petrópolis, 1946. Anais Rio 
de Janeiro, 1946 v 3, p 69-109 

12 -ALMARAZ, J S Detcrminüções K Ar nu fe!Jião do curso médio do Tocantrns B 
Soe Bras Geol, São Paulo, 16(1): 121 126 nov 1967 

13 - ALMEIDA, F F M de Contrrhurç5o à oeologiu dos estados de Goiús e Mato Gros 
so Notas Prelim Est Div Geol Mineral, Rio de Janeiro (46}: 1 15, 1948 

14 - __ Geologia do centro leste matogrosscnse 8 Div Geol Mmeral, Rio de Ja 

nciro (1501:1 97, 1954 

1 5 - _ Geologia do centro-oeste matogrossense 8 Div Geol Mineral, Rio de Ja 
neiro 12151:1 137, 1964 

16 - __ Geossinclineo paraguaio In: SEMANA DE DEBATES GEOLÓGICOS, 1 
Porto Alegre, 1965 p 87-101 

17 - __ Origem e evolução da plataforma brasileira 8 Div Geol Mineral, Rio de Ja 
neiro 12411:1-36, 1967a 

18 - _ Observações sobre o Pré Cambriano na região central de Goiás 8 paran 
Geoci, Curitiba 1261:19-22, 1967b 

19 - _ Evolução tectônica do centro-oeste brasileiro no pr'oterozóico superior An 
Acad bras Ci, Rio de Janeiro, 40:285 293, 1968 Suplemento 

20 - __ Geochronological divison of the pré-cambrian of South America R bras 
Gcoci, São Paulo, 1111:13-21, dez 1971 

21 - __ Antefossa do alto Paraguai In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo 
gia, 1974a v 4, p 3-6 

22 Evolucão tectônica do Craton Guaporé comparada com a do Escudo Báltico 
R bras Geoci, São Paulo, 4131:191-204,1974b 

23 - _ Sistema tectônico marginal do cráton do Guaporé In: CONGRESSO BRASI 
LEIRO DE GEOLOGIA, 28 °, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Socieda
de Brasileira de GetJiogia, 1974c v 4, p 9-17 

24 - __ A evolução dos cratons amazônico e do São Frar1crsco comparada à de seus 
homólogos do hemisfério norte In: CONGRESSO BRf1SILEIRO DE GEOLOGIA, 
30 o, Reci1e, 1978 Anais Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 1978 
v 6, p 2393-2407 

25 - ALMEIDA, F F M de & HASUI, Y Idades potássio-argônio de rochas do centro
oeste brasileiro In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 23 o, Salvador, 
1969 Resumo das conferências e das comunicações Salvador, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1969 89p (Boletim Especial, 1) p 80-81 

26 - ALMEIDA, F F M de & HENNIES, W T Reconhecimento geológicO da serra do 
Roncador, estado de Mato Grosso 8 Soe Bras Geol, São Paulo, 18(1 ):23-
30, 1969 

27 - ALMEIDA, F F M de & NOGUEIRA FILHO, J V Reconhecimento geológico no rio 
Aripuanã 8 Di v Geol Mineral, Rio de Janeiro ( 199}: 1-43, 19 59 

28 - ALMEIDA, F F M de; HASUI. Y ; BRITO NEVES, B 8 de The upper precambrian 
of South Arnerica São Paulo, Univ de São Paulo, 1976 Separata do 8 lnst 
Geoci, São Paulo, 7:45-80, 1976 

29 - ALMEIDA, F F M de et alii Radiometric age determinations from northern Brazil 
8 Soe Bras Geol, SãoPaulo,17111:3-14. Dec 1968 

30 - __ Mapa geológico do Brasil Rio de Janeiro, DNPM, Divisão de Geologia e Mi
neralogia, 1971 Esc 1:5 000 000 

31 - ALMEIDA, H G de; MARTINS, R C; ALMEIDA. H DF de Projeto materiais de 
construção Tucuruí-CaraJáS, relatório final Belém, DNPM/CPRM, 1977 5v 
(Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2638) v 1-2 

32 - ALMEIDA, H G de et alii Projeto rio Chíché, relatório de progresso Belém, 
DNPMICPRM, 1979 43p 

33 - AMARAL, G Nota prévia sobre o reconhecimento geocronológico do pré
cambriano da região Amazônica In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
23 o, Salvador, 1969 Resumo das conferências e das comunicações Salva
dor, Sociedade Brasileira de Geologia, 1969 89p (Boletirr; Especial, 1) p 81-
82 

34 - Consideracões sobre a evolucão tectônica da Amazônia no Pré Cambriano 
--In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25 °, São Paulo, 1971 Resumo 

das comunicações São Paulo, Sociedade Brasileira de Geologia, 1971 (Bole
tim Especial, 11 p 1 61-162 

35 - __ Geologia pré-cambríana da região Amazónica São Paulo, Universidade, Ins
tituto de Geociências, 1974 212p Tese de livre docência 

GEOLOGIA/173 



36 - AMARAL, G et alii Determinações geocronológicas e considerações sobre a es· 
tratigrafia do Pré·Cambriano na porção setentrional do território de Roraima In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 24 ', Brasília, 1970 Resumo das 
conferências e das comunicações Brasilia, .Sociedade Brasileira de Geologia, 
1970 448p (Boletim Especial, 11 p 77-79. 

37 - ANDRADE, S M de Geologia do sudoeste da ltacajá, bacia do Parnalba (Estado 
de Goiás) São Paulo, Universidade de São Carlos, Escola de Engenharia, 1972 
87p Tese de doutora.mento 

38 - ANDRADE, S M de & D)\EMON, R F Litoestratigrafia e bioestratigrafia do flanco 
sudoeste da bacia do Parnaíba (Devoniano e Carbonifero) In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 2, p 129-137 

39 - ANGEIRAS, A G A faixa de serpentinitos da região central de Goiás An Acad 
bras Ci., Rio de Janeiro, 40:129-136, 1978 Suplemento 

40 - ANHAEUSSER, C R et alii A reappraisal of some aspects of precambrian shield 
geology B Geol Soe America, Washington, D C, 80(111:2175·2200, Nov 
1969 

",'!..,·.1 - ARAUJO, H J T de et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Pro
dução Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SB 20 Purus Rio de Janeiro, 
1978 (levantamento de Recursos Naturais, 17) 

42 - ARAÚJO, J B & CARNEIRO, R G Planlcie do Araguaia, reconhecimento 
geológico-geoflsico Belém, PETROBRÁSIRENOR, 1977 11 p (Relatório Téc
nico Interno, 348-G) 

43 - ARAÚJO, J F V de Esboç:o geológico da área de jurisdição do 5 o distrito do 
DNPM Belém, DNPM, 1972, n p 

44 - ARAUJO, J F V de et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Pro
dução Mineral Projeto RADAMBRASlL. Folha SA 21 Santarém Rio de Janeiro, 
1976 522p (Levantamento de Recursos Naturais, 101 p 19-122 

45 - ARAUJO, V A de Projeto Canabrava-Porto Real; relatório preliminar Goiânia, 
DNPMICPRM, 1978 61 p !Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2777) 

46 - ARAÚJO, V A et alii Projeto Manissauá·Missu; reconhecimento geológico; rei~ 
tório final Goiânia, DNPMICPRM, 1975 4v (Relatório do Arquivo Técnico da 
DGM, 24421 v 2 

4 7 - ARNDT, N T ; NALDRETT, A J ; PYKE, D R Komatitic and iron-rich tholeiitic lavas 
of Munro Township, Northeast Ontario J Petrol, Oxford, 1812):319-369, 
May 1977 

48 - BAETA JUNIOR, J D.A et alii Projeto Goianésia-Barro Alto; relatório final Goiâ
nia, DNPMICPRM, 1972 3v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 1979) 
v. 1 

49 - BAPTISTA, M B & CARTNER-DYER, R Ocorrência singular de sedimentos médio
paleozóicos no centro·oeste de Goiás Notas Prelim Est Div Geol Mineral, 
Rio de Janeiro (135): 1-11, 1966. 

50 - BARBOSA, O Geologia básica e econOmica da região do médio Tapajós, Estado 
do Pari! B Div Fom Prod Mineral, Rio de Janeiro (126):1-55, 1966 

51 - BARBOSA, O & COSTA, L A.M Projeto leste do Tocantins/oeste do rio São Fran 
cisco; 2 ' etapa de campo, fase 4 Rio de janeiro, DNPMICPRMIPROSP!i,C. 
1973 8v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2028) v 1A-1B · 

52 - BARBOSA, O & GOMES, F de A. Carvão mineral na bacia Tocantins-Araguaia 
B Div Geol Mineral, Rio de Janeiro (1741:1-34, 1957, 

53 - BARBOSA, O & RAMOS, J R.A Território do Rio Branco, aspectos principal~ da 
geomorfologia, da geologia e das possibilidades minerais de sua zona setentrio· 
nal B Div Geol Mineral, RiodeJaneiro(196):1-49, 1959 

54 - BARBOSA, O et alii Ge.ologia estratigréfica, estrutural e econOmica da área do 
"Projeto Araguaia", Monogr Oiv Geol Mineral, Rio de Janeiro (19):1-94, 
1966. 

55 - __ Projeto Brasflia- Goiás; geologia e inventério dos recursos minerais Goia
nia, DNPMIPROSPEC, 1969 225p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
51) 

56 - __ Geologia da região do Triângulo Mineiro. B Div Fom Prod Mineral, Rio de 
Janeiro ( 136): 1-140, 1970a 

174/GEOLOGIA 

57 - __ Projeto Goiânia; relatório preliminar Goiânia, DNPMIPROSPEC, 1970b 
75p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 511) 

58 - BARROS, A M at alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral Projeto RADAMBRASIL Folhas SB!SC 18 Javari/Contamana Rio de 
Janeiro, 1977 420p (Levantamento de Recursos Naturais, 131. p 1 7-103 

59 - BARROS, T P de & BRESSAN, S R Pesquisa de cobre em rochas calcossilicata· 
das em Paralso do Norte, GO In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo· 
gia, 1974 v 5, p 171-187 

60 - BASEI, M A S Estudo geocronológico do magmatismo ácidÕ da região meridional 
da AmazOnia In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 o, Porto Ale
gre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974a, v 6, 
p 287-296 

61 Geocronologia da região Tapajós-lriri Belém, Projeto RADAM, 1974b n p 
(Relatório Interno RADAM, 16-G) 

62 - __ Geocronologia SB 22/SC 22 Belém, Projeto RADAM, 1974c n p (Relató
rio Interno RADAM, 17-G) 

63 - __ Idade do vulcanismo ácido-intermediário na região Amazónica São Paulo, 
Universidade, Instituto de Geociências, 1977 133p Dissertação de mestrado 

64 - BASEI, M A S & TEIXEIRA, W Geocronologia e considerações estratigráficas 
preliminares da região Cachimbo-Dardanelos Belém, Projeto RADAM, 1975 
19p (Relatório Interno RADAM, 37-GI 

65 - BEISIEGEL, V de R et alii Geologia e recursos minerais dã serra dos Carajâs R 
bras Geoci, São Paulo, 3(4):215-242, dez 1973 

66 - BELOUSSOV, V V Types of folding and their origin /nt Geol R Washington 
D C, 1121:1 21 1959 

67 - BENTES, M ; MEFELO, M J; OHOFUGI, W Projeto Serra da Mesa 11; relatório fi
nal Goiânia, DNPMICPRM, 1971 4v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
26221 v 1 

68 - BERBERT, C O Geologia dos complexos bàsicos-ultrabásicos de Goiás In: CON
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 24 o, Brasllia, 1970 Anais Brasllia, So
ciedade Brasileira de Geologia, 1970 p 41-50 

69 - BERRANGÉ, J P A synopsis o f the geology o f Southern Guvana London, Instituto 
of Geological Sciances, 1973 16p (Repor\, 26) 

70 - BEURLEN, K & MABESOONE, J M Novas observações sobre o devoniano do 
Piaul An Acad bras Ci, Rio de Janeiro, 41121:199-210, 1969 

71 - BLANKENNAGEL, R K Geological report on the eastern margin of the Maranhão 
basin Rio de Janeiro, PETROBRÁS, 1952 27p (Relatório DEXPRO, 291) 

72 - BRANNER, J C Geologia elementar 2 ed Rio de Janeiro, F Alves, 1915 396p 

73 - BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Carta geológica do Brasil 
ao milionésimo; Folha Rio São Francisco (SC 231, Brasllia, 1974 57p 

74 - __ Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Goiás (SD 221 Brasllia, 
1975a 112p 

75 - __ Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Tocantins (SC.221 Brasllia, 
1975b 56p 

76 - __ Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Corumbá (SE 211 Brasilia, 
1979 

77 - BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto Geoflsico 
Brasil-Canadá Relatório final do programa da sondagem em área do PGBC; 
área piloto 2 Goiânia, jun 1979 22p 

78 - BRASIL. Superintendência do Desenvolvimento da AmazOnia Departamento de 
Recursos Naturais Divisão de .. Recursos Naturais Pesquisa mineral do 
lriri/Curuá; relatório preliminar Bélam, A P.C., Divisão de Documentação, 
1972a 62p Anexo: mapas 



79 - __ PesquistJ ~rlll do T-j6$/J8mtMxim; rola1<>rõo prellminal. Selem. A. P.C .• 
Oívido de Ooeumenuoçlo, 1972b. 172p. 

80 - CALDASSO. A.L da S. e1 elii. Pro;.to Sud~ste do PiauT //; parte das folh<Os Slo 
Joio do ~ !SC.23-X·BI e Ptulitttne ISC.24-V·A); ro!M6tio finei inlfll'edo. 
Recife, ONPM/CPRM, 1973. n.p. IAelaiOrio do Arquivo Técnico da OGM, 
20931 

8 1 - CAMPANHA, V.A. & CAMPOS. A.C.A. Alguns microfOaseis da Formação Piauí 
(neoearbonôfero\, bacia do Parnalba. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLO· 
GIA, 29. •, Ouro Preto, 29 out .• 5 nov. 1976. Rnumo dos tr11bBihos. OuroPre· 
to, Sociedade Btasileira clt Geologia, 1976. 437p. p.366. 

82 - CAMPANHA, V.A & MA8ESOONE. J .M . Pateoambienle e peleoecologia doMem· 
bfo Picos. fonnaçlo PimenteirasiDtvonlano do Pitull. In: CONGRESSO BRASl · 
LEIRO DE GEOLOGIA, 2 8. •. Pono Alellre, 197 4. AMis. Potto Alegre, Sociedt· 
da Btasiloira de Geologia. 1974. v .2 . p,221 · 235. 

83 - CAMPBÜL, D.F.; ALMEIOA.l.A.: SILVA, S. O. RelatOrio preliminar sobrtt a goolo· 
gla do M aranhlo. 8. C OI!$. Ntc. Petrót.o, Rio de Janeiro p ): I · I 60, 1949. 

84 - CAMPBELl .• O.F.: PLUMMER, F.B.; BRAZil, J.J . Bacia do Maranhlo Piaul. In: 
BRASIL Conselho Nacional do PetrOieo. Relatório de I 94 7. Rio de Janeiro, 
1948. 216p. p.71 ·78 . 

85 - CAMPOS. O. da A. & CAMPOS. O.R.B.localidadu touillltr .. da Folha Tocantins 
(SC.22). In: BRASIL. Otpertamento NIICionat da Produçto Mineral. Carta geo
lógica do BTasil ao mi/ion6simo; folha Tocan1lns !SC.221. Brasllia. 1975. 56p. 
p. 43-4 7. 

88 - CAMPOS. O. de A . et alii. PlJieontologia da Folha SC.22 Tocantins. Rio ele Janeiro, 
Projeto RAOAMBRASIL, 1980. 53p. 1Rala10rlo Interno RAOAMBRASIL. 304· 
Gl 

87 - CAPUTO. M .V.; RODRIGUES, R.; VASCONCELOS, O.N.N. de. Litoestretigrsfi11 da 
btcia do no Amazona$. 8el6m, PETAOBAÁS/RENOA, t 971 . IRelatOrio Técnico 
lnwno, 641·AI 

8B - --· Nomenclatura estratlgratice ela bacia do Amazonas; histOrico e atualizaçAo. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26.0

• 8ol.m, our 197? AnRis 
Bel6m, Sociedada Brasileiro ele Geologia, 1972 . v.3. p.35· 46 . 

89 - CAROZZI, A . V . el alil. Anil/se 11mbienttl • <tvoluçlo tectOnicll sin·sedimentsr 
&iluro·eocarbonlftlra d• b•ci• do MaranhiJo. Rio de Janeiro, 
PETAOBRÁS/CENPESIDINTEP. 1975. 48p. !S6r, Cl6nci~-Ttcnica·Petr0leo 
Seçl., Exploraçio de PetrOieo. Publ. 71 

90 - CAAVAu-tO. P.F. de. Valle do riO Tepajot. 8. StNv. Geol. Minerlll .. Aio de Janetro 
(15):33·88. 1926. 

91 - CARVALHO, w. T. ele. Aspectos etuais da exploteçlo mineral no estado de Goiás. 
8. lnf. Soe. 8r•s. Geol., Núclt1o Ct1ntro.Ot1sta, Gol6nla 161:5 ·34, dez. 1977. 

92 - CASTER, K.E. Expediçlo geologlca em Goi6s e M eto Grosso. Miner. Mt~tal., Aio de 
Janeiro, 121691: 126·1 27, jul./set. 194 7. 

93 - CHANDLESS. W. Notes on the rivers Arinos, Juruana and TapajOs. J. Roy111 
gttargr. Soe., London, 32:268-280. 1862. 

94 - COMPANHIA VALE 00 RIO DOCE & COMPANHIA MERIDIONAL DE MINERA· 
CÃO. Distrito farrlfero do serro cloo Ceretts. In: CONGRESSO 8RASILEIRO DE 
GEOLOGIA. 26. •. Belém, I 972. Resumo <Ms comunic•çtns. Simpósios. Se· 
16m, Sociedade Bteslleira de Geologie, 1972. 18olet lm Especial, 21. p.7B/80. 

95 - COAOANI, V.G. & HASUI, V. Coment6rlos sobre 01 dedos 90oeronol6gicos dispo· 
nlveis pera a Folha Golés. In: BRASIL. Oepor1aman1o Necíonel ela Produçlo Mi· 
naral. Carta gt~ológica do 8resil 1t0 milion6simo: folha Goiés !SD.22) . Brasilia, 
I 975. 1 I 2p. p.85·95. 

96 - COROANI, V .G. er alil. Evoluçlo lectOnlce da Amezonia com base nos dados geo· 
etonol6gicos.ln: CONGRESSO GEOLÓGICO CHILENO. 2. • . Arica·Chile. 1979. 
Actas. Arica. 1979. n.p. 

97 - CORDEIRO, A.A .C. & McCANDLESS. G. Maciço ultram6fico de Ouatipuru. In: 
CONGRESSO 8AASILEIRO DE GEOLOGIA, 29. •, Ouro Preto, 19 76. Anais. Ou· 
ro Preto, Sociedade Btasi '-ira ele Geologia, 1976. v .3. p.9·1 5. 

98 - CORREA, J.A. & COUTO, E. A . do.Pfoít1to aluvi6es di11mantlf~os de M11t0 Grosso: 
relatorio final. GoiAnia, ONPMICPRM. 1972. 2v. IAelatOrio do Arquivo Técnico 
da OGM, 19401. v. 1. 

99 - CORAEA AlHO, F. das C.L. e1 elii. Ptoieto N.,ividadl; r~10r10 tonal. Goilnia. 
ONPM/CPAM, 1980. 6". 

100 COSTA, LA~M. do et al•i. Proleto l•s'• do Tocantinsloesre do t iO ~o Fr~ncisco; 
relatbrio final, fase 5. R•o de Jenelro. DNPMíCPRM:PROSPEC, 1976 1 I v, IRe· 
latbrio do Arquivo Hcnicoda OGM.,25471, v, 1A·IB. 

101 COUOREAU, H. Voyago av Xingu. Paris, A. Lahure. 1897a. 230p. 

102 - __ . Voyage au Tocanrins- Antr;uttia, Paris, A . Lahure, I B97b. 298p, 

103 - CUNHA. B.C.C. da; DRAGO. V.A.; BARROS. A.M. OperaçAo 597180; nota sobrt 
o Permoc:arbonifero tFormeeJo AQurdauanaJ no eJCuemo scuen1nona1 da seJrt 
do Aoncador. Goiar .... PrOjeto RAOAM8AASIL . 1980. 9o. IAttiiiOr•o ln1erne 
RAOAMBRASIL. 313·GI 

104 - CUNHA, F.M.B: da. Geolog11 dosudoested~8s/sss. Belém, PETR08AÁS. 1964. 
(RelatOrio Técnico Interno. 2241 

105 - DERBY, O.A. O rio Trombetas, 8. Mus. "-r•ense Hist. Nat. Ethnor;r .. Belém, 
2(3):366 ·382. 1 898, 

1 OS - DUARTE, A . Fbsseis dt sondagem da Therezina. estado do P•euhy, Notas Prt~lim. 
Est. Serv. Geol. MineriJI,. Aio de Janeiro 12): I. ago. I 936. 

107 - EICHLEA. J . Origin oi lhe precambrlan bandeei iron.formalions. ln; HANOBOOK OF 
STRATA·BOUNO ANO STAATIFORM ORE OEPOSITS. AmsiOrclam, Elsev..,r. 
1976. cap.4, p.1 S7·201 , 

108 - FERNANDES, C.A.C. & MORAES, U.N. de. Operaçiio &.teria; relatOrio 
RADAM!NUCLEBRÁS Beltm. Projeto RADAMBRASIL, 1975. n.p. IRalaiOrÕO 
Interno RAOAMBRASIL, 53-GI 

109 - FERNANDES, P.E.C.A. et elll. Esboço geoJOgico da Folha SA.21 Santerém. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA. 28. • , Porto Alegre. 1974. AMis. 
Porto Alegre, Sociedade Btaoiltiro de Geologia, 1974. v.4 , p. 229·303. 

11 O - FERREIRA. E.O. Conuibuiçlo ~ lltologia da Série Uatum3. 8. Olv. Geol. Mineral .. 
Rio de Janeiro 11851: 1·31 . 1959. 

11 I - __ , Le carte tectOflique du Brésll. Aperçu sur la plateforme brhllienne. A n, 
Ac11d. bras. Ci., Rio de Janeiro, 40:279·264, 1968. Suplemento. 

112 - --· Considerações sob< e o mal) a taetOnico do Brasil e sob< e a tec10nica da plala·· 
forma bfasileira. ln: CONGRESSO BRASILEJAO DE GEOLOGIA, 23. •. Sehraclor. 
1969. Resumo das conf•rlnc••s e <Ms comunicaç<les. Salvador, Sociedade 
Brasileira de Geologia. 1969 89p !Boletim Especial. 11 p,73·78. 

113 - __ Cana teetOnica do 8ruit, nolieia '"Piiettiva. 8. Dep. Nac. Pfod. Minerei. Rio 
de Janeiro 11):1·19, 1972. 

I 14 - FIGUEIREDO. A.J. de A. et alll Ptofeto A lto Gvapor~: relatOrlo final , Gol&nia, 
ONPM/CPRM, 1974. 11 v. IRelatorio elo A rquivo Técnico de OGM, 23231 

115 - FIGUEIREDO. A.M . de. Petqulu em trees de anomalias aerogtollslcu na roglic 
do Paralso do Nona, GO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30. •, 
Recife. 1978. Resumo dn comunicaç6es. Recite, Sociedade Btasileica eleGeo
logia, 1978. !Boletim, 1) p.238. 

I 18 - FORMAN, J .M.A. Ptoilto TrombatWMHr:uru; reeonhaeimen•o 91ol0gico det• 
lhado do rio Trombetas. Rio de Jeneiro, GEOMINERAÇÃO/DNPM. 1989a. 59p. 

· 1 17 - __ Projeto T!ombet•s!MHcutu: reconhedmento geol~ieo preliminar 1 deta
lhado do rio Mapuera. Rio de Janeiro, GEOMINERAÇÃO/ONPM, 1989b. 44p, 

118 - FRANCISCO. B.H.R. & LOEWENSTEIN, P. léxico estratigráfico da regilo norte do 
BrasH. Publ. Av. Mutt, PlJraerl8e Emllfo Go.ldi, Bel•m 191:1·93, 1988. 

119 - FRANCISCO, B.H.R.; SILVA, G.G. ele; ARAÚJO. G.G. da. EC1udos geologlcos e 
obselvaç<)es (IIIOIJ'IIIices no bll•o Tocantins lmuridllios de Tueu\J e Beilol, e:. 
todo do Par6. In: SIMPóSIO SOBRE A BIOTA AMAZÔNICA. Bel6m, 1988. 
Atas. Aio de Janeiro. Con .. lho Nacional ele Pesquisa. 1967. v . I . IGeoci&nclesl 
p.1 87·197. 

120 - GLIKSON, A. V. Early pree•mbrlan evldence of a primitive ocean cruat anel island 
noclei of sodie granito. 8 Geol. Soe. America, Washington. O.C .. 
83(1 11:3323-3344, No ... 1972. 

I 21 - GLIKSON, A.Y. & LAMBERT. 1.8. Vertical zonation and peuogentsis oi the eartv 
precambrian erust in western Auslralla. Tectonoph'($ics, Amstatdam. 30:55· 
89, 1978. 

GEOLOGIA 11 75 



122 - GOMES, C B; CORDANI, U G ; BASEI, MAS Radiometric ages fro01 the serra 
dos Carajás area, northern Brazil 8 Geo/ Soe America, Washington, D C 
86:939-942, July 1975 

123- GOMES, C 8 et alii Geocronologia da área dos Carajás, Pará In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25 °, São Paulo, 1971 Resumo das comumca
ções São Paulo, Sociedade Brasileira de Geologia, 19 71 261 p (Boletim Espe
cial, 11 p 1 62-163 

124 - GOMES, F de A & BLANKENNAGEL, R K Bacia do Maranhão In: BRASIL Con
selho Nacional do Petróleo Relatório de 1951 Rio de Janeiro, 1952 269p 
p 167-168. 

125 - GORMAN, B E: PEARCE, T H; BIRKETT, T C. On stJucture oi archean greenstone belts 
Precambrian Res, Amsterdam, 6:23-41, 1978 

126 - GREEN, D H & RINGWOOD, A E Mineralogy oi periodotitic ccmpositions under upper 
mantle conditions Phys Earth Planet lnteriors, Amsterdam, 3:359 371, 1970 

127 -GUERREIRO, M G & SILVA, J M R da Projeto Guaraí-Conceíção, relatório final 
Belém, DNPM, 1976 50p 

128 - HALES, F W /soanomalias magnéticas na área da "Fossa do Araguaia", Mato 
Grosso; GO Goiânia, DNPM/PGBC, 1976 2p mapa 

129 - HARTT, C F Geology and physica/ geography ot Brazil Boston, Fields Osgood, 
187D 620p 

1 30 - HASUI, Y & ALMEIDA, F F M de Geocronologia do centro-oeste brasileiro 8 
Soe Bras Geol, São Paulo, 19(11:5-26, set 1970 

131 - HASUI, Y; ABREU, F de A M de; SILVA, J M R da Estratigrafia da faixa de do
bramentos Paraguai-Araguaia no centro-norte do Brasil São Paulo, Univ de 
São Paulo, 19 77 Separata do B lnst Geoci, São Paulo, 8:1 07-118, 1977 

132- HASUI, Y; COSTA, J B S; ABREU, F de A M de Evolução estrutural da região 
de Colméia, GO In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 o, Balneário 
de Cambodu, 1980, Anais Balneário de Camboriu, Sociedade Brasileira de Geologiã, 
19é0 v 5, p 2648-2658 

133 - HASUI, y ; HENNIES, W T; IWANUCH, W Idades potássio-argônio do pré-cam
bríano da região centro-norte do Brasil B Jnst Geoci, São Paulo, 6:77-83, 
1975 

1 34 - HASUI, Y, et al(i Datações Rb-Sr e K-Ar do centro-norte do Brasil e seu significado 
geológico-geotectOnico In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 o, 

Balneário de Camboriu, 1980 Anais Balneário de Camboriu, Sociedade Brasi
leira de Geologia, 1980 v 5, p 2659-2676 

135 - HENNIES, W T Geologia do ce_ntro-norte matogrossense São Paulo, Universida
de, Escola Politécniça, 1966 65p Tese de doutoramento em Engenharia 

136 - IANHEZ, A C; SOUZA, A MS de; MONTALVÃO, R.M G de Geologia da se
qUência vulcanossedimentar da serra do lnajà-Santana do Araguaia, PA In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 ', Balneário de Camboriu, 
1 980 Anais Balneário de Çamboriu, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 
v 5, p 2918-2928 

1 37 - IRVINE, T N & BARAGAR, W R A A guide to the chemical classification oi the 
common volcanic rocks Canad J Earth Sei, Ottawa (8):523-548, 1971 

1 38 - ISSLER, R S Geologia do Craton Guianês e suas possibilidades metalogenéticas 
In: CONFERÊNCIA GEOLOGICA INTERGUIANAS, 10 ",Belém, 1975 Ana1s 
Belém, Departamento Nacional da Produção Mineral, 1975 p 47-74, 

1 39 - __ Esboço geológico-tectónico do Craton do Guaporé R bras Geoci, São Pau
lo, 7(31: 177-211, set 1977 

140 - JACKSON. E D & THAYER, T P Some criteria for dístinguishing between strati
form, concentric and alpine peridotite-gabbro complexas In: INTERNATIONAL 
GEOLOGICALCONGRESS, 24 °, Montreal, 1972 340p (Section, 21 p 2B9-
296 

141 - JACOBSON, R R E ; MACLEOD, W N ; BLACK, R Ring complexas in the younger 
granite province of northern Nigeria Geol Soe LondÓn Mem, 1:5-32, 1958 

1 76/GEOLOGIA 

142 ~ JOÃO, X daS J et alii Projeto Xingu-Araguaia, geologia e geoquímica da área 
Gradaus-Nova Olinda Belém, SUDAM/CPRM, 1975 3v (Relatório do Arqui
vo Técnico da DGM, 24401 

143 _ JUNG, J Un nouveau type de diagramme pour la representation des caracteres 
chimiques des associations de !ave C R Acad Sei, Paris, 240(7\:799-800, 
1955 

144 - KEGEL, W Contribuição para o estudo do devoniano da bacia do Parnaíba 8 Div 
Geol Mineral, Rio de Janeiro (1411:1-48, 1953 

145 ___ Dobramentos na bacia do Parnaíba An Acad bras Ci, Rio de Janeiro, 
27(31:289-292, set 1955 

146 ___ As inconformidades na bacia do Parnaíba e zonas adjacentes B Div Geol 
Mineral, Rio de Janeiro (1601:1-59, 1956 

14 7 - KNUP, P E Reconhecimento geológico na região dos rios ltacaiunas e Tocantins, 
Estado do Pará In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25 o, São Pau
lo, 1971 Resumo das comunicações São Paulo, Sociedade Brasileira de Geo
logia, 1971 261p (Boletim Especial, 11 p 61-62 

148 - KRÓNER, A Pan African crustal evolution Episodes, Ottawa, 1980(21: 1-8, July 
1980 

149 - KUNO, H Dilferentiation of basal magmas In: HESS, H H & POLOERVAART, A 
ed Basalts New York, lnterscience, 1968, v 2, P 623-688 

1 50 - LAMEGO, A R Projeto Araguaia Relat Anual Div Geol Mineral, Rio de Janeiro, 
1958:15-46, 1959 

151 Relat AnuaiDiv Geol Mineral, RiodeJaneiro,1959:27-48, 1960 

152 _ LEAL, J W L et alii Granito Serra da Providência In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 29 o, Ouro Preto, 1976 Resumo dos trabalhos Ouro Preto, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1976 P 191 

1 53 - __ Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto 
RADAMBRASIL Folha SC 20 Porto Velho Rio de Janeiro, 1978 668p (Leva
mentamento de Recursos Naturais, 16) 

1 54 - LE MAITRE, R W, A new approach to the classification of igneous rocks using the 
basalt-andesite-dacite-rhyolite suite as an example Cont Mineral Petrol, Heí
delberg, 561Z1:191-203, 1976 

1 55 - LEONARDOS. O H, Geologia da bacia do Tocantins In: __ Niquel, estado de 
Goiaz B Div Form Prod Mineral, Rio de Janeiro (411:103-120, 1940 

156 - LIBERATORE, G et alii Projeto Aripuanã~Sucunduri; relatbrio final Goiânia, 
DNPMICPRM, 1972 8v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 20001 

157 _ UMA, E de A M et alii Projeto estudo global dos recursos minerais da bacia sedi
mentar do Parnaíba~ integração geológico-metalogenética; relatório final da 
etapa 111 Recife, DNPM/CPRM, 1978 16v (Relatório do Arquivo Técnico da 
OGM, 27671 v 1-2 

1 58 ~ UMA, M 1 C de et ali i Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral Projeto RADAM Folha NA!NB 22 Macapá Rio de Janeiro, 1974 (Le
vamento de Recursos Naturais, 6) 

1 59 - UMA, P F C et alii Projeto Apiacás- Caiabís, reconhecimento geológico; relató 
rio final Goiânia, DNPM/CPRM, 1975 4v {Relatório do Arquivo Técnico da 
DGM, 24991 v 1 

1 60 - LINDENMAYER, D H & LINDENMAYER, Z G Sobre as rochas a/calmas do Centro
Oeste e seu potencial econômico Goiânia, ONPM, 6 o Distrito Centro-Oeste, 
Goiás-Mato Grosso, 1971 49p 

161 - LINDENMAYER, Z G Mapa geológico do Estado de Goiás Goiânia, DNPM, 6 o 

Distrito Centro-Oeste, 197 2. Esc 1:1 000 000. 

162 - LINDENMAYER, z G & GIRODO, A C Ocorrência de ouro em Brejinho de Nazaré, 
GO Goiânia, DNPM, 1972 12p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
19491 

163 - LISBOA, M A R The permian geology of northern Brazil Amer J Sei. New Ha
ven, 37(2111:423-443, 1914 



164- LOBA TO, F.P N S et alii Pesquisa de cassiterita no Território Federal de Rondô
nia, relatório final. B Div. Fom Prod. Mineral, Rio de Janeiro (1251: 1:209, 
1967. . 

165 - LÜFGREN, A Reconhecimento geológico nos ríos Tocantins e Araguaya 8 Serv 
Geol Mineral, Rio de Janeiro (80):1-61, 1936. 

166 - LOGUÉRCIO, S O. & CRUZ, S. da Geologia preliminar da porção meridional da 
serra das Araras e adjacências, NO de Mato Grosso Rio de Janeiro, 
CPRMIDNPM, set 1976 32p 

167 - LOURENÇO, R S et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produ
ção Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SA 20 Manaus Rio de Janeiro 
1978. 623p (Levantamento de Recursos Naturais, 18) p 17-164. 

1 68 - LUZ, A A da Estudo especial da bacia do Maranhão Belém, RENORIDIREX, 
1959 70p. (Relatório 1411 

169 - MABESOONE, J M Origem das c()j:;creções ferruginosas do Membro Picos (For
mação Pimenteiras, Piaul) B Siic Bras Geol, Recife, 14(Y,):61-69, 1965 

1 70 - __ Paleozoic-mesozoic deposits of the Piauf- Maranhão syneclise (Brazil): geo
logical history of a sedimentary basin Sedimentary Geol, Amsterdam, 
19:7-38, 1977 

1 71 - __ Origem dos conglomerados da formação Serra Grande e unidades equivalen
tes (siluriano superior devoniano inferior, Nordeste do Brasil) In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30 ', Recife, 1978 Anais Recife, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1978 v 2, p 799-808 

172 - McCANDLESS, G C et olii O complexo lgoeo ácido da região central do Pará In: 
CONFERÊNCIA GEOLÓGICA INTERGU1ANAS, 1 O ', Belém, 1975 Anais Be
lém, Departamento Nacional da Produção Mineral, 1975 p 278-285 

1 73 - MANDETTA, P; VEIGA JUNIOR, J V; OLIVEIRA, J R Reconhecimento geológico 
e geoqufmico ao longo do rio Pitinga -afluente do rio Uatumã Manaus, CPRM, 
197~ 31p » 

174 - MARINI, O J et alii Projeto Serra Dourada; relatório final Brasllia, DNPMIFUB, 
1974 ?v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 22981 v 1 

175 - __ Projeto São Félix; relatório final Brasllia, FUBIELETRONORTE, 1976 3v 
(Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 26771 

1 76 - __ Contribuição à geologia do Pré-Cambriano da porção central de Goiás R 
bras Geoci, São Paulo, 7(4):304-324, dez 1977 

117 - MARQUES, C G M Relatório preliminar de geologia do médio e alto Erepecuru 
Belém, DNPM, nov 1969 24p 

178 - MARTINS, R C & ARAUJO, O J 8 de Projeto integração geológico-geoflsica sul 
do Pará; relatbrio final Belém, DNPMICPRM, 1979. v 1 

1 79 - MA TT AUER, M Las deformaciones de los materiales de la corteza terrestre Bar
celona, Omega, 1976 524p. 

180 - MENDES, J C & BORTOLLUZZI, C A Mapeamento reg.ional da bacia do 
Maranhão-Piaul (Parnalbal In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1974 v 7, p.261-271 

1 81 - MESNER, J C & WOOLDRIDGE, L C P Maranhão paleozoic basin and cretaceous 
coastal basin, north Braz i I Amer Assoe Petrol Geol B , Tulsa, 43(9): 14 7 5-
1512, Sept 1964 

182 - METAIS DE GOIÁS S A Relatório de pesquisa Paralso do Norte de Goiás Goiânia, 
1973 154p 

183- MIKHAYLOV. A. Ye. The development of geosynclines and folding. lnst. ·Geol R., 
Washington, D.C, 121121:1490-1495, 1970 

184- MIYASHIRO, A Classification, characteristics, and origin of oph.iolites J Geol, 
Chicago, 83:249-281, 1975 

185- MONTALVÃO, R M G de Mapeamento geológico detalhado e prospecção geo
qulmica do rio Trombetas Belém, DNPM, 1969 16p 

186 - __ . Esboço geológico-tectOnico do Craton Guianês. In: CONGRESSO BRASILEI
RO DE GEOLOGIA, 28 ',Porto Alegre, 1974 Resumo das comunicações Por
to Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974a (Boletim, 11 p 541-547 

1 87 - __ .. Estudos petrográficos das vulcfmiclls do rio Uatumã Belém, Projeto RA
DAM, 1974b n p (Relatório Interno RADAM, 15-GI 

1 88 - __ Grupo Uatumã do Craton Guianês In: CONFER~NCIA GEOLÓGICA INTER
GUIANAS, 10 ',Belém, 1975 Anais Belém, Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, 1975 p 286-339 -

1 89 - __ Esboço geológico-tectônico do Craton Guianês ii bras Geoci 1 São Paulo, 
6(4):230-245, dez 1976 

1 90 - __ Litoestratigrafia do grupo Xambioá (grupo Araxá/ Belém, Projeto RADAM
BRASIL, 1977 15p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 135-GI 

1 91 - __ Litoestratigrafia do grupo Araxá (grupo Estrondo) e grupo Tocantins In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30 ',Recife, 1978 Anais Recife, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1978 v 2, p 649-657. 

192 - __ Operação 538/79; reconhecimento geológico no canto sudeste da Folha 
SC 22 Tocantins (serra de Santo Antônio) e nordeste da Folha SD.22 Goiás. 
Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1979 1 Op (Relatório Interno RADAMBRA
SIL, 308-GI 

193 - __ Evolução geológica da Folha SC 22 no Pré-Cambriano Goiânia, ProjetoRA
DAMBRASIL, 1980 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 294-G) 

194- MONTALVÃO, R M G de & BEZERRA, P E L GeoiO(lia e tect6nica da plataforma 
(craton} amazónica (parte da Amazónia legal brasileira} Goiânia, Projeto RA
DAMBRASIL, 1979 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 24 7-GI 

.195 - MONTALVÃO, R.M.G. de; CUNHA, BC C da; POTIGUAR, L A T Contribuição 
à geologia da faixa orog§nica Araguaia- Tocantins na porção/este da quadrícu
la SC 22-X-B Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1979 14p (Relatório Interno RA
DAMBRASIL, 233-Gi 

196 - MONTALVÃO, R M G de et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da 
Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL Folha NA, 2à Boa Vista e parte das 
Folhas NA 21 Tumucumaque, NB 20 Roraima e NB 21 Rio de Janeiro, 1 9 7 5 
426p (Levantamento de liécursos Naturais, 81 p 15-135 

197 - __ Coberturas sedimentares e vulcanossedimentares pré-cambrianas das Fo
lhas: SB 20 Purus, SC 20 Porto Velho eSC 21 Juruena (Plataforma AmazOni
ca) R bras Geoci, São Paulo, 9(11:27-32., mar 1979a 

198 - __ Granitos pós-cinemáticos das Folhas SB 20 Purus, SC 20 Porto Velho e 
se 21 Juruena (Plataforma AmazOnica) 8 lnf Soe Bras Geol I Núcleo 
Centro-Oeste, Goiânia 191:73-147, mar 1979b 

199 - __ Serra do /najá -provável estrutura arqueana Goiânia, Projeto RADAMBRA
SIL, 1979c. 4p. (Relatório Interno RADAMBRASIL, 223-Gi 

200 - MORENO, L A & MENDOZA, V Petroqulmica de iocas granlticas dei Alto Supa
mo de Guayana Venezolana In: CONFER~NCIA GEOLÓGICA INTERGUIANAS, 
10.', Belém, 1975 Anais Belém, Departamento Nacional da Produção Mine
ral, 1975 p 430-452 

201 -MOTTA, J et alii. Projeto Niquelbndia; relatório final Goi$iiia, DNPMICPRM, dez 
197 2 2v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2ÓÓ3l v 1. 

202 - MOURA, P de Reconhecimentos geológicos no vale Tapajós B Serv Geol Mi
neral, Rio de Janeiro (67): 1-49, 1932 

203 - MUNIZ, M de 8 & DALL' AGNOL, R Geologia do território brasileiro nas Folhas 
Boa Vista (NA 201, Roraima (NB 201211 e parte da Folha Tumucumaque 
INA 211 In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 ', Porto Alegre, 
1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 4, 
p 247-267 

204 - MURATOV, M V Structure and development of median massifs in geosynclinal 
folder regions Geotectonics, Washington, D C (3): 142-126, 1974 

205 - NAGIBINA, MS Tectonic structures related to activation and revivation Geotec
tonics, Washington, D C, (4):213-218, 1967 

206 - NILSQN, A.A & MOTTA, J Geologia da área Goianira-Trindade, Goiás B. Div 
Form Prod Mineral, Rio de Janeiro 1133): 1-108, 1969 

GEOLOGIA/177 



207 - NORTHFLEET, A A & MELO, M T Geologia da região norte de 
Balsas-Maranhão Belém, PETROBRÁSIRENOR, jan 1967 (Relatório Técnico 
Interno, 2681 

208 - NUNES, A de B.; BARROS FILHO, C N ; LIMA, R F da F Geologia In: BRASIL 
Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto RADAM Parte das Folhas 
SC 23 São Francisco eSC 24 A~acaju Rio de Janeiro, 1973 (Levantamento 
de Recursos Naturais, 1 J 

209 - OJEDA, H.A & PERILLO, I A Bacia do Maranhão geologia do sudoeste de Caroli
na Belém, PETROBRÁSIRENOR, mar 1967 (Relatório Técnico Interno, 2701 

21 O - OLIVATTI, O & RIBEIRO FILHO, W Projeto centro-oeste de Mato Grosso, Alto 
Guaporé e Serra Azul s 1 CPRM, 1976 51 p 

211- OLIVEIRA, A I de Rio Parauary B Serv Geol Mineral, Rio de Janeiro (15):12-
17, 1926 

212 - _ Através da Guyana brasileira pelo rio Erepecuru, Estado do Pará 8 Serv 
Geol Mineral, Riodejaneiro(31):1-39, 1928a 

213 - __ Reconhecimento geológico no rio Xingu, Estado do Pará 8 Serv Geol Mi
neral, Rio de Janeiro 129): 1-22, 1928b 

214 - OLIVEIRA, A I de & BARBOSA, O Relatório da Diretoria 1938 B Div Fom Prod 
Mineral, Rio de Janeiro (411: 1-176, 1940 

215 - OLIVEIRA, A.l de & LEONARDOS, O H Geologia do Brasil 2 ed rev atual Rio de 
Janeiro, Se'rviço de Informação Agrfcola, 1943 813p (Série Oidética, 2) 

216 - OLIVEIRA, AS et alii. Esboço geológico da Folha NA 21 Tumucumaque. In: CON
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28. o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto 
Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 4, p 289-298 

217 - __ Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto 
RADAMBRASIL Folha NA 21 Tumucumaque e parte da Folha NB 21 Rio de 
Janeiro, 1975, 370p (Levantamento de Recursos Naturais, 9) p 17-97 

218 - PADILHA, A V et alii Projeto centro-oeste de Mato Grosso, relatório final integra
do Goiânia, DNPMICPRM, 1974, 5v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
22201 v 4. 

219- PAIVA, G. de & MIRANDA, J Carvão Mineral do P<auhy B Serv Fom Prod Mi-
neral, Rio de Janeiro 1201:1-92, 1 93 7 · 

220 - __ Geologia e recursos minerais do Meio Norte (Part I) 8 Geogr, Rio de Janei
ro, 5(561:873-884, nov 194 7 

2 21 - PARÁ Instituto de Desenvolvimento SCacio-EconOri":ico Projeto Rio Fresco; contri
buição à geologia do Pré-Cambriano da Amazônia In: CONGRESSO BRASILEI
RO DE GEOLOGIA, 26. o, Belém, 1972 Resumo das comunicações Simpó
sios Belém, Sociedade Brasileira de Geologia, 1972 1 OOp (Boletim, 21 p 73-
75 

222 - __ Projeto Trombetas-Erepecuru, pesquisa mineral; relatório finál de reconhe
cimento Belém, Coordenadoria de Documentação e Informação, 1977 v 1 

223- PEACOCK, MA Classification.of igneous rocks series J Geol, Chicago, 39:54-
67, 1931 

224 - PENA, G S et ali i Projeto Goi§nia/1; relatório final Goiânia, CPRMIDNPM, 197 5 
5v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2371) v 1 

225 - PESSOA,_ M R et alii Projeto Jamanxim; relatório final Manaus, DNPMICPRM, 
1977 v 1 

226 - PETRI, S & FULFARO, V J Observações sobre o siluriano do Brasil e sua bioestra
tigrafia In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29 o, Ouro Preto, 
1976 Anais Ouro Preto, Sociedade Brasileira de Geologia, 1976 v 2, p 75-
79 

227 - PETTIJOHN, F.J Sedimentary rocks 2 ed New York, Harper & Row, 1'957 
718p 

228 -PINTO FILHO, F P Projeto sudeste de RondtJnia, relatório de progresso 02 Porto 
Velho, DNPMICPRM, 1976 26p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
25591 

178/GEOLOGIA 

2 29 - PINTO FILHO, F P et ali i Projeto sudeste de Rondónia, relatório final Porto V~lho, 
DNPMICPRM, 1977 1 Ov (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2665iv 1 

230 - PLUMMER, F B; PRICE, L.l; GOMES, F A Estados do Maranhão e Piauí. In: BRA
SIL Conselho Nacional do Petróleo Relatório de 1946 Rio de Janeiro, 1948 
p 87-134 

2 31 - PAICE, L I Um anffbio labirintodonte da Formação Peci'a de Fogo, Estado do Maranhão B 
rDiv. Geol Mineral, Rio de Janeiro 1124):1-32, 1948 

232 - PRIEM, H N.A et alii Granitic complexas and associated tin mineralizations of 
"Grenville" age in Rondônia, Western Brazil 8 Geol Soe America, Washing
ion, D C, 82141:1095-1101, Apr 1971 

233 - PROSPEC S/ A Divisão de Estudos de Recursos NatU.rais Geologia aplicada à na
vegabilidade do rio Tocantins Rio de Janeiro, 19fj 1 a 89p 

2 34 - __ Geologia econtJmica e aplicada no Distrito Federal, Brasil Petrópolis, 
1961b 101p 

235 - PUTY, C O.F et alii Projeto Marabá, relatório integrado Belém, DNPM/CPRM, 
1972 12v. (Relatório do Arquivo Ténico da DGM, 1974)v 1 

236 - RAMBERG, H A model for the evolution of continents, oceans and orog~ns Tec-
tonophysics, Amsterdam, 2:159-174, 1964. -

237 - RAMGRAB, G E & DAMIÃ01 R N Reconhecimento geológico dos rios Anauá e 
Baraúna Belém, DNPM, 1970 40p 

238 - RAMGRAB, G E & SANTOS, J OS O grupo Uatumã In: CONGRESSO BRASILEI
RO DE GEOLOGIA, 28 °, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1974 v 2, p 87-94 

2 39 - RAMOS, J R de A Reconhecimento geológico no alto rio Fresco, estado do Pará 
Relat Anual Div Geol Mineral, Rio de Janeiro, 1954:32-49, 1955 

240 - __ Novas localidades fossiliferas no setentrião goiano. Notas Prelim Est Div 
Geol Mineral, Rio de Janeiro (99):1-8, ago 1957 

241 - __ Estratigrafia da região Xingu- Tocantins In: SIMPÓSIO SOBRE A BIOTA 
AMAZÔNICA, Belém, 1966 Atas Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Pes
quisa, 1967 v 1 (Geociências) -P 373-386 

242 - RAMOS, J R de A & BARBOSA, R A Geologia e petrografia de Porto Nacional a 
Miracema do Norte, rio Tocantins In: SIMPÓSIO SOBRE A BIOTA AMAZÔNI
CA, Belém, 1966 Atas Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Pesquisa, 1967 
v 1 (Geociências) p 387-401 

243 - RAMSAY, J G. Plegamiento y fracturación de las rocas Mtidrid, H Blume, 1977 
590p. 

244 - REGO, L F de M Notas geográphicas e geológicas sobre o rio Tocantins 8 Mus 
Paraense Em/lia Goeldi, Geol, Belém, 9:271-288, 1933 

245 - __ O valle do Tocantins-Araguaya, via de acesso natural ao centro do Planalto 
Brasileiro Geografia, São Paulo, 2(1):3-15, 1936 

246 - RIBEIRO, C C & DARDENNE, M A O min~rio de ferro da Formação Pimenteiras na 
borda SO da bacia do Maranhão (GÓrásl In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30 o, Recife, 1978 Anais Recife, Sociedade Brós:leira de Geolo
gia, 1978 v 4, p 1583-1595 

24 7 - RIBEIRO, M J.; BRESSAN, S R ; BARROS, T P de Prospecção geoquimica para 
cobre em Paralso do Norte, GO In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 
28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1974 v.5, p 189-198 

248 - RIBEIRO FILHO, W et alii Projeto geologia da região de Pilar-Mara Rosa, relatório 
final Goi6nia, DNPMICPRM, 1978 9v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 
2784)v 1 

249 - RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S A Relatório final de pesquisa do Quatipu
ru Belém, 1 977 7v 

2 50 - RODRIGUES, J B Exploração dos rios Urubu e Jatapu Rio de janeiro, Typ Nacio
nal, 1875 129p 

2 51 - RODRIGUES, O B Reconhecimento geológico ao longo da estrada ou Varadouro 
dos Porcos, rio Erepecuru Belém, DNPM, 1968 8p 



252 - SÁ, J H da S ;, CORDANI, U; KAWASHITA, K. Datações geocronológicas do 
norte da faixa de dobramentos~Paraguai-Araguaia In: CONGRESSO BRASI
LEIRO DE GEOLOGIA, 31 °, Balneário de Camboriu, 1 980 Resumos Balneá
rio de CamboriO, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 446p (Boletim, 21 
p 401 

2 53 - SABOtA, L A de Os "greenstone belts" de Crixás e Goiás, GO B In f Soe Bras 
Geol, Núcleo Centro-Oeste, Goiania (91:43-72, mar, 1979 

254 - SANTOS, D B dos O grupo Beneficente Belém, Projeto RADAMBRASIL, 1977 
7p. (Relatório Interno RADAMBRASIL, 1 28-GI 

255 - SANTOS, D B dos; LEAL, J W L; JOÃO. J.W L Complexo Uatumã: conotação 
estratigráfica para produtos de ativaçüo de plataforma no estudo do Guaporé 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 o, Bàlneário de CamboriO, 
1980 Anais Balneário de Cambo.riú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 
v 2 .. p 798-810 

2 56 - SANTOS, D 8 dos et ali i Esboço geológico da Folha SB 21 Tapajós In: CON
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 o, Porto Alegre, 1974. Anais Porto 
Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 4, p.277-287 

257 - __ Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto 
RADAM. Foii!Q SB 21 Tapajós Rio de Janeiro, 1975 409p. (Levantamento de 
R;)cursos N~rais, 7) p 1 5-99 

258 -SANTOS, J O_ S; LOPES, R C; VEIGA JUNIOR, J.P Aspectos petrogenéticos de 
granitos alcalinos do médio Tapajós Manaus, CPRM, 1976 45p 

259 - SANTOS, R O B. dos & OLIVEIRA, F.C Operação 885!80; geologia da serra do 
Roncador e baixada Araguaia, no sul da FolilB Tocantins SC 22 Florianópolis, 
Projeto RADAMBRASIL, 1 980. 39p (RelatÓrio Interno RADAMBRASIL, 31 6-
GI . 

260 - SANTOS, R O B dos et alii. Geologia In: BRASIL. Departamento Nacional da Pro
dução Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SD 20 Guaporé. Rio de Jansiro, 
1979 (Levantamento dos Recursos Naturais, 19) 

261 - SCORZA, E P. Geologia de Diamantino, estado de Mato Grosso Notas Prelim Est 
Div Geol Mineral, Rio de Janeiro I 1 1 31: 1-1 1, ago 1 960 

262 - SHCHEGLOV, A D Main types o(~reas of tecto-magmatic':i.ctivation lnt Geol 
R, Washington, D C, 12(121:1'473-1479, Dec 1970 ... 

263- SILVA, G G da et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral. Projeto RADAM Folha SB 22 Araguaia e parte da Folha SC 22 Tocan
tins Rio de Janeiro, 1974 (levantamento de Recursos Naturais, 4) 

264- SILVA, G.H. et alii Esboço ~eot6gJco de parte da Folha ~C.21 Juruena In: CON
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 o, Porto Alegre, 1974 Anais Porto 
Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 4, p 309-320·. 

265 - __ Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Projeto 
RADAMBRASIL Folha SC 21 Juruena Rio de Janeiro, 1 980 !Levantamento 
de Recursos Naturais, 20) 

266- SILVA, L L da et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SC 19 Rio Branco Rio de Janeiro, 
1976 458p. !levantamento de R~cursos Naturais, 121 p, 17-116 

267 - SIQUEIRA FILHO, J Geologia da folha de Castelo do Piaul Recife, SUDENE, 
1970. 48p (Geologia Re·gional, 151 

268 - SMALL, H L. Geologia e supprimento d'água subterrilnea no Ceará e parte do 
Piauhy Rio de Janeiro, Inspetoria de Obras Contra as Seccas, 1 913 80p (Sé r 
I D Geologia, Publ 251 

269 - --· Geologia e supprimento d'água subterr8nea no Piauhy e parte do Ceará. Rio 
de Janeiro, Inspetoria de Obras Contra as Seccas, 1 91 4 l46p (Sér I D Geo
logia, Publ 321 

270 - SNELLING, N J & BERRANGÉ, J B The geochronology of G~yana results obtai
ned during the period 1 966-1 969 In: GUYANA GEOLOGICAL CONFERENCE, 
8 °, Georgetown, 1969 Proceedings Georgetown, Geol. Survey Min bepart
ment, 1970 p 1-15 

271 - SNETHLAGE, E A travessia entre o Xingu e o Tapajós B Mus Paraense Hist Nat 
Ethnogr, Belém, 7:49-92, 1913 

272 - SOHL, N F Stratigraphic comission; note 45 - application fO(.,amendment con
cerning terminology for igneous and high-grade me metam~hic rocks Amer 
Assoe Petrol Geol B, Tulsa, 61(2):248-252, Feb 197i··· 

273- SOMMER, F W & VAN BOEKEL, N M Quitinozoários do devoniano de Goiás An 
Acad Bras Ci, Rio de Janeiro, 36141:423-431, dez 1964 · 

274- STRECKEISEN, A. To each plutonic rock its proper name Earth-Sci R, Amster
dam, 1 2:1-33, 1975 

275 - SUSZCZYNSKI, E F. La geologia et la tectonique de la plataforma amazonienne 
Geol Rundsch, Stuttgart, 59131:1232-1 253, 1970 

2 76 - __ A origem vulcânica primária do minério de ferro da serra dos Carajás- Pará: 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26 o, Belém, 1972 Resumo 
das comunicações. Simpósios Belém, Sociedade Brasileira de Geologia, 1 9 7 2 1 OOp. 
(Boletim, 2) p.80-81. 

277 - SVESHNIKOVA, Ye V Distinctive structur.al features of magmatic complexas of 
lhe central type associated with ring faults. lnt. Geol R., Washington, D C , 
111101:1142-1152, 1969 

278 - TASSINARI, C.C G. Estudo geocronológico da Folha SC.22 Tocantins Goiânia, 
Projeto RADAMBRASIL, 1 980 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 292-GI 

279 - TASSINARI, C C.G & BASEI, M.A S Primeiros resultados arqueados em migmati
tos da região da serra do Tapirapé-Mato Grosso do Norte. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 o, Balneário de CamboriO, 1980 Anais Bal
neário de Camboriú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980. v 5, p 2744-
2751 

280- TASSINARI, C C G; TEIXEIRA, W; SIGA JUNIOR, O Ci>nsiderações cronoestra
t;Sráficas da região das chapadas de Cachimbo e Dardanelos. In: CONGRESSO 
IÍl'lASILEIRO DE GEOLOGIA, 30 o, Recife, 1978 Anais Flecife, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1978 v 1, p.477-490 ·. 

281- TEIXEIRA, W & TASSINARI, C C G EstudogeocronológicoRb!SreK/ArdaFolha 
SC 20 Porto Velho Belém, Projeto RADAMBRASIL, 1977 34p (Relatório In
terno RADAMBRASIL, 127-GI 

282 - TOLBERT, G E et alii Geology and iron deposits ofserra dos Carajás, Pará, Brazil 
Belém, Cia Meridional de-Mineração, 1970 

283 - TUYEZOV, I.K Transition stages of ancient platforms in USSR lnt Geol R, Was
hington, D C, 9141:584-597, Apr. 1967 

284 - VASCONCELOS, J B et alii Projeto carta geológica ao milienésimo; ocorrências 
minerais da Folha Tocantins Goiânia, DNPM, 1973 24p. 

285 - VIEIRA, A J. Geologia do centro-oeste de Mato Grosso Ponta Grossa, 
PETR08RÁSIDEBSP, 1965 79p (Relatório Técnico Interno, 303) 

286 - WERNICK, E Arqueano no Brasil: tentativa de uma sfntese An Acad bras Ci, 
Rio de Janeiro, 51121:287-310, 1979 

287 - WILKINSON, J F G The petrography of bas-altic rocks In: HESS, H H & POLDER
VAART, A ed Bãsalts. New York, lnterscience, 1967 v. 1 P 163-214 

288- WINKLER, H G F Petrogênese das rochas metamódi~:>~s T;rad .!:e Carlos B~~er 
\Júnior Sllõ Paulo, E Blucher; Porto Alegre, Universidack<Federal, f977 254p · 

289 - WRIGHT, J B A simple alkállnity ratio and its application to lhe question of non
orogenic granit genesis 'Geol Mag, London, 106141:370-384, 1969 

GEOLOGIA/179 

:.•_, •. _.·.·,· ... 

'::: .. 



A - Complexo X•ngu MtgMattto em forma de boc.dders. apre$entancto e&Hutu•as dobradas. schlleren. acamada e tHe 
c:hada. Afloramento junlo i fazenda Chupt . folhaSC 22·X A . 

8 - C.ompiexo Gocano M1gmat•IC'1 t"OM estrvturas oobr.edas. Estrede Bt~tnho de Nazaré-fazende Ane Peula 
FotJaSC. 22 Z·D. 

ESTAMPA 11 

GEOLOGIA/ 1 81 



ESTAMPA I 11 

182/GEOLOGIA 

A Complexo Cotmé1a M1gmacno com cobras phgmiJticas. es-truturas acamad1 doorada_ bano &da e de tk..lxo. paleossoma 
de granada b•otttl xtsto l~rso em neos.soma quartzo fefdspàt~C-O V•c•nal b dtretta da GO 376 3 lo..m e noroeste de Gotan• 

aos e amoos. nosdomlnoosda fazenda Barre~ra Folha Se 22 X·B 

8 Complexo Colméta M tqrna111o com paléOs&.oma de biOttttt >.:•sto . .._1 cronvl"tuo tJv b•utnd 11.•$10 ,uuhu um ânç;ulo do upro 
xtmariamt"f''te 90° em relação ao neossoma quar1lo tcldspat•co AfiOidmttnto bl1uado 5 ~rn do ponto anteuor 

IEst I I Bl Folho Se 22 X B. 



A - Grupo Set~a do 1na1i Formação tenllera consutulda oor benoas '•eas em magne~tte afternadas com bandas ueas 
em auamo Borda O da serrado In aja. FolhaSC. 22· X·A 

6 Grupo Ec;ttonuo M•gmatltOs mostrOndo neossoma grant1•co e paleossom.a onhbolltu:o Pedt(Hra iJ noroeste de 
Barrol6ndr•. rnargensdo rro Pro••déncr;; FolhaSC :>2 X O 

ESTAMPA 1111 

GEOLOGIA/ 183 



ESTAMPA I .IV 

1 84/GEOLOGIA 

A - GrupO Toc.ant•ns Clcmta xiStO mosHando redobramento com plano ax•at N-S Estrada da Chapada de Are..a 
Folha SC. 22·Z·8 

8 - G•upo Tocantins. Senata x•sto E suada da la•enda Palest,na Folha SC.22·X-B 



A - GrllPO T.ocant11is. Ctlktmo dolomiHco. 17 km a sul de Formoso do Aragua•n. em vicu,al di:t G0· 54-5 . Folha SC.22 Z C. 

B - Formação lrír1 <Supetgrupo UatumãL Brecha vulc~nica, com fragmentos angulosôs sbiOados por massa àCJda. Rio 
Xingv, cerca de 8 km a montNlte da p1stadà Pa~. Folha SC.2Z·V~o. 

ESTAMPA 1 .V 

GEOLOGIA/ 185 



ESTAMPA 1.VI 

186/GEOLOGIA 

A Sulte IntrUSIVa RIO Dourado ISup-ergrupo U atumã). GranodiOnto oorhro gr&f'IOt!fiCO com megatenocr•StatS de 
feldspatos flutuando em mesostase quamo.feldspà"e>~ Estrada quel1ga a MT 24 2 o Luclara Folt>o SC. 22·Z ·C 

e - Formacao Monte dO Carmo Congtomeraoo pohmillCO com serxos de gnai$St. vulcAn•cas ée•das f!htO$ e QuartzitOS 
Segmento sul da serra do Catmo, Folha SC. 22·Z· B. 



A Fo rmaelto Otamantmo Estrat1flc;açào cru zada tabufar: as pelotas <fe arg1la armgem tamanhos t'! hooüõno a ta>s ave .che 
gam a tle$Crtvolver conglomerados lnttaformaoonais. Serra do Ron cador. cerca de \ O k.m n oest e d a DIS.ta de oousa oa 

Anropecultr;a Suiá-M;ssu. na MT-242 Folha SC.22·Y-D. 

8 - Fotmação 01.amamlno. Estratos crv?ocfas acanalados em aren itos calciferos. Serra do Ronca"Ot, domrnios da fa·zenda 
Pontal. Folha SC.22-Y·O. 

ESTAMPA l.VII 

GEOLOGIA/ 1 87 



ESTAMPA I VIII 

A Fotmacdo SPtra G1ande Atetlltos grossctros com tn1etC,a1&eOes deo conglotne~ados com setxos. e tJOultle1s de quartzo 
eovartz•to. EstradaMontedoCarmo PonweAha do Norte. follaSC 22-Z~B 

B Fotmacâo p,mcn'et'415 t~trulurtt dP sobrecarga. Acgdtl() pu)Sclando aooftses em slltltos lerrugnosos SR 1 b3 
30kmanortedeParaísodoNortedeGoaas. FolhaSC 22 XD 

1 881GEOLOGIA 



ESTAMPA UX 

A Formacão Cabeças Arenttos t•nos a 9'osse.ros cor"!' nlvP.ís conglorneréclcos, bran cos. ri"'IC~ceos, om afloramento 
t•pco desta formação tmorros testemur'ahos> Estrada Goiani -Oois Irmãos de Goiits Folha SC.22 X O 

B Fc11 macão Cabocns. Pt~raconglomorodo . Ma1acôcs de êuatuto I! Qu {Uti'ltO om matt11 cuunO·S•lt•ca A'oriOVtd GO 376 
prOx.n;o a Podro Afonso. Folna SC.22 X B. 

GEOLOGIA/189 



ESTAMPA 1.X 

1 90/GEOLOGIA 

A Fotmaçáo longa lntercalacõc-s de fclhelhos. stltttOs e aren1tos fct"\OS c•nla·esverdeaao Aodov•a GO 280. 5 k.m a 
SOdeColmasdeGorâs FolhaSC 22 X B 

B Carbonifero lndltctenoaoo. Seauêncla ae aten1tos rOseo-avesmelhados, ex•b•,.,dO camedes com proemcnentes estrattfcc<:~ 
ç:Oes crulédAS. altarnadas com estratos plano-paralelos. A oarte superior mostre dissecaçOes poligonais ttpo " casco de 

tartaruga" LocalizadO a 5 km da G0-376, na estrada para a fazenda Barra.ro. Folha SC 22·X· D. 



A - Carbonífero lndiferenci ado Mon o testemunho tmcsal com escarp as ver11calttaóas. composto por uma sequOncla ée 
aren•tos de granulação •,na a grossc-ua Ttp ica ocorrêncta de rochas c-arboníf oras. obsetvada na BR -l 53 enHo as c•dades de 

MuanorteeGuaral FolhaSC 22 ·X· D 

B - Formação Pedra do Fogo. Arenuo f ino e slltHO rOseo eonte11do e.struturas (bolachas• g lobO•des. manchas, ovo•s e negu
lares (5 a 50 em de diâmetro) p reenchidos por material silicoso esbranquiçado (chern e o uH as por arenito multo fino 

amarelado. Rodov•a BR-153. a 19 km ao norte deBrasl lêndla. FolhaSC.22·X·B. 

ESTAMPA 1 .XI 

GEOLOGIA' l 91 



ESTAMPA I .XII 

A F-ormDcfio Pcd•a de FoyC> Psaromu.s fmac:eua fosstl dO Perm•anol coleuu1o prt',\xtmo fi t~u4Jnda Sela V•sta tsv d.e 
Colinas de Go•á•. D<6x;mo a ronov•• BR· 153• Folha Se 22 X B 

n (.o'HIJiiJXU Cuhth-'ltf r*mi+Hlt)las\OS Ce es.t.Jurohtll em X1 SlOS F'o tomt( r Oqttl fta LP 110X LOtülllJ(JO l i , 1 ... m tiO norte oe 

lt~porii d~ Gooás F<lll>a Se 2 2 X B 

1 021GEOLOGIA 



ESTAMPA I XIII 

A CompleXll GO•ono Coroas reHOilhJtumôtftCCIS de anttbOI·() sot)1~ d1no c onopuoxén•os em gtanttiHOS FmomtcroÇJtJ 
fia LN . 40X. A nproxlmadamente 25 km n NNE deGUiupi. Folho SC. 22 Z 0. 

B Grupo Serra <Jo lnttjâ. Tc.x1ura urJO cumulos, com cúmulo de ohv111a se-rpcntlfl•tada e •mcrcumulo d e clt,op,ro xP.ruo, 
anflb61f0. tdrbooaxoe clonUt Fo10I'll1CI09faha tP 40X POf(;àOoe!;tC d3 ser ta dolnajá. Folha se '' X A 

GEOLOGIA 193 



ESTAMPA 1 XIV 

A B6SlC't3S e Ultrabãstc.ns Tipo Ouat1puru. Textura mesh em serpenttn•to . Focorrucrografla LP 40X Serra dO Ouat1purw. 
Folha se 22· X·A 

B Su• h' ln trus•v.l lpuettas OnociAsiO pc-rhtlco enl ywnito. folom,cro!;_.lr~t •a L.P 40X (:,.u,-.d,J Pono N41rH.m.JI BfC:I inho 
do Nazaré iGO 1 3·~ !. borda sul da sarr • M "lh ooa Alta f<llhó Se 22 7 R 

194,GEOLOGIA 



A - Forrn.acão lon Ft>r'OCnsta*s -zonaoos de p1a910C1astO em <lacito potf•ritsco Foto mt<::rograf•a LP 40X. Cerca de 2 5 Krn 
aSSE da fazenda A1o Dourado. Folha SC. 22 -V·B 

B Grupo Uat.umã T e:.xtura ç;mnoflfiCil eln nranllo subvulc.:.ãn•GO dCJ SIIIH! lnt• v::; 'v.~J iliO Douraoo ft)lnrmçro<-;rc•fm LP 
11QX . Pcuç[Jo I(,:S lll <Ji):;. c:aiH!CCII<Js do ' 'o Xlnxm1 Folha SC.22 -V ·/\ 

ESTAMPA 1.XV 

GEOLOGIA/195 



ESTAMPA I.XVI 

A Formaciio Çybencr(lnqupm Aspectos te.xtun:t•s e compos•c•Ona•s de grau vaca Fotom•trOQJêUta LP 40X Serra Peld · 
da, FotheSC 22 -V-0 

8 Rochas Aleahnas AssoQaçâo mneralOgiCa fescapolit&, anhbOiio. mictocliniO, nofehna• em gna•s-ses_ Fotomtçrogr41ta 
LP. 40X. Anuga 8R 153. 15 km a suldeRosa"ndradoNOrle FolhaSC.22·Z·B 

196/GEOLOGIA 



2- GEOMORFOLOGIA 

Lindinalva Mamede 
Jurandyr Luciano Sanches Ross 

Levi Makert dos Santos 

GEOMORFOLOGIA/197 



198 1GEOMORFOLOGIA 

PARTICIPANTE 
Diana Melo De I' Arco 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
Augusto Humberto Vairo Titarelli 

METODOLOGIA 
Getulio Vargas Barbosa 

COORDENAÇÃO 
Trento Natali Filho 

COLABORAÇÃO ESPECIAL 
Margarida Maria Penteado Orellana 

Relatório elaborado de junho/77 a novembro/80 
Diretor no p(~ríodo: Trento Natali Filho 



RESUMO 

Este relatório e o mapa geomorfológico anexo compreendem a área 
da Folha SC 22 Tocantins, que se estende entre os paralelos de 8 o 

a 1 2 ° de latitude sul e os meridianos de 48 ° a 54 o de longitude 
oeste, abrangendo uma superfície de 290 950 km2 O relatório 
apresenta e discute problemçs relacionados à cartografia geomorfo
lógica, mostrando as soluções encontradas para o mapeamento sis 
temático em escala a 1:1 000 000, com base em imagem de ra
dar Analisa a bibliografia existente e sumaria as investigações iJn
teriores, relacionando as idéias concordantes e discordantes e 
comparando-as com os resultados obtidos neste relatório Utilizan
do os princípios da homogeneidade das formas de relevo, seu 
posicionamento altimétrico relativo e características similares, 
identifica na área nove unidades geomorfológicas: Planalto Dis
secado do Sul do Pará, Planalto Residual do Tocantins, Planalto do 
lnterflúvio Araguaia- Tocantins, Patamares do lnterflúvio Ara
guaia- Tocantins, Planalto dos Parecis, Depressão Periférica do 
Sul do Pará, Depressão do Araguaia, Depressão do Tocantins 8 Pla
nície do Bananal Analisa o comportamento do relevo concluindo 
sobre a atuação de três períodos erosivos distintos, originando o Pe 

diplano Pós-Cretácico ou Pliocênico, o Pediplano Pliopleistocênico e 
o Pediplano Neopleistocênico Discute sobre a instalação da drena
gem na área reconhecendo a existência de três geracões indepen
dentes entre si e questiona sobre a íor maçRo da Planície do Bana
nal Assinala a interferência da tectônica sobre o relevo, desde o Ju
racretácico até os tempos hodiernos, intelf,ssando tanto aos gran
des blocos dobrados e falhados dos planaltos 111ais expressivos, 
(\uanto a fatos menos complexos, como a dre11agem menor de ter
ceira geraciío Apoiando-se na visão sinóptica oferecida pela ima
gem de radar, avalia élS formas ele relevo e indica a melhor forma de 
aproveitamento ao uso da terra Com base nél análise dos mosaicos 
de radar " na élValiação dos dados contidos nos n1apeamentos te
máticos do Projeto RADAMBRASIL, analisa as possibilidades da na
vegação fluvial, sugere modificacões 110 tracaclo P. na ilbertt1ra de 
estradas e seleciona sítios para locação de trsinilS hidrelétricélS e de 
pólos turísticos Apoiando-se nos estudos sobre a (Jeomorfogênese 
dil ór e a, sugere locais com possibilidades de ocorrência de de pós i 
tos mineralizados de pláceres 
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ABSTRACT 

This report and the geornorphological rnap annexed reler to Oua
drangle nurnber SC 22 Tocantins, which encampasses the area 
between the rneridians 48 o and 54 ° west longitude and the parai
leis 8 o and 1 2 o south latitude, a total of 290 9 50 sq km The re
port presents and analyzes the solutions found for problems of 
systematic geomorphological mapping on a scale of 1:1 000 000, 
hased on radar imagery With support frorn bibliographic research, 
the report summarizes previous work, analyzing and comparing the 
results with the conclusions presenteei here Using as parameters 
similarity of relief forms, altimetric positioning and genetic charac
teristics, nine geomorphological units were defined: the Dissected 
Plateau of Southern Pará (Planalto Dissecado do Sul do Pará), the 
Tocantins- Residual Plateau (Planalto Residual do Tocantins), the 
Araguaia- Tocantins lnterfluvial Plateau (Planalto do lnterflúvio 
Araguaia- Tocantins), the Araguaia- Tocantins Inter fluvial Step
pecl Surfaces (Patamares do lnterflúvio Araguaia-- Tocantins), the 
Parecis Plateau (Planalto dos Parecis), the Peripheral Depression of 
Southern Pará (Depressão Periférica do Sul do Pará), the Araguaia 
Depression (Depressão do Araguaia), the Tocantins Depression (De
pressão elo Tocantins) and the Bananal Plains (Planície do Bananal) 
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The behavior of relief forms was analyzed, concluding about the 
existence of three separated periods of erosion, which created the 
Post-Cretaceous andor Pliocene, the Plio-Pieistocenic and the Neo
Pieistocenic Pedipjains The installation of drainage networks in the 
area was discussed, recognizing the existence of three independent 
generations, and the question of the formation of the Bananal Plains. 
was raised The influence of the tectonics on the relief forms from 
the Jura-Cretacic to the present was pointed out and shown rele
vant to the large folded and faulted blocks of the rnost important 
plateaus as well as to loss complex facts such as the smaller third
generation drainage Baseei on the summary image provided by ra
dar imagery, the relief forms are evaluated and the best ways óf 
using the area suggested Baseei on analysis of the radar mosaics 
and the evaluation of the data contained in the thematic maps of 
the Project, the possibility of fluvial navegation is analyzed, chan 
ges in the localization and opening of highways are suggested, and 
sites for hydroelectric darns and tourist centers are selected Baseei 
on studies of the geomorphogenesis of the area, places with might 
possible contain mineral placer deposits are indicated 



2 1 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório conesponde à Folha SC.22 Tocantins, na esca
la 1:1 000 000; localizada entre os paralelos 8 o e 12 o de latitude 
Se os meridianos 48° e 54° de longitude O Compreende um total 
de 16 Folhas na escala 1:250 000 e perfaz uma área de 
290 950 km2, abrangendo o SE do Estado do Pará, o NE de Mato 
Grosso e o N de Goiás 

Os principais canais fluviais que drenam a área direcionam-se 
para norte e vertem na bacia Amazônica, sendo representados re
los rios Xingu, Araguaia e Tocantins 

A densidade demográfica mais expressiva encontra-se no Esta
do de Goiás, na rnesopotárnia Araguaia-- Tocantins, onde se desta
cam as cidades de Gurupi, Paraíso do Norte de Goiás, Guarai e Porto 
Nacional Essas cidades cresceram ern função da BR-1 53 
(Belém- Brasília), excetuando-se Porto Nacional, que se posiciona 
fora deste eixo viário A oeste do rio Araguaia, em território político
administrativo dos Estados do Pará e Mato Grosso, a densidade po
pulacional é rarefeita corn muitos vazios demográficos, sendo a ci
dade de Conceição do Araguaia o maior núcleo populacional Na fai
xa que acompanha a rnargern esquerda do rio Araguaia, a ocupação 
está se processando através de grandes empresas de agropecuária 

A evolucão do sistema rodoviário nesta última década pr oporcio
nou expressivo desenvolvimento da área A presença de inúmeras 
rodovias transversais conectando as localidades situadas ~1s mar
gens dos rios Araguaia e Tocantins à BR-1 53 desativou acentuada 
mente as hidrovias Ern decorrência desse fato, o sisternil rodoviário 
se restringiu ao lnterflúvio Araguaia- Tocantins. Isto favoreceu o 
tnilior desenvolvimento da pesquisa nesta área, enquanto a parte 
oeste foi menos explorada devido às dificuldades de acesso 

O quadro regional da área ern estudo, apresentando-se bastante 
variado do ponto de vista geológico, abrange a borda oriental do 
Ctaton do Guaporé, o Geossinclíneo Paraguai- Araguaia e a termi
nação ocidental da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Na porção SO 
encontra-se urna ampla área de sedimentos terciários e quaterná
rios A região centro-sul compreende uma área deprimida e preen
chida por depósitos quaternários 

A atuação de fatores rnorfoclimáticos e estruturais reflete-se na 
cornpartimentação do relevo, tendo sido identificadas três depres
sões, quatro planaltos, uma área de patamares e urna yrande planí 
cie As depressões acompanham os três grandes eixos fluviais com 
disposição N-S Constituem o piso regional do relevo e abrangem li
tologias diversas, que vão desde o Pré-Cambriano ao Cenozóico, 
embora rredominem as rochas antigas do Complexo Xingu Os pla
naltos correspondern geralmente a relevos residuais e, via de regra, 
ocupam posição interfluvial constituindo divisores locais da drena
gem de menor porte Os planaltos residuais foram elaborados em li
tologias muito antigas geralmente pré-cambrianas, corno a das For
mações lriri, Gorotire, Cubencranquém e do Grupo Estrondo (vide 1 
- Geologia) Apenas o Planalto dos Parecis se destaca como urna 
superfície mais continua Recoberto por sedimentos do Terciário
Quaternário, o planalto apresenta extensa superfície rarnpeada, 
com caimento para norte 

Segundo a classificação de Gaussen, os climas da área são os ti
pos Terrnoxeroquirnênico Atenuado e Termoxeroquimênico Médio 
(vide 4 - Vegetacão) A esta situação correspondem dois ambien
tes morfogenéticos distintos: um ambiente úmido com Floresta, na 
potção ocidental, e outro mais seco com Savana na porção oriental, 
sendo o vale do Araguaia a zona transicional Ern resposta a este 
quadro climático, as formas de relevo refletem ern parte a atuacão 
dos processos morfogenéticos atuais Além disso, encontram-se 
evidências de processos herdados de eventos geológicos pretér"rtos 

A cobertura vegetal de Floresta predomina em todo o setor oci
dental Esta vegetação reveste solos diferenciados, quais sejam: 
Podzólicos Vermelho-Amarelos, Latossolo Amarelo e Litólicos (vide 
3 - Pedologia) Na parte oriental da área o domínio das Savanas 
estende-se por Solos Concrecionários, Latossolo Vermelho
Amarelo, Podzólicos e Areias Ouartzosas Na região da ilha do Ba
nanal desenvolve-se uma vegetação de Savana Parque com 
floresta-de-galeria, sobre solos de Laterita Hidrornórfica 

Os diversos compartimentos do relevo em função das condiçóes 
geológicas e climáticas formam diferentes padrões de drenagem, 

correspondendo a alguns descritos segundo a classificação propos
ta por Howard (1967). 

Deste modo, na Folha SC 22 Tocantins, ocorre urn conjunto de 
relevo que exibe um mostruário de formas e feições antigas e recen 
tes, modeladas por processos variados 

2 2 - METODOLOGIA 

2 2 1 -- Histórico da metodologia 

Em 1973 o Projeto RADAM lançou, juntamente corno volume n o 

1, o primeiro mapa geornorfológico Experiências rioneiras tinham 
sido feitas, mas a publicação em cores, decidida ern 1973, invali
dou suas características essenciais O mapa arresentou urna carta 
grafia inédita, criada pelas condicões da região a ser rnareada - a 
Amazônia e pelas características técnicas do rnatetial o levan
tamento radaryramótrico A ausência de cartografias, brasileit as ou 
estrangeiras, dentro das condicões citadas, foi a um ternro urna di
fict~ldade e urn estímulo à criacão ele uma representação gráfica es
pecial, adaptada a urn levantamento sisternMico de recursos natll
rais na escala 1:1 000 000 

O ponto de partida básico desse mapeamento inicial foi o da fu 
toidentificacão de todas as formas de relevo, rara depois wurá-las 
em unidade~ morfoestruturais Isto constitllia objetivos simples, po 
rérn susceptíveis de gradual melhoria de qualidade, desde que esta
vam baseados em uma legenda aberta Nestas condicões foram pll
blicados os três mapas que correspondem i1 Bilcia Sedir11entar do 
Piauí-Maranhão Entretanto, quando o mapeamento atingiu are
gião Amazbnica, as imagens ele tadar mosttatam formas ele relevo 
aglomeradas e mais complexas O sistema de legenda aberta permi
tiu mapear P.sses complexos, porém o mara tendia a llm detalha
mento que prejudicava sua c lar cza na leitllr a c inter pr etacão Essas 
formas complexas criavam mais dificlllrlades na medida em que o 
domínio técnico sobre a imagem alimentava Isto provocava dese 
quilíbrios nas operacões, pois o tempo dedicado à elilboração elo 
mapa era demasiado longo em relaç~o à<]trele destinado ao relató 
rio, então elaborado dentro dn lima nstrutura muito simplns A I'" 
genda, por sua vez, tendiél a tornnr-sc~ rmlito extensa, apes;H de 
odequadil 

Desde o volume n o 1 até o ele n " 1 O essas dificuldades lotam 
gradualmente eliminadas a cada Folha publicada Muitas dessas 
modificacões podem ter passado imperr:eptíveis, mas melllorLJvam 
pouco a pouco o mapeamento Citam-se il retirada ria letra d que nn
tececlia todas as letras-sirnbolo dos relevos dissecados; a padroni
zacão das definicões elas formas de relevo, o que rerrnitia melhor 
arresentação e d.ist:ernirnento da legenda; e um aumer1to da simbo
logia Da mesma forma, a estrutura do relatório acornp;mh;wa as 
rnoclifrcacões do mapa A partir do volume n " 7 elas podem ser me
lhor apreciadas 

Os aperfeiçoamentos foram conseguidos aos roucos grilcas il 
adocão de sistemas ilbertos tanto para o fC"'apa e o relatório, corno 
para· a operacionalidade do ttabalho Isto resultava de urna filosofia 
básica na qual os aperfeiçoamentos, melhoramentos e experiências 
eram conscientemente admitidos pelo pessoal técnico Entretanto, 
uma situacão operacional atrasava a introducão das modificacões 
mais substanciais e mais integradoras, pois, por motivas internos 
elo Projeto RADAM, várias Folhas a 1:1 000 000 eram inter preta
das ao mesmo tempo Desse rnoclo as modificações mais sistemáti 
cas só puderam ser introduzidas a partir do volume n o 11, apesar 
de já estarem equacionaelas desde o volume n o 9 O volume n o 

11 apresenta um conjunto acumulado de experiências, principal
mente na parte cartográfica A partir desse volume rornpett-se o 
c'lmpromisso visual corn o chamado "efeito de painel", isto é, que 
a' Folhas não poderiam sofrer rnodificacões profundas desde que 
um objetivo final seria reuni-las ern urn painel que possibilitasse um;t 
visão global da Amazônia O acúmulo de dez Folhas já publicadas 
não mais comportava, por sua dimensão, o agrupamento em un1 
mesmo painel Mais importante que isto, corno Gilda conjunto dP. 
mapas do Projeto RADAM era encaixado em apenas urn volume, a 
maior parte dos usuários habituou-se à consulta por volume Um 
mapa ao milionésimo era então a "unidade de consulta" e o painel 
tornou-se cada vez mais desnecessário e dificil de ser montado 

As modificações introduzidas no volume n ° 11 permaneceram 
até o volume n ° 1 8 Elas são expressivas e foram introduzidas em 
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bloco, a saber: uma nova forma de utilização da cor para os relevos 
dissecados; uma sistematização, codificação e quantificação par
cial dos relevos dissecados; a modificação das cores utilizadas nos 
mapeamentos anteriores; a introdução de um quadro demonstrativo 
da extensão das áreas mapeadas e a maior integração com outros 
mapas do Projeto RADAMBRASIL foram, dentre outras, as rnodifi
cacões mais importantes A nível de relatório não houve modifica
cõ~s estruturais profundas, apenas ampliou-se a ênfase a determi
r~ados itens Operacionalmente a mais importante reformulação 
ocorreu na reorganização do trabalho, porque os mapas puderam 
ser elaborados em menor tempo sem perda da qualidade já conse
guida O tempo ganho foi aproveitado ,,;]ra urna elaboração mais re
finada dos relatórios Isto estava sendo conseguido desde o volume 
n o 7, mas se tornou mais nítido a partir do volume n o 11 Juntou
se, desse modo, uma alteração técnica a uma operacional para 
atender aos cronogramas de produção estabelflcidos pelo Projeto 
RADAM 

Não obstante os sensíveis melhoramentos introduzidos, não 
cessaram as pesquisas para se atingirem níveis de aperfeiçoamento 
mais altos Este fato foi importante porque em 19 7 5 o Projeto RA
DAM, em vias de terminar o mapeamento da Amazônia, recebeu a 
incumbência de mapear o restante do território brasileiro Uma rea
valiação global foi então necessária Com novas atribuições, o Pro
jeto RADAMBRASIL teve sua estrutura técnico-operacional descen
tralizada, criando bases regionais para a elaboração de mapeamen
tos e relatórios O aumento do corpo técnico necessário para as cin
co bases (Salvador, sede do Projeto, Natal, Goiânia, Florianópolis e 
Rio de Janeiro) e a criação de consultorias regionais ensejaram esta 
reavaliação global 

A cartografia geomorfológica introduzida no volumfl n o 11 foi 
então testada em outras regiões diferentes Igualmente o relatório 
foi submetido aos testfls dessas regiões e os resultados foram gene
ricamente satisfatórios Mas um grande número de sugestões foi 
sistematizado e introduzido já nos primeiros mapeamentos extra
amazônicos A compilação do conjunto destas sugestões foi impor
tante para que não se perdesse a homogeneidade técnica com a dis
persão das bases bem corno os princípios básicos adotados no ma
peamento 

Alguns volumes referentes à área peri-amazõnica representam o 
terceiro nível de modificações progressivas inseridas no mapeamen
to geomorfológico Muitas delas resultam de estudos antigos que 
não puderam ser colocados em prática na região Amazônica A 
maior parte situa-se no âmbito da cartografia geornorfológica, tais 
como a representação de urna hierarquia altimétrica mais refinada; 
a introdução do conceito de unidades geomorfológicas e sou ma
peamento, :-10 lugar das unidades morfoclirnáticas e rnorfoestrutu
rais; uma reorganização da legenda visando à ligação mais direta 
com o mapa e com um público mais amplo e diversificado; e a inclu
são de estudos de formações superficiais visando ao seu mapea
mento e interpretação, entre outros A introdução do conceito de 
unidades geomorfológicas no lugar das unidades morfoestruturais e 
morfoclimáticas encontra justificativas na ampliação da utilização 
das cores no mapa ao milionésimo e na inclusão de dados morfoes
truturais e morfoclimáticos, ao lado de outras informacões, em um 
conceito mais amplo A ausência dos estudos de fonna~ões superfi
ciais constituía uma antiga deficiência do mapa geomorfológico, as
sina:ado desde a publicação do volume n o 1 Durante o mapea
mento da Amazônia a cobertura florestal e a falta de acesso impedi
ram praticamente qualouet tentatiw1 bem sucedida de tratar este in
forme dentro de suas técnicas próprias Modificações menores re
sultam do processo geral de revisão a que foram submetidos os ma
pas e relatórios, dentro de um espírito critico e aberto às alterações 

2 2. 2 -- Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológica são as imagens dera
dar, ou mosaico, impressas em papel cronapáquer, abranyendo 
1 °00' de latitude e 1 °30' de longitude na escala 1:250 000, no 
total de aproximadamente 18 000 km2 cada mosaico O imagea
mento é do tipo visada lateral e em banda X. O mosaico é semicon
trolado e traz suas coordenadas impressas. É obtido por montagem 
de faixas ampliadas dos diapositivos orrgrnais na escala 
1 :400 000 O diapositivo tem ótima qualidade sendo utilizado em 
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câmara clara A montagem das faixas no mosaico a 1:250 000 bai
xa a qualidade da imagem e acrescenta algumas distorções de ajus
te e revelacão Estes defeitos foram, entretanto, analisados e co
nhecidos p~dendo ·ser contornados Raramente a informação fica 
ausente, mas quando isto ocorre a consulta aos diapositivos ou a 
outras fontes pode suprir a deficiência 

O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é um elemento muito 
rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, res
salta o relevo e tem importantes gradações de tons e texturas Teo
ricamente sua capacidade de resolução é de 7 m, mas nem sempre 
isto é atingido A granulação é adequada para a escala, o que permi
te distincões nítidas de tons e texturas, que são os elementos da in
terpretaÇão Corno o levantamento radargramétrico é feito com. 
imageamento lateral na direção leste-oeste em algumas áreas e 
norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual ao recobri
mento podem gerar sombras negras, onde se considera a informa
cão como ausente Nenhum outro produto do levantamento pode 
~anar esta deficiência. Contudo, estas sombras são muito úteis pa
ra definir alguns tipos de lineamentos estruturais, embora do ponto 
de vista geomorfológico elas só permitam em condições especiais o 
cálculo da altitude relativa do relevo que originou a sombra As for
mas presentes na zona de sombra só podem ser verificadas em mis
sões de campo Estradas largas e formas de relevo contínuas po
dem ser bem acompanhadas, porém aglomerados urbanos são dis
simu:ados pela proximidade dos prédios e a pequena largura do ar
ruamento em relação à escala As áreas agrícolas também podem 
mascarar o relevo, principal~ente quando ocorrem pequenas pro
priedades 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a este
reoscopia Cada mosaico é utilizado com estereoscópio através de 
faixas de 1 5' de longitude e 1 o de latitude. 

Cobre aproximadamente 27 km de largura e o recobrimento em 
estereoscopia é da ordem de 25%. Os eventuais desajustes entre 
as faixas criam os problemas comuns em estereoscopia mas sem 
rrejudicar os resultados. A estereoscopia é um recurso a mais do le
vantamento radargramétrico, sendo utilizada sistematicamente pa
ra que não se percam detalhes significativos Trata-se de detalhes 
que muitas vezes não podem ser observados nem com lupa nem 
com a vista desarmada A lupa é um instrumento usual para uma 
exploração preliminar e funciona também como um ampliador da 
escala, para exame de detalhes As faixas de diapositivos, os mo
saicos e as faixas estereoscópicas formam um conjunto de instru
mentos que se presta adequadamente à interpretação geornorfoló
gica. A vantagem preliminar é a visão de conjunto que se pode obter 
de urna área muito extensa I 18 000 km2) sobre uma Folha que me
de aproximadamente 44 x 65 em A esta visão de conjunto junta
se a distinção dos detalhes já referidos Os grandes conjuntos estru
turais são nitidamente perceptíveis e formas de relevo de grande ex
tensão são acompanhadas sem maiores dificuldades A drenagem 
pode ser acompanhada de modo preciso e seus padrões são clara
mente discerníveis. Linhas de ruptura podem ser traçadas, até mes
mo aquelas que separam os tipos de leitos de um rio Foram estes 
elementos que levaram os mapas geomorfológicos a dividirem, com 
nitidez, o relevo em partes conservadas, geralmente superfícies de 
erosão antigas ou relevos estruturais, e relevos dissecados. O con
traste entre estes dois tipos é claro quando ambos estão presentes 
em apenas uma Folha 

Todavia é no campo dos relevos dissecados que a imagem dera
dar pode oferecer contribuições mais efetivas Pode-se definir, nes
tes relevos, um conjunto de colinas até uma dimensão de 250 m de 
extensão cada uma. Sob vegetação dispersa pode-se chegar até à 
rnedicão de orientacão de dunas ou restingas Um conjunto de rede 
de dr~nagern e inte;flúvios pode configurar fácies de dissecação on
de inferências sobre a rnorfogênese podem ser tecnicamente con
troladas Fácies de dissecação iguais são discerníveis em diferentes 
posições altimétricas A homogeneidade do imageamento permite a 
cornpartirnentação do relevo com precisão comparável àquela ba
seada em curvas de nível Uma exploração adequada dos tons, con
siderando as direções do imageamento, permite um aumento de 
clareza nos diferentes tipos de dissecação ou de áreas de relevos 
conservados 

É ocioso comparar dados fornecidos pela imagem de radar para a 
interpretação geomorfológica, com outros tipos de aerolevanta-



mento, pois cada um deles foi feito para fins diferenciados Assim 
também a validade da imagem de radar é reduzida quando ela é uti
lizada como elemento de campo, pois a visão de conjunto obscure
ce os detalhes vistos pelo pesquisador localizado sobre o terreno 

Assinaladas as limitacões e qualidades da imagem como instru
mento de interpretação geomorfológica, constata-se que as quali
dades podem ser aumentadas com a utilização dos outros produtos 
obtidos do levantamento radargramétrico. 

Dos mosaicos a 1 :250.000 foram montados fotoíndices na es
cala 1:1 000 000 (4 o de latitude e 6 o de longitude) Nesses fo
toíndices obviamente perdem-se detalhes, mas eles são úteis para 
uma visão de conjunto de uma Folha referente ao corte cartográfico 
internacional seguido pelo Projeto RADAMBRASIL Um fotoíndice 
completo, pelo sistema de projeção UTM, abrange aproximadamen
te 290 000 km2 O problema de ampliação da imagem não conta 
com boas perspectivas. As experiências revelam que as ampliações 
não podem ultrapassar a escala 1:150 000, porque a granulação 
da imagem torna-se muito aberta Os mosaicos a 1:250.000 dispo
níveis estão montados em cronapáquer e em cópias impressas em 
offset Estes dois tipos apresentam grandes diferenças de qualidade 
e por isso a impressão em offset não é utilizada na interpretação. 
Uma parte considerável do público tem adquirido as cópias em off
set, utilizando-as com métodos comuns à fotografia aérea e sem es
tereoscopia Os resultados negativos então obtidos decorrem, por 
isso, mais do método utilizado e da ausência de estereoscopia, do 
que da qualidade intrínseca do material 

Alguns outros produtos do levantamento radargramétrico utiliza
dos no recobrimento da Amazônia foram abolidos no recobrimento 
de 1976, que abrange a parte restante do Brasil São exemplos o le
vantamento de radaraltímetro e as fotografias multiespectrais. As 
fotos multiespectrais, na escala 1:70.000, nos canais do azul, ver
de, vermelho e infravermelho, ocupando a parte central de cada fo
to infravermelha colorida, foram pouco utilizadas devido às restri
ções quanto à presença de nuvens e nevoeiro O levantamento de 
radaraltímetro, um elemento importante para a Geomorfologia, ofe
recia restricões mesmo na região Amazônica, onde há ausência de 
altimetria de precisão. Um erro de 30 a 50 m, registrado em cada 
faixa de recobrimento, espaçada a cada 27 km, não permitia uma 
confiabilidade proporcional ao nível do mapeamento. O subuso des
tes elementos em relação ao custo justificou sua eliminação 

Estes recursos não estão mais disponíveis a partir do recobri
mento feito em 1976 e sua ausência será compensada com a utili
zacão de outros elementos informativos, como as cartas topográfi
ca~ e os levantamentos convencionais de aerofotos Destes recur
sos destacam-se as cartas topográficas, já publicadas, para diver
sas áreas do Brasil de forma sistemática e em escalas que podem 
ajudar a interpretação da imagem de radar Estas cartas são úteis 
essencialmente para mediç:cões e quantificação de estudos de com
partimentação do relevo. Nas escalas menores podem complemen
tar bem os mosaicos de radar, ainda que a imagem seja mais útil na 
obtenção de uma visão geral. Elas auxiliam também na correlação 
imagem-terreno, dando referências significativas. 

A circunstância de não utilizar aqueles outros informes e o em
prego, por outro lado, de recursos não produzidos diretamente pelo 
recobrimento de radar modificam um pouco a função que o mosai
co a 1 :250.000 desempenhou no mapeamento da Amazônia. Na
quele mapeamento a imagem representou o elemento mais impor
tante e muito frequentemente o único recurso disponível. A mudan
ca tende a transformar a imagem em um termo de referência ainda 
fundamental, mas com a possibilidade de se acrescentar a ele ou
tros tipos de informes. Isto está condicionado pela maior densidade 
da rede rodoviária, pela integração com os múltiplos dados forneci
dos pelo satélite LANDSAT, pelo acúmulo de pesquisas geomorfo
lógicas publicadas e pelas variadas coberturas de aerolevantamen
tos convencionais em diferentes escalas. 

Um dado fundamental do recobrimento radargramétrico de 
1 976 é a possibilidade de se conhecerem as condições climáticas e 
dos regimes pluviométricos na época do recobrimento, porque se 
dispõe do mês em que este foi realizado Esta recomposição e a uti
lizacão das imagens LANDSAT abrem um caminho novo para equa
cio~ar, entre outros, problemas ligados à obtenção e uso da água, 
graves em certas áreas do recobrimento As mudanças da cobertu
ra vegetal, em muitos casos, poderão dar respostas a um problema 

importante que é a pesquisa de padrões de imagem para o estudo 
das formações superficiais 

Todo este material, já experimentado em áreas de cobertura flo
restal densa, e o aumento em quantidade e qualidade do corpo téc
nico permitem expectativa de melhor qualidade do mapeamento 
geomorfológico 

2 2 3 - Princípios básicos 

Os princípios básicos da metodologia que amparam mapas e relató
rios estão fundados na idéia de se obter um quadro geral da geomor
fologia do Brasil, dentro do qual estudos detalhados poderão ser de
senvolvidos. Isto representa um acúmulo de conhecimentos, pro
porcionais ao nível da escala, de cuja falta o Brasil ainda se ressen
te Como objetivo procura-se também um instrumento de trabalho 
que possa, ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos científi
cos sobre a geomorfologia do Brasil e servir a um número crescente 
de usuários, que têm no mapa e relatório informes úteis a finalida
des muito diversas. O atendimento a clientelas tão diferenciadas 
obrigou ao uso de linguagem descritiva na Introdução, uma lingua
gem técnica para a Evolução do Relevo e uma linguagem menos 
técnica na parte de Aplicações da Pesquisa Geomorfológica Divul
gar pesquisas científicas em linguagem e cartografia acessíveis a 
um público amplo é uma idéia básica da metodologia 

Os fatores limitantes da escala 1:1 000 000 e o uso dos produ
tos do levantamênto radargramétrico induziram à elaboração de urn 
tipo de mapa diferenciado daqueles que usualmente são realizados 
por aerofotos convencionais De acordo com a qualidade do mate
rial e com a área a ser mapeada, a representação cartográfica tende 
a evoluir de uma fotoidentificação para uma fotointerpretação Fre
quentemente as duas atitudes estão presentes em um mesmo ma
pa Isto representa também um dos princípios metodológicos: o 
desconhecimento do que se vai mapear evita que se faça uma fo
tointerpretação baseada em pressupostos teóricos. A fotointerpre
tacão só é conseguida após os trabalhos de campo e sobrevôos a 
ba.ixa altura Evita-se também que um conhecimento de terreno seja 
ajustado à interpretação da imagem, desde que a visão de conjunto 
que ela fornece não pode ser obtida no campo Tal princípio aumen
ta a homogeneidade do mapeamento Os trabalhos de campo e so
brevôos são planejados e efetivados de acordo com os limites de 
um mapeamento na escala 1:1 .000 000. Isto permite um aumento 
de grau de certeza do que se está mapeando, pois a imagem, por si 
só, não é capaz de fornecê-lo. 

Os sobrevôos, os trabalhos de campo e principalmente a redu
cão da interpretacão de 1:2 50.000 para 1:1 000.000 marcam o li
~ite de intensidade e aprofundamento da pesquisa geomorfológica 
Eles se destinam à correção dos pontos obscuros da interpretação 
preliminar e a recolher informes para relatórios. N.ã~ se pode esperar 
que o mapa geomorfológico contenha contnbu1çoes s1stemát1c~s 
de um profundo trabalho de campo. A densidade da rede rodov1ána 
é tão grànde em algumas regiões que uma seleção de estradas é 
inevitável para satisfazer o nível de reconhecimento que se impõe 
para o mapeamento Já os sobrevôos podem ser mais úteis na me
dida em que atingem visualmente pontos de difícil acesso e buscam 
as relacões imagem-terreno Isto é importante porque a imagem 
de rada.r, obtida a partir de ondas eletromagnéticas que se localizam 
na parte invisível do espectro, não comporta métodos de fotomter-
pretação convencional. . . 

Dentro desses princípios básicos, a rnetodolog1a aplicada pelo 
Projeto RADAMBRASIL assume um papel singular Os mapeamen
tos geomorfológicos existentes no Brasil, e que podem ser compa
rados apenas ao nível das escalas, foram quase todos de iniciativa 
do Conselho Nacional de Geografia, como o mapeamento do Vale 
do São Francisco, baseado em fotografias trimetrogon, e a elabora
cão dos atlas regionais Nas universidades muitos mapas geomorfo
l.ógicos foram compostos a partir da interpretação de aerofotos com 
escalas em torno de 1:50 000 Esses mapeamentos são esparsos e 
geralmente atingem regiões onde ocorrem fatos geomorfológicos 
que mereçam, do ponto de vista acadêmico, um estudo particulari
zado Ainda assim, o que se dispõe no Brasil em matéria de mapea
mento geomorfológico é bastante reduzido em extensão espacial e, 
sobretudo, não sistematizado O mapeamento do Projeto RADAM
BRASIL não veio para preencher essas lacunas, mas sim para dar 
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um quadro geral, dentro do qual pesquisas mais detalhadas possam 
ter um referencial amplo 

Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um com
promisso com o tempo O processo de desenvolvimento brasileiro 
passou da fase de contemplar com pequenas soluções problemas 
locais, para urna etapa de planejamento regional integrado. Os pro
dutos finais do Projeto RADAM13RASIL são realizados em curta du
ração para que medidas governamentais não sejam tornadas sem 
apoio de instrumentos de base, como o mapa geomorfológico e ou
tros produtos do Projeto RADAMBRASIL. A velocidade de producão 
é, pois, um elemento fundamental, mas não pode ser traduzida pela 
diminuição da qualidade A solicitação 'ie um trabalho técnico de 
qualidade e as exigências dos cronogra,,!as puderam ser soluciona
das por metodologia eficaz. Um instrumento, como a imagem dera
dar, pode ser explorado de modo profundo e por um tempo muito 
longo ·rodavia os compromissos com os cronogramas fixaram na 
metodologia e nas etapas de trabalho o nível de reconhecimento. A 
escala também é um fator interveniente na velocidade de produção. 

Desse modo, amparado por urna metodologia que fixa os princí
pios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma operacio
nal e por uma sistematização de mapeamento, todos suficiente
mente abertos, o mapa geornorfológico adquire a característica de 
reconhecimento, adequada à escala, e <:Jpresenta urna linguagem 
cartográfica aberta, para a qual convergem informes científicos e 
pragmáticos 

2.2 4 - Etapas de trabalho 

Estabelecidos os princírios gerais de metodologia, as etapas de tra
balho foram o modo decorrente encontrado para satisfazer àqueles 
princípios Estas fases de trabalho garantem um tratamento homo
gêneo das imagens de radar A homogeneidade é necessária na me
dida em que o mapa geomorfológico é utilizado para a complemen
tação de outros produtos do Projeto RADAMBRASIL, e também 
porque as bases operacionais estão dispersas pelo Brasil O trata
mento homogêneo garante a integração dos mapas geomorfológi
cos entre si, os quais devem ser, portanto, um produto uniforme 

A experiência adquirida nos mapeamentos da Amazônia indicou 
que cada unidade de consulta, isto é, uma Folha a 1:1 000.000 
(4 o x 6 o), integrada por Hté dezesseis Folhas na escala 1 :2 50 000 
( 1 o x 1 o 30'), pode ser mapeada com êxito e homogeneidade na 
qualidade por urna equipe de três técnicos Desse modo, uma base 
de operações pode mapear várias Folhas ao mesmo tempo 

Na sequência operacional urna primeiro fase consiste no levanta
mento do material bibliográfico, bem corno de toda a cartografia de 
apoio Da bibliografia são selecionadas várias hipóteses de trabalho 
no plano interpretativo, assim como informações diversas que po
dem interessar em qualquer momento do fluxograma de trabalho. 
Uma e/(ploração inicial sobre o mosaico a 1:1 000 000, e sobre 
aqueles que marcam seus limites, permite obter 'urna visão global. 
Um reconhecimento de segundo nível é feito com as Folhas a 
1:250 000 através de urna análise feita inicialmente na direcão dos 
paralelos e depois na direção dos meridianos para se obter ~ma vi
são integrada dessas Folhas entre si As correlacões temáticas 
quando disponíveis, são realizadas nesta fase Os ~apeamentos to: 
pográficos, geológicos e fitoecológicos, entre outros, são sempre 
buscados porque permitem que as relações mais diretas já sejam 
explicadas ou transformadas em hipóteses de trabalho Ainda nesta 
fase são assinalados os defeitos de imagem e de revelacão e defi
ciências tais como a presença de áreas sombreadas Alé~ disso, a 
equipe obtém outras hipóteses de trabalho e assinala pontos de in
terpretação mais obscuros Esta vivência com a imagem é impor
tante para que os Objetivos das equipes fiquem claramente defini
dos e possam ser organizados 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita 
Folha a Folha na escala 1:250 000 Ela inclui o mapeamento da 
drenagem e das formas de relevo, em posicionamento preciso. Isto 
é efetivado sobre papel plástico transparente de baixa ou nenhuma 
deformação A delimitação das formas de relevo é concluída com o 
fechamento de linhas e dentro da área fechada é colocada a letra
sfrnbolo, que juntamente com os símbolos serão os indicadores que 
integrarão a legenda. Esta operação é realizada sobre a imagem em 
papel cronapáquer, com estereoscopia Para homogeneização das 
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interpretações há um Referencial de Padrões de Imagem, constituí
do por cópias de imagens cujas formas de relevo, já mapeadas ou 
encontradas ern outras Folhas, tiveram seu padrão classificado e 
definido Este referencial contém m(rltiplos padrões de imagem de 
urna mesma fomla de relevo. Desse modo, não se corre o risco de 
mapear imagens iguais com letras-símbolo diferentes Simultanea
mente à interpretação preliminar é preenchida uma ficha com os 
pontos de dúvida, indefinições de legenda e todas as demais obser
vações, sejam de ordem cartográfica, sejam de natureza geomorfo
lógica Este registro é fundan'ental para a montagem de sobrevôos 
e trabalhos de campo. As Folhas topográficas e outros elementos 
temáticos continuam a ser consultados 

ferminada a fase de interpretação preliminar, integradas todas 
as Folhas, iniciam-se as operações de campo. Elas podem ser feitas 
apenas com sobrevôos a baixa altura ou com percursos sobre o ter
reno, mas de modo geral os dois tipos são utilizados. As rotas a se
rem percorridas são escolhidas segundo as fichas preenchidas du
rante a fase de interpretação preliminar. Essas operações destinam
se a sanar dúvidas havidas na interpretação preliminar e a identificar 
áreas de sombra São utilizadas as Folhas interpretadas, reduzidas a 
1:500 000 e a 1:1 .000.000 Porém, mais que isso, as operações 
de campo permitem o Gontrole imagem-terreno, a descrição do re
levo, a coleta de material das formações superficiais e de fotogra
fias e, principalmente, reunir mais elementos para averiguar as hipó· 
teses de trabalho anteriormente levantadas Quando os trabalhos 
são realizados em percurso sobre o terreno eles permitem a obser
vacão de detalhes da geomorfogênese, do grau de equilíbrio das 
ve;tentes, das relações solo-relevo-vegetação e das formas de 
ocupação do solo As operações de campo coletam um número 
muito grande de informações, seja para o mapeamento seja para o 
relatório, incluindo a seleção de padrões que aumentarão o Referen
cial de Padrões de Imagem e a identificação de características das 
unidades geomorfológicas. É importante que as operações de cam
po, principalmente nos sobrevôos a baixa altura, sejam organizadas 
do modo a que todas as unidades geomorfológicas sejam observa
das em visão global, para que cada uma delas seja plenamente iden
tificada nos mosaicos e no campo. Todos os informes colhidos nas 
operações de campo são incorporados ao mapeamento na etapa de
nominada reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão. As Folhas reinterpretadas a 1:250.000 são sucessiva
mente reduzidas, por xerocópias, para as escalas 1 :500 000 e 
1:1.000.000. As reduções sucessivas têm como objetivo revelar, 
por sua dimensão, as formas que podem aparecer no mapa final, as 
que podem ser eliminadas e as que podem ser agrupadas O proces: 
so automático de redução retira algum subjetivismo ocasionalmen
te incluído na interpretação. Após a montagem final trabalha-se so
bre a base cartográfica (blue-line) preparada pelas Divisões de Car
tografia e de Publicação, a qual recebe as informações geomorfo
lógicas em delicada operação de copiagem por transparência Desta 
transposição de temas resulta a fidedignidade no exato posiciona
mento das formas e dos símbolos mapeados Ela é feita pela equipe 
de técnicos e sofre dois processos de revisão internos antes que o 
b/ue-line seja encaminhado para a Divisão de Publicação, onde são 
feitas novas revisões e ajustes. Todos os itens técnicos são cuida
dosamente revistos. Uma nova revisão é feita com a "prova quími
ca", já na fase de impressão do mapa 

O preparo do relatório é a última etapa dos trabalhos executados 
numa Folha a 1:1 000 000 Além das partes acessórias contidas 
em todos os tipos de relatórios, o de Geornorfologia do Projeto RA
DAMBRASIL contém uma estrutura básica comum a todas as Fo
lhas executadas em qualquer uma das bases Suas partes essen
ciais são: 

Evolução dos Conhecimentos Geornorfológicos; 
- Unidades Geomorfológicas; 
- Evolução do Relevo; e 
- Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. 

Estas partes incorporam tudo que foi conseguido em matéria de 
conhecimento sobre a área mapeada no campo da Geomorfologia 

A primeira parte -- Evolução dos Conhecimentos Geomorfológi
cos - tem por objetivo mostrar o nível de informações acumuladas 
sobre a área até o mapeamento geomorfológico do Projeto RADAM
BRASIL Pretende separar claramente o nível pré-RADAMBRASIL 



Isto implica no levantamento e crítica da bibliogratia disponível, 
avaliando todas as contribuições, principalmente aquelas mais am
plas, e mostrando o que foi confirmado e o que não foi, após o ma
peamento. Os trabalhos discutidos nfi)sta parte, somados às cita
ções pontuais em outras partes do relatório, formam uma lista de re
ferências bibliográficas suficiente para o nível da pesquisa sobre a 
área A parte evolutiva deste item começa das primeiras idéias, 
mostrando como cada uma delas evoluiu, no tempo, por acréscimos 
de novas contribuições O número de referên-cias bibliográficas co
mentadas neste item é menor que o total das referências bibliográ-fi
cas, desde que o interesse é acompanhar a evolucão de idéias ou in
terpretações globais. A linguagem é essencialrn.ente técnica, por
que o conteúdo interessa particularmente aos especialistas em 
Geociências. 

A parte seguinte denomina-se Unidades Geornorfológicas. Elas 
correspondern à cornpartirnentação ampla do relevo mapeado e são 
identificadas por um conjunto de tons de uma mesma cor. A funcão 
desta parte é subdividir o relevo buscando unidades que perrnit~rn 
ser tratadas individualmente. Elas são analisadas por ordem de 
grandeza Do ponto de vista pragmático, essas unidades indicam os 
limites até onde urna providência de ordem administrativa ou de pla
nejamento pode ser posta em prática sem se tornar inadaptada às 
condições naturais da unidade Do ponto de vista geornolfológico, 
estas unidades são representadas no mapa através de dois elemen
tos sintéticos: um conjunto de formas de relevo que apresentam 
urna certa similitude ou relacionamento direto entre si; e urna posi
ção altimétrica individualizada Estas duas características, obtidas 
diretamente do mapeamento geornorfológico, significam que os 
processos geornorfogenéticos que atuaram numa unidade são dife
rentes dos que agiram nas outras. Significam ainda que alguns des
tes processos foram predominantes em decorrência de condicões li
tológicas, estruturais ou climáticas A cobertura vegetal e o~ tipos 
de solos são também elementos definidores de urna unidade geo
rnorfológica O conjunto dos indicadores mencionados revela ainda 
a energia da erosão a que foi submetida a unidade, seja no passado 
seja no presente 

Para se atingirem aqueles elementos o mapa é submetido a urna 
análise contínua que começou na primeira etapa de trabalho O pro
blema da altimetria é controlado pela fotointerpretação, pelas car
tas topográficas e pelos pontos cotados, estrategicamente plota
dos para se conseguir uma primeira idéia de hierarquia topográfica 
A coleção e classificação das formas de relevo existentes nas uni
dades esboçadas podem, preliminarmente, definir a natureza da 
rnorfogênese em cada uma Isto também é obtido pelas relações en
tre as formas encontradas em urna unidade A drenagem, por seus 
padrões e anomalias típicas, bem corno pelos regimes de seus com
ponentes, revela condições de relacionamento com o clima e a geo
logia. O conjunto de mapas produzidos dentro do Projeto RADAM
BRASIL - geológico, fitoecológico e pedológico- é igualmente su
perposto aos esboços preliminares Ao lado dos elementos carto
gráficos utilizam-se ainda as informações bibliográficas e aquelas 
colhidas nas operações de campo De posse de todas essas infor
mações, o relevo da Folha mapeada é subdividido em unidades Os 
dados de campo podem permitir que outras informações geornorfo
lógicas sejam acrescentadas a algumas delas. Busca-se, desse mo
do, a obtenção de um maior número de elementos diferenciais entre 
as unidades geornorfológicas, através das inter-relações de muitos 
indicadores A adoção de múltiplos critérios para definir urna unida
de geornorfológica decorre da insuficiência de se usar apenas um ou 
dois, que nem sempre são capazes de esclarecer, por si só, urna 
cornpartirnentação adequada. A delimitação de urna unidade geo
rnorfológica é, pois, um estudo detalhado que começa pelos dados 
de interpretação da drenagem e termina com a definição do grau de 
equilíbrio rnorfodinãrnico. Urna unidade geornorfológica não tem 
urna dimensão prefixada, mas evita-se ao máximo urna rnicrocorn
partirnentação, urna vez que ela é montada de forma que urna sub
divisão em unidades menores seja possível, de acordo com. as esca
las e os objetivos da utilização 

A denominação das unidades geornorfológicas obedece, via de 
regra, à toponírnia regional, e quando esta não é significativa a refe
rência é feita pelos estudos do IBGE ou através de estudos regionais 
significativos. Essa denominação é precedida de termos geornorfo
lógicos amplos tais corno planície, planalto, dentre outros. No rela-

tório essas unidades geornorfológicas são apresentadas em urna lin
guagem essencialmente descritiva, capaz de ser entendida por 
grande parte dos usuários Nesta descrição não se mencionam a ori
gem da unidade, sua evolucão no tempo ou os processos rnorfoge 
néticos que a caracterizam' . 

A parte seguinte do relatório - Evolução do Relevo - constitui 
um estudo essencialmente geornorfológico e mais detalhado. O as
sunto pode ser abordado tanto do presente para o passado corno ao 
contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de campo, das 
análises geornorfológicas dos mosaicos e das inforrnacões obtidas 
da bibliografia A Evolução do Relevo inclui também um-ordenamen
to racional das várias etapas da rnorfogênese, a natureza das for
rnacões superficiais, as constaracões rnorfoclirnáticas e suas con
seq.uências na organização do rel~vo As unidades geornorfológicas 
podem ser tomadas corno elementos de referência da evolucão mas 
isso não é necessariamente obrigatório A linguagem é e;sencial
mente técnica e os padrões são científicos. Nesta parte há urna dis
tinção clara entre o que foi provado, o que é provável e o que é su
gestão Parte das conclusões da Evolução do Relevo é resultado de 
informações colhidas das diferentes fontes utilizadas, mas o princi
pal está representado no mapeamento ou deriva da interpretação 
dos mosaicos 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico e fitoecolóyico, todos do Projeto RADAMBRASIL, per
mite, pois todos estão baseados em imagens de radar, compara
ções que fevam a conclusões paleoclirnáticas. Não raro essas con
clusões propiciam o estabelecimento de uma cronologia dos even, 
tos geomorfológicos Na medida em que os estudos das formações 
superficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronolo
gia absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento so
bre o Quaternário brasileiro 

Esse não é o único momento em que se integram os mapas da 
série Levantamento de Recursos Naturais Apesar de não se tratar 
de um levantamento integrado, as consultas entre os técnicos dedi
cados a vários ternas são permanentes e a troca de inforrnacões é 
contínua, com urna crescente interação operacional e técnica· Essa 
segmentação entre parte descritiva das Unidades Geomorfológicas 
e linguagem explicativa da Evolução do Relevo resulta de urna idéia 
básica do trabalho: torná-lo acessível aos diferentes usuários Para 
o público especializado em Geornorfologia esta segmentação não 
interfere no entendimento das duas fases, e a dificuldade de com
preensão fica eliminada para os usuários não especializados 

A Evolução do Relevo é urna parte do relatório que não serve 
apenas aos geornorfólogos Ela é utilizada também corno embasa
mento científico da quarta parte essencial do relatório, intitulada 
Aplicações da Pesquisa Geornorfológica 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, aponta~do caminhos para o adequado aproveitamento do 
mesmo A variedade de problemas que estão relacionados à pesqui
sa geornorfológica é muito grande e, na medida do diagnóstic<J fei
to, todos eles referidos em linguagem técnica acessível a um publi
co de especialistas de formações diferentes A experiência tem de
monstrado que a metodologia já exposta é adequada, com a ima
gem de radar e os trabalhos de campo funcionando como elementos 
apropriados para os estudos de Geornorfologia Aplicarla São exem
plos os controles geornorfológicos no traçado, abertura e conserva
ção de estradas, a interferência na mineração aluvial ou coluvial e 
de jazidas de enriquecimento supergênico, as mudanças de sítios 
urbanos, a indicação de locais para a instalação de usina hidrelétri
ca, a exploração adequada dos relevos segundo suas característi
cas para detenninarlas formas de ocupação do espaço, entre ou
tros. 

2 2 5 - Composição do mapa 

Dentro deste conjunto de conceitos, definições e materiais, o mapa 
geornorfológico elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL pretende 
acumular o máximo de inforrnacões úteis a diferentes usuários e es
tabelecer urna ligação direta e~tre a expressão cartográfica e a le
genda Um grande volume de pesquisas tem sido feito nesta direção 
e outras estão em andamento para que o mapa represente com cla
reza as informações que se deseja transmitir 
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O mapa-base, comum a todos os mapeamentos temáticos do 
Projeto RADAMBRASIL, mostra a rede hidrográfica em azul e os ele
mentos planimétricos convencionais impressos em sépia 

Sobre este fundo de mapa destacam-se conjuntos coloridos que 
representam as unidades geomorfológicas O nome de cada uma 
pode ser identificado imediatamente no conjunto de retângulos (bo
xes) que se encontra empilhado na legenda Agora, cada unidade 
geomorfológica pede ser analisada individualmente Esta análise re
velará uma cor característica da unrdade e tonalidades desta cor: a 
cor representa os relevos conservados e as tonalidades os relevos 
dissecados Os relevos conservados são aqueles onde a erosão age 
com pouca intensidade, de modo que as formas ai contidas pude
ram ser conservadas desde tempos mais antigos que os atuais Se 
um relevo tem, entre seus rios, uma distância inferior a 51 mm, me
didos na imagem de radar a 1 :250 000, isto significa que a erosão 
tem maior energia e pode trabalhar intensamente sobre o relevo Ele 
é chamado de relevo dissecado 

Há apenas uma exceção: deposições de material como os terra
c os e as planícies podem ocorrer tanto nos relevos conservados co
~o nos dissecados Estas formas são mareadas com tonalidades 
de amarelo As cores e tonalidades dão, assim, uma primeira liga
ção direta entre o mapa e a legenda 

Além das cores e tonalidades há um segundo elemento distintivo 
entre as unidades geomorfológicas: a letra-símbolo, delimitada por 
uma linha (limite de forma de relevo) dentro de cada uma dessas 
unidades Estas associações de letras são divididas em dois conjun
tos, cada qual referente a uma cor ou a uma tonalidade 

Dentro dos relevos conservados, logo, de uma cor, o conjunto se 
inicia por uma letra maiúscula seguida de letras minúsculas forman
do um código Apenas três letras maiusculas são utilizadas: S para 
as formas de relevo ligadas à estrutura; E para as formas de relevo 
ligadas à erosão e A para as formas de relevo relacionadas aos pro
cessos de acumulação Após cada letra maiúscula seguem-se letras 
que dão o nome da forma e outras informações sobre ela 

No segundo conjunto de letras-símbolo, o dos relevos disseca
dos, correspondentes às tonalidades, são usadas três letras minús
culas seguidas de um dígito numérico composto, sempre, por dois 
algarismos As letras são a, c e t, significando, respectivamente: 
formas aguçadas, formas convexas e formas tabulares 

Um conjunto de símbolos desenhados encerra tudo o que é re
presentado no mapa geomorfológico 

Cores, tonalidades, letras-símbolo de relevos conservados, 
letras-símbolo de relevos dissecados e símbolos têm sua correspon
dência na legenda, a qual está organizada de modo que o leitor pos
sa conhecer o que foi mapeado, seja pela cor, seja pelas letras
símbolo 

A legenda está montada em três conjuntos destacados uns dos 
outros: 

- Unidades Geomorfológicas e Distribuição Percentual das Formas 
de Relevo; 

Formas de Relevo; e 
-Símbolos 

O primeiro conjunto marca os nomes das unidades geomorfoló
gicas tendo, à direita dos mesmos, as cores e tonalidades que cor
respondem a cada unidade, limitadas por boxes e contendo as 
letras-símbolo das formas de relevo mapeadas Dentro de uma mes
ma unidade os boxes estão empilhados das cores para as tonalida
des Isto representa que os relevos conservados (cores) estão topo
graficamente mais elevados que os dissecados (tonalidades) Este 
empilhamento de cores e tonalidades é feito para todas as unidades 
geomorfológicas de modo a representar um conjunto de hierarquia 
altimétrica das formas de relevo mapeadas Eventualmente, duas 
unidades podem ter a mesma posicão altimétrica, mas a distincão 
pelas cores continua a ser feita Ai~da dentro do primeiro conju~to 
da legenda pode-se notar que os boxes referentes a uma unidade 
geomorfológica estão um pouco separados dos boxes de outra uni
dade À direita dos conjuntos de boxes, e um pouco afastado deles, 
há um conjunto de linhas verticais e paralelas cuja distribuicão obe
dece a uma escala logarítmica Sobre estas linhas, as core~ dos bo
xes estendem-se da esquerda para a direita formando um gráfico de 
barras que mostra a percentagem de cada forma de relevo mapea
da A extensão de cada forma e o total da área da Folha marcados 
em km2 completam o primeiro conjunto 
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O segundo conjunto, denominado Formas de Relevo, está subdi
vidido em três partes: Formas Estruturais, Formas Erosivas e For
mas de Acumulação A finalidade precípua deste segundo conjunto 
é definir os códigos de letras-símbolo Assim, as formas estruturais, 
cujo código se inicia por S, seguido por outras letras, têm a tradução 
das letras feita claramente Após a tradução segue-se uma defini
ção padronizada, retirada do Referencial de Padrões de Imagem A 
estes dois elementos pode-se acrescentar especificidades regio
nais O tratamento é idêntico para as formas erosivas e para as for
mas de acumulação. 

Um destaque precisa ser feito para as letras-símbolo compostas 
de apenas uma letra minúscula (a, c e t) seguida de um número de 
dois algarismos Estas três letras e os dígitos numéricos correspon
dem à primeira tentativa de se determinar os diferentes tipos de dis
secação Como a legenda é aberta, outras letras e outros números 
podem ser acrescentados na ~edida em que o Referencial do Pa
drões de Imagem recolha mais pesquisas sobre o assunto Ao nível 
atual de pesquisa sobre cartografia geomorfológica o tema está re
presentado dentro do subconjunto Formas Erosivas sob dois pontos 
de vista: os Tipos de Dissecação e os Índices de Dissecação 

Nos Tipos de Dissecação encontram-se as três letras básicas a, 
c e t com suas traduções, ou seja, formas aguçadas, formas conve
xas e formas tabulares, e suas definições 

Os Índices de Dissecação estão representados em um quadro 
onde siío combinados dois tipos de informes: ordem de grandeza 
das formas de relevo (Fig 2 11, com cinco classes medidas na ima
gem de radar, e intensidade de aprofundamento dos talvegues (Fig 
2 2), avaliada qualitativamente e também representada por cinco 
classes Desse modo, as letras a, c e t vêm sempre acompanhadas 
de um número de dois algarismos 

O tipo de modelado de dissecação interessa particularmente à 
conservacão das terras e águas, problema de suma importância no 
Brasil Co.m efeito, as unidades geomorfológicas intensamente dis
secadas oferecem maiores probabilidades de escoamento torrencial 
das águas e de rápido desaparecimento dos solos Elas necessitam 
uma atencão especial dos planejadores, que devem prever a manu
tencão de. uma cobertura vegetal tão densa quanto for possível, pa
ra f;ear o escoamento e reter o solo Se não se cumpre esta necessi
dade, parte destas unidades pode ser destruída muito rapidamente 
Os dois parâmetros de maior importância para esta avaliação são o 
tipo de dissecação e a profundidade dos entalhes Estas informa
ções são retomadas quando se estabelece o mapa de utilização po
tencial da terra Mas elas interessam também, diretamente, a todos 
os técnicos que são encarregados da implantação de vias de comu
nicacão e de instalacões urbanas e industriais Eles devem levar em 
cont·a o grande peri~o da ocorrência de escoamentos violentos, ca
pazes de destruir ou danificar as obras instaladas e de acumular 
grandes quantidades de material perto dos leitos, se por uma razão 
qualquer se destrói a cobertura vegetal 

O último conjunto da legenda corresponde aos símbolos geomor
fológicos Estão organizados com os símbolos pontuais precedendo 
os símbolos lineares Neste conjunto dois símbolos merecem desta
que Inicialmente aquele referente às áreas de antropismo, dentro 
das quais se distinguiram: áreas urbanizadas, que constarão do ma
pa básico, e áreas onde o homem exerceu alguma utilização do solo 
a ponto não só de modificar as formas de relevo, mas também de 
romper o equilíbrio ecodinâmico e criar problemas relacionados ao 
meio ambiente 

2 3 - EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

O levantamento bibliográfico efetuado para a Folha SC 22 Tocan
tins revelou um número restrito de trabalhos que tratam especifica
mente da geomorfologia da área mapeada A maior parte dos traba
lhos consultados é de caráter geológico e se refere a regiões circun
vizinhas, embora contribuindo em parte para melhor entendimento 
da área em estudo 

Partindo-se dessa constatação, podem-se distinguir três perío
dos precedentes aos trabalhos do Projeto RADAMBRASIL 

O primeiro período consta de escassos trabalhos, cujo conteúdo 
resulta de observações de viagens feitas ao longo das principais ar
térias fluviais (rios Xingu, Araguaia e Tocantins), nas quais sedes
crevem os hábitos e costumes das populações ribeirinhas, os as-



pectos gerais da geografia regional e se fazem referências aos siste
mas rudimentares da economia Como exemplo têm-se os trabalhos 
publicados no final do século passado, entre os quais se destacam 
os relatórios de viagens de Coudreau ( 1897a e b) Esse autor 
referiu-se ao rio Araguaia como possuidor de amplas praias e águas 
tranquilas, através das quais se visualizam inúmeros bancos de 
areias rasos e aludiu aos "campos do Tapirapé", principalmente ao 
sul, como "completamente e constantemente inundados com mui
to pouco arbusto", o que foi confirmado no presente· mapeamento 
O segundo período consta de trabalhos de pesquisas geológicas em 
áreas localizadas, realizadas entre 1 930 e 1966 Incorporam-se a 
esta fase os trabalhos de Rego (1933), Lófgren (1936). Almeida 
(1948 e 1974), Sternberg (1957) e Kegel (1965) 

Rego ( 1 933) identificou a Série Tocantins, na região desde o 
norte de Alcobaça até Marabá Liifgren ( 1936) observou na região 
de Alto Paraguai (MT) arenitos, siltitos, folhelhos, arcóseos, tolhe
lhos argilosos e calcários subordinados Almeida ( 197 4) definiu-os 
como Grupo Alto Paraguai na região homônima (MT) 

Liifgren (op cit.) registrou diferenças entre as margens do rio 
Araguaia: "Enquanto uma se eleva a 8 e 1 O m sobre o nível das 
águas em barrancos a prumo, a outra se mantém baixa ostentando 
extensas e largas praias de areia solta aluvial. Raríssimos são os tre 
chos em que ambas se apresentam altas e constituídas do mesmo 
material". No presente trabalho constatou-se que os barrancos al
tos e quase a prumo correspondem, via de regra, à margem na qual 
o processo de erosão é ativo e cuja resistência é oferecida por um 
horizonte concrecionário, ou ainda pelo embasamento No rio To
cantins, o mesmo autor se referiu a barrancos firmes (terracos) for
mando escarpas alcantiladas arena-argilosas em camad~s s~per
postas e com até 12m de altura Pimienta (1961) comprovou os 
terraços afirmando terem altura de até 32 m acima do nível do rio 
nas proximidades de Porto Nacional No presente mapeamento fo
ram observados e mapeados amplos terraços nestes vales 

Almeida ( 1948), referindo-se à compartimentacão do relevo na 
área, identificou o divisor rio das Mortes- rio Xingu. como "Planalto 
do Roncador", ligando sua origem a perturbacões tectônicas terciá
rias O autor definiu-o como um relevo constituído por uma cobertu
ra sedimentar possivelmente cretácica sobreposta a rochas meta
mórficas da Série Cuiabá Referiu-se também à superfície rebaixada 
como "Peneplanície do Araguaia" No presente trabalho, o "Planal
to do Roncador'' foi incluído na unidade mais ampla do Planalto dos 
Parecis, tendo-se reservado a expressão "Serra do Roncador'' à 
borda oriental do planalto, a qual corresponde a uma zona escarpa
da Por outro lado, a "Peneplanície do Araguaia" foi desdobrada em 
Planície do Bananal e Depressão do Araguaia 

Ramos ( 1955) referiu-se a uma movimentação tectônica muito 
antiga na parte centro-norte da área mapeada. Sternberg (1957) 
tentou correlacionar as lagoas de formas ovçladas e circulares exis
tentes na Planície do Bananal, a paleocanais ou meandros abando
nados Kegel ( 1965) referiu-se à existência de estruturas comple
xas ao longo dos rios Tocantins e Araguaia, denominando-as de "Li
neamentos Tocantins-Araguaia" As rochas (filito, micaxistos, 
gnaisses e quartzitos) possuem direção preferencial sul-norte na 
área considerada O mesmo autor referiu-se na porcão centro-norte 
da área em estudo a soerguimentos diferenciados ~corridos no Cre
táceo, que motivaram arqueamentos do embasamento cristalino 
Todas essas informações serviram direta ou indiretamente para es
clarecer o arranjo atual do relevo na área 

O terceiro período inicia-se com o trabalho de Barbosa et alii 
( 1 966) que constitui o mais completo levantamento geológico en
contrado sobre a área, servindo de base para as pesquisas realiza
das posteriormente Enquadram-se neste período trabalhos deta
lhados e de pesquisa sistemática como os de Almeida ( 1 96 7 e 
1 9 7 4), Ferreira ( 1 9 71), Barbosa et alii ( 1 97 2), Barbosa, Boaventu
ra e Pinto (1 973), Silva et alii ( 1974), DNPM ( 197 5a), Araújo et alii 
(1975) e Moreira (1977) 

Barbosa et alii ( 1966) confirmaram as áreas inundáveis ao sul do 
Tapirapé referidas por Coudreau ( 1897a) e classificaram-nas como 
depósitos aluviais holocênicos, que constituem planícies alagadi
ças. Afirmaram ser a ilha do Bananal a maior expressão dos depósi
tos pleistocênicos do Araguaia Costa et alii (1975) acrescentaram 
que esta planície constitui-se de sedimentos quaternários, que 
preenchem uma depressão em rochas pré-cambrianas, e que a ilha 

do Bananal representa o nível de base local Barbosa et alii (op c1t) 
concluíram, após comparações de fotografias aéreas do "Pantanal 
do Paraguai" e das planícies aluvionares desta área, que sua pre
sença liga-se a depressões do embasamento sepultadas por alu
viões. Costa et a/ii (op cit) ao caracterizarem a área referiram-se a 
lagoas semicirculares e meandros abandonados, onde predomina a 
sedimentação atual No presente mapeamento foram registradas 
áreas de acumulação inundáveis (Aai), assim corno depósitos halo
cênicos que constituem planícies aluvionares quaternárias (Apf) A 
ilha do Bananal e áreas circundantes foram mapeadas corno partes 
integrantes da Planície do Bananal Foi verificada em trabalhos de 
campo a presença de lagoas laterais à Planície do Bananal, que obe
decem a um certo alinhamento N-S Tal fato foi ligado à linha de 
contato da Planície com as áreas pediplanadas envolventes e à pre
sença de urna bancada subsuperficial concrecionária 

Barbosa et alii ( 1966) estenderam a titulação "Planalto do Ron
cador", de Almeida ( 1948), ao sul do paralelo de 12 oS, onde as 
camadas da Formação Aquidauana se superpõern às litologias do 
Devoníano Inferior Denominaram toda a parte sudoeste da área 
mapeada, recoberta por sedimentos terciários, de "Espanador do 
Xingu" Atribuíram-lhe idade pliocênica denominando-a Formação 
Araguaia e assinalaram sua pouca espessura Confirmando Kegel 
(1965). referiram-se a urna tectônica posterior ao Pré-Carnbriano, 
com deslocamentos para o sul, que deram origem a lineações tais 
corno: estriarnentos, dobras de arrastamento e falhas de rasga men
ta Costa et alii ( 197 51 adotaram a denominação "Planalto do Ron
cador'' para o divisor rio Araguaia -rio Xingu Denominaram a área 
com cobertura terciária de "Planície do Xingu", compreendendo 
uma baixada cenozóica, principalmente terciária Araujo et alii 
(1975) adotaram a denominação "Planície Aluvionar elo Xingu", 
para toda a área coberta por sedimentos arena-argilosos terciários 
Moreira ( 1 9 7 7) discorda dos autores precedentes ao denominar a 
região do Alto Xingu como "Depressão do Xingu" Tais denomina
cães não foram adotadas no presente trabalho A visão conjunta ela
da pela imagem de radar permitiu verificar que esse relevo não 
constitui uma depressão, pelo contrário, trata-se ele um prolonga
mento oriental rebaixado do Planalto dos Parecis, que continua para 
sul e sudeste, onde culmina com altitudes de âté 600 m Eliminou
se, assim, a denominação "Planalto do Roncaclor", atribuindo-se a 
denominação de serra do Roncador apenas às escarpas orientais do 
Planalto dos Parecis, que estão voltadas para leste e nordeste, con
forme já foi referido anteriormente Quanto à "Planície Aluvionar do 
rio Xingu", restringe-se às faixas marginais e alagadiças levemente 
embutidas e preenchidas pelas aluviões holocênicas dos rios da ba
cia do Alto Xingu 

Barbosa et alii ( 19661 denominaram as partes elevadas ela re
gião centro-norte da área mapeada de "Planalto de Cubencran
quém" Nelas, estes autores identificaram as Formações Gorotire e 
Cubencranquérn Os mesmos autores referiram-se a movimentos 
de dobramentos e falhamentos ocorridos no Paleozóico Inferior, cu
jas evidências foram encontradas nestas formações que ocorrem 
indiferenciadas, sob a forma de altos maciços arenito-quartzíticos, 
que correspondem ao Ciclo Pós-Gondwânico de King ( 19561 Soá
ventura (1974) incorporou o "Planalto ele Cubencranquém" daque
les autores à ampla área intensamente recortada, com vales encai
xados e adaptados à rede de fraturas, que se estende pelo noroeste 
da área mapeada, denominando o conjunto ele "Planalto Dissecado 
do Sul do Pará" À superfície baixa, que interpenetra e circunda es
te planalto, denominou "Depressão Periférica do Sul do Pará" Os 
terrenos desta depressão anteriormente mapeados por Barbosa et 
alii ( 1966) como Pré-Carnbriano lndiferenciado foram identificados, 
posteriormente, por Silva et ahi (1974) corno um complexo polime
tarnórfico gnáissico-rnigrnatítico, ao qual denominaram Complexo 
Xingu 

No divisor Araguaia- Tocantins, Barbosa et alii (1966) identifi
caram três modelos geomorfológicos: montanhas pré-cambrianas 
dos divisores e maciços interfluviais eopaleozóicos, relevo tabular e 
cuestas de transição Barbosa et alii (19721 confirmaram essa pro
posição, acrescentando que na Folha SC 22-Z-B o relevo tabular 
apresenta-se em forma de "cuestas de transição", com desenvolvi
mento para norte Boaventura ( 1 9 7 4) confirmou a contribuição dos 
autores precedentes e identificou o relevo serrano sustentado por 
rochas duras corno a serra elo Estrondo, constituída por um conjunto 
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de cristas de topos aplanados, que se dispõem paralelamente a oes
te da Depressão Ortoclinal do Médio Tocantins, sem individualizá-la 
como unidade geomorfológica No presente mapeamento foram in
corporados no "Planalto do lnterflúvio Araguaia- Tocantins" a ser
ra do Estrondo e os relevos cuestiformes esculpidos nos sedimentos 
das bordas da bacia Piauí- Maranhão, por constituírem um impor
tante aspecto de relevo com altimetrias e feições geomorfológicas 
próprias, separando a Depressão do Tocantins da Depressão do 
Araguaia A serra Malhada Alta, serra Maria Antllnia e relevos resi
duais próximos foram incluídos no Planalto Residual do Tocantins, 
por apresentarem as mesmas características e feições 

No rio Tocantins, Barbosa et alii (1966) dataram o material dos 
terraços identificados por Lofgren ( 1936) como sendo do Plioceno, 
assentados sobre superfície aplanada do pediplano Arqueano da Sé
rie Araxá ou Tocantins Barbosa et ali! (1972) dividiram os depósi
tos em duas gerações, os mais antigos de idade pleistocênica e os 
mais jovens, localizados em nível inferior, holocênicos Barbosa, 
Boaventura e Pinto ( 1 9 7 3) interpretaram as informacões de Pimien
ta ( 1961 ), com relação aos terraços, admitindo a hip.ótese de serem 
eles resultantes de um ciclo climático Boaventura (1974) registrou 
os efeitos de pediplanação nos terraços elaborados pelo rio Tocan
tins No presente mapeamento foram constatados os terraços pedi
planados do rio Tocantins, que se apresentam muito encaixados, 
sem distincão de seus diferentes níveis Nas proximidades de Porto 
Nacional, foi identificado um espesso depósito de seixos mal cali
brados, cimentados em uma matriz argila-arenosa ferruginizada 
Observou-se também nos terraços a existência de canga laterítica 

Almeida ( 196 7) admite que o sistema de dobramentos 
Paraguai- Araguaia se estende desde a zona do rio Apa até o baixo 
curso do rio Tocantins O próprio autor, em 1974, identificou a fai
xa de Dobramentos da Geossutura Paraguai-- Araguaia como sendo 
o limite do Craton do Guaporé Silva et al11 ( 1 9 74) fazem uma corre
la cão entre os dobramentos Paraguai-Araguaia e os Lineamentos 
Tocantins- Araguaia de l<egel (1965), admitindo serem estes um 
prolongamento setentrional daqueles Ferreira ( 1971) se referiu a 
abatimentos mesozóicos, suaves e amplos na região do planalto 
Aventou a possibilidade dos abatimentos da Planície do Bananal se
rem consequência desses abatimentos Este autor registrou na Car
ta Tectônica do Brasil ( 1 9 71) alinha menos <i e falhas encobertas de 
direcão N-S, paralelas ao rio Araguaia e Braço Menor do Araguaia ou 
rio Javaés No presente mapeamento foi admitida a possibilidade de 
interferências tectônicas na Planície do Bananal, reportando-se o 
evento ao Pós-Terciário 

Almeida ( 1948) <iefiniu a drenagem da bacia do Alto Xingu co
mo dendrítica, com talvegues atingindo o substrato pré-cambriano 
Barbosa et alii\1966) ligaram as planícies dos afluentes do alto cur
so do rio Xingu e suas origens a leitos rochosos impermeáveis (mig
matitos), classificando seus sedimentos finos inicialmente como 
argilo-sílticos e depois bioquímicas Os rios teriam canais fixos com 
meandros encaixados e não divagantes e as lagoas existentes apre
sentariam forma ovalada desde o início de sua formação Araújo et 
alii (1975) classificaram a drenagem como consequente e afirma
ram serem os leitos dos rios raramente conrlicionados a falhas ou 
reflexos estruturais: "Os afluentes do alto curso do rio Xingu 
instalam-se em vales de fundo chato onde constituem planícies ala
gadiças nas quais meandram" No presente mapeamento verificou
se (]ue a drenagem tem um padrão dendrítico, mas os vales têm fun
do plano, revelando em certos trechos um controle estrutural, evi
denciado pelos meandros encaixados e controlados, localmente, 
formando cotovelos e trechos retilinizados Nos afluentes da mar
gem esquerda do rio Suiá-Missu verificou-se a presença de padrão 
paralelo As planícies aluvionais encontram-se demarcadas por uma 
requena ruptura de declive Barbosa, Boaventura e Pinto (1973) 
admitem que a penetração do rio Tocantins nas estruturas da Bacia 
Sedimentar Piauí- Maranhão ocorreu durante o paroxismo da reati
vação Wealdeniana Ao classificarem o rio Tocantins como ortocli
nal, admitiram que seus afluentes estariam instalados na borda oci
dental da bacia sedimentar e seriam cataclinais e anaclinais Boa
ventura (1974) identificou inúmeras capturas nas cabeceiras dos 
afluentes da margem esquerda do rio Tocantins, datando-as como 
provavelmente holocênicas. 

Barbosa et ali! ( 1 966) referiram-se a duas épocas de pediplana
ção na área em estudo, durante o Terciário A mais extensa é plio-
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cênica, tendo ocorrido uma dissecação após essa fase, que mode
lou o relevo atual na maior parte da área 

Barbosa, Boaventura' e Pinto (1973) consideraram as partes al
tas da Bacia Piauí- Maranhão como nível de aplanamento do tipo 
pediplano de idade pliocênica Posteriormente Boaventura ( 1974) 
considerou desta idade o nível de aplanamento, identificado nos to
pos das serras Cubencranquém e do Estrondo Discutiu a possibili
<iade desse aplanamento ter reelaborado um nível erosivo mais anti
go de idade pré-cretácica Melo & Franco 11980), na Folha contígua 
a oeste, SC 21 Juruena, não encontraram confirmação da reelabo
racão dessa superfície pré-cretácica na área Teceram considera
cõ,es sobre diques de diabásio de idade juracretácica, existente na 
~hapada do Cachimbo. Esses diques encontravam-se parcial ou to
talmente exumados, caracterizando uma fase erosiva pós
cretácica, sendo provavelmente il mesma pediplanação pliocênica 
de Boaventura (op cit) No presente trabalho foram identificados 
três níveis de aplanamento. O nível de cimeira, apresentando cor
respondência altimétrica e proximidade com a área analisada por 
Melo & Franco (àp cit), possibilitou uma extrapolação que permitiu 
datá-lo com idade pós-cretácica O nível intermediário está repre
sentado pelo nível mais baixo do Planalto dos Parecis, cuja cobertu
ra constitui a Formação Araguaia IPiioceno) Este aplanamento foi 
datado como pliopleistocênico O piso regional constitui o terceiro 
nível de pediplanação e corresponde ao conjunto de depressões re
gionais datadas como neopleistocênicas 

2 4 - UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

A similitude de formas de relevo e seu posicionamento altimétrico 
relativo, aliados a condicionantes de natureza estrutural e litológica 
e a traços genéticos comuns, constituem a gama de elementos bá
sicos para a definição de unidades geomorfológicas no Projeto RA
DAMBRASIL Este critério permitiu o reconhecimento de nove uni
dades na área mapeada Algumas delas foram definidas no decorrer 
do presente trabalho Outras, contudo, constituem designações 
herdadas de mapeamentos anteriores, realizados pelo mesmo Proje
to, algumas das quais necessitaram de alterações nas suas titula
ções, devido a um melhor conhecimento da área 

2 4 1 - Planalto Dissecado do Sul do Pará 

Esta unidade foi identificada inicialmente por Boaventura (1974), 
na Folha SB 2 2 Araguaia e parte da SC 2 2 Tocantins Neste ma
peamento, ocupa quase toda a parte setentrional, estendendo-se 
para o sul, através das Folhas SC 22-V-B, SC 22-V-D, SC 22-Y-B, 
SC 22-X-A, SC 22-X-C, compreendendo fundamentalmente a par
te mais elevada do lnterflúvio Araguaia-Xingu 

Este planalto, como ocorre na Folha SB 22 Araguaia, i~ediata
mente a norte, apresenta feições geomórficas complexas e com
preende um conjunto de relevos residuais com compartimentos 
postados em diferentes altimetrias A principal característica dessa 
unidade são o seu recortamento e a sua descontinuidade espacial 
Isto se deve ao fato de ela se constituir de um aglomerado de rele
vos residuais, interpenetrados pela superfície baixa da Depressão 
Periférica do Sul do Pará e da Depressão do Araguaia 

No lnterflúvio Xingu-Fresco entre as serras Cubencranquém a 
norte e a serra do Tapirapé, a sul, o planalto mostra maior continui
dade em decorrência do adensamento dos inselbergs (Egi) No inter
fluvio dos rios Fresco e Araguaia, este planalto apresenta um apên
dice parcialmente isolado da parte principal por uma depressão dre
nada pelos rios Fresco e Mururé Esta superfície baixa se interpene
tia pelas serras dos Gradaús, do Mururé e do lnajá, pertencentes a 
este vasto planalto, e abre-se para a ampla Depressão do Araguaia, 
posicionada a leste desta unidade Porém, a partir da margem es
querda do rio Xingu, para oeste, as interpenetrações da superfície 
baixa são mais frequentes, de moda que os relevos se encontram 
mais isolados e descontínuos, representados por inselbergs e rele
vos residuais em formas de topos aguçados 

Este conjunta de relevos residuais que constitui o planalto apre
senta altitudes médias em torno de 500 a 700 m, atingindo 700 m 
nas bordas da serra Cubencranquém, embora a sul e oeste essas 
cotas desçam para 400 m Como a depressão que os secciona 
apresenta cerca de 2 50 m de altitude, o desnível médio entre os 
dois compartimentos é de aproximadamente 300 m, ocorrendo 
vertentes com declives expressivos 



Entre os diversos compartimentos geomorfológicos deste pla
nalto está a serra Cubencranquém, localizada na parte norte da uni
dade e que não só constitui o maior bloco deste grande conjunto 
elevado. como também encontra-se subcompartimentado morfolo
gicamente, em função das estruturas que apresenta. Esta serra: já 
mapeada anteriormente pelo Projeto RADAM quando do mapea
mento da Folha contígua, a norte, apresenta uma feição circular, 
parcialmente delimitada por escarpas estruturais, conforme assina
la o mapa geomorfológico. O topo da serra dá à primeira vista uma 
idéia de constitu ir ampla superfície conservada e plana (Est. 2.1 8) . 
Entretanto, um exame mais acurado da imagem de radar e sua ave
riguação do correspondente no sobrevOa revelaram uma superfície 
embaciada no topo e drenada pelo rio Riozinho IEst. 2.11 A), O rio 
tem direção SSE-NNO e seu padrão é dendrítico. Sua pequena bacia 
é responsável pela dissecação do topo da serra e pela conseqüente 
formacão de relevos dissecados tabulares do tipo t41. (Est. 2.1 AI. 
O substrato rochoso destas feições geomorfológicas data do Pré
Cambriano Superior, constituindo-se de arenitos conglorneráticos a 
finos, geralmente quartzosos, com intercalações de arenitos micá
ceos na base e presença de veios de quartzo e diques de diabásio, 
pertencentes às Formações Gorotire e Cubencranquém (Silva et alii, 
19741. 

Um conjunto de relevo mapeado como grupamento de insP.I
bergs (Egil contorna a superfície embaciada da serra Cubencran
quém. Este relevo é intensamente dissecado em formas aguçadas. 
Excetua-se a esta regra a parte norte. Aí. os relevos são dissecados 
em formas tabulares do tipo t31, ou constituem residuais de topo 
tabular conservado (Et). O substrato rochoso deste compartimento 
é constituído principalmente de rochas vulcânicas ácidas do Pré
Cambriano e pertencem à Formação lriri (Grupo Uatumã), estando 
representada por riolitos e ignimbritos (Silva et alii, 1974). 

Os relevos que margeiam as bordas leste e oeste da serra Cu
bencranquém foram talhados sobre litologias sedimentares das For
macões Gorotire e Cubencranquém, as quais se assentam direta
mente sobre as rochas granito-gnáissicas do Complexo Xingu (vide 1 

Geologia i. Nos relevos que margeiam a borda leste, a feição geo
mórfica dominante é a tabular, estrutural de topo conservado rsu e 
delimitada por escarpas alcantiladas (Fig. 2.31. Secundariamente 
ocorrem relevos dissecados em formas aguçadas tipo a32, a21 . 
a 11, ao lado de grupamentos de inselbergs mapeados como Egi. Já 
na parte oeste da serra Cubencranquém, o relevo é predominante
mente dissecado em formas aguçadas do tipo a3·4. em formas de 
topos tabulares, com drenagem muito entalhada tipo t34 . Barbosa 
et alii ( 1966) denominaram -todo este conjunto serrano de Planalto 
de Cubencranquém. Os mesmos autores referiram-se a este relevo 
em estrutura de sinclinório. Nos trabalhos de campo, pOde-se cons
tatar que as franjas marginais de leste a oeste apresentam-se com 
escarpas estruturais, com frentes externas e reversos de caimento 
suave para o interior, assumindo assim aspecto de relevo cuestifor
me. 

O compartimento geomorfológico denominado serra da Paz, tan· 
genciado pelo vale do rio Xingu a oeste. tem o mesmo nível altimé
trico da serra Cubencranquém e seu topo é tabular conservado ma
peado como Et (Est. 2.X AI. embora a ocorrência de caneluras indi
que a presença de dissecação incipiente. A passagem do topo da 
serra da Paz para o nível mais baixo da área (Depressão Periférica do 
Sul dO Pará) se faz de modo mais brusco através de vertentes com 
fortes declives. constituindo-se em escarpas estruturais, contras
tando com áreas de pedimentação circundante. O substtato rocho
so deste relevo é constituído pelas Formações Gorotire e Cuben
cranquém, cujos sedimentos estão depositados diretamente sobre 
as rochas do Complexo Xingu. 

Entre os diversos blocos de relevo residual do Planalto Dissecado 
do Sul do Pará, o que apresenta maior expressão espacial é o 
grande conjunto de inselbergs e outras pequenas formas residuais. 
que ocupam a secção centro-meridional da unidade. posicionados 
entre a serra Cubencranquém e a serra do Tapirapé. Os residuais, 
que em maior parte constituem grupamentos de inselbergs (Egil. 
encontram-se em dois níveis altimétricos: os mais altos em torno de 
600 m. e os mais baixos, a aproximadamente 400 m. Este extenso 

Fig 2 3 - Parte leste da serra Cubencranquém. Fotla SC22-V-8. Escala 1:250.000. 
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aglomerado de inselbergs é de litologia variada, correspondendo aos 
arenitos das Formações Gorotire e Cubencranquém, aos granitos in
trusivos do Pré-Cambriano e aos riolitos, riodacitos, dacitos e ande
sitos da Formação lriri (Grupo Uatumã) O aspecto geomorfológico 
desses residuais varia de acordo com a litologia sobre a qual foram 
esculpidos Em rochas graníticas ou vulcânicas, o relevo residual 
tem feição aguçada ou convexa Quando se trata de sedimentos 
das Formações Gorotire e Cubencranquém, as formas residuais são 
tabulares e apresentam nível de topos coincidentes Estes relevos 
(Egi) estão separados por cúrredores alargados que se intercomuni
cam, formando verdadeiro labirinto, aos quais correspondem as in
terpenetracões da Depressão Periférica do Sul do Pará 

A serra do Tapirapé é também elemento integrante do Plonalto 
Dissecado do Sul do Pará, em decorrência de suas características 
geológico-geomorfológicas Localiza-se na parte central da Folha 
SC 22-Y-B, constituindo o prolongamento mais meridional da uni
dade em estudo Liga-se ao conjunto maior por uma faixa de relevo 
mais ou menos baixo, dissecado em formas tabulares do tipo t21 e 
formas convexas do tipo c11 e c21 Estruturalmente corresponde a 
uma significativa área de rochas predominantemente sedimentares 
da Formacão Gorotire, com presença de diques de diabásio e de ro
chas cataclasadas Sua altimetria oscila em torno dos 450 m, em 
suas partes mais elevadas Os topos mais altos são tabulares e re
presentam a menor parcela deste relevo, sendo as superfícies disse
cadas as predominar1tes reprr)sentadas por for mas agucadas do ti
po a 11, seÇJuidas pelas de topos convexos, tipo c 11 e c21 e, em 
menor extensão, formas tabulares tipo t21 Ocorrem ainda agrupa
mentos de mselhetys (Egi) com interpenetracões de corredores do 
nivel mais baixo e plano 

A leste do médio e nlto curso do rio Fresco encontram-se as ser 
ras dos Gtndaus, do Muruté e do lnajá A serra dos Gradaús corres
ponde ao prolons1amento nordeste. da Utlidncle em estudo e ocupa 
parte dn Folha SC 22-V B frata se de uma área muito dissecada 
etll formas ilÇJucadas, sulmwtidclS a forte controle estrutural, devido 
il presenca de diaclasamentos de direção NE-SO As rochas que as 
con1püem s~o pré-cambtinnas (qranitos e qnaisscs) do Complexo 
XinçJu, que compõem lirmbórn o substrato da superfície baixa e 
i!plainada que as rtlterpr~)tletra Este cor1junto de residuais com
ptr)endc msei/Jcrgs qrw foram urupüdos ll:gi) em decorrência ela es
cala utilizada 

A serra do ltlélJ{l crwontra s" a sul da serra dos Gradaus e ocupa o 
SO dél FoiiEo SC 2 ;J-X A Estr' relevo assume ditecão geral SSO-ENE 
tJ sr~ nncontra n1t1ito dis·~Pt:élclo en1 formas aqu~:adas, que acompa

tlllanr a dir"cilo ;J<.<éil do illor:o Tratil-se de uma anticlinal que se en
contra topoqrdfrl:W1H.:nte invertida c sustentada por rochas nleta
mórficas do Grup" Ciriio Pará (Silva et alii, 1974) 

/\t) sul ria ~;(~tt:i (i() lnajá, t-~ncontra-se un1a supP.rfície elevada, ex
!rc~nl<:Hnen1e rl!~;;-~(~C,Hl<-l ern forrn;:Js a~Juçadas e n1uito semelhantes à 
serra dos Cr;J(l;-nrs, t-:strlndo tan1hérn rnntcadas por fortes fr'atura

flllentos sofrido,; pr,lo r omplexo XitlÇJU 

A S<H "'do Mururó, locclii?ada liç)eiramente i\ noroeste da serra elo 
I mqá, ajHe<;P-ntn-sre em forma de un1 enor fll8 ar r; o com abertura vol
taclil pata o or:idente Este relevo, cujas rncl1~s pertencem à Forma
cão Gorotire, apresenta caimento topopt 'lfico para oeste (Est 2 li 
R) A forma de rrelevo predominante nas partes elevadas é tabular 
lt:t), enquanto i\S part"s mais rebaixadas constituem formas aguça, 
das elos tipos a 11 c a21 Este relovo conesponcle a formas resi
d~tais de at1tiqos dobramentos, com rebaixamento topográfico geral 
e ÇJtaduul para oeste, enq~tanto que a leste il variação altimétrica se 
dó rle forrnn brusca, com escarpas estruturais alcantiladas Acom
pcmh<l esta escarpa, de modo liÇJeiramentc paralelo, um alinhamento 
de r:ristas ilssimétricas tipo hoghar:ks com direcão NO-SE e frentes 
voltadas para NE, mas que estruturalmente pertencem ao mesmo 
compartimer1to 

A coberturn vegetal dominante no Planalto Dissecado do Sul do 
Piltá é a FlorP-sta Ombrófila Aberta Estas ocupam de modo indiscri
minado diferentes solos c relevos São encontradas tanto em Solos 
Litólicos como em Porlzólicos Vermelho-Amarelos Recobrem rele
vos aplanados Olf dissecados em formas de topos convexos e/ou 
aguçados A Floresta é encontrada tanto nos topos quanto nas ver
tentes ravinadas l'ssa cobertura generalizada de Floresta está rela
cionada a um clima de qrande pluviosidade (2 000 mm/a), associa
do a um período seco curto (3 a 4 meses) A cobertura veqetal do ti-
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po Savana Parque é encontrada no topo tabular da serra Cubencran
quém Já a Savana ocupa as superfícies tabulares das serras da 
Paz, do Mururé, do Tapirapé e os residuais em cristas, modelados 
em arenito Esta vegetação de Savana relaciona-se a solos pouco 
espessos tipo Litólicos e Solos Concrecionários, associados a ro
chas das Formações Gorotire e Cubencranquém 

2 4 2 -- Planalto Residual do Tocantins 

O Planalto Residual do Tocantins, identificado neste mapeamento, 
está representado por três compartimentos de relevo, que recebem 
as denominações locais de serra do Lajeado e do Carmo, Malhada 
Alta e Maria Antônia, com cota médía de 500 m, atinqindo os 
600 m nas bordas ocidentais do planalto, embora a norte e leste es
sas cotas decresçam até atinqir o mínimo na Folha SC 23 São Fran
cisco O planalto é individualizado pela presença de escarpas abrup
tas, sob a forma de frentes de cuesta (Est 2 111 B) e pela existência 
de superfícies estruturais tabulares (St) Foi esculpido em litoloqias 
constituídas de folhelhos, siltitos e arenitos que fazem parte da bor
da sudoeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba e que são datadas co
mo devonianas (Formacão Pimenteiras) A unidade em pauta apre
senta Solos Concr ecio~ários e cobertura veqetal generalizada de 
Cerrado: 

O bloco mais compacto é composto pelas serras do Lajeado com 
direção S-N e do Carmo, com direção NE-SO O relevo da serra do 
Lajeado, de formas tabulares, se estende amplamente para a Folha 
SC 23 São Francisco, constituindo o primeiro compartimento desta 
unidade Na parte centro-norte deste bloco, identificil se urna área 
dissecada em formas aguçadas (a11 ), com encostas ravinadas e 
vales muito profundos A escarpa oeste de direção N-S, voltada pa
ta o rio Tocantins e denominacléi setta do Lajeado fEst 2 111 A), 
constitui urna frente ele cuestas com escarpas abruptas, que reve
lam a estrutura suborizontal elas rochas da Formação Pimenteiras O 
reverso tem merqulho suave para leste e a superfície adentra a Fo
lha SC 23 São Francisco A Estampa 2 111 B mostra a frente de 
cuestas da serra do Lajeado, com restos de superfícies estruturais 
tabulares (St) Nota-se sobre essas superfícies uma cobertura are
nosa Na porção centro-sul, denominada serra do Carmo, a disseca
cão predominante é de interflúvios tabulares (t32) A borda oeste 
encontra-se totalmente dissecada por erosão remontante, originan
do vales profundos do tipo canyons, descaracterizando neste tre
cho a frente de cuesta A drenagem no reverso é tipicamente den
drítica, comandada pelo rio das Balsas ou Mineiro, afluente pela 
margem esquerda do rio do Sono As vertentes dos vales estão ravi
nadas e, à medida que avançam para leste e nordeste, seu aprofun
damento se reduz progressivamente 

A drenagem que se instalou na borda oeste elo referido comparti
mento assumiu dois comportamentos diferenciados Na parte meri
dional, conhecida como serra do Carmo, é anaclinal, de direção NE
Sü, provocando dissecação intensa, que resultou em vales profun
dos e encaixados do tipo canyons (Fiq 2 ,4) Na parte setentrional, 
denominada serra do Lajeado, é ortoclinal nos altos cursos, com 
orientação longitudinal S-N, enquanto, nos baixos cursos, torna-se 
anaclinal com direção E-0 O exemplo müiS marcante deste ú!timo 
fato é verificado no córreÇJo Lajeado A Estampa 2 111 A mostra 
vãos erosivos na serra do Lajeado 

A serra Malhada Alta, representada por um relevo residual, é o 
segundo compartimento desta unidade, que se acha separada do 
bloco principal (serras do Lajeado e do Carmo) pelo rio Tocantins e 
sua respectiva depressão Trata-se de uma superfície tabular de as
pecto semicircular e interiormente erodida (Fig 2 5) A litolo[Jia cor
responde aos arenitos devonianos assentados diretamente sobre as 
rochas waníticas e gnáissicas do Complexo Goiano Este comparti
mento apesar de bastante erodido pode ser individualizado Forma 
um conjunto isolado que sobressai na topografia, apresentando as 
mesmas feições do conjunto principal Acha-se contornado por es
carpas onde se observam relevos cuestiformes já descaracter izados 
pela erosão Constitui o primeiro alinhamento de cuestas da borda 
oeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba 

A erosão diferencial ao trabalhar esse relevo gerou formas con
servadas, mapeadas como superfície tabular estrutural (St) e for
mas dissecadas t22, t31 e a22 De um modo geral, a cobertura ve
getal é de Cerrado, porém nas áreas dissecadas em formas aguça
das (a22), ocorre o Cerrado Denso. A serra Malhada Alta encontra-



Fog2.4 - Serra do Carmo seccionada por orolundos vales anaclinais. Folha SC.22·Z·B. 

Fog.2.5 - Aspecto oomocírcular da Serra Malhada. folha SC.22·Z·B. Escala 1:250 000. 
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se interpenetrada por superflcie baixa , pediplanada (Epl. O contato 
entre as duas superficies é feito por escarpas com pedimentos no 
sopé, e na sua parte superior vê-se o acamamento e a inclinação da 
estrutura. O ribeirão do Carmo é cataclinal de reverso e se desenvol· 
veu no interior da serra Malhada Alta.' 

O terceiro compartimento compõe-se de blocos isolados da ser· 
ra Malhada Alta e subcompartimen~os como a serr<\ Maria AntOnia, 
serra João Damião e serra do Saco. Possuem feições idênticas ao 
restante da unidade. A serra Maria AntOnia possui escarpas volta· 
das para oeste e as frentes abruptas do leste encontram-se disseca
das. Na margem direita do rio Tocant ins situam-se a serra João Da
mião e a serra do Saco, ambas configurando re levo tabular (132). A 
nordeste e a sudoeste contudo, apresentam formas aguçadas 
la231. 

Numa visão conjunta dos t rês -compartimentos, além da similitu
de de formas, ressaltam-se os alinhamentos dos relevos altos e o di· 
racionamento dos vales que grosso modo têm uma orientação geral 
NE-SO e NO-SE. 

2.4.3 - Planalto do lnterflúvio Araguaia - Tocantins 

A unidade ocupa a parte oriental da área mapeada tendo sido identi
ficada neste mapeamento. Corresponde a um conjunto serrano dis· 
posto no sentido longitudinal, cujo relevo mais representativo é a 
serra do Estrondo. seguida pela serra do Paraiso. Sua distribuição 
espacial faz com que o planalro tenha uma extensão aproximada de 
270 km, enquanto sua largura média não ultrapassa os 40 km. 
Contudo, malgrado sua expressão areolar alongada, atinge altime
trias de até 600 m. Este aspecto é ainda mais ressal tado pelo fato 
de o pla1:1al to ser contornado por depressões, cujas att imetrias mé· 
dias estão em torno de 2 40 m. Assim, a le ste, ele faz contato com 
a Depressão d~ Tocantins e a 'oeste, com a do Araguaia. 

Este planalto, em decorrência de seu posicionamento entre a 
borda ocidental da Bac ia Sedimentar do Parnaiba e as rochas do em· 
basamento, apresenta uma condicionante de natureza litológica, 
muito marcante. Parte dele foi esculpida nos folhelhos, siltitos e 
arenitos da Formação Pimenteiras (Devoniano) e parte foi elaborada 
nos xistos quartzo-feldspáticos. migmatitos e quartzitos do Grupo 
Estrondo (Pré-Camb.riano Inferior). Sobre as litotogias da Formação 
Pimenteiras, o Planalto comporta relevos conservados e disseca· 
dos. Os conservados correspondem a superficies tabulares estrutu
ra is (St) e erosivas (Et) e a superfícies pediplanadas (Ep). Os disse· 

cados configuram topos tabulares de espaçamento interfluvial ge· 
ralmente amplo l t51, t41 e t32}. Sobre esses relevos, 
desenvolveram-se Solos Litólicos e Solos Conc recionários, que sus· 
tentam uma vegetação de Savana Arbórea Aberta . Nas Litologias 
do Grupo Araxá, atuou uma dissecação mais intensa, originanda 
formas de topo aguçado tipo a22, a23 e a34. Esses relevos acham
se recobertos por solos muito pobres, englobados sob a designação 
genérica de Solos litóliéos. Contudo reveste-os uma Vegetação se
cundária, com palmeiras acompanhando os vales. As áreas disseca
das em formas aguçadas. ciue caracterizam as litologias pré
cambrianas, ocorrem de modo continuo, desde o limite norte da 
área em estudo até aproximadamente às nascentes do rio Bananal . 
Nesta área sofre uma interrupção coincidente com a terminação sul 
da serra do Estrondo. Cerca de 1 5 km a sudoeste desta serra ocorre 
outra faixa de relevos aguçados mapeados como a23 e a33. Esses 
relevos se estendem até próximo à cidade de Paraíso do Norte de 
Goiás e foram aqui definidos como serra do Paraíso. 

Em posição paralela às serras do Est rondo e do Paraiso, 
encontram-se relevos tabulares talhados em 'itologias devonianas. 
Os relevos apresentam frentes escarpadas voltadas para o ocidente 
e os topos, posicionados nas mesmas co tas das áreas serranas 
fronteiras (cerca de 600 m). assinalam suave caimento topográfico 
para leste. 

A partir da cidade de Guaraí para o sul ocorrem relevos disseca· 
dos de t opo tabular ou pouco convexizado. com interflúvios amplo~ · 
e drenagem medianamente profunda (t33 e c32 ). 

Na região de M iranorte ocorre uma área de relevos d issecado~ 
(t42 , t41 e t31). mais rebaixados, esculpidos nos sedimentos de· 
vonia~os, constituindo um subcompartimento entre os relevos agu
çados das serras do Estrondo e do Paraíso. Das cabeceiras do ric 
Santa Luzia até o lnterflúvio Mangues - Matança, afluentes da mar
gem esquerda do rio Tocantins. o relevo encontra-se sucessivamen
te alinhado em frentes de cuestas desenvolvidas (Fig. 2.6). Seus re
versos estão voltados para o vale do Tocantins e apresentam partes 
conservadas IEpl e partes com suave dissecação em formas de to
pos tabulares (t22, t42 e t5 1). 

A drenagem, nesta unidade, se restringe aos cursos superiores 
dos tributários dos rios Tocantins e Araguaia. Os cursos princ ipais, 
tanto da vertente oeste como da leste deste planalto, nascem na 
área das litologias pré-cambrianas. Os tributários do rio Araguaia 
apresentam padrão de drenagem dendrltica. Já os afluentes do rio 

fig.26- Frentes de cuesr.s desdobradas e de$c;OO!nuas. Falhe SC. 22·Z·B. Escala 1:250.000. 
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Tocantins desenvolveram uma drenagem cataclinal, com passa
gens em percées elaboradas em rochas sedimentares da Bacia Sedi
mentar do Parnaíba, com vales profundos tipo "V" Na extremida
de sul do planalto, o rio dos Mangues e o ribeirão Matança têm nas
centes em litologias do Pré-Cambriano na área da unidade denomi
nada Patamares do lnterflúvio Araguaia- Tocantins Estes cursos 
de água ao atravessarem os sedimentos devonianos da Bacia Sedi
mentar do Parnaíba abriram amplas percées atingindo as litologias 
pré-cambrianas subjacentes 

2 4 4 - Patamares do lnterflúvio Araguaia- Tocantins 

Identificada no presente mapeamento, a unidade foi assim denomi
nada por apresentar feições de relevos escalonados, corresponden
do a uma estrutura suborizontal de camadas pré-cambrianas (Grupo 
Estrondo) e paleozóicas (Formação Pimenteiras) 

Posicionada na parte rebaixada do lnterflúvio Ara
guaia- Tocantins entre as localidades de Abreulândia a norte e 
Gurupi a sul, apresenta níveis altimétricos entre 300 e 450 m, en
quanto as depressões contíguas têm altimetria que varia de 200 a 
300 m Seu limite norte e ocidental é efetuado pela Depressão do 
Araguaia: A sul e leste é parcialmente contornada pela Depressão 
do Tocantins e, a n,ordeste, entra em contato com os relevos dos 
Planaltos do lnterflúvio Araguaia- Tocantins. 

A unidade dispõe-se em forma alongada no sentido S-N Com
preende um conjunto de relevos escalonados, com degraus parale
los e sucessivos, talhados em litologias pré-cambrianas do Grupo 
Estrondo, constituído de xistos quartzo-feldspáticos, migmatitos e 
quartzitos predominantemente, e em litologias paleozóicas da For
mação Pimenteiras, constituídas de folhelho, siltitos e arenitos As 
frentes desses patamares estão voltadas para oeste e constituem 
escarpas descontínuas e desfiguradas pela atuação erosiva Os re
versos inclinam-se para leste e constituem urna superfície contínua 
bastante dissecada, originando formas tabul~res com drenagem de 
incisão profunda mapeadas como t32, t33 e t34 Sobre esses rele
vos desenvolveram-se Latossolo Vermelho-Amarelo e Solo Concre
cionário, os quais estão revestidos por vegetação de Savana Arbó
rea Aberta 

A feição escalonada com suave caimento para leste reflete um 
condicionamento de estrutura sobre o relevo e perde sua expressão 
para sul Assim, quando as rochas do Grupo Estrondo perdem sua 
continuidade, dando lugar a litologias pré-cambrianas do Complexo 
Goiano, o interflúvio deixa de existir com características de patama
res, passando a formar uma superfície rampeada que coalesce com 
a Depressão do Tocantins 

O padrão de drenagem é predominantemente paralelo, embora 
os rios de primeira ordem se disponham segundo padrão dendrítico 
Dos principais eixos fluviais, os que perte~cem à bacia do Araguaia 
são anaclinais e os que pertencem à bacia do Tocantins são catacli
nais Os subafluentes da última bacia se colocam na situacão de or
ticlinais, fato perfeitamente compatível com a feicão escaÍonada do 
relevo · 

2 4 5 - Planalto dos Parecis 

Esta unidade foi identificada por Melo, Costa e Natal i Filho ( 1978), 
quando do mapeamento da Folha SC 20 Porto Velho Naquele tra
balho, os referidos autores fizeram constar a qualificação sedimen
tar, ao planalto Com o desenvolver dos trabalhos do Projeto RA
DAMBRASIL, Kux, Brasil e Franco I 1979), ao mapearem a Folha 
SD 20 Guaporé, constataram que a unidade abrangia litologias cris
talinas do Pré-Cambriano, de modo que adequaram a titulação ini
cial a uma situação mais abrangente, passando a designá-la Planal
to dos Parecis Este comportamento também foi adotado por Melo 
& Franco I 1980), no mapeamento da Folha SC 21 Juruena A ma
nutenção da denominação nesta área decorre de sua continuidade 
espacial e de similaridade das características descritas por Melo & 
Franco (1980), em relacão ao planalto identificado na Folha contí
gua, a ()este Constitui ~qui seu prolongamento oriental e se apre
senta ligeiramente mais rebaixado e talhado em litologias sedimen
tares da Formacão Araguaia 

O Planalto dos Parecis ocupa o quadrante sudoeste da Folha 
SC 22 Tocantins Corresponde à área drenada pelo alto curso do rio 
Xingue seus afluentes Sua altimetria varia entre 300 e 400 m Es-

ta unidade limita-se a leste pelas escarpas da serra do Roncador,a 
nordeste com os relevos de maior energia do Planalto Dissecado do 
Sul do Pará e a sul estende-se pela Folha SD 22 Goiás. 

As litologias do Terciário-Quaternário dominam esta área, estan
do sotopostas às rochas da Formacão Diamantino de idade pré
cambriana De um modo geral, na·s áreas dissecadas tabulares 
(t51 ), dominam Latossolos Vermelho-Amarelos Na borda oriental 
do planalto, próximo às escarpas da serra do Roncador, ocorrem 
materiais concrecionários em subsuperfície Nas calhas aluviais 
formam-se corredores de Solo Gley Húmico Nos limites norte da 
área ocorrem Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos A cobertura ve
getal generalizada é de Floresta Densa com cipó 

Este planalto apresenta uma fraca inclinação em direção à calha 
do rio .Kingu, correspondendo a um embaciamento local, embora to
do o conjunto possua uma inclinação geral para norte O gradiente 
altimétrico atinge os 50 m no segmento que vai da confluência do 
rio Ronuro com o rio Xingu, até a cachoeira Von Martius, situada a 
jusante deste último 

Ao norte, na faixa de transição dessa unidade com a Depressão 
Periférica do Sul do Pará, nota-se uma gradual mudança na fisiono
mia do relevo No planalto observam-se formas dissecadas, de to
pos tabulares amplos, com drenagem de aprofundamento muito fra
co (t51) Na depressão, a superfície plana que desce do planalto as
sume a condição de assoalho, interpenetrando os relevos residuais 
sem solucão de continuidade As duas superfícies planas entram 
em coale~cência Além disso, as características litológicas e pedo
lógicas, a drenagem e a vegetação são diferenciadas de modo que 
possibilitaram a delimitação rias duas unidades 

O Planalto dos Parecis compreende três feições geomorfológi
cas distintas: as formas de dissecacão suave com espacamento in
terfluvial amplo (t51), as áreas mais dissecadas (t31, t21, c 11) e 
as superfícies conservarias (Ep) 

As formas tabulares t51 ocupam a maior parte da unidade, 
constituindo sua principal característica Os relevos conservados 
(Ep) ocorrem em duas áreas; uma ao sul, na margem esquerda do rio 
Suiá-Missu, adentrando-se pela Folha SD.22 Goiás; outra na parte 
nordeste da unidade Nesta última, observam-se relevos erosivos 
de topo tabular delimitados por escarpas (Et), que se encontram em 
nível mais ressaltado do que a superfície geral do planalto (Fig 2 7) 

Na parte centro-norte da unidade situa-se uma área mais disse
cada com trechos que apresentam topos convexos (c 11) e em 
maior extensão formas de topo tabular t21 e t31 Esse segmento 
corresponde ao divisor de águas entre a bacia do rio Liberrlade ou 
Comandante Fontoura e a do rio Xingu e comporta-se como uma 
faixa de transição entre a área de topos tabulares (t51) a oeste e a 
área conservada (Ep) a leste O rio Xingu e seus afluentes do alto 
curso drenam o planalto nesta seção da Folha SC 22 Tocantins A 
rede de afluentes caracteriza-se por apresentar seus leitos instala
dos em vales de fundo plano, dentro dos quais os leitos se apresen
tam encaixados, com canal retilinizado ou formando ângulos brus
cos, enquanto em suas margens se observam inúmeras lagoas (Fig 
2 8). A cobertura vegetal se constitui de gramíneas Estes vales 
destacam-se na paisagem em função de sua cobertura vegetal ras
teira (Est 2. IV B) que contrasta com a de Floresta Estacionai Semi
decidual do restante da área, e da existência de uma pequena ruptu
ra de declive na baixa vertente. 

Na extremidade leste do planalto, o rio Liberdade ou Comandan
te Fontoura difere dos demais rios da bacia do Alto Xingu por apre
sentar curso anõmalo em relação à superfície do planalto Ele nasce 
no reverso das escarpas que assinalam a serra do Roncador, borda 
oriental do planalto (Fig 2 9) E ao invés de se afastar dela segue 
paralelamente a escarpa até atingir a Depressão Periférica do Sul cio 
Pará No trecho inicial tem direção SSE-NNO e aí bordeja a secção 
mais dissecada e mais festonada das escarpas da serra A seguir in
flete para norte aproximando-se das escarpas, que neste trecho são 
menos expressivas e perdem o caráter de festonamento Daí em 
diante, deixa o planalto e drena a superfície conservada da depres
são, até desaguar no rio Xingu 

No lnterflúvio Liberdade ou Comandante Fontoura- Xingu, onde 
se situa a área mais dissecada da unidade, a rede de drenagem apre
senta padrão dendrítico Neste interfluvio, a quase totalidade da 
drenagem que converge para o rio Liberdade ou Comandante Fon
toura é mais densa e seus rios mais extensos A drenagem voltada 
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Fig.2.7 - Residuais de topo tabular no Planalto aos Parecis. Folha SC.22·Y·B. Escala 1:250.000. 

Fig.2.B - Vales de fundo plano com lagoas circulares e semicirculares. Folha SC.22-
Y -C. Escala 1:2 50.000. 

para o Xingu é menos densa, mas os rios ti!m expressivas planícies. 
desenvolvidas em vales de fundo plano. 

O Planalto dos Parecis apresenta um contraste marcante entre 
seus limites norte e leste. Os do norte são de difícil identif icação, 
enquanto os do leste apresentam-se muito nít idos sob a forma de 
escarpas. 
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2.4.6 - Depressão Perifér ica do Sul do Pará 

Esta unidade foi identificada. inicialmente. por Boaventura ( 1974). 
quando do mapeamento da Folha SB. 2 2 Araguaia e par te da Folha 
SC .22 Tocantins. Posteriormente. a unidade foi registrada por Bar· 
bosa. Rennó e Franco 11 974 ); Ventura, d ' Ãvila e Barbosa ( 19751. 
M elo & Franco 11981 1. nas Folhas SA.22 Belém, SB.21 Tapajós e 
se. 2 1 Juruena. respectivamente . 

Na área est udada, a unidade ocupa o quadrante noroeste. 
Limita-se a leste com o Planalto Dissecado do Sul do Pará; a sul, 
com o Planalto dos Parecis; a norte. constitui um prolongamento da · 
Folha SB. 22 Araguaia; e a oeste, coalesce com a Depressão Inter· 
planáltica da Amazônia M eridional e se estende para a Folha SC.21 
Juruena. 

O conta to da depressão com as demais unidades é geralmente 
feito por ressa ltas topográficos. que marcam as bordas dos planal· 
tos. Fogem a essa situação as zonas de contato c om a Depressão 
lnterplanált ica da A mazônia Meridional e com o Planalto dos Pare
eis. No primeiro c aso. há a coalescência da unidade com a termina
ção leste da Depressão lnterplanált ica. Esta depressão. aliás. não 
será tratada a nível de re latório, devido à inexpressiv idade geográfi· 
cada mesma . Contudo, f igurará na cartograf ia geomorfológica. pa· 
ra registrar a terminação da unidade. Já o contato com o Planalto 
dos Parecis é marcado por uma superfície topográfica suave onde 
não se percebe nitidafTlente a passagem para litologias do Planalto 
dos Parecis. Também a drenagem se apresenta encaixada e com 
soleiras. enquanto no planalto as calhas são largas com cursos 
meândricos e comportam material fino. 

A Depressão Periférica do Sul do Pará caracteriza-se por const i
tuir uma extensa superfície rebaixad<J freqüentemente in terrompida 
por relevos residuais. A superfície apresenta uma altimetria em tor
no de 250 m , decaindo levemente em direção norte. Foi elaborada 
em litologias pré-cambrianas do Complexo Xingu. sobre as quais se 
desenvolveram Solos Pod7ól icos Vermelho-Amarelos. Recobre-a 
uma vegetação de Floresta Ombr6f ila Aberta e subordinadamente 
Floresta Densa. 



l:sta ,área rebaixada, apresenta feicões de relevo dissecado e 
coq~efYi!dO, A dissecação comporta so.bretudo.i o.rmas de topo con
vexo (c31 e c21 I e subordinadamente formas tabulares (t41 e 
t31 1. Apesar da grande extensão de áreas diS$êcadas. a drenagem 
.é. po~JcO. aproful')dada e nas áreas ónde ainda· não chegou a agir de 
tato, a superficie se mantém conservada. Embora a superfície da 
depressão tenha uma altitude próxima dos 2 50 m. os re levos resi· 
duais que a pontilham podem atingir até 500 m. Esses relevos 
apresentam-se isolados ou agrupados, constituindo formas diver
sas como pontões. inselbergs mapeados como Egi (Fig . 2 . 1 OI, rele· 
vo.s tabulares !Etl. cristas. algumas das quais assimétricas consti
tuindo hogbacks, Embora ocorram generalizadamente em meio à 
depressão. concentram-se no centro-oeste da mesma, nas áreas 
marginais ao rio Xingu, a partir da cachoeira Von Martiuspara jusan
te. Esses relevos residuais fazem parte do Planalto Dissecado do Sul 
do Pará e, nas proximidades do contato com o Planalto dos Parecis, 
apresentam dimensões muito expressivas, conforme se pode obser· 
var no mapa geomprfológico. Estão relacionados a litologias pré· 
cambrianas diversas. sejam da Formação Gorotire. Cubencran· 
quém, lriri ou Granitos Intrusivos (vide 1 - Geologia). Suas verten· 
tes. em geral. apresentam forté declividade, mas por vezes compor-

tam pedimentos (Epd). nem sempre mapeáveis devido à escala ao 
milionésimo. Reveste-as. uma vegetação de Floresta OmbrOfila 
Aber.ta. enquanto nos topos dos relevos residuais ocorre a Savana. 
eve"mualmente interrompidos por afloramentos rochosos. 

A depressão é drenada por rios p.ertencentes à bacia hidrogréfica 
do Xingu, como o rio lriri e seus afluentes Chiché e lriri Novo. O rio 
Xingu mostra em sua trajetória quebras sucessivas de direção no 
curso. formando cotovelos. d.émonstrando a adaptação do mesmo 
à est rutura. Também ocorrem trechos de superimposições, onde a 
estrutura se encontra seccionada. De um modo geral. os rios se di· 
recionam para norte. Seus leitos são encaixados e a drenagem de 
menor porte obedece a um padrão geral dendrít ico. Apenas os rios 
Xingu, lriri, Chiché e lriri Novo apresentam faixa de planície (Apf). 
Dessas, a mais expressiva é a· do rio Xingu. Esse rio comporta diver· 
sas ilhas em seu leito. Contudo. nem todas resl tltam de deposição 
fluvial. Algumas delas constituem afloramentos rochosos <Est. 
2.1V AI. Também é freqüente a presença de cachoeiras interrom· 
pendo o perf il linear do leito. As mais importantes são a cachoeira 
Von Martius, que marca a transição da depressão para o planalto. a 
cachoeira e a corredeira de Pedras (Est. 2 .1X 81. a corredeira da Paz. 
a cachoeira Xibião e a do Ubá. 

Fig 2.9 - Esca•pa da Serra do Ron~dO< na bO<da le5t•• do Planalto dos Parecos. Folha SC.22·Y·D. Escala 1:250.0ÕO. 

F1Q.2.10 - fnseloorgs na Oe!><essào Perilé<ica do Sul do Patá. fotla.SC.22 v A Escata 1.250.000 
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2. 4 . 7 - Depressão do Araguaia 

A Depressão do Araguaia constitui um prolongamento meridional da 
Depressão Periférica do Sul do Pará. A modificação de sua titulação 
decorre do fato de já não ter, aqui, as caracterlsticas que a defini
ram inicialmente. Quando a ela se referiu pela primeira vez, Boaven
tura ( 19 7 4 1 caracter izou numa fa ixa de circundesnudação periféri
ca às bacias sedimentares do Parnaíba e da AmazOnia. Posterior
mente, Ventura. D ' A vila e Barbosa (1 9751 e Melo & Franco f 19801 
a estenderam até as escarpas da serra do Cachimbo, posto que ali 
persistiam suas características iniciais. Neste mapeamento, a de
pressão se estende pronunciadamente para sul, circundando os de· 
pós i tos recentes da Planície do Bananal e neste percurso dois fatos 
ocorrem. Ela perde sua qualidade de periférica e transcende o Esta· 
do do Pará, passando a margear o vale do rio A raguaia. Estes fatos 
foram decisivos na alteração de sua t itulação inicial. embora não ha· 
ja entre elas solução de continuidade. limita-se a leste com as uni
dades Planalto do lnterflúvio Araguaia - Tocantins, Patamares do 
lnterflúvio Araguaia - Tocantins e Depressão do Tocantins. A oes· 
te, faz contato com o Planalto dos Parecis e interpenetra os rele· 
vos residuais do Planalto Dissecado do Sul do Pará. A sul, estende· 
se pela Folha contígua SD.2 2 Goiás. 

Apesar de ocorrer longitudinalmente entre planaltos. não pode 
ser t ida como t ipicamente interplanáltica, dada a grande fragmenta· 
çlio do planalto dissecado e a própria descaracterização das escar
pas que assinalam os planaltos do setor oriental, bem como a coa
lescência desta depressão com a Depressão do Tocantins a sudes· 
te. O trecho noroeste da depressão, compreendido entre o bloco 
mais compacto do Planalto Dissecado do Sul do Pará e as serras do 
Mururé, do Matão e dos Gradaús, tem caráter intermontano, sendo 
este trecho drenado pela bacia do rio Fresco. Ressalta-se a f uma for
ma ci rcular erodida, próxima às serras do Mururé e do lnajá. 

A depressão compreende uma vasta superfície rebaixada IEst. 
2 .V AI com altimet rias que variam de 200 a 300m. Acha-se mais 
conservada IEpl a oeste do rio Araguaia. Porém no rest ante da uni
dade observa-se relevo suavemente dissecado em formas de topo 
convexo (c21. c3ll e formas de topo tabular(t31 , t 41 1. embora no 
setor ocidental encontre-se pouco mais dissecada (Fig. 2 . 111. A to
nalidade escura refletida pela imagem de radar (Folhas SC.22-X·Dl 
corresponde a uma área bastante dissecada, originando formas 
convexas tipo c32 e c23 (Est. 2 .V Bl. Nos vales aprofundados que 
dissecam a área ocorrem faixas contínuas de floresta-de-galeria. 
Sobre os interflúvios desse trecho dissecado ocorre uma cobertura 
de seixos angulosos e mal calibrados, que forma um verdadeiro pa· 
vimentonentritico !Est. 2 .VI Bl. Este fato, aliado à vegetação rare
fei ta, é o responsável pela tonalidade escura da imagem de radar. 

A unidade em questão envolve litologias variadas. porém predo
minantemente pré·cambrianas do Complexo Xingu e Grupo Tocan
tins. Em locais restritos encontram-se rochas do Grupo Estrondo e 
da Formação Diamantino. de idade pré-cambriana. 

O~ Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos e Concrecionários são 
predominantes na área e subordinadamente ocorre o l atossolo 
Vermelho-Amarelo sobre os quais se desenvolveram, respectiva
mente, vegetação de Floresta Ombrófila Aberta e Savana. 

Esta depressão é drenada pela bacia do Araguaia, embora na 
parte noroeste note-se a interferência da bacia do Xingu, através da 
atuação do rio Fresco, seu afluente. Fazem parte da primeira bacia 
os rios: lnajá, Campo Alegre, ribeirão AntOnio Rosa. ribeirão Cri· 
sós tomo e rio Arraias do Araguaia. Esses rios silo muito pouco apro
fundados e apresentam estreitas faixas de planície, só mapeáveis 
nas proximidades da confluência com o rio Araguaia. Todos esses 
rios correm paralelamente entre si. Excetua-se a esta regra o rio Ar
raias do Araguaia, cujos formadores procedem da serra dos Gra
daús que segue trajetOria diferente. Este rio inicia seu curso no rumo 
NO-SE, depois inflete-se para 0 -E e por f im para SO-NE, até desa
guar no rio Araguaia, já fora da área mapeada. 

As drenagens de terceira e quarta ordens têm padrão geral den
drftico. Contudo, observou-se em alguns tributários do rio Tapirapé 
(Folha SC.22-Y-Dl uma anomalia do t ipo dendrltico com enclave ra
dial anular. O arco descri to pelo formador do rio Tapirapé é pouco si
nuoso mas. localmente, apresenta cotovelos e meandros comprimi
dos. A faixa de aluviões recentes é expressiva, comportando uma 
exuberante vegetação de mata. Por outro lado, a parte da depres· 
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silo, compreendida entre o Planal to do lnterflúvio Araguaia 
-Tocantins, Patamares do lnterflúvio Araguaia - Tocantins 
e Rio Araguaia, é drenada por uma rede de afluentes e subafluentas 
desse rio, comandado pelos rios Piranhas, Caiapó, Bananal, das Bar
reiras e outros de menor expressAo. Suas planícies aluvionares silo 
estreitas e o padrlo de drenagem é predominantemente dendrttico. 

2 .4.8 - Depresslo do Tocantins 

Definiu-se como Depressllo do Tocantins o corredor deprimido do 
vale do rio Tocantins que ocupa quase toda a parte leste da Folha 
SC.22 Tocantins. A unidade constitui um conjunto homog&neo, 
com altimetria de 200 a 300 m. 

Em mapeamentos anteriores (Folhas SB.22 Araguaia, parte da 
SC.22 Tocantins e SC. 23 Silo Francisco), a depressA o recebeu a 
adjetivaçilo de Ortoclinal do Médio Tocantins. Isto se devia li sua 
posiçllo em re laçAo lls escarpas cueatiformes do Planalto Sedimen
tar Piauf- Maranhl!o (Barbosa; Boaventura; Pinto, 19731. e ao fato 
de ocorrer transversalmente à estrutura monoclinal qve a truncava. 
Na área mapeada a unidade se estende para leste e para sul, pene
trando respectivamente nas Folhas SC.23 Slo Francisco e SC.22 
Goiás, até atingir o alto curso do rio Tocantins. E nesta expanslo 
para sul a estrutura monocllnal desaparece, limitando-se a alguM 
vestlgioa assinalados pelo escalonamento da alguns relevos, a d6 
lugar a litologiaa diferenciais. Em dacorrtncia desses fatos, optou
se pela eliminaçlo da qualificaçlo Ortoclinal do Médio Tocantins, 
adotando-se a designação mais abrangente dca Dapresslo do To
cantins. 

A unidade apresenta relevo de diaaecaçAo suave, predominando 
extensivamente as fotmas tabulares (ti , com grande diversidade da 
expressilo areolar (t51 , t41, t31, t21, t11, t42, t32 e t22). Em 
menor escala, ocorrem trechos de relevos aplanados ainda conser
vados (Ep). Essaa aeç6es aplanada• bordejam éreas serran11 (aerra 

Fig.2.11 - Rele-.o diSsecado em tocm as COI'IIIe~as com cobetrura dendrhica. Folha se 
22-X-B. Escala 1·26() 000 



Santo AntOnio, serra Malhada Alta e serra do Lajeado), ou mesmo 
trechos marginais ao rio Tocantins. 

Da superflcie rebaix01da e suavemente dissecada que caracteriza 
a depressão emergem blocos de relevos residuais regionalmente 
conhecidos por serra Malhada Alta, serra Maria Antônia, serra San· 
to AntOnio e outros de pouca expressão areolar. fato que o mapa 
geomorfológico ressalta bem. Os referidos residuais fazem parte da 
unidade Planalto Residual do Tocantins. 

Na mesopotamia Tocantins- Manoel Alves da Natividade, 
destacam-se grupamentos de lagoas em áreas baixas, planas, mais 
úmidas que a superffcie circundante (Aaí) e sem ligação com a dre
nagem atual, perene e organizada (Est. 2.VIII 8). 

Pela imagem de radar. nota-se que o rio Tocantins, ao entrar na 
área mapeada, tem direção sul-norte. Nas proximidades da serra 
Santo AntOnio inflete para NE acompanhando o direcionamehto es· 
trutural da serra. Ao receber o rio Manoel Alves da Natividade, nas 
proximidades da serra João Damião (Est. 2.VII A), o rio Tocantins 
se superimpôe às estruturas pré-cambrianas Intrusivas lpueiras e do 
Grupo Santo AntOnio, formando uma passagem epigênica (Fig. 
2. 12). ·o rio secciona as litologias do Grupo Santo AntOnio e as lns· 
trusivas lpueiras das serras Santo AntOnio e João Damião, onde sua 
estrutura é bem visível. Após a abertura dessa passagem epigênica. 
o rio toma rumo norte superimpondo-se às camadas sedimentares 
paleozóicas. Este grande eixo fluvial está bem encaixado e tem bar
rancas fngremes, onde se observam vários nlveis de terraços. 

O rio Tocantins, eventualmente, apresenta bancos de areia ao 
longo do seu leito e freqüentemente o seu curso é interrompido por 
travessões, cachoeiras e corredeiras. Os exemplos mais marcantes· 
desse fenômeno são dados pelos travessões Tartaruga, das Pedras, 
Penha, do Jacaré, Surubim e Capivara; pelas corredeiras dos Ca
noeiros e do Cachimbo e pelas cachoeiras Carreira Comprida e do 
Lajeado, entre outras. Estes fatos fazem com que o curso do rio To
cantins guarde uma certa semelhança com o do rio Xingu, na De-

pressão Periférica do Sul do Pará, ambos caracterizados pela pre
sença de cachoeiras, corredeiras e ilhas rochosas. Por outro lado, is· 
to também estabelece umà forte diferença entre esses rios e o Ara
guaia, que apresenta uma calha fluvial mais larga e mais livre de 
obstáculos. Neste último, as interrupcões do leito são relacionadas 
ao próprio trabalho fluvial, caracteriz;;ndo-se pela formação de ban· 
cos ·de areia e ilhas essencialmente aluviais mapeadas como Apf. 

De modo geral o padrão de drenagem é retangular e os vales são 
relativamente incisos. Na área de litologias paleozóicas, percebe-se 
o modelado de vertentes suaves com declividade claramente volta· 
da para o eixo do rio Tocantins em sistema de rampa bem definido. 
A vegetação dominante é de Savana desenvolvida sobre Latossolos 
Vermelho.-Amarelos e Areias Quartzosas. 

Em trabalho de campo observou-se concreção em forma de blo
cos, nódulos e bancadas recobríndo o piso desta depressão (Est. 
2.VIII AI. 

2.4.9 - Planície do Bananal 

A unidade constituí uma ampla faixa deposicional relacionada ao 
curso do rio Araguaia, localizada na parte centro-sul da área mapea· 
da. Os depósitos que a constituem apresentam uma distribuição es
pacial em forma afunilada para o norte com uma parte mais larga 
voltada para o sul. A superfície deposicional possui uma área de 
aproximadamente 300 km, no sentido longitudinal. por 200 km, na 
parte mais larga e se projeta para o sul, adentrando a Folha SD. 2 2 
Goiás. 

A denominação de Planície do Bananal decorre da combinação 
de diversos elementos geomorfológicos: 
- dominância de superfície muito plana, tanto no interior da ilhil co
mo em suas áreas limítrofes; 
- ocorrência de sedimentação recente através de inundélcões pe
riódicas; 

Fog.2.12- Passagem epigênica do rio Tocantins. Folha SC.22-Z-D. Escala 1:250.000. 
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- existência de drenagem anastomOtica. marcas de paleodrena
gem. canais abandonados e lagoas circulares; e 
- a grande expressivídade da ilha do Bananal dentro da unidade. 

A Planície do Bananal possui uma altimetria média entre ioo e 
220m e se acha contornada pela unidade da Depressão do Ara
guaia. cuja altimetria é de 240 m . As duas unidades diferem entre 
si. tanto pela f isionomia. quanto pela dinãmica dos processos 
atuantes. O contato entre elas é muito nítido e se faz de diferentes 
modos. A oeste, caracteriza-se por uma passagem em rampa. Ales
te, é um pouco mais acentuado. E a sudeste, nas proximidades da 
cidade de Formoso do Araguaia, o contato é marcado por forte rup
tura de declive, com desnível de 30 m, em barranca muito retillnea. 

A Planície do Bananal extravasa os limites da extensa ilha que 
lhe deu o nome. Abrange também as áreas planas que margeiam os 
canais dos rios Araguaia, Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés, 
Tapirapé e Formoso. 

A drenagem. de modo geral, orient a-se no sentido sul-norte. 
Excetua-se à regra o rio Tapirapé, afluente da margem esquerda do 
rio Araguaia. que tem direção SSO-NNE. No interior da ilha do Bana
nal, a drenagem apresenta a mesma orientação geral S·N e os cur
sos de água são todos afluentes do Braço Menor do Araguaia ou rio. 
Javaés. 

Em função da dinamica fluvial e dos aspectos fisiogréficos que 
esta planície apresenta, definiram-se basicamente dois comparti· 
mentes geomorfoiOgic os CFiy . 2 . 13): a planície fluvial propriamente 
dita IApf) e as áreas d e acumulação inundáveis IAail. 

A planície fluvial propriamente dita corresponde à faixa de sedi· 
mentos marginais aos principais cursos de água . Este compartimen
to é caracterizado pela presença de lagos de barragens, lagos de 
meandros. meandros colmatados e diques fluviais . Também são 
freqüentes a presença de ilhas e a formação de bancos de areia de 
grande extensão. no leito do rio. Nota·se uma certa diferença de as
pec to e comportamento entre os rios de pequeno porte. como os 
roos Riozinho. Xavantes ou das Vertentes. e os de maior expressão 
como o Araguaia c o Brac o Menor do rio Araguaia ou rio Javaés. A 
drenagem secundária ó essen c ialmente m eândrica . Jâ nos rios 
maiores, o curso f luvial apresenta segmentos muito retilíneos inter
calados com trechos mais sinuosos. No rio Araguaia, observou-se 
que nos trechos retilineos uma margem é sempre escarpada, en
quanto a outra se apresenta mais suave . A margem íngreme. por 
vezes, assinala a presença de terraços fluviais (Etfl e via de regra 
apresenta espesso pacote de concreções ferruginosas em subsu
perflcie IEst. 2.XI AI. Em contraposição, nas margens mais suaves 
ocorrem deposições de granulometria mais fina, que originam praias 
e/ou d iques f luviais. Os diques. não raro, ocupam uma posição alti
métrica superior à de alguns interflúvios mais importantes da unida· 
de. A margem esquerda do rio Araguaia, em trabalho de campo, 
observou-se a presença de dois pequenos morros alongados e dis· 
postos paralelamente entre si e transversalmente ao leito fluvial , em 
meio aos quais se instala a localidade de São Félix do Araguaia. Os 
morros são constituídos por areia fina, cujos topos se encontram 20 
a 30 m acima do nível da água. Trata-se de dois diques fluviais que 
t iveram suas extremidades seccionadas pelo rio. 

Do que se pooe observar. os elementos que caracterizam esse 
compartimento estão estreitamente relacionados à dintlmica fluvial. 

O segundo compartimento compreende as áreas de acumulação 
inundáveis mapeadas como Aai (Est. 2.XII A). Essas áreas corres
pondem a interflüvios muito baixos e sujeitos a Inundações periódi· 
cas. As inundações assumem aspecto peculiar. pois decorrem de 
águas pluviais que originam lâminas de água bastante lfmpida e des· 
v inculada da drenagem exorréica. contrariamente ao compartimen
to anterior, que é essencialmente vinculada aos períodos de cheias 
fluviais. Essas áreas de acumulação inundáveis são constituídas, 
em maior parte. por solos argilosos relativamente compactados. As 
11r91las têm coloração escura na superfície e passam a amarelada 
com mosqueamento em vermelho a partir de um metro· para baixo. 
Sob elas ocorre um pavimento de concreções ferruginosas. imper
meável. O solo argiloso, as concreções ferruginosas subsuperfi · 
r. iais, a declividade praticamente nula do terreno e a inexistência da 
rede de drenagem amplamente hierarquizada fortalecem o caráter 
inundacional pluvial desta secção da umidade. Os solos são variá· 
v eis, mas todos revelam a forte interferência da água em sua formn
c-ilo. Na linha de contato entre a Depressão do Araguaia e a Planíc ie 
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Fog.2.13 - Planices IWais e áteas if'lterllwiais de inundaçlo P8riódca. Foha.SC.22·Z· 
C. E,.;ata 1:250.1XX>. 



do Bananal, observam-se lagoas circulares ou semicirculares ern cu· 
ja periferia se desenvolvem Areias Quartzosas Hidromórficas c omo 
foi verificado em trabalhos de campo. Nas planícies aluviais 
encontra-se o Solo Glev Pouco Húmico. E no rest ante da unidade 
IFig. 2. 1 4 ) ocorrem as Lateritas Hidromórficas, que constituem uni
dade pedológica mais importante. 

A cobertura vegetal para o conjunto da unidade sofre v ariações 
c om as diferenças pedológicas e a intensidade das inundações. As
sim, a Floresta com espécies de grande e médio porte é encontrada 
sobre Laterita Hidromórfic a Distrófica, onde as inundacões são me
nos intensas e nas Areias Quartzosas HÍdromOrficas ein função de 
melhor drenagem e aeração destes solos, portanto, nas proximida
des de algumas das grandes lagoas ao longo das planícies aluviais 
recentes (Apf) e em manchas isoladas nos interf lúvios. A vegetação 
de Savana Parque representa a pr incipal fisionomia vegetal da uni 
dade (Est. 2.XII Bl, ocupando extensivamente os baixos interflú· 
v ias. A Planlcíe do Bananal tem como característica preponderante 
a presença m arcante e generalizada das termiteiras, povoadas por 
espécies arbust iv as da Savana. onde os solos são do tipo Laterita 
HidromOrfica e as inundaçOes ocorrem com mais freqüência. A ve
getação de gramlneas se desenvolve em canais e lagoas em proces· 
so de c olmatagem e nos trechos interfluviais onde as inundações 
são mais prolongadas (Est .2. Xtl A). 

Fig.2.14 - Áreas lnterlluviais de inundaçao oeriódica prolongada. Folha SC.22 -Z·C Es· 
cala 1:250.000. 

2.5 - EVOLUÇÃO DO RELEVO 

A área mapeada é constituída por litologias muito antigas e grande 
parte da mesm a encontra-se recoberta por v egetacão de Floresta. 
Estas duas variáveis, por si só, constituem um conjunto de dificul· 
dades. quando se pretende chegar à reconstituição do relevo da 
área. Neste sentido, o apoio bibliográfico dos estudos referentes à 
área e às reg iões circunvizinhas consti tuiu suporte de g rande valia 
para esclarecer questões. onde a distância temporal consti tuí gra·n
de obstáculo ao entendimento do relevo. 

As pesquisas realizadas na área most raram a existência de fei
ções geomorfológicas herdadas. superpostas por morfogênese 
atual. Por outro lado, a imagem de radar revelou a existência de ex· 
tensas superfícies aplanadas, contribuindo decisivamente para defi 
nir a f isionomia atual do relevo. Estas superfícies serão tratadas das 
mais antigas para as mais recentes. Este tratamento objet iv a forne 
c er o quadro geral da paisagem, onde se desenvolveram f enômenos 
mais recentes de natureza diversa. conforme serão an alisadas o por
t unamente . 

2 .5 . 1 - Aplanamento de topo 

O fato de haver superfícies alteadas com variações altimétricas, os· 
cilando entre 4 50 e 750 m, distribuídas na área mapeada, permite 

considerar essas superfíc ies elevadas como nível de cimeira regio
nal. a qual se encontra interpenetrada por am plos corredores rebai
xados. Esses relevos pertencem às unidades geomorf ológicas defi 
n idas como Planalto Dissecado do Sul do Pará, Planalto Residual do 
Tocant iM e trechos mais elevados do Planalto do lnterflúvio 
Araguaia - Tocantins. 

O Planalto Dissecado do Sul do Pará c onst itui um maciço resi
dual. muito fragmentado. fa lhado e dobrado, esculpido em rochas 
pré·cambrianas da Formação lriri (rio litos, riodacito, dacito e andes1· 
tos). e da Formação Goroti re e Cubencranquém (arenitos, siltitos, 
cherts e arcóseos). 

O conjunto mais expressivo dessa unidade· é representado pela 
serra Cubencranquém. A part ir deste acidente. observa-se pa raS e 
SO rebaixamento topográf ico do relevo. A serra apresenta topo 
aplanado, ligeiramente em baciado. c om cobertura vegetal de Sava· 
na Parque. é contornada por um sistema arqueado de escarpas assi· 
m étricas, de f rentes externas v oltadas para leste e para oeste. A es
carpa leste é destitulda de c obertt1ra florestal e apresenta cornija, 
c om visível mergulho das camadas para oeste, originando relevo 
monoclinal do t ipo cuesta . na qual o rio Cubencranquém abriu urna 
percée anaclinal (Fig. 2. 31. O conjunto serrano é cortado pelo rio 
Riozinho, que funciona como coletor da drenagem local. No campo 
de pouso de Cubenc ranquém, na aldeia dos índios Caiapós, 
observou-se a existência de depósi tos arenosos sem ligação com a 
drenagem. A conf iguração embaciada deste grande acidente deve 
ter favorecido uma fase de endorreismo na área, que explicaria a po
sição interf luvial desses depósitos. A presP.nça das areias, no entan
to, está relacionada com a remobilização do próprio arenito que 
compõe a serra. 

Na frente da escarpa oeste, predominam formas aguçadas, es
culpidas em rochas vulcânicas e cortadas por vales profundos, do t i
po canyon, revestidos por vegetação de Floresta. Nos topos desses 
relevos verificou-se a existência de blocos rochosos e se observou 
q ue a est rutura est ava truncada. 

A indicação de uma drenagem endorreica pretérita, seguida de 
deposições arenosas, e a existência de relevos aguçados circunvizi
nhos, com topos re t ilinizados e com níveis correspondentes. reve 
Iam a ocorrência de uma fase erosiva geradora destes fatos. onde o 
c lima deveria ser mais seco que o atual. 

No prolongamento sul deste planalto a paisagem é mais caótica, 
heterogênea e muito recortada. Os topo s do relevo são geralmente 
planos; entre.tanto, quando observados em deta lhe. percebe-se-um 
certo grau de irregularidade. 

A serra do Taplrapé constitui a extremidade su l do planalto. com 
formas que valiam entre tabulares e agucadas e seus flancos exter
nos exibem vertentes íngremes e retilinizadas. com alguns entalhes 
em garganta sugerindo passagens epigênicas. 

A manutenção do nível de topo da serra de Cubencranquém e 
das formas aguçadas que a circundam, nos relevos tabulares ou 
aguçados da serra do Tapirapé, sugere que o aplanamento por pedi 
pia nação atuou em am bas as serras. 

No centro-norte encontra-se a serra do Mururé que faz parte do 
conjunto serrano em questão. A serra apresenta feição tabular con· 
tornada por formas aguçadas. Embora suas camadas mergulhem 
f ortemente para sudoeste, a regularidade do topo dificulta a demar
cação de linhas de cuestas ou hogbacks. Isto permite concluir que 
sua elaboração está mais vinculada a uma ativ idade erosiva do que 
à estrutura, e que resultaria de t runcamento. Por outro lado, a pre· 
$ença de um dique em forma de crista residual na superfície do rele
vo indica c laramente a atuação de um processo de erosão diferen
c ial na área. A serra é recoberta por vegetação de Savana, embora a 
superfície rebaixada que a contorna seja florestada. Além disso. 
ocorrem sobre ela blocos rochosos de arenito. Este fato é indicati
vo de que a erosão diferencial ocorreu ern clima agressivo de esta
ção seca prolongada , provavelmente o mesmo que presidiu a pedi
planaç ão nas serras anteriormente descritas. 

A análise da inter-relação da geologia, com os solos, a vegeta
ção e o relevo, revelou diferentes e sugestivas combinações entre 
as variáveis analisadas. Nas áreas constituídas de areni to, predomi
nam as formas tabulares, nas quais se desenvolveram Solos Litóli· 
cos e Concrecionârios, com rochas expostas. recobertas por vege
tação de Savana. Porém nas éreas de rochas vulcânicas, os solos 
são Litóllcos e florestados e as formas de reievo que predominam 
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são aguçadas Como os relevos revestidos por Savana e portadores 
de concreções não encontram resposta para sua formação no clima 
atual úmido, são indicativos de que, em tempos pretéritos, a área 
devia estar submetida a um clima mais seco que o atual e com alter
nância de duas estações, possivelmente um clima de Savana, tipo 
Aw, segundo a classificação de Kõppen Se por um lado as concre
cões funcionam como um registro indicador de alteracões climáti
~as, por outro elas constituem elemento de grande importância na 
preservação da superfície. Considerando, assim, que essas concre
cões traduzem a existência de um clima com estacões alternadas, 
~ntende-se que as mesmas funcionam como depó~itos de cobertu
ra dessa pediplanação. 

No lnterfluvio Araguaia- Tocantins, representado pelas serras 
do Estrondo e do Paraíso, tem-se um planalto dissecado de pequena 
expressão areolar, porém de grande expressão linear, diferindo bas
tante do planalto anteriormente descrito (Planalto Dissecado do Sul 
do Pará) Aquele planalto, além de muito fragmentado, apresenta 
localmente feição circular (serra Cubencranquém) Este relevo inter
fluvial foi esculpido em rochas pré-cambrianas do Grupo Estrondo, 
parcialmente recobertas por sedimentos paleozóicos Nos terrenos 
pré-cambrianos, mais resistentes, formaram-se relevos dissecados 
de topo aguçados, contrariamente ao que ocorre nos trechos reco
bertos pelos sedimentos paleozóicos, onde o relevo é mais tabular 
A extremidade do planalto tem configuração de um relevo monocli
nal do tipo cuesta, cuja frente está voltada para oeste, com o mer
gulho das camadas para leste, em direção ao interior da Depressão 
do Tocantins A drenagem fez grandes incisões nesse sistema de 
relevos monoclinais, a ponto de provocar o fracionamento do paco
te sedimentar, donde as cuestas estão hoje muito desmanteladas e 
desfiguradas. Os topos mais altos das formas aguçadas da serra do 
Estrondo têm nível altimétrico em torno de 500 a 600 m, o que 
possibilita uma correlação altimétrica desses topos com o nível ana
lisado no Planalto Dissecado do Sul do Pará 

Na parte oriental da área em estudo, o mapa geomorfológico res
salta blocos residuais, cuja altimetria varia de 500 a 600 m Estes 
foram denominados como Planalto Residual do Tocantins, o qual 
engloba as áreas serranas Malhada Alta, do Lajeado, Maria Antônia 
e outras de pequena expressão espacial 

A serra Malhada Alta e o trecho terminal do Planalto do lnterflú-. 
vi o Araguaia- Tocantins formam conjuntos bastante erodidos e 
constituem o primeiro e descontínuo alinhamento de cuesta da Ba
cia Paleozóica do Parnaíba Seus reversos mergulham suavemente 
para o eixo do rio Tocantins. A serra Malhada Alta encontra-se bas
tante seccionada pela drenagem, de modo que o reverso apresenta
se bastante dissecado por vales profundos e geralmente floresta
dos, contrariamente aos topos onde a vegetação é de Savana 

Na extremidade leste, vizualizam-se relevos cuestiformes da 
serra do Lajeado, que forma um conjunto bastante expressivo. com 
paisagem de canyon. Este planalto acha-se contornado por uma su
perfície rebaixada. Nas Folhas SC. 22-Z-B eSC 22-Z-D, ressaltam
se residuais, alguns deles com topo tabular. Outros configuram ali
nhamentos de cristas orientados no sentido NE-SO em estrutura 
pré-cambriana do Grupo Santo Antônio e Intrusivas lpueiras (ardó
sias e quartzitos; álcali-granito e vulcânicas ácidas), parcialmente 
recobertos por uma camada sedimentar pouco esp.,;;sa, onde se ob
serva truncamento de topo. Em trabalho de campo, observou-se 
existência de sedimentos paleozóicos nos topos desses relevos, de 
modo que eles podem testemunhar o recuo da cuesta do Lajeado. 

Á similitude altimétrica com o Planalto Dissecado do Sul do Pará 
e o Planalto do lnterflúvio Araguaia- Tocantins permite inferir que 
estes relevos residuais estiveram submetidos à mesma pediplana
ção que truncou o topo desses planaltos. Esta extrapolação efetuada 
por critérios altimétricos reforça as confirmações de Barbosa, Boa
ventura e Pinto (1973), que consideraram as partes altas da Bacia 
do Parnaíba como nfvel de aplanamento do tipo ·pediplano. 

Fazendo um balanço de todos os fatos apresentados, como a 
presença de areias interfluviais no topo da serra Cubencranquém, 
definindo uma fase de endorrefsmo, o truncamento de topo obser
vado em todos os compartimentos do planalto, a presença de cris
tas residuais associadas a diques, caracterizando uma erosão dife
rencial e a ocorrência de matacões e concreções ferruginosas, su
gerindo clima pretérito mais seco, chega-se à conclusão que atuou 
sobre a área uma expressiva fase erosiva do tipo pediplanação. 
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Analisando-se o mapa geológico do Projeto RADAMBRASIL, 
nota-se que a unidade geomorfológica Planalto Dissecado do Sul do 
Pará acha-se desprovida de sedimentos recentes, já que as rochas 
sedimentares são do Pré-Cambriano. Isto sugere que a área esteve 
submetida a processo erosivo muito longo, durante todo esse tem
po geológico, dissecando e fragmentando o relevo, havendo um 
grande hiato de tempo em que se dispõe de informações de nature
za geomorfológica, entre os últimos depósitos ocorridos e os atuais. 
Este fato, se por um lado mostra a existência de um longo período 
erosivo, por outro dificulta a datação da fase responsável pelo apla
namento de topo na área 

Boaventura (1974), analisando este nível de aplanamento, 
considerou-o de idade pliocênica, tendo como sedimentos correia' 
tivos a Formacão Barreiras Discutiu, ainda, a possibilidade de 
esse aplanamento ter reelaborado um nível erosivo mais antigo de 
idade pré-cretácica. 

Na Folha contígua, a oeste (SC.21 Juruena), Melo & Franco 
( 1 9B0) não encontraram confirmação para a reelaboração de uma 
superfície pré-cretácica Naquela área, os referidos autores teceram 
considerações sobre a existência de diques de diabásio de idade ju
racretácica, na chapada do Cachimbo Esses diques encontravam
se parcial ou totalmente exumados, caracterizando, assim, uma fa
se erosiva pós-cretácica, provavelmente a mesma pediplanação 
pliocênica de Boaventura (op. cit ). Contudo, a falta de dados com
probatórios levou Melo & Franco (op. cit) a optarem por uma data
ção menos precisa 

Na área em estudo, não foram encontrados elementos para a da
tacão exata deste nível de cimeira Contudo a proximidade da área 
an.alisada por Melo & Franco (op cit.) e a coincidência altimétrica 
dos topos permitem adotar por extrapolação a idade pós-cretácica 
para este evento. Considera-se, portanto a existência de um Pedi
plano Pós-Cretácico, truncando o topo dos relevos mais elevados 
da área 

2.5.2 - Aplanamento intermediário 

Entre o nível de 600 m da superfície de cimeira e o piso regional do 
relevo, existe uma superfície topográfica em torno de 300 m, repre
sentada pelo Planalto dos Parecis. Esse planalto é caracterizado pe
lo seu aspecto homogêneo e por sua horizontalidade, o que a ima
gem de radar mostra com bastante nitidez. Apresenta caimento 
gradual para norte, quando coalesce com a superfície da Depressão 
Periférica do Sul do Pará Aí não registra ressa ltos topográficos visí
veis, embora o rio Xingu comporte corredeiras e cachoeiras indican
do ruptura de declive ao longo de seu perfil (Est. 2.XI B). Já na bor
da leste, o ressalto topográfico é visível e relativamente expressivo, 
da ordem de 50 a 70 m. Trata-se de uma escarpa erosiva bastante 
individualizada, que recebe a denominação local de serra do Ronca
dor. 

A horizontalidade do Planalto dos Parecis torna-se ressaltada 
quando se observa a trajetória do rio Liberdade:ou Comandante Fon
toura cortando o topo desta superfície, nas proximidades da serra 
do Roncador, paralelo a este acidente. Registra-se ar o divisor de 
águas entre o Xingu e o Araguaia O tipo de drenagem que ocorre 
neste divisor lembra áreas de cuestas, em decorrência de pequenos 
tributários anaclinais, pertencentes à bacia do rio Araguaia, terem 
atingido o topo do planalto. Deste modo, a drenagem do Araguaia, 
em função da presença da escarpa do RoncFtdor, está progredindo 
em direção à drenagem do Xingu por erosão remontante. Entretanto 
não se considerou a possibilidade de um relevo de cuesta devido à 
tabularidade do relevo. Em funcão desse mesmo aspecto, os rele
vos dissecados de espaçamento interfluvial amplo (t51) acampa-· 
nham a horizontalidade âa estrutura, de modo que o resultado final 
é um relevo ajustado à estrutura geológica. 

O planalto foi esculpido em rochas sedimentares pliocênicas da 
Formação Araguaia - cascalhos, areias, siltes e argilas (Barbosa et 
alii, 1966), as quais recobrem, parcialmente, litologias pré
cambrianas da Formacão Diamantino na borda leste, enquanto a 
norte capeiam terrenos pré-cambrianos d.:> Complexo Xingu A ine
xistência de uma camada mantenedora tem permitido a atuação de 
um processo erosivo por recuo de cabeceira, levado a efeito por pe
quenos cursos da bacia do Araguaia. 

Araújo et alii ( 197 5) referiram-se a fases erosivas que efetuaram 
este planalto Melo & Franco ( 1 980), ao mapearem a Folha contí-



gua, a :~este, concordaram com aqueles autores e definiram a natu
reza da· processo erosivo como de pediplanação, ao verificarem 
truncamento nos sedimentos da Formação Araguaia. Embora não 
se tenha registrado truncamento da superffcie, na área mapeada, a 
continuidade espacial da mesma, a proximidade das duas áreas e a 
regularidade do relevo indicam tratar-se, nos dois casos, do mesmo 
fato. Por outro lado, em trabalho de campo realizado na área (vide 3 
- Pedologia), foram observadas concreções a 1,5 m de profundi
dade, em Latossolos Vermelho-Amarelos, recobertos por vegeta
ção florestal. O Latossolo e a cobertura vegetal estão, sem dúvida, 
adaptados ao clima úmido vigente. Contudo, a presença das con
creções reflete a atuação de um clima anterior de duas estacões, 
com período seco mais prolongado. Isto reforça a idéia de pedipla
nação na área, referida por Melo & Franco (op. cit.). Conseqüente
mente, apesar de o relevo estar adaptado à estrutura, não pode ser 
puramente entendido como estrutural, visto que se encontra corta
do por um nível de erosão. O fato de a superffcie erosiva truncar se
dimentos pliocênicos da Formação Araguaia e de a mesma possuir 
um nível rebaixado, embutido, caracterizado como neopleistocêni
co, levou aqueles autores a definirem a superfície como de idade 
pliopleistocênica. 

Araújo et alii ( 1 9 7 5) referiram-se à existência de fonte de bauxi
ta na Formação Araguaia e correlacionaram esse elemento com as 
jazidas similares encontradas no Estado do Pará. Wolf & Sudgen 
(apud Boaventura, 1974). ao estudarem os jazimentos bauxíticos 
daquele estado, atribuíram-lhes uma idade pliopleistocênica. Ali, os 
minerais ocorrem nas superfícies tabulares da Formacão Barreiras 
A semelhança do relevo e dos depósitos nos dois cas~s permite in
ferir a mesma idade para as couraças da área em questão. Isto con
firmaria, portanto, a idade pliopleistocênica para o aplanamento re
ferido por Melo & Franco (op. cit ) que certamente atingiu a área 
mapeada. 

Além disso na parte NE deste planalto, próximo ao rio Liberdade 
ou Comandante Fontoura, foram mapeadas formas de relevo resi
duais tabulares (Et) constituídas de litologías terciárias e contorna
das por escarpas erosivas de aproximadamente 30 m Os topos 
desses residuais são mantidos por concreções e o truncamento da 
superfície é bem visível, evidenciando nitidamente um nível de apla
namento. Tendo em vista estes fatos geom<irfológicos, pode-se su
gerir que a parte norte do Planalto dos Parecis recebeu uma pedi pia
nação, a qual elaborou a Depressão Periférica do Sul do Pará, reela
borando a superfície do planalto nesta parte setentrional, isolando 
as formas tabulares (Et) e explicando a coalescência das duas su
perfícies 

O conhecimento do tempo em que ocorreu a deposição da For
mação Araguaia (Piioceno). o fato de existir um nível de aplanamen
to inferior recuando as escarpas pliocênicas e a possibilidade de de
finir uma semelhança entre as couraças aqui ob.servadas àquelas 
definidas por Wolf & Sudgen (op. cit.) permitem concluir que o pedi
plano que seccionou o planalto tem idade pliopleistocênica Isto não 
apenas confirma â datação referida por Melo & Franco (op cit ). 
mas também comprova que a pediplanação que atuou naquela área 
foi a mesma que esculpiu a parte do planalto que interessa a este 
mapeamento. 

2.5.3- Elaboração do piso regional 

O piso regional do relevo constitui uma vasta superfície rebaixada 
que corresponde a um conjunto de depressões definidas como De
pressão Periférica do Sul do Pará, Depressão do Araguaia, Depres
são do Tocantins. 

Boaventura (1974). ao mapear a Folha contígua a norte e parte 
da Folha em questão (SB.22 Araguaia eSC 22 Tocantins), conside
rou que a Depressão Periférica do Sul do Pará constitui um prolon
gamento dos fenômenos de circundesnudação periférico à Bacia 
Paleozóica do Parnaíba, estendendo-se para a Bacia Paleozóica do 
Amazonas. 

Fora da área mapeada esta superfície rebaixada tem seu limite 
norte na borda da Bacia Paleozóica do Amazonas e se estende para 
sul acompanhando a drenagem dos rios Xingue Araguaia. Ao pene
trar na área em estudo continua acompanhando a drenagem dos re
feridos rios e interpenetra os relevos residuais do Planalto Disseca
do do Sul do Pará interligando as Depressões do Sul do Pará e do 

Araguaia através de corredores erosivos. O trecho drenado pela ba
cia do rio Fresco tem caráter interplanáltico, separando a serra Cu
bencranquém das serras dos Gradaús e do Mururé. Na parte deno
minada Depressão Periférica do Sul do Pará, esta superfície atinge 
os terrenos terciários do Planalto dos Parecis, registrando neste 
ponto o fenômeno de coalescência dessas duas unidades. Os am
plos corredores drenados pelos rios Araguaiél e Tocantins seguem 
paralelos e separados entre si pelo Planalto do lnterflúvio 
Araguaia- Tocantins e Patamares do lnterflúvio Ara
guaia-Tocantins, estendendo-se em direção sul para a Folha contí
gua SD.22 Goiás, onde as duas depressões também coalescem. A 
partir do paralelo de 11 o, no quadrante sudeste, esta superfície re
baixada tem continuidade para a Folha contígua SC.23 São Francis
co, ligando-se às extensas superfícies das depressões nordestinas. 

Este nível rebaixado trunca predominantemente litologias pré
cambrianas do Complexo Xingu e subordinadamente litologias pré
cambrianas do Grupo Tocantins e do Complexo Goiano; paleozóicas 
das Formações Pimenteiras, Cabeça e Pedra de Fogo e terciário
quaternárias, que correspondem às coberturas detríticas. 

Estas áreas depressionárias exibem dois tipos de morfogênese 
atual: uma úmida com Floresta, no lado ocidental do rio Araguaia; 
uma mais seca com Savana, no lado oriental Em decorrência des
tes fatos, o modelado esculpido no piso regional apresenta diferen
ças específicas. No entanto, o caráter de continuidade da depres
são é bem observado na imagem de radar, tendo grande expressão 
areolar. 

A área que se estende para ocidente, a partir do rio Araguaia, 
abrange litologias pré-cambrianas do Complexo Xingu, Grupo To
cantins e coberturas sedimentar terciário-quaternárias e comporta 
Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos na área em que a geologia 
deste Projeto assinalou o Complexo Xingu e Latossolos Vermelho
Amarelos na área de cobertura detrítica. A uniformidade desta su
perfície em litologias diferenciadas permitiu a identificação de um 
extenso nível de erosão, que é caracterizado por apresentar áreas 

conservadas (Ep). No entanto as partes dissecadas (c31, c21) atin- ·.····1 .. 
gem grandes proporções, em decorrência da morfogênese úmida vi-
gente. 

Trabalhos de campo efetuados na área das Folhas SC.22-X-A e 
SC.22-X-C, onde ocorrem os Solos Podzólicos, revelaram a presen
ça de cascalhos com diâmetros de 0,2 a 20 mm ao longo do perfil 
de solo. No lnterflúvio Xingu-Liberdade ou Comandante Fontoura, 
na área de convergência da superfície rebaixada com o Planalto dos 
Parecis, fato similar foi observado ao longo do perfil de Cambisso
los. A presença de cascalhos e sua disposição caótica, no perfil, in
dicam torrencialidade, em clima anterior de estação seca prolonga
da. 

Nesta mesma área de coalescência do Planalto dos Parecis com 
a Depressão Periférica do Sul do Pará, ocorre grande extensão de 
areias (Folha SC. 22-Y-A) Sua posição em relação às duas unida
des geomorfológicas sugere que as mesmas constituem ou depósi
tos de cobertura do aplanamento da superfície rebaixada ou depósi
tos correlativos do Pediplano Pliopleistocênico, que truncou o Pla
nalto dos Parecis. 

Nas Folhas SC.22-X-A e SC.22-Z-A foi observada a ocorrência 
de bancadas de concreções ferruginosas a pouca profundidade (in
ferior a 1 m). Nesta área os pequenos cursos de água apresentam 
estreita faixa de planície (Apf) com meandros divagantes e marcas 
de antigos meandros Essas bancadas de concreções além de indi
carem uma fase climática pretérita com alternância de duas esta
ções funcionam como camada resistente, mantenedora do nível de 
drenagem, impedindo o seu encaixamento. Em decorrência, esses 
cursos de água estão meandrando não só por falta de declividade, 
mas também por encontrar o obstáculo que as crostas oferecem 

Em Conceição do Araguaia, nas barrancas do rio Araguaia, 
verificou-se um pacote arenoso de 3 a 4 m de espessura sobre o 
qual se assentou a cidade. Neste pacote ocorrem seixos mal rolados 
e bem rolados, de diâmetro médio de 4 a 5 em. Eventualmente apa
recem blocos mal rolados de tamanho superior a 1 5 em. O rio enta
lhou o conjunto na época em que as soleiras começaram a ser venci
das e transformadas em corredeiras, de modo que originou terraços 
e estabeleceu um desnível acentuado entre o talvegue e o nível do 
terraço mais antigo Esse entalhe permitiu a exposição de grande 
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quantidade de seixos mal selecionados na barranca do referido rio E 
provável que os seixos fluviais bem trabalhados tenham sido reto
mados numa fase torrencial posterior, onde os mal rolados e mal ca
librados foram misturados e depositados nesses bancos de casca
lheiras. Isto significa que houve intervenção de processos espasmó
dicos de regimes torrenciais em clima semi-árido, típico de áreas de 
pedimentação Provavelmente este evento está relacionado às fa
ses secas correspondentes às glaciações do hemisfério norte, e 
neste caso seriam correlacionados tentativamente às glaciações de 
Wurm, no limite do Pleistoceno-Holoceno. Esses terraços pedimen
tados coalescem com o aplanamento do piso regional, dificultando 
assim a representação no mapa geomotfológico 

Todos os elementos analisados indic;"ll que a região esteve sub
metida a processos erosivos do tipo pediplanação, embora, atual
mente, se encontre recoberta por Floresta, em decorrência do clima 
úmido vigente 

A área que se estende para leste a partir do rio Araguaia já come
ça a apresentar diferenças específicas em função do decréscimo da 
umidade Envolve litologias pré-cambrianas do Complexo Góiano, 
do Grupo Tocantins, paleozóicas das Formações Pimenteira, Cabe
case Pedra de Fogo e sedimentos terciário-quaternários que corres
pondem às coberturas detríticas A morfogênese de Savana favore
ceu à formação dos Solos Concrecionários e dos Latossolos com 
concrecões extensivas na parte superficial dos Latossolos o que 
conseq~entemente explica a inter-relação dos fatores solos, vege
tação e clima No entanto, alguns fatos devem ser considerados 

Na Depressão do Araguaia, na secção entre a serra do Estrondo 
e o rio Araguaia, ocorrem áreas colinosas cujo grau de aprofunda
mento da drenagem é bem pronunciado, de aproximadamente 30 a 
40 m (c23, c22 e c32); subordinadamente têm-se formas disseca
das tabulares (t31, t41) Em trabalho de campo, observou-se uma 
cobertura extensiva de um pavimento superficial de seixos angulo
sos de quartzo, de diferentes tamanhos, atingindo grandes propor
cães na área pré-serrana ao longo da rodovia G0-376 Isto reflete 
~m transporte de material a pequena distância, devido à proximida
de da área-fonte, mas por regime espasmódico torrencial, em clima 
semi-árido, capaz de exercer transporte de grandes blocos É possí
vel que este compartimento tenha continuidade natural nos terra
ços do rio Araguaia e esse material ao cair na calha do rio sofria 
maior rolamento, transformando-se em bancos de cascalhos flu
viais inumados numa matriz arenosa Por outro lado esse pavimento 
detrítíco ocorre superficialmente revestindo essa área dissecada 
com grande expressivídade, demonstrando a riqueza de diques de 
quartzo da área-fonte A própria lavagem do escoamento superficial 
não tem eficiência para levar os detritos grosseiros, que ficam ex
postos Considerando que a estação seca do clima atual de Savana 
prolonga-se em torno de 5 meses, provavelmente haveria condi
ções para o recobrimento desse material Observando-se outros rios 
(Bananal, Caiapó) que cortam esta região notou-se a ausência des
ses seixos, que ocorrem nos interflúvios Em contraposição, o ma
terial nas várzeas desses rios é fino, recoberto por florestas-de
galeria O escoamento superficial pode retirar o material fino das en
costas, depositando-o no fundo dos vales, deixando os detritos 
grosseiros no topo e nas vertentes das colinas 

Estes fatos sugerem que houve diferenciação de processos em 
duas fases distintas: 
- fase climática com período seco prolongado, elaborando a super
fície por processo de pedíplanação; e 
- fase em clima de Savana, com retomada de erosão recente 

Nesta segunda fase ocorreram dois tipos de material: o mais fi
no, no fundo do vale, e o mais grosso, que ficou retido nas encostas 
e topos Se as condições atuais fossem iguais à anterior, os canais 
teriam sido pavimentados com o material grosseiro 

A paisagem atual seria explicada pela conjugacão dessas duas 
fases climáticas e pela proximidade do n'vel de ba.se 

Na rodovia G0-370, que liga as loca',dades de Miranorte e Ara
guacema, a cobertura de blocos angulosos continua Em um perfil 
exposto C]Uando do seccionamento da estrada, observou-se um ho
rizonte superficial de seixos mal rolados e subsuperficialmente 
50 em de uma camada pedogeneizada amarelada, ·com seixos an
gulosos Por fim a rocha matriz intemperizada com veios de quart
zo Assim, os efeitos de alternância climática com um prolongado 
período seco se repetem A Estampa 2 VI A mostra uma situação si-
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milar à que foi descrita As concreções superficiais de aspecto glo
merular ocorrem nos mais diferentes tipos de terreno e de comparti
mento de relevo. E neste percurso pode-se perceber mais de uma 
geração de concreções, com numerosos blocos escurecidos amon
toados em diversos pontos das vertentes Uma observação de deta
lhe de duas vertentes de um pequeno vale da depressão, muito 
aberto, revelou igualmente a presença das concreções na superfí
cie, interrompidas pela calha aluvial, que se interpunha entre elas 

A presença generalizada de concreções ferruginosas na superfí
cie do terreno e acompanhando a topografia conduz a duas hipóte
ses explicativas principais: 
- as concrecões estariam se formando ou se reelaborando sob o 
clima atual, devido à ascensão por capilaridade das soluções até o 
nível da superfície, onde ocorre a evaporação; e 
- as concrecões teriam se formado ao longo do perfil do solo e fo
ram exposta~ pela ablação dos níveis superiores 

Na Depressão do Tocantins os processos que atuaram quando 
da elaboração das depressões foram os mesmos e simultâneos Po
rém alguns fatos especificas devem ser salientados 

No percurso ao longo da rodovia G0-255, que liga as cidades de 
Gurupi a Peixe, a presença de concreções é urna constante Local
mente registrou-se a presença de grandes blocos de crostas ferrugi
nosas fragmentadas, cujo eixo maior atingia 2 rn Esta crosta ne
cessitaria de uma fase climática com longo período seco para ser 
fragmentada e transportada Já na rodovia G0-1 34, que dá acesso 
à localidade de Brejinho de Nazaré (Folha SC 22-Z-B) nas proximida
des do córrego das Porteiras, registrou-se a presença de blocos gra
níticos de grandes proporções Este fato se repetiu na rodovia G0-
1 34 no trecho que liga Porto Nacional a Tocantínia 

Todos os eventos mencionados sugerem que a área foi submeti
da a processsos erosivos típicos de fases climáticas agressivas 
(semi-árida) que também resultariam ern pediplanação 

Na cidade de Porto Nacional, o rio Tocantins apresenta um en
caixamento da ordem de 30 m Suas barrancas constituem terra
cos que exibem na estrada da balsa uma grande ocorrência de sei
~os, estimada ern cerca de 20 m de espessura Abaixo dela, ocorre 
uma lâmina de material·ferruginoso, assinalando nítida discordância 
erosiva, com uma camada arenítica de aproximadamente 1 O m, 
que se estende até o nível da secção molhada Os seixos da camada 
superior são mal calibrados, apresentando dimensões um tanto va
riadas Os de diâmetros entre 6 a 7 em são geralmente bem rola
dos, enquanto os de dimensões inferiores são subangulosos Em al
guns níveis há uma matriz arena-argilosa com ferruginização, como 
que cimentando os seixos 

Este nível de terra co corresponde aos que Barbosa et alii ( 1966) 
dataram como pleist~cênicos Aqueles autores assinalaram tam
bém camadas pliocênicas nas proximidades dos rios Araguaia e To
cantins Barbosa Boaventura e Pinto (1973), ao analisarem o ma
terial que consti{ui esta formação, sugeriram que os depósitos ba
sais correspondiam a material de pedimentÇJção, que elaborou as 
depressões que envolvem a Bacia do Parnaíba e o Pediplano Central 
do Maranhão, constituindo, consequentemente, sedirnen,tos corre
lativos da pediplanação pleistocênica Considerando que os depósi
tos correlativos do Pediplano Pliocênico são a Formação Barreiras 
(Boaventura, 197 4). e que a Formação Araguaia tem a mesma ida
de (pliocênica) e semelhança de fácies, deduz-se que os depósitos 
basais da Formacão Araguaia podem ser correlativos desta última 
fase de pediplan~ção que elaborou as depressões 

Na mesopotâmia Tocantins-Manoel Alves da Nati~idade 
destaca-se uma área com extensivos depósitos arenosos brancos, 
finos e superficiais com concentração de lagoas recobertas por uma 
vegetação de Savana Parque. Esta área possivelmente representa 
um relevo de antigas bajadas; ligadas a uma fase de endorreísmo 
em clima mais seco. A norte desta área ümida com lagoas, mapea
dás com Aai, ocorre a convergência dos rios Tocantins e Ma'noel Al
ves da Natividade e outros me:~ores a montante de importante pas
sayem epigênica Estes rios com grande carga sedimentar viram fa
vorecidas as condições hidrodinâmicas, par<;J a retenção de sedi
mentos nesta 'área de relevo plano Conclui-se que, estando em 
urna superfície de erosão, essas áreas de p/ayas ocorreram nas de
jecções terminais dos rios torrenciais, que despejaram sua ~arga de: 
trítica em fases secas A chegada do material em regime de endor-



reísmo facilitou o aparecimento destas lagoas, que não têm articu
lação com a drenagem atual 

Dos compartimentos qualificados como depressão, emergem re
siduais interpretados como inse/bergs, alguns contornados por es
carpas, em grande contraste com a área que os circundam A sua 
formação é decorrente do recuo paralelo das vertentes em clima 
mais seco, sendo considerados como produto de pediplanação que 
elaborou o piso regional (Est 2 Vil Bl Pedimentos que contornam 
os inse/bergs foram observados em sobrevôo, particularmente na 
parte oriental do rio Araguaia onde se percebe o decréscimo da umi
dade 

Nas áreas com concreções foram observadas depressões fecha
das, em posição interfluvial, geralmente sem água, com solo hidro
mórfico, que possivelmente formam lagoas na época das chuvas 

A sequência de fatos mencionados permite, todavia, afirmar que 
a elaboração das áreas de pressioná rias foi decorrente de processos 
erosivos do tipo pediplanação, onde o material sai e se espalha for
mando pavimentos detríticos superficiais bastante extensos, ca
racterísticos de regiões semi-áridas Atualmente esta superfície es
tá sendo atacada por erosão remontante, que se evidencia pelo en
caixamento de 30 a 40 m dos rios e pela intensa dissecação nas 
proximidades dos vales Onde a vegetação foi removida, observa-se 
voçorocamento entalhando as vertentes das colinas (Est 2 X Bl 

Nos mapeamentos geomorfológicos anteriores do Projeto RA
DAMBRASIL esse cinturão de depressões foi genericamente trata
do como evento pós-pliocênico Posteriormente Melo & Franco 
( 1980) o definiram, temporalmente, como uma fase de pediplana
cão neopleistocênica, considerando que a pediplanacão do Planalto 
dos Parecis é pliopleistocênica, e que um nível emb~tido nesta su
perfície só poderia ser neopleistocênico. Na área em estudo, o piso 
regional do relevo coalesce com a parte norte do Planalto dos Pare
eis Exatamente nessa faixa de coalescência, ocorrem relevos resi
duais constituídos por sedimentos terciários Estes relevos têm o 
topo truncado pelo aplanamento que cortou o Planalto dos Parecis, 
sendo, portanto, de nível intermediário já definido como pliopleisto
cênico Considerando que estes residuais tiveram suas vertentes re
cuadas por pediplanação, a sua elaboração só pode ser posterior 
àquela erosiva que truncou o topo, devendo ser neopleistocênica 

Por outro lado, apesar da aparente coalescência entre a depres
são e o planalto, a cachoeira Von Martius, no rio Xingu, mostra cla
ramente, o nível de base a partir do qual se desenvolveu a pedipla
nação da superfície intermediária Aliando-se a isto, o fato de o piso 
regional apresentar-se embutido nas escarpas da serra do Ronca
dor, de idade terciária, podendo-se estabelecer uma separação clara 
entre o pediplano que esculpiu a superfície do planalto e o que origi
nou a depressão regional Se o primeiro foi definido como pliopleis
tocênico, o segundo seria neopleistocêríico 

2 5 4 - Gênese e evolução da Planície do Bananal 

A Planície do Bananal corresponde à área de terrenos quaternários, 
contornados pela unidade geomorfológica Depressão do Araguaia 
Está compreendida entre às rios Tapirapé -Araguaia e Formo
so-Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés, abrangendo extensas 
superfícies de inundação marginal a esses rios e a vasta ilha do Ba
nanal. 

Observada em seu conjunto, a referida planície apresenta dois ti
pos de feições geomorfológicas distintas que são perfeitamente in
dividualizadas (Fig 2 13): . 
- as modeladas nos depósitos aluvionais ao longo dos vales, ca
racterizadas por diques marginais, ilhas e lagos de meandros, al
guns dos quais obturados pela deposição atual; e 
~ as modeladas nos depósitos aluvionais que se encontram nos in
terflúvios, caracterizadas por lagoas temporárias e/ou permanentes 
e drenagem indecisa constituindo uma área periodicamente inundá
vel, mapeada como Aai 

As primeiras estão intimamente ligadas ao sistema atual do rio 
Araguaia e seus tributários. 

O rio Araguaia está direcionado no sentido S-N, no trecho que 
corta a Planície do Bananal, desde a montante da confluência do rio 
das Mortes (lté a confluência com o rio Tapirapé. A partir daí, toma 
çl,ireçã,a S.SO,NNE at(l o·travessão ·Três Portas, a montante da cida
çle.d~ Conceição do Araguaia, retorpando então a direção S-N. Esta 

inflexão na Planície do Bananal pode estar relacionada a um certo 
controle estrutural Aspectos semi-anastomóticos, herdados de fa
se anterior, estão evidenciados através dos furos e .rJa serlimenta
ção arenosa, que formam praias Abundantes bancos de areia e 
ilhas no leito do rio contrastam com o caráter meàndrico das calhas 
aluviais úmidas, que normalmente se desenvolvem em material bas
tante fino de várzea, os quais oferecem maior resistência à erosão 

A faixa de planície atual (apf) do rio Araguaia não é muito exten 
sa em relação à dimensão da sua secção molhada Contudo, mu
danças do leito ocorrem dentro da própria faixa de planície e isto é 
reve:ado pelas marcas de antigos canais que se observam nas mar
gens do rio (Fig 2 131 

O regime hidrológico interfere no processo de sedimentação, 
principalmente através da alternância cheia-vazante Na época 
das cheias deposita-se muito material, na faixa dos diques fluviais, 
que se elevam em relação ao resto da planície Nos principais eixos 
fluviais, como o rio Araguaia e Braco Menor do Araguaia ou rio Ja
vaés, o transporte de areia é constante, com intensificação no pe
ríodo das cheias, quando parte deste material se deposita nas mar
gens formando diques marginais, praias e bancos de areia ou quan
do não se deposita na própria calha fluvial É tão abur,dante a sedi
mentação arenosa recente, que provoca o obturamento de canais 
laterais ao rio A través rlesse processo, a areia fica sempre retida 
nessa faixa que vai se elevando, enquanto no interior da planície, na 
zona dos interflúvios, a sedimentação recente fJOr transborrlamento 
é pouco expressiva Há mesmo dificuldade rle escoamento das 
águas pluvias, pois as mesmas são barradas pelos diques 

O segundo tipo de feição geomorfológica corresf)onde, portanto, 
às áreas interfluviais baixas periodicamente inunrláveis (Aaíl No pe 
ríodo chuvoso todo o interfluvio é inundado pelas águas pluviais, 
que circulam sem se adaptar ao trajeto das calhas fluviais, sendo re
presadas por afogamento ou por falta de drenagem estabelecirla 
Esses interflúvios estão mais baixos que as faixas laterais do rio 
Araguaia e Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés, com diferenca 
altimétrica que varia de 5 a 1 O m 

O rio Araguaia recebe uma carga de material exógeno, e como a 
declividade é muito pequena, ele deposita os sedimentos nas mar
gens O que vai para o interior da planície é apenas o material fino 
em suspensão e material orgânico vegetal, que tem um volume sufi
ciente para uma sedimentação recente, mas que não deve ser muito 
significativa, pois não se percebem camadas novas espessas no in
terior da planície, em contraposição à feição anterior Há predomi
nância de material fino, argila, que seria o material principal na col
matagem da área de vegetação de Parque Este material que fica no 
interior decanta lentamente e fica retido devido à ausência de es
coamento organizado Este fato foi constatado durante a operacão 
de campo do Projeto RADAMBRASIL, quando ocorreu uma forte 
chuva de aproximadamente 40 minutos, durante a qual observou
se a formacão de uma razoável lâmina de água extremamente límpi
da No rio Riozinho, afluente do Braço Menor do Araguaia ou rio Ja
vaés e outros que cortam o interior da ilha, as águas são também 
límpidas e não apresentam correnteza na época das secas IEst 2 XI 
B) e segundo informações verbais dos habitantes da região, esses 
rios invertem a direcão de circulacão de água na época das chuvas, 
o que comprova a dificuldade qu~ as águas do interior têm para es
coar. Assim os rios que vêm de áreas exógenas, como por exemplo 
o Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés, represam os que nascem 
nesta ilha (rio Riozinho e outros menores), não obrigatoriamente 
com sedimentos, mas com a pressão de água decorrente do maior 
volume Como as águas dos baixos interflúvios e dos rios crescem 
juntas, cria-se um certo bloqueio de uma com a outra, permitindo 
que o material grosseiro se deposite junto às calhas aluviais e que o 
material em supensão seja parcialmente carregado para jusante ou 
extravase lateralmente. 

O problema de encrostamento na planície é generalizado e deve 
estar vinculado à presença abundante de argila, que tem capacida
de de fixar o óxido de ferro, rlesenvolvendo a formação de nódulos 
que se unem fortemente 

Nas barrancas do rio Araguaia na cidade de São Félix do Ara
guaia, observou-se a ocorrência de concrecionamento superficial 
em forma de nódulos que sustenta o terraço Na parte inferior das 
mesmas há maior quantidade de argila e a densidade da concentra
ção de nódulos é menor, enquanto que na parte superior (sub-
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superficialt há menor quantidade de argila, entretanto há concentra
cão de nódulos (Est. 2.VIIl AI. Este concrecionamento estende-se 
para todo interior da planície nas grandes superflc ies alagadas, que 
tem uma base argilosa com bancadas, como foi visto em trabalho 
de campo. Estas concreções devem ter acentuado o caráter imper
meável das camadas argilosas. contr ibuindo também para a nature
za complexa da drenagem, que não se articula com os grandes rios. 
Nas enchentes a água transborda pelos diferentes compartimentos 
e grande parte se perde por evaporação no período de estiagem. Em 
suma, o encrostamento aqui não está ligado a problemas de amplas 
e antigas flutuações paleoclimáticas, como ocorre nas superfícies 
mais altas, onde sustentam cornijas ou funcionam como camada 
mantenedora, mas está provavelmente ligado à presença de cama
das argilosas em áreas de depressão sujeita a inundações periódi· 
cas, desenvolvendo forte capacidade de fixar o óxido de ferro das 
soluções que migram constantemente . 

Além da seqüência de fatos descritos anteriormente , verificou· 
se, também, que a paisagem peculiar da planície do Bananal resulta 
da combina cão de elementos em que uma vegetação particular po· 
de estar ass~ciada às condições pedológicas específicas e às fracas 
variacões topográficas. 

Quanto à vegetação. a paisagem se comporta de duas maneiras: 
- quando existe uma drenagem organizada com talvegues defini
dos, tem-se a f loresta-de-galeria. A f loresta também aparece em 
manchas depressionàrias rasas sujeitas a inundações mais longas 
ou então em pequenas manchas em relevo menos inundável; e 
- quando entre as calhas principais se intercalam zonas inundá· 
veis, observam-se tufos de vegetação sobre termiteiras extintas, 
compondo a paisagem de Savana Parque. 

Do ponto de vista das adaptações às condições pedológicas e 
fracas variações topográficas, observou-se o seguinte: 
- a floresta-de-galeria que acompanha os vales desenvolve-S'e em 
Areias Quartzosas e Solos Gley Pouco Húmicos; 
- as florestas, que contornam lagoas em colmatagem, ocorrem 
também sobre Areias Quartzosas e revestem áreas de inundação, 
com Solos Gley Pouco Húmicos e Laterita Hidromórfica Distrófica; 
- os parques com termiteiras encontram-se em áreas de inundação 
periódica, em posição interfluvial, sobre solos de Laterita Hidromór
fica Álicos IFig. 2 .1 5); e 
- as gramíneas sem espécies arbustivas de Savana ocorrem em 
Solos Lateríticos Hidromórficos Ál icos, sem termiteiras onde a inun
dação permanece por longo tempo IFig. 2. 141. 

Fig.2 .15 - Áreas interfluviais oe inundaç.'!o penódica r.om drenagem em organizaç!lo. 
Folha SC.22-Z·C Escala 1:250.000. 
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Observando-se o posicionamento da planlcie no contexto geral 
do relevo, nota-se no contato dos sedimentos quaternários da planí· 
cie com as rochas pré-cambrianas do Grupo Tocantins, que com
põem a unidade da Depressão do Araguaia, uma certa retilinidade. 
Próximo a este contato foi mapeado um ressalto topogr.áfico de 
aproximadamente 30 m, de direção S-N. Ocorre ar uma das áreas 
mais alagadas da Planície do Bananal margeando o rio Formoso. E 
uma seqüência de lagoas circulares se dispõe no mesmo sentido 
S-N, do ressalto topográfico. O paralelismo entre o alinhamento 
dessas lagoas e a retilinização da borda da planfcie sugere controle 
tectônico na área . 

Por outro lado, na margem ocidental do rio Araguaia, até a con
fluência com o rio Tapirapé, a área é balizada por sedimentos recen
tes e periodicamente inundáveis em contato com litologias do Pré
Cambriano lndiferenciado (Complexo Xingu). Apenas em alguns tre
chos a planlcie holocênica se encontra na margem esquerda do refe
rido rio, enquanto a montante dessa confluência, em direçllo sul, as 
aluviões recentes se abrem até at ingir uma largura de mais ou me· 
nos 200 km. 

Considerando que o rio Tapirapé e o seu afluente rio Xavante ou 
das Vertentes cortaram esses sedimentos inundados periodicamen
te, e que ambos têm direção SO-NE. coincidente com a direção dos 
blocos tectonicamente soerguidos da serra do Tapirapé, próximo à 
área, pOde-se correlacionar os fatos e ad·mitir a possibilidade de in
terferência tectônica na formação desta planfcie. 

Como evidências de movimentos crustais são observadas nas 
margens ocidentais e orientais da planície, há possibilidade de que 
ela tenha se formado sobre uma superffcie tectonicamente abatida, 
e assim os sedimentos recentes se depositaram sobre uma posslvel 
fossa tectônica. Desse modo, os sedimentos terciários recobertos 
devem ter sido submetidos a movimentações tectônicas que reati· 
varam antigos falhamentos. 

Na Carta Tectõnica do Brasil, Ferreira ( 1 971) registra falhas co
bertas e paralelas entre si, com direcionamento N-S, que condic io
naram as t rajetórias do rio Araguaia e Braço Menor do Araguaia ou 
rio Javaés. Aqueles autores teceram considerações sobre abati
mentos mesocenozóicos e consideraram que a Planlcie do Bananal 
é conseqüência destes abatimentos. Como ela é balizada a sudoes
te, pelas escarpas terciárias do Planalto dos Parecis, neste trecho 
recoberto pela Formação Araguaia, um abatimento no eixo da planí
cie só pode ser entendido como Pós-Terciário. 

Argumenta-se também que as soleiras existentes a jusante da 
cidade de Santana do Araguaia constituem um elemento funda
mental para retenção de todo esse material acumulado na Planlcie 
do Bananal, muito ampla, aberta e continua. É igualmente posslvel 
que em fases mais secas uma drenagem endorreica tenha reduzido 
a capacidade de exportação dos sedimentos pelos rios, contribuin
do para esta acumulação. 

Na área periodicamente inundável (Aail situada na parte ociden
tal do rio Araguaia, emergem afloramentos do Pré-Cambriano, por 
isto admite-se que os sedimentos recentes ali depositados sejam 
pouco profundos. O mesmo fato ocorre no setor compreendido en
tre o Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés e o rio Formoso, onde 
foi mapeado um alinhamento de cristas. Deste modo é provável que 
a suposta fossa seja mais estreita, ocupando a parte central da pla
nície. É comum a ocorrência de afloramentos de rochas pré· 
cambrianas na margem esquerda do A raguaia, demonstrando que 
este rio estabeleceu o seu leito principal, no contato dos sedimentos 
recentes com as rochas mais antigas e provavelmente no limite oes· 
te da posslvel fossa. 

Destaque-se, ainda, que a presença de concreções generaliza
das em toda a Planfcie do Bananal deve estar vinculada a uma fase 
em que o piso do vale estava um pouco mais alto, pois o rio cortou 
estas crostas, aprofundando o seu leito. Este fato é testemunhado 
pelos grandes diques aluviais fósseis paralelos, simétricos e opos
tos que ladeiam a cidade de São Félix do Araguaia, provavelmente 
depositados num momento em que o rio corria em nível mais alto. 
Esses diques apresentam mais ou menos 30 m de areia fina sobre
postas às concreções. 

Por outro lado, a imagem de radar revela que a distância entre 
estes diques é ligeiramente menor que a largura atual do rio Ara
guaia; daf pode-se aventar a hipótese do que foram formados pela 



deposição do rio das Mortes, que em tempos pretéritos poderia ter 
tido outro traçado, com sua confluência mais a norte do que a atual. 

Observando-se o mapa geomorfológico neste trecho, conclui-se 
que o rio Araguaia recortou esses diques e também as concrecões 
sobre as quais se apóiam. A posição dos sedimentos arenoso~ so
bre as bancadas concrecionárias demonstra que essas concreções 
não são atuais, o mesmo ocorrendo com esses depósitos arenosos, 
já que estão colonizados por vegetação e cortados pelo próprio rio 

A sequência de fatos descritos ocorre numa área depressionária, 
numa fossa tectônica com uma cobertura sedimentar relatiliámente 
espessa (Araújo & Carneiro, 197 7) cerca de 170-320 m, onde de
vem ter havido abatimentos que permitiriam tal espessamento 

É admissível ainda que esta área tenha tido um alagamento mui
to maior, em regime endorreico, em decorrência das soleiras men
cionadas e da própria região abatida A quantidade de água não se
ria suficiente para vencer as barreiras do relevo, em fases mais se
cas anteriores 

Pela presença das termiteiras extintas contendo espécies de Sa
vana, pode-se pensar numa fase mais seca no passado e menos su
jeita às inundações laminares muito extensas. Nesta fase, os inter
flúvios foram colonizados :;>ela Savana e pelas térmitas, quando as 
inundações não atingiam os níveis atuais. A partir do momento em 
que as inundações se tornaram mais amplas, a Savana também co
meçou a recuar, limitando-se na planície aos pontos menos úmidos. 

Pelo exposto pode-se observar várias fases na formação da Pla
nície do Bananal, que atuaram simultânea e/ou sucessivamente, 
tais como: 
- fase de endorreísmo seguido de abatimento tectónico (Pós
Terciário); 
- fase de preenchimento sedimentar da "fossa"; 
- fase de formação dos diques aluviais (rios Araguaia e das Mortes 
em nível mais alto que o atual); e 
- fase de reentalhamento do rio Araguaia (cortando as concrecões 
e os diques aluviais e depositando materiais holocênicos). · 

2 5 5 - Instalação e evolução da drenagem 

Dois autores já trataram da datação da drenagem do Centro-Oeste 
Brasileiro Almeida ( 1 948). em sua síntese paleogeográfica, consi
dera que a atual rede de drenagem da região é neocretácica Pena 
et alii ( 1 97 5) aventaram a hipótese de que a drenagem do Planalto 
Brasileiro, um suas linhas gerais, seria pós-cretácica Esses últimos 
autores se referiram a um arqueamento do Escudo Brasileiro no 
tempo pós-cretácico, responsável pela criação do divisor de água, 
que separou a bacia Platina da Amazônica No presente trabalho, os 
grandes eixos fluviais que cortam aérea mapeada pertencem às ba
cias Amazônica e Tocantins com os rios Xingu, Tocantins e Ara
guaia, direcionados para norte. Na tentativa de se esboçar a organi
zação e evolução da drenagem, serão analisadas algumas de suas 
características mais siginificativas 

O rio Xingue seus tributários drenam o setor ocidental da Folha 
em questão, abarcando a extremidade·nordeste do Planalto dos Pa
recis, a Depressão Periférica do Sul do Pará e parte da Depressão do 
Araguaia, ambas esculpidas em rochas muito antigas do Complexo 
Xingu. Drenam ainda, o Planalto Dissecado do Sul do Pará, esculpi
do em rochas pré-cambrianas, das Formações lriri, Gorotire e Cu
bencranquém. 

O fato de o rio Xingu seccionar estruturas diferentes, do Pré
Cambriano ao Plioceno, já indica que o mesmo tem certa antiguida
de Inicialmente este rio corta sedimentos da Formação Araguaia e 
se direciona no sentido NNE-SSO, apresentando um curso pouco si
nuoso, alternando mesmo com trechos retilíneos, com mudancas 
bruscas de direção. Ao penetrar na Depressão Periférica do Sul. do 
Pará transpõe várias soleiras, superimpondo-se a relevos, cujos to
pos se encontram truncados por uma superfície erosiva, já definida 
em item anterior, como pós-cretácica 

A superimposição do rio Xingu a essa superfície permite supor 
que a mesma é contemporânea ou anterior ao aplanamento Duran
te a análise dos períodos erosivos que ocorreram na área, 
considerou-se a existência de uma fase de endorreísmo no topo da 
serra Cubencranquém, contemporâneo ao Pediplano Pós-Cretácico 
Neste tempo, dominava um clima de chuvas torrenciais, contempo
râneo de uma drenagem possivelmente endorreica e responsável 
pela remoção dos sedimentos de topo e pela posterior deposição de 

parte das Formações Araguaia e Barreiras, esta última já tora da 
área mapeada. Na fase de exorreísmo que se seguiu, é possível que 
tenha havido a superimposição de alguns rios maiores a relevos resi
duais É o caso dos rios Xingu, lriri e Fresco, os quais formam gar
gantas com cachoeiras e corredeiras (Est. 2.\X Al Todos estes fa
tos levam a admitir que as grandes artérias fluviais da área se repor
tem ao Terciário, provavelmente contemporâneas ou pouco anterio
res à elaboração do Pedi plano Pliopleistocênico Isto concorda com 
a idade pliopleistocênica atribufda aos rios Juruena e Teles Pires, 
por Melo & Franco ( 1980). na Folha contfgua, a oeste. 

Por outro lado esses fenômenos de superimposicão revelam a 
interferência de fatores de outra natureza Fatos co~o estes já fo
ram observados em trabalhos anteriores realizados por equipes des
te Projeto e foram sempre considerados como evidências de uma 
reativação tectônica recente. Na medida em que as superfície de 
erosão pós-cretácica eram entalhadas pela drenagem, teria havido 
exumação das estruturas predominantes do Craton do Guaporé, de 
direção NE-SO e NO-SE, às quais o rio Xingu está adaptado. Este 
evento já foi abordado nos trabalhos de Barbosa, Rennó e Franco 
( 1974), como fenômeno ocorrido no Cenozóico. Contudo, a análise 
ora efetuada coloca essa interferência num tempo mais definido do 
que aquele proposto, estando provavelmente relacionada ao perío
do Pliopleistoceno. 

O rio Tocantins tem seu curso interrompido por cachoeiras e cor
redeiras. A jusante da confluência com o rio Manoel Alves da Nativi
dade, o rio Tocantins se superimpôs às estruturas pré-cambrianas 
do Grupo Santo Antônio e Intrusivas lpueiras, infletindo para no
roeste e formando gargantas Após a passagem da garganta, o rio 
retoma a direção norte, correndo ortoclinalmente às camadas sedi
mentares da Bacia Paleozóica do Parnaíba, adaptando-se ao linea
mento Tocantins-Araguaia (Kegel, 1965), de direção N-S Barbo
sa, Boaventura e Pinto ( 19 73) consideraram que no final da reativa
ção wealdeniana houve a superimposição da drenagem no interior 
da Bacia Sedimentar do Parnaíba e a ela atribuíram o desmonte do 
Pediplano Pliocênico. No presente mapeamento, este pediplano foi 
considerado como pós-cretácico por falta de evidências geomorfo
lógicas que permitissem. definir melhor o evento. Aqueles autores 
consideraram, ainda, que o aprofundamento do rio Tocantins se deu 
no limite do Plioceno-Pieistoceno, quando a semi-aridez teria sido 
mais acentuada 

Pelo exposto, conclui-se que os grandes traços da drenagem es
tão bastante vinculados a fenômenos de natureza tectônica e que já 
estariam delineados desde o Terciário. Por conseguinte, os rios Xin
gu, Tocantins e Araguaia têm o mesmo período de formação e sere
portam ao Terciário. Por outro lado, a superimposição desses eixos 
fluviais maiores ao Pediplano Pliopleistocênico, permite inferir que 
seu período de instalação se relaciona à própria época do aplana
menta ou lhe é imediatamente anterior Este fato não invalida as re
ferências que Almeida ( 1948) fez à existência de uma drenagem 
neocretácica, reestruturada devido a fenômenos climáticos e tectô
nicos Isto dá a estes cursos de água um caráter de drenagem bas
tante antiga, que por esta razão será aqui definida como uma drena
gem de primeira geração. 

Alguns rios, que drenam o Planalto dos Parecis, como o Suiá
Missu, Parnaíba das Pacas, Liberdade ou Comandante Fontoura, 
córrego Santo Antônio e outros, têm todos os seus cursos desen
volvidos sobre sedimentos pliocênicos da Formação Araguaia Por 
conseguinte, esses cursos de água pertencem a uma segunda gera
ção da drenagem, mais recente, provavelmente neopleistocênica 
Observando-se a disposição do traçado dessa drenagem de segun
da geração, no espaço físico, percebe-se um singular aspecto dele
que Além disso, todos os rios a ela relacionados apresentam suces
sivas rupturas do perfil longitudinal de seus leitos Isso pode ser 
efeito de uma atividade tectônica bastante recente, penecontempo
rânea da segunda geração, responsável pelo entalhamento da su
perfície do planalto, em formas de dissecação tabular ampla (t51) 
Os vales dos rios que pertencem à segunda geração geralmente 
comportam planícies de inundação com meandros divagantes, la
gos de bartagem e canais abandonados em fase de colmatagem 
Em decorrência da grande carga de material aluvial, começam a se 
formar, ao longo da planície, cordões lineares sucessivos de deposi
ção atual, multiplicando e colmatando canais Nos rios Parnaíba, 
das Pacas e córrego Santo Antônio, o processo de colmatagem 
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torna-se bem evidente e ocorre um certo represamento provocado 
pela carga sedimentar transportada pelo rio Suiá-Missu Geralmente 
as planícies desses rios, que cortam o Planalto dos Parecis, são mar
geadas por pequenas rupturas topográficas O vale não é muito pro
fundo e se caracteriza por pequenas amplitudes, da ordem de 20 m 
Uma vegetação de Floresta recobre toda a área cortada por esta 
drenagem de segunda geração Porém, nos fundos de vales da se
gunda e terceira ordens a vegetação de Floresta não se apresenta 
de modo contínuo Junto aos canais mais estreitos corresponden
tes aos cursos de primeira ordem, nota-se uma diferenca de tonali
dade entre a vegetação que ocorre no interflúvio e aquel~ que reves
te o fundo dos vales Além disso esses vales de rios menores são 
em "V" e apresentam padrão retangular, enquanto nos rios de se
gunda e terceira ordens, os vales têm fundo plano e os cursos dos 
rios são meândricos As calhas de fundo plano apresentam uma cer
ta desproporção entre as larguras do vale e do canal fluvial Isto in
dica que estes rios tiveram maior competência do que têm agora 
Essas diferenças de comportamento dentro de um mesmo sistema 
climático e regime hidrológico e sobre uma mesma litologia são mui
to siginificativas É possível, portanto, que os vales de fundo plano 
se relacionem à segunda geração de drenagem, anteriormente refe
rida, enquanto os vales em "V" constituam um evento ainda mais 
recente, definindo, assim, uma terceira geração de drenagem 

Parte dessa drenagem de terceira geração atua diretamente so
bre a superfície do Pediplano Neopleistocênico, originando relevos 
dissecados e topos convexos e/ou planos Outra parte drena a área 
da Planície do Bananal, composta por sedimentos pleistocênicos É 
o caso do rio Riozinho Estes fatos permitem datar essa drenagem 
como holocênica 

A mesopotâmia Tocantins-Manoel Alves da Natividade foi ca
racterizada no item referente aos aplanamentos, como área de baja
das formada em regime de endorreísmo (Est 2 VIII B). A imagem de 
radar mostra que essa área atualmente se encontra cortada por um 
desses drenas da terceira geração Isto é indicativo de que toda a 
área se encontra em fase final de abertura da drenagem, que passou 
a ser exorreíca, conquistando os últimos setores de drenagem ainda 
fechados por alguns ínterflúvíos 

Em síntese, nota-se que a área mapeada foi submetida à atuacão 
de três diferentes gerações de drenagem, as quais revelaram impor
tantes interferências tectbnicas e climáticas em sua evolução 

2 5 6 - Avaliação da interferência tectônica no relevo regional 

A maior parte da área em estudo está situada na borda leste do Cra
ton do Guaporé, que se encontra contornado pelo Geossinclíneo 
Paraguai- Araguais (Almeida, 1 9 7 4) O Complexo Xíngu constituí 
sua unidade basal, cuja denominação se deve a Silva et ali i ( 197 4) 
Ocorrem nesta área rochas vulcânicas da Formacão lrirí e forma
ções sedimentares muito antigas, do Pré-Cambria~o, denominadas, 
por Barbosa et alii (1966), de Formações Gorotire e Cubencran
quém 

As direções estruturais dominantes são NO-SE e NE-SO confor
me se encontram assinaladas no mapa geológico do Projeto RA
DAMBRASIL Elas afetam tanto as formações sedimentares pré
cambrianas, quanto o Complexo Xingu, estando, portanto relacio
nadas a eventos tectônicos antigos Desde o Pré-Cambriilno até o 
Cretáceo, parecem ter ocorrido alternâncias de fases erosivas e de
posicionais modificando a paisagem, além de deformacões tectôni
cas Contudo, esses eventos são .muito antigos para permitir a re
constituição do paleorrelevo e de difícil interpretação para a evolu
ção do relevo atual. Apesar disso, o mapeamento sistemático, leva
do a efeito pelo Projeto RADAMBRASIL, permitiu:que se identificas
sem, em toda a Amazônia, efeitos tardios da tectônica juracretáci
ca, interferindo na formação do relevo atual 

Na área mapeada, o Planalto Dissecado do Sul do Pará é consti
tuído por rochas vulcânicas e por sedimentos muito·antigos do Pré
Cambriano Entretanto, já se viu em item anterior que os seus topos 
se encontram truncados pelo Pediplano Pós-Cretácico Por conse
guinte, desde a época da deposição daqcJelas formações antigas até 
o truncamento dos sedimentos que a compõem, ocorreu um imenso 
hiato Como não há outras deposições da mesma envergadura, há 
de se considerar que a área esteve longamente exposta'às intempé
ries e que, sem dúvida, foi afetada por longos períodos erosivos 
Atualmente esse conjunto de relevo se apresenta muito falhado e 
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fraturado e se distribui de forma descontínua no espaço Apesar de 
este Planalto se apresentar muito dissecado e fragmentado, o mapa 
geológico deste Projeto dá uma idéia de que os sedimentos antigos 
e as rochas vulcânicas atingiam grandes proporções e formavam 
um enorme conjunto, cujas altitudes decresciam gradativamente 
para sul e sudeste como parece ocorrer com os seus resíduos até 
hoje 

Já se fez alusão à continuidade do Pediplano Pós-Cretácico so
bre as serras de Cubencranquém, Tapirapé e sobre outros residuais 
pertencentes ao Planalto Dissecado do Sul do Pará A análise da 
imagem de radar e sobrevôos deram uma indicação de que os topos 
desses relevos foram truncados por pediplanação e que apresentam 
um suave caimento para sul e sudoeste. Logo, a superfície que o 
truncasse deveria, em princípio, ter o mesmo caimento desde que 
não tivesse sofrido deslocamento tectônico posterior Contudo, a 
drenagem atual se dirige para norte, contrariamente ao caimento da 
superfície, o que pode indicar que em épocas pretéritas o arranjo da 
drenagem tinha disposição diferente 

Observando-se a distribuição geral do relevo de grande porte, 
em áreas vizinhas à mapeada, nota-se que o referido planalto cons
titui, juntamente com os Planaltos Residuais do Norte de Mato 
Grosso (Folha SC 21 Juruena), uma faixa de relevos muito expres
siva É posslvel, portanto, que formassem em épocas anteriores 
uma linha de divisores de água entre a região Norte e o Brasil Cen
tral, restringindo parcialmente a drenagem da Amazônia Esses rele
vos, agora, encontram-se parcialmente cortados por grandes rios 
direcionados para norte como o Xingu, na área mapeada, e Juruena 
e Teles Pires, na Folha contígua, a oeste 

Na trajetória do rio Xingu foram observadas muitas passagens 
epigênicas O referido rio, ao transpor corredeiras e cachoeiras, ge
ralmente superimpõe-se a relevos residuais de topos truncados pela 
Pediplanação Pós-Cretácica No item relacionado à instalação e 
evolução da drenagem (2 5 5) considerou-se que estes fenômenos 
de superimposição estão ligados a uma reativação tectônica recen
te, possivelmente pliopleistocêníca Por outro lado, admitindo que 
os grandes traços da drenagem se reportem a esse período, 
considera-se ainda que o rompimento do grande divisor foi penecon
temporâneo à instalação das grandes artérias fluviais Estas consi
derações induzem a aventar a hipótese de uma paleodrenagem in
vertida em relação à atual e que se relacionaria à sedimentação plío
cênica no quadrante SO da Folha O Planalto Dissecado do Sul do 
Pará comportar-se-ia como área fonte destes sedimentos 

Alguns autores como Almeida (1948) e Pena et alii (1975) 
referiram-se à possibilidade de existência de um antigo divisor 
Amazonas:- Prata, que teria mudado sua posição inicial, em função 
de arqueamentos diversos Ventura, D'Avila e Barbosa (1975) su
puseram uma elevação epirogêníca no Craton'do Guaporé no tempo 
juracretácico e sugeriram uma grande inversão do relevo, no tempo 
pós-cretácico Explicaram ainda que a posição atualmente elevada 
dos Arenitos f.J,ruc~ia, que dividem águas do Tocantins e São Fran
cisco e do Arenito Parecis, que forma parcialmente o divisor 
Prata- Ama,.onas, relaciona-se a efeitos da reativação wealdenia
na, pois estas áreas estariam anteriormente em -posição baixa Isto 
sugere a possibilidade de um empenamento (undação) de todo o 
conjunto para NO Isto teria contribuído inuíto seriamente para mu
dar esses arranjos continentais das linhas divisoras, contrariando o 
caimento. da ~Up(lrfície de aplanamento mais antiga e influenciando 
no relevo e no sistema hidrográfico regional 

A partir de determinado tempo geológico, possivelmente após a 
época pliocênica, houve a inversãoda drenagem para a Amazônia, 
no momento em que o Planalto dos Parecis (Folha SC 22 Tocantins) 
foi soerg~ido Concomitantemente se estabeleceu a pediplanação 
que elaboro.u a Depressão do Araguaia e a Depressão Periférica do 
Sul do Pará, fruto da circundesnudação.rnçHginal à Bacia Paleozóica 
Amazônica, atingindo os depósitos· sedimentares pliocênicos da 
Formação Araguaia, os quais esUío parcialmente sobrepostos aos 
sediment.os pré-cambrianos da Formaçãq Diamantino 

É possfvel que a região Xingu-Araguaia, a sul desta suposta li
nha divisora, tivesse um regime endorreico no Plioceno, o qual está 
relacionado à Pediplanação Pós-Cretácica e/ou Plíocênica, identifi
cada na superfície de cimeira Esta fase se comportou, talvez, como 
preparatória para a inversão da drenagem para norte, que ocorreu 
após a epirogênese terciária e a nova fase exorreica. Contempora-



neamente deu-se um gradativo abatimento na área do Bananal, de
vido a uma tectônica de subsidência, com evidências de movimen
tações tectônicas recentes, já que a mesma é balizada a sudoeste 
por escarpas terciárias 

Em síntese, é presumível que os Planaltos Residuais do Norte de 
Mato Grosso e o Planalto Dissecado do Sul do Pará constituam res
tos de uma antigo divisor de águas entre a Região Norte e o Brasil 
Central Tal divisor migrou para sul em função de arqueamentos e 
de processos erosivos, invertendo a drenagem e a posição relativa 
das áreas fontes e de deposição de sedimentos 

A análise do sistema hidrográfico revelou que a tectônica atuou 
nas três gerações de drenagem regionalmente indentificadas Nos 
rios de primeira geração, que correspondem aos grandes traços da 
drenagem, esse~ efeitos estão registrados, através de mudancas 
bruscas de direcão do curso e apresentacão de seccões retilín~as 
adaptadas às di~eções estruturais domina-ntes Isto s-e observa cla
ramente ao longo do curso do rio Xingu 

Também foram registrados fenômenos de superimposicão fre
quentes nos drenas de primeira geração, que revelam a existência 
de uma epirogênese recente, afetando também a borda oeste, da 
Bacia Paleozóica do Parnaíba, à qual se associa o desmonte da su
perfície pós-cretácica 

Efeitos da reativação tectônica foram observados, ainda, nos 
rios de segunda geração É o caso dos rios Suiá-Missu, Parnaíba, 
das Pacas e Liberdade, ou Comandante Fontoura afluentes da mar
gem esquerda do rio Xingu, que drenam o Planalto dos Parecis e 
apresentam um aspecto de leque Essa convergência de drenas pa
ra o Xingu, a organização retilínea dessa drenagem e quebras suces
sivas dos cursos desses rios só podem resultar de mecanismos de 
natureza tectônica 

Os rios de terceira geração, que foram analisados no planalto em 
questão, apresentam localmente um padrão retangular Aliado a tal 
fato, o encaixamento da drenagem de terceira geração na superfície 
neopleistocênica e o encaixamento dos rios Tocantins e Araguaia, 
expondo os sedimentos subatuais, demonstram a continuidade dos 
efeitos até a época holocênica 

Nos três blocos do Planalto Residual do Tocantins há também 
muitas evidências da reativação wealdeniana Nas Folhas SC 22-Z
B eSC 22-Z-D ocorrem alinhamentos de cristas, que foram exuma
dos quando da pediplanação do piso regional Estas cristas estão 
condicionadas a falhamentos com orientação NE-SO, que atingem 
tanto os terrenos pré-cambrianos como os devonianos e prolongam
se para a Folha contígua, a leste, atingindo sedimentos cretácicos 
Nunes, Barros Filho e Lima ( 19 73) denominaram este lineamento 
de Falha de Lizarda, atribuindo-lhe idade pré-sambaíba, com poste
riores ajustamentos afetando rochas mesozóicas Na região do pla
nalto a drenagem a naclinal e as escarpas da serra do Carmo obec:ie
cem às referidas direções estruturais 

Do que foi abordado pode-se depreender que a tectônica desem
penhou um papel importante no relevo regional e no sistema hidro
gráfico em todas as suas fases de evolucão 

2 6 -- APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

A área mapeada encontra-se na faixa de transição de fisionomias ti
picamente amazônicas para as do Brasil Central Assim tem-se na 
parte ocidental da Folha em estudo, mais precisamente a partir da 
margem esquerda do rio Araguaia, recobrimento florestal generali
zado em superfície de relevos predominantemente aplanados Já no 
lnterflúvio Araguaia- Tocantins até atingir a extremidade oriental 
desta Folha, ocorrem extensivamente vár;os tipos de fisionomias de 
Cerrados, recobrindo terrenos de maior variação topográfica 

Enquanto a parte ocidental se encontra praticamente despovoa
da, exceção feita a alguns núcleos que vêm sendo criados na última 
década, a parte oriental conhece povoamentos que remontam ao 
fim do século XIX e início deste Esta ocupacão deveu-se à relativa 
facilidade de penetração oferecida pelas via~ fluviais da região (rios 
Tocantins e Araguaia) Deste modo, levas de colonizadores pude
ram atingir a área dedicando-se às atividades de garimpagem e à pe
cuária extensiva em sua expansão natural pelos cerrados A partir 
da segunda metade da década de 1950, com a abertura da BR-
1 53, que faz a conexão de Belém com Brasília, a área teve novo im
pulso de colonização e a expansão demográfica fez-se em ritmo 

bastante acelerado, promovendo-se não só a fixação, mas, sobretu
do, o crescimento de núcleos urbahos embrionários ao longo da ro
dovia. Este fato merece uma especial'atenção, posto que o caráter 
de pioneirismo desses núcleos pode levar a urha ocupação inade
quada do espaço, estimulando o desmatamento indiscriminado, a 
consequente degradação dos solos e assoreamento de rios, dificul
tando a navegação e prejudicando a piscosidade, entre outros fatos 
de igual natureza 

Partindo-se dessa premissa é que se fazem aqui os alertas ne
cessários a um aproveitamento adequado da área, de modo a orien
tar o processo do desenvolvimento, ao mesmo tempo que se procu
ra manter o equilíbrio ecológico. 

2 6 1 - Avaliação e aproveitamento das formas de relevo 

Baseando-se na análise do grau de dissecação das formas de relevo 
através do espaçamento interfluvial e da intensidade de aprofunda
mento da drenagem, efetuou-se uma classificação da área em cinco 
categorias de aproveitamento (Fig. 2, i 61 A avaliação das catego
rias revela o tipo de atividade que pode ser exercida em cada uma 
delas, minimizando assim os prejuízos ao meio ambiente 

A categoria I representa formas de relevo aplanados e ainda con
servados (Ep) ou fracamente entalhados (t51) São terrenos em que 
o relevo sofreu pediplanação e a retomada de erosão não promoveu 
ainda dissecacão acentuada Aparece em extensa área e correspon
de a 28% da Folha SC 22, sendo mais significativa na região do Al
to Xingu, onde os terrenos do Terciilrio-Ouaternário estão conserva
dos ou fracamente dissecados em interfluvios de topos tabulares 
Considerando apenas o aspecto geomorfológico, esta área se apre
senta excelente para ocupação agrícola ou pecuária, jé que porlerA 
permitir ampla mecanizacão, em decorrência da fraca declividade 
dos terrenos Entretanto outros fatores deverão ser considerados A 
friabilidade das rochas pode acarretar solos muito susceptíveis à 
erosão e em algumas áreas registrou-se a presenca de Solos Con 
crecionários, como na extensa superfície aplanada (Ep) da Depres
são do Araguaia, à margem esquerda do rio homônimo 

A categoria 11 é representada por relevos dissecados em formas 
dominantemente de topo tabular, com dimensões que variam de 
7 50 ma 3 7 50 me drenagem ligeiramente mais aprofundada (t41, 
t42, t32) e subordinadamente por formas de topo convexo tipo 
c31, diminuindo assim o espaço interfluvial a ser utilizado 

Esta morfologia exige maiores atenções para utilização agrícola 
ou implantação de projeto ele colonização, pois com a retirada da 
cobertura vegetal natural para o plantio, poderá expor os solos à 
erosão, ampliando as vertentes através do recuo das cabeceiras e 
erosão lateral Outro fator limitante à utilização dessas formas é a 
presença frequente de concreções ferruginosas sejam em superfície 
ou em subsuperfície Estes fatos são comuns em extensas áreas elo 
norte goiano e sul elo Pará Esta categoria representa aproximada
mente 22% da área mapeada e se e~contra em maior continuidade 
no vale elo Tocantins e em grandes trechos do lnterfluvio 
Araguaia- Toc~wtins 

A categoria 111 engloba relevo clissecaclo com topos convexos 
e/ou tabulares e espaçamento interfluvial inferior a 7 50 m (c 11, 
c21, t21, t22) ou formas similares mais amplas (7 50 i1 3 7 50 m) 
com drenagem mais aprofundada (c32, t43). Neste caso, as ver
tentes se tornam mais íngremes e a necessidade ele preservá-las d<J 
erosão é ainda maior Esta categoria representa 1 5% ela área ma
peada, sendo encontrada nas vertentes ela margem direita do rio 
Araguaia e no vale do alto curso elos rios Fresco e lriri Novo 

Nas áreas classificadas pelas categorias li e 111 onde os espaços 
interfluviais são menores ou a drenagem é mais profunda, a cleclivi
clade das vertentes é maior Assim torna-se necessário tomar maio
res precauções com os processos erosivos, evitando-se desmata
mento das vertentes mais íngremes e a aplicação ele técnicas apro
priadas para terrenos ele maior inclinação 

A categoria IV envolve os terrenos diretamente submetidos às 
condições hídricas especiais Tanto a-brange terrenos de difícil ocu
pação, sujeitos a alagamentos periódicos (Aai), quanto as áreas 
úmidas e. férteis de ocupação mais fácil (Apf, Aptf, Atf, Etf) Este 
grupo representa 16% da área e corresponde às faixas marginais 
aos rio Araguaia, Tocantins, Xingu e respectivos afluentes como 
também à extensa Planície elo Bananal 
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- 111 
1ª Ce:egoria: Ep,t51 2ª Categoria:t41.t42,t31.t32 3a Categoria: t21 t22.t23,t43. 

c22 c31.c32 

4 ª Categoria: Apf,Aptf.Etf,Aai 5ª Categoria: Et.St.Spt.Egi,a 

Fig 2 16 - Avaliação e aproveitamento das formas de relevo Folha SC 22 Tocantins 

No alto Xingu, os afluentes que formam sua bacia apresentam 
vales de fundo plano Isto assume importância no tocante a seu 
aproveitamento, porque durante o período chuvoso as planícies de 
fundo de vale são tomadas pelas águas E a inundação é de tal mo
do intensa, que mesmo nos períodos menos chuvosos as planícies 
se apresentam alagadiças Na Planície do Bananal são generalizadas 
as áreas sujeitas às inundações periódicas. Contudo, nos trechos 
onde a lâmina de água é menos espessa, é possível o cultivo de pro
dutos agrícolas que se adaptam a ambientes úmidos. Em termos de 
futuro, podem-se desenvolver técnicas de cultivo mais aprimora
das, aproveitando o período seco, como também a construção de 
diques e canais de drenagem para conter ou escoar as águas de 
acordo com as necessidades locais e de tipos de culturas. 

As planícies e terraços do rio Tocantins são de grande importân
cia para a agropecuária regional, por não apresentarem em superfí
cie a camada de material concrecionário, tão comum na ampla ba
cia deste rio. Podem-se introduzir ao longo destas faixas de terras 
pastagens plantadas com espécies mais resistentes ao período se
co, como também o cultivo de espécies temporárias que permitam 
a silagem. A adoção destas medidas poderá suprir a deficiência ali
mentar da abundante pecuária no período seco, que se estende por 
5 a 6 meses, acentuando-se de junho a setembro 
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A categoria V corresponde a relevos residuais de diferentes na
turezas mapeadas como Et, Egi, St, Spt e as formas dissecadas de 
topo aguçado mapeadas como a11, a22, a23, a34. Trata-se de re
levos de difícil aproveitamento em qualquer atividade no setor agrá
rio, devido à forte declividade de suas vertentes O desmatamento 
indiscriminado em relevo desse tipo, quer para instalação de pecuá
ria, quer para utilização agrícola, pode romper o equilíbrio ecológico 
e desencadear fortes processos erosivos. Em decorrência, os solos 
tenderão a se degradar e os rios poderão ter uma carga de sedimen
tos aumentada, em detrimento da fauna fluvial Estas áreas repre
sentam 19% e ocorrem sobretudo no lnterflúvio Araguaia-Xingu 
AI os relevos residuais ponteiam a superfície da Depressão Periféri
ca do Sul do Pará bordejando grandes serras como: Cubencr8n
quém, do Mururé, da Paz, do lnajá, dos Gradaús e do Tapirapé. 
Estes relevos também se encontram no lnterflúvio Ara
guaia- Tocantins, na serra do Estrondo e na serra do Lajeado, a 
leste do rio Tocantins Sugere-se que todos esses relevos sejam 
preservados de qualquer tipo de ocupação, podendo ser aproveita
dos como reservas de biosfera, parques naturais ou outras ativida
des que não modifiquem o meio ambiente. Em necessidade de utili
zacão de algumas dessas formas de relevo, devem ser obedecidos 
os 'critérios impostos pelo código de uso da terra. 



2. 6. 2 - Análise dos recursos hidrelétricos 

A pré-seleção de sítios para a instalação de hidrelétricas baseia-se 
na análise de fatos onde o relevo constitui uma variável a avaliar 
São elementos a considerar as gargantas de superimposição, que 
diminuem o custo das barragens e oferecem maior resistência à 
pressão da água, a existência de cachoeiras, a presença de drena
gem aprofundada em relevos dissecados, a existência de relevos re
siduais, que auxiliam no represamento e a presença ou não de fa
lhas. 

Os sftios foram plotados em função de uma análise geral do rele
vo, e sua escolha e indicação, por ordem de maior valor, apoiaram
se em dois critérios básicos. O primeiro é quanto às características 
geomorfológicas e o segundo é quanto à posição que este assume 
em relação aos atuais e futuros centros de demanda. Deve-se res
saltar, contudo, que todos os sítios selecionados carecem de estu
dos especfficos de hidrologia, geomorfologia e geologia de detalhe, 
para seu real aproveitamento. 

Os sítios foram hierarquizados de 1 a 13 e o grau de importância 
decresce na medida em que aumenta o valor numérico (Fig 2.1 71. 
O sítio n. o 1 é a cachoeira do Lajeado, no rio Tocantins (Fig. 2.181 
que constitui o de maior importância Ele já foi avaliado em maiores 
detalhes por Barbosa et alii (19661 e apresenta vários aspectos fa
voráveis: 
- presença de cachoeira com desnível de 6 m; 
- disposição de relevos residuais constituindo um corredor onde a 
parte mais estreita não excede 3 km; 

leito fluvial bastante encaixado; e 
- posicionamento em região carente desta fonte de energia. 

A instalação de uma usina hidrelétrica nesse local deve, entre
tanto, levar em conta alguns dados importantes. A cidade de 
Porto Nacional, localizada a montante de cachoeira do Lajeado se 
encontra aproximadamente 50 m acima de seu nível. Por outro la-

do, segundo informação do Projeto Araguaia (Barbosa et alii, 1 9661 
ocorre um ponto de fuga de água para barragem com altura superior 
a 72 m do nível da cachoeira. Além disso é necessário considerar a 
presença de uma falha no local. Sua posição perpendicular ao leito 
fluvial transforma a área em zona de fraqueza rochosa, o que exigirá 
cuidados especiais na construção da usina. A posição geográfica 
deste sítio, associada às suas peculiaridades geomorfológicas fa
zem com que a implantação de uma usina hidrelétrica, no local, ve
nha de encontro às necessidades regionais, pois o norte goiano, o 
sul do Pará e oeste do Maranhão são muito carentes desta fonte de 
energia. Uma futura integração com as usinas de Tucuruí a norte e 
Cachoeira Dourada e outras, a sul, possibilitará um atendimento 
mais amplo através de uma adequada distribuição regional 

No rio Xingu foram plotados vários sítios O da cachoeira Pedras, 
indicado com o número 2, apresenta-se como o mais viável. Além 
do seu aspecto geomorfológico favorável, encontra-se próximo às 
novas áreas de colonização, ao longo das rodovias federais consti
tuídas pelas BR-080 e BR-158. 

O sítio número 3, também no rio Xingu na área da Depressão Pe
riférica do Sul do Pará, apresenta muitos relevos residuais interliga
dos. Há entretanto necessidade de barragem adicional de extensão 
aproximada de 1, 5 km na margem direita do rio. Este sítio apesar de 
atualmente se encontrar em local totalmente despovoado poderá, 
no futuro, servir às povoações que se formarem ao longo das rodo
vias federais constituídas pelas BR-235 (projetada). BR-1 58 e BR-
163. 

O sítio número 4 apresenta condições razoáveis para aproveita
mento. Necessitará contudo de duas barragens adicionais, que per
mitirão represamento de grande volume de água. 

O sítio número 5 constitui, aparentem8f1te, excelente local para 
construção de usinas hidrelétricas de grande potencial, graças à 
presença de inselbergs nas laterais do rio Xingu, estreitando o leito 

100 km 
L_ _____________ J 

Fig 2 17 - Sítios propícios para usina hidrolétrica 
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Fig.2.18- Cachoeira c:lo lajeado no rio Tocantins. Folha SC.22·X-O. Escala 1:250.000. 

fluvial. Entretanto, apesar de sua boa qualidade, este sitio está posi· 
cionado em região de difícil ocupação, o que retardará seu aprovei
tamento. 

Os sítios números 6 e 7 oferecem menor potencialidade, pois o 
releyo é muito aplanado e a distribuição dos residuais na superfície! 
não permi te a construção de grandes represas. 

Os sítios da cachoeira Carreira Comprida (número 8), do Traves· 
são Surubim Inúmero 9). ambos no rio Tocantins, são de potenciali· 
dade menor. Estes sltios encontram-se em região de relevo bastan· 
te aplanado por pediplanação, com fraca presença de inse!bergs. 
Déve-se. porém, considerar que o rio Tocantins tem grande volume 
de água; seu leito é bastante encaixado e apresenta aspecto de rio 
de planalto. Estes fatos tornarão possíveis um aproveitamento futu 
ro destes sítios, na medida em que aumenta a demanda regional de 
energia. 

Os sítios número 1 O (Corredeira da Paz). número 11 e número 
1 2 (cachoeira Von Martius) no rio Xingu, como também o de núme
ro 1 3 no rio I ri ri são de baixo potencial e poderão ser aproveitados 
em função de necessidades locais. 

A maioria dos sítios hidrelétricos plotados no rio Xingu apresenta 
boa capacidade de aproveitamento. Contudo, é imprescindível a 
elaboração de estudos de detalhe para cada um dos sítios analisa· 
dos, tanto do ponto de vista do meio físico, quanto de seu posicio· 
namento em relação aos futuros centros de demanda. Por outro la
do, o aprovei tamento de determinados sítios necessariamente im· 
plicará na anulação de outros, em função da altura da barragem. do 
pequeno desnível topográfico e da grande proximidade entre eles. O 
prévio conhecimento do reg ime pluvial assume grande importância 
para a execução de obras dessa nature1a. Na área em questão, há 
uma certa diferença no regime pluvial das três grandes bacias hioru· 
gráficas. Essa diferença, sem dúvida, se reflete no regime dos rios. 
No vale do Xingu observam-se isoietas de 1.800 a 2 .200 mm/a, 
com chuvas mais con..:entradas no verão, apresentando 3 meses 
secos; já o vale do rio Araguaia. de 3 a 4 meses secos com pluvio
metria em torno de 1.600 mm/a; ao passo que no vale do rio To· 
cantins o período seco atinge de 5 a 6 meses. com pluviosidade em 
tomo de 1.600 mm/a e concentração nos meses de novembro a 
marco, quando ocorrem 70% do total das chuvas. Portanto. em de· 
corrência do regime pluvial, varia também o regime destes rios ao 
longo do ano. No rio Xingu. onde não se dispõe de dados fluviomé· 
tricos, a amplitude da vazão entre a fase seca e a fase chuvosa não 
deve ser muito acentuada como nos rios Tocantins e Araguaia, em 
função do período chuvoso ser mais prolongado. Nestes, a oscila
cão da vazão entre os dois períodos é muito marcante. Como exem· 
pio citam-se os dados fornecidos pelo Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica, das Estações de Santa lza.bel do Morro no 
rio Araguaia e Peixe no rio Tocantins, para as vazões máximas e mi· 
nimas no ano de 1978. 
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ESTAÇÃO M~S 
VAZÃO em 

M~S VAZÃO em m31s m3/s 

Santa lzabel do Morro Fevereiro 7 .035 Outubro 860 
Peixe Fevereiro 9 .782 Agosto 81 1 

Todos esses fatos mostram que, além do fornecimento de ener
gia, a implantação de hidrelétricas na área trará beneficios de outra 
natureza. como a regularização do débito fluvial e a navegação flu · 
via l o ano todo. 

2 .6 .3 - Sistema viário 

2.6.3 . 1 - A navegação fluvial 

Apesar da existência de três grandes canais fluviais. cortando a 
área no sentido geral sul-norte (Tocantins. Araguaia e Xingu). a na
vegação fluvial não é muito praticável (Fig. 2 . 19). Isto se deve a 
certas peculiaridades da drenagem. Esses rios apresentam grande 
oscilação da altura de água ao longo do ano e drenam áreas de dife· 
rentes litologias. Freqüentemente apresentam segmentos enca
choeirados, dificultando ou impossibilitando a navegação. O rio To· 
cantins corta principalmente sedimentos paleozóicos da Bacia do 
Parnaíba e nesses terrenos é sempre muito encaixado comportando 
corredeiras e cachoeiras. É navegável por barcos de porte médio da 
cidade de Tocantínia para jusante, dentro da área mapeada, haven
do possibilidade de estender sua navegabilidade até a cidade de Por
to Nacional, desde que se construam barragens com eclusas. na 
área da Cachoeira do lajeado. 

O rio Araguaia corre sobre uma superfície plana de sedimenta· 
ção recente. Desde a cidade de São Félix do· Araguaia até as proxi· 
midades da cidade de Araguacema, apresenta um curso livre de cor
redeiras e cachoeiras. Porém, como se trata de um trecho caracteri · 
zado pela formação de planí-::ies, é comum a presença de grandes 
bancos de areia no fundo do leito e praias marginais, o que obriga 
um conhecimento prévio do "canal" do rio. De A raguacema para ju· 
sante começam a ocorrer rupturas no perfil longitudinal do rio e sur· 
gem trechos encachoeirados, diminuindo sua navegabilidade. 

Alguns trechos encachoeirados .do rio Tocantins e Araguaia po
dem ser navegados no período chuvoso. quando o nível de água é 
bem mais elevado. Utilização mais ampla e efetiva destas vias impli
ca, no entanto. na construção de canais e barragens com eclusas 
que assim regulariza a vazão e o nível de água. Em condições natu
rais, a navegação é muito problemática, não só pelas sucessivas In· 
terrupções por cachoeiras e corredeiras. como pela grande oscila· 
ção do nível de água. Para avaliar tal problema, têm-se como exem
plo as informações do nível de água máximos e mínimos do ano de 
1978, do Deearta[T'Ie,nto ~acionai de Águas e Energia Elétrica, para 
as estações de Conceição do Araguaia, no rio Araguaia, e Porto Na
cional. no rio Tocantins: 



ESTAÇÃO MÊS NÍVEL DE ÁGUA 
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em m em m 

Conceição do Araguaia Março 10,38 Outubro 2,30 
Porto Nacional Feve.reiro 13,85 Setembro 1,00 

O rio Xingu não dispõe de dados fluviométricos, perém seu alto 
curso comporta-se como rio de planície, meandrando em calhas alu
viais recentes Nesse trecho tem boas condições de navegabilida
de, porém a jusante da cachoeira Von Martius, passa a percorrer 
áreas de rochas antigas, onde a planíce meândrica é substituída por 
cachoeiras e corredeiras em decorrência da presenca constante de 
afloramentos rochosos A navegação então se tor~a muito difícil 

2.6 3 2 - As rodovias 

A área mapeada é cortada por alguns importantes eixos rodoviários 
Alguns estão no sentido norte-sul, como a BR-1 53 e a BR-1 58 Ou
tros no sentido transversal, como a BR-242 e uma em diagonal, co
mo a BR-080 (Fig 2 201 Com exceção da BR-1 53 que foi construí
da na década de 1950 todas as demais foram abertas nos últimos 
anos com a finalidade de se promover a colonização das regiões 
Amazônica e Periamazõnica, integrando-se aos grandes centros e 
outras regiões mais desenvolvidas do Sul e Sudeste do País 

A BR-080 que liga o vale do rio Araguaia à BR-163 
(Cuiabá- Santarém) se encontra totalmente aberta na área deste 
mapeamento, apesar de ter alguns problemas de conservacão O 
traçado foi muito bem planejado, visto que foi plotado sobre 'o rele
vo dissecado de topos tabulares, de espaçamento interfluvial muito 
grande, desde 3 750 ma 12 750 m com drenagem de fraca inci
são (t31, t511 Isto facilitou bastante sua abertura Entretanto, a 
friabilidade do solo, sobre o qual se assenta o leito da estrada, exige 

/ 

------------------ Curso de navegação difícil 

a utilizacão de cascalhos (concrecões ferruginosas), sobretudo nos 
fundos de vale nas áreas cortada~ pela drenagem Nestes trechos o 
solo encontra-se ainda inconsolidado por se tratar de sedimentos 
aluviais, pertencentes às planícies de inundação dos cursos de 
água 

A BR-1 58 também se acha bem locada Seu eixo norte-sul foi 
implantado em áreas muito aplanadas (Ep), ou pouco dissecadas 
em formas tabulares amplas (t51) Isto permitiu acompanhamento 
das linhas divisoras de água, dispensando assim, a construção de 
obras de arte de maior envergadura Há entretanto um pequeno tre
cho a norte da escarpa da serra do Roncador que necessita de maio
res cuidados Neste trecho, a imagem de radar revelou áreas sujei
tas a inundações sazonais (Aai) Desse modo, o eixo da estrada de
verá ser desviado mais a oeste, ou elevar seu leito acima do nível de 
inundação Isto deve ser feito através da construção de aterros com 
material argiloso e' 'cascalhos" de concreções obtidos nas proximi
dades É recomendável também a colocação de tubulões facilitando 
a circulação da água superficial nas fases de cheias 

Para o segmento da BR-1 58 a ser implantada a norte da serra do 
Tapirapé, sugere-se que o futuro leito seja assentado sobre a super
fície baixa da Depressão do Araguaia e que acompanhe os vales dos 
rios Fresco e Mururé ou o próprio vale do Araguaia pela margem es
querda, até atingir a estrada que faz a ligação Conceição do 
Araguaia-Redenção Isto permitirá contornar os obstáculos topo
gráficos representados pelos relevos residuais da serra do lnajá, 
posto que ligará áreas em franco povoamento 

A BR-235 pertence ao grupo das rodovias transversais e está 
projetada para cortar toda a parte norte da área mapeada, ligando a 
cidade de Pedro Afonso, nas margens do rio Tocantins, à BR-163 
(Cuiabá- Santarém) No trecho entre o rio Tocantins e a BR-1 53 
(Belém-Brasília), o relevo de topo tabular do tipo t31 não ofecerá 

" " " q~/ Conceição 

,;::Y do Ar&suaia 
,, ,, 

,{' ,, ,, 

,;~ Araguacema 

Fig 2 19 - Indicação para o aproveitamento das hidrovias 
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L_ ______________ ~ 

-Topos aguçados- áreas serranas Topos convexos (colinas) e 1 ou planos com 
drenagem profunda 

Topos planos com drenagem pouco profunda 

111 
Superfícies planas ou com fraca dissecação 

===">'!== 
Local preferencial para locação 

de pontes 
Rodovias federais existentes 

ou em construção 

Superfícies :núndaveis periodicamente 

Rodovias federais projetadas Sugestão para modificação do 
traçado de rodovias federais 

Fig 2 20 - Sugestão de traçados de rodovias e locação de estradas 

grandes obstáculos e exigirá apenas obras de arte de pequena ex
pressão Da rodovia BR-1 53 até a cidade de Araguacema, às mar
gens do rio Araguaia, a estrada atravessará a serra do Estrondo Nes 
te caso a grande dissecação do relevo exigirá maior atenção na defi
nição do traçado Sugere-se portanto um estudo mais detalhado da 
área, para selecionar a faixa de maior viabilidade A transposição do 
rio Araguaia exigirá a construção de uma ponte de grande enverga
dura O local mais propicio para execução desta obra encontra-se 
aproximadamente a 3 km ao sul de Araguacema Neste ponto, a ca
lha fluvial é mais estreita e o leito apresenta corredeiras marcadas 
por afloramentos rochosos, o que dará mais apoio à estrutura da 
obra 

De Araguacema para oeste até atingir as proximidades da serra 
do lnajá o relevo é plano e com fraco entalhamento da drenagem, 
que facilitará a abertura da estrada Daí em diante, a rodovia cortará 
relevo bastante dissecado e áreas topograficamente elevadas, 
constituídas pelas serras do lnajá, da Paz, Cubencranquém e do Mu
ruré Este fato vai requerer mudanças no eixo projetado, de modo a 
evitar a transposição desses obstáculos, conforme foi sugerido na 
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Fig 2 20 Para oeste do rio Xingu, o relevo é dissecado predomi
nantemente em formas convexas, que eJ:igirá muitas obras de arte 

A BR-242 fará a ligação da BR-153 com a BR-158, através do 
vale do rio Araguaia No trecho que ligará a cidade de Formoso à ci
dade de São Félix do Araguaia, as áreas de acumulação inundáveis 
(Aai) atingem mais de 1 50 km de extensão Trata-se de área de difí
cil acesso, onde as opções para a construção da estrada são muito 
reduzidas Contudo, após o Braço Menor do Araguaia ou rio Java és, 
um desvio para o sul evitará a presença de lagos e superfícies mais 
alagadiças No trecho em construção entre a cidade de Formoso e o 
Braço Menor do Araguaia ou rio Javaés, observou-se que os proble
mas de alagamento exigirão a elevação do leito da estrada, o que;' 
sem dúvida, constituirá um elemento básico na solução do proble
ma Entretanto, na possibilidade de exigência de estrada de melhor 
qualidade, a dinâmica geomorfológica local exigirá medidas um pou
co mais onerosas na área, quais sejam: 
- retirada do material de empréstimo (argiloso) mais distante do 
leito da estrada para evitar a formação de lagoas perenes marginais 
a esta; 



- construcão de leito mais amplo, pois a erosão nas laterais inutili
zará uma parte dele; 
- colocação de pavimento de cascalho (concreções) sobre o leito 
da estrada; 
- colocação de tubulões corn espaçamento de pelo menos 500 m 
em toda a extensão da planlcie de inundação, para não interferir no 
jogo natural das águas na época das inundações; e 
- medidas de precaucão com as laterais dos aterros, com a fixacão 
de gramíneas, por exemplo, para evitar o forte impacto das chu~as 
concentradas no verão. 

A BR-1 53 (Belém -Brasília). que se encontra totalmente pavi
mentada, segue por área próxima ao espigão Araguaia-Tocantins, 
evitando os relevos mais aguçados e trahspondo freqüentemente as 
cabeceiras dos cursos de água voltados para brio Tocantins. Como 
esta via de circulação tem a mesma direção das grandes artérias flu
viais regionais, a sua existência estimulou o crescimento de novas 
cidades ao longo do interflúvio e promoveu o atrofiamento das cida
des ribeirinhas, que no passado estiveram ligadas à navegação 
fluvial. Para que a potencialidade dos vales dos rios Ara
guaia-Tocantins possa ser melhor aproveitada, são convenientes a 
abertura de boas estradas transversais e a implantação de um siste
ma integrado fluviorrodoviário, e assim desencadear um processo 
de desenvolvimento regional mais harmonioso. 

2 6 4 ..:.. Potencial turístico 

Analisando-se os recursos paisagísticos da área, não se pode negli
genciar o renovado interesse que os turistas brasileiros têm de
monstrado ao buscarem as águas calmas, as praias límpidas e a rica 
fauna aquática do rio Araguaia. Há que se considerar, entretanto, 
outros recursos de igual valor, quais sejam a Planície do Bananal, o 
vale do Tocantins e a serra do Lajeado. Esses elementos, se bem ex
plorados, poderão constituir áreas de lazer de importância no mer
cado turístico interno, além de estimularem o conhecimento das be
lezas naturais do país A dificuldade reside no estabelecimento de 
uma infra-estrutura que possibilite esse aproveitamento Seria ne
cessária a instalação de todo um complexo turístico e isto implicaria 
na melhoria das vias de acesso, na implantacão de hóteis e restau
rantes, na indicação de áreas para a montag.em de acampamentos 
(camping), na seleção de sítios e na formulação de calendário's pró
prios estipulando os períodos de caça e pesca, e na criação de um 
sistema de navegação específico para viagens essencialmente tu
rísticas O vale do Araguaia, por sua procura crescente, poderia ser 
o ponto de partida para esta espécie de incentivo 

Evidentemente, explorado com critério, o turismo poderá vir a 
ser boa fonte de renda regional 

2. 6. 5 - Contribuição da geomorfogênese para reconhecimento 
dos recursos minerais 

Conforme já foi abordado no capítulo referente à Evolução do Rele
vo, a área mapeada foi submetida a diversas fases erosivas. Assim 
a Depressão do Tocantins sofreu pediplanação pleistocênica (Boa
ventura, 1 9 7 4) que truncou litologias diferenciadas da Bacia do 
Parnaíba como também o Complexo Basal Como estas litologias 
encerram em suas matrizes o ouro e o diamante, há possibilidades 
de ocorrência destes minerais nos terracos do rio Tocantins e 
afluentes, os quais constituem depósitos c~rrelativos da pediplana
ção pleistocênica. Esta hipótese já foi aventada por Barbosa et alii 
( 1966) em trabalhos do Projeto Araguaia. 

No vale do Araguaia os processos de pediplanação pleistocênica 
escavaram ampla depressão em litologias de diferentes idades e for
mações Isto permite antever a possibilidade da existência de depó
sitos aluviais ricos em minerais, já que estes ocorrem em variadas 
matrizes rochosas Os rios da margem direita do Araguaia, tais co
mo o Piranhas, o Bananal, das Cunhãs, Juari e outros, podem encer
rar em seus depósitos de cascalhos, originários do Grupo Araxá, al
gum recurso em ouro, uma vez que este mineral, segundo Barbosa 
et a!ii ( 1966). ocorre junto a veios de quartzo piritosos nas rochas 
do referido grupo. 

Alguns rios da margem esquerda do Araguaia têm suas cabecei
ras em rochas intrusivas do Granito Velho Guilherme, rico em esta
nho Há por conseguinte possibilidade de serem encontrados em 
seus depósitos aluviais resistatos de cassiterita. Este é o caso do rio 

I na já. É possível ainda que a pediplanação pleistocênica, ao elaborar 
a Depressão Periférica do Sul do Pará, atuando em rochas pré
cambrianas do Complexo Xingu e do Grupo Uatumã, possa ter re
movido material rico em ouro, diamante e cassiterita, que atualmen
te poderá ser encontrado nos terraços, planícies e aluviões dos rios 
ldri, Xingu e seus afluentes. Esta hipótese é reforçada pelo fato de 
que em áreas contíguas verificou'se a ocorrência de significativos 
pláceres fluviais, onde as formações rochosas e os eventos geo
morfológicos foram idênticos. 

Na área do Alto Xingu, onde ocorre a Formação Araguaia, 
aventou-se a hipótese de ocorrência de material supergênico bauxí
tico, visto existirem condições físico-químicas favoráveis·à forma
cão deste material. Tal hipótese levantada por Araújo et alii ( 1975) 
~ncontra-se apoiada no fato de que a morfologia e as condições cli
máticas são bastante semelhantes às áreas do Planalto Sedimentar 
Pará-Maranhão, no leste paraense, onde são abundantes as jazi
das deste mineral. 
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A - Topo dn serrll Cubencranquém A visão panorãmir.a mostrn a regularicf(Mio rta supcrfl cic .:tplurtad;;t esculpid~l em OJrCl)ttos 
Notar o contato rle Savana Paroue corn f loresta 

B .... Detalhe do t opo da serra CubencranQuém A foto corrcsponde ao contato das áreas de fotmas agu ç-adas e labutares A 
regularidade do topo é evidenciada pela ausência da cobertura vegetal 
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8 - Serra do Murur-é O cOf'laumo tem CD1mcn1o para oc~ro, no anronto u cahulandadocto remo domonstra truncam~ntn oor no 
chnlanllçAo 



A - Te1 minação sul da sttua do Lajeado A aniculação da superfície de tOI>O com a superficie baixa se faz auavós de pedr 
mentos em UlOrlogê•leSe<le Cerrado 

B - F1enu.~ da cunsta do l{ljcudo Nora r n visivel orientação estru tural e os pcdimentos d issecatlos e l lorestt:tdos 

ESTAMPA 2111 
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ESTAMPA 21V 

A - lfhu aluviais no no X•ngu. Resultantes de doposiç.Go fluvial, algumas delas. contudo, constituem afk>ramentos 
rochosos 

B - Valo ele fundo ~no A eolmatagem nestos vales originou lagoas e peque,nos drenos na planlcíe, colonizada pula vegeta-
. ção Pioneira 
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A - lnselb8rgs no Pediptano N eop cistocênico Esta extensasuperflcie de eros3o 6 freqUentemente intertomp:da por relevos 
residuais de diferentes feiçOes 

8 - Relevo dissecado ne Oepressllo do Araguaia A drenagem seeclona eate superflcle originando formas convexos e ta:>ula· 
res Nos fundos de vales ocorre fl()(eata·d•galerlo. 

ESTAMPA 2 V 
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ESTAMPA 2 VI 

A - Voçoroca "" rodovia G0-370 
Observa·Sfll. na paue inferior. a rocha 
lntemperiuda com veio da ~uartzo 
Na parte superior, concreçbds e sei· 
xos demonsttam eleitos ctim~ticos 

de parlodo SP.C:O 

B - Pavimento superficial de seixos angulosos {detalhe) Na OepressAo do Araguaia, entre a sorra do Estrondo a o rio Ara 
Quaie. ocorre extensa cobertura detrftlee &m áreas de relevo t"'O topo conve)(O 
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A - Serra João Damião Constitukla de rochas pré·cambrianas do GrupoAraxá. p,:rciahnente recoberta por litofogia paleoc:Oi 
ca testemunha o recuo da cussta do lajeado 

B - /nsalbergs Relevo residual de tórma t :•bu~or, testemunho de ped~lanaçâo na superllclo baixa. 

ESTAMPA 2 VIl 
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ESTAMPA 2 VIII 

A - Concreções em forma de nódulos Em éreas intedluviais ocorrem suoerfic;almente concreções nodulares, com espessu
ra aproximada de O, 50 em Este matedal é aproveitado p·Jra o capeamento de redovias 

8 - P.1feoplayas Áreas um idas e com lagoas colonizadas por vegetação de Savana Parque. representando um relevo de anti
gas bBjadas, em regime endôHeico 
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A - Coffedeira do rio l riri No leito do rio ocorrem freqUentemente afloramentos roçhosos formando corredeiras e cachoeiras. 
que marcam quebras no perf!llot'lgitudinal 

B - Corredeira de Pedras Uma seqUêocia de cachoeiras o corredeiras marca o contato dos aptanamentos pliopleistoCénico e 
neoplcistocênico 

ESTAMPA 2 1X 
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ESTAMPA 2 X 

A - Se~ r a da Paz A cober·1ura d& Savana na serra reHete a es\ru\lua ~ matc.a a ftgulafldado do topo 

B - Efeitos da erosão A aust:ncia e a dis::~buição descontínua da cobcrl uro vegotnl acolcrortl ruoccssos ~1rosivos form('ncfo 
:·: voçOfocas e ravinas 
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A - Barranca do tio Arnouaia Aprtosem:t clois n lvci!io bern <hstmtos : o sunr.rio: çom •naíur pt et10I""nâl1cin de~ wu•l;'l d•1 r.o1 clou•' 
(!o lnfmior c.:omptt?<Jominflnc•a tlf! l'lf!(luer\os llOd11fos fen uginnso~ 

B - A spocto do drenagem no ínte 
rior da ilha do Bananal As âre3S de 
invnd açAo periódica são cortad os I>Õr 
drenos. que carac terizam uma drena 
sçm íncfecisa e que têm seu escoa 
mento invcr tido no perloõo das inun 

cfacllcs 

ESTAMPA 2 XI 
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ESTAMPA 2 XII 

A - Pl;•n.cw ••u A.....,,, ... it \ot. 11 •• 011~ca de Atf"as tX'ffOdi(;Dfl'ICOH.: eounctoiv~15 rnm J}(')"\10$ de •naKu retcnc:to tJe :tgua r\bS 
tu'nit"; m.u~ hn·xas 

8- Âretts dn t#'rm'u'' na tlh111 do Ranan31 Conospondnm a ~r eu do baii(OS interfluvios. J')(.'t.Od~;.menle•nunrltvcis. colon•z• 
dos pOr c~tm•ctts c vo~otaç.Ao d o Sav&Jla Parque 
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RESUMO 

Este é mais um trabalho realizado pela Divisão de Pedologia do Pro
jeto RADAMBRASIL no programa de Levantamento de Recursos 
Naturais do País e foi executado a nível exploratório. 

O Mapa Exploratório de Solos foi elaborado na escala final de 
1:1 000 000, segundo a mesma metodologia empregada nos le
vantamentos anteriores. 

Os solos foram classificados conforme as normas adotadas pelo 
Seryiço Nacional de Levantamento e Conservação de So!qs, da EM
BRAPA, e correlacionados tentativamente com a classificação ame
ricana de 1975 - "Soil Taxonomy". 

Foram identificadas as seguintes classes de solos: Latossolo 
Amarelo distrófico, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, Latos
solo Roxo distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico, 
Terra Roxa Estruturada eutrófica, Podzólico Vermelho-Amarelo Eu
trófico, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico, Planossolo 
álico, Hidromórfico Cinzento distrófico, Cambissolo distrófico e áli
co, Laterita Hidromórfica distrófica e álica, Solos Hidromórficos 
Gleyzados eutróficos, distróficos e álicos, Areias Ouartzosas Hidro
mórficas álicas, Areias Ouartzosas distróficas e álicas, Solos Alu
viais distróficos, Solos Litólicos eutróficos e distróf1cos e Solos 
Concrecionários distróficos e álicos. 
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ABSTRACT 

This work represents one more effort of the Projeto RADAMBRASIL 
in its Natural Resources Survey of the country, and was carried out 
by the Pedology Division, at an exploratory levei 

The Soils Exploratory Map was elaborated at a final scale of 
1:1 ,000,000, following the same work-method employed in pre
vious reports 

The soils that are described in the report, besides been classified 
according to the norms adopted by the Servico Nacional de Levan
tamento e Conservação de Solos, from EMBRAPA, are correlated in 
a tentative way to the Soil Taxonomy of 1975 
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The following classes of soils were identified: distrophic Yellow 
Latosol, distrophic Dark-Red Latosol, distrophic Roxo Latosol, dis
trophic and allic Red-Yellow Latosol, eutrophic Terra Roxa Estrutu, 
rada, soils, Eutrophic Red-Yellow Podzolic soils, distrophic and allic 
Red-Yellow Podzolic soils, allic Planosol, distrophic Hydromorphic 
Gray-wooded soil, distrophic and allic Cambisol, distrophic and allic 
Gr.óund-Water Laterite soil, eutrophic, distrophic and allic Hydro
morphic gleyzed soils, allic Hydromorphic Quartz Sands soils, dis
trophic and allic Ouartz Sands soils, distrophic Alluvial soils, eutro
phic and distrophic Lithosols and distrophic and allic Concretionary 
soils 



3.1 - INTRODUÇÃO 

Os resultados dos estudos pedológicos aqui apresentados referem
se à Folha SC 22 Tocantins, compreendida entre os paralelos 8 ° e 
1 2 o S e os meridianos 48 ° e 54 o WGr .. abrangendo parte dos Es
tados do Pará, Mato Grosso e Goiás, em uma área de 290.950 
km2 . 

Objetiva este relatório a identificação das classes de solos, suas 
características físicas, químicas e morfológicas, como subsídio para 
a confecção do Mapa Exploratório de Solos, apresentado na escala 
1:1.000.000. 

A interpretação de imagens de radar em mosaicos semicontrola
dos na escala 1 :250.000, com auxílio de faixas estereoscópicas, 
foi o material básico empregado para o mapeamento. 

Foram os solos classificados segundo as normas preconizadas 
pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos -
EMBRAPA e correlacionados tentativamente com a classificação 
americana de 1975 - "Soil Taxonomy". 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA . 

Localiza-se ao norte da região Centro-Oeste do Pais e compreende 
grande parte do extremo norte do Estado de Goiás, sudeste do Esta
do do Pará e nordeste do Estado de Mato Grosso. 

Como centros populacionais de maior importância destacam-se 
as cidades goianas de Gurupi, Miracema do Norte, Paraíso do Norte 
de Goiás e Porto Nacional e Conceição do Araguaia, no Estado do 
Pará 

O sistema rodoviário, muito precário, é constituído basicamente 
por três rodovias, a BR-153 (Belém-Brasília). a BR-080 
(Santarém-Brasília) e a PA-150 que liga Barreira do Campo aRe
denção, no Estado do Pará Excetuando-se a região compreendida 
entre os rios Araguaia e Tocantins no Estado de Goiás, que concen
tra praticamente todo o sistema rodoviário da área e onde já existe 
um número relativamente grande de estradas estaduais e particula
res, o restante, com exceção de pouquíssimas estradas particula
res, utiliza os transportes fluviais com grande freqüência. 

Os rios Tocantins e Araguaia possuem grande importância no 
transporte da população ribeirinha, assim como no escoamento de 
produtos agropecuários e/ou oriundos do extrativismo; já o rio Xin
gu, por ser de difícil navegabilidade e situar-se numa região de pe
quena densidade demográfica, tem sua importância limitada à pes
ca e ao transporte em percursos pequenos. 

No que se refere à uillizaçãoagrfcola da região, destaques de
vem ser citados para a cultura de arroz de sequeiro, em território 
'goiano, e do arroz irrigado na área do Projeto Rio Formoso, de inicia
tiva do Governo do Estado de Goiás. A pecuária de corte tem locali
za cão em terras do Pará e Mato Grosso, porém na ilha do Bananal 
esta atividade J'Ossui grande expressão econômica, pelo aproveita
mento de suas pastagens naturais. 

Temos ainda como importante atividade econômica o extrativis
mo madeireiro no sul do Estado do Pará e norte de Mato Grosso, e a 
pesca, que também se constitui numa das principais fontes de ali
mentação da população local. 

Os aspectos geológicos, geomorfológicos e de vegetação, que 
caracterizam a área estudada, são comentados pelas respectivas 
divisões em relatórios individualizados contidos neste volume (vide 
1 - Geologia, 2 - Geomorfologia e 4 - Vegetação). 

3.2 1 - Ciima 

É um dos principais fatores de formação do solo, pois, associado a 
este, se pode conhecer o potencial de exploração agropecuária de 
determinada região, funcionando como um dos fatores reguladores 
da produção agrícola. 

A área é caracterizada por ter um período de elevados índices de 
precipitações pluviométricas, em torno de 250 mm mensais, e ou
tro de baixos índices, chegando a ter até 2 meses sem nenhuma 
precipitação pluviométrica 

O período chuvoso tem inicio em setembro e outubro, 
prolongando-se até abril com precipitação pluviométrica anual de 
1.600 a 2.100 mm e temperaturas médias anuais de 24°C a 
26°C. A umidade relativa é alta, com valores entre 80 e 85%. 

Os fatores climáticos da área foram avaliados segundo as classi
ficações de Kõppen e de Gaussen. A classificação de Kõppen 

baseia-se apenas nos valores médios das temperaturas do ar e pre
cipitações pluviométricas, não caracterizando satisfatoriamente as 
condicões ambientais de uma região, e é aqui utilizada por ser de fá
cil apÚcação e a mais divulgada no Brasil 

A classificacão de Gaussen considera maior número de fatores 
e, por isso, ultimamente vem tendo maior aceitação nos levanta
mentos pedológicos, se apóia no estudo do "clima biológico" e per
mite um correlacionamento mais perfeito entre as diversas modali
dades climáticas e os diferentes tipos de cobertura vegetal 

3 2 1 1 - Classificação de Kõppen 

Segundo Kõppen, o clima dominante nessa área pertence ao grupo 
A (Clima Tropical Chuvoso) do seu sistema de classificação, abran
gendo os seguintes tipos: Ame Aw. 

A) Am (chuvas do tipo monção) 

Apresenta uma estação seca de pequena duração que no entanto 
não tem nenhuma influência significativa no comportamento da ve
getação, devido aos elevados índices de precipitação, que permi
tem uma distribuicão uniforme e suficiente da umidade necessária 
ao desenvolvimento e manutencão das florestas tropicais 

As chuvas ocorrem no period'o de setembro a maio, com precipi
tacões máximas entre os meses de novembro e fevereiro. As preci
pit.acões anuais são superiores a 1 600 mm. 

Éste tipo climático ocorre a oeste da área compreendida pelos 
municípios de Altamira (PA). Colider (MT), São Félix do Xingu (PA), 
Luciara (MT) e São Félix do Araguaia (MT) 

B) Aw (verão úmido e inverno seco) 

Possui uma estacão seca bem acentuada coincidindo com o inverno 
e tem, pelo menÓs, um mês com uma altura de chuva inferior a 60 
mm. Tem como vegetação característica a Savana 

As temperaturas mais baixas ocorrem no início da estação seca, 
geràlmente em junho, e as chuvas têm início no mês de setembro e 
se prolongam até abril e maio, com precipitações máximas de no
vembro a março. 

Este clima ocorre a leste da área, compreendendo as bacias dos 
rios Araguaia e Tocantins. 

3 2 1 .2 - Classificação de Gaussen 

Este sistema classificatório é baseado na variação periódica da tem
peratura e das precipitações durante o ano, registrada através das 
médias mensais, considerando os estados favoráveis ou desfavorá
veis da vegetação. 

O período seco, considerado elemento essencial do bioclima, é 
determinado com o auxilio dos gráficos ombrotérmicos, sendo a in
tensidade da seca definida pelo índice xerotérmico, que considera, 
além da temperatura e precipitação, a umidade atmosférica em to
das as suas formas 

A área está enquadrada na região Xeroquimênica que se carac
teriza por apresentar uma curva térmica sempre positiva, dias cur
tos secos, índice xerotérmico com valor compreendido entre O e 
200 e duracão do período variando de O a 8 meses consecutivos. 
Possui temperaturas médias mensais sempre superiores a 15 °C, 
chuvas torrenciais no verão e período seco bem definido. 

Nesta área está subdividido em duas sub-regiões: 4bth e 4cth. 
4bth (Termoxeroquimênico médio) - Tropical Quente de seca 

média de 5 a 6 meses e indice xerótérmico variável entre 1 00 e 
1 50. Corresponde à vegetação de Floresta, Savana e Formações 
Pioneiras. 

Situa-se ao sul e leste da área, predominando sob este clima os 
Solos Concrecionários, Latossolos Vermelho-Amarelos e as Lateri
tas Hidromórficas. 

4cth (Termoxeroquimênico atenuado) - Tropical Quente de se
ca atenuada com estacão seca curta de 3 a 4 meses e índice xero
térmico vari~ndo de 40·a 100 Tem como vegetação corresponden
te a Floresta, Savana e Floresta Secundária. 

Abrange a região central, norte e noroeste da área, com ocorrên
cia dos Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos e Solos Litólicos, pre
dominantemente. 
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3 2.1.3 - Regimes de temperatura e umidade do solo 

Visando à correlação tentativa com o sistema americano de classifi
cação de solos, procurou-se definir os regimes de temperatura e 
umidade que ocorrem na área 

Após verificadas as características desses regimes, a área em 
questão foi enquadrada basicamente em três regimes de umidade: 
údico, ústico e áqüico. 

O regime de temperatura foi definido como hipertérmico e iso
hipertérmico É preciso salientar que a definição desses regimes na 
área é meramente tentativa, tendo em vista a escassez dos dados 
requeridos pela "Soil Taxonomy" de 1975 para este estudo. 

3 3 - METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

A metodologia empregada segue a mesma utilizada em outros tra
balhos do Projeto RADAMBRASIL 

3.3.1 - Trabalho de escritório 

Os padrões de imagens delineados preliminarmente em funcão do 
reievo, drenagem e vegetação existente na área foram dete.rmina
dos através da interpretação de mosaicos semicontrolados de ima
gem de radar na escala 1:250.000, com apoio das respectivas fai
xas estereoscópicas 

Utilizando-se os resultados de laboratório das amostras coleta
das, bem como as observações de campo dos diversos solos e am
bientes e dados referentes ao relevo, tipo de vegetação e geologia, 
após os trabalhos de campo, efetuou-se uma reinterpretação para 
separação dos diversos padrões fisiográficos, sendo em seguida 
elaborada uma legenda de solos da área 

O Mapa Exploratório de Solos, apresentado na escala 
1:1 .000 000, resultante da transferência da interpretação final pa
ra uma base cartográfica b/ue-line, contém as diversas unidades de 
mapeamento constituídas por classes de solos ou associacões de
las, em conformidade com a percentagem de ocorrência A~ classes 
de solos que ocupam uma área inferior a 20% do delineamento 
constituem inclusões das unidades de mapeamento 

Neste trabalho foram utilizadas informacões contidas no Levan
tamento Exploratório de Solos da Folha SB. 22 Araguaia e parte da 
Folha SC 22 Tocantins, correspondente ao volume 4 (1974) reali
zado por este Projeto, que auxiliaram na interpretacão final e na le
genda do Mapa Exploratório de Solos, contribuindo também com 
perfis localizados nas Folhas SC. 22-V-A, V-B, X-A e X-B 

De grande utilidade também foram os resultados obtidos no Le
vantamento Detalhado dos Solos do Projeto Rio Formoso - Etapa 1 

( 1 979) e no Levantamento de Reconhecimento de Solos da Ilha do 
Bananal (1978), alguns dos quais foram aproveitados neste traba
lho 

3 3.2 - Trabalho de campo 

Na realização dos trabalhos de campo, o deslocamento para as di
versas áreas foi feito por via terrestre, nas estradas existentes As 
demais regiões foram alcançadas com uso'de embarcacões fluviáis 
através de rios, utilizando-se helicópteros para as regiõ~s sem aces
so terrestre e fluvial. 

Os solos foram descritos e coletados com u.tilizacão do trado d.e 
caneco tipo orchard ou em corte de estrada · 

As informações obtidas foram transcritas em offset dos mosai
cos semicontrolados de imagens de radar contendo a interpretação 
preliminar e em cadernetas de campo, materiais estes utilizados 
posteriormente para a· reinterpretação e legenda do Mapa Explorató
rio de Solos. 

Nas descrições dos perfis foram empregadas as normas e defini
ções do "Manual de Método de Trabalho de Campo" da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo e do "Soil Survey Manual" e as cores 
observadas com a "Munsell Soil Calor Charts". 

Na área foram coletados 269 perfis com 1.250 amostras para 
análise completa e 79 pontos com 137 amostras para análise da 
fertilidade 

3 3 3 - Análises de laboratório 

As amostras de solos coletadas por esta divisão foram enviadas, 
após seleção, aos laboratórios do CES (Centro de Estudos de Solos 
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da ESALQ), da SUDESUL (Superintendência de Desenvolvimento 
da Região Sul) e do CPATU (Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Úmido), para análise das propriedades físicas e químicas e 
do CPATU e da Secretaria do Estado de Goiás, para avaliacão da 
fertilidade natural. · 

3 3 3.1 - Análises físicas 

Composição granulométrica (tfsa) - Determinada usando-se como 
dispersante NaOH (CPATU) e hexametafosfato de sódio (CES e SU
DESUL). As areias foram determinadas com peneiras; a argila total 
pelo método internacional da pipeta modificada (Vettori, 1969) e a 
fração silte por diferença. A argila natural foi obtida usando-se co
mo dispersar a água destilada. 

Grau de floculação - Calculado através da fórmula 1 00 (Arg 
total - Arg. naturai)/Arg. total. 

3 3.3 2 - Análises químicas 

Carbono orgânico - Foi determinado pelo método de Walk\ey e 
Black ( 1934), oxidando a matéria orgânica com o bicromato de po
tássio (CES e SUDESUL). Outro método utilizado (CPATU) foi o de 
Tiurin, baseado na ação oxidante do K2 Cr 2 0 7 0,4N, em meio ácido 
na presença de Ag 2S04 como catalisador, sobre a matéria orgânica 
do solo. 

Nitrogênio total - Calculado pelo método de Kjeldah\ (Vettori, 
1969) 

pH - Obtido em água e em solução normal de KCI, na propor
ção de 1:1 (CES, SUDESUL e CPATU). 

Carbonatos - Determinados pelo calcímetro de Collins (Dewis 
& Freitas, 1970). 

Fósforo assimilável - Obtido pelo método da Universidade da 
Carolina do Norte (Vettori, 1969). 

Óxido de ferro livre - Determinado pelo método de Deb 
( 1950), reduzindo o ferro com ditionito de sódio. 

Cálcio e magnésio permutáveis - A extração foi feita com solu
ção de KCI N pH 7 ,O na proporção solo/solução extra tora 1:1 O, e a 
dosagem química dos cátions, cálcio e mllgnésio feita por espectro
fotometria de absorção atômica (CPATU e CES); foi feita também a 
extração com solução de KCI N ou NH40Ac e os cátions dosados 
por complexometria com EDT A (SUDESUL) 

Potássio e sódio trocáveis - Foram obtidos por fotometria de 
chama, utilizando-se uma alíquota de HCI 0,05N como extrator e 
adotando-se o método de comparação (CPATU) Também foi utili
zado como extrator o NH 4 0Ac N, a pH 7,0 (SUDESUL e CES) 

Soma de bases trocáveis (S) - Calculada pela soma dos cátions 
dosados após extração com NH4 0Ac N, a pH 7 ,O (S 1) - SUDE
SUL, e pela soma dos cátions dosados após extração com KCI e 
com HCI (52) - CPATU, CES e SUDESUL 

Acidez trocável e total - Determinada a pH 8,0 pelo BaC\
2 

trie
tano\amina e pH 7 ,O pela diferença entre a capacidade total de tro
ca de cátions, obtida pelo acetato de amônia e a soma de bases 
(SUDESUL); a pH 7 ,O pelo acetato de cálcio normal (CES e CP A TU); 
e pelo KCI 1 N (CES). 

Hidrogênio e alumínio trocáveis - A amostra é percolada com 
uma solução normal de cloreto de potássio e posterior titulação do 
perco\ado com solução de hidróxido de sódio, usando-se fenolftaleí
na como indicador, até cor vermelha permanente, após isto a com
plexação do alumínio pelo fluoreto de sódio 1 N e posterior liberação 
de quantidade equivalente de álcali que será titulada com ácido clo
rídrico padronizado (SUDESUL e CES); tratamento da amostra com 
solução de acetato de cálcio normal a pH 7 ,O e titulação com Na OH 
O, 1 N obtendo-se H+ + Ai+ 3 ; o alumínio é determinado a partir da 
extração com KCI 1 N de uma amostra de tfsa e titulado com NaOH 
0,01 N, tendo como indicador o azul de bromotimol (CPATU). O hi
drogênio foi calculado pela diferença. 

Capacidade de troca de cátions (T) - Calculada pela soma dos 
cátions trocáveis (52) com a acidez total obtida com extração por 
CaOAc (CP ATU e CES) Na SUDESUL é calculada pela dosagem da 
amônia retida, após a extração das bases trocáveis com NH

4
0Ac N 

a pH 7 ,O e também pela soma dos cátions trocáveis (S 1) com a aci
dez trocável obtida da extração com BaC\2 trietanolamina e pH 8,0 
e titulação com ácido clorídrico 



Saturação de bases trocáveis (V%) - Calculada pela percenta
gem de bases trocáveis em relação à capacidade de troca de cá
tions 

Saturação com alumfnio trocável - Calculada pela percenta
gem de alumínio trocável em relação às bases trocáveis (52) mais 
alumfnio trocável (CES, SUDESUL e CPATU) e também calculada 
pela percentagem de alumfnio trocável em relacão às bases trocá
veis extrafdas por NH4 0Ac Na pH 7 ,O (51) mais. o alumínio trocável 
(SUDESUL) 

Óxidos de ferro, alumfnio e sílica do complexo de laterização do 
solo - Obtidos pelo método do ataque sulfúrico proposto por Vet
tori, 1969 (CPATU e SUDESUL) 

lndices Ki e Kr - Baseados na determinação do Si0
2

, Fe
2
0 3 e 

Al 20 3, foram calculados sob forma molecular, pelas seguintes ex
pressões simplificadas: Ki = 1, 7 Si02%/AI20 3 % e Kr = 1,7 
Si0 2 %/AI20 3% + 0,6375 x Fe

2
0 3 %. 

Relação molecular AI 20 3/Fe 2 0 3 - Obtida pela divisão dos valo
res de alumínio pelo de ferro, do complexo de laterizacão, conforme 
expressão seguinte: 1, 57 x AI

2
0 3/Fe

2
0 3 . 

3.3 3 3 - Análise para avaliação da fertilidade 

Objetiva determinar os valores de fósforo e potássio, pelo método 
da Universidade da Carolina do Norte, cálcio + magnésio e alumínio 
pelo método adaptado por Vettori e o pH determinado em água, na 
proporção 1:2,5. 

3.4- SOLOS 

As unidades taxonômicas descritas neste capítulo estão acompa
nhadas das descrições mCJrfológicas dos perfis mais representativos 
e seus resultados analiticos além de informações referentes a litolo
gia, relevo e vegetação, entre outras 

3 4.1 - Critérios de,classificação dos solos 

As amostras dos perfis de solos foram caracterizadas e classifica
das de acordo com os critérios adotados pela classificação brasileira 
desenvolvida pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conserva
ção de Solos (SNLCS - EMBRAPA) e naqueles estabelecidos pela 
"Soil Taxonomy" ( 197 5). 

Os critérios e propriedades utilizados nas descricões das unida
des taxonômicas, nos perfis e legenda de solos são ~itados a seguir. 

Eutrófico - Caracteriza solos de fertilidade média e alta que 
apresentam saturação de bases (V%) maior que 60%. 

Distrófico - Usado para caracterizar solos de fertilidade baixa 
com saturação de bases (V%) e alumfnio (100 x AI+ 3/Ai+ 3 + S) 
menores que 50%. 

Álico - Utilizado para caracterizar solos que possuem satura
ção com alumínio ( 1 00 x AI+ 3! AI+ 3 + S) superior a 50% 

Para verificar se um solo é eutrófico, distrófico ou álico, 
considera-se a saturação de bases (V%) e saturação com alumfnio 
do horizonte B e/ou C ou do horizonte A de alguns solos, principal
mente no caso de Solos Litólicos 

Plintico - Usado para caracterizar solos que apresentam plintita 
no horizonte B ou C, estando pelo menos os primeiros 30 em do ho
rizonte B livres da ocorrência da plintita. 

Raso - Usado para indicar solos com profundidade em torno de 
60 em. 

Concrecionário - Usado para indicar solos que apresentam a 
camada agricultávellivre ou com poucas concreções possuindo, po
rém, até abundantes concreções em maiores profundidades. 

Abrúptico - Está relacionado com a diferença textura! entre um 
epipedon ócrico ou um horizonte álbico e o horizonte argílico. Se o 
conteúdo de argila do epipedon ócrico ou do horizonte á I bico for in
ferior a 20%, no horizonte argílico deverá ser em dobro, numa pro
fundidade igual ou menor que 7, 5 em. Se, porém, o conteúdo ultra
passar 20%, o aumento do teor de argila não poderá ser inferior a 
20% no horizonte argflico, sendo que, em alguma parte deste, a 
percentagem deverá ser pelo menos o dobro da apresentada pelo 
epipedon ócrico ou horizonte álbico 

Latossólico - Usado para indicar que o•solo possui característi
cas intermediárias para a classe Latossolo. 

Podzólico - Designa o solo de características intermediárias pa
ra a classe Podzólico. 

Argila de atividade alta - Usado para caracterizar solos que 
possuem capacidade de troca de cátions (valor T) maior que 24 mE 
para 1 00 g de argila após correção para carbono 

Argila de atividade baixa - Caracteriza solos que possuem ca
pacidade de troca de cátions menor que 24 mE para 100 g de argila 
após correção para carbono. 

Epi e endo - Prefixos que indicam a existência de alguma ca
racterística nos horizontes superficiais (p ex , epieutrófico) e subsu
perficiais (p ex , endoconcrecionário). 

Tipos de horizonte A - Foram correlacionados com as defini-
ções da "Soil Taxonomy", referentes aos epipedons 

Chernozêmico - Corresponde ao mollic epipedon 
Proeminente - Corresponde ao umbric epipedor 
Moderado - Corresponde ao ochric epipedon 
Fraco - Corresponde também ao ochric epipedon Difere do A 

moderado por apresentar teores muito baixos de matéria orgânica, 
estrutura maciça ou em grãos simples ou fracam~nte desenvolvida, 
e coloracão muito clara, 

RelaÇão textura! - É a relação entre a média das percentagens 
de argila do horizonte B, excluindo o B3, e a média das percenta
gens de argila do horizonte A. 

Classes texturais - Para subdivisão das classes de solos de 
acordo com a textura, consideraram-se as seguintes classes textu
rais: 
- textura muito argilosa: quando apresenta mais de 60% de argila, 
compreendendo a classe textura! muito argilosa; 
- textura argilosa: quando apresenta uma ou mais das seguintes 
classes (entre 35 e 60% de argila): argila, argila arenosa, argila sil
tosa, franco-argiloso com mais de 35% de argila e franco-argilo
siltoso com mais de 35% de argila; 
- textura média: quando apresenta uma ou mais das seguintes 
classes (entre 1 5 e 35% da argila): franco, franco-argila-arenoso, 
franco-argilo-siltoso com menos de 35% de argila e mais de 15% 
de areia, franco-argiloso com menos de 3 5% de argila, franco
siltoso com mais de 1 5% de areia e franco-arenoso; 
- textura arenosa: quando apresenta menos de 15% de argila: 
areia, areia franca; 
- textura com cascalho: indica a presença de cascalho em percen
tagens relativamente baixas (entre 8 e 1 5%) no horizonte do perfil; 
- textura cascalhenta: indica que o solo apresenta entre 1 5 e 50% 
de cascalhos no horizonte do perfil; 
- textura muito cascalhenta: indica a presença de cascalhos em 
percentagens grandes (mais de 50%) no horizonte do perfil; e 
- textura indiscriminada: quando não foi possível determinar qual 
das classes texturais, acima mencionadas, ocorre como dominante 
na unidade de mapeamento Utilizada para o caso dos Solos Alu
viais, Solos Hidromórficos Gleyzados, Solos Litólicos e Solos Con
crecionários 

Classificação dos solos pela "Soil Taxonomy" - Para a utiliza
cão da Taxonomia de Solos, 1975, visando a uma classificacão 
tentativa das unidades pedogenéticas pelo sistema americano, 'até · 
o nfvel de subgrupo, fez-se necessário correlacionar a CTC (capaci
dade de troca de cátions) obtida pelo método proposto por Vettori 
( 1969). com a CTC que seria obtida usando-se a metodologia de 
análise da "7th Approximation" ( 1960) Pelo primeiro método, a 
acidez trocável é determinada por agitação com o acetato de cálcio 
1 Na pH 7 ,O e, pelo segundo, a acidez é calculada por percolação de 
cloreto de bário tamponado a pH 8,2 com trietanolamina, conferin
do diferentes resultados na obtencão final da CTC 

As correspondências existente's entre os diferentes valores da 
capacidade de troca de cátions e da saturação de bases, usadas co
mo características diferenciais na classificação brasileira e america
na, foram indicadas por Bennema ( 1966) quando comparou os dois 
métodos. 

3.4.2 - Descrição das classes de solos 

Este capítulo abrange as descrições das unidades taxonômicas 
identificadas na área, com comentários sobre as características 
morfológicas, ffsicas e químicas, assim como a localização, relevo, 
vegetação e material originário. Também é citada a correlação ten
tativa de classificação dos solos na "Soil Taxonomy", 1975. 

PEDOLOGIA/256 

.•• : 

.. 



3 4 2.1 - Latossolo Amarelo distrófico 

São solos minerais, constituídos por um horizonte A do tipo modera
do ou fraco, sobre um horizonte B latossólico correspondente ao 
óxico da classificação americana; compreendem solos bastante in
temperizados, profundos, bem drenados, muito porosos e com pou
ca diferenciação entre os horizontes 

Ocorrem nesta área com textura média e se originam de sedi
mentos correspondentes ao período Terciário-Quaternário possuin
do saturação com base inferior a 50% e, embora muito ácidos, 
apresentam saturação com alumínio de um modo geral inferior a 
3 5% com teores de ferro na ordem de 1 a 2% e relação 
AI20 3/Fe 20 3 entré 7 e 9. 

Possuem seqi.Jência de horizonte do tipo A, B e C, sendo um hori
zonte A com espessura em torno de 35 em e o B alcancando pro-
fundidades de até 1 70 em · 

O horizonte A, com cores predominantemente brunadas no ma
tiz 1 OYR, apresenta textura nas classes areia franca e franco
arenoso, estrutura fraca pequena granular, sendo a consistência 
muito friável e friável, quando úmido, e não plástico e não pegajoso, 
quando molhado. A transição para o horizonte B é difusa e ocasio
nalmente gradual. 

O horizonte B, normalmente dividido em suborizontes, apresenta 
cores mais amareladas no matiz 1 OYR. Os suborizontes apresen
tam transicão difusa com características muito semelhantes, avan
çado grau· de intemperização e são normalmente constituídos por 
sesquióxidos e argilas do tipo 1: 1, o que resultÇJ em pouca mobilida
de dos minerais de argila, tornando este horizonte profundo e sem 
filmes de argila, ou seja, cerosidade revestindo as paredes estrutu
rais. Em todo o horizonte B, o solo tem um aspecto maciço, que no 
ato da remoção da amostra se decompõe em estruturas pequenas 
tipo granular e apresenta consistência muito friável e friável, úmido, 
ligeiramente plástico ou plástico e ligeiramente pegajoso ou pegajo
so, molhado. 

Possuem grau de floculaçã() maior que 97% e relação silte/argila 
baixa O carbono orgânico tem baixos-teores em todo o perfil, com 
valores menores que 0,3 e a soma de baser trocáveis da mesma 
forma não ultrapassa 0,60 mE/1 00 g 

Esta classe de solo ocorre principalmente em locais planos sob 
vegetação de Savana, associado ao Latossolo Vermelho-Amarelo 
textura média e Gley Pouco Húmico textura média. Como variante 
desta unidade temos o Latossolo amarelo plíntico textura argilosa 
que foi identificado na ilha do Bananal e figura na legenda como se
gundo componente da unidade Hld2. 

Na correlação tentativa com a classificação americana, corres
pondem ao grande grupo dos Acrustox 

PERFIL N ' 278 
classificação - Latos solo Amarelo distrófico A fraco textura média Acrustox 

Localização - Municfpio de Natividade, Estado de Goiás Lat 11 o 42'S e long. 48 o 1 8' 
WGr Folha SC 22·Z-D 
Situação, declividade e erosão - Centro de colina com O a 2% de declive e erosão laminar 
ligeira 

Material originário - Sedimentos do Terciário-Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 

A3 

81 

821 

11822 

111823 

0-20 em; ~i~no:~âmarelado ( 1 OYR 5/4); franco-a.renoso; fraca pequena 
granular; mUfrO fi-íttvel, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

20-35 em; br~no-amarelado (1 OYR 5/6); franco-arenoso; fraca pequena 
granular; friâvel, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

35-60 em; amarelo-brunado (10YR 6/6); franco-arenoso; fraca pequena 
gr~nular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
difusa 

60-80 cm{~marelo-brunado ~ 1 OYR 6/8); franco-arenoso; fraca pequena 
granular; fr'i~·vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

80-120 em; arê;,arelo ( 1 OYR 7/8); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
friâvel, ligeiramBnte plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

120-170 em; amarelo ( 1 OYR 7/8); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 
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Análises Físicas e Oulrtticas lab.: SUDESUL (6.826-6.831) 

H!)rizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina • 

Prol Calhau Case muito média 
51mb 20 2 2·0,2 grossa 1·0,~ 12-0,2 

0,5- 0,251 0,2·1 0,2· em 0,1 0,02 0,05 em em 2·1 0,25 mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 0,0 0,4 3,6 20,0 12,4 34,2 61,5 51,4 
A.3 -35 o 0,0 0,9 3,0' 19,8 10,7 27,3 59,3 44,7 
81 -60 o 0,0 1,2 3,3 16,0 8,1 28,0 62,3 49,2 
821 80 o 0,0 1,9 2,7 16,2 6,6 24,9 60,3 44,3 
iiB22 -120 o 0,0 1,6 11,5 59.4 44,4 2,1 14,3 0,8 
111823 -170 D 9,9 1,3 2,4 11,5 5,6 28,9 62,1 47,5 

Granulometria % Ataque 

Grau 
Silte por H2S04% 

Areia Silte Argila (0,05· muito fina Argila de fio· 
<0,002 n~ral culação 0,0021 

% ---0,1· 0,05;1 0,02· mm % Argila Si02 AI203 Fe203 0,05 0,002 0,002 
mm mm mm 

20,8 14,2 4,1. 14,4 3,0 79 0,99 8,37 6,52 1,12 
22,6 17,9 3,3 17,6 0,3 98 1,02 8,02 7,34 1,18 
24,6 16,2 3,1 18,6 0,4 98 0,87 8,83 7,80 1,34 
24.4 18,4 2,4 21,1 0,2 99 0,87 10,11 8.41 1,42 
0,6 16,2 2,7 23,6 0,2 99 0,69 10,16 9,56 1,86 

20,8 17.4 2,8 23,6 0,3 99 0,74 10,38 9,35 1,86 

pH(1:11 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

2,18 1,97 9,14 o 5.4 4,3" 0,3 0,04 0,51 8 
1,86 1,68 9,77 o 5,5 4,4 0,3 0,03 0,51 10 
1,92 1,73 9,14 o 5,5 4,5 0,2 0,02 0,34 10 
2,04 1,85 9,30 o 5,7 5,0 0,1 0,01 O, 17 10 
1,81 1,61 8,07 o 5,8 5,1 0,1 0,01 0,17 10 
1,89 1,67 7,89" o 5,8 5,2 0,1 0,01 0,17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+-2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAe KCI OAe OAe OAe OAe e HCI 

0,32 0,29 O, 13 0,10 0,03 0,02 0,03 0,02 0,51 0,43 
0,35 0,31 0,15 0,11 0,02 0,02 0,03 0,02 0,55 0.46 
0,40 0,38 0,13 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,57 0,54 
0,38 0,36 0,16 o, 13 0,01 0,01 0,02 0,01 0,57 0,51 
0,39 0,30 0,15 O, 12 0,02 0,01 0,02 0,01 0,58 0.44 
0,28 0,27 0,10 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 0,44 0,41 

Complexo scrt,ivo mE/1 OOg 

T v 100AI + 3 100AI + 3 
AI+ 3 Acidez 

T Mat % 
A1+3+S1 A1+3+S2 trocâvel 

Colo ida I 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,2 2,54 1,52 3,05 2,03 21 14 17 25 28 32 
0,2 2,13 1.45 2,68 2,00 15 11 21 28 26 30 
0,2 1,54 0,84 2,11 1,41 11 8 27 40 26 27 
0,1 2,18 0,96 2,75 1,53 13 7 21 37 14 16 
0,0 2,10 0,92 2,68 1,50 11 6 22 39 o o 
0,0 1,63 0,94 2,07 1,38 9 6 21 32 o o 

3 4.2.2 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

São solos minerais, acentuadamente drenados, muito bem desen
volvidos e possuem-como principal característica a ocorrência de 
um horizonte B latossólico, que corresponde ao B óxico da classifi
cacão americana. São bastante permeáveis, muito porosos, com 
ho;izontes espessos e pouca diferenciação entre si. 

Apresentam profundidade quase sempre superior a 200 em e 
um horizonte A correspondente ao epipedon ócrico da classificação 
americana, geralmente do tipo moderado, assente sobre o horizonte 
B latossólico. 

O horizonte A, com profundidade média em torno de 35 em, 
apresenta cores avermelhadas nos matizes 1 OR, 2 5YR e 5YR, sen
do franco-argila-arenosa a classe textura! para os solos de textura 
média e com menor freqi.Jência franco-arenosa e para os de textura 



argilosa e muito argilosa as classes texturais argila e muito argilosa 
são as mais comuns; estrutura normalmente fraca pequena granu
lar; a consistência quando seco é macia, quando úmido é muito friá
vel ou friável e quando molhado, ligeiramente plástico a muito plás 
tico e ligeiramente pegajoso a muito pegajoso. 

De um modo geral, quanto à topografia, apresentam transicões 
planas entre os horizontes e difusas quanto ao grau de distinÇão, 
constatando-se apenas alguns casos em que a transicão do A3 para 
o B1 é gradual · 

O horizonte B tem características físicas e morfológicas seme
lhantes às dos demais Latossolos já descritos neste trabalho 

Nesta área estes solos se originam principalmente de sedimen
tos argila-arenosos do Terciário-Quaternário que ocorrem a sudoes
te da área e de rochas da Formação Pimenteiras, Devoniano, a les
te Vale ressaltar que os diferentes tipos de material originário resul
taram solos com características distintas 

Assim sendo, os que ocorrem na região onde predomina a unida
de terciário-quaternária (vide 1 - Geologia) apresentam certas va
riações ern suas características, tais corno: cores que variam de 
vermelho-escuro no matiz 1 OR a cores mais claras que 2 5YR 4/8; 
a classe de textura é geralmente média e ern alguns casos argilosa; 
o Ki tem casos inferiores a O, 5 e outros muito próximos de 2; o teor 
de ferro nos solos argilosos é algumas vezes inferior a 9% e sempre 
inferior a 11 ,5%; a relação molecular A1 20 3/Fe20 3 para os de tex
tura média é nienor que 3,14 chegandopróxirno a 3,5 ern alguns 
casos; os valo1es de soma de bases variam de O, 20 a O, 3 5 rnE/ 1 00 
g de solo e saturação com alumínio menor que 50%, porém com va
lores muito próximos chegando ern casos esporádicos a serem 
maiores que 50%, sem no entanto terem ocorrência significativa 

Os solos originados de rochas da Formação Pimenteiras, na re
gião situada a leste da área, com maior ocorrência na Folha SC 22-
X-D, apresentan:' maior homogeneidade quanto às suas característi
cas, como, por exemplo, classes de textura dominantemente argilo
sa e poucos casos muito argilosa; cores avermelhadas bem escuras 
com a maioria no matiz 1 ORe alguns 2 5YR; relação silte/argila ern 
torno de 0.4 e os teores de ferro superiores a 9%, sem no entanto 
ultrapassar a 12 %; a relação molecular AI 20 3/Fe20 3 está na maio
ria dos casos entre os valores 3, 5 e 5,0; a sorna de bases possui 
valores que variam de 0,28 a 0.45 mE/1 00 g de solo com a satura
ção de bases apresentando valores inferiores a 1 O% Os teores de 
alumínio são ern média menores que 0,5 rnE/1 00 g de solo e a satu
racão com alumínio menor que 35% 
· . Estes solos ocorrem a leste da área corno componente p1incipal 
da unidade de mapeamento LEd 1, sob cobe1tura vegetal de Savana 
e a sudoeste corno componente secundário das unidades de mapea
mento LVd 1 2, LVd 19, L Vd22 e LVd26, geralmente associados ao 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e Areias Quartzosas distró
ficas, principalmente, sob cobertura vegetal de Floresta Ocorrem 
em áreas de relevo plano e suave ondulado 

Correspondern ao grande grupo dos Acrustox, Acrotthox e Acro
humox 

PERFIL N o 99 

Classificação - Latossolo Vermelho Escuro distrófico A moderado textura muito aroilo 
sa Acrorthox 

Localização - Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat 9 °14 'S e long 
52°15' WGr Folha SC 22-V-0 

Situação, declividade e erosão -- Área plana com O a 2% de declive e erosão nula 

Material oriçJinário -- Produto da decomposição de rochas do Complexo Xingu Pró 
Cambriano 

Relevo -- Suave onduléldO 

Drenauem -- Acentuadamente drenado 

Cobertum vegetal -- Floresta Aberta com sororoca 

A1 

A3 

B1 

821 

0-20 em; vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); argila; fraca pequena e rnédia 
granular; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

20-40 em; vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/3); muito argiloso; fraca peque 
na e média granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição di 
f usa 

40-60 em; vermelho-acinzentado (1 OR 4/3); muito argiloso; fraca peque
na e média granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição di
fusa 

60-80 em; vermelho (1 OR 4/8); muito argiloso; fraca pequena o média gra 
nular; muito friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

B22 

B23 

80-1 20 em; vermelho ( 1 OR 4/8); muito argiloso; fraca pequena e média 
granular; muito friável muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

120 160 em; vermelho (1 OR 4/8); murto argiloso; fraca pequena e média 
granular; friável, muito plástico e muito pegajoso 

Análrses Físicas e Ouimrcas Lab : SUDESUL (6 981-6 9861 

Horrzonte Granulometrra % 

Arera Arera gros~a Arera Arera frna 
Cdlhau Case muito média 

Símb Prof 
20 2 2 o 2 o 5 o 251 o 2 ~o 2 em grossa 

1 0,512-0,2 o 1 o 02 o 05 em em 2 1 mm mm o 25 
mm mm ~m mm mm 

A1 0-20 o o 1.4 2.5 10,1 4.9 6,2 15.6 8.8 
A3 -40 o o 1.6 2,0 8.8 3,9 5.7 12,8 6,7 
81 -60 o o 1.0 1,8 7.2 3.5 4.7 13.1 7,0 
821 -80 o o 1,1 1.7 7,3 3.3 5,2 13,0 6.7 
822 -120 o o 1.4 1,8 7,0 2.9 4,5 14,6 7,1 
823 -160 o o 1,2 1 ·~ 6,5 2.7 4.8 16.8 6.7 

Granulometria % A~_ttque 

Grau 
Silte por H2S04 % 

Areia 
Srlte Argda <Ó 05 muito fina Argila 

natural 
de fio o 0021 <O 002 culacão o 1 o 05 21 0,02 % --- $;02 A1 203 Fe203 mm % Argila 0.05 o 002 o 002 

mm mm mm 

3.9 22.9 58,2 58.2 12,8 78 0.39 26,66 23,86 6,59 
2.3 18,3 66.2 66,2 13,5 80 0.28 19,48 27,89 7,03 
3,2 17.4 68.4 68,4 19.8 71 0,24 19.88 28.66 9.65 
2. 7 16,0 70.0 70,0 2.1 97 0.23 20,23 28,91 9,86 
3.5 17.2 68.7 68.7 0,5 99 0,25 20.23 28,40 9,93 
3,0 19,9 66,9 66,9 0.1 100 0.30 20.59 28,73 9.84 

pHi1 :11 
A1 2o3 Carbo 

H20 j KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe203 % % % % 

1,90 1.62 5,68 o 4,6 4.2 2.4 0,18 4,13 13 
1,19 1.02 6.23 o 4,7 4,3 1,1 0.10 1.90 11 
1,18 0,97 4.66 o 5.0 4.4 1,0 0,08 1,72' 13 
1 '19 0.98 4,60 o 5,5 4,8 0,8 0,06 1.38 13 
1,21 0,99 4.49 o 5,6 5,1 0.4 0.03 0,69 13 
1.22 1,00 4,58 o 5, 7 5.4 0.4 0,04 0,69 10 

Compl~xo sortrvo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 J NH4 I NH4 I HCI NH4 J HCI NH4 KCI 
OAe KCI OAe KCI OAe OAe OAe e HCI 

1,55 1,20 0.45 0.38 O, 15 O, 13 0,02 0.01 2.17 1,72 
0,70 0,60 0.10 0,09 0,06 0,06 0,02 0.01 0,88 0.76 
0,58 0.48 0.10 0,09 0,05 0,05 0.01 0,01 0.74 0,63 
0.60 0.49 0,09 0,09 0,06 0,06 0,01 0,01 0.76 0,65 
0,50 0.40 0,10 0.09 0,08 0,08 0,01 0.01 0.69 0,58 
0.45 0,40 0.09 0,09 0,09 0,08 0,01 0.01 0,64 0,59 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI +3 100AI +3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mar % 

Ald+S2 trocável 
Colordal Ali 3+ 51 

KCI pH8J pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8j pH7 

0,5 15,31 9,76 17,48 11,93 30 20 12 18 19 23 
0,6 14,28 9.43 15,16 10,31 23 16 6 9 41 44 
0,3 11.16 7,59 11.90 8,33 17 12 6 9 29 32 
0,2 9,59 7,24 10,35 8,00 15 11 7 10 21 24 
0,1 7,18 5.52 7,87 6,21 11 9 9 11 13 15 
0,0 7.14 5,54 7.78 6,18 12 9 8 10 o o 

PERFIL N o 154 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro epiálico A moderado textura muito arni1osa 
Acrustox 

Localização- Município de Tocantínia, Estado de Go1ás Lat go 28'S e long 48°03' 
WGr Folha SC 2 2 X-D 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão laminar li
geira 

Material originário -- Produto da decomposição de rochas da Forrnação Pimenteiras De
voniano Paleozóico 
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I ' , ... -

Relevo - Plano. 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A 

A8 

821 

822 

823 

0-20 em; vermelho.escuro-acinzenta.do (10R 3/3); argila; fraca pequena 
granular; muito friãvel, plãstico e pegajoso; transição gradual 

20-40 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); muito argiloso; fraca 
pequena granular; muito friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
difusa 

40-60 em; vermelho 11 OR 4/61; muito argiloso; fraca pe~uena granular; 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa ·. 

60-11 O em; vermelho 11 OR 4161; argila; fraca pequena e média granular; 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa · 

110-160 em; vermelho 110R 4161; argila; fraca pequena e média granular; 
firme, plástico e pegajoso 

Aoàlises Físicas e Químicas Lab: SUOESUL 16 847-6 8511 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pwf Calhau Case muito 

1 0,512-0,2 

média 
51mb 20 2 2 0.2 grossa 0.5-em 0,1 0,02 0.05 

0.25 t 0.2-· r-2 
2-1 0.25 em em mm mm mm mm rnm mm mm 

A 0-20 o o 3,4 2,9 14,8 6,6 7,0 15,7 8,3 
A8 -40 o o 2,5 2,2 10,5 4,5 6,3 , 5,4 8,8 
821 -60 o o 3,4 2,4 11,7 4,5 5,5 14,9 7,6 
822 -110 o o 4,5 2,3 11,1 3.4 4,6 ! 7,4 8,3 
823 -160 o o 3,2 1,8 9,3 3,2 5,3 21,0 9',a 

Granulometria % Ataque 

Areia Gr<JU 5ilte por H2S04 % 

muito fina 
Silte 

Arg1la Argila de: Ao 10.05 

<O 002 natural culação 0,0021 
0,1- 0,0621 0,02- mm 

o,, 
% --- 5i02 AI203 Fe2o3 0-0,6 0,002 0,002 Argila 

mm mm ~ 

3,2 23,4 16,0 53,6 3,0 94 0.44 10,62 28,96 9,16 
3,8 19,7 13,1 61,0 7,0 89 0,32 15,59 28,91 9,18 
3,5 19,5 12,2 61,2 8,3 86 0,32 15,12 29,75 9.44 
4,6 23,7 14,6 56,9 0,6 99 0,42 15,33 29,78 9.44 
5.4 27,6 16,2 53,5 0,1 100 0,52 18,49 30,12 10,18 

pH11:11 
AI20J Carbo 

H20 1 KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe203 % % % % 

0,62 0,52 4,96 o 5,2 4,3 1,5 0,14 2,58 11 
0,92 0,76 4,94 o 5,5 4,5 1,0 0,09 1,72 11 
0,86 0,72 4,95 o 5,5 4,6 0,7 0,06 1,20 12 
0,88 0,73 4,95 o 5,7 5,1 0,4 0,04 0,68 10 
1,04 0,86 4,65 o 6,3 5,7 0,3 0,03 0,51 10 

Complexo sortivo mEl 1 OOg 

C a+ 2 Mg' 2 K' 

NH4 I KCI OAc NH4 I KCI OAc NH4 I HCI 
OAc 

0,23 0,21 0,07 0,06 0,09 0,03 
0,20 0,20 0,08 0,07 0,05 0,03 
0,27 0,23 0,05 0,05 0,04 0,08 
0,30 0,30 0,06 0,06 0,03 0,03 
0,32 0,30 0,08 0,08 0,03 0,02 

Complexo sortivo mEt100g 

Acidez T 
AI' 3 T Mal 

tfocévet 
Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,6 16,13 12,13 16,53 12,53 31 23 
0.4 12,63 8,55 12,97 8,89 21 16 
0,2 9,84 6,94 10,22 7,32 17 12 
0,1 7,14 4,78 7,54 5,18 13 9 
0,0 6,18 4,19 6,62 4,63 12 9 

PERFIL N ' 1 53 

Na+ 51 52 

NH4 I NH4 KCI 
OAc HCI OAc e HCI 

0,01 0,01 0.40 0,31 
0,01 0,01 0,34 0,31 
0,02 0,01 0,38 0,37 
0,01 0,01 0.40 0,40 
0,01 0,01 0,44 0.41 

v 100AI'3 100AI'3 
% 

Al'3, 51 Al'3, S2 

pH8 I pH7 

2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
7 10 

60 
54 
34 
20 

o 

66 
56 
35 
20 
o 

Classificação - Latossolo Vermelho~Escuro distrófico A moderado tex~~ra argilosa 
Acrustox, 

258/PEDOLOGIA 

Localização - l\llàniclpio de Pedro Afonso, Estado de Goiés, a 14 km do entroncamento 
Tocantrnia-Pedro Afonso em direção ao rio do Sono. Folha SC.22-X-O. 

Sltuação, declividade e erosão - local plano com O a 2% de declive e erosão laminar li~ 

~r a 

Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação Pimenteiras Oe
voniano Paleo~ico 
Relevo - Plano 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A 

8 1 

821 

822 

823 

0·6 em; bruno.avermelhado·escuro (5YR 3/4}; ai~ila; fraca pequena gra· 
nular; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

6-30 em; vermelho-escuro 12. 5YR 3/61; ar;iila; fraca':~equena granular; 
friável, plástico e pegajoso; transição\ difusa 

30-50 em; vermelho 12 5YR 4161; muito argiloso; fraca pequena granular; 
frlável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

50-80 em; vermelho 12 5YR 4/81; argila; fraca pequena groioúll<r; friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição difusa , · 

80-150 em; vermelho 12 5YR 4/81; argila; fraca pequena granular; friãvel, 
muito plástico e muito pegajoso. 

Rarzes: poucas finas no horizonte A. 

Anál1ses Físicas e Químicas Lab: SUOESULI6 757-6 7611 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof 
Calhau Case muito m$-dia 

Símb 20 2 2-0.2 grossa 0,5 0.25-l 0.2 I 0.2 em 
em 2-1 1-0,512-0,2 0,25 0,1 0,02 0,05 em mm mm mm mm mm mm mm 

A 0-6 o o 1,9 4,8 19,5 9,7 11,2 17,7 13,6 
81 -30 o o 1,9 2,5 8,6 3,3 5,1 16,1 7,5 
821 -50 o o 2,9 1,0 6,4 1,6 3,7 12,9 5,5 
822 -80 o o 2,6 1,1 5,7 1,4 3,8 17,6 8,0 
823 -150 o o 1.7 0,7 4,2 1,0 3,7 21,8 8,8 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S04% 

Silte Arg.ila 10.05 
muito fina Argila 

natvral 
de fio 

0,0021 <0.002 
% 

culação ---0,1- 0,05 2l 0,02- mm % Argila Si02 AI20J Fe203 
0,05 0,002 0,002 
mm mm mm 

5,5 18,7 14,6 48,2 12,2 75 0,39 11,57 30,85 1 o, 72 
3,3 24,6 16,0 59,3 3,8 94 0.41 12,47 31,84 10,82 
2,7 26,5 19,1 61,6 1,1 98 0.43 15,36 34,60 11,44 
4,8 30,4 20,8 56,9 0,2 100 0,54 14.49 33,27 10,71 
5,9 34.4 21.4 52,6 6,2 100 0,65 14,86 33,35 10,84 

pHI1:11 
Al2o 3 Carbo-

H20 J KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe203 % % % % 

0,63 0,52 4,52 o 5,0 4,5 1,6 0,16 2.72 10 
0,66 0,54 4,62 o 5.4 6,5 1,2 0,11 2,04 11 
0,75 0,62 4,75 o 5,5 4,7 1,0 0,09 1,70 11 
0,74 0,61 4,88 o 5,8 5,2 0,9 0,06 1.53 15 
0,76 0,63 4,83 o 6,0 5.7 0,6 0,04 1.02 15 

CompiE1xO sortivo mE/1 OOg 

Ca' 2 Mg+2 K' Na+ 51 52 

NH4l KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAc OAc OAc OAc OAc e HCI 

0,70 0,56 0,30 0,31 0,12 0,11 0,05 0,03 1.1 ') 1,01 
0,35 0,20 0,15 0,13 o,og 0,06 0,08 0,04 0,67 0.43 
0,35 0,33 0,15 0,11 0,04 0,03 0,05 0,02 0,59 0,49 
0,37 0,32 0,13 0,10 0,03 0,02 0,05 0,02 0,58 0.46 
0,37 0,36 0,13 0,11 0,02 0,02 0,05 0,02 0,57 0,51 

Complexo sortivo mE11 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mat % 

~ M+37S2 trocável 
Coloidal 

KCI pH8 l pH7 pH8J pH7 pH8J pH7 pH8 I pH7 

0,6 15,83 9,06 17,00 10,23 35 21 7 11 33 37 
0,5 13,72 8,27 14,39 8,94 24 15 5 7 42 54 
0,1 10,18 5,69 10,77 6,28 17 10 5 9 14 17 

0,0 ,rdl/~~~~~~~P) 7,26 4.83 13 9 8 12 o o 
0,0 r.,.,d.!\i.íl:i;·•2,61 6,94 3,18 11 6 10 18 o o 



PERFIL N. o 237 

Classificação - Latossolo VermJho-Escuro epiélico A moderado textura média Acrohu-
mox ·· 

Localização - Municlpio de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, a 85 km de 
São Félix do Araguaia em direção à fazenda 8onsucesso Folha SC 22-Y-D 

Situação, declividade e erosão - Topo de elevação com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Sedimentos d_o Terciário-Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Floresta 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-20 em; ver~~ho-escuro-acinzentado (2 5YR 3/2); franco-arenoso; fra
ca muito pequefrl:à granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; tran
sição gradual, 

20-35 em; vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; solto, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegà
joso; transição gradual 

35-75 em; vermelho 11 OR 4/8); franco·argilo·arenoso.: fraca pequena gra
nular; macio, friável, ligeiramente plástico e f.igeiram~te pegajoso; transi-
ção difus~ · 

75-1 20 em; vermelho t 1 OR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular; macio, friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

120-170 em; vermelho 11 OR 4/6); franco-argilo-arenoso; fraca pequena 
~ranular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises Físicas e Químicas Lab : SUDESUL {6.285-6 289) 

Horizonte 

Prol Calhau Case 
Sl.mb 20·2 2·0,2 em 

em em 

A1 0-20 o o 
A3 -35 o o 
81 -75 o o 
821 -120 o o 
822 -170 o o 

Granulometria % 

Areia Silte 
muito fina Argila 

<0.002 
0,1 0,05l0,02· mm 
o 05 0.002 0,002 
mm mm mm 

5,5 20,4 9,5 14,6 
4,7 7,6 4,8 25,0 
5;8 7,5 4,5 28,2 
6.4 9,7 4,0 29,9 
5,3 8,7 4,1 29,0 

AI203 Carbo-
Ki I( r --- natos 

Fe 2o3 % 

o 
o 
o 
o 
o 

Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
muito média 
grossa 

1·0,512-0,2 
0,5· 0,25·1 0,2 1·0,2-

2·1 0,25 0,1 0.02 0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

0,0 3,2 43,7 33,8 22,5 32,2 21,3 
0,0 1,2 40,5 27.4 34,1 29,7 26,9 
0,1 1,9 38,8 29,2 27,3 28,5 25,5 
0,4 2,0 33,8 25,2 26.4 32,3 26,6 
0.4 1,1 35,5 23,8 31,7 3,1,4 26,8 

Ataque 

Grau Silte por H2S04% 
Argila de fia. 10.05 

natural culação 0,0021 
% % --- Si02 AI203 Fe 2o3 Argila 

1,8 88 1.40 
3,1 88 0,30 
4,2 85 0,27 
4,0 87 0,32 
3,2 89 0,30 

pHI1:11 

H20 I KCI 

4,3 
4,7 
5,1 
5,4 
5,5 

3,9 
4,3 
4.4 
4,8 
5,1 

c 
% 

3,9 
1,2 
0,7 
0,7 
0,3 

N 
% 

0,29 
0,09 
0,04 
0,03 
0,01 

MO 
% 

6,72 
2,07 
1,21 
1,21 
0,52 

C/N 

13 
13 
18 

.23 
30 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 1 KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAc OAc OAc OAc HCI OAc e HCI 

0,35 0,30 0,05 O,Q5 0,16 0,12 0,04 0,03 0,60 0,50 
o.~o 0,20 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04. 0,03 0,28 0;28 
0,12 0,11 0,03 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,20 0,18 
0,12 0,11 0,03 o.o~ 0,01 0,01 0,04 0,03 0,20 0,18 
0,12 0,12 0,03 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,20 0.19 

Complexo sorti'l(o mE/1 009. 

T v 100At'3 100AI'3 
At+3 

Acidez 
Mat % 

trocãvel T 
A1'3•S1 Alt3, 52 Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

1,6 24,70 18,50 25,30 19,10 173 131 24 3 73 76 
0,2 9,83 4,92 10,11 5,20 40 21 3 5 42 42 
0,2 7,18 3,98 7,38 4,18 26 15 3 5 50 53 
0,0 5,54 2,63 5,74 2,83 19 9 4 7 o o 
0,0 5,50 2,31 5,70 2,51 20 9 4 8 o o 

PERFIL N o 223 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro élico A moderado textura média Acrustox 

Localização - Municfpio de Sinop, Estado de Mato Grosso Lat 11 o 1 O'S e long 
53°55'WGr Folha SC 22-Y-C 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Sedimentos do Terciário-Ou aternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Co~tura vC.getal - Floresta Semidecidual 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-15 em; bruno-avermelhado {5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca mui
to pequena granular e grãos simples; solto, solto, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição gradual 

15-35 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena .e mUito pequena granular; macio, muito friável, plástico e pegajo
so; tran&'ção gradual 

35-75 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argilo-a:renoso; fraca 
peqt)ena e muito pequena granular; mocio, muito friável, plá~Cco e pegajo
so; transição difusa 

75-115 em; vermelho (2 5YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca muito pe
quena granular; mae:io, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

115-160 em; vemioélho 12 5YR 4/6);\tranco-argilo-arenoso; fraca muito 
pequena granular; niécio, friável, plástico e pegajoso 

Rarzes: abundantes finas e comuns médias no horizonte A 1 e poucas finas e médias no 
horizonte A3 

Análises Flsiêas e Químicas Lab : SUDESUL 16.352·6 3561 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Aróia ~~na 

Prof Calhau Case muito média 
Simb 20·2 2 0.2 grossa 0,5· 0.25

1 

0.2· r·2· em 
2 t 1·0,5,2-0,2 0,25 0,1 0,02 0,05 em em 
mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o o 0,0 12,5 5,9 51,5 62,3 57.4 
A3 -3!" o o o 0,0 9,6 5,7 37.6 56,0 51,5 
81 -75 o o o 0,0 9,6 4,7 38,0 53,1 47.4 
821 -115 o o o 0,0 8.4 4,7 33,8 55.4 47,8 
822 -160 o o o 0,1 39,0 4,5 39,1 25,8 19.4 

Granulometria % Ataque 

.Areia Grau 
Silte por H2S04% 

Silte Argila 10.05 nlt.l:<to fina Argila 
natural 

de fio 
0,0021 

<0 .. 002 
% 

culação ---0,1 0.0521 0,02 1'<\m % Argila Si02 AI203 Fe 203 
0.05 o 002 0,002 
mm mm mm 

12,5 10,1 5,1 20,1 2,9 86 0,50 6,6 7,2 3,5 
n,8 8,5 4,0 30.4 5,3 83 0,28 8,6 10,9 5,2 
14,3 8,0 2,3 35,0 7,2 79 0,23 12,3 12,2 5,8 
17,7 11,6 4,0 32,2 3,3 90 0,36 13,5 11,4 5,8 
14,7 11,7 5,3 29,9 0,3 99 0,39 14,8 12.4 5,8 

pH11 :11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki I( r --- natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

1,56 1,18 3,23 o 3,8 3,8 2,2 0,15 3,79 15 
1,34 1,02 3,29 o 4,2 4,0 1,1 0,07 1,90 16 
1,71 1,31 3,30 o 4,7 4,5 0,6 0,04 1,03 15 
2,01 1,52 3,09 o 5,0 4,9 0.4 0,03 0,69 13 
2,02 1,56 3,36 o 5,2 5,1 0,3 0,02 0,52 15 
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Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe OAe HCI OAe HCI OAe e HCI 

O, 15 o, 12 0,06 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,26 0,21 
0,18 o, 13 o,o4 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,26 0,20 
0,21 O, 13 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,27 0,19 
0,24 0,14 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,30 0,21 
0,26 0,15 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,33 0,21 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100AI' 3 100A1'3 
AI+ 3 troct'tvel T Mat % 

AI 1 3+ 51 Al-t3• 52 Colo1dal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I PH7 

1,0 10,18 5,67 10,44 5,93 52 30 3 4 79 83 
0,3 8,34 4,78 8,60 5,04 28 17 3 5 54 60 
0,3 5;64 3,14 5,91 3,41 17 10 5 8 53 61 
0,2 3,72 2,70 4,02 3,00 12 & 8 10 40 49 
0,1 3,18 2,48 3,51 2,81 12 9 9 12 23 32 

3 4 2. 3 - Latossolo Roxo distrófico 

São solos minerais, profundos, acentuadamente drenados, argilo
sos e apresentam avançado estágio de intemperização, constituí
dos de horizonte A moderado e horizonte 8 latossólico (horizonte 
óxico, da classificação americana) 

Estes solos normalmente apresentam seqiJência de horizontes 
A, 8 e C, subdivididos em A 1, A3, 81, 821, 822 e C, sendo a es
pessura superior a 200 em. 

O horizonte A possui espessura em torno de 30 em, com predo
minância da cor vermelho-escuro-acinzentada, matiz 1 OR; a estru
tura é forte ultrapequena granular; a consistência é friável, plástico 
e pegajoso. 

O horizonte 8, normalmente muito espesso, apresenta coloracão 
vermelho-escura e vermelho-escuro-acinzentada, matiz 1 OR; a 'es
trutura é forte ultra pequena granular; a consistência é friável, plásti
co e pegajoso. 

A relação entre silte e argila raramente ultrapassa valores supe
riores a 0,6, sendo que a relação textura! está em torno da unidade; 
possuem soma de bases (valor Si baixa, menor que O, 7 mE/1 00 g 
de argila, baixa capacidade de troca de cátions (valor TI, raramente 
ultrapassando 13 mE/1 00 g, saturação de bases (valor VI inferior a 
50% e baixa saturação com alumínio, abaixo de 50%; o teor de 
Fe20 3 é próximo a 20%, sendo a relação AI20 3/Fe20

3 
inferior a 

2% 
Os solos desta unidade ocorrem em duas pequenas áreas situa

das próximas a Caseara (GO) e Aliança do Norte (GOl, possuem re
levo plano e suave ondulado, cobertura vegetal de Savana tendo co
mo material de origem rochas do Grupo Tocantins e Grupo Araxá e 
estão associados ao Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

Pelo sistema americano de classificação de solos pertencem ao 
grande grupo Acrustox 

PERFIL N " 273 

Classificação - Lotossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa Acrustox 

Localização - Município de Brejinho de Nazaré, Estado de Goiás, a 33 km de Aliança do 
Norte em direção a Fátima na BR-153 Folha SC 22-Z-0 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material ?riginário - Produto da decomposição de rochas do Pré-Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal -- Savana 

A1 

A3 

81 

821 

0-20 em; vermelho-escuro-acinzentado 110R 312); argila; fraca pequena 
granular; firme, plástico e pegajoso; transição difusa 

20-40 em; vermelho-éscuro-acinzentado ( 1 OR 3/2); argila; forte ultrape
quena granular; firme, plástico e pegajoso; transição difusa 

40-70 em; vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3); argila; forte ultrapé
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

70-1 00 em; vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3); argila; forte ultrape
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 
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822 1 00-1 50 em; vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3); argila; forte ultra
pequena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

823 150-170 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3); argila; forte ultra
pequena granular; friável, plástico e pegajoso 

Análises Fís1cas e Químicas Lab : SUDESUL 15 906-5 9111 

Horizonte Granulometría % 

Are1a Are1a grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Símb 20 2 2 0,2 0,5 o 25l o 2 I o 2 grossa 

1 O,!i12-0,2 em 2 1 0,25 0,1 0,02 o 05 em em 
mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 1,5 1,6 7,7 3,6 5,6 18,5 8,9 
A3 -40 o o 1,6 1,5 8,1 3,5 8,1 19,2 9,5 
81 -70 o o 3,7 1 '7 10,7 3,7 8,5 18,3 11,7 
821 -100 o o 2,6 2,0 9,9 3,7 8,2 19,6 13,4 
822 -150 o o 2,7 1,9 9,7 3,5 9,6 23,6 14,8 
823 -170 o o 3,1 1,9 9,6 3,0 8,7 25,4 15,1 

GTanulometna % Ataque 

Arera Grau Silte por H 2so4 % 

rr.uito fina 
Sdte Argila 

de fio 10 05 Argila 
<O 002 natural culacão o 0021 ---o 1 o 051 o 02 mm % % Si02 A1 2o3 Fe 2o 3 o 05 o 002 o 002 Argila 

mm mm mm 

4,3 32,8 32,2 50,6 3,0 94 0,65 
2,9 31,7 22,0 50,7 2,1 96 0,63 
4,8 26,9 20,3 50,7 2,2 96 0,53 
6,8 26,7 20,5 50,0 2,2 96 0,53 
6,8 24,7 1 5,9 50,8 1,8 96 0,48 
8,0 25,5 15,2 49,8 1,0 98 0,51 

pH11 :11 
Al2o3 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

o 5,3 4,4 1,6 O, 13 2,76 12 
o 5,6 4,7 1,4 0,10 2,41 14 
o 5,6 5,2 0,9 0,06 1,55 15 
o 5,7 5,2 0,8 0,05 1,38 16 
o 5,8 5,2 0,6 0,04 1,03 15 
o 5,8 5.4 0,5 0,03 0,86 17 

Complexo sorttvo mE/ 1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K; Na+ S1 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I NH4 J HCI NH4 KCI 
OAe KCI OAe OAe HCI OAe OAc e HCI 

O, 14 O, 12 0,06 0,03 O, 15 0,08 0,05 0,02 0,40 0,25 
O, 13 0,10 0,03 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 O, 18 0,18 
O, 16 O, 16 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,22 0,21 
O, 18 0,12 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,26 0,17 
O, 15 O, 15 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,24 0,21 
O, 18 0,16 0,06 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,30 0,20 

Complexo sorttvo mE/1 OOg 

T v 100A1+3 100A1+3 
AI+ 3 Actdez 

T Mat % 
trocável 

Colordal A1+3, 51 AI'3+S2 

KCI pH8 I pH7 pHB I pH7 pH8 I pH7 pHB I pH7 

X 12,10 9,11 12,50 9,51 25 19 3 4 o o 
X 11,20 8,32 11,38 8,50 22 17 2 2 o o 
X 9,51 7,59 9,73 7,81 19 15 2 3 o o 
X 9,00 7,74 9,26 8,00 19 16 3 3 o o 

0,1 8,53 6,47 8,77 6,71 17 13 3 4 29 32 
0,1 6,51 6,38 8,81 6,68 18 13 3 25 33 

3 4 2 4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico 

Esta classe é constituída por solos profundos, bem a acentuada
mente drenados, muito permeáveis, porosos e com elevado grau de 
intemperização. Tem como principal característica a presença de 
um horizonte 8 latossólico, cujas características morfológicas, físi
cas e químicas são semelhantes às do Latossolo Amarelo cjistrófico, 



apresentando entretanto teores de óxido de ferro mais elevados e 
coloração mais avermelhada. 

Possuem perfil com seqüência de horizÕntes A, B e C, sendo que 
normalmente os dois primeiros estão subdivididos em A 1, A3, B 1, 
82 e B3, com profundidades semelhantes às oos Latossolos Amare
los distróficos. 

O horizonte A possui coloração brunada nos matizes 1 OYR e 
7. 5YR, a textura varia de franco-argilo-arenoso a argila; a estrutura 
é fraca pequena granular e grãos simples; consis.tência muito friável 
e friável, não plástico a plástico e não pegajoso a pegajoso; a transi
ção é gradual ou difusa para o horizonte B. 

O horizonte B, de coloração vermelho-amarelada a vermelha, 
nos matizes 7.5YR a 2.5YR; textura variando de franco-argilo
arenoso a argila;- a estrutura é fraca de tamanho pequeno e médio e 
do tipo granular; a consistência varia de muito friável a firme, ligeira
mente plástico ou plástico e ligeiramente pegajoso ou pegajoso, 
sendo difusas as transições entre os suborizontes. 

Como variação desta unidade encontramos o Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico concrecionárlo, o 
Vermelho-Amarelo distrófico plíntico e o Latossolo 
Amarelo distrófico podzólico. 

Latossolo 
Vermelho-

Estes solos aparecem a sudoeste da área associados ao Latos
solo Vermelho-Escuro distrófico e Areias Quartzosas distróficas, 
tendo como material originário sedimentos do Terciário-Quaternário 
em relevo suave ondulado sob cobertura vegetal de Floresta, e a 
leste e sudeste associados aos Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico e Solos concrecionários distróficos e álicos, originam-se de ro
chas do Pré-Cambriano, sob relevo suave ondulado e ondulado e ve-
1getação de Savana. 

Correspondem na classificação ar.nericana de solos aos grandes 
grupos dos Acrustox, Haplorthox e Acrorthox 

PERFIL N o 69 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico podzólico A moderado textura ar
gilosa Acrorthax 

Localização - Municlpio de Altamira, ,.Estado do Pará Lat 9 ° 34'S e loDg 53 o 49'WGr 
Folha SC.22-V-C 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão laminar li-
geira. 

Material originário - Decomposição de rochas cristaliÔÍls do C~mplexo Xingu Pré
Cambriano. 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem d~nado 

Cobertura vegetal ___.: 'Floresta Aberta 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-15 em; bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 3/4); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular; solto, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição plana e gradual 

15-35 em; bi:i;ino 17 5YR 5/4); argila; fraca pequenae muito pequena gra
nular; macio, fiiável, plástico e pegajos~~ tran~ição pl~na e gradual 

35-70 em; bruno forte 17 5YR 5/6); nii.<ito a~>Ítloso; fraca pequena granu
lar; macio, frfável, plástico e pegajoso; transiçãO plana e gradual .. 

70-100 em; bruno forte (7 5YR 5/8); argila; fraca muito pequenr(~ranular; 
macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa · 

100-140 em; bruno forte (7 5YR 5/8); argila; fraca muito pequena granu
lar; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

140-170 em; bruno forte (7 5YR 5/8) com mosqueado pouco médio dis
tinto amarelo-brunado (1 OYR 6/6); argila; fraca muito pequena granular; 
friável, plástico e pegajoso. 

Rarzes: comuns finas e poucas médias no horizonte A 1 

Anáhses Físicas e Químicas Lab.: SUDESUL (6.318-6 323) 

Horizonte Granúlometria % 

Areia A~ia grosSa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2-0,2 grossa 0,5· 0,25-, 0,2·,,0.2 em 

2 1 1-0,512-0,2 0.25 0.1 0.02 0,05 em em 
mm · mm mm mm mm mm mm 

111 0-15 o o 2,7 13,5 38,7 19,1 16,0 24,0 19,8 
A3 -35 o o 2,8 6,0 20,2 9,1 11,8 19,8 14,0 
B1 -70 o o 1,5 5,8 15,6 7,0 8,0 17,2 12,2 
821 ·100 o o 2,2 6,0 18,3 8,3 9,7 l7,3 11,8 
822 ·140 o o 1,5 6,9 17,4 7,7 8,6 19,0 13,2 
823 -170 o o 3,1 5,4 16,9 6,9 8,3 19,3 11,2 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S04% 

muito fina 
Silte 

Argila Argila de fio 
(0,05 

natural 0,0021 
<0,002 culaçpo 

% ---0.1 mm % 
0,05 

0,052l 0,02· 
0,002 0,002 

Argila Si02 A1 2o3 Fe203 

mm mm mm 

7,2 19,5 15,3 22,0 4,6 79 0,89 9,2 13,8 2, 7 
4,5 13,7 7,9 52,1 10,0 81 0,26 14,8 22,9 3,7 
5,5 12,0 7,0 60,2 8,5 86 0,20 13,9 24,8 3,9 
3,9 10,7 5,2 59,2 8,2 86 0,18 14,2 25.2 4,3 
5,9 10,4 4,6 59,0 2,4 96 0,18 12,3 24,6 4,5 
4,4 13,7 5.6 58,2 0,4 99 0,24 14,1 26.9 4,6 

pH11 :11 
AI203 Carbo-

Ki Kr natos 
H20 I KCI 

c N MO CIN 
Fe2o3 % % % % 

1,13 1,00 8,02 o 4,7 4,4 3,2 0,27 5,52 12 
1,09 0,99 9,72 o 5,0 4,4 1.1 0,10 1,90 10 
0,95 0,87 9.98 o 5,1 4,5 0,8 0,07 1,38 11 
0,95 0,86 9,20 o 5,3 4,7 0,6 0,05 1,03 12 
0,85 0,76 8,58 o 5,4 5,1 0,5 0,04 0,86 13 
0,89 0,80 9,39 o 5,6 5,5 0,4 0,03 0,69 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KÇI 
OAc OAc KCI OAc OAc OAc e HCI 

2,44 2,40 1,60 1,54 O, 15 0,16 0,06 0,03 4,25 4,13 
1,35 0,76 0,50 0,45 0,03 0,05 0,05 0,03 1,93 1,29 
0,52 0,48 0,10 0,08 0,01 0,03 0,04 0,02 0,67 0,61 
0,48 0,38 O, 12 O, 12 0,01 0,02 0,02 0,01 0,63 0,53 
0,50 0,38 0,13 0,10 0,01 0,02 0,02 0,01 0,66 0,51 
0,38 0,22 0,18 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,59 0,35 

Complexo sortivo mEf100g 

T v 100AI+3 1001),1+3 
Al+3 

Acidez 
T Mat % 

~ ;:;+3752 trocável 
Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8j pH7 pH8 I 's>H7 

0,2 11,63 5,48 15,88 9,73 72 44 27 44 4 5 
0,0 10,48 4,28 12,41 6,21 24 12 16 31 o o 
0,1 8,32 5,51 8,99 6,18 15 10 8 11 1j 14 
0,1 8,12 4,00 8,75 4,63 15 8 7 14 14 16 
0,0 7,31 3,77 7,97 4,43 14 8 8 15 o o 
0,0 5,58 2,59 6,17 3,18 11 5 10 19 o o 

PERFIL N o 15 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo epiálico A moderado textura 
argilosa/argilosa cascalhenta Acrorthox 

Localização - Municlpio de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat 8 o'21 'S e long 
52°27'WGr Folha SC.22-V-8. 

Sit(mção, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de d~clive e erosão laminar li
geira 

Material originário - Produto da alteração de roc#s do Complexo Xingu Pré-Cam:briano 

Relevo - Forte ondulado 

Drenag·em - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - ~resta Aberta t.om cipó 

Al 

A3 

821 

822 

823 

0-15 c~; bruno-amarelado-claro 11 OYR 6/4); franco-argiloso; fraca peque
na gra~~lar; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transiçtio gradual 

15-30 em' am,;..elo-brunado ( 1 OYR 6/6); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena gra~ular;. muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição gradual 

30-80 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/8); argila cascal~nta; fraca peque
na granular; muito friável, plástico e pegajoso; transição'difusa 

80-140 em; amarelo-brunado i10YR 6/8); argila cascalhenta; fraca pe
quena granular; muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

140-160 em; amarelo-brunado ( 1 OYR 6/8); argila cascalhenta; lf.i.ca pe
quena granular; muito friável, plástico e pegajoso 

Rafzes: poucas finas nos horizontes A 1 e A3. 

Obs : ocorrência~~e cascalho a partir do horizonte 821 

PEDOLOGIA/261 
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Análises Físicas e Ouim1cas Lab: 5UDE5UL 16 925-6 9291 

Honzonte Granu:cmetna % 

Are1a Areia grossa Areia Are1a fllla 

Pro1 Calhau Case mu1to média 
Simb 20 2 2 o 2 grossa 

1 0,5,2-0,2 
o 5- O, 2 51 O 2 1

1
0 2 em 

2 1 0,25 o 1 o 02 o 05 em em mm 111m 
mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o 0,0 8,9 9,5 29,9 9,5 7,8 25,8 9,3 
A3 -30 o 0,0 22,3 6,6 45,2 12,9 15,1 1 !j,7 12,4 
821 -80 o 47,6 10,5 10,1 32,8 10,1 8,0 13,8 9,2 
822 -140 o 31,0 14,6 9,3 35,6 10,9 5,8 14,0 8,8 
823 -160 o 27,4 10,3 10,2 31,6 9,2 8,0 1_5,6 10,1 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2S04 % 
Silte Argila muito fina Argila de fio (0,05 

natural o 0021 <0,002 culação 
% ---0,1- 0,05 2l 0,02 mm % Argila 5iO;i AI203 Fe203 o 05 0,002 o 002 

mm mm mm 

3,5 23,4 16,9 37,4 4,3 89 0,63 11,29 12,06 2,32 
0,7 10,9 6,6 31,5 10,8 66 0,35 17,43 19,83 3,49 
~3 12,8 8,2 45,2 4,6 90 0,28 17,61 23,81 3 83 
3,8 12,4 7,2 43,2 0,8 98 0,29 20,55 24,96 4,10 
4,0 12,9 7,4 45,5 0,7 98 0,28 19,90 24,60 3,70 

pH11 11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C iN 

Fe 2o3 % % % % 

1,59 1,42 8,16 o 4,2 3,7 1,3 0,13 2,24 10 
1,49 1,34 8,92 o 4,7 4,0 0,7 0,07 1,21 10 
1,26 1 '14 9,76 o 4,4 4,2 0,6 0,04 1,03 15 
1,40 1,27 9,56 o 5,9 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
1,38 1,25 10,44 o 5,9 4,7 0,1 0,01 O, 17 10 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K + Na~ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAc OAc KCI DA e OAc HCI OAe e HCI 

0,32 0,30 0,08 0,06 O, 14 O, 12 0,03 0,03 0,57 0,51 
0,44 0,32 0,10 0,08 0,06 0,07 0,04 0,04 0,64 0,51 
0,30 0,26 0,12 O, 10 0,06 10,05 0,04 0,05 0,52 0,46 
0,35 0,25 O, 12 0,10 0,04 0,04 0,03 0,04 0,54 0,43 
0,35 0,25 O, 10 0,09 0,05 0,05 0,06 0,03 0,56 0,32 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

Ac1dez T v 100AI+ 3 100AI+3 
At-t 3 T Mat % 

AI-+ 3-+ Sl Al 1 3+ 52 trocável 
Colo1dal 

KCI pHS j pH7 pHS j pH7 pHS j pH7 pH8 j pH7 

0,8 7,68 5,04 8,25 5 61 22 15 10 58 61 
0,5 5,32 3,80 5,96 4.4,4 19 14 11 14 44 50 
0,4 6,18 4,69 6,70 5,21 15 12 8 10 43 47 
0,0 4,43 3,66 4,97 4,20 12 10 11 13 o o 
0,0 4,12 3,44 4,68 4,00 10 9 12 14 o o 

PERFIL N o 105 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura n:·..:-dia Ha
plorthox 

Localizaç5o- Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat go 12'S e long 
51 °56'WGr Folha SC 22-V-D 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O e 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Arenito Formação Gorotire Pré-Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta 

A1 

A3 

81 

821 

0-20 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual 

20-40 em; bruno-avermelhàdo (5Y~ 4/4); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular; muitO friável, ligei.~.:imente plástico e ligeiramente pegajo-
so; transição difusa · 

40-60 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena gmnular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

60-90 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granu::1r; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 
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822 90-130 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friáVel, plástico e pegajoso; transição difusa 

823 130-160 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, plástico e pegajoso 

Anâlcses Fís1cas e Ouím1céis Lab: SUDESUL 16 856-6 8611 

Honzonte Granulometna % 

Areia Areia grossa Ai"eia A~?la fina 

Prof Calhau Case mwto média 
Símb 20 2 2 o 2 grossa 0,5 o 25 jo 2 r 2 em 

2 1 1 0,512-0,2 0,25 o 1 o 02 o 05 em em 
mm 

mm mm 
mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,9 5,4 31,8 18,0 31,6 41,9 34,6 
A3 -40 o o 1,3 7,2 24,6 12,8 26,0 41,7 33,8 
81 -60 o o 1 ,f 4,3 25,8 13,0 25,7 38,9 30,3 
821 -90 o o 1,7 5,9 21,6 11,1 26,4 44,0 34,4 
822 -130 o o 1,4 4,2 24,7 11,3 24,3 39,5 29,7 
823 -160 o o 2,3 5,4 19 3 9,0 27,0 46,4 36,3 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
S1lte por H 2so4 % 

Silte Argila 10,05 muito f1na Argila de fio 
<O 002 natural culacão o 0021 

0,1 0,05 2[ o 02 % 
% --- Si02 AI203 Fe 2o3 mm Arg1la o 05 0,002 o 002 

mm mm mm 

10,5 14,6 7,3 19,0 4,5 76 0,77 8,51 9,28 2,53 
11.1 13,2 5,3 28,4 7,8 73 0,46 11 76 12,75 3,25 
12,,0 13,3 4,7 30,6 8,4 73 0,43 12 84 12,78 3,28 
10,9 14,6 5,0 29,4 6,1 79 0,50 10,75 13,46 3,30 
13,2 15,3 5,5 30,3 0,7 98 0,50 11,83 13,52 3,59 
11,9 15,7 5,6 28,7 0,4 99 0,55 11,48 13,64 3,60 

pH11: 11 
A1 2o3 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C iN 

Fe 203 % % % % 

1,55 1,32 5,76 o 4,7 4,1 1,2 0,09 2,07 13 
1,57 1,34 6,16 o 4,8 4,1 0,9 0,07 1,55 13 
1,70 1,46 6,12 o 5,0 4,0 0,5 0,04 0,86 13 
1,35 1,17 6,40 o 5,1 4,1 0,3 0,03 0,52 10 
1,48 1,27 5,91 o 5,4 4,2 0,2 0,02 0,34 10 
1,43 1,22 5,95 o 5,5 4,3 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg + 2 K' Na • S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 I HCI NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAc HCI OAc OAc e HCI 

0,85 0,73 0,43 0,40 0,35 0,28 0,05 0,03 1 68 1,44 
0,47 0,40 O, 15 O, 18 0,20 0,20 0,09 0,05 0,91 0,83 
O, 18 O, 16 0,32 0,30 0,09 0,08 0.02 0,01 0,61 o 55 
0,34 0,28 0,34 0,26 0,09 0,07 0,02 0,01 0,79 0,62 
0,40 0,30 Ç),29 0,29 0,09 0,05 0,02 0,01 0,80 0,65 
0,43 0,41 0,40 0,38 0,04 0,03 0,02 0,01 0,89 0,83 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI +3 

AI+ 3 
Acidez 

T Mat % 
trocãvel 

Coloidal A1+3, 51 ~ 

KCI pHS I pH7 pHS j pH7 pHS j pH7 pH8 j pH7 

0,9 7,83 5,12 9,51 6,80 50 36 18 25 34 38 
0,6 8,13 6,09 9,04 7,00 32 25 10 13 39 42 
0,6 7,62 4,57 8,23 5,18 27 17 7 12 49 52 
0,7 5,38 3,34 6,17 4,13 21 14 13 19 47 53 
0,6 4,43 3,01 5,23 3,81 17 13 15 21 42 48 
0,3 4,12 2,71 5,01 3,60 17 13 18 25 25 27 

PERFIL N o 224 

Classificação - Latossolo VerM.elho-Amarelo distrófico A moderado textura ml:C:ia 
Acrustox 

Localização- Margem direita do rio Xingu, município de São Félix do Araguaia, Estado de 
Mato Grosso Lat 11 "03'S o long 53°16'WGr. Folha SC 22-Y-C 

Situação, declividade e erosão - Centro de planície com declive de O a 2% e erosão nula 

Material origi0~~rio - Sedi~ntos do Terciário-Quaternário 

Relevo - Plano 



Drenagem - Acentuai:mente drenado. 

Cobertura vegetal - Floresta Semidecidual. 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-20 em; bruno-escuro (10YR 3/31; areia tranca; fraca pequena granular 
muito friâvel, não plâstlco e não p~ajoso; transição gradual. 

20-40 em; bruno-escuro 17 5YR 4i4l; franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; friável, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

40-60 em; vermelho-amarelado 15YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friáVel, não plástico e não pegajoso; transição difusa. 

60-90 em; vermelho-amarelado 15YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca 
p,equena gran~i~r; friável, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

90-120 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico ~:~igei'ramente:p:egajoso; 
transição gradual · 

120-160 em; vermelho-amarelad,o 15YR 5/81; franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeira~nte plástico e ligeiramente pegajoso. 

Análises Físicas e Químicas Lab: SUDESUL (6 445-6 450) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Cxsc muito média 
Slmb 20 2 2;0,2 _-ÇJrossa 

1-0,512-0,2 
0.5- 0.25-, 0,2-,0.2-em 

em 2 1 0,25 0,1 0.02 0,05 em 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 'o 0,0 9,5 4,9 56,0 73,6 68,3 
A2 -40 o o o 0,2 7,5 4,2 45,4 72,1 66,0 
81 -60 o o o 0,0 7,8 3,0 49,3 69,5 62,6 
821 -90 o o o 0,0 6,5 2,9 46,4 71.0 64,9 
822 -120 o o o 0,0 7,0 2,9 46,4 69,9 60,9 
823 -160 o o o 0,0 6,5 2,9 42,9 67,7 60,7 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2so4 % 

muito fina 
Silte 

Argila A<9ila de fio 10,05 

<0.002 natural culação 0.0021 
0,1 0,052l 0.02- mm % % --- Si02 Al2o3 Fe203 
0.05 0,002 0,002 Argila 

mm mm mm 

16,9 8,3 3,0 13,9 0,1 99.2 0,60 5,0 5,4 2,9 
23,7 7,7 1,6 18,8 0,9 95,2 0,41 5,0 7,5 3,8 
18,1 8,8 1.9 20,8 0,9 95,6 0,42 5,7 7,8 3,9 
22.1 7,9 1,8 20,7 1.6 92,2 0,38 6,3 8,6 3,6 
18,5 10,3 1,3 21,8 1,2 94.4 0,46 6,9 9,0 4,1 
21,4 9.4 2,4 23,4 1,9 91,8 0,40 7.4 9,6 4 1 

pH11 :11 
Ai203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

1,57 0,48 2,9~ o 3,9 3,9 1,9 O, 12 3,28 16 
1,13 0,27 3,10 o 4,3 4,3 0,8 0,06 1,38 13 
1,24 0,29 3,14 o 4.6 4.4 0,5 0,04 0,86 13 
1,25 0,32 3,75 o 5,2 4,6 0,4 0,03 0,69 13 
1,30 0,30 3,45 o 5,2 4,8 0,3 0,03 0,52 10 
1,31 0,30 3,68 o 5,4 5,0 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAe OAe HCI OAe e HCI 

0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0.06 0.06 0,03 0,33 0,29 
0,15 0,12 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 0,01 0,29 0,19 
0,16 0,14 0,04 0,06 0,03 0,02 0,07 0,01 0,30 0,23 
0,18 0,16 0,03 0,04 0,06 0,01 0,06 0,01 0,33 0,22 
0,18 0,16 0,03 0,03 0,07 0,01 0,02 0,01 0,30 0,21 
0,20 0,18 0,03 0,03 0,01 0,01 0,05 0,01 0,29 0,23 

Complexo sortivo mEI1 OOg 

Acidez T v 100A1+3 100AI+3 
AI+ 3 trocável T Mat % N+r;5, Ai+3:S2 Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,6 11,63 7,80 11,96 8,13 86 58 3 4 65 67 
0;2 7,18 4.22 7,47 4,51 40 24 4 6 41 51 
0,2 5,04 3,80 5,34 4,10 26 20 6 7 40 47 
0,2 4,53 2,70 4,86 3,03 23 15 7 11 38 48 
0,1 4,51 2,80 4,81 3,10 22 14 6 10 25 32 
0,1 4,03 2,71 4,32 3,00 18 13 7 10 26 30 

PERFIL N • 220 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média. 
Acrustox 

Lo<4izacão - Municlpio de Porto Nacional, Estado de Goiás Lat 1 o• 50'S e long. 
49•·16 WGr Folha SC.22-Z-8 

Sit~çãO, declividade ~~rosão - Terço inferior de encosta com 2 a 6% de declive e ero-
sãO'faminar ligeira -:--· 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Pré-Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Co~tura vogetal - Sav:<na 

A1 

A3 

821 

0-15 em; bruno-amarelado·escuro (1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca pe
quena granUlar; inuito friável, lii3'eiramente plástico e não pegajoso; transi
ção gradual · 

15-;30 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8}; franco-argila-arenoso; fraca 
pec;Oena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso: transição difusa. 

30-60 em; vermelho-amarelado 15YR 5/81; franco-argila-arenoso; fraca 
P.~quena granuJar; friável, ligetramente plástico e lige~mente pegajoso; 
ti.ansiçílo difusa 

822 60-110 em; ~rmeiho 12 5YR 5/8); lroiico-a,rgilo.-3renoso; fraca peqljena 
granular; friáve1, tigeiramente plástico -e-ligeiramente pegajoso; tra~ição 
difusa ' 

823 110-160 em; vermelho 12.5YR 5/81; frar>co-argilo-arenoso; fraca pequena 
gram6cs.r; friável, l!geiramente plástico e :igeiramente pegajoso 

Rafzes: muitas finas no horizonte A 1 e poucas no horizonte A3 

Análises Físicas e Oulmicas Lab: SUDESUL16 821-6 8251 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito m$óia 
Slmb 20-2 2-0.2 grossa 

1 0,512-0,2 
0,5- 0,25-, 0.2 10.2-em 

em çm 2 1 0.25 0.1 0,02 0,05 

mm 
mm mm 

mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 1,1 3,0 35,3 22.4 32,9 39,5 32,8 
A3 -30 o o 0,8 3,3 25,5 16,9 31,7 44,5 37,8 
821 -60 o o 0,6 2,6 29,3 17,5 28,7 37,9 30,0 
822 -110 o o 0,7 2,9 23,2 15,5 29,0 43,8 36,0 
823 -160 o o 0,9 2,4 29,6 17,5 27,6 37 9 29,5 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S04% 

Silte Argila 10.05 muito fina A<9ila 
natural 

de fio 
0,0021 

<0.002 
% 

culação ---0.1 0.0511,0.02 mm % Argila Si02 AI2D3 Fe203 o 05 0,002 o 002 
mm mm mm 

8,7 15,3 8,6 16,6 3,1 81 0,92 7,32 9,51 4,20 
10,6 14,6 7,9 22,1 1,6 93 0,66 8 14 10,76 4,72 

9,9 13,9 6,0 26,8 4,6 83 0,52 11,39 11,67 5,19 
11,1 13,5 5,7 27,3 0,3 99 0,49 12,21 12,83 5,19 
10,7 14,5 6,1 26.4 0,4 98 0,55 9,30 12,49 5,49 

pH11 :11 
A12o3 Carbo 

H20 [ 
Ki Kr --- natos c N MO C iN 

Fe 2o3 % KCI % % % 

1,31 1,02 3,55 o 5,4 4,3 1,2 0,10 2,04 12 
1,29 1,01 3,58 o 5,5 4,4 1.0 0,07 1,70 14 
1,66 1,29 3,53 o 5,6 4,5 0,6 0,05 1,02 12 
1,62 1,29 3,88 o 5,5 4,9 0,4 0,03 0,68 13 
1,27 0,99 3,57 o 5,7 5,1 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ ._ Na+ 51 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAe DA c DA e OAe DA e e HCI 

0,24 0,20 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02 0.02 0,36 0,31 
0,35 0,28 0,05 0,04 0.02 0,03 0,03 0,02 0,45 0,37 
0,22 0,23 0,08 0,06 0,02 0,02 0,02 0.02 0,34 0,33 
0,22 0,20 0,08 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03 0,34 0,30 
0,30 0,24 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0.02 0,39 0.32 

PEDOLOGIA/263 

••I···· .', 



Complexo sort1vo mE/1 OOg 

Acidez T v 100AI+3 100A1+3 
AI-+- 3 T Mat % 

trocável 
Colo1dal A1+3+51 Al+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,5 8,43 5,98 8,79 6,34 53 38 4 58 62 
0,3 7,18 5,18 7,63 5,63 35 25 6 8 40 45 
0,2 5,13 3,76 5,47 4,10 20 15 6 8 37 38 
0,0 5,10 3,74 5,44 4,08 20 15 6 8 o o 
0,0 2,08 1,44 2,47 1,83 9 7 16 21 o o 

PERFIL N • 271 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico endoconcrecionário A moaerado 
textura média Acrustox 

Localização - Município de Gurupi, Estado de Goiás, a 3 km de Aliança do Norte em .:;ire
çao a Fátima na 8R-153 Folha SC 22-Z-D 

SituaçãQ, declividade e erosão - Topo aplainado de elevação com O a 2% de declive e 
erosão nula 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Complexo Goiano Pré
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Acent~damente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A 1 0-20 em; bruno-escuro I 1 OYR 4/3); franco-arenoso; fraca pequenç:~ granu
lar e grãos simples; muito friável, não plástico e não pegaj.oso; t~~nsição 
gradual 

A3 20--40 em; bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4); franco-arenoso; fra.ca pequena 
granular; friável, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

821 40-60 em; bruno forte (7 5YR 5/8); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

822 60-80 em; bruno forte (7 5YR 5/8); franco-arenoso; fraca pequena granu 
lar; friável, lige•ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

823 80-11 O em; amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e :igeiramente pegajoso; 
transição difusa 

83cn 110-120 em; bruno forte (7 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca peque
na granular; friâvel, ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso 

Qbs : impedimento de tradagem aos 1 20 em devido a alta concentração de concreções 
laterfticas 

Anáhses Físicas e Químicas Lab : 5UDE5UL 15 900-5 9051 

Honzonte Granulametria % 

Are1a Are1a grossa Areia Areia f~na 

Pr'ot Calhau Case muito média 
Simb 20 2 2 o 2 grossa o 5 025102,.02 em 

2 1 1 0,5,2-0,2 0,25 o 1 o 02 o 05 em em 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

AI 0-20 o 0,0 4,9 6,1 35,6 18,0 38,8 45,1 41,6 
A3 -40 o 0,0 7,4 7,5 38,9 1_?,0 35,8 40,9 37,4 
821 -60 o 0,0 8,5 5,1 35,7 !..:S,9 40,1 42,8 39,3 
822 -80 o 0,0 8,5 5,9 32,2 12,6 33,5 43,0 39,2 
823 -100 o 0,0 9,7 5,9 33,0 11,2 34,5 39,9 37,3 
83cn -120 o 32,7 11 ,4 8,9 39,5 13,9 29,7 35,4 32,2 

Granulometna % Ataque 

Areia Grau S1lte por H2S04 % 

mu•to fma 
Silte 

Argila Arg1la de fio lO 05 

<O 002 natural culacão 0,0021 
o 1 o 0521 o 02 mm % % --- 5i02 Al 2o3 o 05 o 002 o 002 Argila Fe203 

mm mm mm 

9,4 8,4 4,9 14,4 1,7 88 0,58 
8,6 8,3 4,8 15,4 1,5 90 0,54 
7,4 8,6 5,1 16,4 1,6 90 0,52 

10,9 9,1 5,3 19,5 2,1 89 0,46 
9,0 8,9 6,3 20,8 1,9 91 0,43 
7,8 8,1 4,9 20,2 3,2 84 0,40 

pH11 :1 I 
A12o3 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

o 5,0 4,2 0,8 0,05 1,38 16 
o 5,2 4,2 0,6 0,05 1,03 12 
o 5,2 4,4 0,6 0,05 1,03 12 
o 5,6 4,5 0,5 0,04 0,86 13 
o 5,4 4,6 0,5 0,03 0,86 17 
o 5, 7 4,7 0,4 0,04 0,69 10 

264/PEDOLOGIA 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

Ca t 2 Mg+2 K + Na' 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 I NH4 KCI 
OAe OAc KCI OAc HCI OAe HCI OAe e HCI 

O, 12 O, 12 0,06 0,06 0,07 0,07 0,03 0,02 0,28 0,27 
O, 12 O, 10 0,06 0,04 0,04 0,06 0,04 0,01 0,24 0,21 
O, 1:3-_ O, 11 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,01 0,22 o 20 
O, 14 0,08 0,05 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,22 O, 18 
O, 13 0,07 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 O, 19 O, 13 
O, 15 0,06 0,05 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,23 O, 14 

Complexo sortivo mE/l OOg I 
T v 11XlAI+3: 'IXlAI'3 

AI t 3 
Acidez % 

Al+3+ 5Í,AI+3, 52 trocável T Mat 
Colo1dal 

KCI pH8 I pH7 pH81 pH7 pHsT pH7 pH8 I pH7 

0,2 4,00 2,87 4,28 3,15 30 22 7 9 42 43 
0,2 4,03 2,37 4,27 2,61 28 17 6 45 49 
0,2 4,06 2,82 4,28 3,04 26 19 5 7 48 50 
0,0 4,08 2,59 4,30 2,81 22 14 8 o o 
0,0 3,51 2,81 3,70 3,00 18 14 6 o o 
0,0 3,50 2,68 3, 73 2,91 18 14 6 8 o o 

PERFIL N " 225 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo éllco A moderado textura argilosa Acrus
tox 
Localização - Municfp;o de São F~:ix do Araguaia, Estado de Mato Grosso Lat 11 o 34'S 
elong 52°45'WGr Fo:ha5C 22-Y-C 

Situação, declividade e erosão - Local p:ano com O a 2% de declive e erosão r-ula 

Material origif'!_~rio - Cobertura Sedimentar do Terciário-Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Semidecidual 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-20 em; bruno-escuro 17 5YR 4/2}; argila arenosa; fraca pequena granu
lar; muito friável, pléstico e pegajoso; transição gradual 

20-40 em; bruno 17 5YR 5/4); argila arenosa; fraca pequena granular; friá
vel, plástico e pegajoso; transição gradual 

40-60 em; bruno-amarelado-claro ( 1 OYR 6/4); argila .:trenosa; fraca pe
quena e média granular; friável, plástico e pegajoso; tranSição difusa 

60-90 em; amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6); argila arenosa: fraca ~:equena e 
média granular; friável, plástico e pegajoso; transição ::!i!~sa 

90-1 30 em_:_ amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6); argila arenosa; fraca pequena e 
média gram;:ar; friável, plástico e pegajoso 

Raizes: comuns firi~s e médias nos horizontes A 1 e A3 

Análises Físicas e Químicas Lab : SUDE5UL (6 384-6 3881 

Honzonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Simb 20 2 2 o 2 grossa 

1 0,512-0,2 
0,5- 0.25

1 

o 2 I o 2 em 
2 1 0,25 o 1 0,02 0,05 em em mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,5 1,3 18,7 11,9 28,2 39,9 34,1 
A3 -40 o o 0,0 1,5 17,3 11,5 26,9 39,8 34,6 
81 -60 o o 0,4 1 ,O 17,1 10,6 27,2 36,9 30,6 
821 -90 o o 0,4 1,1 15,8 9,7 25,2 37,7 33,4 
822 -130 o o 0,0 1,0 16,4 11,0 27,1 38,9 31,9 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2S04 % 

Silte 10 05 muito fina Argila Argila de fio 
<O 002 

natural culacão 0,0021 

0.1 0,052[ 0,02 % --- 5i0 2 mrn % Argila AI203 Fe 203 
0,05 o 002 o 002 
mm mm mm 

11,5 10,1 4,9 36,5 3,7 90 0,28 
12,0 8,8 3,6 39,3 3,2 92 0,22 

8,5 9,2 2,9 43,1 2,8 94 0,21 
11,8 8,0 2, 7 43,8 3,8 91 O, 18 

9,2 10,4 3,4 41,3 3,6 91 0,25 



pHI1:11 
AJ2o3 Carbo 

H2o I KCI 

Ki Kr --- natos c N MO C/N 
Fe 2o3 % % % % 

o 4,3 4,2 2,0 0,12 3,45 17 
o 4,8 4,4 1,1 0,07 1,$0 16 
o 5,0 4.4 1,0 0,06 1'.72 17 
o 5,3 4,5 0,9 0,05 1,55 18 
o 5,2 4,5 0,7 0,04 1,21 18 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K + Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAe OAe HCI OAe e HCI 

0,20 O, 18 0,06 0,06 0,02 0,02 0,03 0,02 0,31 0,28 
O, 15 O, 13 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,21 0,19 
O, 18 O, 18 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,23 0,23 
0,25 0,20 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,31 0,26 
0,20 0,20 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,27 0,26 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100A1+3 100AI+3 
AI+ 3 

Ac•dez 
T Mat % 

trocável 
Colai da I AI t3+ 51 A1+3+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,9 11,31 5,17 11,62 5.48 32 15 2 6 74 76 
0,5 8,64 3,97 8,25 4,18 23 11 2 5 70 72 
0,4 8,58 4,08 8,81 4,31 20 10 3 5 63 63 
0.4 8,21 3,81 8,52 4,12 19 9 4 8 56 61 
0.4 7,18 3,97 7.45 4,24 18 10 4 6 60 61 

PERFIL N ' 44 

Classificação - Latossolo Vermelho·Arn:arelo éllco A moderado textura média Acror-
thox · 

Localiz?ção - Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, a 37 km de Reden
ção em direção à fazenda Santa Ernestina Folha SC 22-X-A 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Produto da decomposição .de rochas do Complexo Xingu Pré
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com emergentes 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-1 5 em; bruno ( 1 OYR 4/3); franco-argila-arenoso; fraca pequena e muito 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

15-40 em; bruno forte (7 5YR 5/6); franco-.argilo-arenoso; fraca pequena 
e muito pequena granular; muito friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição difusa 

4Q::75 em; bruno forte. (7 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
e ~uito pequena granul.ãr; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição gfadual 

7 5-11 5 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena e muito pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição difu-sa 

115-150 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena e muito pequena granular; muito friável, ligeirzmente p1ástico e li
geiramente pegajoso 

RaJzes: muitas finas no horizont'a A 1 e poucas no horizonte A3. 

Análises Físicas e Ouimícas lab: SUDESUL 16 898-6 9021 

Horizonte Grant..ilometria % 

Arera Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2 o 2 grossa 0,5 0.25l o 2 I 0.2 em 

2 1 1 0,5,2-0,2 O, 1 0,02 O 05 em em 0,25 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 1,0 6,0 36,3 24,9 28,6 36,9 31,8 
A3 -40 o o 0,9 4,0 37,0 27,5 22,1 32,3 25,8 
81 -75 o o 0,8 4,8 31 ,O 21,5 25,2 34,4 28,8 
821 -115 o o 0,6 3,3 33,3 25,1 19,3 30,2 23,5 
822 -150 o o 1,3 3,8 25,7 17,4 23,3 35,9 29,5 

Granulometria % Ataque 

Are•a Grau 
Silte por H2so4 % 

Silte Argila 10,05 muito fina Argila 
natural 

de fio 
0,0021 <O 002 culação 

0.1 0,05;1 0,02 % --- Si0 2 mm % Argila AJ 2o3 Fe 2o3 o 05 o 002 o 002 
mm mm mm 

7,6 11,1 6,0 20,8 5,8 72 0,53 11,96 9,81 2,59 
8,3 11,3 4,8 25,9 11,0 58 0.44 12,50 11,64 2,96 
7,5 9,8 4,2 30.4 7,0 77 0,32 16,09 12,75 3,28 
8,5 11,8 5,1 31,4 1,2 96 0,38 16,86 13,94 3,37 
9.4 12,2 5,8 32,6 0,3 99 0,37 17,10 14,79 3.43 

pHI1 :11 
Al2o3 Carbo 

H2o I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe 2o3 % % % % 

2,07 1,77 5,94 o 4,1 4,0 1,1 0,10 1,90 11 
1,83 1,57 6,17 o 4,6 4,1 0,7 0,06 1,21 12 
2,15 1,84 6,10 Q 4,9 4,2 0,5 0,04 0,86 13 
2,06 1,78 6.49 o 5,7 4,3 0,2 0,02 0,34 10 
1,97 1,71 6,77 o 5,8 4,7 0,1 0,01 0,17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 1 HCI NH4 KCI 
OAc OAe KCI OAe HCI OAe OAe e HCI 

0,60 0,38 0,20 o. 19 0,05 0,05 0,02 0,02 0,87 0,64 

0,51 0,37 O, 19 O, 18 0,02 0,02 0,02 0,02 0,74 0,59 

0,30 0,28 0,10 O, 10 0,04 0,03 0,03 0,02 0,47 0.43 

0,35 0,26 0,10 0,10 0,03 0,02 0,03 0,03 0,51 0.41 
0,37 0,27 0,11 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,50 0,38 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100A1+3 

AI+ 3 
Acidez 

T Mat % 
trocâvel 

Coloidal A1+3+ 51 Al+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHB I pH7 

0,4 7,63 4,31 8,50 5,18 41 25 10 17 31 38 
0,7 5,13 4,09 5,84 4,83 23 19 13 15 49 54 
0,7 3,18 2,53 3,65 3,00 12 10 13 15 60 62 
0,5 3,00 1,67 3,51 2,18 11 7 15 23 50 55 
0,1 3,10 1,50 3,60 2,00 11 6 14 25 17 21 

3.4 2.5 - Terra Roxa Estruturada eutrófica 

São solos bem desenvolvidos, medianamente profundos a profun
dos, textura argilosa, bem drenados, caracterizados por apresenta
rem um horizonte 8 textura! (argflico) bem estruturado, cerosidade 
acentuada revestindo as unidades estruturais e altos teores de óxi
do de ferro, que lhes conferem uma coloração bastante avermelha
da. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, 8 e C. O horizon
te A, subdividido em A 1 e A3, possui espessura de aproximada
mente 30 em; coloração que varia de bruno-avermelhado-escuro a 
vermelho-escuro-acinzentado nos matizes 5YR e 2.5YR, tendo va
lores e cromas baixos; a textura vai de franco-argila-arenoso a argi
la; estrutura moderada média granular e blocos subangulares; con
sistência friável e firme, ligeiramente plástico ou plástico e ligeira
mente pegajoso ou pegajoso; transição gradual 

O horizonte 8 possui espessura variando de 90 a 130 em, nor
malmente subdividido em 81, 82 e 83; a cor varia de vermelho
escuro-acinzentado a vermelho-escuro nos matizes 2.5YR e 1 OR, 
com valores de 3 a 5 e cromas entre 5 e 6; textura argilosa; estrutu
ra moderada pequena e média blocos subangulares; consistência 
friável ou firme e plástico e pegajoso; transição difusa entre os su
borizontes. 

São solos com relação textura! pouco superior à unidade. A so
ma de bases é superior a 3,8 mE/1 00 g de solo, atingindo valores 
mais altos no horizonte superficial, ausência de alumlnio trocável e 
saturação de bases com valores acima de 50%. A relação 
silte/argila é inferior a 0,60, com valores menores nos horizontes 
subsuperficiais. 

Originaram-se da decomposição de rochas intrusivas básicas e 
ultra básicas, ocorrendo em relevo ondulado e sob cobertura vegetal 
de Floresta. Estão associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo dis-
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·trófico e Solos Concrecionários distróficos indiscriminados, como 
subdominante. 

Possuem pequena expressão na área: as únicas ocorrências se 
verificam ao norte à esquerda do rio Araguaia, próximo a Conceição 
do Araguaia. 

3.4.2.6 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

São sol6s não hidromórficos, apresentam um horizonte B textura!, 
correspondente ao argílico da classificação americana atual, mode
raáamente e bem drenados, com saturação de bases média a alta e 
baixa saturação com alumínio, apresentando seqüência de horizon
tes A, B e C. 

O horizonte A com espessura variável entre 20 e 30 em, subdi
vidido em A 1 e A3, muito raramente apresenta um horizonte A2 
eluvial; cores dé 'bruno-acinzentado muito escuro a bruno
avermelhado nos matizes 1 OYR, 7. 5YR e 5YR; a textura varia de 
areia franca a franco-argilo-arenoso; a estrutura é geralmente fraca 
muito pequena, pequena e média granular e blocos subangulares e 
em alguns casos apresentam apenas grãos simples, sem estrutura; 
a consistência está entre solto a firme; em solo úmido, não plástico 
a plástico e não pegajoso a pegajoso, quando em solo molhado; a 
transil;:ão para o horizonte B pode ser clara ou gradual. 

Com espessura em torno de 80 a 1 50 em o horizonte B possui 
coloração entre bruno-escuro a vermelho, nos matizes 1 OYR, 
7. 5YR, 5YR e 2. 5YR; a textura varia de franco-argilo-arenoso a 
muito argiloso; a estrutura possui grau de desenvolvimento fraco e 
moderado, tamanho pequeno e médio em blocos subangulares; a 
consistência do solo úmido pode ser friável ou firme, sendo que a 
consistência do solo quando molhado varia de ligeiramente plástico 
a muito plástico e ligeiramente pegajoso a muito pegajoso. Neste 
horizonte foi constatada ocorrência de argila iluvial determinada pe
la presença de cerosidade, recobrindo os elementos estruturais. 

Apresentam valores de soma de bases entre 1, 78 e 18.48 
mE/1 00 g de solo, saturação com alumínio muito baixa ou nula e al
tos valores de saturação de bases, geralmente superiores a 55%, 
propiciando uma alta fertilidade natural, que, associada às boas ca
racterísticas físicas, confere a estes solos um alto potencial de uso 
no setor agrícola. 

São originados da decomPosição de rochas do Pré-Cambriano, 
sendo encontrados no sul do Pará e norte do Mato Grosso onde es
tão associados, como componente sec.undário, ao Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico em relevo suave ondulado e sob vege
tação de Floresta. 

Pelo sistema americano de classificação de solos pertencem ao 
grande grupo Tropudalf. 

PERFIL N o 117 

Classificação c-e. Podzóllco Ver.rii.ilho-Amaielo Eutrólico argila de atividade baixa A mode
rado textura r6~ié/arg~sa. Tropudalf 

Localização - · Municfpio de Santa Teresinha, Estado de Mato Grosso Lat 9 o 58'S e long 
51 o OB'WGr Folha SC 22-V-0, 

Situação, declividade e erosão - Terço superior de encosta com 2 a 6% de declive e ero
são laminar ligeira. 

Material originÃfio - Produto da alteração de granitos e gnaisses do Complexo Xingu. Pré-
Cambriaro ·. 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta 

A 1 0-1 5 em; bruno-escuro 17 5YR 4/21; franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; ma.cio, friável, ligeiramente plástico \9 ligeiramente pegajoso; transi
çãogradiAal 

A3 15-30 c,;,; bruno 17.5YR 4/41; franco-argilo-arenoso; lrÔca pequena gra
nular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente :pegajoso; transi-
ção clara. · 

81 30-70 em; vermelho 12.5YR 4/61; argila ar~nosa; fraca a~oderada média 
blocos subangulares; mecio, firme, ·plástico e pegajoso; tiànsição gradual 

821 70-120 em; vermelho 12 5YR 5/61; argila arenosa; fraca a moderada mé
dia blocos su~ngulares; macio, firme, plástico e pegajoso; transição gra-
dual ..... 

822 120-170 em; vermelho-claro 12.5YR 6/81; franco-argiloso; fraca a mode
rada média blocos subangulares; macio, firme, plástico e pegajoso 
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Análises Ffsicas e Qufmicas Lab,: CES 12 051-2 0551 

Horizonte Comp granulométrica ltfsal% 

Areia Areia 
Areia A feia média A feia muito Areia Silte Argila 

Prol muito grqss.a 0,5- fina fina 2-0,05 0,05- <0.002 
Sfmb em grossa 1-0,5 0,25 0,25- 0,10- mm 0,002 mm 

2-1 mm mm 0,10 0,05 mm 
mm mm mm 

A1 0-15 1,5 14,7 23,7 17,0 6,7 63,6 19,7 16,7 
A3 -30 3,1 12,9 19,1 15,5 7,0 57,6 18,4 24,0 
81 -70 2,4 11,6 14,7 11,9 6,7 47,3 17,1 35,6 
821 -120 2,9 11,3 12,5 10,7 6,4 43,8 19,8 36,4 
822 -170 2,6 9,8 11,7 11,5 7,2 42,8 20,4 36,8 

Grau pH Oxido 
Argila de de P04-3 Ac total 

natural fio- Silte c MO ferro mE/100g ICaOAcl 
% cuia- -.....- H20 KCIN % % livre- mE/100g 

ção Argila Fe 2o3 
% % 

12,2 27 1,18 7,3 7,0 2,6 4,48 1,9 0,30 0,94 
19,1 20 0,77 7,4 7,1 1,4 2,41 2,4 0,24 1,04 

3,5 90 0,48 6,8 6,5 0,6 1,03 3,6 0,02 1,22 
1,9 95 0,54 6,7 6,1 0,3 0,52 3,6 0,02 1,16 
6,3 83 0,55 5,8 5,6 0,3 0,52 4,0 0,01 2,08 

100AI+3 
ca+ 2 

Al+3+s 

6,65 0,11 0,41 0,08 7,25 0,14 0,06 8,19 89 1 
5,42 0,64 0,34 0,04 6,44 0,11 0,06 7,48 86 1 
2,43 0,74 0,40 0,03 3,60 0,10 0,06 4,82 88 2 
1.92 0,64 0,34 0,02 2,92 0,21 0,06 4,08 71 2 
1.41 0,78 0,16 0,02 2,37 0,16 0,06 4,45 53 2 

PERFIL N o 92 

Classificação - Podzófoco Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura argilosa cascalhenta/muito a~ilosa casc~henta Tropudalf. 

Localização - Municfpio de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat 9 o 1 7'5 e long. 
52°38'WGr. Folha SC.22-V-C 

Situação, declividade e erosão - Meia encosta com 1 0% de declive e erosão laminaf ligei
ra 

Matefial migináfio - Produto da decomposição de andesitos e riolitos. Formação I ri ri. Pré
Cambriano 

Relevo - Forte ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Fl~resta Densa 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-2Q. em; bruno-escuro (7:5YR 4/4); francu-argiloso cascalhento; fraca 
peq~na granular; solto, plástico e pegajoso; transição gradual 

20-40 em; bruno-escuro 17 5YR 4/41; argila cascalhehta; fraca pequena 
granular; solto, pl~stico e pegajoso; transição gradual 

40-60 em; ver~ho-amarelado (5YR 4/61; ergile cascalhenta; moderada 
pequena granulai- ê blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pe-
gajoso; tra~ição gradual 

60-80 cm\ermelho-amarelado 15YR 5/Bl; argila cascalhenta; moderada 
pequena e média blocos subangulares; friâvel, muito plástico e muito pega
joso; transição gradual 

80-90 em; vermelho-amarelado 15YR 5/Bl; muito argiloso cascalhento; 
moderada pequena e média blocos subang~res; friável, muito plástico e 
muito pegajoso · · 

Obs :ocorrência de cascalho ao longo de todo o perfil, em torno de 35% 

Análises Flsicas e Oufmicas Lab: CES 12 362-2 3661 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa)% 

Areia Areia 
Areia Areia média Areia muito Areia Silte Argila 

Prol inuito grossa 0 •. 5-
1fina fina 2-0,05 0,05- <0,002 

Simb em grossa 1-0,5 0,25 0.25 0,10- mm 0,002 mm 
2-1 mm mm 0,10 0,05 mm 
mm mm mm 

A1 0-20 8,0 5,2 3,9 2,6 0,7 20,5 45,1 34,5 
A3 -40 10,9 6,9 3,4 2,4 0,9 24,5 29,4 46,1 
81 -60 8,3 5,9 3,4 2,4 1,4 21,4 25,4 53,2 
821 -80 6,5 5,2 2,5 1,7 1,1 17,0 24,9 58,1 
822 -90 3,6 3,1 1,1 0,7 0,7 9,2 17,8 73,0 



Gri]U pH Óxido 
Argila de de PO -3 

Ac total 
natural fio- Silte c MO 

4 
ferro mE/1 OOg 

% cuia~ --- H20 KCIN % % livre 
(CaOAcl 

ção Argila fe20 3 
mE/100g 

% % 

21,1 39 1,30 5,9 5,5 9,4 16,21 0,1 0,03 4,98 
23,4 49 0,63 6,1 5,5 3,9 6,72 5,6 0,02 3,94 

3,8 93 0,47 6,0 5,4 1,5 2,59 6,1 0,01 3,68 
2,0 97 0,43 5,9 5,5 0,7 1,21 4,7 0,01 3,64 
2,0 97 0,24 5,4 5,1 0,5 0,86 6,5 0,01 3,74 

100Ar+3 
ca+2 

Ar+3+s 

15,27 2,88 0,24 0,09 18,48 0,19 O, 10 23,46 79 34 
7,15 1,47 0,22 0,04 8,88 O, 18 0,05 12,82 69 22 
3,84 1,05 0,34 0,02 5,25 O, 18 0,05 8,93 59 22 
2,15 1,05 0,36 0,02 3,58 0,20 0,08 7,22 50 29 
1 '13 1,05 O, 12 0,01 2,31 O, 17 0,06 6,05 38 26 

PERFIL N o 38 

Classificação - Podzólico Vermelho~Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode~ 
rado textura média Tropudalf 

Localização - Municlpio de São Félix do Xingu, Estado do Pará La! 8°30'S e long 
50°52'WGr Folha SC 22-X-A 

Situação, declividade e erosão - Terço médio de encosta com 2 a 6% de C::eclive e erosão 
laminar ligeira 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Complexo Xingu: Pré~ 
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

B3 

0*20 em; bruno*amarelado*escuro (1 OYR 3/4); franco*arenoso; fraca pe~ 
quena granU:ttr e grãos simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição grad-ual. 

20*40 em; bruno (7 5YR 4/4); franco*arenoso; fraca pequena granular e 
grãos simpl,es; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

40-60 em.: bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual 

60-90 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gra
dual 

90-120 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; transição gra
dual 

120-150 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca 
peouena blocos subangu:ares; firme, plástico e pegajoso 

Anélises Físicas e Oulmicas Lab : CES 12 301-2 3061 

Horizonte Comp granulométrica (tfsal% 

Areia Areia Areia Areia 

média 
Areia muito Silte Prof média fina Areia Argila 

Simb 0,5-
grossa fina o 05 em 1 0,5 0,5 0,25 2-0,05 <0,002 

0,25 0,25 010 o 10 mm 
0,002 

mm 0,05 
mm 

mm mm mm 
mm 

mm 

Ai 0-20 13,6 19,8 16,2 12,4 5,6 67,4 20,8 11,8 
A3 -40 10,9 15,1 15,6 14,4 6, 7 62,7 18,9 18,4 
B1 -60 9,6 17,5 14,3 10,2 4,8 56,4 19,6 24,0 
821 -90 12,8 15,4 10,9 7,7 3,9 50,7 18,3 31 ,O 
822 -120 12,8 15,6 10,3 7,4 3,8 49,9 15,7 34,4 
83 -150 13,9 18,9 10,7 6,7 3,4 53,6 15,6 30,8 

Grau pH Óxido 
de de Argila !lo- Silte c MO ferro P04 ~' Ac total 

natural cuia- -- % % livre mE1100g iCaO Acl 
% Argila H20 KCIN mE/100g ção Fe 2o3 

% % 

10,8 8 1,76 5,2 4,2 2,3 3,97 0,8 0,07 2,74 
14,6 21 1,03 5,0 4,4 1,0 1 '72 1,0 0,02 1,84 

5,9 75 0,82 5,1 4,5 1,0 1,72 1,2 0,02 2,24 
1,3 96 0,59 5,1 4,6 0,6 1,03 1 '7 0,01 2,18 
2,1 94 0,47 5,0 4,5 0,6 1,03 1,8 0,02 2,10 
6,5 79 0,51 4,4 3,9 0,5 0,86 1,7 0,01 3,00 

Complexo sorti v o m E/1 OOg 
100AI+3 

ca+21 Mg+21 K+ I Na+ I I I AI+ 31 CTC 

v 
s H+ % A1+3+s 

2,28 0,47 O, 14 0,02 3,01 0,23 0,03 5,75 52 1 
1,53 0,33 0,08 0,02 1,96 0,22 0,02 3,80 52 1 
1,83 0,50 0,07 0,04 2,44 0,20 0,04 4,68 52 2 
2,13 1,05 0,08 0,01 3,27 0,22 0,06 5,45 60 2 
1,80 1,36 O, 14 0,01 3,31 0,26 0,08 5,41 61 
0,98 0,63 0,24 0,02 1,87 0,40 0,40 4,87 38 18 

PERFIL N o 39 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa endocon* 
crecionário A moderado tex·:ura média Tropudalf 

Localização- Municfpio de Santana do Araguaia, Estado çlo Pará Lat 8°46'S e long. 
50 °40'WGr Folha SC 22-X-A 

Si~_:.;ação, declividade e erosão - Meia encosta com 6% de declive e erosão laminar ligei
ra 

Material origin-~rio - Produto da decomposição de rochas do Supergrupo Uatumã Pré
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

C abertura vegetal - FlOresta Aberta com cipó 

A 1 0-20 em; vermelho-amarelado (5YR 416); franco; fraca a moderada média 
granular e blocos subangulares; friáve! ligeiramente ~lástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

A3 20-40 em; vermelho ~marelado (5YR 4/6); franco-argila-arenoso; fraca a 
moderada média granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

821 40-70 em; vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); franco-argiloso; fraca a mo
derada média sranular e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; 
transiçíjo gr;x:ual 

822 70-80 em; vermelho-acinzentado (1 OA 4/4); franco-argiloso; fraca a mo
derada média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual 

83cn 80-90 em; vermelho-acinzentado (1 OR 4/4); franco-argiloso; moderada 
média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso 

Qbs : presença de concreçOes ferr~ginosas aos 90 em, causando impedimento de trada
gem; 
grande·cuantidade de blocos de c~fr_iga laterltica próximo ao local da coleta do perfil 

Análises Físicas e Químicas Lab: SUDESUL (6 936-6 9401 

Honzonte Granulometria % 

Are1a Areia grossa Areia Areia fma 

Pro f Calhau Case mu1to méd1a 
Símb 20 2 2 0,2 grossa 0,5- 0,251 0,2 110,2 em 2 1 1-0,5,2-0,2 0,25 o 1 o 02 o 05 em em 

mm 
mm mm 

mm mm mm mm 

A1 0-20 o 0,0 9,2 5,0 19,1 3,5 11,6 46,1 26,7 

A3 -40 o 0,0 8,5 5,5 17,9 3,1 7,6 45,0 29,1 

B21 -70 o 0,0 5~2 4,3 13,1 2, 7 6,6 42,3 22,6 

B22 -80 o 0,0 3,7 3,9 10,1 1,9 4,8 43,0 26,9 

B3cn -90 o 55,1 8,4 5,0 16,6 2,5 6, 7 39,4 21,6 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2so4 % 

Silte Arg1la 10 05 
muito fina Argila 

natural 
de fio 

0,0021 
<O 002 

% 
culação ---0,1 o 0521 o 02 mm % Ar3ila Si02 A1 2o3 Fe203 

0,05 0,002 0,002 
rnm mm mm 

16,5 34,1 14,7 20,1 11,7 42 1,70 10,83 9,48 9,52 
22,3 26,4 10,5 26,6 16,6 38 0,99 14,03 10,83 10,31 
16,9 30,0 10,3 34,3 21,1 38 0,87 14,57 13,59 10,40 
22,7 26,6 10,5 36,4 17,5 52 0,73 16,20 14,30 10,84 
15,6 28,1 10,3 33,7 20,4 39 0,83 16,58 13,20 11,54 

pH11:11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe203 % % % % 

1,94 1,18 1,56 o 5,9 5,3 3,3 0,31 5,69 11 
2,20 1,37 1,65 o 6,0 5,3 1,1 O, 12 1,90 9 
1,82 1,22 2,05 o 6,1 5,3 0,8 0,08 1,38 10 
1,33 1,30 1,32 o 6,2 5,5 0,7 0,07 1,21 10 
2 14 1 37 1 80 o 6 4 55 06 o 06 1 o~ 10 
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Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAc 

KCI OAc OAc OAc HCI OAc e HCI 

9,40 7,50 2,60 1,80 0,21 O, 19 0,07 0,07 12,28 9,56 
3,62 3,00 1,00 0,85 O, 17 O, 15 0,06 0,06 4,85 4,06 
2,08 1,60 0,81 0,50 0,08 0,08 0,05 0,04 3,02 2,22 
1,63 1,32 0,50 0,38 0,08 0,08 0,04 0,04 2,25 1,82 
1,64 1,30 0,90 0,66 0,10 O, 10 0,04 0,03 2.ô~ 2,09 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100Al' 3 100AI' 3 
Acidez % AI+ 3 trocável T Mat 

cOioidal AI t3+ 51 At+ 3+ 52 

t<CI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 6,59 1,66 18,87 13,98 94 69 65 88 o o 
o 5,15 1,86 10,00 6,71 38 25 49 72 o o 
o 5,13 2,16 8,15 5,18 24 15 37 58 o o 
o 4,61 2,85 6,86 5,10 19 14 33 44 o o 
o 4,50 2,32 7,18 5,00 21 15 37 54 o o 

3 4.2 7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico 

São solos com horizonte B textura!, não hidromórficos, com argila 
de atividade baixa, ou seja, a capacidade de troca de cátions (valor 
T) após correção para carbono é inferior a 24 mE/1 00 g de argila. 

São profundos a medianamente profundos, bem a moderada
mente drenados, com seqüência de horizontes A, B e C. sendo os 
dois primeiros subdivididos em A 1, A3, B1, B2 e B3, ocorrendo, em 
alguns casos, horizonte A2. 

O horizonte A tem espessura variável entre 1 O e 50 em, apre
sentando coloração em todas as tonalidades de bruno, nos matizes 
7 5YR e 1 OYR, ocorrendo ocasionalmente cores amarelo
avermelhadas; a textura varia de areia franca a franco-argiloso; a 
estrutura é fraca pequena, muito pequena e média granular e grãos 
simples; a consistência, quando úmido, varia de solto até friável e 
de não plástico a plástico e não pegajoso a pegajoso, quando molha
do; a transição getalmente é gradual, ocorrendo com menor fre
qúência transição clara ou difusa 

O horizonte B, correspondente ao argílico da classificação ameri
cana, apresenta um maior conteúdo de argila, transportada do hori
zonte eluvial onde se encontra dispersa e é evidenciada pela presen
ça de filmes de material coloidal nas superfícies de contato das uni
dades estruturais. Apresenta cores brunadas, avermelhadas ou 
amareladas nos matizes 1 OYR, 7 5YR e 5YR, raramente 2. 5YR. Al
guns perfis apresentam plintita na parte inferior, com mosqueado 
nas cores vérmelho, amarelo e vermelho-amarelado; a estrutura é 
fraca e modérada, pequena e média, em blocos subangulares ou do 
tipo granular; a textura varia de franco-argilo·-arenoso a muito argilo
so; a consistência, quando úmido, é geralmente friável, podendo 
em alguns casos ser firme; quando molhado o solo é ligeiramente 
plástico ou plástico e ligeiramente pegajoso ou pegajoso, podendo 
ser muito plástico e muito pegajoso. A transição entre os suborizon
tes é geralmente gradual, sendo em alguns casos difusa. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos se diferenciam 
dos álicos fundamentalmente pelos valores de saturação de bases e 
saturação com alumínio, tendo os distróficos valores de saturação 
de bases entre 2 e 49% e os á'licos entre 5 e 29% e em relação aos 
valores de saturação com alumínio os distróficos têm valores entre 
O e 49% e os álicos entre 51 e 79%. 

Recebem os caracteres adicionais concrecionário, plintico, raso 
e abrúptico, dependendo da presença de concreções ferruginosas, 
plintita, pouca profundidade efetiva e grande concentração de argila 
no horizonte B (exceto 83) em relação ao horizonte A, respectiva
mente 
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Na área também foi encontrado o Podzólico Vermelho-Amarelo 
latossólico distrófico e álico, intermediário para Latossolo 
Vermelho-Amarelo, apresentando um horizonte B textura!, mas 
com menor diferenciação dos horizontes, maior profundidade e me
nor gradiente textura! que os típicos 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos localizam-se do
minantemente ao norte e nordeste da área e estão associados ao 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutró;ico, Solos Litólicos distróficos, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico e Cambissolo distró
fico, em relevo plano a montanhoso, sob cobertura vegetal de Flo
resta Densa e Floresta Aberta Os álicos aparecem, em proporções 
menores, ao norte e centro da área, associados ao Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico e álico, Cambissolo álico, laterita hi
dromórfica distrófica e Solos Concrecionários álicos indiscrimina
dos, em relevo plano e suave ondulado, sob cobertura vegetal de 
Savana e Floresta São originados da decomposiç~o de rochas do 
Complexo Xingu, Supergrupo Uatumã e Formação Gorotire, do Pré
Cambriano 

Na correlacão tentativa com a classificacão americana de solos, 
corresponde~ aos grandes grupos dos Tropudult, Palehumult, Pa
leustult, Paleudult, Haplustult e Tropohumult. 

PERFIL N " 102 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado text~ra média/argilosa Palehumult 

Localização - Município de São Félix do Xingu, Estado de Mato Grosso Lat 9 o 40'S e 
long 52"05'WGr Folha SC.22-V·D 

Situação, declividade e erosão - Plano com O a 2% de declive e erosão laminar ligeira 

Material origirr,rio - Produto da decomposição de rochas do Corr.plexo Xingu Pré
Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-20 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual 

20-40 em; bruno-escuro (7 5YR 4/2); franco-argila-arenoso; fraca peque
na granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

40-60 em; amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); argila arenosa; fraca peque
na granular; muito friável, ligeiramente plástico e liGeiramente pegajoso; 
transição gradual 

60-90 em; amarelo-avermeiÍ1ado (7 5YR 6/8); argila; fraca pequena gra
nular e bloc9s subangulares;· cerosidade pouca e fraca; friável, plástico e 
pegajoso; tnmsição gradual 

90-120 em; amarelo~avermelhado (5YR 6/8); arsila; fraca pequena granu
lar e blocos subangulares; cerosidade po 1ca e fraca; friável, plástico e pe
gajoso; transição gradual. 

120-150 em; amÇJrelo-avermelhado (5YR 6/8); argila; fraca pequena gra
nular e blocos sub.$ngulares; cerosidade pouca e fraca; muito friável, plásti
co e pegajoso 

Análises Físicas e Oulmicas Lab: CES 12 190-2 195) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsal% 

Areia Areia Areia 
Areia 

Areia muito Silte 
f'rof muito grossa média fina Areia 

0,05· 
Argila 

Slmb fina 2-0,05 <0,002 em grossa 1·0,5 0,5- 0.25 
O, 10· 0,002 

7·1 mm 0,25 0,10 
0,05 

mm 
mm 

mm 
mm mm mm 

mm 

A1 0-20 27,4 24,0 12,7 5, 7 0,9 70,7 8,2 21,1 

A3 -40 26,6 22,6 12,5 7,0 1,4 70,1 5,8 24,1 

81 -60 17,3 15,9 11,7 7,6 1,9 54,4 5,9 39,7 

821 -90 15,3 10,8 6,2 6,0 2,2 40,5 6,7 52,8 

822 ·120 17,3 11 ,4 5,4 4,2 1,9 40,2 7,8 52,1 

823 ~ 150 20,1 9,6 3,7 3,2 1,8 38,4 9,7 51,9 



Grau pH Oxido 

Argila de de 
fio- Silte c MO ferro P04·3 Ac. total 

natural 
cuia· % % (CaO Acl 

% A':ji.!la H20 KCIN livre mEtlOOg 
mE/100g ção Fe203 

% % 

16,2 23 0,39 5,0 4,3 0,8 1,38 0,4 0,01 2,94 
17,9 26 0,24 4,7 4,2 2,0 3,45 0,8 0,01 2,82 
14,6 63 0,15 4,7 4,5 0,9 1,55 1,2 0,01 2,32 

2,0 96 O, 13 4,6 4,6 0,8 1,38 1,2 0,01 1,86 
1,7 97 O, 15 4,8 4,8 0,5 0,86 1,8 0,01 1,86 
1,6 97 O, 19 4,9 4,9 0,4 0,69 1,5 0,01 1,54 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 21 Mg+ 21 K+ I Na+ I I H+ ·I AI+ 31 CTC 

v 100A1+3 

s % A1+3+s 

0,80 0,45 0,14 0,01 1.40 O, 19 0,28 4,34 32 17 
0,22 O, 14 0,21 0,02 0,59 0,21 0,47 3,41 17 44 
O, 10 0,08 O, 18 0,01 0,37 0,18 0,20 2,69 14 35 
O, 15 0,08 0,09 0,01 0,33 O, 16 O, 12 2,19 15 27 
0,20 0,08 0,10 0,02 0,40 0,14 0,08 2,26 18 17 
0,32 0,08 0,07 0,01 0.48 O, 16 0,06 2,02 24 11 

PERFIL N ' 172 

Classificação_.- Podzólico Vermelho~Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode~ 
rado textura média/argilosa Paleustult .~ 

Localização- Município de Luciara, Estado de Mato Grosso, Lat 1 0°03'5 e long 
52 '45'WGr Folha SC 22-Y·A 

Situação, declividade e erosão - Meia encosta de elevação com 12% de declive e erosão 
laminar ligeira 

Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação Gorotire Pré· 
Cambriano 

Relevo - Ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

C abertura vegetal - Savana 

A 1 0·.1 O em; bruno-amarelado (1 OYR 514); friinco-arenoso; fraca pequena 
gr~nular; muito friável, não plástico e não pe{Í"ajoso; transição gradual 

A3 

81 

821 

10·30 em; bruno-claro-acinzentado t10YR 6/3); franco-argila-arenoso; 
fraca pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

.;.30-50 em; bruno muito claro-acinzentado (10YR 7/4); franco-argilo
:~renoso; fraca pequena granular e blocos subangu/ares; friável, ligeiramen
. te plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

50-70 em; amarelo ( 1 OYR 716); frOr>co-argilo-arenoso; fraca pequena gra
nular e blocos subangulares, ~riável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

822 70-100 em; amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena blocos subang·utares; friável, ligeira~nte plástico e ~eira-
mente pegajoso; transição difusa · 

823 100-130 em; amarelo-avermelhado (7.5YR 6/6); franco-argiloso; fr...ica 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso · 

Raizes: co~ns finas e médias no horizonte A 1 

Análises Flsicas e Químicas Lab : SUDESUL (6 427-6 432) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2 0,2 grossa 0,5· 0.25! 0.2 I 0.2· em 1-0,5,2-0,2 em em 2 1 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o o 1,4 39,3 29,8 27,7 35,2 25,1 
A3 -30 o o o 1,4 33,9 25,8 25,3 36,5 26,3 
81 ·50 o o o 1,4 31,2 23,7 21,2 33,3 22,6 
821 -70 o o o 1,4 27,2 21 ,O 16,7 32,7 20,9 
822 -100 o o o 0,9 26,2 20,7 17,1 31,3 19,6 
823 -130 o o o 1,0 24,4 18,8 16,8 30,8 20 •. 8 

Granulometria % Ataque 

.Areia Grau Silte por H2S04% 
Silte Argila 10,05· #.ito fina Argila de fio-

<0,002 natural culação 0,002) 
0,1· 0,05;l 0,02· % -mm % Argila Si02 AI203 Fe203 
0,05 0,002 0,002 
mm mm mm 

5,5 18,8 8,7 16,8 4,8 71 1,12 
7,7 19,6 9,4 20,2 7,0 65 0,97 
7,5 20,0 9,3 26,2 13,6 48 0,76 
9,0 21,1 9,3 30,0 16,8 45 0,70 
7,1 21,7 10,0 32,5 14,9 54 0,65 
8,6 19,6 9,6 35,2 10,3 71 0,56 

pHI1:11 
Al203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

4,0 4,0 1,4 0,09 2,41 16 
4,5 4,1 0,8 0,06 1,38 13 
5,3 4,3 0,4 0,03 0,69 13 
5,2 4,2 0,3 0,03 0,52 10 
5,3 4,3 0,3 0,03 0,52 10 
5,4 4,4 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH41 HCI NH4 1· NH4 KCI 
OAc OAc KCI OAc OAc HCI OAc e HCI 

O, 12 O, 13 0,06 0,05 O, 12 0,08 0,05 0,01 0,35 0,27 
0,28 0,25 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,01 0,43 0,35 
O, 15 O, 15 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,01 0,28 0,22 
O, 15 O, 15 0,04 0,03 0,07 0,05 0,04 0,01 0,30 0,24 
0,15 0,15 0,05 0,04 0,08 0,07 0,04 0,01 0,32 0,27 
O, 12 O, 13 0,05 0,04 0,09 0,06 0,03 0,01 0,29 0,24 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100A1+3 100AI +3 
Al+3 

Acidez 
T Mat % 

trocável 
Coloidal A1+3+S1 A1+3+ 52 

KCI pHS I pH7 pHS I pH7 pHS I pH7 pHS I pH7 

0,3 6,54 4,77 6,89 5,12 41 30 5 7 46 53 
0,3 4,18 2,88 4,61 3,31 23 16 9 13 41 46 
0,3 3,31 2,72 3,59 3,00 14 11 8 9 52 58 
0,2 2,50 0,93 2,80 1,23 9 4 11 24 40 45 
0,2 2,48 1 '16 2,80 1,48 9 5 11 22 38 43 
0,2 2,46 1,17 2,75 1,46 8 4 11 20 41 45 

PERFIL N ' 1 08 

Classificação - P_odzólico Vermelho-Amarelo epieutrófico argila de atividade baixa abrúp
tico A moderado textura média/argilosa Paleudult 

Localização - Municfpio de Santa Teresinha, Estado de Mato Grosso Lat 9° 52'S e long 
51 '51 'WGr Folha SC 22-V-D 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Granito Complexo Xingu Pré~Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cober:;Ura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A1 0~10 em; bruno-escuro (7 5YR 4/4); franco; fraca pequena granular; ma· 
cio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual 

A3 10-30 em; bruno-escuro (7 5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca peque
na granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente p_egajoso; 
transição gradual 

81 30-70 em; bruno forte (7 5YR 516); argila; fraca e moderada média blocos 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, friável, plástico 
e pegajoso; transição difusa 

821 70-11 O em; bruno forte (7 5YR 5/6); argila; fraca e moderada média blo
cos subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual 

822 110-150 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/B); argila; fraca e moderada 
bloCos subangulares; ceras idade pouca e fraca; duro, firme, muito plástico 
e muito pegajoso; transição gradual 

823 150-180 em; vermelho (2 5YR 5/8); argila; fraca e moderada média blo
cos sub.angulares; cerosidade pouca e fraca; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Análises Físicas e Químicas Lab: SUDESUL (6 648-6 653) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2 0,2 grossa 

1-0,51 ~'.9·2 0,5· o 251 0,2·1 0,2 em 
em ~-1 0,25 O, 1 O 02 O 05 em mm ~ 

mm :-:·: mm mm mm mm 

A1 0-10 o D 0,4 1,9 15,5 8,9 23,0 45,6 30,3 

A3 -30 o o 0,5 1,9 12,8 7,5 21,6 48,7 35,8 

81 -70 o o 0,7 1,2 7,2 3,9 11,5 33,8 22,8 

821 -110 o o 0,5 1,1 5,5 2,8 8,7 30,2 19,8 

822 -150 D o 0,4 0,9 5,4 2,7 9,7 28,6 18,3 

823 -180 o o 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 22,3 5,6 
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Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2so4 % 
Silte Argila 10.05 muito fina Argila de fio 

natural 0,0021 <0.002 cu\ ação 
% -0.1- 0,05;[ 0,02- mm % Argila Si02 AI203 Fe2o3 0,05 0,002 0,002 

mm mm mm 

11,6 37,6 22,3 16,6 2,0 88 2,26 15,56 12,18 4,19 
17,1 24,2 11,3 27.2 5,3 81 0,88 11.47 14.20 4,55 
12,7 20,3 9,3 49,7 3,6 93 0.40 17,70 22,05 5,78 
12,2 19,6 9,2 55,1 0,9 98 0,35 18,90 23,97 5,83 
10,0 18,8 8,5 57,5 0,2 100 0,32 18,89 24.99 5,94 

5,0 35,0 18,3 59.1 0,0 100 0,59 18,10 23,91 5,94 

pHI1 :11 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe 2o3 % % % % 

2,03 1,67 4,56 o 5,0 4,9 5,7 0,41 9,82 14 
1,37 1,14 4,90 o 5,2 4,8 0.7 0,11 1,20 6 
1,36 1,16 5,99 o 5,4 4,6 0,5 0,06 0,86 8 
1,36 1,16 6.46 o 5.4 4,7 0,4 0,04 0,68 10 
1,28 1,11 6,61 o 5,7 5,3 0,4 0,03 0,68 13 
1,29 1,11 6,33 o 6,0 5,7 0,3 0,02 0,51 15 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 KCI 
OAc OAc OAc HCI OAc HCI OAc e HCI 

13,95 11.42 4,40 3,80 0,37 0,31 0,13 0,09 18,85 15,62 
1,82 1,63 1,00 1,00 0,23 O, 19 0,07 0,06 3,12 2,88 
0,32 0,32 0,18 o. 15 0,08 0,05 0,08 0,05 0,66 0,57 
0,30 0,28 0,16 O, 14 0,10 0,06 0,07 0,03 0,63 0,51 
0,52 0,32 0,08 0,07 0,09 0,05 0,06 0,02 0,75 0,46 
0,28 0,40 o, 12 0,09 0,05 0,03 0,05 0,02 0,80 o;s4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100A1+3 100Af+3 
Af+ 3 

Acidez 
T Mat % 

trocável 
Coloidal Af+3+S1 Af+3+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8J pH7 

0,0 13,30 2,25 32,15 21,10 194 127 59 89 o o 
0,0 6,513 2,31 9,70 5,43 36 20 32 57 o o 
0,2 7,02 3,96 7,68 4,62 15 9 9 14 23 26 
0,0 6,03 3,53 6,66 4,16 12 8 9 15 o o 
0,0 5,18 3,35 5,93 4,10 7 7 13 18 o o 
0,0 4,12 3,20 4,92 4,00 7 7 16 20 o o 

PERFIL N o 31 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média. Palehumu/t 

localização :_ Municfpio de São Félix do Xingu, Estado do Par é, Lat. 8 o 14 'S e long 
51 °24'WGr Folha SC 22-V-8 

Situação, declividade e erosão - Meia encosta com 6% de declive e erosão lamjnar ligei
ra 

Material originário - Produto da decomposição de granitos Ce;mplexo Xingu. Pré
Cambriano 

Relevo - Forte ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-20 em; tiuno-esév_ro (10YR 3/3); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; solto, nA o plástico e não pegajoso; transição clara 

20-40 em; bruno-amarelado 11 OYR 5/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

40-60 em; bruno-amarelado 11 OYR 5/4); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena granular e média blocos subangulares; solto, !igeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transiçfto gradual. 

60-70 em; bruno-amarelado 11 OYR 5/8); franco-argilo-arenoso; fraca mé
dia blocos subangulares; solto, ligeiramente pléstlco e ligeiramente pegajo
so; transiçfto gradual. 

70-90 em; amarelo-bruna<ío 11 OYR 6/8); franco-argilo-arenoso; .fraca mé
dia blocos subangulares; friével, ligeiramente plástico e ligeiramOnte pega
joso; transiç§o gradual. 

2 70/PEDOLOGIA 

823 90-100 em; amarelo-brunado 110YR 6/8); franco-argilo-arenoso; fraca 
média blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição gradual 

B24 100-120 em; amarelo-avermelhado 15YR 6/8); argila arenosa; fraca média 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso 

Qbs : presença de ~inerais de quartzo a partir de 90 em 

Análises Ffsicas e Oufmicas lab: CES 12 154-2 160) 

Horizonto Comp granulométrica (tfsal,% 

Areia Areia Areia 
Areia 

Areia muito Silte 
Prof multo grossa média fina 

fina 
Areia 

0.05-
Argila 

Simb 0,5- 2-0,05 <0.002 em grossa 1-0,5 0.25 0,10, 0.002 
2-1 0,25 0,10 mm mm mm 0.05 mm 
mm mm mm 

rnm 

A1 0-20 4,2 12,6 25,5 24.7 4,1 71,1 17,2 11,7 
A3 -40 4,1 11,5 25,5 23,9 5,8 70,8 14,5 14,7 
81 -60 3,8 7,4 20,3 24,1 5,6 61,2 13,9 24,9 
821 -70 4,6 8,2 17,3 20,0 5.7 55,8 14,5 29,7 
822 -90 5,5 10,7 16,8 16,0 5,1 54,1 14,3 31,6 
823 -100 4,1 11,2 15,9 13,8 6,2 51,2 16,2 32,6 
824 -120 8.4 12,2 12,1 11,0 5, 7 49,4 15,3 35,3 

Grau pH Óxido 
de de Ac total Argila fio- Silte c MO ferro P04 

3 
natural cuia- -- % % livre mE/100g 

ICaO Ac) 
Argila . mE/100g % ção H20 KCIN 

i=e203 
% % 

6,8 42 1.47 4.4 4,1 3,1 5,34 0,2 0,03 5,26 
11,1 24 0,99 4,7 4,1 0,5 0,86 0.4 0,01 3,18 
18,5 26 0,56 4,7 4,2 0,8 1,38 0,5 0,01 3,48 

3,6 88 0.49 4,6 4,2 0,8 1,38 0,7 0,01 3,56 
2,1 93 0,45 4,7 4,3 0.4 0,69 0,6 0,01 3,26 
1,9 94 0,50 4,6 4,2 0.4 0,69 0,6 0,01 3,52 
2,1 94 0,43 4,6 4,2 0,3 0,52 0,8 0,01 3,58 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 

ca+21Mg+21 K+ I Na+ I I H + I AI + 31 CTC 

v 
s % Ar+3+s 

2,10 0,64 0,22 0,04 3,00 0,19 0,24 8,26 36 7 
1,00 0,33 0,18 0,03 1,54 0,22 0,26 4,72 33 14 
1,10 0,36 0,20 0,03 1,69 O, 19 0,40 5,17 33 19 
1,00 0,43 O, 18 0,03 1,64 0,28 0,26 5,20 31 14 
0,70 0,36 0,13 o, 13 1,22 0,31 0,20 4.48 27 14 
0.42 0,24 O, 16 0,02 0,84 0,25 0,50 4,36 20 37 
0.42 0,24 0,18 0,03 0,87 0,20 0.45 4.45 19 34 

PERFIL N ' 186 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo epieutrófico argila de atividade baixa A mo
derado textura média Tropudult 

Localização- Munid::,io de Santa Teresinha, Estado de Mato Grosso Lat 10°02'5 e 
long 51 o 13'WGr Folha SC 22-Y-8 

Situação, declividade e erosão - LoCal plano (vale) cóm O a 2% de declive e erosão nu!a 

Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação Gorotire Pré
Cambriano 

Relevo -.. Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta 

A1 

A3 

81 

821 

822 

O~ 1 5 em; bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar e grãos simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
gradual 

15-25 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca pe~ 
quena granular e grãos simples; muito friável, não piástico e não pegajoso; 
transição gradual 

25-60 em; bruno-escuro 17 5YR 4/4); franco-argilo-arenoso; fraca peque
na granular e média blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e li. 
geiramente pegajoso; transição difusa 

60-11 O em; bruno-escuro 17 5YR 4/4); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena e média grar:túlar e blocos subangui.ares; friável, ligeiramente plásti
co e ligeiramente pegajoso; transição difuSa 

110-170 em; bruno-escuro 17 5YR 4/4); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena e média granular e blocos súbangulares; friével, ftgeirament9 plásti-
co e ligeiramente pegajoso · 



Análises Fisicas e Químicas Lab · SUDESUL 16 643 6 647) .. 
Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Símb 20 2 2 0.2 grossa 

1-0,512-0,2 
0.5 0.2510.2 T-2 em 

2 1 0.25 o. 1 o 02 o 05 em em 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

Al 0-15 o o 2,1 7.4 35,2 20,2 32,2 48,0 40,9 
A3 -25 o o 2,9 7,6 35,1 18,3 32,1 42,7 37,6 
81 '60 o o 2.4 6,5 29,6 15,2 27,6 42,6 33,5 
821 -110 o o 2,5 7,5 28,8 14,8 25,3 44,0 35,8 
822 -170 o o 2,9 7,1 32,2 16,5 26,2 40,4 30,8 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2so4 % 

muito fina 
Silte 

Argila Argila 10.05-de fio-
<0.002 natural culação 0.0021 

0.1- 0.05;[ ,0·02- mm % % --- Si02 A12o3 0.05 0.002 0.002 Argila Fe203 

mm mm mm 

14,2 15,5 8.4 8,4 2,2 74 1,85 5.18 4.46 3,05 
11,8 15,7 10,6 11,6 6,9 41 1,35 8,04 6,55 2,63 
11.4 15,5 6,4 21.4 2,7 87 0,72 9,82 9,33 3,61 
14,5 14.4 6,2 21 ,O 1,2 94 0,69 10,26 10,25 3,97 
10,3 15,8 6,2 21,2 3,3 84 0,75 11,91 10,83 4,02 

pHil :1 I 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

1,97 1,37 2,30 o 5,0 4,8 1.4 0,19 2.41 7 
2,09 1,66 3,91 o 5,0 4,5 0,6 0,08 1,03 8 
1,79 1,44 4,06 o 5,3 4,5 0,4 0,04 0,69 10 
1,70 1,36 4,05 o 5,3 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
1,87 1,51 4,23 o 5,2 4,7 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 T NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAe OAe HCI OAe e HCI 

4,90 4,10 1 '15 1,00 0,38 0,33 0,09 0,06 6,52 5,49 
0,85 0,72 0,66 0.45 0,26 O, 19 0,07 0,06 1,83 1.42 
0,45 0,40 0,23 0,20 0,22 0,15 0,06 0,04 0,9~ 0,79 
0.42 0,38 0,20 0,18 O, 14 0,10 0,09 0,05 0,85 0,71 
0,55 0,50 O, 18 0,18 O, 17 0,12 0,07 0,04 0,97 0,84 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100A1+3 100A1+3 
AI+ 3 trocâvel T Mat % 

A1+3+ 51 A1+3+S2 Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 r pH7 

0,0 6,04 2,21 12,56 8,73 150 104 52 75 o o 
0,2 4,13 1,49 5,96 3,32 51 29 31 55 10 12 
0,1 3,52 1,17 4,45 2,10 21 10 21 44 10 11 
0,2 3,51 1,96 4,36 2,81 21 13 20 30 19 22 
0,0 3,02 1,15 3,99 2,12 19 10 24 46 o o 

PERFIL N " 07 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo epieutrófico argila de atividade baixa A mo
derado textura média cascalhenta Paleudult 

Localização- Município de Altamira, Estado do Pará Lat 8°5.C'S e IOng 53°33'WGr 
Folha SC 22-V-A . 

Situação, declividade e erosão- Plano com O a 2% de declive e erosão laminar ligeira 

Material originário - Produto da decomposição de granito Complexo Xingu Pré
Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Densa 

A1 

A3 

81 

0-20 em; bruno-amarelado (10YR 5/4); franco-arenoso cascalhento; 
grãos simples; solto~ não plástico e·_não pegajoso; transição gradual 

20-40 em; bruno (1 OYR 5/3); franco-arenoso cascalhento; grãos simples; 
·.~oito, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

40-60 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/61; franco-argilo-?.renoso csscalhen
to; fraca pequena granular e grãos simples; muito triáve!:,=tigeiranieflte plás
tico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

821 60-90 em; amarelo-brunado 11 OYR 6/8); franco-argila-arenoso cascalhen
to; fraca pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; tran~ição gradual. 

822 90~140 em; amarelo ( 1 OYR 7/8); franco~argilo~arenoso cascalhento; frac.a 
pequena granular; muito friável, ligeira_mente plástico e ligeiramente pega
joso; transição gradual 

33 140-160 em; amarelo I 1 OYR 7/8); franco-argila-arenoso cascalhento; fra
ca pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Qbs : cascalho ao longo de todo o perfil, em torno de 30% 

Anélises Fisicas e Oufmicas Lab: CES 12 196 2 2011. 

Horizonte Comp granulométrica ltfsa)% 

Areia Areia Areia 
Areia 

Areia muito Silte 
Prof muito média fina Areia Argila 

Slmb grossa 
grossa 

o 25 
fina 2-0,05 0,05-

<0,002 em 1-0,5 0,5- 0.10- 0,002 
2-1 0,25 O, 10 mm mm 
mm 

mm 0,05 mm 
mm mm 

mm 

Al 0-20 15,8 10,0 13,2 23,4 8,2 70,6 19,2 10,2 

A3 -40 16,1 12,6 14,2 24,3 9,1 76,3 9,7 14,0 

8"1 -60 12,2 11,5 11,5 21,4 9,5 66,1 9,7 24,2 
821 -SO 13,9 9,8 8,2 15,5 8,8 56,2 11.4 32,4 

822 -140 10,9 7,7 7,9 16,4 11,4 54,3 13,0 32,7 

83 -160 1 3,7 11,3 8,7 15,9 10,3 59,9 12,8 27,3 

Grau pH Óxido 
de de Ac total Argila fio- Sllte c MO ferro P04 

3 
natural -- (CaOAcl 

cuia- % % livre mE/100g 
% Argila H20 KCIN mE/100g 

ção Fe203 
% % 

4,4 57 1,88 4,9 4,5 1,2 2,07 0,2 0,02 1,36 

8,6 39 0,69 4,9 4,3 0,6 1,03 0,2 0,01 1,04 

10,3 57 0,40 4,5 4,0 0,7 1,21 0,6 0,01 1,94 

2,2 93 0,35 4,5 4,0 0,3 0,52 0,7 0,01 1,90 

2,2 93 0,40 4,4 4,2 0,2 0,34 0,9 0,01 1,24 

2,0 93 0,47 4,5 4,3 0,2 0,34 1,1 0,01 1,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100Af+3 

C a+ 21 Mg + 21 K+ I Na+ I I I AI+ 31 CTC 

v 
s H+ % Af+3+s 

1,47 0,44 O, 16 0,02 2,09 O, 16 0,10 ·3,45 61 5 
0,85 0,35 O, 12 0,02 1,34 O, 17 0,19 2,38 56 12 
0,35 0,22 O, 18 0,01 0,76 0,24 0,56 2,70 28 42 
0,17 0,11 o, 15 0,01 0.44 0,33 0,58 2,34 19 57 
0,22 0,14 0,11 0,01 0,48 0,26 0,38 1. 72 28 44 
0,20 0,16 0,08 0,00 0.44 o, 15 0,26 1,50 29 37 

PERFIL N" 175 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo epiálico argila ele ativiclafle baixa A modera
do textura média/módia cascalhenta Paleustult 

Localizacão- Município de Santa Teresinha, Estado de Mato Grosso Lat 10"04'5 e 
long 52." 1 9'WGr Folha SC 22-Y-B 

Situação, declividade e erosão - Área com 2 a 4% de declive e erosão laminar moderada 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Con1plexo Xingu Pré
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

CobertU/a vegetaf - Savana 

A1 

A3 

0-5 em;_ bruno forte (7 5YR 5/6); franco-arenoso; fraca muito pequena 
granular e· grãos simples; solto, muifo friável, não plástico e não pegajoso; 
transição gradual 

5-30 em; bruno forte (7 5YR 5/81; franco-arenoso; fraca muito pequena 
granular; solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição grc:: 
dual 

PEDOLOGIA/271 



B 1 30-60 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
muito pequena granular; macio, muito friãvel, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição gradual 

821 60-80 em; vermelho 12 5YR 5/?); franco-argila-arenoso; fraca muito pe
quena granular e blocos subangul~res; ma:cio, friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

B22 80-110 em; vermelho (2 5YR 5/8); fr~nco-argilo-arenoso; fraca muito pe
quena granular e blocos subangulares; macio, friável, ligeiramente plástico 
e :;geiramente pegajoso; transição difusa 

B23 110-140 em; vermelho (2 5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca muito 
pequena granular e blocos subangular_~,s; macio, friável, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transiçãC::~Jfusa 

1 

11824 140-160 em; vermelho (2.5YR 5/8); franco-argilo::~renoso cascalhento; 
fraca pequena granular e blocos subangulares; macfo", friável, plástico e li
geiramente pegajoso 

Raízes: poucas finas no horizonte A 1 

Anáhses Físicas e Químicas Lab: SUDESUL 16 367-6 3731 

Honzonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Arefa ftna 

Pro f Calhau Case mUlto média 
S•mb 20 2 2 o 2 grossa o 5 025

1

0.2 r2 em 
2 1 1 0,5,2-0,2 o 1 o 02 o 05 em em 0,25 
"'m 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-5 o 0,0 0.4 0,5 5,0 2,7 15.4 73,3 60,2 
A3 -30 o 0,0 0,5 0,6 5,0 2,2 18.4 71 '7 57,2 
81 -60 o 0,0 0.4 0,5 ... 9 2,5 11,6 65,8 47,7 
821 80 o 0,0 0,5 0,5 5,1 2,5 14,3 63,4 47,0 
822 -110 o 0,0 0,1 0.4 4,1 2.4 11,6 64.4 50,6 
823 -140 o 0,0 0.4 1,0 5,5 2,6 14,5 62,8 47,6 
11824 -160 o 35,3 3,2 6,3 17,7 6,5 9,7 46,6 35.4 

G r anulometna % Ataque 

Are• a Grau S•lte por H 2so4 % 
Stlte Argtla 10 05 mUltO fma Argtla de fio 

<O 002 natural culacão o 0021 
o 1 o 0521002 mm % % --- SiOz AI 20 3 Fe 2o3 o 05 o 002 o 002 Argila 

mm mm mm 

46,2 21.4 8,3 13.4 4,9 63 1,60 5,2 6,0 3,6 
40,5 22,2 7, 7 15,6 6,0 62 1.42 5,2 6,3 3, 7 
37,6 25,6 7,5 21,8 6,Q 72 1 '17 7,2 8,8 3, 7 
34,3 22,6 6,2 25,3 2,2 91 0,89 7 7 9,6 3, 7 
40,2 19,1 5,3 26 2 1.8 93 O, 73 7,8 9.4 3,5 
34,6 21 '1 5,9 25,8 0.4 98 0,82 8,2 9, 7 3,5 
27,4 18 2 7,0 28,7 0,5 98 0,63 8.4 11,3 4,3 

pH11 :11 
A12 0 3 Carbo 

H20 I KCI 

Ko Kr --- natos c N MO C/N 
Fe 2o3 % % % % 

1.47 1,06 2,62 o 5.4 4.4 1,1 0,07 1,90 16 
1,40 1,02 2,67 o 5,3 4.4 0,8 0,05 1,38 16 
1,39 1,09 3,73 o 5,5 4.4 0,5 0,04 0,86 13 
1,36 1,09 4,07 o 5,5 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
1.41 1 '14 4,22 o 5,9 4,5 0,2 0,02 0,34 10 
1,43 1,16 4,35 o 5,9 4,4 O, 1 0,01 O, 17 10 
1,26 1 01 4,13 o 5,9 4,3 O, 1 0,01 O, 17 10 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAc OAc OAe HCI OAe e HCI 

0,30 0,28 0,06 0,05 0,02 0,04 0,02 0,02 0.40 0,39 
O, 12 O, 12 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,20 0,22 
0,22 0,21 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,29 0,27 
o 25 0,25 0,05 0,04 0,01 0,01 0.02 0,02 0,33 0,32 
0,25 0,25 0,05 0,05 0,01 0,01 0.02 0,02 0,33 0,33 
o 28 0,28 0,06 0,06 0,01 0,01 0,04 0,02 0,39 0,37 
0,26 0,27 0,06 0,06 0,02 0,01 0,03 0,02 0,37 0,36 

2 7 2/PEDOLOGIA 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 1COA1+3 1COAI+3 

AI+ 3 Acidez 
T Mat % 

trocável 
Coloidal Al+3+ 51 Al+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

0,4 4,15 2,78 4,55 3,18 34 24 9 13 50 51 
0,3 4,18 2.44 4,38 2,64 28 17 5 8 60 58 
0,3 3,64 2,29 3,93 2,58 18 12 7 11 51 53 
0,2 3,18 2,20 3,51 2,53 14 10 9 13 38 38 
0,2 3,15 1,85 3.48 2,18 13 8 10 15 38 38 
0,2 3,10 1,71 3.49 2,10 14 8 11 19 34 35 
0,2 3,64 2,23 4,01 2,60 14 9 9 14 35 36 

PERFIL N " 65 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade bai.xa A fraco 
textura arÊmosa/média Haplustult 

Localização - Municlpio de Guaraí, Estado de Goiás, a 43 km da BR-1 53 em direção a Tu
piratins e ltacajá Folha SC 22-X-8 

Situação, declividade e erosão - Meia encosta com 2 a 6% de declive e erosão laminar li
geira 

Material originário - Arer.ito Carbonífero 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Savana. 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-1 O em; bn;~o-3marelado-escuro ( 1 OYR 4/4); areia; grãos simples; solto 
não plâstico e não pegajoso; transição gradual 

10-25 em; bruno-amarelado ( 1 OYR 5/6); areia franca; grãos simples: sol
to, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

25-45 em; bruno forte (5YR 5/6); franco-arenoso; fraca muito peço.:ena 
granular; friável, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

45-105 em; bruno forte (5YA 5/6); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; friável, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

105-150 em; bruno forte (5YR 5/6); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; friá.vel, não plástico e não pegajoso. 

Análises Físicas e Químicas Lab :SUDESUL(6 747-6 7511 

Honzonte Granulometna % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case mutto média 
Símb 20 2 2 o 2 grossa 0,5 o 25

1 
0.2 r 2 em 

2 1 1 0,5,2-0,2 0,25 o 1 o 02 o 05 em em 
mm 

mm mm 
mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,3 2,0 34,4 23,0 51 ,O 56,6 51' 1 
A3 -25 o c O, 1 1 '7 42,0 24,0 45,8 43,7 37.4 
81 ·-45 o o 0.4 1, 7 30.4 19,8 41,8 51.4 42,8 
821 -105 o o 0,5 1.8 35,6 20,5 39.7 43,4 35,4 
822 -150 o o 0,7 2,3 27,8 18,1 37,6 51,2 41,6 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S0 4 % 

muito fma 
Silte 

Argila Argila de fio 10,05 

<O 002 
natural culação o 0021 

% ---0,1 o 0521 0,02 mm % Argtla Si02 AI20 3 Fe203 o 05 0,002 o 002 
mm mm mm 

9,2 8, 7 3,2 5,8 1,2 79 1,50 
7,8 10,7 4.4 9,9 1.9 81 1,08 
9,5 13,3 4,7 13,5 2,6 81 0,99 
8,5 12,7 4,7 16,3 0,3 98 0,78 

10,7 14,2 4,6 16.4 0.4 98 0,87 

pH11 :11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe20 3 % % % % 

o 5,5 4.4 0,8 0,06 1,36 13 
o 5,0 4,3 Ó,3 0,03 0,51 10 
o 5,1 4,3 0,2 0,02 0,34 10 
o 5.4 4.4 0,1 0,01 O, 17 10 
o 6,8 4,5 0,1 0,01 0,17 10 



Complexo sorttvo mE/1 Oüg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na' 51 52 

NH4 .I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAe OA_c HCI OAe e HCI 

0,48 0,40 0,22 O, 16 0,05 0,04 0,01 0,01 0,76 0,61 
O, 15 O, 13 O, 10 0,08 0,04 0,03 0,01 0,01 0,30 0,25 
0,30 0,20 O, 15 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,50 0,29 
0,32 0,23 O, 18 0,07 0,03 0,02 0,01 0,01 0,54 0,33 
0,26 0,20 O, 12 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,40 0,32 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v lOOAI +3 100A1'3 
AI+ 3 trocável T Mat % 

Al-t3_. S1 Al-t3, S2 Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,0 2,10 0,94 2,86 1,70 49 29 27 45 o o 
0,2 2,08 1,38 2,38 1,68 24 17 13 18 40 44 
0,2 2,04 1 '10 2,54 1,60 19 12 20 31 28 41 
0,1 1,53 0,54 2,07 1,08 13 7 26 50 15 23 
0,0 1,60 0,60 2,00 1,00 12 6 20 40 o o 

PERFIL N o 04 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa abruptico A 
fraco textura média/muito argilosa Paleudult 

Loc~lização - Municfpio de Altamira, Estado do Pará Lat 8° 16'S e long 53° 51 'WGr 
Folha SC 22-V-A 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão laminar li
geira 

Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação lriri Supergrupo 
Uatumã Pré-Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drcmado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A 

B1 

B21 

B22 

B23 

0-30 em; bruno ( 1 OYR 6/3); franco~argilo-arenoso; grãos simples; solto, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

30-50 em; bruno-amarelado (10YR 5/6); argila; fraca pequena granular e 
blocos subangiJiares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

50-80 c~; bruno forte (7 5YR 5/8); argila; fraca pequena granular e blo
cos suba:ngulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; tr3nsição gra
dual 

80-110 em; bruno forte {7 5YR 5/8); muito argiloso; fraca pequena e mé
dia granular e blocos subangulares; cerosidéide pouca e fraca; friável, mui
to plástico e muito pegajoso; transição gra~·ual 

110-140 em; amarelo-avermelh~do (7 5YR 6/6); muito argiloso; fraca pe
quena e média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; friável, mui
to plástico e muito pegajoso 

Análises Físicas e Qulmicas Lab : CES 12 202-2 206) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa)% 

Areia Areia Areia 

muito 
Areia Areia muito Silte 

Prof grossa média fina Areia Argila 
Símb em grossa o 25 

fina 2-0,05 
0,05-

<0,002 1 o 5 0,5- O, 10- 0,002 2-1 mm 0,25 O, 10 mm mm 
mm mm 0,05 mm 

mm mm 

A 0-30 2,2 8,2 17,7 24,7 13,5 66,3 14,9 21,8 
B1 -50 3,3 7,5 8,7 13,2 11,6 44,3 11,2 44,5 
B21 -80 2,0 3,4 5,0 10,1 9,9 30,4 12,5 57,1 
822 -110 1,1 3,0 4,6 9,2 8,9 26,8 12,6 60,6 
B23 -140 1 '7 3,4 4,8 9,3 8,1 27,3 10,3 62,4 

Grau pH Óxido 
de de Argila fio- S.llte c MO ferro P04 

3 Ac total 
natural 

cuia -- % % \CaOAcl 
% Argila H20 KCIN livre mE/1 OOg 

mE/100g ção Fe 2o3 
% % 

13,2 39 0,68 3,8 3,8 1,1 1,90 0,6 0,02 2,54 
3,0 93 0,25 4,0 3,8 0,5 0,86 1,0 0,01 2,68 
1,9 97 0,22 4,2 3,9 0,3 0,52 1,0 0,01 2,74 
2,2 96 0,21 4,3 4,1 0,3 0,52 1,3 0,01 2,24 
2,3 96 O, 17 4,3 4,1 0,3 0,52 1,8 0,01 2,50 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100A1+3 

ca+2,Mg+21 K+ I Na+ I s I H+ I AI+ 31 CTC 

v 
% A1+3+s 

0,47 0,29 0,08 o 0,84 0,34 0,60 3,38 25 42 

0,32 O, 17 0,04 o 0,53 0,32 1,02 3,21 17 66 

0,22 O, 14 0,05 o 0,41 0,26 0,84 3,15 13 67 

0,20 0,21 0,09 o 0,50 0,23 0,42 2, 74 18 46 

O, 15 0,24 0,04 o 0,43 0,22 0,32 2,91 15 43 

PERFIL N o 53 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico latossólico A moderado textura média 
Haplustult 

Localização- Município de Conceição do Araguaia, Estado do P3rá Lat 8°45'5 e long 
49°38'WGr Folha SC 22-X-A 

Situação, declividade e erosão - local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Grupo Tocantins Pré
C.,mbriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado 

Cobér:-...:ra vegetal - Savana 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

0-20 em; bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar e grãos simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
gradual 

20-50 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); franco-argilo-arenoso; 
fraca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição gradual 

50-80 em; br;.;no ~marelado ( 1 OYR 5/8); fr..-.mco-argilo-ar<"noso; fraca pe
quena granular; firme, ligeiramente plástico c ligeiramente pegajoso; tran
sição difusa 

80-11 O em; bruno-amarelado ( 1 OYR 5/8); !~Jnco-argilo-arenoso; fraca pe
quena granular e blocos subangulares; firme, !igeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; tr~nsição difusa 

110-160 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granu~-?r e blocos subangulares; firme, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso 

Análises Fis1Cas e Ouím1cas Lab : SUDESUL (6 842-6 8461 

Horizonte Granulometr~a % 

Are1a Are1a grossa Areia Are1a fina 

Prof Calhau Case muito média 
Simb 0,5 0.251 0.2 ,,o 2 20 2 2 o 2 grossa 

1-0,5,2-0,2 em 
2 1 0,25 o 1 o 02 o 05 em em mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 2, 7 9,1 40,0 22,4 31,9 41,4 35,4 

A3 -50 o o 2,9 7,9 36,9 19,5 24,5 35,0 27,2 

B1 -80 o o 2,9 6,8 28,9 15,1 25,4 39,9 30,9 
821 -110 o o 3,1 6,3 32,1 15,8 23,3 36,0 26,2 
822 -160 o o 3,0 6,8 27,8 14,4 25,7 40,4 31,7 

Granulometria % Ataque 

Are1a Grau Silte por H2so4 % 

muito fina 
Silte Argila de fio 10,05 Argila 

natural o 0021 
<O 002 culacão 

0,1 0,0\1 0,02 
% --- Si0 2 mm % Argila AI203 Fe 2o3 o 05 0,002 0,002 

mm mm mm 

9,3 12,1 6,1 12,5 2,7 78 0,97 5,80 5,66 1,75 
9,3 13,5 5, 7 22,4 5,8 74 0,60 9,31 8,97 2,44 
9,6 14,1 5,1 26,1 4,3 84 0,54 11,39 10,07 2,77 
9,8 14,5 4,7 27,2 5,4 80 0,53 11,50 10,24 2;63 
9,6 13 5 4,8 27,0 5,5 80 0,50 12,05 10,32 2,63 

pHI1 :11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C iN 

Fe 2o3 % % % % 

1 '74 1,46 5,08 o 5,0 4,2 1,0 0,09 1,72 11 

1 '76 1,50 5,77 o 4,6 3,9 0,5 0,04 0,86 13 
1,92 1,64 5,71 o 5,0 3,9 0,3 0,03 0,52 10 
1,91 1,64 6,11 o 4,9 3,9 0,3 0,03 0,52 10 

1,98 1,71 6,16 o 5,0 4,0 0,3 0,03 0,52 10 
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Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K + Na+ Sl 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH 4 KCI 
OAe KC\ OAe OAe OAe HCI OAe e HCI 

1,90 1,84 0,50 0,49 O, 13 0,04 0,03 0,02 2,56 2,39 
0,34 0,31 0,06 0,06 0,09 0,03 0,02 0,02 0,51 0,42 
0,22 0,24 0,08 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,35 0,35 
0,28 0,23 0,05 0,04 0,04 0,08 0,02 0,02 0,39 0,37 
0,30 0,24 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,41 0,35 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100AI+3 100AI +3 
AI+ 3 T Mat % 

trocâvel 
Colo1dal AI+3+S1 Al+3+ S2 

KCI pHa 1 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,2 6,73 4,52 9,29 7,08 74 57 28 36 8 
1,6 6,18 4,62 6,69 5,13 30 23 8 10 75 79 
1,8 5.48 4,36 5,83 4,71 22 18 6 7 83 84 
1,4 5,53 4,21 5,92 4,60 22 17 7 8 78 79 
1,8 4,62 3,69 5,03 4,10 19 15 8 10 81 84 

PERFIL N o 56 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo élico argila de atividade baixa raso A mode
rado textura média/ar~:losa Tropohumult 

Localização - Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará Lat 8 o 07'S e long 
49°28'WGr Folha SC 22-X-B 

Situação, declividade e erosão - Terço inferior de encosta com 20 a 25% de declive e 
erosão laminar moderada 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Grupo Tocantins Pré
Cambriano 

Relevo - Forte ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A 0-20 ~m; __ bruno-escuro (7 5YR 4/2); franco-~}rgiloso; fraca pequena e mé
dia gr~nu~~r; friável, ligeiramente pléstico e ligeiramente pegajoso; transi-
ção gradual 

B1 20-40 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6); ·:ifgila; fraca pequena blocos 
subangulares; friável, pléstico e pegajoso; transição clara 

B2 40-70 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila; fraca pequena blocos 
subangulares; friável, pléstico e pegajoso 

Obs :contato com material rochoso aos 70 em impedindo a tradagem 

Análises Físicas e Qufmicas Lab.:CES\2 281-2 2831 

Horizonte 

simb 

A 
B1 
B2 

Argila 
natural 

% 

10,4 
3,0 
2, 7 

Prol 
em 

0-20 
-40 
-70 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

66 
93 
94 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

3.4 
1,9 
2,9 

Silte --
Argila 

1.44 
0,74 
0,75 

Areia 
grossa 
1 0,5 
mm 

3,9 
3,7 
4,0 

H20 

4,0 
3,9 
4,0 

Comp 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

pH 

6,4 
5,7 
5,3 

KCIN 

3,6 
3,6 
3,6 

gr~nulométrica (tfsal% 

Areia 
fina 

0,25-
o 10 
mm 

8,1 
7,3 
6,3 

c 
% 

1,9 
1,1 
0,7 

Areia 
muito 
fina 

O, 10-
0,05 
mm 

MO 
% 

2,9 
2,7 
2,7 

Areia 
2-0,05 

mm 

24,7 
21,3 
21,2 

Óxido 
de 

ferro 

Silte 
o 05 
0,002 

mm 

44,5 
33,5 
33,8 

PDl 
livre mE/1 OOg 

Fe203 
% 

3,28 3,3 0,02 
1,90 4,2 0,01 
1,21 4,8 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+21 Mg+21 K+ I Na+ I I H+ I AI+ 31 CTC 
v 

s % 

0,20 0,54 O, 15 0,01 0,90 1 '15 2,40 9,96 9 
0,20 O, 12 0,06 0,01 0,39 1,21 2,82 8,51 5 
O, 13 0,50 0,06 0,01 0,70 1,24 2,78 8,08 9 

274/PEDOLOGIA 

Argila 
<0,002 

mm 

30,8 
45,2 
45,0 

Ac total 
(CaOÁc) 
mE/100g 

9,06 
8,12 
?.38 

1()(JAI+3 

A\+3+5 

73 
88 
74 

PERFIL N o 269 

Classificação - Podzólico Verm~lho-Amarelo álico argila de atividade baixa plintico A fra
co textura média Paleustult 

Localização - Municipio de Formoso do Araguaia, Estado de Goiás Lat 11 o 44'S e long 
49° 25'WGr Folha SC 22-Z-D 

Situação, declividade e erosão - Meia encosta com 2 a 6% de declive e erosão laminar li
geira 

Me:~terial originário - Produto da decomposição de rochas do Grupo Tocantins Pré
Cambriano 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

0-1 O em; bruno ( 1 OYR 4/3); areia franca; fraca pequena granular; murto 
friével, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

10-2 5 em; bruno ( 1 OYR 5/3); franco-arenoso; fraca peque_na e m~dia blo
cos .subangulares; friável, ligeiramente plástico e tigeiramente pegajoso; 
transição gradual 

25-50 em; bruno-acinzentado (1 OYR 6/3); franco-argila-arenoso; fraca 
pec:uena e média blocos subang.ulares; friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição grãdual 

50-80 em; bruno~amarelado-claro (1 OYR 6/4); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena e médra blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição graó-..;al 

80-130 em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4); mosqueado pouco, pe
queno e proeminente, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-argila
arenoso; fraca pequcma e média blocos subangulares; friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

823pl 1 30-160 em; coloração variegada, composta de bruno muito claro
acinzentado ( 1 OYR 7/3), cinzento-claro ( 1 OYR 7/1 ), amarelo-avermelhado 
(5YR 4/8) e vermelho (2 5YR 4/8); franco<!rgilo-arenoso; m.;.ciça, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Obs : presença de lençol freático aos 1 30 em de profundidade 

Análises Físicas e Ouímrcas Lab: CES (2 232-2 2371 

Horizonte Comp granulométrica Jtfsa)% 

Areia Areia Areia 
Areia 

Arera muito Silte Prof muito média fina Areia Argila 
Simb grossa fina o 05-em grossa 1 o 5 0,5- o 25 

010 
2-0,05 

0,002 <O 002 
2-1 o 10 mm mm mm 0,25 o 05 mm mm mm mm 

mm 

A1 0-10 1,1 4,3 14,2 43,0 21 '1 83,7 8,0 8,3 
A3 -25 1,2 4,1 12,8 38,0 18,0 74,1 9,3 16,6 
81 -50 1,3 6,0 13,2 29,7 16,1 66,3 11.6 22,1 
821 -80 1,1 4,4 11,5 28,2 18,3 63,5 12,6 23,9 
822 -130 2,0 4,8 9,5 29,0 18,3 63,6 12,4 24,0 
B23pl -160 1,9 3,9 10,1 29,1 18,8 63,8 13,0 23,2 

Grau pH Óxido 

Argila 
de de 

Ac total fio- Silte c MO ferro P04 
3 

natural cuia -- % % livre mE/100g (CaOAc) 
% Argila H20 KCIN mE/100g ção Fe203 

% % 

6,1 27 0,96 4.4 3,9 0,7 1,20 0,3 0,02 1.n 
9,9 40 0,56 4,2 3,7 0,4 0,68 0.4 0,02 1,94 
2,9 87 0,52 4,3 3,7 0,4 0,68 0,4 0,01 2,34 
2,4 90 0,52 4,3 3, 7 0,3 0,51 0,5 0,02 2,34 
2,3 90 0,51 4,4 3,8 0,2 0,34 0,4 0,01 2,02 
2,1 91 0,56 4,2 3,8 0,2 0,34 3,9 0,01 1,82 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 

C a+ 21 Mg + 21 K+l Na+ I I H+ I AI+ 3 J CTC 

v 
s % A1+3+s 

0,53 0,31 O, 13 0,01 0,98 0,26 0,40 2,76 36 29 
0,20 0,30 O, 14 0,01 0,65 0,38 0,82 2,59 25 56 
0,23 0,16 O, 14 0,02 0,55 0,50 1,24 2,89 19 69 
0,35 O, 13 0,16 0,01 0,65 0,46 1,26 2,99 22 66 
0,20 0,08 0,13 0,01 0,42 0,38 1,16 2,4.4 17 73 
0,20 0,05 0,08 0,01 0,34 0,36 1,04 2,16 16 75 

3 4.2.8 - Planossolo álico 

São solos com horizonte B textura!, que apresentam mudança tex-

tural abrúptica entre A e B, horizonte subsuperficial denso, mos-

trando feições associadas com umidade (cores de redução e/ou 



mosqueado) em decorrência da oscilação do lençol freático ou mes
mo permanência de água no período chuvoso devido a baixa per
meabilidade destes solos 

Apresentam seqi.Jência de horizontes A, 8 e C O horizonte A, 
subdividido em A 1 e A3, raramente A2, possui espessura em torno 
de 30 em; cores acinzentadas e bruno-acinzentadas no matiz 
1 OYR; textura franco-arenosa, franco-argilo-siltosa e franco
siltosa; estrutura fraca pequena granular e maciça; consistência sol
to e muito friável, não plástico ou ligeiramente plástico e não pega
joso ou ligeiramente pegajoso; transição abrupta. 

O horizonte 8, de espessura entre 90 e 11 O em, compreenae o 
81, 82 e 83; apresenta cores acinzentadas nos matizes 5Y e 1 OYR, 
com mosqueados difusos, distintos e proeminentes com variações 
de matizes de 2. 5Y a 5YR; textura variando da classe franco a mui
to argilosa; estrutura maciça; consistência firme e muito firme, ligei
ramente plástico a muito plástico e ligeiramente pegajoso a muito 
pegajoso; transição gradual ou difusa entre os suborizontes 

São solos com saturação de bases menor que 50% e saturação 
com alumínio maior que 50%, o que confere o caráter álico à eras
se. A saturação com sódio ( 100 Na+ /T) é inferior a 6% e a relação 
silte/argila compreende os valores de O, 17 a 2,1 O. 

Como variante desta classe de solos foi identificado na área o 
Plancssolo álico plíntico 

São encontrados em relevo plano na ilha do Bananal como sub
dominante da unidade H la, associados a Latenta Hidromórfica álica 
abrúpt1ca e não abrúptica, tendo a Savana como cobertura vegetal. 
Originam-se a partir de sedimentos do Quaternário. 

Na classificação americana de solos de 197 5, pertencem ao 
grande grupo dos Albaquu!t 

PERFIL N " 251 
Classificação - Planossolo álico argila de atividade baixa plfntico A moderado textura 
média/argilosa Albaquult 

Localizacão - Municfpio de Formoso do Araguaia, ilha do Bananal, Estado de Goiás Lat 
11 "48'S e long 50"28'WGr Folha SC 22-Z-C 
Situação, declividade e erosão - Centro de planfcie de inundação com O a 2% de declive 
e erosão nula 

Material originá~·o - Sedimentos do Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana. 

A 1 0-1 5 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); franco-siltoso; fra
ca pequena granular; macio, friável, 6geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara 

A3 15-30 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); franco-siltoso; 
fraca pequena granular; macio, friável, ligeiramente plé.stico e ligeiramente 
pegajoso; transição abrupta 

821 30-50 em; bruno-acinzentado-escuro ( 1 OYR 4/2); argila; maciça, macio, 
firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

822 50-90 em; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2); argila; maciça; macio, fir
me, plástico e pegajoso; transição gradual 

B23pl 90-150 em; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2). mosqueado comum, mé
dio e proeminente, vermelho (2 5YR 4/8) e pouco pequeno proeminente 
amarelo oliváceo (2 5Y 6/6); argila; maciça; macio, muito firme, plástico e 
pegajoso 

Obs : lençol freático a 60 em abaixo da superffcie do solo 

Análises Físicas e Químicas Lab · SUDESUL(6 613 6 6171 
Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof C3l.hau Case muito média 
Slmb 20-2 2 0,2 grossa 0,5 0.25-1 0,2-1,0·2-em 1-0,512-0,2 em em 2-1 0,25 0,1 o 02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 0,4 1,7 11,3 6,8 12.4 45,6 19,3 
A3 -30 o o 1,1 2,2 8,6 4,2 7,8 38,1 15,9 
821 -50 o o 1,2 1,3 5.4 2,1 6,2 25,3 13,7 
822 -90 o o 2,5 2,6 8,6 2,7 6,5 25,7 15,3 
823pl -150 o o 0,8 1,8 6, 7 3,0 8,5 32,0 17,2 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H 2so4 % 

Silte 10.05 muito fina Argila Argila de fio 
<0,002 natural cu\ ação o 0021 

o 1 o 05 210 02 % ---mm % Argila Sio2 AI203 Fe2o3 0.05 0,002 0,002 
mm mm mm 

9,3 56,5 30,2 12,9 1,0 92 4,38 
9,2 54,5 32,3 21,0 7,2 66 2,59 
8,3 34,3 22,7 46,6 2,8 94 0,74 
9,6 24,6 14,2 51,5 0,5 99 0,48 
9,8 26,5 11,7 49,6 2.4 95 0,53 

pH11 :11 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe203 % % % % 

o 4,5 4,5 6,5 0,50 11,05 13 
o 4,9 4,5 4,5 0.42 7,65 11 
o 5,1 4,3 2,0 0,18 3.40 11 
o 5,5 4,5 0,9 0,09 1,53 10 
o 5,6 4,2 0,3 0,03 0,51 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 J HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe OAe OAe HCI OAe e HCI 

0,62 0,42 0,18 0,14 0,20 0,14 0,09 0,06 1,09 0,76 
0,40 0,28 0,20 0,12 O, 10 0,10 0,09 0,06 0,79 0,56 
O, 12 0,10 0,16 0,14 0,05 0,03 0,09 0,06 0.42 0,33 
0,15 0,12 0,17 0,10 0,03 0,02 0,08 0,05 0,43 0,29 
0,20 O, 15 0,22 0,23 0,04 0,03 0,08 0,05 0,53 0.46 

Complexo sortivo mEt1 OOg 

T v 100Ait3 100A1+3 
AI+ 3 ~cidez 

T Mat % 
A1+3+S1 Al+3+ 52 trocável 

Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

1,4 31,56 21,84 32,65 22,93 253 178 3 5 56 65 
1,0 23,68 17,31 24.47 18. i o 117 86 3 4 55 64 
1,9 14,82 9,89 15,24 10,31 33 22 3 4 81 85 
1,2 11,43 8,30 11,86 8,73 23 17 4 73 81 
1,8 10,18 7,56 10,72 8,10 22 16 5 7 76 80 

3.4.2.9 - Hidromórfico Cinzento distrófico 

Compreende solos minerais ácidos, bem desenvolvidos, que se ca
racterizam oor apresentar um horizonte subsuperficial de acumula
ção de argila e caracterfsticas de hidromorfismo devido sofrerem in
fluência do lençol freático em determinada parte do ano. 

Possuem grande diferenciação textura! do horizonte A para o 8, 
sem apresentar mudança textura! abrúptica São solos com seqüên
cia de horizontes do tipo A, Bg e Cg, sendo geralmente divididos em 
suborizontes Assemelham-se em alguns aspectos ao Gley Pouco 
Húmico, distinguindo-se deste, principalmente, por apresentar evi
dente processo de podzolização 

O horizonte superficial possui as caracterfsticas de fraco ou mo
derado correspondente ao epipedon ócrico, com espessura em tor
no de 30 a 40 em, cores no matiz 1 OYR, valores altos e cromas nor
malmente baixos A textura varia de areia franca a franco-siltoso; 
estrutura fraca pequena granular ou de aspecto maciça; a consis
tência do solo quando úmido se apresenta friável ou muito friável, 
não plástico ou ligeiramente plástico e não pegajoso ou ligeiramente 
pegajoso, quando molhado 

Tornou-se diffcil a determinacão da espessura do horizonte Bg, 
em virtude das condicões de encharcamento a que normalmente es
tão submetidos est~s solos Todavia predominam cores neutras 
com mosqueados, pouco e comum pequeno e médio distinto em 
matiz que varia de 1 OYR a 5Y. A textura varia de franco-arenoso a 
argila; estrutura maciça; a consistência quando úmido é firme ou 
muito firme, ligeiramente plástico ou plástico e ligeiramente pegajo
so ou pegajoso, quando molhado. 
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As análises químicas revelaram baixa soma de bases, saturação 
de bases e capacidade de troca de cátions e saturação com alumf
nio inferior a 50%, o que confere o caráter distrófico destes solos. 

São encontrados em relevo plano, sob vegetação de Floresta, 
associados como subdominantes ao Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico plíntico e ao Latossolo Vermelho-Amarelodistrófico plfnti
co, ocupando área pouco extensa, à esquerda do rio Araguaia, per
tencente à unidade de mapeamento PVd18 

Estes solos são desenvolvidos sobre sedimentos pertencentes 
ao Quaternário. 

3.4.2.1 O - Cambissolo distrófico e álico 

Estes solos são medianamente profundos, não hidromórflcos e 
caracterizamcse por apresentar um horizonte B incipiente ou câmbic 
co que corresponde em grande parte ao horizonte câmbico da clas
sificação americana de solos, 1975. Este horizonte apresenta pe
queno grau de desenvolvimento, ausência de estrutura de rocha em 
pelo menos metade do volume. Não possuem acumulação em quan
tidade significante de óxidos de ferro, argila e húmus para que se
jam possuidores de um horizonte argílico. Podem aparecer à superfí
cie se o solo for truncado ou estar imediatamente abaixo de um epi
pedon diagnóstico. 

São fortemente ácidos, com 'eores baixos de saturação de ba
se!? e soma de bases. Nos solos distróficos a saturação com alumf
nio varia de O a 48% e nos álicos entre 50 e 89%:Possuem eleva
do teor de silte, estando a relação silte/argila compreendida entre os 
válores 1 ,05 e 2, 54 e relação textura I variando de 1 ,06 a 1, 7 3, co
mo conseqüência do processo de formação ora em curso. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, (B) e C. O hori
zonte A fraco ou moderado possui espessura em torno de 25 em, 
apresentando coloração nos matizes 1 OYR, 7 .5YR e 5YR, mais ra
ramente; a textura varia de franco-siltoso a franco-argiloso; estrutu
ra fraca pequena granular; consistência muito friável e friável, não 
plástico a plástico e não pegajoso a pegajoso. A transição para o ho
rizonte (B) é gradual ou clara. 

O horizonte B incipiente ou câmbico, com espessura variando de 
20 a 11 O em, tem coloração nos matizes 1 OYR a 2.5YR, ocorrendo 
em alguns casos presença de mosqueados amarelados no matiz 
1 OYR, conseqüência da pouca permeabilidade apresentada pelo 
material de origem. A textura varia de franco-argila-arenoso a argila; 
a estrutura é fraca pequena granular e blocos subangulares ou, ain
da, maciça; a consistência é muito friável e friável, ligeiramente 
plástico e plástico e ligeiramente pegajoso e pegajoso. A transição 
para o horizonte C geralmente é gradual. 

O horizonte C, composto de material originário em decomposi
ção possui coloração nos matizes 1 OYR, 7. 5YR e 5YR com m()s
queados amarelo-brunados e bruno-claro-acinzentados nos matizes 
10YR e 7.5YR. . 

Estes solos ocorrem como subdominantes na área em estudo, 
estando associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e áli
co, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, Laterita Hidromórfica 
distrófica e Solos Concrecionários distróficos e álicos sob vegeta
ção natural constitufda de Floresta e Sa"ana em relevo plano e forte 
ondulado. Originam-se a partir da decomposição de rochas do Pré
Cambriano. 

Na correlação tentativa feita com a classificação americana de 
solos foram enquadrados no grande grupo dos Dystropept e Usto
chrept. 

PERFIL N o 2 77 

Classificação - Cambissolo ~ndoeutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média/média cascalhenta Ustochrept 

Localização - Municlpio de Peixe, Estado de Goiás. Lat, 11 ° 53'S e long 48 °·28'WGr 
Folha SC.22-Z-D 

Situação, declividade e erosoão - Centro de planfcie com O a 2% de declive e erosão nu~ 
la. 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Pré-Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Cobertura vegetal - Savana 

A 1 0-20 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca pe
quena e média granular; friável, não plástico e não pegajoso; transição cla
ra. 
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A3 

~8)2 

(8)3 

c 

20-40 em; bruno forte (7 5YR 5/6); franco; fraca pequena granular; friá
vel, ligeirahlente plástico e ligeiramente pegajosó; transição gradual. 

40-100 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); franc4rgilo-arenoso; fraca 
pequena granutar; muito friâvel, ligeiramente plásticO:é ligeiramente pega
joso; transiçãói$o'adual 

100-130 em; ·:~~rmelho-amarelado (5YA 5/6); franco muito cascalhento; 
fraca pequena granular; muito friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

1 30-1 60 em; coloração variegada, composta de vermelho-amarelado 
(5YR 5/6) e amarelo-brunado (1 OYR 6/6); franco cascalfiento; fraca pe
quena granular; muito friével, ligeiramente plástico e ligeifi1mente pegajo-
so. 

Raizes: cor#.ns finas no horizonte A 1 e poucas no horizonte A3 

Obs : cascalho a partir dos 120 em de profundidade. 

Análises Ffsicas e Ouimicas Lab ' SUDESUL (6 81 6-6 820) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Arei~ grossa Ar.eia Areia fina 

Prol Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2·0,2 grossa 

1-0,512-0,2 
0,5- 0.25-

1 

0.2 v·2-em O, 1 0,02 0,05 em em 2 1 0,25 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 0,0 1,0 1,7 7,1 3,3 19,9 68,1 48,1 
A3 -40 o 0,0 1,1 1,6 7,0 2,9 16,6 63,4 42,0 
(8)2 -100 o 0,0 1,4 1,9 6,5 2,2 17,7 61,6 44,3 
(8)3 -130 o 53,7 4,4 2,6 11.0 2,8 13,8 61,3 39,1 
c -160 o 35,7 2,3 2,0 6,9 1,9 20,7 63,6 42,9 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S04% 

muito fina 
Silte 

Argila Ar'.jila de fio- 10.05 

<0.002 natUral culação 0,0021 
% ---0,1 0,052[ 0,02 mm % Argila Si02 AI203 Fe203 

0,05 0.002 0,002 
mm mm mm 

29,3 30,3 10,3 14,5 5,8 60 2,09 7,32 6,70 2,69 
26,8 31 ,o 9,6 20,0 7,9 61 1,55 9,30 8,05 3,10 
27,6 25,6 8,3 23,6 4,1 83 1,08 10,35 9,18 3,55 
26,5 30,5 8,3 19,4 1,3 93 1,57 10,46 8,87 3,92 
22,9 31,5 10,8 18,7 0,2 99 1,68 12,09 9,99 4,25 

pHI1:11 
AI203 Carbo-

H20 j KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe 2o3 % % % % 

1,86 1,48 3,91 o 5,7 4,7 0,7 0,06 1,19 12 
1,96 1,58 4,08 o 5,8 4,8 0,4 0,04 0,68 10 
1,92 1,54 4,06 o 6,0 5,2 0,3 0,03 0,51 10 
2,00 1,56 3,55 o 6,2 5,6 0,2 0,02 0,34 10 
2,06 1,62 3,69 o 6,1 5,2 1,1 0,01 O, 17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+ 2 K+ 

NH4 I KCI 
OAc 

NH41 KCI 
OAc 

NH41 HCI 
OAe 

1,32 1,38 0,43 0,40 0,08 0,07 
1,02 1,00 0,53 0,48 0.06 0,07 
1,08 1,01 0,52 0,42 0,12 0,09 
0,72 0,68 0,70 0,65 0,16 0,12 
0,60 0,58 0,58 0,54 O, 18 0,17 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
A1+3 

Acidez 
T Mal trocâvel 

Coloidal 

KCI pH8J pH7 pH8j pH7 pH8 I pH7 

o 3,18 2,15 5,04 4,01 35 28 
o 4,12 2,46 5,76 4,10 29 21 
o 2,08 0,72 3,84 2,48 16 11 
o 2,06 0,91 3,68 2,53 19 13 
o 2,10 0,78 3,50 2,18 19 12 

Na+ 51 52 

NH4 I HCI NH4 KCI 
OAc OAe e HCI 

0,03 0,02 1,86 1,87 
0,03 0,02 1,64 1,57 
0,04 0,03 1,76 1,55 
0,04 0,03 1,62 1,48 
0,04 0,03 1,40 1,32 

v 100AI+3 100AI+3 
% 
~ ~ 

pH8j pH7 

37 46 
28 40 
46 71 
44 64 
40 64 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 



PERFIL N. • 97 

Classificação - Cambissolo epiálico argila de atividade baixa A moderado textura média. 
Ustochrept 

Localização - Municlp.io de Luci ara, Estado de Mato Grosso Lat. 9 • 53'S e long 
52' 19'WGr Folha SC 22-V-D 

Situação, declivid~e e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Rochas vulcanicas ácidas Pré-Cambriano 

Relevo - Plano 

Drenagem - Bem drenado, 

Cobertura vegetal - Savana Parque 

A1 

A3 

1811 

,8121 

18122 

18123 

0-15 em; bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/4);<franco-siltoso; fraca 
pequena granular; muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

15-35 em; bruno-amarelado-claro 110YR 6/41;.franco-siltoso; fraca pe
quena granular; muito friável, pléstico e ligeirarO;ente pegajoso; tran~ição 
gradual ·. 

35-60 em; amarelo 110YR 7/81; franco-siltoso; maciça; friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

60-80 em; amarelo-avermelhado 17 5YR 7 /81; franco-siltoso; maciça; friá
vel, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

80-100 em; amarelo-avermelhado 17 .5YR 6/81; franco-siltoso; maciça; 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

100-120 em; amarelo-avermelhado 17 5YR 6/61; franco-siltoso; maciça; 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises Ffsicas e Qufmicas Lab · SUDESUL 16 421-6 4261 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Aiilia Areia fina 

Prol Calhau Case muito média 
Slmb 20-2 2-0.2 grossa 

1-0,512-0,2 
0,5- 0,25-1 0.2-, 0,2-em 

em 2-1 0,25 0.1 0.02 0,05 em 
mm 

-m.m mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 0,5 1,0 5,5 2,7 8,8 67,9 23,2 
A3 -35 o o 1.4 1,5 6,0 2,5 5,5 67,2 22,9 
1811 -60 o o 1,4 1,1 4,0 1,0 4,5 67,7 20,0 
18121 -80 o o 1,0 1,0 3,4 1,0 3,0 67,3 24,2 
18122 -100 o o 1,0 0,9 3,4 1,0 3,5 66.4 19,1 
18123 -120 o o 0,5 1,0 2,5 0,7 2,3 66,6 23,5 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2S04% 

muito fina 
Silte 

Argila Argila de fio- 10,05 

<0.002 
natural culação 0,0021 

0,1- 0.05;[ 0,02- % % --- Si02 AI203 Fe203 mm Argila 0,05 0,002 0.002 
mm mm Mm 

15,7 56,2 11,5 15,1 5,1 66 3,72 
18,0 64,5 10,2 16,6 4,7 72 3,28 
16,0 57,5 9,8 18,5 6,1 67 3,11 
21,6 52,5 9.4 19,9 4,6 77 2,64 
16,1 56,6 9,3 20,9 5.7 73 2,71 
21,5 53,2 10,1 20,8 5,3 75 2,56 

pH11:11 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

o 4,6 4,4 0,9 0,07 1,55 13 
o 5,5 4,4 0,6 0,04 1,03 15 
o 5,6 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
o 5,5 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
o 5,6 4,7 0,2 0,02 0,34 10 
o 5,3 4,6 0,1 0,01 0,17 10 

Complexo sortivo mE/1:00g 

ca+ 2 Mg+ 2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCl NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAc OAc OAc OAc OAc e HCI 

0,13 o. 12 0,03 0,04 0,06 0.04 0,05 0,02 0,26 0,22 
o, 15 0,11 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04 0,02 0,29 0,20 
0,14 0,10 0,06 0,03 0,05 0.03 0,03 0,02 0,28 o. 18 
o. 12 0,10 0,04 0,05 0,04 0.03 0,03 0,03 0,23 0,21 
0,12 0,10 0,05 0,04 0,07 0.06 0,05 0,02 0,29 0,22 
0,18 0,13 0,04 0,03 0,09 0,07 0,04 0,02 0,35 0,25 

-
Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 

A1+3 
Acidez 

T Mat % 
~ ~ trocável 

Coloidal 

KCI pHB I pH7 pHS I pH7 pHB l pH7 pHS I pH7 

0,3 4,18 2,86 4,44 3,12 29 21 6 8 54 58 
0,2 3,63 2,71 3,92 3,00 24 18 7 10 41 50 
0,2 2,54 1.75 2,82 2,03 15 11 10 14 42 53 
0,2 2,53 1,77 2,76 2,00 14 10 8 11 47 49 
0,1 2,50 1,92 2,79 2,21 13 11 10 13 26 31 
0,1 2,00 1,49 2;35 1,84 11 9 15 19 22 29 

PERFIL N ' 33 

Classificação - Cambissolo endoálico argila de atividade baixa A moderado textura mé· 
dia Dystropept 

Localização- Munlclpio de São Félix do Xingu, Estado do Pará. Lat 8'27'S e long 
51 • 11 'WGr Folha SC 22-V-8 

Situação, d~ividade e erosão - Terço médio de encosta com 2 a 6% de declive e erosão 
laminar ligeiri. 

Material originário - Produto da decomposição de granitos Complexo Xingu Pré
Cambriano. 

Relevo - Suave ondulado 

Drenagem - &em drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A 1 0-1 O em; bi~<no-amarelado 11 OYR 6/61; franco; fraca pequena granular; 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

A3 10-30 em; bruno-amarelado 110YR 5/61; franco; fraca pequena granular; 
friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

1811 

18121 

18122 

c 

30-50 em; bruno forte 17 5YR 5/61; franco-argiloso; fraca pequena granu
lar e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

50-90 em; bruno forte 17.5YR 5/81; fnonco-argiloso; fr$ca média g:anu!or 
e blocos subanSulares; friãvel, plástico e pegajoso; trans1ção difusa · 

90·11 O ~m; bru~o forte 17 5YR 5/81; franco-argiloso; fraca média granular 
e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

110-160 em; bruno-amarelado 110YR 5/61; franco-siltoso; fraca média 
granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Análises Ffsicas e Oulmicas Lab: CES 12 288-2 2931 

Horizonte Comp granulométrica ltfsa)% 

Areia Areia 
Areia 

Areia Areia muito Silte 
Prof muito grossa miklia fina ' 

fina 
Areia 

0,05-
Argila 

Slmb 2-0,05 em grossa l-0.5 0,5- 0,25- 0,10- 0.002 
<0.002 

2-1 mm 0,26 0.10 0.05 
mm 

mm mm 
mm mm mm 

mm 

A1 0-10 0.4 1,0 6,7 17,4 10,6 36,1 44,7 19,2 
A3 -30 0,2 0,9 5,5 15,3 12,3 34,2 38,7 27,1 
1811 -50 0,2 0,9 4,9 12,9 12,3 31,2 38,5 30,3 
18121 -90 0,3 0,8 4,2 11,6 10,7 27,6 40,8 31,6 
18122 -110 0,1 0,8 4,1 11,9 11,2 28,1 32,1 28,8 
c -160 0,6 1,8 4,0 8,8 8,0 23,2 55.1 21,7 

Grau pH Oxido 

Argila 
de de 

Ac. total fio- Silte c MO ferro P043_ 
natural -- ICaOAcl cuia· Argila % % livre 'mE1100g 

% ção H20 KCIN 
Fe203 

mE/100g 

% % 

9.4 51 2,33 4,7 4,1 1,8 3,10 2,5 0,02 4,14 
13,8 49 1.43 4,5 3,9 1,0 1. 72 2,8 0,01 3,32 

3,7 88 1,27 4,1 3,8 0,7 1,21 3,8 0,01 3,38 
2.4 92 1,29 4,2 3,9 0,6 1,03 4,2 0,08 3,36 
2,3 92 1,50 4,2 3,9 0,5 0,86 4,3 0,08 3,00 
2,1 90 2,54 4,1 3,8 0,4 0,69 4,2 0,08 2,48 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100At+3 

ca+ 21 Mg+ 21 K+ I Na+ I I H+ I AI+ 31 CTC 
v 

s % Al+3+s 

1,25 1,08 0,32 0,03 2,68 0,39 0,16 6,82 39 6 
0,53 0,47 0,28 0,02 1,30 0,51 0,38 4,62 28 23 
o, 15 0,28 0,12 0,01 0,56 0,61 0,62 3,94 14 53 
0,23 0,19 0,10 0,01 0,53 0,54 0,58 3,89 14 52 
0,23 o, 17 0,07 0,01 0,48 0,63 0,88 3,48 14 65 
0,23 o. 16 0,05 0,01 0,45 0,62 1,20 2,93 15 73 

PEDOLOGIA/277 



PERFIL N ' 14 
Classificação - Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média/média cascalhenta Dvstropept 

Localização - Municfpio de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat 8 o 21'S e long 
52 '34'WGr Folha SC 22-V-A. 
Situação, declividade e erosão - Terco inferior de encosta com 4 a 6% de declive e ero-
são laminar ligeira ' 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Complexo Xingu Pré 
Cambriano 

Relevo - Forte ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A 1 0-1 O em; bruno forte (7 5YR 5/6); franco-arenoso; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição clara 

A3 10-40 em; br~mo {7 5YR 5/4); franco-arenoso; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição gradual 

(8)1 40-70 em; bruno-escuro (7.5YR 4/4); franco-argila-arenoso; grãos sim
p:es; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

(8)21 70-1 00 em; bruro-avermelhado (5YR 5/4); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

{8)22 100-140 em; amarelo-avermelhado {5YR 6/6); franco-arenoso com cas
calho; fraca pequena granular; friável, ligeiramente p!ástico e lígeíramente 
pegajoso; transição di~vsa 

(8)3 140-1 60 em; amarelo-avermelhado {5YR 6/6); franco-arenoso cascalhen
to; fraca pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegÇtjoso 

Raizes: muitas finas nos horizontes A 1 e A3 

Análises Fís1cas e Quím1cas Lab: SUDESUL 16 919-6 9241 

Honzonte Granutometna % 

Areia Are1a grossa Areia Areia fina 

Pro f 
Calhau Case mu1to média 

Simb 20 2 2 o 2 grossa 
1-0,512-0,2 

0,5 o 2 51 o 2 ,,o. 2 em em 2 1 0,25 o 1 0,02 o 05 em 
n\m mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 0,0 1.4 12,3 43,2 25,2 20,5 33,3 24,7 
A3 -40 o 0,0 3,3 14,7 43,5 21,9 16,6 31 '1 21,5 
1811 -70 o 0,0 1,9 10,5 35,6 20,6 18,6 35,7 25,2 
18121 -100 o 0,0 2,9 9,6 40,1 25,9 12,9 31.4 20,3 
18122 -140 o 10,7 3,3 10,8 37,0 19,3 17,3 35,2 24,0 
1813 -160 o 38,9 3,0 9, 7 37,7 20,1 20,0 34,1 23,3 

Granulometna % Ataque 

Areia Grau Silte porH 2S04 % 
Silte Argila 

muito fina Argila de fio 10.05 
<O 002 natural 

culacão o 0021 
o 1 o 05 21 0,02 mm % % --- Si02 Al2o3 Fe2o3 o 05 o 002 o 002 Argila 

mm mm mm 

8,5 18,0 9.4 14,1 3,1 78 1,27 8,48 8,03 2,64 
8,5 18,2 8,6 16,8 2,5 85 1,08 9,46 8,87 3,04 
9,2 19,2 8.7 20,0 5,9 71 0,96 10,11 8,92 3,67 
9,1 19.4 8,3 20,2 6,3 69 0,96 8,48 9,08 3,74 

10,3 19,5 8,3 19,5 5,8 70 1,00 10.44 9,84 3,48 
8,2 19,9 9,1 19,1 5,0 74 1,04 10,51 9.43 3,53 

pH(1 :11 
Al2o3 Garbo 

Hzo I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe2o3 % % % % 

1,80 1,48 4,78 o 4,0 3,6 1 ,O O, 13 1,72 8 
1,81 1,49 4,58 o 4,6 3,9 1,0 0,09 1,72 11 
1,93 1,53 3,82 o 4,8 4,0 0,8 0,06 1,37 13 
1,59 1,26 3,81 o 5,1 3,9 0,4 0,04 0,68 10 
1,80 1,47 4.44 o 5,1 4,0 0,3 0,03 0,51 10 
1,89 1,53 4,19 o 5.4 4,0 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

C a+ 2 Mg' 2 K' Na' 51 52 

NH4 I KCI NH4 l NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAe OAe KCI OAe DAe HCI 0Ae e HCI 

0,52 0,40 O, 18 O, 10 O, 11 0,08 0,05 0,03 0,86 0,61 
0,32 0,28 0,08 0,07 0,04 0,03 0,04 0,02 0,48 0,40 
0,35 0,26 0,07 0,07 0,03 0,02 0,08 0,03 0,53 0,38 
0,30 0,24 0,06 0,05 0,03 0,02 0,05 0,03 0,44 0,34 
0,31 0,20 0,06 0,04 0,02 0,01 0,05 0,03 0,44 0,28 
0,36 0,20 O, 10 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,51 0,30 

278/PEDOLOGJA 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 1CUAI+3 1CUAI+3 
AI+ 3 Acidez 

T Mat % 
trocável 

Coloidal A1+3+S1 Al+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHBI pH7 pH8 I pH7 

2,3 10,36 6,98 11,22 7,84 80 56 8 11 72 79 
1,8 9,83 5,95 10,31 6,43 61 38 7 78 82 
1.2 9,18 5,05 9,71 5,58 49 28 5 10 69 76 
1,3 6,61 4,07 7,05 4,51 35 22 6 10 74 79 
0,9 4,18 2.74 4,62 3,18 24 16 10 14 67 76 
0,8 3,51 2,32 4,02 2,83 21 15 13 18 61 73 

3.4.2 11 - Laterita Hidromórfica distrófica e álica 

São solos hidromórficos, minerais, pouco profundos, bastante in
temperizados, que se caracterizam por apresentar plintita, situada 
imediatamente abaixo do horizonte A, rica em sesquióxidos e pobre 
em húmus, de coloração variegada, com predomínio da cor averme
lhada, inicialmente apresentando consistência branda devido a con
tinuados períodos de saturação com água, mas que quando em ex
posição permitem um endurecimento irreversível 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A 1, A2 ou A3, 
61 pl, B2pl e B3pl com transição normalmente clara ou gradual entre 
os horizontes e profundidade em torno de 140 em 

O horizonte A, moderado ou fraco, correspondente ao epipedon 
ócrico da classificação americana, apresenta cores nos matizes 
1 OYR e 7 5YR; a textura varia de franco a franco-argiloso; a estru
tura é fraca e moderada, pequena e média, granular e blocos suban
gulares; consistência muito friável a firme e não plástico a plástico e 
não pegajoso a pegajoso. A presença de um horizonte A2 está relacionada 
com a ocorrência ou não de um processo de eluviação intenso na formqcão 
do solo. 

O horizonte Bpl com espessura em torno de 1 00 em possui colo
ração de fundo acinzentada, matiz 1 OYR e mosqueado pouco a 
abundante pequeno a grande distinto e proeminente amarelo, 
amarelo-brunado, vermelho-amarelado e vermelho, nos matizes 
1 OYR a 2 5YR ou coloração variegada composta destas cores; a 
textura varia de franco a muito argiloso; estrutura maciça, ocorren
do em alguns casos fraca pequena e média granular e blocos suban
gulares; consistência friável e firme, ligeiramente plástico a muito 
plástico e ligeiramente pegajoso a muito pegajoso 

Estes solos possuem argila de atividade baixa (menor que 24 
mE/1 00 g) em decorrência do material originário; valores baixos de 
soma e saturação de bases além de valores acima de 50% de satu
racão com alumínio trocável (caráter álico) e abaixo de 50% (cará
te; distrófico) São originados da Cobertura Sedimentar do Bananal 
estando sob vegetacão de Savana e Floresta e relevo plano 

Esta classe de so,los é dominante na ilha do Ba.nanal e está asso
ciada ao Gley Pouco Húmico distrófico e álico, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico plíntico, Latossolo Amarelo distrófico plíntico e 
Planossolo álico plíntico, e aparece como subdominante nas unida
des PVd13, PVd14, PVa2 e HGPd4 

Correspondem aos grandes grupos dos Plinthaquu/ts e Plintha
quox, da classificação americana. 

PERFIL N ' 257 
Classificacão - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa abruptica A mo
derado te~tura arenosa/média Plinthaquult 

L-;)calização - 1\/.unicipio de Cristali;lndia, ilha do Bananal, Estado de Goiás Lat 11 °05'5 
e íong 50' 31 'WGr Folha SC 2 2-Z-C 
Situação, declividade e orosão - Centro de p;.cmfcie de inundação com O a 2% de declive 
e erosão rula 

Material originário - Sedir;:entos recentes do Holoceno Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 0-20 c.m; bruno muito escuro I10YR 2/2); franco-&iltoso; fraca pequena 
granlÍ!~r; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-
sição.Cíara 

A2 20-35 em; cinzento muito escuro { 1 OYR 3/1 ); franco-siltoso; fraca peque-
na granular; friáve\, ligeramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara 



621pl 

622pl 

623pl 

35-60 em; bruno-amarelado 110YR 5/41, mosqueado pouco, pequeno e 
proeminente, aniarelo-oliváceo (2 5YR 6/8); franco; maciça; friável, ligei
ramerite plástico e liQeiramente pegajoso; transição gradual 

60-80 em; cinzento 11 OYR 6/11. mosqueado comum, médio e distinto, 
amarelo-brunado 11 OYR 6/6\ e pouco comum proe.nte vermelho 
(2 5YR 4/8); franco; maciça; firme, ligeiramente plástiCO: e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

80-150 é:m; cinzento 12 5YR N5/l, mosqueado comum, médio e proemi
n:eniã, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8) e comum. médio proeminente 
vermelho (2 5YR 4/8); frl1nco; maciça; firme, ligeiramente plástico e ligei-
ramente pegajoso · 

Análises Físicas e Oulmicas Lab: SUDESUL 16 603-6 6071 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2 0,2 grossa 

1-0,5,2,02 
0,5- 0.25-l 0.2 I 0.2-em 

2-1 0,25 o. 1 0,02 0,05 em em 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,0 0,2 4,7 3,0 11,3 40,0 20,3 
A2 -35 o o 0,0 0,8 10,0 5,8 20,8 52,5 27,7 
621pl -60 o o 0,1 1,0 12,4 7,1 23,1 48,7 31,1 
622pl 80 o o 0,1 1,3 12,2 7,5 21,5 50,6 33,3 
623pl -150 o o 0,6 1,4 13,5 7,2 22,9 51,6 32,1 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H 2so4 % 

muito fina 
Silte 

Argila ArÇ~ila de fio 10,05 

<0,002 na~~ral culação 0,0021 
0,1 0,05;1 0,02 mm % % --- Si02 Al 2o3 0,05 0,002 0,002 Argila Fe203 

mm mm mm 

10,5 61,0 41,3 14,0 2,2 84 4,35 
10,3 52,8 28,0 9,5 1,6 83 5,55 
12,2 31,1 13,5 25,4 5,2 80 1,22 
15,1 28,4 11,1 26,1 5,4 79 1,08 
13.5 31,2 11,7 23,2 4,7 80 1,34 

pH11:11 
Al2o3 Carbo-

H2o I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

o 4,9 4,8 8,6 0,61 14,82 14 
o 5,1 4,9 4,1 0,36 7,06 11 
o 5,4 4,2 0,3 0,04 0,51 8 
o 5,5 4,3 0,2 0,03 0,34 7 
o 5,8 4,5 0,2 0,03 0,34 7 

Complexo sortivo mEl 1 OOg 

ca+2 Mg+ 2 K+ Na+ .51 52 

NH4 I NH4 I NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAc KCI OAc KCI OAc OAc OAc e HCI 

1,11 0,73 0,46 0,30 0,25 0,16 0,10 0,08 1,92 1,27 
0,50 0,32 0,30 O, 18 0,14 0,10 0,09 0,05 1,03 0,65 
0,62 0,54 0,30 0,14 0,04 0,02 0,08 0,04 1,04 0,74 
0,55 0,50 0,4!j 0,40 0,04 0,02 0,08 0,05 1 '12 0,97 
1,00 0,70 0,78 0,64 0,03 0,02 0,08 0,05 1,89 1 ,41 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100AI+3 100AI+3 
AI+ 3 trocável T Mat % 

Al+3+ 51 Al+3+ 52 COklidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,2 22,10 17,93 24,02 19,85 172 142 8 10 9 14 
0,2 21,08 13,90 22,11 14,93 233 157 5 7 16 24 
0,7 6,13 4,24 7,17 5,28 28 21 15 20 40 49 
0,6 4,52 2,98 5,64 4,10 22 22 20 27 34 38 
0,0 4,03 2,11 5,92 4,00 26 17 32 47 o o 

PERFIL N. 0 264 

Classificação- Laterita Hidromórfica élica com 8 textll'al ar(jla de atMdade baixa A moderado textura 
muito agilosa Plinthaquult. 

Localização - Municlpio de Fonnoso do Araguaia, Estado de Góiés, a 43 km de Formoso do AragJaia 
em dreção à ilha do Bananal. Folha SC 22-Z-C 

Sttuação, declividade e erosão - Centro de planlcie com O a 2% de declive e erosão nula. 

~aterial originério - Sedimentos do Quaternério 

Relevo- Plano 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Cobertura vegetal - Savana. 

A1 

IIA3 

1161 

11621pl 

IIB22pl 

11623pl 

0-8 em; preto 11 OYR 2/1 I; argila; n:>.oderada média blocos subangulares; 
muito friável, plástico e pegajoso; tr~sição clara 

8-20 em; cinzento muito escuro (5'/~/1), mosqueado comum, pequeno e 
distinto, bruno-oUváce:a.:claro (2 5Y 5/4); muito argiloso; moderada mé-dia 
blocos subangulares;:tsrfne, muito plástico e muito pegajoso; transiçã09ra-
~~ ·. . 

20-50 em; cin:i.:ento muito escuro 15Y 3/1 I; mosQi<eado comum, médio e 
proeminente, bruno-amarelado 11 OYR 5/81; muito argjloso; moderada mé
dia blocos subangulares; muito firme, muito plástic"ô e m(i:ito pegajoso; 
transição clara 

50-70 em; coloração variegada, composta de cinzento-claro 15Y 6/11 
bruno-amarelado 110YR 5/61. bruno-amarelado-escuro 110YR 4/41 e ver
melho 12 5YR 4/61; muito argiloso; moderada média blocos subangulares; 
firme, muito Plástico e muito pegajoso; transição gradual 

70-95 em; coloração variegada, composta de cinzento-claro 15Y 6/ll, 
bruno-amarelado 110YR 5/61, bruno-amarelado-escuro llOYR 4/41 e ver
melho (2 5YR 4/61; muito argiloso; moderada média blocos subangulares; 
firme, f'Quito plástico e muito pegajoso; transição gradual 

95-130 em; coloração variegada, composta de ecnzento-claro 15Y 6/1 L 
bruno-amarelado 11 OYR 5/61. bruno-amarelado-escuro 11 OYR 4/41 e ver
melho 12 5YR 4/61; muito argiloso; moderada média blocos subangulares; 
firme, muito plástico e muito pegajoso 

Análises Fisicas e Químicas Lab: SUDESUL15 871-5 8761 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areià Areia fina 

Prol Calhau Case muito média 
Slmb 20 2 2-0,2 grossa 

1-0,512-0,2 
0,5- 0,251 0,2-, 0,2 em 2-1 0,25 o. 1 0.02 0,05 em em 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-8 o o 4,8 4,6 13,7 3,3 4,3 17,0 "1,3 
IIA3 -20 o o 0,0 0,4 1,2 0,5 1,0 4,4 1 •7 
1161 -50 o o 0,0 0,4 1,1 0,3 1,3 6,9 2,6 
il621pl -60 o o 0,0 0,4 1,6 0,8 3, 7 15,7 9,2 
11622pl -80 o o 0,7 0,8 2,9 0,9 3,5 10,8 7,1 
il623pl -110 o o 0,6 0,6 2,1 0,6 1,9 6,5 5,0 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H2S04% 

Silte 10,05 muito fina Argila Argila de fio 
natural 0,0021 

0,05210,02 
<0,002 

% 
culação ---0,1 mm % Argila Si02 A12o3 Fe2o3 0,05 0,002 0.002 

mm mm mm 

4,0 31,9 22,2 47,1 6,8 86 0,68 
1,0 21,9 19,2 75,2 8,3 89 0,29 
1,7 23,0 18,7 73,3 10,9 85 0,31 
5,9 21,8 15,3 67,4 10,9 84 0,32 
4,1 13,2 9,5 76,8 5,8 92 o, 17 
3,4 8,9 7,4 84,0 5,9 93 0,11 

pH11:11 
A12o3 Carbo-

H2o I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

o 4,5 4,0 8,0 0,68 13,79 12 
o 4,8 3,5 2,4 O, 18 4,14 .13 
o 5,1 3,7 1,3 0,11 2,24 12 
o 5,5 3,8 0,7 0,05 1,20 14 
o 5,2 3,9 0,6 0,05 1,03 12 
o 5,6 4,0 0,5 0,03 0,86 17 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+ 2 K+ Na+ 51 52 

NH4 l KCI NH4 l KCI NH4 T HCI NH4 l NH4 KCI 

OAc OAc OAc OAc HCI OAc e HCI 

4,85 3,62 1 '15 1,30 0,44 0,14 0,22 0,09 6,66 5,15 
4,00 3,07 1,30 0,65 0,13 0,06 0,24 0,09 5,67 3,87 
2,40 1,92 1,90 0,68 0,11 0,03 0,23 0,06 4,64 2,69 
1,32 0,78 1,60 0,35 0,03 0,02 0,10 0,05 3,05 1,20 
1,20 0,85 0,40 0,70 0,02 0,01 0,10 0,04 1,72 1,60 
1,05 0,95 0,45 0,62 0,02 0,01 0,11 0,04 1,63 1,62 

PEDOLOGIA/279 

<~ 
I 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 1CXJAI+3 1CXJAI +3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mat % 

trocável 
Coloidal A1+3+S1 Al+3+ 52 

KCI pHB I pH7 pHB I pH7 pHB 1 pH7 pHBl pH7 

1,4 32,12 29,34 38.78 36,00 82 76 17 18 17 21 
5,6 24,18 20.46 29,85 26,13 40 35 19 22 50 59 
5,3 22,16 16.46 26,80 21 '10 37 29 17 22 53 66 
3,6 14,53 10,13 17,58 13,18 26 20 17 23 54 75 
2.4 12.41 8.40 14,13 10,12 18 13 12 17 58 60 
1,2 10,54 8,57 12,17 10,20 14 12 13 16 42 43 

PERFIL N" 181 

Classifi~ação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa :Piinthaquox 

Localização - Municlpiq de Luci ara, Estado de Mato Grosso, a 11 O km da Agropecuária 
Suiá-Missu em direção n.orte Lat 10°49'S e long 51 °36'WGr Folha SC 22-Y-B 

Situação, declividade e erosão - Centro de planície com O a 2% declive e erosão nula 

Material originário - Sc~dimentos do Quaternário 

Relevo - Plano 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 

A3g 

81pl 

821 pl 

822pl 

0-1 O em; cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1 ); franco; fraca a moderada pe
quena e média granular; macio, !riável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara 

10-2 5 em; cinzento-bn;nado-cltuo ( 1 OYR 6/2) mosqueado pouco, peque
no proeminente, verme!ho (1 OR 5/8); franco-argiloso; fraca pequenR e 
média granular; macio, firme, p1âstico e pegaJOso; transição graduai 

25-55 em; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2), mosqueado comum, pe
queno e proeminente, vermelho ( 1 OR 5/8); franco-argiloso; maciça; ligeira
mente duro, firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

55-80 em; cinzento-claro (1 OYR 6/1), mosqueado abundante, pequeno 
médio e proeminente, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); argila; maciça; li
geiramente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 

80-1 50 em; coloração variegada, composta de cinzento ( 1 OYR 6/1), ver
melho (2 5YR 4/.Bf, vermelho (10R 4/81 e vermel~o-brunado (10YR 6/81; 
franco-argiloso; mactça; duro, firme, muito plástico e muito pegajOso 

Análises Físicas e Químicas Lab : SUDESUL (6 215-6 2191 

Horizonte GranLilometna % 

Areia Areta grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Símb 20 2 2 o 2 grossa 0,5 0,251 O, 2 I o 2 ero 

em em 2 1 1 0,512-0,2 0,25 o 1 0,02 o 05 
mm mm mm 

mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 1,1 2,1 8,9 4,5 11,5 46,0 26,7 
A3g -25 o 50,0 1,8 2.4 8,0 2,9 7,7 38,1 21 ,2_ 
81pl -55 o 47,8 1,5 3,1 8.4 2,8 6,1 37,6 18,7 
821 pl -80 o 23,2 2,4 4,1 10,2 3,0 5,6 37,6 14,9 
822pl -150 o 18,6 1,5 3,2 9,8 4,0 8.4 42,1 24,5 

Granulometria % Ataque 

Are•a Grau S•lte por H2so4 % 
S1lte Arg1la lO 05 muito fina Argila de fio 

<O 002 natural culacão o 0021 
o 1 o 05 21 o 02 

% 
% --- Si0 2 

mm Arg1la A1 2o 3 Fe203 o 05 0,002 o 002 
mm mm mm 

16.4 42,6 23,3 21,8 4,9 78 1,95 
14.4 31,3 14.4 39,5 9,5 76 0.79 
13,6 33,3 14.4 39,(; 10.4 74 0,84 
10,0 33,9 11,2 41 ,O 11.4 72 0,83 
17,2 28,0 10.4 37,7 4,2 89 0,74 

pH11 :11 
A12 o 3 Carbo 

H20 I KCI 

Ki Kr --- natos c N MO C iN 
Fe 2 o 3 % % % % 

o 4,9 4,3 4,0 0,34 6,90 i1 
o 4,9 4,2 1,0 0,11 1.72 9 
o 5,0 4,2 0.4 0,06 0.70 7 
o 5,2 4,1 0,2 0,04 0,34 5 
o 5,2 4,0 0,1 0,03 O, 17 3 

280/PEDOLOGIA 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I NH4 I NH4 I HCI NH4l HCI NH4 KCI 
OAc KCI OAe KCI OAe OAe OAc e HCI 

0,24 O, 19 0,06 0,06 0,17 O, 15 0,02 0,02 0.49 0.42 
0,20 O, 18 O, 12 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0.40 0,31 
0,20 O, 12 0,10 0,08 0,05 0,05 0,04 0,02 0,39 0,27 
0,20 O, 13 O, 12 0,06 0,05 0,03 0,04 0,03 0.41 0,25 
0,22 O, 14 0,10 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,41 0,27 

Complexo sortivo mE/1-00g 

T v 1CXJAI '3 1CXJAI + 3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mat % 

trocável 
CoiQ1dal AI+3+S1 Al 1 3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 j pH7 

1,5 17,53 14,94 18,02 15,43 83 71 3 3 75 78 
2,6 12,61 9,68 13,01 10,08 33 26 3 4 87 89 
2,8 12,10 9.71 12.49 10,10 32 26 3 4 88 91 
3,2 11,63 8,91 12,04 9,32 29 23 3 4 89 93 
3,2 10,18 8,59 10,59 9,00 28 24 4 89 92 

PERFIL N " 252 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa abruptica A modera
do textura arenosa/média P!inthaquult 

Localização - Município de Cristalândia, ilha do Bananal, Estado de Goiás Lat 11 o 27'S 
e long 50" 1 8'WGr Folha SC 22-Z-C 

Situação, declividade e erosão - Centro de planrcie de inundação com O a 2% de declive 
e erosão nula 

Material originário - Sedimentos do Holoceno Aluvionar Quaternário. 

Relevo - Plano 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A1 

A2 

81g 

821 pl 

822pl 

0-1 O em; preto ( 1 OYR 2/11; franco; fraca pequena granular; macio, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

10-25 em; cinzento muito escuro {1 OYR 3/1 ); franco; fraca pequena gra
nular; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

25-55 em; cinzento (10YR 5/1), mosqueado comum, pequeno e médio e 
proeminente, amarelo-pálido (2 5YR 7/4); franco-argilo-arenoso; maciça; 
macio, friável, ~igeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual 

55~85 em; cinzento (10YR 6/1), mosqueado comum, pequeno e médio e 
proeminente, amarelo-p:;lido (2 5YR 7/4) e pouco pequeno proeminente 
vermelho (2 5YR 5/8); franco-argiloso; maciça; ligeiramente duro, friável, 
ligeiram~:mte plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

85-160 em; coloração variegada, composta de cinzento (7 5YR N6/l, 
-<Jmarelo-avermelhado (7 5YR 6/8) e vermelho-amarelado (5YR 5/8); fran-
-Co; maciça; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Obs : presença de lençol freático aos 40 em 

Análises Físicas e Químicas Lab: SUDESUL(6 593-6.5971 

Honzonte Granulometria % 

Are1a Are1a grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Simb 20 2 2 o 2 grossa 0,5 o,25l o 2 lo 2 em 

2 1 1 0,512-0,2 o 25 o 1 o 02 o 05 em em mm mm 
mm ;'t'lm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,1 0.4 ~.5 3,2 17,1 53,0 37,5 
A2 -25 o o 0,3 1,2 12,9 7,4 22,9 61,1 43.4 
81g -55 o o 0,2 0,6 4,0 2,5 12,0 57,5 41,6 
821 pl -85 o o 0,3 0,5 3,5 1,9 13,0 57,3 37,3 
822pl -160 o o 0,4 1,5 4,2 1,8 10,8 57,8 39,8 

Granulometria % A~.,que 

Areia Grrlu Silte por HiS04 % 
Silte Argila (0,05 muito fina Argila de tio 

<O 002 natural culação 0,0021 
0,1- 0,052l 0,02 i!tm % --- Si02 AI203 Fe204 % Argila 0,05 0.002 0,002 
mm l}!m mm 

22,2 44,2 28,7 12,8 1,2 91 3.45 
24,5 36,8 19,1 6,9 0,6 91 5,33 
30,3 28,2 12,3 26,2 4,2 84 1,08 
25,1 30,6 10,1 28,6 6,9 76 1.07 
29,5 30.4 12.4 25,6 4.4 83 1.19 



pH(1 :11 
At2o3 Coubo-

H 2o I KCI 

I(; Kr --- NIOS c N MO CIN 
Fe203 %- '!(, ~ '!(, 

.O 4 ,8 4,6 7,0 0.59 12,07 12 
o 5,0 4,7 4, 7 0.46 8,10 10 
o 5,4 4.2 0,7 0,08 1,21 9 
o 5,4 4 ,2 0,3 0 .04 0,52 B 
o 5 ,6 4.7. 0 , 1 0.03 0.17 3 

COMI)IO,V> sm«•vu rnf /1 OOg 

ca•2 M9 ·2 K' H;,. SI S2 

NH4 I NH4 I ~H I NH4 1 NH4 KCI 
OAc 

KCI OAc I(CI O,tl~ HCI OAc t-ICI OA<: ~ HCI 

o. 70 0,60 0,20 0 .18 0,42 0.26 0,04 0.03 1,36 1,07 
0.12 o, 11 0.03 0,03 0 .16 0.09 0,02 0 .02 0.33 0 , 25 
0.22 0, 20 0 ,28 0.23 0.04 0.03 0,02 0.02 0,56 0,48 
0,40 0,38 0.67 0,58 0.03 0 .02 0 ,02 0.01 1. 12 0,99 
0.67 0.65 0.30 0,28 0.02 0.02 0 ,02 0.01 1,01 0,96 

ComptP.xo $0f(;vo tnt'/100y 

1 v I(X)AI +3 100AI+3 
..... 3 AcideJ 

T Mal. % 
ltocAv~l 

Colo.dal A1•J.s1 ~ 

KCI ot-taJ oH7 pH8 l pH7 pH8 I pH7 pH8 l pH7 

0.2 30.30 20.28 31 .fia 2 1.64 247 169 4 6 13 16 
0.2 25.18 16,67 25.51 1 1.00 370 246 1 2 38 44 
0.9 7.54 5.:18 FI, 10 5,84 :i1 7.3 7 10 62 65 
1. 1 5.41 4.06 6.5~ 5. 18 23 18 17 22 60 53 
1 ,0 5.10 4,08 6.11 5.09 24 20 17 20 50 51 

3.4.2. 12 - Solos Hidromórficos Gleyzados eutróf icos, distrófi · 
cose álicos 

São solos pouco desenvolvidos, sob grande influência do lençol 
freatico prOxtmo á superfície, ou mesmo nesta, pelo menos em cer· 
ta época do o no, condicionando redução de ferro e aparecimento de 
cores gleyzadas dentro de 60 em da superfície. A ssim sendo, osso
los que se desenvolvem nestas condicões apresP.ntam perfis com 
seqüência de horizontes do tipo A e Cg e raramente Ag e Cg, os 
quais geralmente são subct•vididos. 

•Com base nos teores de carbono e matéria orgânica e na profun
didade e cor do horizonte A, foi possível diferenciar o Gley Pouco 
Húmico do Gley Húmico, possuindo este maior teor de matéria orgâ· 
nica e carbono, e conseqüentemente cores mais escuras. 

São pouco perrneéveis, imperfeitamel'lte a rnal drenados, com 
v alores variáveis de sa t1,raçco e soma de bases e saturacão com 
aluminio. Os solos eutrOfil;os ;;pres;<~'ltam média a <~l ta saturação e· 
soma de bases, sendo i>aixos o~, valores de alumínio trocável. Nos 
solos distrOficos. a saturacão dE! bases é inferior a 50%. com varia
ções muito granaes quantrJ à saturação com aluminio trocável. sen· 
do porém sempre inferior a 50%; já nos solos oe caráter áfico esta 
saturação é superior a 50%. 

O horizonte A ou Ag J'lOSsui coloroção bruno-acinzentado-escuro 
a cinzento m1Jito escoJro no n;atiz 1 üY R; espeMura em torno de 25 
a 35 em. textura vafiando (l Ef fr<'I 'W'J··Siitoso a argila; estwturu fra·.~a 
pequena granular c rnacic,:a; cons1stên.:;ia muito friável a firme, não 
pléstico a muito plástico $ não pFJ\Jajoso a muito pegajoso. 

O hcrizonte Cg po~su i es pcssc:u~~ que varia dn 60 a 130 crr; co· 
loração acinzentada nos matiz. os l OYR e 2. 5 '{ êlp:osentundo mos
Queados ('le cores amarelada e arr:MP.io-av&rmelhada nos matizes 
1 OYR a 5'r'R e 2 .5Y, ocorrendo oiQuma~ vezes coloração variegad14. 

Estão situados ao longo dos rics Xingu. A raguaia, Tocantins e 
seus afluent es, assoc:iados aos Solos .ã.:uviai:; !ll!:tróficos. t ateritas 
Hidromorfica:: distróficas e L..nosso!os Verme!ho-Amareios di~ t:ól i· 

cos plint:cos, n na ilha do Banan<~l :··orl'o componentfls sllhdom!n c:· •. 
tes associados ::'!s LatN itaf Hio:Jrn;-n(• fi<;é!S distl'é:h C<lS. li';:<.!;; · !•i\. 
Vcrmelho-Ar:"'an~IO !'i d i~ trófk;t~ S ~:Hr~~i ·:~t:: S e ca,·n bi !'~OI \;..:) (~~}:~ :·r:fk~{~.~::. 

São f'lr:g~nados 'j r.: ~•.: \':!irr,~n"'os ;;..:- ~~ok'~.::éno ~(\ luvi ()Hêf fi".:~ · .. ~n~~~tt~!'~· 
~.-~o p~rfçr.o () ·.;atr·:·n ::.:: .: ··: \.·cr;or.tta::~ st· r:ob~fto.'"'~S oor ~l0n:sü~. For 
mi1çõe~ F~!or . .:;l,a:; ~ co~t.tlh"> Savana/f..icreste. n~s plantc ic~.; a~tr ... ~ait. 3 
Sav,": · ·'a ilha cio 8ananaL t!m r'.!levo pia··. 1 

Na correlação tentatíva com a classificação amerícana da 197 5, 
estes solos foram enquadrados no grande grupo Tropaquept. 

PERFIL N. • 54 

Classificação ·· Gley P01.1CO t-lúnlk:O • fico argila de ativtdad& bafxa A moderado textura ar· 
gilosa. Tropsquapt. 

Loc~Uzação ·- Margem esquerda do •lo Arsgu8ia, munictpio cie Santa.,a dô Ar~gv<tia, Es· 
lado ~o P&rá. Lat. 8•50'S e long, 4 9•37'WGr. Folha SC.22· X·A. 

Sltuaçao. decliv;dade e eros~o - Local pleno com O a 2% de declive e erosão nu!~. 

Mat~~triol originário - Sedimentos areno-argiiosos do 1-folocE\no. Ouatefn~rio. 

Relevo -· Plano. 

O•omaA•m - Mal drenado, 

Cobertu.ra vegetal - Conrato Savan.a/florêsta. 

A 1 0·20 em; bruno ( IOYR 513): tranco ·argilos<>; fr•c• O<~<tuene granular; friA· 
vel, plástico a pegajoso: trensiç3o clara. 

A3 20 45 em; btuno 11 OYA 6i3); argila; fraca peQuen3 9ranuler: friével, ffi\Jito 
olásticoe muito pegajoso; transição clara. 

Clg 45-70 em: cinzemo·brunado-claro f10YI'I 6121 , mosqueado comum, mé· 
dio e proeminente, vermelho t2.5YR 4/8); argilA; maciça; firme, muito 
plástico e muito pegajoso; tnmsiçio graduaL 

C2g 70·100 cn'; cinunto•brunado-c1aro fiOYR 6/2). mosqueado comum, mé· 
dio c proeminente, vermelho 12.5YI'I4i8) e p<>uco poqueno difuso amarel<>
bruf>ado (IOYR 6181: lltgne; maciça : firme, muito pi~Stioo o muito pegajO· 
so: tta nsição gtadual. 

C3g 1 00·140 em; cinrento-blunado-ctaro ( 1 OYR 6i 2l. mosqueado pooco. pe. 
queno a distinto, amate•o~brunado ( l OYR 6i8,. comum m6dío proeminAnte 
vermelho 12.5Yil418) e pouco pequeno proeminente wrmelho 11 OR 4181; 
~rgila; maciça; firme. muito plástico e muito pegajoso. 

L~h. : SUOESUL!7. 161-7,1651 

1-Cur,~on<e Granulomeuia % 

Arei;:t Ateia y•o~sa Are1a ,.reiCJ fina 

Plof. Calhau Case muito m~a 
S;mb, 20-2 2 0. 2 grossa 

1-0,512·0.2 
0. 5· 0. 25· I 0 .2 

1

,0.2· 
tm 0 . 1 0.02 0.05 .em em 2-t 0 . 25 

mm mm mm 
mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 3, 1 6,3 16,1 5,6 6 .2 29,3 13,1 
A:! ·45 o o 2.3 5,3 12.3 4 ,0 4 ,5 23.8 11 'I 
C1 A 70 o o 4.1 5 ,8 14,0 3, 5 4.2 17, 5 8,2 
C2g -100 o o 4,f? 8.1 17,4 4, I 5 ,1 2 1 .5 12,1 
C3g ·140 o o 4, 9 11.3 22,8 5.5 6.0 22, 2 11 .2 

GfCII"'ulometri.a %o Ataque 

A JI13 Gri!lu Sdte oor H2S04% 

muito '•na 
Sille 

Argila Argllo de fie>. 
(0.05· 

-~0.002 
natural 

culac~o 0.0021 
0 .1· 0,05+002 '*' % --- Sí02 At203 Fe203 mm A<gila 0 ,05 0.002 0.002 
m m mm mm 

e.o 36 4 ='0,2 34.4 11. 1 68 1,07 
7 . ~ 7!l ,S ·10A 4 7.5 D.5 72 0,60 
4 .G 18.9 9.6 5A.9 7,7 B7 0,.32 
7 .7 17.9 8 ,5 52.6 3.2 94 0,.34 
6,:; 12,7 1 .7 5 3,3 1 2.8 76 0 .24 

pH[l :11 
AI203 Carbo. 

H20 I KCI 
1: • I( r ----naws c N MO C.-'N 

F•203 % ~ .. % % 

o 4 , 9 3,7 1.4 0.14 2 .4 I lO 
o 5.0 3 ,8 0.7 0,08 1, 21 !! 
o 5,2 3 . 7 0.4 0 .0 & 0.69 s 
o 5,4 3,8 0.1 0,01 O, 17 10 
o 5,3 3 .8 0,1 O,Ci 0.17 1C 

1 /.5 0.80 C,fiO ( J .~l (),08 () ()8 0 .02 rt,OJ 1.85 1, 3 1 
ü.Sü iJ. 70 0.50 l1, 40 l' 0 2 0,.()4 0,01 0,1!2 1.'3 '3 1.16 
(), 5:2 (1. 43 o 43 0,4- i (":('2. C.l12 ,) ,01 0,() 1 \.•.98 0.87 
:) .95 083 0,40 0. 4 0 0 .03 0 .'13 0 .0'1 ( •,C"'l 1,'39 1.27 
1 . o~ 0 .91 0 ,78 (),68 C. 1)3 0 .03 o 01 0,(\ 1 1 87 1. 63 

Pt-:,!OLOGIA'23 ~ 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 1CXJAI' 3 1CXJAI' 3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mat % 

trocável AI 1 3, S1 AI t3, S2 Colo1dal 

KCI pHB I pH7 pHO I pH7 pHB I pH7 pH81 pH7 

1,2 10,83 7,86 12,68 9,71 37 28 15 19 39 48 
1.4 9,84 7,00 11,17 8,33 24 18 12 16 51 55 
2,3 10,18 9,02 11,16 10,00 19 17 9 10 70 73 
1,7 7. 74 5.79 9,13 7,18 17 14 1 5 19 55 57 
1,8 6,58 4,26 8.45 6,13 16 12 22 31 49 52 

PEnFIL N o 85 

Classificação - Gley Pouco Humico álico argila de atividade baixa A i-r.oderado tex::.;ra ar
gilosa Tropaquept 

Localização - Margem ~:;~eita do rio Xingu, municfpio de Luciara, Estado de Mato Grosso 
Lat 9°58'S e long 52'50'WGr Fo'c.a SC 22-V-C 

Si~~~ação, declividade e eroS:::So - Borda de terraço com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Sedimentos argilosos do Holoceno Quatem~r\o 

Relevo - Plano 

Drenagem - Mal drenado 

Cobertura vegetal - Savana A~~órea 

A1 

A3 

C1g 

C2g 

C3g 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYR 3/2); argila; maciça; friá
vel, plést:co e Regajo~o; transição gradual 

20-30 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3); vrgiln; maciça; friável, plástico e pe
gajoso; transição gradual 

30-50 em; cinzem.o-brunado--claro {10YR 6/2); argiln; maciça; muito friá
vcl, plástico e muito pegajoso; transição difusa 

50-80 em; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2); argila; maciça; muito friá
vel, plástico e pegajoso; transição difusu 

80-1 00 em; cinzento-brunado-claro ( 1 OYR G/2); argilu; rr.aciça; muito friá
vel, plástico e pegajoso 

Análises Físicas e Q;;ir.·ucas 
Lab · SUDESUL 16 480 6 4841 -Honzonte Granulometria % 

Areta Areia grossa Areia Areia ílna 

Pro f Calhau Case muito :-r.édia 
Sirnb 20-2 2 0,2 grossa 0,5- 0,251 0,2 ,,0.2 em 1-0,512-0,2 em em 2 1 0,25 O, 1 O 02 O 05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,0 0,4 1,1 0,5 3.4 26.7 17.7 
A3 -30 o o 0,0 0,4 0,7 0,1 4,2 28,5 17,8 
C1g -50 o o 0,4 0,1 1,0 0,2 4,4 33,6 22.7 
C2g -80 o o 0,4 0,2 1,5 0.4 6,6 39 .. 9 25,3 
C39 -100 o o 0.4 0,6 2,0 0,5 5,5 41,4 29,0 ___ ,_ 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Si! te por H2S04 % 
Silte Argila 10,05 muito fina Argila de fio-

<0,002 natural 
culação 0,0021 

o 1 0,052t 0,02- % -
0,05 

mm % Argila Si02 AI203 Fc203 0,002 0,002 
mrn mrn mm 

14,5 35,0 26,0 46,2 15,6 66 0,76 
13,8 33,0 22,3 48,5 17,6 64 0,68 
18,6 28,6 1 7.7 47.7 18,3 62 0,60 
19,2 29,1 14,5 44,1 22,0 50 0,66 
24,0 26.7 14,3 42,3 20,1 52 0,63 

---
pH11:11 

AI203 Carbo 

H20 I KCI 

Ki Kr --- natos c N MO CIN 
Fe203 % % % % 

o 4,9 4,3 3,2 0,21 5,50 15 
o 5,1 4,3 1,6 0,11 2, 75 15 
o 5,1 4,3 0,6 0,06 1,03 10 
o 5,2 4,2 0.4 0,04 0,69 10 
o 5,2 4,2 0,3 0,03 0,52 10 

282/PEDOLOGIA 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+ 2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH4l Cl NH4 I NH 4 KCI 
OAe OAe KCI OAe H OAe HCI OAe e HCI 

0,20 0,24 0,10 0,09 0,16 0,13 0,05 0,04 0,51 0,50 
0,20 0,19 0,09 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,42 0,36 
0,18 0,14 0,31 0,26 0,04 0,03 0,07 0,03 0,60 0,46 
O, 15 0,12 0,32 0,28 0,03 0,02 0,04 0,02 0,54 0,44 
0,12 0,12 0,30 0,28 0,02 0,02 0,03 0,01 0,47 0,43 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 1CXJAI +3 1CXJAI +3 

AI+ 3 trocável T Mat % 
AI+3+S1 ~ Coloidal 

KCI pHB I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHB T pH7 

3,2 19,58 14.49 20,09 15,00 43 32 3 3 86 86 
3,2 15,72 12,01 16,14 12.43 33 26 3 3 88 90 
3,4 13,10 10,58 13.70 11,18 29 23 4 5 85 88 

4,6 12,00 10,67 12,54 11,21 28 25 4 5 89 91 

5,2 12,53 9,69 13,00 10,16 31 24 4 5 92 92 

PERFIL N o 91 

Classificação - Gley Pouco Humico .Jlico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/méCia Tropaquept 

Localização - Margem direita do rio Xingu, ,;;v;~icípio de Luci ara, Estado de Mato Grosso 
Lnt 9"47'S e lon9 52°39'WGr Folha SC 22-V-C 

Sitrnção, declividade e erosão- Locar plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Sedimentos do Holoceno Quaternário 

Relevo - Plano 

Drer~"gem - Mal drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta 

A1 

A3 

C1g 

C29 

C39 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco-arenoso; 
fraca pequena granular e grãos simples; friável, não plástico e não pegajo
so; trar'l::;.ição gradual 

20-40 em; bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; muito friável, não plá~;tico e não pegajoso; transição clara 

40-60 em; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2); franco-arenoso; maciça 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tr~nsição gra
dual 

60-100 em; cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2), mosqueado pouco, pe
qtJeno e difuso, arT.arelo-brunado ( 1 OYR 6/6); franco-a~c-noso; maciça; 
fTluito friCovel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual 

1 00-1 30 em; cinzento-brunado-c'.:3fO ( 1 OYR 6/2), mosqueado pouco, pe
queno e difuso, amarelo-bruna do ( 1 OYR 6/6); franco-arenoso; maciça; 
friável, ligeiramente plástico e !i·.~eiram~~nte pegajoso 

Análises Físicas e Químicas Lab · SUDESUL 16 485 6 4891 

Horizonte Granulometria 0/o 

A.reia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Símb 20 2 2 0,2 grossa 0,5 

o.251 o:ili em 
2 1 1 0,5,2-0,2 0,25 O, 1 0,02 O 05 em em 
mm 

mm mm 
mm mm mm mm 

A1 0-20 o o o 0,1 1,0 0,5 30,9 74,1 62,0 
A3 -40 o o o 0,1 0,5 0,3 25,7 76,5 65,4 
C1 g -50 o o o 0,0 0.4 0,0 29,5 78,0 63,3 
C2g -100 o o o 0,0 0,1 0,0 25,0 76,9 64,4 
C3g 130 o o ' o 0,0 0,1 0,0 32,4 79,2 68,8 

Gr~tnulometria % Ataque 

Areia Gr;:>u Silte por H2S0 4 % 

muito fina 
Silte Argila 10,05 Argila de /lo 

<0,002 natural culação 0,0021 
o 1 0,05+0,02- mm % 

% --- Si02 Al2o3 o 05 0,002 o 002 Argila Fe203 

:"'l"!m mm mm 

31,5 24,2 12,1 12,8 4,4 66 1,89 
39,8 20,5 9.4 13,6 2,8 79 1,51 
34,2 21,1 6.4 15,2 5.7 63 1,39 
39,5 19,3 6,8 16,2 7,5 54 1,19 
36,5 16,0 5,6 15,1 5,1 66 1,06 



pH11: 1l 
AI203 Carbo-

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe203 % % % % 

o 4,1 4,3 2,1 0,14 3,61 15 
o 4,7 4,5 1,0 0,06 1,72 17 
o 5,1 4.4 0,3 0,03 0,52 10 
o 5,0 4.4 0,3 0,03 0,52 10 
o 5,5 4.4 0,2 o,o2 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAc OAc OAc OAc HCI OAc e HCI 

0,25 0,23 0,18 0,18 O, 17 0,10 0,07 0,02 0,67 0,53 
0,15 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08 0,03 0,02 0,35 0,33 
0,15 0,13 0,09 0,08 0,07 0,08 0,03 0,01 0,34 0,30 
O, 16 0,12 0,06 0,05 0,06 0,07 0,03 0,01 0,31 0,25 
o, 17 0,12 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,01 0,29 O, 19 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100AI+3 100AI+3 
AI+ 3 

trocével T Mat % 
Al+3+ 51 A1+3rs2 Coloidal 

KCI pH8 _I pH7 pHB I pH7 pHB I pH7 pH8 I pH7 

1,5 6,0 9,3 11.20 7,24 88 57 6 9 69 74 
i.o 4.4 6,8 7,89 5,18 58 38 4 7 74 75 
1,0 7,6 8,9 4.46 3,81 29 25 8 9 75 77 
0,9 6.4 9,1 4,84 3,42 30 21 6 9 74 78 
0,9 6,6 9.4 4.41 3,1 o 29 21 7 9 76 83 

3.4.2. 13 - Areias Quartzosas Hidromórficas álicas 

São solos minerais, areno-quartzosos, ácidos, profundos, e de ferti
lidade natural muito baixa; possuem drenagem deficiente em conse
qüência do nível elevado do lençol freático, o que ocasiona um cará
ter de hidromorfismo evidenciado pelas cores acinzentadas e pre
sença de mosqueados no horizonte C 

Apresentam seqüência de horizontes A e C, geralmente subdivi
didos em A 1, A3, C 1, C2 \l C3, respectivamente. A profundidade 
varia de 120 a 170 em. 

O horizonte A possui espessura em torno de 30 em, e coloração 
bruno-escuro no matiz 1 OYR; textura areia ou areia franca; não há 
formação de estrutura, apresentando-se constantemente em grãos 
simples; a consistência quando úmido e molhado é solto, não plásti
co e não pegajoso, respectivamente; a transição para o horizonte C 
é gradual ou difusa. 

O horizonte C, de espessura em torno de 140 em, possui colora
ção com predominância do bruno-claro-acinzentado, apresentando 
mosqueados normalmente amarelos; textura areia ou areia franca; 
como no horizonte A, não forma estrutura, tendo na maioria dos ca
sos a presença de grãos simples e raramente um aspecto maciço; a 
consistência do solo é solto, quando úmido, não plástico e não pe
gajoso, quando molhado. 

Possuem saturação de bases (V). soma de bases (S) e capacida
de de troca de cátions (T) apresentando valores muito baixos e sa
turação com alumínio elevada, acima de 50%, conferindo-lhes oca
ráter álico. 

Estes solos desenvolvem-se a partir de sedimentos arenosos e 
estão associados ao Gley Pouco Húmico distrófico e Solos Concre
cionários álicos indiscriminados, ocorrendo com pouca expressão 
na área em estudo. 

3.4.2.14 - Areias Quartzosas distróficas e álicas 

Estão agrupados nesta classe solos areno-quartzosos que apresen
tam 95% da fração areia ou mais, constituídos por quartzo e/ou ou
fros minerais de difícil intemperização. Apresentam pouco desen
volvimeoto do perfil, com seqüência de horizontes do tipo A e C, e 
classes texturais areia e areia franca. São excessivamente drena-

dos, bastante suscetíveis a erosão, profundos, tendo nesta área 
profundidades superiores a 1 50 em em sua maioria. Possuem fertili
dade natural baixa e vários casos de saturação com alumínio alto, 
como as que ocorrem nas proximidades do rio Araguaia. 

O horizonte A, que corresponde ao epipedon ócrico da classifica
ção americana de solos, tem espessura média da ordem de 40 em e 
em alguns casos alcança 50 em, sendo na maioria dividido em su
borizontes. Apresenta cores bruna das nos matizes 1 OYR e 7. 5YR 
com valores e cromas variando entre 3 e 5 e 3 e 6, respectivamen
te. A textura é areia e com menor freqüência areia franca; se apre
senta em grãos simples, sendo poucas vezes constatada estrutura 
fraca pequena granular A consistência é solto, solto, não plástico e 
não pegajoso, quando seco, úmido e molhado, respectivamen~e. e a 
transição para o horizonte C é gradual ou difusa. 

O horizonte C, também dividido em suborizontes, tem cores 
mais avermelhadas que o horizonte A, no matiz 7.5YR e em alguns 
casos 1 OYR e 5YR, e mais esporadicamente 2. 5YR, sendo os valo
res e cromas mais elevados que os do horizonte A. A estrutura, 
quando existe, é fraca pequena granular, sendo em geral sem estru
tura, ou seja, em grãos simples 

A éonsistência quando seco, úmido e molhado é solto, solto, não 
plástico e não pegajoso, respectivamente, com transição difusa en
tre os suborizontes. 

Quimicaménte são pobres, com valores de soma de bases em 
torno de 0,30 mE/100 g e saturação de bases constantemente in
ferior a 30%, havendo variação apenas quanto a saturação com 
alumínio que em vários casos alcança valores superiores a 50%, e 
que lhes confere o caráter álico. 

Estes solos têm ocorrência restrita a regiões de relevo plano e 
suave ondulado, com cobertura de Floresta e Savana, e ocorrem as
sociados ao Latossolo Vermelho-Amarelo distrófíco textura média e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados textura indiscri
minada, originando-se de arenitos da Formação Pedra de Fogo. 

Na correlação com a classificação americana, correspondem ao 
grande grupo Quartzipsamment. 

PERFIL N • 64 
Classificação - Areia Ouartzosa distrófica A fraco Quartzipsamment 

Localimção - Miiniclpio de Presidente Kennedy, Estado de Goiás, a 20 km da BR·1 53 em 
direçãó a Tupiratins Folha SC 22-X-8 
Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Arenitos da Formação Pedra de Fogo 

Relevo - Plano 

D~~naó-em - Excessiva~nte drenado 

cObertura vegetal - sav'ana 

A 1 0-15 em; bruno-amarelado-escuro 11 OYR 3/41; a• e;,. grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição difusa 

A3 15-50 em; bruno-amarel~do-escuro 11 OYR 3/41; areia; grãos simples; sol
to, não plástico e não pe#oso; transição difusa 

C1 50-70 em; bruno-ama'ieledo-escuro (10YR 4/41; areia, grãos simples; sol
to, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

C2 70-11 O em; bruno-amarelado 110YR 5/61; areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; trans·ição difusa 

C3 110-160 em; bruno forte 17.5YR 5/61; areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso. 

Rarzes: poucas finas:~o horizonte A 1 

An61i;ses Flsicas e QuíMicas Lab · SUDESUL 16 742-6 7461 .. 
Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Calhau Case muito média 
Slmb. 20·2 2·0,2 grossa 0,5- 0,25-, 0,2-, 0,2-em em em 2·1 1-0,512-0,2 0,25 O, 1 0.02 0,05 

mm mm mm nim mm mm mm 

A1 0-15 o o o 1,6 49,1 34,8 49,6 48,3 45,7 
A3 -50 o o 0.1 2,1 46.4 35,3 47,0 50,7 47,7 
C1 -70 o o 0,1 1,5 49,9 34,2 48,1 47,0 43,4 
C2 -110 o o 0,0 1,2 55,9 36,8 42,6 41,0 36,4 
C3 -160 o ó 0,0 1,3 46,8 30,1 49,5 49,8 45,0 
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Granulometrta % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H 2so4 % 

Sllte Argila 10,05 mu1to fma Argila 
natural 

de fio 
0,0021 

<O 002 cul,:,ção 
o 1 0,05 21 o 02 

% =~o --- Si0 2 AI 203 Fe203 mm Argila o 05 o 002 o 002 
mm mm mm 

8,8 3,4 0,8 1,8 0.4 78 1,89 
9,6 3, 5 0,5 2.4 0,2 92 1,46 
9,4 4,1 0,5 2,6 0,9 65 1,58 

11 '7 4,9 0,3 2,8 0.7 75 1 '75 
10,9 5,0 0,2 3,2 0.4 88 1,56 

pH11:11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 

Ki Kr --- natos c N MO CIN 
Fe20 3 % % % % 

o 4.4 4,1 0,5 0,04 0,85 13 
o 5,5 4.4 0,4 0,03 0,68 13 
o 5,5 4,5 0,3 0,02 0,51 15 
o 5,8 4,6 0,2 0,02 0,34 10 
o 5,8 4,6 O, 1 0,01 O, 17 10 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

C a+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I Cl NH4 r NH4 KCI 
OAc OAc KCI OAc H OAc HCI OAc e HCI 

O, 12 0,08 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 O, 19 O, 14 
O, 15 O, 10 0,05 0,04 0,02 o 01 0,01 0,01 0,23 O, 16 
0,20 O, 14 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,27 O, 19 o 15 O, 13 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,22 O, 18 
O, 15 O, 12 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,22 O, 18 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

T v 100A1•3 100A1'3 
AI~ 3 

Acidez 
trocável T Mat % 

Coloidal Al 1 3+ S1 AI' 3, S2 

KCI pH8j pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

O, 1 3,09 2.42 3,28 2,61 182 145 6 34 42 
O, 1 2 56 1,77 2.79 2 00 116 83 8 12 30 38 
0,0 2,12 1 '16 2 39 1 43 92 55 11 19 o o 
0,0 1,07 o 68 1 29 0,90 46 32 17 24 o o 
0,0 1,08 0,62 1,30 0,84 41 26 17 26 o o 

PERFIL N ' 63 

Classificação - Areia Ouartzosa epiálica A fraco Ouartzipsamrr:ent 

Localil'ação -- Município de Guaraí, Estado de Goiás, a 39 km de Pedro Afonso em dire 
çào à BR 153 Folha SC 22-X:B 

Situação declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão praticamen
te nula 

Material onginário Arenitos da Formação Pedra de Fogo 

-Relevo - Plano 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Cc-bertura vegetal - Savana 

A1 

A3 

C1 

C2 

C3 

O 7 em; bruno amarelado escuro ( 1 OYR 4/4); areia; grilos simples; solto, 
não plást1co e não pegajoso; transição grildual 

7 35 em; verrnelho-amarel~do (5YR 5/8); areia; fraca muito pequena gra
nula~ e gr5os simples; solto, não plástico e niío pegajoso; transição difusa 

35 55 crn; 11errnelho amarelado (5YR 5/8); areia; fraca mu1to pequena gra
nular e ÇJrãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

55 90 em; vermelho (2 5YR <1-/8); nrcia; fraca pequena e muito pequena 
nranular e grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transicão difu
sa 

90-150 crn; Vf~rmelho (2 5YR 4/8); areia franca; fraca pequena n muito 
pcquenn ~Jranular e grão::: simples; solto, não plástico e não pegajoso 

Haí?es· con11ms finf1S no )1orizontc A 1 e poucas no horizonte A3 

2fHIPEDOLOGI!\ 

Análises Físicas e Químicas Lab · SUDESUL 16 728 6 7321 

Horizonte Granulometria % 

AreJa Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Calhau Case muito média 
Símb 20 2 2 o 2 0,5 

025r2 r2 
grossa 

1 0,5,2-0,2 em 
2 1 0,25 o 1 0,02 o 05 em em mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-7 o 34,6 0,2 1,5 40,5 33 1 42,0 54,5 50,8 
A3 -35 o 34,6 O, 1 0,5 29,1 21,0 55,2 6 5.4 61.4 
C1 -55 o 34,6 0,2 O, 7 25,1 19,5 50,6 68 7 64,5 
C2 -90 o 34,6 0,2 0,6 28,2 20,9 50,0 63,1 58,3 
C3 -150 o 34,6 O, 1 0,9 28,2 22,6 43.4 61,2 55,2 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por H 2so4 % 

Silte Argila (0,05 mu1to fina Argila de fio 
<O 002 natural culacão o 0021 

o 1 00521002 
% --- SiOz AI203 Fe 2o3 mm % Argila 0,05 o 002 0,002 

mm mm mm 

14,5 5,3 1,6 3.4 0,2 94 1,56 
13.7 5,4 1,4 4,1 0,1 98 1,32 
18,6 5,3 1,1 5,1 0,3 94 1,04 
14,8 6.4 1,6 7' 1 0,5 93 0,90 
16,4 8,0 2,0 8 6 O, 1 99 0,93 

pH11.11 
AI203 Carbo 

H2o I KCI 

Ki Kr --- natos c N MO CIN 
Fe 2o3 % % % % 

o 4,8 4,2 0,4 0,03 0,68 14 
o 5,0 4 5 0,2 o 02 o 34 13 
o 5,5 4 7 O, 1 0,01 O, 17 14 
o 5, 7 4,9 O, 1 0,01 O, 17 13 
o 5,5 4,9 O, 1 0,01 o 17 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a -t 2 Mg+2 K t Na+ S1 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI 
OAc KCI OAc OAc OAc HCI OAc e HCI 

0,24 0,20 0,06 0,06 0,03 0,02 0,01 o 01 0,34 0,29 
o 12 0,08 D,03 0,02 0,02 o 01 0,01 0,01 O, 18 O, 12 
0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 o 01 o 01 0,01 O, 12 0,09 
O, 10 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 O, 18 O, 14 
O, 15 O, 12 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 o 01 0,23 O, 17 

Complexo sortlvo mE/ 1 OOg 

T v 100AI' 3 100AI' 3 
AI t 3 

Acidez 
T Mat n;,, 

A1 1 3~ S 1 AI t 3 t 52 trocável 
Colo1dal 

KCI pH8 I pH7 pHB I pH7 pHB I pH 7 pHB I pH7 

O, 1 2 04 o 98 2,38 1,32 70 39 14 26 22 26 
0,2 1,06 0,25 1,24 0,43 30 10 15 42 52 63 
0,2 0,52 0,28 0,64 0,40 13 8 19 30 62 69 
0,1 1 03 0,62 1,21 0,80 17 11 15 23 35 42 
o 1 0,63 0,2 7 o 86 0,50 10 6 27 46 30 37 

PERFIL N o 150 

Classificação - Areia OuartLosa álica A fraco Quartzip.';amnwnt 

Localização Município de Porto Nacional, Estado de Goiás, a 50 km de Tocantínia em 
direção a Porto Nacional Folha SC 22 X-D 

Situação, declividade e erosão-- Plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material orioinário - Arenito formaçtio Pimenteiras Devoniano 

Relevo Plano 

Drenagem Excessivamente drenado 

CobertUlo vegetal - S3vana 

A1 0-7 em; bru11o escuro {1 OYR 3/3); areia; grãos sirnples; solto, não plástico 
e não pegajoso; transição gradua! 



A3 

C1 

C2 

C3 

7 20 em; bruno-am<Hclado (10YR 5/6); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

20-50 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8); areia franca; grãos simples; sol
to, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

50-.~0 em; bruno amarelado (1 OYR 5/8); areia franca; grãos simples; sol
to, ~:ão plástico e não pegajoso; transição difusa 

90-150 em; amarelo-avermelhado {7 5YR 6/8); areia franca; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso 

Análises Fisicas e Oufmicas Lab: CES 11 991-1 9951 

Horizonte Comp granulométrica ltfsa)% 

Areia Areia Areia Areia 
Areia muito Silte Pro f muito média fina ' Areia Argila 

Simb grossa fina 0,05 em grossa 1 o 5 0,5- 0,25 2 0,05 <O 002 010 o 002 2-1 mm 0,25 0,10 mm mm 
mm mm mm 0,05 mm 

mm 

A1 0-7 1,1 5,8 33,5 35,0 14,5 89,9 4,0 6 1 
A3 -20 1,5 6,0 29,8 36,5 15.4 89,2 4,2 6,6 
C1 -50 1 6 5,5 22,8 . 37 5 11 2 84 6 74 8,0 
C2 -90 2,3 7 9 30 6 32,1 12,1 85,0 5,8 9,2 
C3 -150 3,8 7,8 24,2 32 8 13 6 82,2 8,0 9,8 

Grau pH Óxido 
Argila 

de de Ac total fio Silte c MO ferro P0 4 
3 

natural -- (CaO Ael 
cuia Arg1la % % livre mE/1 OOg 

% H20 KCIN mE/1 OOg 
ção Fe203 
% % 

4 2 31 0,66 3.7 3, 7 o 5 0,86 0,8 0,03 2.70 
56 15 0,64 3 7 3 7 0,3 0,52 0,5 0,02 2 00 
60 25 o 93 4 o 3 9 0,2 0,34 0,5 0,01 1 60 
6,0 35 0,63 4,2 3,9 o 1 o 17 0,7 o 01 1,58 
2,0 80 0,82 4,3 3,9 o 1 O, 17 o 7 o 01 1,26 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ 21 Mg' 21 K + I Na+ I I I AI+ 3 T CTC 
v 100A1+3 

s H+ % A1+3+s 

0,30 0,17 0,08 0,02 0,57 0,23 0,59 3 27 17 51 
0,12 0,05 0,04 0,01 0,22 o 04 0,69 2,22 10 76 
o 12 0,02 0,04 o 02 0,20 0,06 0,60 1,80 11 75 
0,15 0,02 0,03 o 02 0,22 0,07 0,59 1,80 12 73 
O, 15 0,02 o 05 0,02 o 24 0,10 0,51 1,50 16 68 

3 4 2 1 5 - Solos Aluviais distróficos 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, não hidromór
ficos, formados através da sobreposição de camadas sedimentares 
muito recentes, geralmente referidas ao período Holoceno, o que 
origina um solo apresentando um horizonte superficial A sobre hori
zontes C, de camadas estratificadas de natureza bastante hetero
gênea 

Ocupam normalmente locais planos e baixos próximo a rios ou 
córregos, que são responsáveis pela deposição dos diversos sedi
mentos Apresentam constantemente uma cobertura vegetal de 
Floresta Aberta Aluvial e Formações Pioneiras 

O horizonte A, frequentemente do tipo moderado, apresenta es
pessuras que variam de 1 0-30 em e cores brunadas no matiz 1 OYR 
A textura varia de franco-arenoso a f1anco e a consistência é nor
malmente friável quando úmido, não plástico e ligeiramente plástico 
e não pegajoso e ligeiramente pegajoso, quando molhado A transi
ção para o horizonte C é plana e clara ou abrupta 

O horizonte C, com espessura variando em funcão do numero de 
camadas, tem caracterísh;as bastante heterogêneas em conse
qLiência da diversificação dos sedimentos que o originaram Apre
sentam cores claras, principalmente no matiz 1 OYR e a textura des
de areia franca a franco, valendo mencionar os elevados teores de 
silte em relação à argila, não apresentando nenhuma relação pedo
genética entre as camadas A estrutura, quando existe, é fraca pe
quena granular, tendo o solo muitas vezes um aspecto maciço A 
transição entre as camadas é plana e clara ou abrupta 

Quimicamente também não apresentam nenhuma relação pedo
genética, tendo sido encontrados, nesta área, solos com saturação 

de bases sempre inferior a 50% e a soma de bases e capacidade de 
troca de cátions variando entre 1 a 2, 5 mE/1 00 g de solo e 3 a 11 
mE/ 100 g de solo, respectivamente Os teores de matéria orgânica 
decrescem irregularmente com a profundidade devido principalmen
te ao desenvolvimento incipiente apresentado por estes solos 

Ocorrem quase sempre associados a solos hidromórficos como 
Gley Pouco Húmico distrófico e Gley Húmico eutrófico e mais rara
mente com Areias Quartzosas distróficas e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico plíntico textura média 

3.4 2 1 6 - Solos Litólicos eutróficos e distróficos 

Esta unidade compreende solos minerais, rasos ou muito rasos, 
pouco desenvolvidos, geralmente constituídos de perfis com um 
horizonte A diretamente sobre a rocha matriz (R) ou sobre um hori
zonte C, ou ainda sobre um 8 incipiente 

Os solos de caráter eutrófico apresentam soma de bases trocá
veis com valores entre 2,0 e 1 5,4 mE/1 OOg de solo, saturação de 
bases acima de 50% e saturação com alumínio trocável baixa ou 
nula 

Os solos com caráter distrófico apresentam valores baixos de 
saturação de bases, soma de bases e capacidade de troca de cá
tions, sendo a saturação com alumínio sempre inferior a 50% 

O horizonte A possui espessura em torno de 30 em com cores 
bruno-avermelhado escuro e bruno-amarelado-escuro nos matizes 
1 OYR e 7 5YR; textura arenosa e média, variando de areia franca a 
franco, ocorrendo às vezes presenca de cascalhos de quartzo; es
trutura fraca pequena e média gran~lar; consistência muit'o friável e 
friável, quando úmido, e não plástico ou ligeiramente plástico e pe
gajoso ou ligeiramente pegajoso, quando molhado; a transição tan
to para o R, como para o horizonte C, faz-se de maneira abrupta ou 
clara 

São encontrados ao norte da área, sob vegetação de Floresta e 
Savana, em relevo que varia de forte ondulado a montanhoso com 
escarpas Estão associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico e álico concrecionário e não concrecionário, Solos Concrecio
nários distróficos litólicos e Afloramentos Rochosos Originam-se 
de materiais provenientes da decomposição de rochas do Pré
Cambriano 

Pelo sistema americano de classificação de so:os correlacionam 
se ao grande grupo dos Troporthent e Ustorthent. 

PERFIL N o 82 
Classificação - Solo Litólico eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia Troporthent 

Localização - Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará Lat 9 o 32'S e long 
53°00'WGr Folha SC 22-V-C 
Situação, declividade e erosão- Terço médio de encosta com 16% de declive e erosão la
minar moderada 

Material originário - Produto da decomposição de rochas vulcânicas Pré-Cambriano 

Relevo -- Forte ondulado 

Drc·r~agem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta 

A 11 0-20 em; cinzento muito escuro (1 OYR 3/1 ); franco-siltoso; fraca pequena 
granu:or e grãos simples; muito friável, ligeirar.~ente plástico e não pegajo
so; transição gradual 

A 12 20-40 em; bruno-amarE-:odo (1 OYR 514); franco-siltoso; fraca pequcnü 
granular; friável, ligeiramente plástico c :igeiramente pegajoso 

R 40 em 1- ; rocha 

Análises Fisicas e Oulmicas 

Horizonte 

Simb 

A1 
A3 

Prof 
em 

0-20 
-40 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

2,5 
4 8 

Areia 
grossa 
1 0,5 
mm 

2,2 
2 5 

Comp 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

4,6 
3,9 

Lab: CES 12 001 2 0021 

granulométrica (tfsa)% 

Are1a 
fina 

o 25 
010 
mm 

8 1 
5.4 

Are1a 
muito 
f ma 

o 10 
o 05 
mm 

1 8 
5 1 

Silte Areia Argila o 05 2-0,05 o 002 :o 002 
mm mm mm 

192 618 19,0 
21 7 54 6 2 3.7 
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-

Argila 
natural 

% 

12,5 
20.4 

Grau 
de 
fio 

cuia 
çi!o 
% 

34 
14 

Silte --
Argila 

3,25 
2,30 

H20 

5,8 
5,5 

pH 

KCIN 

5,4 
4,9 

c MO 
% % 

5,5 9.48 
1,7 2,93 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Fe20 3 
% 

0,8 
0,8 

POi 
mE/1 OOg 

0,05 
0,02 

Ac total 
(CaOAcl 
mE/100g 

3,20 
3,16 

100AI; 3 

ca+21Mg+21 K+ I Na+ I I H+ I AI+ 31 CTC 
v 

s % A1+3;s 

5,07 2,88 0,61 0,08 8,64 0,03 0,26 11,H4 73 3 
3,61 1.40 0,51 0,05 5,57 O, 10 0,20 8,73 64 3 

PERFIL N ' 68 

Classificação - Solo Litólico distrófico argila de atividade baixa A moderado textura argi
losa Troporthent 

Localização - Municfpio de Colider, Estado de Mato Gro5so Lat. 9°40'5 e long 
53'52'WGr Folha SC 22-V-C 

Situação, declividade e erosão - Topo de elevação com 2 a 6% de declive e erosão nula 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Pré Cambriano 

Relevo -- Suave ondulado 

Drenagem -- Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Densa 

A11 

A12 

A13 

R 

0-10 em; b~Vno-ama1elado-escuro (10YR 4/4); franco-argila-arenoso; fra
ca muito pequena granular e grãos simples; ~oito, muito friável, ligeiramen
te plástico o ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

10-30 em; bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4); franco-argila-arenoso; fraca mui
to pequena granular; solto, :':"luito friável, ;:geiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plê:lna e gradual 

30-50 em; bruno-amarelado {1 OYR 5/6); argila arenosa; fraca rr-uito pe
quena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e pegajoso 

50 em t ; rocha 

Raizes: muitas finas no horizonte A 11 e co1":r.uns finas e médias nos horizontes A 12 e 
A13 

Análises Físicas e Ouímteas 

Horizonte 

Símb 

A11 
A12 
A13 

Prof 
em 

0-10 
-30 
-50 

Calhau 
20 2 
em 

o 
o 
o 

Granulometria% 

A~t'a Silte 
muito fina 

Case 
2 o 2 

em 

o 
o 
o 

Argila 

0,0521 0,02-
<0,002 

0,1 
0,05 
mm 

2,5 
3,5 
4,5 

Ki 

0.002 0,002 
mm mm 

10,5 
10,1 

8,6 

Kr 

6,4 
6,1 
5,4 

A1 2o3 ---
Fe 2o3 
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mm 

21 '7 
34,8 
39,7 

Carbo-
natos 

% 

o 
o 
o 

Areia 
muito 
grossa 

2 1 
mm 

22,4 
15,1 
19.4 

Argila 
natural 

% 

4.7 
6,0 
8,1 

Lab :SUDESULI6 315-6 3171 

Granulometria % 

Areia grossa A reta 
média 

1 0,512-0,2 
0,5 
0,25 mm mm 
mm 

13.7 
9,3 
9,1 

Grau 
de fio 

culação 
% 

78 
83 
80 

54.7 
40,1 
38,5 

1 5.7 
12,0 

8,0 

Silte 
10,05 
0,0021 ---
Argila 

0,48 
0,29 
0,21 

Arem fina 

o 251 o 2 ,,0.2 
O, 1 0,02 O 05 
mm mm mm 

13,5 
15,2 
10,7 

17,2 
19,0 
16,4 

Ataque 

13,1 
15,0 
13,2 

por H2S04 % 

...--

Si02 Al2o3 Fe 2 03 

pH\1:1\ 

H20 I KCI 

c N MO C iN 
% % % 

3,9 3.9 2,9 0,21 4,99 14 
4,1 4,1 1,6 0,12 2,75 13 
4,5 4,3 1,0 0,08 1,72 13 

Complexo sortivo mE11 OOg 
,_ 

ca+2 Mg+ 2 K; Na+ S1 52 

NH4 I NH4 I NH4 l HCI NH4l HCI NH4 KCI 
OAe KCI OAe KCI OAc OAe OAe e HCI 

0,18 
O, 18 
0,15 

AI+ 3 

KCI 

O, 16 
O, 12 
0,08 

0,07 
0,07 
0,05 

0,04 
0,06 
0,03 

0,10 
0,04 
0.01 

O, 12 
0,06 
0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
Acidez 

Mat 
trocâvel 

T 
Coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,02 
0,01 
0,02 

v 
% 

0,02 
0,01 
0,01 

0,37 
0,30 
0,23 

100AI +3 

A1+3+S1 

pH8 I pH7 

0,34 
0,25 
O, 15 

100A1+3 

A1+3+ S2 

0,2 10,58 5,71 10,95 6,08 50,46 28,01 3 6 
6 
6 

35 
62 
47 

37 
67 
57 

0,5 7,63 4, 70 7,93 5,00 22,78 14,36 4 
0,2 6,54 3,61 6,77 3,84 17,05 9,67 3 

PERFIL N ' 78 

Classificação - Solo Litólico álico argila de atividade baixa A moderado textura média cas~ 
calhênta Ustorthent 

Localização - Município de Colider, Estado de Mato Grosso Lat 9°43'5 e long 
53' 52'WGr Folha SC 22-V-C 

Situação, declividade e erosão - Terço médio de elevação com 6 a 1 :3% de declive e ero
são laminar moderada 

Material originário -- Granito Pré-Carr.~rbno 

Relevo - Forte ondulado 

Damagem - Bern drenado 

Cobertura vegetal - Savana 

A11 

A12 

A13 

R 

0-5 em; bn:no-acinzentado-escuro (10YR 4/2); frrmco-siltoso; fraca muito 
pequena granular; solto, muito friável, ligeiramente plástico e não pegajo
so; tt.:msição p:ana e clara 

5-25 em; bruno ( 1 OYR 5/3); tranco-siltoso cascalhento; fraca pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradua\ 

25-45 em;. bruno-amarelado-claro (10YR 6/4); franco cascalhento; fraca 
müito pec;~.;ena blocos sub~mgulan~s; macio, friável, plástico e pegajoso 

45 em -l ; rocha 

Análises Físicas e Ouímtcas Lab: SUDESUL (6 337-6 3391 

Horizonte 

Simb 

A11 
A12 
A13 

Areia 

Prof 
em 

0-5 
-25 
-45 

Calhau 
20 2 
em 

o 
o 
o 

Gr~"lulornetria % 

muito fina 
Silte 

0,1 
0,05 
mm 

8,7 
9.7 
8,3 

0,05 21 o 02 
o 002 o 002 

mm mm 

57,5 
52,7 
48,2 

35,9 
38,4 
33,3 

AI203 

Case 
2-0 2 

em 

0,0 
21,5 
18,0 

Argila 
<o 002 

mm 

16,7 
22.7 
24,3 

Carbo 
Ki Kr --- natos 

Fe2U3 % 

o 
o 
o 

Areia 
muito 
grossa 

2 1 
mm 

1,7 
1,3 
1,3 

Argila 
natural 

% 

7,9 
9,1 

14,9 

Granulometria % 

Areia grossa Areia 
média 
0,5-

1 0,512-0,2 o 25 
mm mm 

mm 

2,2 
2,3 
2,7 

Grau 
de fio 

culacão 
% 

53 
60 
39 

9,0 
8,3 
9,9 

3,9 
3,8 
4,3 

Silte 
(0 05 
0,0021 ---
Argila 

3,44 
2,32 
1,98 

Areia fina 

O, 2 51 O 2 1
1
0 2 o 1 o 02 0,05 

mm mm mm 

9.3 38,4 
7,5 80,6 

10,9 32,5 

Ataque 

16,8 
16,3 
17,6 

por H2S0 4 % 

Si02 AI20 3 Fe203 

pH11 :11 

H20 I KCI 

c N MO C iN 
% % % 

4,9 3,6 5,8 0,35 10,0 17 
5,0 3,9 1,9 0,14 3,28 14 
5,4 3,9 0,7 0,05 1,21 14 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 

NH4 I KCI OAc 

1,92 
0.45 
0.43 

2,00 
0.40 
0,12 

Mg+ 2 

NH4 I KCI OAc 

1,00 
0,20 
0,18 

1,15 
0,18 
0,05 

K+ 

NH4 I HCI OAc 

0,54 
0,26 
0,23 

0,32 
0,28 
o, 16 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez 
T 

Na+ 

NH4 I OAc HCI 

0,04 
0,02 
0,01 

0,03 
0,02 
0,01 

51 

NH4 
OAc 

3,50 
0,93 
0,85 

v 100At+3 

52 

KCI 
e HCI 

3,50 
0,88 
0,34 

100A1+3 
AI+ 3 T Mat % 

trocâvel Coloidal ~ Ai+3':S2 
KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,5 24,63 17,20 28,13 20,70 168 124 12 
1 ,6 10.43 6,90 11 ,36 7,83 50 34 8 
1,6 7,83 4,57 8,68 5.42 36 22 1 o 

17 
12 
16 

13 
63 
65 

3.4.2.17 - Solos Concrecionários distróficos e álicos 

13 
65 
82 

São solos minerais, rasos a medianamente profundos, bem a mode
radamente drenados, possuindo como caracterfstica fundamental a 
ocorrência de orande quantidade de concrecões ferruginosas do ta
manho de cascalho e calhaus, ocupando a camada agricultável do 
solo ou todo perfil, o que acarreta diminuição significativa do voluc 
me real de terra, assim como da profundidade efetiva, condicionan
do sérias limitações ao uso agrfcola. 

Apresentam seqüência de horizontes dos tipos Acn, Bcn e C ou 
Acn e C, geralmente subdivididos. 

O horizonte A. fraco ou moderado, possui coloração brunada 
nos matizes 1 OYR e 7. 5YR e espessura em torno de 20 em; a tex
tura varia de franco-argila-arenoso a franco-argiloso; estrutura fraca 
pequena granular ou em grãos simples; a consistência varia de solto 
a friâvel, quando úmido, não plástico a plástico e não pegajoso a pe
gajoso, em solo molhado; a transição para o horizonte Bcn é clara 
ou gradual. 

O horizonte Bcn, podendo ser latossólico, textura! ou éán'lbioo, 
apresenta coloração bruno-amarelada e vermelho-amarelada nos 
matizes 1 OYR, 7. 5YR e 5YR e espessura que varia de 20 a 
11 O em, textura variando de franco-argtlo-arenoso a argila; a estru
tura quando foi possfvel observar é fraca pequena e média granular 
e blocos subangulares, sendo às vezes impossibilitada a sua carac
terização em razão da grande quantidade de concreções presentes 
no solo; a consistência é friável e firme, quando úmido, ligeiramente 
plástico e plástico e ligeiramente pegajoso e pegajoso, em solo mo
lhado. 

De um modo geral apresentam soma de bases, capacidade de 
troca de cátions e saturação de bases trocáveis baixas, tendo valo
res mais elevados nos horizontes superficiais. 

Apresentam-se sob c0bertura vegetal de savana em relevo que 
varia de suave ondulado a forte ondulado, com material originário 
proveniente de rochas do Pré-Cambriano e Paleozóico. 

Estes solos possuem grande expressão na área e se situam a les
te do rio Araguaia. Encontram-se associados aos Latossolos 
Vermelho-Amarelos distróficos concrecionários, Podzólicos 
Vermelho-Amarelos distróficos e álicos ciQncrecionários, Cambisso
los distróficos e álicos e Solos Lit{llicos êlistróficos. 

Pelo sistema americano de classificação de solos pertencem aos 
grandes grupos dos Palehumult, Plinthudu/t, Humitropept, Dystro
pept e Paleudult. 

PERFIL N. 0 2 
Classificação - Solo Concreciiinário distrófieo com B text~ral argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa Palehumult. ·. 

Localização- Municlpio de Altamira, Estado do Paré. Lat 8°06'5 e long. 53°58'WGr. 
Folha SC.22-V-A. 
Situação, declividade e erosão - Maia encosta com 13% de declive e erosão laminar ligei
ra 
Material originário - Produto da decomposição de granito da Formaçllo lriri. Grupo Uatu· 
mã. Pré-Cambriano 
Relevo - Forte o.ndulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta ~m cipó 
A 1 0-15 em; bruno-amar~i~do (lOYR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca pe

qu~na granular e grãos simples; ligeiramente plástico e ligeiramente pega· 
jo.iô; transição gradual. 

A3cn 

B21cn 

B22cn 

B23cn 

15-40 em; bruno forte (7 5YR 5/8); fran.co-argilo-ar~noso; fraca pequena 
granular e grãos simples; muito friãvel, liQeiramente Pf:ãstico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual · · 

40-80 em; bruno forte (7 5YR 5/6); argila; fraca pequena granular; muito 
friãvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tra~ição difusa 

80-100 em; bruno forte (7 5YR 5/6); argila arenosa; fraca pequena granu
lar; friãvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra-
dual. 
100-140:'~m;'ilmarelo-avermelhado (5YR 6/8); argila; fraca pequena gra
nular; frilriiel, ligeiramente pléstico e ligeiramente pegajoso. 

Rafzes: poucas finas nos horizontes A 1 e A3cn. 

Qbs.: impedimento de tradagem aos 140 em de prof~Írididade devido a grande quantida 
de de conçreções pequenas e médias que comeÇ'am a aparecer aos 30 em de pro
fundidade 

Análises Ffsicas e Qufmicas Lab: 5UDE5UL (6.909-6.913) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Are.ia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20-2 2-0.2 grossa 

1-0,5,2-0,2 
0,5- 0.25-, 0.2-,,0.2-em 2 1 0.25 O, 1 0,02 0,05 em em 

mm mm mm mm mm mm mm 

Al 0-15 0,0 o 15,4 23,7 55,6 14,5 9,3 13,8 10,1 
A3en -40 0,0 36,6 16,9 15,2 45,7 1 1,4 8,4 12,9 8,5 
B21cn -80 0,0 33,8 11,1 11,6 36,3 12,5 6,5 14,6 8,1 
B22en -100 0,0 37,6 10,9 16,3 37,0 8,5 6,1 6,1 7,5 
B23en -140 8,9 49,2 2,3 14,8 34,6 16,1 8,3 15,5 ~0.6 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau 
Silte por Hz504 % 

5ilte Argila 10.05-muito fina Argila 
natural 

de fio- 0,0021 

0,052l 0,02-
<0,002 % culação ---0.1- mm % Argila 5i02 A12o3 Fe203 

0,05 0.002 0,002 
mm mm mm 

2,8 11,5 7,8 22,8 3,9 83 0,50 12,72 20,96 5,60 
2,3 12,1 7,7 33,7 4,0 88 0,36 8,26 33,22 6,61 
2,7 14,3 7,8 41,3 10,4 75 0,35 9,57 29,4 7 6,77 
2,7 6,0 7,4 49,5 4,1 92 0,12 9,60 30,85 6,98 
3,7 13,2 8,3 41,6 1,9 95 0,32 9,35 32,76 7,93 

pH11:1J 
AI203 Carbo-

H2o I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO C/N 

Fe2o3 % % % % 

1,03 0,88 5,88 o 4,5 4,0 2,5 0,14 4,31 18 
0,42 0,38 7,89 o 4,6 4,2 1,3 0,10 2,24 13 
0,55 0,48 6,83 o 5,1 4,4 1,0 0,07 1,72 14 
0,53 0,46 6,94 o 5,2 4,6 1,0 0,06 1,72 17 
0,49 0.42 6.49 o 5,7 5,2 0,6 0,04 1,03 15 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+ 2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 J HCI NH4 KCI 
OAc KCI OAc OAc OAc OAc e HCI 

0,28 0,24 0,04 0,05 0,09 0,08 0,03 0,03 u,44 0,40 
0,20 O, 18 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 0,02 0,30 0,29 
0,35 0,33 0,05 0,04 0,01 0,02 0.02 0,02 0,43 0,41 
0,38 0,33 0,05 0,04 0,01 0,01 o»6 0,04 0,50 0,42 
0,30 0,29 0,04 0,04 0,01 0,01 o;t>1 0,01 0,36 0,35 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
Al+3 

Acidez 
T Mat % 

Ai+3:S1 ;;::;+37S2 trocável Coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHS I pH7 

0,3 8,63 5,56 9,07 6,00 40 26 5 7 40 43 
0,2 7,71 5,11 8,01 5,41 24 16 4 6 40 41 
0,0 7,53 3,75 7,96 4,18 19 10 5 10 o o 
0,0 6,18 3,06 6,68 3,56 13 7 7 14 o o 
0,0 4,18 2,95 4,54 3,31 11 8 8 11 o o 
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PERFIL N' 10 

Classificação - Solo Concreciontuio distrófico com 8 textura! argila de atividndt: haixa /\ 
moderaao textura ,nédia/argilosa Pal&uaun 

Localização- Municlpio de Altamita, Estado do Pará Lat 8°31'5 e long bJ 0 (l/'VVGr 
Folha SC 22-V-A 

Situação, declividade e erosão-- Loc.nl plano com 15% de dedividJd" P. etos§o lamirwt li 
geira 

Muterial o r iginét io - Grunito e gnaisse do Pr~ Cambriano 

Relevo - Forte ortdulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal -- Floresta Aberta com cipó 

A1cn 

A3vn 

81cn 

B21cn 

822 

823 

0-20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4); fnmco-menoso; ftacu pequena 
granular; solto, não plo1lstico e não pegajoso; transição gradual 

20-40 cnt; Otuno-atnarelado (10YR f.J/4); franco-arenoso; fraca pequena 
nranular; solto, não plástico e não pt:~gajoso; ttansição clm<.J 

40~60 em; amarelo~averrnelhado {7 6YR G/6); franco-argila-arenoso; tro
ca pequena.granular; r:nuito friável, ligeiramc:nte plóstico e li9eit nmente pe~ 
qajoso; tr~t1sição ma~ual · 

60-80 em;· amarelo-avermelhado (7 5YR H/6); argila _<:uAnosu; fraca pe
quena gt anular; ftiável, pltlstico e pegajoso; transição di~·...;sn 

80~100 em; amarelo-avermelhado (7 5YH 6/8); argila mcnosa, hvcu pe
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

100~120 em; amarelo-avermelhado (7 5Yn G/8); argila; fraca pequena 
granulm; friável, plá~>tico e pegajoso 

Obs : material rochoso aos 120 em irnneri.indn a tradaoem 

~A-nálises ~is~s e Qui mie~_:~~---··~~~~=~~~--~!~: SU~~JI~~~. 90~~~~:~~} 1 
Honzonte Granulornetria % 

A icn 
A.3cn 

B1cn 
B21cn 
822 
B23 

4,8 
6,3 
4,9 
6,3 
4,7 
G,9 

1,99 
1,47 
1,33 
1,29 
1,30 
1,:J~ 

0-20 
-40 
-60 
-80 
-100 
120 

16,9 
17,1 
1 7,6 
15,1 
15,6 
1:l,5 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

9,8 
9,1 

10,0 
1,2 
6,6 
6,6 

1,77 8,1fl 
I ,3:J 9,:lG 
1,21 9 4 I 
1' 17 10,26 
1 '19 10,15 
1,29 12,11 

37,4 
4~.5 

40,8 
33,9 

0,0 
0,0 

14,9 
19,4 
29,9 
39,/ 
38,8 
4fi,2 

() 

n 
(I 

(j 

o 
o 

25,5 
21,9 
19,9 
13,!5 
11,6 

8,4 

2,0 
6,8 
3,3 
0,4 
O,b 
0,4 

4,b 
4,G 
5,0 
tJ,2 
5,3 
;),5 

8,:~ 

9,6 
9,6 

I I ,2 
12,1 
13,0 

87 
65 
89 
99 
99 
H9 

4,1 
4,() 
4,:1 
4,(} 
4,9 
4,8 

51' 7 
46,fi 
40A 
33,0 
34,2 
28,7 

13,2 
12,3 
a,n 
7,0 
8,7 
6,1 

1f:),4 
13,4 

9,5 
7,2 
8,5 
5o 

23,6 
2!),0 
19,7 
20,1 
20,4 
18,5 

16,5 
17,0 
12 I 
12,2 
1 I ,4 
11,6 

1 '13 
0,88 
0,59 
0,38 
0,40 
o 7.8 

1 i 78 10,07 1 ,9:J 
1 1 ,07 12,80 2, n; 
1 G,ô6 21,24 3,5·2 
1 1,85 23,58 3 61 
19,6-f 25 60 ~~. í'll 
20,08 24,!>3 3,\8 

1,9 
1,0 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 

O, 19 
0,09 
0,04 
0,04 
0,();1 

0,02 

3,28 
'I' 72 
O,B6 
0,69 
0,34 
0,34 

10 
11 
13 
10 
lO 
10 

~-·-"----··-~"--C~~;.;~te~o·;;;·;i;;~~/,007; -~~' --·-~--..~~ ~~ ·~-~~ ~ -~ ... ·- ~ 

~"~[t-:t~~~fifiif:;, D~\~;l~;J];, 
1,37 
0,52 
0,44 
0,44 
0,40 
0,38 

1, 16 O, I í 
u 40 ú,78 
() 39 'l, 12 
o 39 o 12 
0,30 o 10 
0,30 O, 12 
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P,f":iO 0,21 
o }0 o 08 
0,10 0,09 
o 1 o o 08 
P,d:·j O, 11 
0,09 0,08 

O, 19 
0,08 
0,0!! 
o 09 
O, 11 
O OH 

0,02 
U,02 
0,01 
0,01 

0,01 
O OI 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0.0 I 
0,01 

2,:J1 
0,00 
o 66 
0,66 

0,62 
0,59 

1 92 
0,09 
0,09 
o sn 
0,51 
0,48 

0,2 
0,9 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 

0,!58 
6,00 
'1. 1B 
4,12 
5,00 
[:i, 10 
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1,90 
3,08 
2,44 
2,42 
3,38 
3,46 

7,89 
6,90 
4,84 
4,78 
!5,G2 
5 69 

4,21 
:J,9~ 

3,10 
3,013 
4,00 
~ ,05 

5'' 
36 
18 
12 
14 
12 

28 
/1 
lO 
8 

1C 
9 

30 
1:J 
14 
14 
11 
11 

55 
23 
22 
21 
16 
15 

8 
50 
51 
o 
o 
o 

9 
57 
54 
o 
o 
o 

Classificacão -Solo Conc1ecionArio r;,:doálico corn B ctlrnbico argiln de atividade baixa A 
rnoderado, textura m gilósD Humitwpep1 

Localização Município de Cotider, Estddo de Mato Grosso Lat 1 o o 1 O'S e long 
53° 58'WGt Folha SC 22~Y-A 

Situação, declividarlo e etosão -~ Terço mewo do elevac;ão com 18% de decliv& e erosão 
lamirwt ligeira 

Muterial originário -- Arenitos da Formação Cubencranquérn 

Relevo -- Forte ondulado 

Drenagem Bem drenado 

Cobettu!<J veuctal - Flo1esta Abettn 

1\1 cn 0-20 crn; vern10lho <li110r(dmlo (5Yr1 5/G); frunco-ars;doso; grãos simples; 
rnuito fliúvcl, lioeirarnente pi<'Jstico e ligeiramente pegajoso; transição gta
dual 

A~·kn 20-50 crr1; ver'"'""":olho-amarelíldO (5YR 5/8); franco argiloso; grãos simples; 
muito friável, lrgeiramente piHstico e ligeiramente pegajoso; ttansição g1a 
drral 

(811<011 50-70 cn1; vcrn•~·.tro-arnarelado (5YR fi/6); frflnco-argiloso; fraca pequena 
grnr1ulnr; muito triávcl, ligeiratncnte plóstico e ligeiramente pegajoso; tran 
sir:ão gtachml 

10121cn 70~95 cn1: vermelho (2 t-lYH 4/6); franco-arniloso; fraca pequena sranu1ar; 
friável ligeiramente IJiástico e liçJeirarnento pegajoso; transição d1iusó 

IBI22CI< 85-120 Clll; vornrelhu {2 5Yn 4/Bl; .::~rnil~r; fraca pequena nranular; friável, 
ligeirarrlLHlte 1Jiástico e ligeiramente peçJa)o.so 

Qbs : irnpedirnentu de trada~Jern aos 120 em devido a alta concentração de concreções 

'\nálrses Físrcas e OuínHcas 

Horizonte 

Sím-:·-r~::--
cn. 

~~~ -·--
A1cn O 20 
A3cn -50 
IBI1cn 70 
(8)21cn -9!:) 
IBIL2cn -120 

L1,0 
4, I 
s,:J 
4.~ 
4,8 

33,3 
35 G 
34,4 
2H,7 
21,9 

4,2 
7,0 

11,3 
4,2 
6,1 

24,0 
2·1 ,7 
23,1 
lll,2 
12,8 

14,6 
20,1 
44,9 
5:J,3 
56,7 

29,0 
35,0 
38,9 
38,1 
~ 2,1 

7,G 
5,6 
4,5 
8,1 

10,1 

14,7 
1 7, 5 
19,6 
17,7 

O, 1 

B,5 
G,O 
5,6 
6,5 
B,G 

Grau 
de fio 

culacão 
% 

49 
50 
50 
54 
99 

I ab: SUDESUL 16 416-6 420) 

2!1,3 8,8 
19,6 6,5 
16,7 5,5 
23,3 7,5 
2G,3 6,!) 

Sllte 
(0 05 
o 0021 

Argrta 

I, 15 
1,02 
0,88 
0,75 
0,52 

Arera fini;i 

1,8 20,7 11,4 
7,2 20,7 9 B 
5,8 ?O 7 10,0 
6,7 20,4 9,9 
6,0 18,8 9,7 

Ataque 
por H7so 4 % 

~----~----

----: -l ·---1-·:;~:-3]~=~-~-~~:~,-;~ 
Kr Kr ~~~ ~- natos 

Fe?03 % H 20 KCI 

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

c 
% 

N 
% 

MO 
% 

CIN 

o 
o 
o 
o 
o 

4,7 
5,2 
[1,2 

5,5 
5,8 

4,0 
4,2 
4,2 
4,4 
5,0 

?,9 

1 '7 
1,5 
0,8 
0,6 

O, 19 
O, 12 
O, 10 
0,06 
0,04 

2,10 
2,93 
2,59 
1,38 
1,03 

15 
14 
15 
13 
15 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 J NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI 
OAc KCI OAc OAc OAc OAc e HCI 

0.18 0,15 0,06 0,06 0,11 0,09 0.04 0,02 0,39 0.32 
0,20 0,13 0,05 0,05 0,08 0,05 0,04 0,02 0,37 0,25 
0,22 0,12 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,02 0.40 0,24 
0,28 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,04 0,01 0.41 0,17 
0,26 0,10 0,06 0,04 0,02 0,01 0,04 0,01 0,38 0,16 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez T v 100A1+3 100A1+3 
Al+3 T Mal % 

A1+3+S1 trocével 
Coloidal A1+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHB I pH7 pH8 I pH7 

0,1 7,58 4,73 7,97 5,12 27 18 5 8 20 24 
0,2 6,53 4,63 6,90 5,00 20 14 5 7 35 44 
0,2 6,18 4,70 6,58 5,10 17 13 6 8 33 45 
0,2 4,13 3,62 4,54 4,03 12 11 9 10 33 54 
0,2 2,51 1,62 2,89 2,00 7 5 13 19 34 56 

PERFIL N • 77 

Classificação - Solo Concrecíonârio distróRco com B cêmbico argila de atividade baixa A 
moderado textura média. Dystropept · 

Localização- Municlpio de Altamira, Estado do Paré Lal 9" 10'S e iong 53"09'WGr 
Folha se 22-V-C. · 

Situação, declividade e erosão- Terço inferior de encosta com 6 a 8% de declive e era· 
são laminar moderada 

Material originário - Produto éta decomposição de rochas do Pré-Cambriano. 

Relevo - Forte ondulado 

Drenagem - Bem drenado 

Cobertura vegetal - Floresta Aberta com cipó 

A1cn 0-15 em; bruno-amarelado (10YR 5/4); franco; fraca pequena granular e 
grãos simples; solto, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção gradual 

A3cn 

(8}21cn 

11(8}22 

11(8}3 

15-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6}; franco-argiloso; .fraca pequena 
granular e grãos simples; solto, ligeiramente plástico e ligeb:ijmente pegajo-
so; transição gradual ..... 

40-60 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/6}. mosqueado pouco, médio e 
proeminente, vermelho (2 5YR 5/8) e pouco médio distirho cinzento-claro 
(1 OYR 7/2}; argila; fraca pequena granular; muito friével, plástico e pegajo
so; transição gradual 

60-90 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/6}; franco-argiloso; fraca pequena 
granular; muito friével, plástico e pegajoso; transiÇão difusa 

90-140 em; brti<\o-amarelado-claro (10YR 6/4}; franco-argiloso; fraca pe
quena granular; -·muito friével, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo-
so 

Rafzes: muitas finas e médias no horizonte A 1 e poucRs e finas no horizonte A3 

Análises Ffsicas e Oulm1cas Lab · SUDESUL(6 947 6·951} .. 
Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Calhau Case muito média 
Slmb 20·2 2·0.2 grossa 0,5· 0.25·1 0,2·1 0,2 em 1·0,512.02 em em 2·1 

mm mm 0,25 0,1 0.02 0.05 
:~m mm mm mm mm 

A1cn 0-15 o 48,9 8,4 10,8 30,6 9,6 9,6 26,6 14,0 
A3cn -40 o 33,7 4,3 6,6 18,3 6,2 7,0 28,3 12,6 
(8}21cn -60 o 37,2 2,9 5,7 15,2 5.4 5,9 25.4 11,6 
11(8}22 -90 o 0,0 2,0 6,8 23,1 11,5 1;3,3 34,5 19,1 
11(8}3 -140 o 0,0 0,5 7,9 23,6 13,0 11,8 24,1 19,5 

Granulometria % Ataque 

Areia Grau Silte por H2S04 % 

muito fina 
Silte 

Argila Argila 10.05 de fio 
<0.002 natural culação 0,0021 

0,1· 0,05;1 0,02· % -mm o/o Argila Si02 AI203 Fe2o3 0.05 0.002 0.002 
mm mm mm 

6,2 32,6 20,0 22,8 4,9 78 1.43 13,05 10,37 3,59 
6,8 35,1 19,4 34,0 5,9 83 1,03 16,86 13,13 3,70 
6,9 30,6 16,8 42,6 11,2 74 0,72 20,66 16.83 4,36 
8,6 24,5 09,1 33,3 5,3 84 0,74 20,89 16,53 4.40 
9,9 27.4 22,8 29,5 2,1 93 0,93 21.43 16,09 4,51 

pH(1:1} 
A12o3 Carbo. 

H2o I KCI 
Ki Kr --- natos c N MO CIN 

Fe 2o3 % % % % 

2,14 1,75 4,54 o 5,4 4,6 2,1 0,22 3,62 10 
2,18 1.85 5,57 o 5,3 4,2 1,0 0,10 1,72 10 
2,09 1,79 6,06 o 5,5 4,2 0,6 0,06 Ul3 10 
2,15 1,84 5,90 o 5,9 4,5 0,3 0,03 0,52 10 
2,26 1,92 5,60 o 5,8 4.4 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I HCI NH4 _l HCI NH4 KCI 
OAc OAc KCI OAc OAc OAc e HCI 

4,11 3.40 1,00 0,88 0,29 0,23 0,09 0,05 5.49 4,56 
1,15 0,88 0.47 0,30 0,20 0,18 0,05 0,05 1,87 1,41 
0,73 0,68 0.40 0,20 0,21 0,19 0,07 0,04 1.41 1,11 
0,30 0,24 0,20 0,08 0,21 0,19 o.oa 0.04 0,77 0,55 
0,38 0,25 0,20 0,09 0,17 0,17 0,04 0,04 0,79 0,5'5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100Af+3 100A1+3 
AI+ 3 

Acidez 
T Mal % 

trocável 
Coloidal A1+3+ 51 A1+3+ 52 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,2 7,58 4,72 13,07 10,21 57 45 .42 54 3 4 
0,3 7,14 3,76 9,01 5,63 27 p 21 33 13 18 
0,1 5,53 3,69 6,94 5,10 16 12 20 28 6 8 
0,0 2,61 1.26 3,38 2,03 10 6 23 38 o o 
0,0 2,83 1,01 3,62 1,80 12 6 22 44 o o 

PERFIL N. 0 176 

Classificação - Solo Concrecionério endoeutrófico com 8 textura! argila de atividade bai
xa pllntico A moderado textura média Plinthudult 

Localização - Municlpio de Luciara, Estado de Mato GrQ3so. Lat. 1 0°35'5 e long. 
52° 16'WGr Folha SC.22-Y-8 . 

Situação, declividade e erosão - Local plano com O a 2% de declive e erosão nula 

Material originário - Arenitos do Terciário-Quaternário 

Relevo- ~no 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Cobertura vegetal - Contato Floresta Densa/Floresta Aberta 

A 1 cn 0-1 O em; bruno-escuro (1 OYR 4/3}; franco-arenoso; fraca muito pequena 
granular e grãos simples; solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição clara 

A3cn .10-35 em; bruno (1 OYR 5/3}; franco-arenoso; fraca pequena granular e 
::ijraos simples; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
>ijajoso; transição gradual. 

81cn 

821cnpl 

822cnpl 

35-60 em; bruno.-amarelado (1 OYR 5/4}; franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena blocos su~~ulares; macio, friàvel, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso: 'transição gradual 

60-100 em; bruno-amarelado-claro (10YR 6/4}, mosqueado pouco, pe
queno e difuso, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6} e comum, pequeno e distin
to, verroelho (10R 4/6}; franco-argilo-arenoso; moderada pequena blocos 
subanQ(.d:ares; ligeiramente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição gradual. 

100-160 em: coloração ~rlegada, c~ooota ae bn.ii!o-amarelado-claro 
( 1 OYR 6/41. vermelho (2 5YR 4/6}, ama'rélo-brunado (tOYR 6/6} e verme
lho.(10R 4/6}; franco-arijilo-arenoso; fraca pequena blocos subango;lares; 
ligiilramente duro, firme;<ligeiramente pléstico e ll$eiramente pegajOso 

Análises Flsicas e Qufmicas Lab : SUDESUL (6 362-6 366} 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Calhau Case muito média 
Slmb 20·2 2·0,2 grossa 

1·0,5,2-0,2 
0,5- 0,25·1 0,2·,,0.2· em 

em 2·1 0,25 0.1 0.02 0,05 em mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1cn 0-10 o 40,0 10,3 6,6 32,6 10,9 33,7 50,2 42.3 
A3cn -35 o 41,8 13,1 4,7 28,3 7,8 21,5 43,9 35,6 
81cn -60 o 36,3 8.4 7,3 25.4 7,0 19,0 43.4 32,0 
821cnpl -100 o 20,0 4,2 4,2 16,0 5,8 17,5 51,7 38,0 
B22cnpl -150 o 18,3 2,9 2,9 14,4 5,8 20,3 49,8 35,1 
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Granulometna % Ataque 

Areia Gratt St!te por H2S04 ",o 
Stlte 

mUJto ftna Argila Arplla de fio 10 05 

<O 002 
nat•.;ral 

culacão o 0021 
O, 1 o 05 21 0,02 

%-
% Si0 2 AI20 3 l'e203 

005 o 002 0,002 Argila 

·f""rn mm rnm 

13,4 16,9 9,0 8 2 1,4 83 2 06 3 6 8 4 2,2 
16,8 17,7 9 4 18,4 4 o 78 o 96 5,2 133 3 o 
15,7 18,2 o 8 24,4 3,9 84 O, 75 6,9 15 4 4, 7 
2 2 3 19 1 5,4 26,9 7,8 11 O, 71 10,7 13,9 4 9 
17,6 20 4 5, 7 30,1 2 o 93 o 68 11,5 1 5,4 55 

pH11 :11 
AI203 Carbo 

H20 I KCI 
Ki Kr --- natos c N :MO CIN 

Fe20 3 % % % % 

o 72 0,62 5 99 o 56 4,6 2 b O, 14 4 31 18 
o 66 o 58 6 96 o 5, 7 4,8 1 2 0,08 2 07 15 
o 76 o 63 5 14 o 5, 7 5,2 O L'i 0,05 o 86 10 
1,30 1,06 4,4[) o 5,8 5 J 0,3 o 03 0,52 10 
1 26 1 03 4 40 o G O 5,4 0,2 o 02 0,34 10 

Comple1<0 sorttvo rnE/1 OOg 

Ca f 2 Mg'2 K t Né!+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I NH4 I NH4 I NH4 KCI 
OAc OAc KCI OAc HCI 0Ac HCI 0Ac c HCI 

o ()1 0,48 0,31 o 32 0,14 o 15 0,03 0,03 1,09 o 9fl 
0,70 o 28 o 50 0,38 o 07 () 06 () 03 0,02 1,30 o 74 
0,83 o 65 o 80 o 51 0,06 o 06 o 03 0,02 2 62 1,24 
1,30 O, 76 0,93 o 56 0,08 o 07 o 03 0,02 2,34 1,41 
1 10 0,80 1 00 0,60 o 07 o 06 0,03 0,02 2 20 1,48 

Complexo sorttvo mE'1 OOg 

T v 100AI 13 100A1+3 
AI+ 3 

Acidez 
Mat % 

trocável T 
Al 1 3+ S1 AI 1 3+S2 Colotdal 

KCI pH8l pH7 pHB I pH7 pHB I pH7 pH8 I pH7 

o 7,58 4 22 8,67 5 31 106 65 13 21 o o 
o 8 63 3,43 9,93 4,73 54 26 13 28 o o 
o 4 G3 1 69 7 25 4,31 30 18 36 61 o o 
o 4,58 0,84 6,92 3,18 26 12 34 74 o o 
o 4,18 o 90 6,38 3 10 21 10 35 71 o o 

3 5- LEGENDA 

Foram identificadas na área 1 04 unidades de mapeamento, em fun
ção das diversas combinações das unidades pedogenéticas 

Devido ao nível generalizado do levantamento, raramente uma 
classe de solo é cartografada separadamente, ocorrendo com maior 
frequência unidades de mapeamento, compostas por associações 
de solos, com um máximo de três componentes 

Os solos que ocupam mais de 50% da área de uma unidade de 
mapeamento são considerados dominantes; os que ocupam menos 
de 50% e mais de 20% em uma associação em que exista outro 
componente com mais de 50% são considerados subdominantes e 
aqueles que ocupam menos de 20% são tidos como inclusões 

O primeiro componente da associação, ou seja, o solo dominan
te, é o que dá origem ao símbolo da unidade de mapeamento 

Em cada unidade de mapeamento constam os nomes dos com
ponentes, acompanhados dos caracteres eutrófico ou distrófico ou 
álico, além da textura, relevo e outros caracteres específicos, quan
do necessários Quando não for especificada a fase de relevo de um 
componente, significa que possui a mesma fase do componente 
posterior 

Seguem abaixo as unidades de mapeamento que compõem ale
genda 
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LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE 
MAPEAMENTO 

Latossolo Amarelo distrófico 

LAd - Latossolo Amarelo distrófico textura média, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura média e Gley Pou
co Húmico distrófico argila de atividade baixa textura 
média relevo plano 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

LEd1 

LEd2 

- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura muito ar
gilosa relevo plano e suave ondulado (Inclusão de La
tossolo Vermelho- Amarelo distrófico textura argilosa e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura indiscriminada ) 

- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média, La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média rele
vo plano e suave ondulado e Solos Concrecionários dis
tróficos com 8 latossólico textura média relevo suave 
ondulado 

Latossolo Roxo clistrófico 

LRd1 

Lf~d2 

-- Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado (Inclusão de Latossolo Vermelho
Escuro distrófico textura argilosa ) 

- Latossolo Roxo distrófico textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa relevo plano 
e suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura nrédia ) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

LVd1 

LVd2 

LVd3 

LVd4 

LVd5 

LVd6 

LVd7 

LVd8 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico textura argilosa ) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico podzólico textura média ) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura argilosa relevo plano e suave ondulado (Inclu
são de Solos Concrecionários distróficos com B latossó
lico textura argilosa ) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado e Solos Concrecionários 
distróficos indiscriminados argila de atividade baixa tex
tura média relevo suave ondulado (Inclusão de Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário textura 
argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textu
ra média) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo suave ondulado 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Gley Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada relevo plano (Inclusão de Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário textu
ra média) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média relevo plano e suave ondulado 
(Inclusão de Areias Quartzosas distróficas ) 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Areias Ouartzosas distróficas relevo plano e suave on
dulado (Inclusão de Solos Concrecionários distróficos 
indiscriminados argila de atividade baixa textura indiscri
minada.) 



LVd9 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico pllntico textura 
média e Cambissolo distrófico argila de atividade baixa 
textura média relevo plano e suave ondulado. (Inclusão 
de Gley Pouco Húmico distrófico argila de atividade bai
xa textura indiscriminada.) 

LVd1 O - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa textura argilosa casca
lhenta e Areias Quartzosas distróficas ) 

LVd 11 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
suave ondulado. 

LVd12 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura argi
losa relevo suave ondulado e Latossolo Vermelho
Escuro distrófico textura argilosa relevo plano e suave 
ondulado 

LVd1 3 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado (Inclusão de Solos Concrecionários dis
tróficos indiscriminados argila de atividade baixa textura 
indiscriminada.). 

LVd14 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano e suave ondulado (Inclusão de Solos Con
creêionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa textura média ) 

LVd 15 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 
textura argilosa relevo suave ondulado e Solos Concre
cionários distróficos indiscriminados argila de atividade 
baixa textura média relevo suave ondulado e ondulado 
(Inclusão de Latossolà Vermelho-Escuro distrófico con
crecionário textura argilosa e Solos Concrecionários dis
tróficos indiscriminados argila de atividade baixa textura 
argilosa ) 

L Vd 16 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura argilosa relevo suave ondulado e Solos Concre
cionários distróficos indiscriminados argila de atividade 
baixa textura média relevo suave ondulado e ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa textura média/argilosa e Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário textura 
média.) 

L Vd 1 7 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura média relevo suave ondulado e Solos Concrecio
nários distróficos indiscriminados argila de atividade bai
xa textura média relevo suave ondulado e ondulado. (In
clusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico con
crecionário textura média e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico textura argilosa.) 

LVd18 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura média relevo plano e suave ondulado e Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ati
vidade baixa textura indiscriminada relevo suave ondu
lado. (Inclusão de Areias Quartzosas distróficas ) 

LVd 19 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média e 
Areias Quartzosas distróficas relevo plano e suave on
dulado. 

LVd20 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico plfntico textura 
média e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concre
cionário textura média relevo plano. (Inclusão de Solos 
Concrecionários distróficos com B latossólico textura' 
média e Laterita Hidromórfica distrófica argila de ativi
dade baixa textura arenosa/média ) 

LVd21 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico concrecionário 
textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co concrecionário textura argilosa relevo plano e suave 
ondulado (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura argilosa e Solos Concrecionários dis
tróficos com B latossólico textura média.) 

LVd22 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média e Areias Quartzosas distróficas.) 

LVd23 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura argilosa relevo suave ondulado e Solos Concre
cionários distróficos indiscriminados argila de atividade 
baixa textura média relevo suave ondulado e ondulado 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro distrófico tex
tura média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa textura média.) 

LVd24 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média e 
Areias Ouartzosas distróficas relevo suave ondulado 

LVd25 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura indiscriminada e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média relevo suave ondulado (Inclusão de La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura média.) 

LVd26 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo suave ondulado, Latossolo Vermelho-Amarelo 
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clusão de Solos Concrecionários distróficos com B la- . 
tossólico textura média e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico textura média.) 

LVd27 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa textura média/argilosa relevo suave ondula
do e ondulado (Inclusão de Solos Concrecionários dis
tróficos com B latossólicos textura média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd1 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa textura argilosa rele
vo suave ondulado (Inclusão de Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa textura argilosa e 
Cambissolo distrófico argila de atividade baixa textura 
média) 

PVd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa e Solos Litólicos distróficos 
textura indiscriminada relevo ondulado e forte ondulado. 

PVd3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura arenosa/média e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa pllntico tex
tura média relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média.) 
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PVd4 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Podzólica Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa textura mé
dia e Latossolo Vermelho-Amarelo álico textura média 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividáde baixa textu
ra média e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa textura argilosa.) 

PVd5 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa, Terra Roxa Estruturada eutró
fica textura argilosa e Solos Concrecionários distróficos 
indiscriminados argila de atividade baixa textura indiscri
minada relevo ondulado. 

PVd6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa textura 
média/argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura média relevo plano e suave ondulado. (Inclusão 
de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ati
vidade baixa textura argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura argilosa.) 

PVd7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa abrúptico 
textura média/argilosa relevo suave ondulado e Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa relevo 
plano e suave ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos dis
tróficos textura indiscriminada.) 

PVdB - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Cambissolo distrófico 
argila de atividade baixa textura média relevo suave on
dulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura 
argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média/argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura média ) 

PVd9 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa relevo ondulado e suave ondu
lado, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa raso textura média e Solos Litólicos dis
tróficos textura média relevo ondulado. (Inclusão de 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e Solos Litólicos distróficos tex
tura indiscriminada.) 

PVd 1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa, Solos Concrecionários distró
ficos com 8 textura! argila de atividade baixa textura ar
gilosa e Solos Litólicos distróficos textura indiscrimina
da relevo ondulado e forte ondulado. (Inclusão de Solos 
Litólicos álicos textura média.) 

PVd 11 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa cascalhenta, Cambissolo dis
trófico argila de atividade baixa textura indiscriminada e 
Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
ondulado e forte ondulado. (Inclusão de Solos Concre
cionários distróficos indiscriminados argila de atividade 
baixa textura indiscriminada.) 

PVd 1 2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila d!'l ativida
de baixa textura média cascalhenta/argilosa cascalhen
ta, Cambissolo distrófico argila de atividade baixa textu
ra média e Solos Litólicos distróficos textura indiscrimi
nada relevo forte ondulado. (Inclusão dé Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta e Cambissolo distrófico argi
la de atividade baixa textura média cascalhenta.) 

PVd13 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média relevo plano e suave on
dulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura 
argilosa e Laterita Hidromórfica álica argila de atividade 
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baixa textura média relevo plano. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa. 
textura média.) 

PVd14 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa plfntico textura média 
e Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade bai
xa textura argilosa relevo plano. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura arenosa/média.) 

PVd15 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média relevo plano e suave on
dulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico plfntico 
textura média e Areias Quartzosas álicas relevo plano. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa concrecionário textura 
arenosa/média.) 

PVd 1 6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa plíntico tex
tura média relevo suave ondulado e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa relevo plano 
e suave ondulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa textura 
média/argilosa e Cambissolo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média.) 

PVd17 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico tex
tura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura média relevo suave ondulado. (Inclusão de Solos 
Litólicos distróficos textura indiscriminada.) 

PVd18 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa plíntico textura média, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico plíntico textura média e Hidromórfico 
Cinzento distrófico argila de atividade baixa plfntico tex
tura arenosa/média relevo plano. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico plíntico textura argilosa.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

PVa 1 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média/argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média relevo suave ondula
do. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo álico tex
tura média.) 

PVa2 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa plfntico textura média/argilosa, Laterita Hidromór
fica distrófica argila de atividade baixa textura 
média/argilosa relevo plano e suave ondulado e Cambis
solo álico argila de atividade baixa textura média relevo 
suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média/argilosa e Solos Litólicos distróficos tex
tura indiscriminada.) 

PVa3 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média, Podzólico Vermelho-Amàrelo álico 
argila de atividade baixa plíntico textura média e Latos
solo Vermelho-Amarelo álico textura média relevo suave 
ondulado (Inclusão de Cambissolo álico argila de ativi
dade baixa textura média e Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa textura argilosa ) 

PVa4 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa concrecionário textura média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa con
crecionário textura argilosa e Solos Concrecionários áli
cos indiscriminados argila de atividade baixa textura 
média relevo suave ondulado. (Inclusão de Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa concrecionário textu
ra média.) 



Laterita Hidromórfica distrófica 

HLd1 

HLd2 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média/argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico pllnticÓ textura argilosa e Gley Pouco Húmico 
distrófico argila de atividade baixa textura argilosa rele
vo plano. 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média/argilosa, Latossolo Amarelo distrófico 
plfntico textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa plfntico textura média 
relevo plano. (Inclusão de Gley Pouco Húmico distrófico 
argila de atividade baixa textura argilosa e Laterita Hi
dromórfica álica argila de atividade baixa textura 
média/argilosa.) 

HLd3 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média/argilosa, Gley Pouco Húmico álico argila 
de atividade baixa textura argilosa e Cambissolo distró
fico argila de atividade baixa textura média relevo plano. 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica álica argila de ativida
de baixa textura argilosa e Areias Quartzosas Hidromór
ficas álicas.) 

HLd4 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média, Laterita Hidromórfica álica argila de ativi
dade baixa textura média e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico plfntico textura média relevo plano. 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila de 
atividade baixa textura argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico plfntico textura argilosa.) 

HLd5 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura arenosa/média, Solos Concrecionários distrófi
cos indiscriminados argila de atividade baixa textura 
média e Areias Quartzosas distróficas relevo plano 

Laterita Hidromórfica álica 

HLa - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-
tura argilosa, Laterita Hidromórfica álica argila de ativi
dade baixa abrúptica textura média/argilosa e Planosso
lo álico argila de atividade baixa plfntico textura 
média/argilosa relevo plano. (Inclusão de Laterita Hidro
mórfica distrófica argila de atividade baixa textura 
média/argilosa e Latossolo Amarelo distrófico plíntico 
textura argilosa.) 

Gley Pouco Húmico distrófico 

HGPd1 - Gley Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada e Solos Aluviais distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo plano. 
(Inclusão de Areias Quartzosas distróficas e Solos Alu
viais eutróficos argila de atividade baixa textura indiscri
minada.) 

HGPd2 - Gley Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada, Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico plíntico textura média e Solos Aluviais distrófi
cos argila de atividade baixa textura indiscriminada rele
vo plano. (Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade baixa textura média/argilosa.) 

HGPd3 - Gley Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura argilosa, Gley Húmico eutrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa e Solos Aluviais distróficos ar
gila de atividade baixa textura indiscriminada relevo pla
no. (Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila 
de atividade baixa textura indiscriminada e Gley Pouco 
Húmico distrófica argila de atividade baixa textma mé
dia.) 

HGPd4 - Gley Pouco Húmico distrófico atgila de atividade baixa 
textura argilosa, Solos Aluviais distróficos argila de ati
vidade baixa textura média e Laterita Hidromórfica dis: 
trófica argila de atividade baixa textura média relevo pia-

no. (Inclusão de Solos Aluviais álicos argila d~ atividade 
baixa textura indiscriminada e Laterita Hidromórfica dis
trófica argila de atividade baixa textura argilosa.) 

Areias Quartzosas HidromórfiC::as álicas 

HAQa1 -Areias Quartzosas Hidromórficas álicas relevo plano. 
(Inclusão de Solos Concrecionários álicos indiscrimina
dos argila de atividade baixa textura indiscriminada.) 

HAQa2 - Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e Gley Pouco 
Húmico distrófico argila de atividade baixa textura mé
dia relevo plano. (inclusão de Solos Concrecionários áli
cos indiscriminados argila de atividade baixa textura in
discriminada.) 

Areias Quartzosas distróficas 

AQd1 -Areias Quartzosas distróficas e Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico textura média relevo plano e suave 
ondulado. 

AQd2 - Areias Quartzosas distróficas e Solos Concrecionários 
distróficos indiscriminados argila de atividade baixa tex
tura média relevo suave ondulado. (Inclusão de Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico textura média.) 

AQd3 - Areias Quartzosas distróficas, Solos Aluviais distróficos 
argila de atividade baixa textura indiscriminada e Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico textura média relevo 
plano. (Inclusão de Areias Quartzosas Hidromórficas 
distróficas e Gley Pouco Húmico distrófico argila de ati
vidade baixa textura indiscriminada.) 

AQd4 - Areias Quartzosas distróficas, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média e Solos Concrecioná
rios distróficos indiscriminados argila de atividade baixa 
textura média relevo suave ondulado. 

Areias Quartzosas álicas 

AQa1 -Areias Quartzosas álicas e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura média relevo plano e suave ondulado. 

A0a2 - Areias Quartzosas álicas, Areias Quartzosas Hidromórfi
cas álicas relevo plano e Solos Concrecionários álicos in
discriminados argila de atividade baixa textura indiscri
minada relevo suave ondulado. 

Solos Aluviais distróficos 

Ad - Solos Aluviais distróficos argila de atividade baixa textu-
ra média e Solos Hidromórficos Gleyzados distróficos 
argila de atividade baixa textura indiscriminada relevo 
plano. 

Solos Litólicos distróficos 

Rd 1 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada e Solos 
Litólicos eutróficos textura indiscriminada relevo forte 
ondulado. 

Rd2 - Solos Litólicos distróficos concrecionários textura indis-
criminada e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argi
la de atividade baixa concrecionário textura média 
cascalhenta/argilosa com cascalho relevo forte ondula
do. (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa textura argilosa cascalhenta ) 

Rd3 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada e Pod-
zólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa textura argilosa relevo montanhoso e forte ondula
do (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa raso textura argilosa cascalhen
ta e Afloramentos Rochosos.) 

Rd4 - Solos Litólicos distróficos textura média relevo forte on-
dulado e montanhoso e Solos Concrecionários distrófi
cos litólicos argila de atividade baixa textura média rele
vo forte ondulado (Inclusão de Solos Litólicos distrófi
cos concrec:ionários textura média.) 
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Rd5 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada reievo 
ondulado e Afloramentos Rochosos. (Inclusão de Areias 
Quartzosas distróficas.) 

Rd6 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada, Pod-
zólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa 
raso textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo ondula
do. 

Rd7 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada, Pod-
zólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa 
raso textura argilosa relevo forte ondulado e montanho
so e Afloramentos Rochosos. (lndúsão de Solos Litóli
cos eutróficos textura média e Podzólico ·vermelho
Amarelo dfstrófico argila de atii;iidade baixa raso textura 
argilosa.) · 

Rd8 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
montanhoso e forte ondulado, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura argi
losa relevo forte ondulado e Afloramentos Rochosos. 

Rd9 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada, Solos 
Concrecionários distróficos litólicos argila de atividade 
baixa textura indiscriminada relevo forte ondulado e 
montanhoso e Afloramentos Rochosos. (Inclusão de 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e Cambissolo distrófico argila de 
atividade baixa textura média cascalhenta.) 

Rd 1 O - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
montanhoso e escarpado com áreas aplainadas, Cam
bissolo álico argila de atividade baixa textura média rele
vo ondulado e forte ondulado e Afloramentos Rochosos. 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico tex
tura média.) 

Rd1l -Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada, Solos 
Litólico,l' eutróficos textura indiscriminada relevo monta
nhoso e escarpado e Afloramentos Rochosos. 

Solàs Concrecionários distróficos 

SCd 1 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura argilosa rele
vo suave ondulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário textura média/argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura argilosa.) 

SCd2 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média relevo suave ondulado 
e ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
concrecionário textura média relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
concredonário textura argilosa.) 

SCd3 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média, Latossolo Vermelho-, 
Amarelo distrófico concrecionário textura média e Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa concrecionário textura média/argilosa relevo sua
ve ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico concrecionário textura argilosa.) 

SCd4 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário textura média/argilosa relevo suave ondulado e on
dulado e Solos Lit61icos distróficos textura indiscrimina-

294/PEDOLOGIA 

da relevo ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura argilosa e La·
tossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa.) 

SCd5 - Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa textura média/argilosa, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo 
ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distróficei con
crecionário textura média relevo suave ondulado. (Inclu
são de Solos Concrecionários distróficos com B latossó
lico textura média.) 

SCd6 - Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa textura média/argilosa, Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa textura média casca
lhenta e Pàdzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila 
de atividade baixa raso concrecionário textura média re
levo ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos distróficos 
textura média cascalhenta.) 

SCd7 - Solos Concrecionários distróficos c<:im B textura! argila 
de atividade baixa textura média/argilosa, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média/argilosa e Solos Litólicos distróficos tex
tura média relevo ondulado e forte ondulado. (Inclusão 
de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argi
losa e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa concrecionário textura média/argilosa.) 

SCd8 - Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa textura média/argilosa, Solos Concre
cionários distróficos litólicos argila de atividade baixa 
textura média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa textura arenosa/média relevo 
ondulado e forte ondulado (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa.) 

SCd9 - Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa textura média/argilosa relevo foite 
ondulado e ondulado, Cambissolo distrófico argila de 
atividade baixa textura média cascalhenta relevo ondu
lado e Solos Litólicos distróficos textura média relevo 
forte ondulado e ondulado (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta e Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa cas
calhenta.) 

SCd 1 O - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média relevo suave ondulado, 
latossolo Vérmelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura média e Areias Quartzosas distróficas relevo 
plano e suave ondulado. (Inclusão de latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico concrecionário textura mé
dia.) 

SCd11 -Solos Co~crecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividáde baixa textura média, latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura média e Solos 
litólicos distróficos textura média relevo suave ondula
do e ondulado. (Inclusão de Cambissolo distrófico argila 
de atividade baixa concrecionário textura média ) 

SCd12 - Solos Concrecíonários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa t,extura arenosa/média, PQdzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa con
crecionário textura arenosa/média relevo suave ondula
do e ondulado e Solos litólicos distróficos textura média 
relevo ondulado. 

SCd 1 3 - Solos Concrecioriários distróficos com B latossólico tex
tura média, Solos Concrecionários distróficos indiscrimi-



nados argila de atividade baixa textura média relevo on
dulado e suave ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distr6fico textura média relevo suave ondulado. (Inclu
são de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concre
cionário textura média.) 

5Cd14 - Solos Cóncrecionários distr6ficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média relevo ondulado e sua
ve ondulado, Latossolo V ermelho-Amarelo distrófico 
concrecionário textura média relevo suave ondulado e 
Solos Lit61icos distr6ficos textura média relevo ondula
do e suave ondulado. (Inclusão de Areias Quartzosas 
distróficas.) 

SCd15 - Solos Concrecionários distrOficos indiscriminados argila 
de atividade baixa textura média, Cambissolo distrófico 
argila de atividade baixa concrecionário textura 
média/média muito cascalhenta relevo ondulado e La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário 
textura média relevo suave ondulado. (Inclusão de Pod
z61ico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa textura média/argilosa e Solos Litólicos distr6ficos 
textura indiscriminada.) 

SCd16 - Solos Concrecionários distr6ficos com B textura! argila 
de atividade baixa textura arenosa/média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distr6fico argila de atividade baixa 
concrecionário textura média relevo ondulado e suave 
ondulado e Solos Litólicos distróf icos concrecionário 
textura média relevo ondulado. 

SCd 17 - Solos Concrecionários distr6ficos indiscriminados arg1la 
de atividade baixa textura média, Solos Concrecionários 
distróficos com B textura! argila de atividade baixa tex
tura média/argilosa relevo ondulado e Solos Litólicos 
distróficos textura média re levo ondulado e forte ondu
lado. 

Solos Concrecionários álicos 

SCa1 - Solos Concrecionários éticos com B textura! argila de 
atividade baixa textura arenosa/média. Solos Concre
cionários álicos litólicos argila de atividade baixa textura 
média relevo suave ondulado e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura argilosa rele
vo plano e suave ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
concrecionário textura média/argilosa e Areias Quartzo
s as álicas.) 

SCa2 - Solos Concrecionários álicos com B textura! argila de 
atividade- baixa textura indiscriminada. Podzólico 
Vermelho-Amarelo áhco argila de atividade baixa con
crecionário pllntico tex tura média/argilosa e Cambissolo 
álico argila de atividade baixa concrecionário textura 
média cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado. 
(Inclusão de Regossolo álico argila de atividade baixa 
tex tura arenosa cascalhenta e Solos Litólicos álicos tex
tura indiscriminada.) 

Afloramentos Rochosos 

AR - Afloramentos Rochosos relevo montanhoso e escarpa-
do e Solos Litólicos distrOficqs textura indiscriminada re
levo montanhoso. 

3 .6 - USO ATUAL 

Dentro dos limites da área estudada a região situada na parte leste, 
entre os rios Araguaia e Tocantins, ocupa uma posição mais favorá
vel ao desenvolvimento em relação às demais regiões. por ter sido 
beneficiada pela implantacão da rodovia BR-1 53 (Belém- Brasllia) 
que integra o norte ao sul do Pais e que tem c omo importância prin-

c ipala facilidade de escoamento da produção agropastoril. A conse
qüência mais imediata do desenvolvimento dessa região é a exis
tência de grande número de estradas de interl igação municipal as
sim como o sistema de telecomunicações que já obteve grandes 
melhoramentos. Devido a dificuldade de acesso, em virtude das 
poucas estradas existentes, as partes oeste e noroeste da área 
apresentam uma menor penetração e ocupação humana. 

Atualmente, o estabeleclr;nento ·de agricultura comercia l em 
áreas de cerrado já é uma realidade, mas ainda não possui uma utili 
zação racional de técnicas agrlcolas. Influenciado por um clima Que 
em grande parte da área possui estação seca bem definida no inver
no, a grande maioria das culturas pertence ao grupo de ciclo vegeta
tivo curto. Comumente são utilizados sistemas de plantio conven
cionais e mais raramente com aplicação de um sistema de manejo 
mais desenvolvido para manutenção e melhoramento das condi
ç ões da terra e da lavoura. As culturas mais utilizadas são: arroz, 
milho, feijão e mandioca. O arroz se destaca como principal produto 
da região, sendo o responsável por uma grande parte da renda regio
nal. Quase todo o arroz produzido é de sequeiro. com exce~ao do 
maior empreendimento agrlcola instalado na área recentemente pe
lo Governo do Estado de Goiás. o Projeto Rio Formoso, situado na 
planlcie da ilha do Bananal. onde se desenvolve a cultura do arroz ir
rigado, utilizando modernas técnicas e que já apresenta resultados 
altamente satisfatórios. 

Devido a predominência da vegetação de Savana na região a les
te do rio Araguaia, existe maior facilidade para formação de pasta
gem assim como o seu aproveitamento corno pastos naturais. 
Quanto ao restante da área há uma maipr utilização ao longo ela BR-
080 (sudoeste) e próx imo ao rio Araguaia, nos Estados de Mato 
Grosso e Pará, onde se pode encontrar a implantação de grandes 
complexos agropecuários. geralmente com o apoio da Superinten
dência do Desenvolvimento da AmazOnia - SUDAM através de in
centivos f iscais, tendo como principal atividade a formação de pas
tagens para a c riação de gado de corte. 

De uma maneira geral a área é mais favorável à utilização com 
pecuária em função de uma série de fa tores. O principal deles é essa 
ser consti tuída em sua quase totalidade por solos de baixa fertilida
de natural, o que implica em altos cus tos com a utilização de eleva
das quantidades de fertilizantes e corretivos; assim como a existên
cia de uma estação seca prolongada contribui para onerar ainda 
mais os custos com implantação de lavoura. Por outro lado por ser 
topograficamente favorável à criação de bovinos e pelo fato da im
plantação de pastos ser facilitada pela existência de espécies mais 
rudes, ou seja. menos exigentes em termos de ferti lidade dos solos 
e ma1s resistentes às secas. e considerando-se ainda a possibilidade 
de aproveitamento de algumas áreas com vegetação de Savana co
mo pastos naturais no sistema de criação extensivo. a formação de 
pastagens aparece talvez como a opção mais viável economica
mente. para a utilização dessas terras. 

O extrativismo vegetal tem apresentado um grande incremento 
e representa, principalmente ao sul do Pará. uma importante fonte 
de renda e de novos empregos nas inúmeras serrarias já instaladas R 

em pleno funcionamento. Este incremento se deve principalmente à 
implantação de grandes núcleos de colonização constituídos na 
maiona por imigrantes do sul do País. Dentre as espécies de madeira 
mais importantes dessa área podemos destacar o mogno e a aroei
ra. Ainda considerando o extrativismo vale mencionar em menores
cala a exploração do babaçu. que ocorre em maior·quantidade no 
norte de Goiás e nas margens do rio Tocantins. 

A pesca e é! caça também têm grande importância para a popula
ção dessa área. sendo que. por haver rios piscosos como o Ara
guaia, Tocantins e Xingu, a primeira constitui uma das principais ati
vidades e fontes de alimentação das populações ribeirinhas, tam
bém funcionando como um fator de economia para a região com o 
escoamento deste produto para grandes centros localizados em ou
tras regiões do Pais. 

3 .7 - DADOS ANALiTICOS COMPLEMENTARES 

Os dados analít icos de 2 26 perfis de solos para f ins de classi ficacão 
são apresentados na Tabela 3.1 e os resultados de análises p·ara 
avalinção da fertilidade de 7 9 locais de amostragem, na Tabela 3 .11. 
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SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

PV a 
Tb 
é'ndocn 
·m;,d 
8.'51 'S 
53'50'WGr 

LE epie 
marg 
8' 18'5 
53'23'WGr 

PV d 
Tb ab 
aren case I 
méd case 
8'26'5 
52' 52'WGr 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

PV a 
Tb 
endocn 
méd 
8'51 ·s 
53"50'WGr 

LE ep1e 
marg 
8° 18'5 
53' 23'WGr 

PV d 
Tb ab 
aren case I 
méd case 
8' ?6'5 
52'52'WGr 
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PERFIL 
No 

05 

08 

11 

PEI1FIL 
N" 

05 

08 

11 

PROT 
LAB 

6930 
6931 
6932 
6933 
6934 
6935 

6970 
6971 
6972 
6973 
6974 
6975 
6976 

6977 
6978 
6979 
6980 

• -1-------

PROl 
LAB 

6930 
6931 
6932 
6933 
6934 
6935 

6970 
6971 
6972 
69/3 
6974 
6975 
6976 

6977 
b918 
6979 
6980 

TABELA 3 1 
Resultados analíticos das amostras de perfis para classificacão 

HORIZONTE 

Sim bolo 
Pro f 
em 

A1 0-20 
A3 -40 
81 -50 
821 -80 
822 -130 
B23en -160 

A1 0-20 
A3 -40 
81 60 
821 -80 
822 -120 
823 -150 
824 -170 

A1 0-20 
A3 -40 
81 -60 
82 -80 

-----

R CA 
BON 
TO 

A 
s 

o 
o 
o 
u 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

-

c 
% 

-

0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
O, 1 

1,9 
1,2 
1,1 
0,7 
0,6 
0,3 
0,2 

--~-~ 

0,6 
0,7 
0,5 
0,3 

---

Arma Areia grossa 
Areia Calhau Cascalho mu1to média 20 2 2 0,2 gtossa o 5 0,25 em em 2 1 1 0,5 2 o 2 0,25 O, 1 mm 

mm mm mm mm 

o o 12,8 18,9 B2, 7 26,0 20,3 

o o 9,2 18,0 51,9 20,4 18,0 

o o 9,1 11 '7 44,2 18,2 18,9 

o o 10,5 15,1 44,5 15,8 13,4 

o 2,0 10.4 12,7 40,9 15,0 14,5 

o 14,6 10,9 11,6 42,0 15,3 15,4 

o o 1,1 1,4 5,5 2,1 3,4 

o o 0.4 0,6 2,3 0,9 1,9 

o o 0,9 0,8 3,3 1,0 1,8 

o o 0,7 0,8 3,0 1,1 1,5 

o o 0,7 0,7 2,9 1,1 1,8 

o o 0,5 0,7 2,5 1,0 1,5 

o o 1,2 0,7 3,5 1,0 1,9 

f-------,-----~-

o 37,5 47,9 26,2 87,3 11,4 5,8 
o 51,0 34,0 24,2 75,1 14,5 8,1 
o 51,9 25,0 24,8 62,7 11,6 5, 7 

o 49,5 16,5 18,0 44,9 9,0 5,0 

--------

N MO C iN Ca -t 2 Mg+2 
% % 

NH 40Ac KCI NH40Ae KCI 

--

0,05 0,68 8 0,28 o, 16 0,04 0,04 

0,04 0,51 8 0,24 o, 16 0,06 0,04 

0,04 0,51 8 0,45 0,30 0,05 0,04 

0,03 0,51 10 0,40 0,31 0,06 0,04 

0,03 0,34 7 0,30 0,38 0,06 0,04 

0,01 0,17 10 0,30 0,28 0,07 0,06 

1--- ---1---

O, 15 3,23 13 6,02 4,65 1,56 1,08 

0,10 2,04 12 3,90 3,20 1,1 B 0,93 

0,07 1,87 16 2,50 2,18 1,10 0,90 

0,06 1,19 12 2,08 1,93 0,91 0,80 

0,05 1,02 12 2,00 1,70 0,55 0,49 

0,03 0,51 10 1,91 1,35 0,49 0,38 

0,02 0,34 10 1,60 1,20 0,30 0,28 

1------

O, 14 1,03 4 0,58 0,38 O, 10 0,09 

O, 10 1,21 7 0,5t) 

g;j_1:: 
0,09 

0,05 0,86 10 0,40 0,08 

0,03 0,52 10 0,30 0,20 0,08 0,08 

; 
I 

------~--- __ _L ___ ~--- -~-~ ------ -~-

__ j 
-----

GRANULOMETRIA% 

Areia f1na 

o 2 0,02 o 2 o 05 
mm mm 

22,9 19,6 
22,9 18,9 
22,6 18,0 
20,1 15,4 
21 ,4 17,0 

21 '7 15,9 

13,7 4,9 
10,4 3,9 

9,5 2,5 
9,8 2,8 

10,1 2,9 
8,9 2,9 
9,9 2,7 

-----

7,9 5,3 
11 ,O 8,0 
11,2 7,4 
11,3 6,4 

-----

K' 

NH 40Ac HCI 

·---

0,05 0,04 
0,03 0,04 
0,02 0,()2 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

-- --

0,76 O,G8 
0,68 0,50 
0,62 0,50 
0,54 O,bO 
0,45 0,47 
0,23 0,22 
0,34 0,34 

J---

0,06 0,06 
0,05 0,04 
0,02 0,02 
0,03 0,03 

- --- -----



Lab SUOESUL 

-
ATAQUE POR H2S04% pHI1 :11 

GRAU SI LTE 
Areia mui Silte DE 10,05 

to fina Ar~ila ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

Ki Kr 
< 0:002 NATURAL 

LAÇÃO 
--- S10 2 AI203 Fe 2o3 

--- H20 KCI 
% ARGILA Fe203 

0,1 0,05 0,05 0,002 o 02 o 002 mm % 
mm mm mm 

4,3 5,9 2,6 11,8 2,5 79 0,50 12,40 7,01 0,66 3,01 2,84 16,68 4,3 3,8 
5,2 7,3 3,3 21,9 4,1 81 0,33 11,63 11.11 0,95 1,78 1,69 18,36 4,8 4,0 
4,3 8,4 3,8 29,4 9,7 67 0,28 15,01 15,24 1,21 1,67 1,59 19,77 4,9 3,9 
5,1 7,5 2,8 32,6 4,8 85 0,23 19,03 17,72 1,53 1,83 1,73 18,18 4,9 4,0 
5,3 7,8 3,4 34,3 0,9 97 0,22 18,49 18,48 1,60 1,70 1,61 18,13 5,3 4,1 
4,7 9,2 3,4 32,9 0,6 98 0,27 21,21 17,79 1,66 2,03 1,91 16,83 5,3 4,2 

2,4 41,0 32,2 48,6 22,6 53 0,84 21,54 18,71 7,15 1,96 1,57 4,11 5,8 5,1 
2,4 30,7 24,2 63,1 36,7 42 0,49 24,08 22,64 7,95 1,81 1,48 4,47 5,9 4,3 
1,3 26,6 19,6 67,6 21,5 68 0,39 25 23 23,94 7,96 1,79 1,48 4,72 5,7 4,7 
1,7 27,4 20,4 66,8 33,7 50 0,41 24,52 23,53 7,96 1,77 1,46 4,64 5,6 4,5 
1,5 27,1 19,9 67,1 10,5 84 0,40 25,31 23,84 8,03 1,80 1,49 4,66 5,4 4,5 
1 '7 24,8 18,8 69,8 0,6 99 0,36 25,27 24,35 8,12 1 '76 1,45 4,71 5,7 5,0 
1,4 24,3 17,1 69,5 0,3 100 0,35 25,41 24,68 8,15 1 '75 1,45 4,75 5,7 5,5 

1,3 4,1 1,5 3,3 0,8 76 1,24 6,01 5,28 1,47 1,94 1,64 5,64 4,4 3,9 
2,3 6,6 3,6 10,3 3,2 70 0,64 9,04 8,97 1,50 1 '71 1,55 9,39 4,1 4,1 
3,0 7,8 4,0 22,1 4,3 81 0,35 16,07 16,06 3,18 1,70 1,51 7,93 4,8 4,3 
2,6 10,1 5,2 38,6 0,2 99 0,26 23,33 23,81 3,24 1,67 1,53 11,54 5,0 4, 7 

-

COMPLEXO SORTIVO rnE/1 OOn 
v 

Acidez T % 100AI'3 100AI' 3 
Na+ S1 S2 AI+ 3 

trocável T Mat coloidal --- ---
Ali 3+ 51 AI+J+S2 

NH 40Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,04 0,03 0,41 0,27 0,5 3,18 2,59 3,59 3,00 30 22 11 14 54 65 
0,01 0,02 0,34 o 26 0,5 4,10 2,69 4,44 3,03 20 12 8 11 59 66 
0,01 0,02 0,53 0,38 0,6 4,63 3,08 5,16 3,61 18 10 10 15 53 61 
0,02 0,02 0,49 0,38 0,7 3,58 2,91 4,07 3,40 12 9 12 14 t)8 65 
0,02 0,02 0,39 0,45 0,6 3,38 2,59 3, 77 2,98 11 8 10 13 60 57 
0,02 0,02 0,40 0,37 0,8 2,48 1,78 2,88 2,18 8 5 14 18 66 68 

0,04 0,04 8,38 6,45 o 7,14 2,66 15,52 11,04 32 23 54 76 o o 
0,03 0,03 5,79 4, 72 o 9,53 4,34 15,32 10,13 24 16 38 57 o o 
0,02 0,02 4,24 3,60 o 10,82 5,14 15,06 9,38 22 14 28 45 o o 
0,02 0,02 3,55 3,25 o 9,83 4,98 13,38 8,53 20 13 27 42 o o 
0,02 0,02 3,02 2,68 o 9,65 4,66 12,67 7,68 19 11 24 39 o o 
0,02 0,02 2,65 1,97 o 9,18 4,76 11,83 7,41 17 11 22 36 o o 
0,01 0,01 2,25 1,83 o 6,58 4,75 8,83 7,00 13 10 25 32 o o 

--

0,01 0·,01 0,75 0,54 o 4,31 2,43 5,06 3,18 153 96 15 24 o o 
0,01 0,01 0,71 0,49 0,2 3,18 1,82 3,89 2,53 38 25 18 28 22 29 
0,01 0,01 0,52 0,41 0,2 2,51 1,58 3,03 2,10 14 10 17 25 28 33 
0,01 0,01 0,42 0,32 o 3,10 1,58 3,52 2,00 10 5 12 21 o o 

--'---
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f ABELA 3.1 - Continuoçlo 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

PERFIL 
N.• 

PROT 
LAB. 

I 

HORIZONTE 

Stmbolo 

------+------1f-----+----+----1~---l· .. -.. --

LV d 
mer:l. 
8 6 45'5 
!>2 ° 48'WGr. 

f'V a 
Tb 
med.larg. 
s• ss·s 
s1•2s·wGr. 

f'Vepia 
lat. 
Tb 
méd. 
s•43'S 
51°24'WGr. 

SOLO 
LOCAUZAÇAO 

LV d 
méd. 
8'4ti'S 
52•4B'WGr. 

PV a 
Tb 
,.d./8<11-
e •ss·s 
61°26'WGr. 

PV epia 
lat. 
Tb 
m6d: 
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Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04 % pH(1:1) 

GRAU SILTE 
Areia mui~ Sll.te 

Ai'~ila 
DE (0,05-

to fins ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

NATURAL Ki Kr 
<0;002 LAÇÃO -- 5102 AI203 Fe2o3 H20 KCI 

% ARGILA Fe203 
0,1-0,Ó5 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

10,0 15,4 5,2 11,9 1,6 87 1,29 3,89 8,21 2,38 0,81 0,68 5.42 4,1 3,9 
16,2 15,0 1,9 17.4 4,6 73 0,86 5,95 10,63 4,20 0,95 0,76 3,98 4,7 4,1 
17,4 1!),0 4,6 19,4 2,1 89 0,98 6,84 11,93 3.40 0,97 0,82 5,51 4,9 4,3 
16,9 12,1 5,7 23,2 0,6 97 0,52 6,54 13,00 4,20 0,86 0,71 4,86 5,0 4,6 
19,2 22,5 5,5 21.6 0,2 99 1,04 6,85 13,83 4,31 0,84 0,70 5,04 5,0 5,0 

3.~ 8,0 4.4 26,0 7,2 72 o 31 12.61 872 1,32 2.46 2,24 10,37 4,4 4,1 

4,1 9,1 5,0 33,6 9,4 72 0,27 23,71 16,29 2,24 2,47 2,27 11.41 4,2 4,0 
4,4 8,7 5,1 40,1 0,4 99 0,22 23,73 18,43 2,43 2,19 2,02 11,91 4,5 4,0 
3,4 10,1 4,5 45,9 8,9 81 0,22 27,62 24,17 2,91 1,94 1,80 13,01 4,9 4,1 
4,8 9,6 4,6 51,9 0,6 99 0,18 34,26 24,07 3,00 2,42 2,24 12.60 5,1 4,3 
4,4 8,5 3,2 57,1 0.1 100 0,15 30,45 27,46 3,17 1,89 1,76 13,60 5,0 4,4 

4.4 14,5 9,3 20,9 12,0 43 0,69 11,54 11,34 2,38 1,73 1,53 7,48 4,9 3,9 
4,9 13,8 9,8 25,2 9,2 63 0,55 13.45 13,15 2,95 1,74 1,52 7,00 5,1 3,9 
6,1 16,3 10,5 30,7 1,6 95 0,53 16,54 15,24 2,97 1,85 1,64 8,06 5,5 4,1 
4,9 16,0 9,9 32,8 0,6 98 0.49 17,02 17,03 3,01 1,70 1,53 1!,88 5,6 4 1 
6,,3 13,2 8,8 36,6 0,6 98 0,36 17,62 17 16 3,04 1 75 1,57 8,86 5,7 4,3 
4,6 13.4 7,9 37,6 0,5 99 0,36 20,47 17,Ú 5,18 2,02 1,70 5,22 5,7 4.4 
6,1 14,7 9,5 34,7 0,4 99 1),42 18,09 17,24 5,31 1,78 1.49 5 10 5,7 4,2 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg v 
Acidez T % 

100AI+3 100AI+3 Na+ 51 52 Al+3 trocével T Mat. coloidal --- ---
Al+3+51 A1+3+52 

NH40Ac HCI NH4 0Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 0.49 0.45 0.5 5,58 3,31 6,07 3,80 51 32 8 13 51 53 
0,02 0,01 0,56 0.47 0,3 5,15 2,64 5,71 3,20 33 18 10 18 35 39 
0,04 0,01 0,56 0.44 0,2 4,12 2.45 4,67 3.00 24 15 12 18 27 31 
0,04 0,01 0,57 0,46 0,1 4,10 1,84 4,67 2.41 20 10 12 24 15 18 
0,05 0,01 0,48 0,38 o 3,07 1,82 3,55 2.30 16 11 14 21 o o 

0,06 0,03 2,05 1,89 0,2 6,83 4,16 8,88 6,21 34 24 23 33 8 lO 
0,01 0,01 0,76 0,53 1,2 7,12 5,25 7,87 6,00 23 18 10 13 61 69 
0,01 0,01 0,57 0.47 1,0 6,13 4,75 6,70 5,32 17 13 9 11 63 68 
0,03 0,02 0,60 0,43 1,1 5,11 4,40 5,71 5,00 12 11 11 12 64 ri 
0,03 0,02 o;49 0,38 0,5 5,10 4,42 5,59 4,91 11 9 9 10 50 57 
0,03 0,02 0,63 0,42 0,5 5,10 4,10 5,73 4,73 10 8 11 13 44 54 

0,02 0,01 0,5-5 0.49 0,9 8,64 5,08 9,18 5,63 44 27 6 10 62 65 
0,01 0,01 0.49 0,43 0,8 7,14 4,51 7,63 5,00 30 20 6 10 62 65 
0,01 0,01 0,30 0,27 0,7 5,13 3,02 5.43 3,32 18 11 6 9 70 72 
0,01 0,01 0,31 0,24 0,3 4,18 2,99 4,49 3,30 14 10 7 9 49 56 
0,01 0,01 0,32 0,25 0,1 4,10 2,78 4,42 3,10 12 8 7 10 24 29 
0,01 0.01 0,27 0,22 0,1 3,51 2,73 3,78 3,00 10 8 7 9 27 31 
0,01 0,01 0,27 0,22 0,1 3,50 2,75 3,77 3,02 11 9 7 9 27 31 
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TABELA 3 I - ContinuaçAo 

-
HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT: Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N • LAB Prol Calhau Cascalho muito 
Slmbolo 20-2 2-0,2 média 

em grossa 0.5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2 o 05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

LV epia 6862 A1 0-20 o o 1,2 3,5 16,0 7,8 12,9 25,6 18,4 
arg. 6863 A3 -40 o o 1.4 3,3 12,3 5,8 11,6 26,0 18,5 
a•36'S 32 6864 81 -60 o o 2,2 3,0 13,3 ,5,8 10,8 24,1 17,2 
61°23'WGr 6865 821 -110 o o 2,7 4,0 13,1 5,0 10,3 24,6 18,2 

6866 822 -160 o o 2,1 3,0 12,5 5,3 9,9 24,2 16,5 

LV d 6867 A1 0-20 o o 2,5 2,3 8,1 2,6 4,3 16,7 8.4 
arg 6868 A3 -40 o o 1,3 1,2 5,3 1,9 3,8 15,1 7,0 
a •54'S 36 6869 81 -80 o o 1,3 1,5 5,0 1,6 3.4 17,2 7,3 
51°01'WGr. 6870 821 -120 o o 2,7 1,5 6,9 1,9 3,7 16,9 7,2 

6871 822 -160 o o 2,9 1,8 6,8 1,7 3,5 14,9 7,7 

PV d 6891 A1 0-10 o o 3,5 5,9 32,7 16,1 24,0 40,1 26,9 
Tb 6892 A3 -30 o o 3,1 5,1 21,6 10,5 26,5 42,1 33,6 
méd /arg. 42 6893 81 -65 o o 3,8 4,1 17,8 6,9 19.4 37,5 27,6 
8°45'S 6894 821 -110 o o 2,2 4,3 15,4 7,1 18,6 38,6 28,8 
so•35'WGr. 6895 822 -160 o o 2,9 2,9 15,6 7,2 17,0 38,0 27,3 

TS epia 6941 A1 0-20 o o 3,6 3,9 13,1 4,3 7,0 34,5 13,1 
Tb 6942 Á3 -40 o o 4,2 4,5 13,1 3.4 5,1 34,6 12,2 
arg 45 6943 81 -70 o o 5.4 3,6 13,6 3,5 5,4 34,5 11,6 
a•s5·s 6944 821 -100 o o 3,6 3,0 10.4 3,1 4,9 35,7 13,0 
50°17'WGr 6945 822 -140 o o 3,1 2,5 8,9 2.4 5,2 34,9 10,2 

6946 823 -170 o o 2,8 3,0 8,9 2,5 4,0 3:!,<1 12,0 

CAR-
SOLO PEFIFIL PROT BONA- c N MO CIN ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

LOCALIZAÇÃO w• LAB TOS % % % 
% 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

LV epia 6862 o 1,8 0,12 3,10 15 0,55 0,40 0,25 0,20 0.42 0.40 
arg. 6863 o 1,0 0,08 1,72 13 0,24 0,18 0,06 0,09 0,14 0,14 
a• 36'S 32 6864 o 0,7 0,05 1,20 14 0,18 0,18 0,06 0,07 0,03 0,03 
51"23'WGr. 6865 o 0,5 0,03 0,86 17 0.40 0,38 0,10 0,09 0,02 0,02 

6866 o 0.4 0,03 0,68 13 0.42 0,36 0,08 0,08 0,05 0,03 

LV d 6867 o 2,1 O, 17 3,57 12 1,32 1,24 0,72 0,64 0,13 0,10 
arg 6868 o 1.4 0,09 2,38 16 0.49 0.40 0,21 O, 18 0,06 0,04 
8°54'S 36 6869 o 0,6 0,04 1,02 15 0,37 0,36 0,27 0,17 0,06 0,03 
61°01'WGr. 6870 o 0,5 0,04 0,85 13 0,33 0,30 O, 12 0,10 0,05 0,03 

6871 o 0.4 0,03 0,68 13 0,28 0,30 0,20 0,16 0,04 0,02 

PV d 6891 o 1.1 0,10 1,87 11 0,80 0,60 0,32 0,28 0,13 0,12 
Tb 6892 o 0,9 0,08 1,53 11 0.42 0,38 0,35 0,27 0,06 0,06 
méd./arg. 42 6893 o 0,6 0,05 1,02 12 0,30 0,28 0,32 0,26 0,04 0,04 
8°45'S 6894 o 0,3 0,03 0,51 10 0,31 0,30 0,34 0,26 0,02 0,02 
50°35'WGr 6895 o 0,1 0,01 0,17 10 0,31 0,29 0,33 0,26 0,02 0,01 

TS epia 6941 o 1,0 0,10 1,72 10 0,28 0,20 0,12 0,10 0,02 0,04 
Tb 6942 o 0,7 0,08 1,21 9 0,22 0,16 0,12 0,09 0,01 0,03 
arg 45 6943 o 0,3 0,05 0,52 6 0,22 0,16 0,10 0,08 0,01 0,02 
8°55'S 6944 o 0,2 0,04 0,34 5 0,30 0,14 0,10 0,06 0,01 0,02 
so•17'WG• 6946 o 0,2 0,03 0,34 7 0,31 0,20 0,09 0,05 0,01 0,01 

6946 o 0,1 0,02 0,17 5 0,33 0,23 0,07 0,05 0,06 0,06 
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Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2so4 % pH11:11 

GRAU SILTE 
Areia mui- Silte DE (0,05-

to fina Argila. ARGILA FLOCU- 0,002} Al2o3 
NATURAL Ki Kr < 0,002 LAÇÃO - Si0 2 AlzD3 Fe2o3 --- H20 KCI 

% ARGILA Fe2o3 0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0.002 mm % 
mm mm mm 

9,0 16,3 9.1 49,3 11.2 77 0,33 23.49 21,01 5.66 1,90 1.62 5,83 4.5 4,2 
8,7 14,3 6,8 54,9 19,7 64 0,26 20,12 23.35 5.82 1.46 1,26 6,30 4,.9 4,2 
8,7 12,7 5,8 56,8 0,7 99 0,22 19,68 23.76 6,03 1.41 1,21 6,19 4,8 4,3 
9,3 12,3 5.9 56.4 1,2 98 0,21 20,77 24,12 6,10 1.46 1,26 6,21 4,7 4,5 
8,7 13.4 5,7 57,6 0.4 99 0,23 26,54 24.13 6,18 1,87 1,61 6,13 5,1 4,7 

4,8 32,9 24.6 50.6 20,0 60 0,65 22,19 23,91 7,03 1,58 1,33 6,34 4,8 4,1 
4,1 28,6 20.5 59,1 16,7 72 0.48 21,42 26,36 7,61 1,38 1,17 5.44 4,9 4,1 
4,5 29,8 19.9 57.9 0,2 100 0,51 23,71 27,15 7,67 1.48 1,26 5,56 5,2 4,5 
4,3 I 28,3 18,6 57,6 0,1 100 0.49 28,28 27,14 7,80 1,77 1,50 5.46 5,6 4,9 
4,6 26,9 19,7 58.6 0,2 100 0.46 22,62 26,95 7,84 1,43 1,20 5.40 5,7 5,2 

10,1 20,6 7.4 19,8 7,7 61 1,04 8,21 6,98 8,35 2,00 1,13 1.31 4,2 4,1 
10,0 16,1 7,6 28,7 6.3 78 0,56 11.53 9,94 9.25 1,97 1,24 1.69 4,3 4,1 
11,2 16,6 6,7 38,0 8.0 79 0.44 15,51 13,31 11.58 1,98 1,27 1,80 4,7 4.5 
12,0 16,7 6,9 39,1 o 100 0,43 15,55 13,26 12,81 1,99 1,23 1,63 5,1 5.0 
12,9 17,9 7,2 39,2 0,3 99 0,46 15,88 13,30 13,90 2,03 1,22 1.50 5,1 5,1 

7,4 43,1 21,7 30.7 7.4 76 1.40 11,31 12,03 13.75 1,60 0,92 1,37 4,7 4,2 
8,1 44,6 22,2 30,1 7,8 74 1.48 11,09 12,34 13.82 1,53 0,89 1.40 5,0 4.4 
7,3 44,4 21,5 30.4 0,3 99 1,45 11,13 12,44 13,90 1,52 0,89 1,57 5,3 4,8 
8,8 42,9 20,2 33,7 0.7 98 1,27 10,18 12,59 13,94 1,37 0,81 1,42 5,6 5.3 
5,9 42,8 18,1 38,1 7,1 81 1,12 10,23 13,20 13,98 1,32 0,79 1.48 5,9 5.7 
8,6 40,2 18,8 38,9 1,8 95 1,03 11,85 13,36 14,10 1,51 0,90 1.49 5,8 5,8 

.. 
COMPLEXO SORTIVO mE/100g 

v 
Acidez T % 1 OOA1+3 1 OOA1+3 

Na+ SI S2 AI+ 3 
trocével T Mat coloidal 

A1+3+ S1 AI,J+ 52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 1,25 1,02 0,9 12,38 8,03 13,63 9.28 28 19 9 13 41 47 
0,02 0,01 0,46 0,44 0,7 9,84 6,97 10,30 7.43 19 14 4 6 60 61 
0,02 0,01 0,29 0,29 0,5 7,56 6,02 7,85 6,31 14 11 4 5 63 63 
0,02 0,01 0,54 0,50 0.4 6,18 4,58 6,72 5,12 12 9 8 11 42 44 
0,01 0,01 0,56 0,48 0,1 5,54 3,97 6,10 4,53 11 8 9 12 15 17 

0,03 0,02 2,20 2,00 0,6 13,28 9,53 15,48 11,73 31 23 14 19 21 23 
0,02 0,02 0,78 0,64 0,8 11,43 8,60 12,21 9,38 21 16 6 8 50 56 
0,02 0,02 0,72 0,58 0,2 7,82 5,59 8,54 6,31 15 11 8 11 21 26 
0,02 0,02 0,52 0,45 o 7,18 5,66 7,70 6,18 13 11 7 8 o o 
0,03 0,02 0,65 0,50 o 6,38 5,55 6,93 6,10 12 10 8 9 o o 

0,03 0,02 1,28 1,02 0.5 7,14 4,82 8,42 6,10 43 31 15 21 28 33 
0,01 0,01 0,84 0,72 0.4 6,54 4,24 7,38 5,08 26 18 11 17 32 36 
0,01 0,01 0,67 0,59 0.3 6,18 4,33 6,85 5,00 18 13 10 13 30 34 
0,02 0,01 0,69 0,59 o 5,13 4,04 5,82 4,73 15 12 12 15 o o 
0,01 0,01 0,67 0,57 o 4,58 3,34 5,25 4,01 13 10 13 17 o o 

0,03 O,Ó4 0,45 0,38 0,5 7,53 5,55 7,98 6,00 26 20 6 8 53 57 
0,02 0,02 0,37 0,30 0.6 8,16 4,73 8,53 5,10 28 17 4 7 62 67 
0,02 0,02 0,35 0,28 o 6,13 5,55 6,48 5,90 21 19 5 6 o o 
0,03 0,03 0,44 0,25 o 6,12 5,36 6,56 5,80 19 17 7 8 o o 
0,02 0,02 0,43 0,28 o 5,10 4,38 5,53 4,81 15 13 8 9 o o 
0,05 0,02 0,51 0,36 o 5,00 3,49 5,51 4,00 14 10 9 13 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT 
Areia Areia grossa Areia fina 

LOCALIZAÇÃO Sim bolo Prol Calhau Cascalho muito Areia No LAB 20-2 2-0,2 média em grossa 
em em 2-1 1-0,6 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

HL a 7156 A 0-20 o o 2.4 32,9 50,2 13.9 4,0 21,3 9.4 
Tb ab 7157 B1 -40 o o 1,9 17,8 29.7 9,2 4,0 22,0 8.7 
aren./arg, 

48 
7156 B21pl -70 o o 0,6 2.1 5,2 2,1 3,2 25,9 13.7 

8°51'S 7159 B22pl -100 o o 0,3 0,8 3,1 1.4 3,8 26.4 12.4 
49°4S'WGr 7160 B23pl -150 o o 0,3 0,9 2,7 1,2 2,8 29,4 16,5 

se a e/B 5962 Aen 0-20 5,0 59,0 16,0 I 2,6 21,5 1,9 12,6 60,1 38,7 
teXtura! 5963 B1en -40 o ' 46,0 15,7 6,2 28,0 4,5 13,6 50,7 31,1 
Tb 50 5964 B2en -60 o 30,0 3,0 2.4 8,9 2,3 10;5 48.0 27,6 
aren /méd 
8 o 37'S 
49'44'WGr 

;------

Cd 5959 A 0-20 o o 7.4 6,1 20,8 5.7 9,9 32,5 16,1 
Tb endocn 5960 IB)1 -40 o o 7,4 3,3 16,0 3,8 10,6 30,3 

I 
15.9 

méd 51 5961 IB)2en -60 o 52,0 16,5 1,9 21,0 1,7 6.4 34,2 11.4 
8'27'S 
49'43'WGr 

c d 5953 A1 0-20 o o 5,1 4,5 18,8 7,4 10,3 26.4 15,3 
Tb 5954 A3 -40 o o 6,2 4,0 20.7 7,9 11,8 23,3 14,6 
arg case 55 5955 {6)21 -60 o o 4,4 3,0 15,7 6,6 9,7 27,6 15.5 
ao 14'S 5956 {6)22 -90 o o 4,2 2,1 14,1 5,8 10,3 24,8 14.1 
49°28'WGr 5957 {6)23 -120 o 40,0 4,2 2,8 14,6 5,8 9,9 22,7 15,0 

5958 16)24 -130 o 39,0 4,5 3,6. 17,2 6,0 10,2 36,9 13,2 

SOLO 
CAR-

PERFIL PROT BONA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+2 K+ 
LOCALIZAÇÃO No LAS TOS % % % 

% 
NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

HL a 7156 o 1,2 0,09 2,07 13 0,62 0,60 0,28 0,20 0,10 0,10 
Tb ab 7157 o 0,8 0,08 1,38 10 0,40 0,40 0,30 0,28 0,05 0,05 
aren /arg 48 7158 o 0,7 0,06 1,21 12 0.43 0.43 0,33 0,20 0,05 0,04 
8'51'5 7159 o 0.4 0,04 0,69 10 0.45 0.45 0,35 0,31 0,04 0,03 
49°48'WGr 7160 o 0,1 0,01 0.17 10 0,50 0,50 0,38 0,31 0,04 0,04 

-
SC a e/B 5962 o 1.7 0,10 2,93 17 0,18 0,15 0,06 0,10 O, 10 0,12 
textural 5963 o 0,3, 0,04 0,52 8 0,15 0,13 0,07 0,08 0,05 0,05 
Tb 5964 o 0,2 0,02 0,34 10 0,12 O, 12 0,06 0,06 0,06 0,04 
a:ren /méd. 5C 

8°37'5 
49°44'WGr 

Cd o 2,6 0,20 4,48 13 C', 18 O, 16 0,06 0,06 0,08 0,10 
Tb endocn o 0,8 0,08 1,38 10 0,12 O, 13 0,07 0',04 0,05 0,06 

méd 51 o 0,9 0,06 1,55 15 0,12 0,11 0,05 0,05 0,04 0,06 

8°27'S 
49°43'WGr 

Cd 5953 o 2,4 0,16 4,14 15 O, 18 0,16 0,06 0,04 O, 12 0.10 
Tb 5954 o 08 0,08 1,38 10 0,18 0,16 0,05 0,03 0,04 0,05 
arg case 55 5955 o 06 0,04 1,03 15 0,24 0,23 0,07 0,07 0,03 o,o:, 
8'14'S 5956 o 0,5 0,03 o 86 17 0,20 0,20 0,06 0,06 0,04 0,02 
49°28'WGr 5957 o 04 0,03 o 69 13 0,23 0,21 0,04 0,03 0,06 0,04 

5958 o 0,4 0,03 0,69 13 0.18 0,19 0,03 0,03 0,05 0,05 
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Lab 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2S04% pH11:11 

GRAU SILTE 
Areia mui 5ilte DE 10,05-

to fina Argila ARGILA 
FLOCU· 0,0021 AI203 

Ki Kr < 0,002 NATURAL 
LAÇÃO --- Si02 AI203 Fe203 --- H20 KCI 

% ARGILA Fe203 
0,1 0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm :~m 
::::: 

6,4 25,5 13,6 14,9 8,2 45 1,71 5,0 3,6 
5,5 29,2 15,9 32.4 13,3 59 0,90 5,0 3,6 

10,9 32,8 20,6 48,3 6,8 86 0,68 5,2 3,7 
9,2 29,2 15,2 55,3 1,5 97 0,53 5,5 3,6 

14,0 27,0 14,1 53,8 3,0 94 0;50 5,5 3,6 

27,1 31,1 9,7 8,7 3,7 57 3,57 5,5 4,3 
19,1 26,7 7,1 14,2 3,7 74 1,88 5,3 4,5 
18,3 32,7 12,3 30,8 0,5 98 1.06 5,2 4,0 

7,8 42,3 25,9 20,8 3.4 84 2,03 5,9 4,3 
6.8 42,7 28,3 25.4 2,7 89 1,68 5,2 4,7 
5,9 45,5 22,7 22,7 2,1 91 2,00 5.4 5,0 

1 

6,8 33,6 22,5 32,3 4,0 88 1.04 4,6 4,0 
5.4 33,8 25,1 30,9 2,9 91 1,09 5,0 4,1 
7,5 32,8 20,7 36,0 0,2 99 0,91 5,4 4,5 
5,8 31,8 21 '1 40,0 0,1 100 0,80 5,4 4,5 
6,9 24,0 16,3 46.4 0,3 99 0,52 5,5 4,5 
5,1 36,3 12,6 33,3 0,2 99 1,09 5,7 4,8 

COMPLEXO SORTIVO mE1100g 
v 

Acidez T % 100AI+3 1 OOAI +3 Na+ 51 52 AI+ 3 
trocá v e I T Mal coloidal ---

A\+3+ 52 Al+3+ 51 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 1,02 0,92 {), 7 4,58 3,16 5,60 4,18 38 28 18 24 40 43 
0,02 0,02 O, 77 0,73 1,3 5,53 3,33 6,30 4,10 19 13 12 19 62 64 
0,02 0,02 0,83 0,68 2.3 8,64 7,17 9.47 8,00 20 17 9 10 73 77 
0,02 0,02 0,86 0,76 2,7 9,37 8,24 10,23 9,10 18 16 8 9 75 78 
0,02 0,02 0,94 0,80 3,1 9,00 8,09 9,94 9,03 18 17 9 10 76 79 

0,06 0,04 0,40 0.41 0.4 4,16 3,20 4,56 3,60 53 41 9 11 50 49 
0,05 0,03 0.32 0,29 0,5 3,61 2,18 3,93 2,50 28 18 8 13 61 63 
0,05 o 02 0,29 0,24 1,6 4,0:' 1,72 4,31 2,01 14 6 7 14 85 87 

0,06 o 02 0,38 0,34 0,2 10,31 9,62 10,69 10,00 51 48 4 4 34 37 
0,05 0,02 0,27 0,25 0,1 8,54 6,04 8,81 6,31 35 25 3 4 27 29 
Q,04 0,01 0,25 0,23 0,1 8,18 5,06 8.43 5,31 37 23 3 5 29 30 

0,07 0,05 0.43 0,35 1,0 9,04 6,88 9.47 7,31 29 23 5 6 19 22 
0,06 0,04 0,33 0,28 0,7 5,32 3,99 5,65 4,32 18 14 6 8 68 71 
0,05 0,09 0,39 0.42 0,1 4,18 2,65 4,57 3,04 13 8 9 1;3 20 1,9 
0,05 0,02 0,35 0,30 0,1 4,21 1,96 4,56 2,31 11 6 8 15 22 25 
0,06 0,01 0,39 0,29 0,1 5,10 2,62 5,49 3,01 12 6 7 13 20 26 
0,06 0,01 0,32 0,28 o 4,56 2,09 4,88 2,41 5 7 7 13 o o 
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TABELA 3.1 - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT Cascalho· 
Areia Areia grossa 

Areia Areia fina 
Prol Calhau 

LOCALIZAÇÃO N' LAB Slmbolo 2-0,2 
muito média 20-2 em grossa 0,5-0,25 em em 
2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,06 mm 
mm mm mm mm mm mm 

se d ctB 5948 Acn 0-30 o 38 21,5 1,9 25,9 1,9 2,3 5,7 3,3 
lat 5949 B1cn -60 o 37 8,6 1,0 10,9 1,1 1,0 6,3 2.2 
marg 57 5950 B21cn -90 o 37 6,1 1.4 8,6 0,5 1,5 5.8 2.2 
8' 16'S 5951 B22cn -120 66 10 5,6 1,0 8,0 1,1 1,7 9,0 3.1 
49'25'WGr. 5952 B23cn -150 25 50 7,6 2,9 12,p 1,5 1,9 15,0 4,9 

RE endoa 5965 A 0-20 4 50 23,8 3,0 32,9 4,1 16,9 53,3 32.2 
Ta 5966 AC -40 12 44 18,8 2,4 26,8 4,4 13,5 55,7 32,3 
aren case 59 5967 C1 -60 o 40 17,2 5,0 28,7 4,9 14,2 49,0 30,2 
8'20'S 5968 IIC2 -80 o o 2,0 1,0 6,1 1,9 8,7 49,0 21.6 
49'13'WGr 

RE a 5945 A 0-30 o 36 6,6 6,8 31,1 13,1 29,6 49,1 41,5 
Tb 61 5946 IIC1 -60 o 30 4,0 5,8 25,3 11,2 23,9 45,6 31,5 
aren. case 5947 IIC2 -80 o 30 0,9 3,4 19,9 11,5 23,2 54,5 35,5 
8'35'S 
49'03'WGr. 

C a 5942 A1 0-20 o o 0,6 1,4 19,4 11,8 36,1 57,3 47,6 
Ta cn 5943 1811 -40 o o 1,5 1,3 16,8 9,7 36,9 57,0 46.4 
méd 62 5944 IBJ2cn -60 o 36,0 4,0 2,6 22,6 10,1 31,5 50,8 38.9 
8'06'S 
48'29'WGr. 

R a 6313 A11 0-10 o o 10,9 14,6 46,9 17,7 18,6 26,1 21.2 
Tb 6314 A12 -40 o o 10,9 10,3 38,9 14,0 17,4 26,5 18,9 
méd 67 
9' 10'5 
53'54'WGr 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N.' LAB TOS % % % C/N 

% ' 
NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

SC d c/B 5948 o 2,6 0,20 4,48 13 0,18 0,16 0,06 0,06 0,05 0,10 
lat 5949 o 1,1 0,09 1,90 12 O, 17 o. 17 o 04 0,04 0,01 0,05 
macg 57 5950 o 0,8 0,06 1.38 13 0.20 0,20 0,06 0,03 0.01 0,03 
8' 16'5 5951 o 0,5 0,06 0,86 8 0.35 0,31 0,06 0,04 0,01 0,03 
49'25'WGr. 5952 o 0,5 0,06 0.86 8 0,28 0,24 0,07 0,03 0,01 0,02 

RE endoa 5965 o 1,5 0,10 2.59 15 0,20 0,18 0,10 0,10 0,07 o 08 
Ta 5966 o 0,4 0,04 0,69 10 0,42 0,36 0.06 0,06 0,05 o 05 
aren case 59 5967 o 0,3 0,03 0,52 10 0,30 0,28 0,06 0,06 0,04 0,04 
8'20'5 5968 o 
4Íl'13WGr. 

0,1 0,01 0,17 10 0.18 0,21 0,07 0,05 0,02 o 03 

RE a 5945 o 0,7 0,06 1,20 12 0.18 0,15 0,07 0,10 0,02 o 04 
Tb 5946 o 0,6 0,04 1,03 15 0,32 0,30 0.06 0,04 0,01 0,04 
Aren case 61 5947 o 0,5 0,03 0,86 17 0,18 0,16 0,06 0,06 0,01 0,03 
8'35'5 
49'03'WGr 

C a 5942 o 0,6 0,07 1,03 9 0,52 0,48 O, 16 0,12 0,05 0,05 
Ta cn 5943 o 0,5 0,04 0,86 12 0,30 0,28 0,05 0,08 0,02 Q,_06 
méd 62 5944 o 0,3 0,02 0,52 15 0,42 0,36 0,03 0,06 0,01 0,06 
8'06:5 
48'29'WGr 

R a 
6313 o 0,30 0,24 0,05 0,06 0,21 0.20 Tb 1,8 O, 15 3,10, 12' 

méd 67 6314 o 1,3 O, 12 2,24 11 0.20 O, 16 0,05 0,05 0,16 0.18 

9'10'5 
53'54'WGr 
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-
I GRAU 

51LTE 
Areia mui· 5ilte DE (0,05· 

to fina 
Argila ARGILA FLOCU- 0,002) 

NATURAL 1 LAÇÃO --
<0,002 ARGILA 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % % 
mm mm mm 

1,6 19.2 16,8 51.6 8,8 83 0,37 
1,4 22,7 18,6 64.2 4,1 94 0,35 
1.3 21.4 17,8 67,8 1.2 98 0,32 
1,7 22.8 16.9 66.1 1,0 98 0,34 
3,1 25.4 15,3 57,6 1,2 98 0.44 

17,3 30,5 9,4 4,4 2, 2 50 6,93 
20,0 32,8 9.4 8,1 2,8 65 4,05 
17,0 32.4 13,6 8, 7 3,2 63 3, 72 
14,1 62 o 34 6 10,3 1.4 86 6,01 

16,5 20,1 12,5 7,3 2,5 66 2.75 
11,9 34,6 20,5 8,6 3.4 60 4,02 
16.4 39.4 20.4 5,2 2,3 56 7 58 

17.1 17,2 7,5 15,8 1,8 89 1.09 
13,8 18,2 7,6 18,6 1, 7 91 0,98 
13,3 21,2 9,2 17,4 2,1 88 1 22 

6,3 13,0 8,1 18,9 3,6 81 0,69 
5,2 16,0 8.4 26,2 5,7 78 0,61 

COMPLEXO 50RTIVO mEJ100g 

- Na+ 51 52 Al+3 Acidaz 
trocével · 

NH40Ac HCi NH40Ac KCI e HCi KCi pHB pH7 

0,02 o 02 0,31 0,34 0,3 16,00 12,40 
0,02 0,01 0,24 o 27 0.1 11,51 8,07 
0,02 0,01 0,29 0,27 0.1 8,63 5 74 
0,03 0,01 0.45 0,39 o 6,31 3,[!6 
0,02 0,01 0,38 0,30 o 6,00 3,62 

0,06 0,02 0.43 0,38 0.3 8,18 3,75 
0,05 0,01 0,58 0.48 0.4 6,56 3.42 
0,04 0,01 0,44 0,39 0,3 4,80 2,68 
0,03 0,01 0,30 0,30 0,8 6,01 3,71 

0,03 0,02 0,30 0,31 0,5 4,51 2,70 
0,01 0,02 0,40 0,40 0,2 3,18 2.21 
0,03 0,01 0,28 0,26 0.4 2,12 1,72 

0,02 0,03 0,75 0,68 1,5 6,51 4,66 
0,02 0,02 0,39 0,44 1,6 7,18 4,79 
0,02 0,02 0,48 0,50 0,7 7,08 5,52 

0,02 0,02 0,58 0,52 0.4 10,20 5,73 
0.01 0,01 0,42 0.40 0,6 10,12 5,82 

ATAQUE POR H2504% 

5i02 Ai203 Fe203 
Ki Kr 

T 
T ~at coioidai 

pHB pH7 pH8 pH7 pHS 

16 31 12:71 32 25 2 
11 '75 8,31 18 13 2 

8,92 6,03 13 9 3 
6.76 4,31 10 7 7 
6,38 4 00 11 7 6 

8 61 4,18 196 95 5 
7,14 4,00 88 49 8 
5,24 3,12 60 36 8 
6,31 4,01 61 39 5 

4,81 3,00 66 41 6 
3,58 2,61 42 30 11 
2.40 2:;>o 46 38 12 

7,26 5.41 46 34 10 
7,57 5,18 41 28 5 
7,56 6,00 43 34 6 

10,78 6,31 57 33 5 
10,54 6,24 40 24 4 

Ai203 
--
Fe203 

v 
% 

pH7 

2 
3 
5 

10 
10 

10 
15 
14 

8 

10 
15 
14 

14 
7 
8 

9 
7 

Lab.: 5UDE5UL 

pH(1:1) 

H20 KCI 

5,0 4.0 
5,2 4.5 
5,5 5 1 
6,5 5,7 
6,1 5,6 

5,2 4,0 
5,5 4,0 
5,5 4,1 
5,6 3 8 

5,0 3 8 
5,5 4,1 
5,4 4,3 

5,1 4 o 
5,0 40 
54 4 2 

4,1 40 
4.4 4,0 

100AI+3 100AI+3 

Ai+3+51 Al+3+52 

49 47 
29 27 
26 27 
o o 
o o 

41 44 
41 45 
41 43 
73 73 

62 62 
33 33 
59 61 

67 69 
80 78 
59 58 

41 43 
59 60 
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TA BELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT 
Areia Areia grossa Areia fina 

LOCALIZAÇÃO Calhau Cascalho muito Areia 
N o LAB. Slmbolo Prol 

20-2 2-0,2 em grossa média 
em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

PV d 6302 A1 0-10 o o 17,9 15.5 46,8 11,1 8,9 18,7 11,1 
Tb 6303 A3 -30 o o 12,2 14,9 37,7 8,9 7,5 20.4 10,8 
méd /arg 70 6304 81 -50 o o 9,0 10,3 29.4 8,2 7,4 20,2 10,1 
9'22'S 6305" 82 80 o o 8,1 11,4 25,9 5,5 4,6 20,2 8,8 
53°39'WGr 6306 c -100 o o 10,1 10,2 27,2 5,6 4,8 19,7 8,0 

LV d 6296 A1 0-10 o o 0,6 17,8 43,0 20,1 18,2 25,2 18,6 
:pod 6297 A3 -30 o o 3,6 6,8 27,7 13.1 16,7 24,7 18,0 
~rg 71 6298 81 -60 o o 3,2 8,4 22,7 9,5 11,0 22,8 16,8 
'9"21'5 6299 B21 95 o o 3,0 6.4 20,7 8,8 12,2 23,0 14,9 
53'34'WGr 6300 822 -125 o o 1,8 6.4 19,6 8,8 12,3 22,0 15,4 

6301 83 -15C o o 2,5 8,2 22.0 9,3 10,2 21,5 14,6 

C a 6340 A1 0-5 o o o 1,0 10,6 6,6 22,0 60,8 44,5 
Tb 6341 A3 -30 o o o 0,9 11,0 6,6 23,3 56,3 38,3 
méd 72 6342 (811 -60 o o o 1,3 8,7 5,6 15,6 54,2 37,6 
9'58'5 6343 (812 -85 o o o 0,9 8,3 5,7 13,7 51,3 31,9 
53'24'WGr 6344 (6)3 -110 0- o o 0,7 6.8 4,4 11,5 49,9 26,0 

6345 c -150 o o o 1,5 10,6 6,7 16,2 50,7 33,5 

SOLO 
CAR-

c PERFIL PROT BONA· N MO 
C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N.• LAB TOS % % % 
% 

NH40Ac NH40Ac KCI NH40Ac KCI HCI 

PV d 6302 o 2,4 0,21 4,14 11 1.02 0,88 0,30 0,76 0,20 0,17 
Tb 6303 o 1,3 0,11 2,24 12 0.18 0,20 0,30 0,30 0,14 0,14 
méd /arg 70 6304 o 0,9 0,09 1,55 10 0,19 O, 16 0,36 0,56 0,10 0,10 
9'22'5 6305 o 0,5 0,05 0,86 10 0,21 0,12 0,40 0,26 0,06 0,09 
53'39'WGr 6306 o 0,4 0,04 0,69 10 0,28 0,12 0,42 0,28 0,11 0,11 

LV d 6296 o 2,0 0,17 3,45 12 1,71 1,34 0,20 0,18 0,12 O, 16 
pod 6297 o 1,2 0,10 2,07 12 0,75 0,70 0,05 0,05 0,03 O, 14 
arg 71 6298 o 0,9 0,07 1,55 13 0,55 0,50 0,05 0,05 0,01 0,06 
9'21 '5 6299 o 0,7 0,06 1,21 12 0,22 0,20 0,08 0,07 0,01 0.06 
53'34'WGr 6300 o 0,5 0,05 0,86 10 0,18 o, 12 0,07 0,07 0,01 0,04 

6301 o 0,3 0,03 0,52 10 O, 12 0,08 0,08 0,06 0,01 0,02 

C a 6340 o 0.9 0,08 1,55 11 0.35 0,28 0,07 0,06 0,20 0,18 
Tb 6341 o 0,7 0,06 1,21 12 0.18 O, 15 0,03 0,06 0,14 0,12 
méd 72 6342 o 0.5 0,05 0,86 10 0,15 0,12 0,04 0,06 0,17 0,11 
9'58'5 6343 o 0,3 0,03 0,52 10 O, 16 O, 12 0,04 0,05 O, 19 0,13 

53'24'WGr 6344 o 0,2 0,03 0,34 7 0.20 O, 12 0,03 0,04 0,21 0,14 
6345 o 0.1 0,01 0,17 10 0,20 0,12 0,03 0,04 0,25 0,18 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pH(1:1l 

GRAU 
SILTE 

Areia mui· (0,05-
to fina Sllte Argila ARGILA DE 0,002) AI203 

. <0,002 NATURAL FLOCU- -- Fe203 
Kl Kr H20 KCI 

LAÇÃO ARGILA SI02 AI203 Fe2o3 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm % 
% 

mm mm mm 

4,5 19,3 11 '7 22,8 6.4 72 0,85 4,2 3.8 

5,0 21,8 12,2 29,7 11,8 60 0,73 5,0 4,0 

4,6 22,9 12,8 37.6 12.7 66 0,61 4,6 4,0 

5,1 24.4 13,0 40,9 13,1 68 0,60 5,0 4,2 

4,5 26,2 14,5 38 6 7,9 80 0,68 5,2 4,2 

4,9 15,6 9,0 <2.8 6,0 74 0,68 4,4 4,1 

5,5 13,3 6,6 41 o 10 7 74 0,32 4,6 4,1 

7,4 12,0 6,0 48,5 19 7 59 0,25 4.7 4,1 

5,2 12,8 47 51,6 15,8 69 0,25 4,8 4,2 

5,7 12 o 5.4 53,0 18,3 65 0,23 5.1 4,2 

6 4 12,5 5,6 50,9 10,0 80 0,25 5,6 4,4 

25,5 27,4 11 1 17,5 7, 7 56 1,57 16.6 5,6 2,0 5,03 4,10 4,40 5,2 4,1 
18,5 30,4 12.4 20,3 5,3 74 1,50 12,3 7,1 2,3 2,94 2.44 4,85 4,9 4,0 
23,8 29 2 12,6 24,5 6,3 74 1,19 11,5 8,3 2.4 2,35 1,98 5,43 5.0 4,1 
19,9 31,7 12,3 28,1 9,3 67 1 13 12,9 9,2 2,5 2,38 2,03 5,78 5,2 4,1 
16,2 36.7 12,8 30,5 9,6 68 1,20 13,8 8,3 2,7 2,82 2,34 4,83 5,2 3.9 
19,7 28.4 11,2 27,5 8,6 69 1,03 10,5 9.4 3,4 1,89 1,54 4,34 5,4 4,0 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g v 
Ac.idez T % 

100AI+3 100Ai+3 Na+ S1 S2 Ai+3 trocével T Mat. coloidal 
Ai+3+S1 A1+3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 I 
0,03 0,02 1,55 1,83 0,3 10,52 5,65 12,07 7,20 53 32 13 22 16 14 

0,03 0,02 0,65 0,66 0,4 7,30 4,66 7,95 5,31 27 18 8 12 38 38 
0,03 0,02 0,68 0,84 0,4 7,52 4,05 8,20 4,73 22 13 8 14 37 32 

0,03 0,02 0,70 0,49 0,3 6,13 4,88 6,83 5,18 17 13 10 14 30 38 
0,03 0,01 0,84 0,52 0,5 5,55 4,16 6,39 5,00 17 13 13 17 37 49 

0,05 0,03 2,08 1. 71 0,1 8,61 4,23 10,69 6,31 47 28 20 33 5 6 

0,04 0,03 0,87 0,92 0,7 7,56 4,25 8,43 5,12 21 12 10 17 45 43 

0,03 0,03 0,64 0,64 0,7 7,50 3,89 8,14 4,53 17 9 8 14 52 52 

0,06 0,03 0,27 0,36 0,6 8,18 4,05 8,45 4,32 16 8 3 6 69 63 

0,04 0,03 0,30 0,26 0,6 6,12 4,11 6,42 4,41 12 8 5 7 67 70 

0,04 0,02 0,25 0,18 0,1 .6,53 3,39 5,78 3.64 11 7 4 7 29 36 

0,01 0,01 0,63 0,53 1,0 6,66 4,30 7,29 4,93 42 28 9 13 61 65 

0,01 0,01 0,36 0,34 2,0 7,84 4,82 8,20 5,18 40 26 4 7 85 85 

0,01 0,01 0,37 0,30 2,0 7,18 4,73 7,55 5,10 31 21 5 7 84 87 

0,01 0,01 0,40 0,31 2,0 7,41 5,41 7,81 5,81 28 21 5 7 83 87 

0,0.1 0,01 0.45 0,31 2 3 7,30 5,67 7, 75 6.12 25 20 6 7 84 88 

0,01 0,01 0,49 0,35 2 2 6,18 4,94 6.67 5,43 24 20 7 9 82 86 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT. Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 

LOCALIZAÇÃO No Prof Calhal! Cascalho muito LA8 Símbolo 20·2 2-0,2 média 
em grossa 0,5-0.25 em em 2·1 1-0,5 2-0.2 0,25-0,1 0,2·0,02 o 2 0.05 mm mm mm mm mm mm mm 

TR epie 6290 A1 0-15 o o 5,7 2.8 13,1 3,3 8,0 24,9 11,8 
Tb 6291 A3 -35 o o 3,9 2.8 10,7 2,8 7,3 19,5 12,0 

.. endocn 73 6292 81 -65 o o 5,1 2,9 1 1.4 2.8 6,3 18.0 10.8 
::~rg 6293 821 -100 o o 5,8 12.9 14.0 2,9 8,0 16,2 9,8 
'·'9°23'S 6294 822 -130 o o 3,8 2.4 9.3 1,9 7,1 23.6 12.6 
63°23'WGr 6295 823cr -160. o 56,8 5,3 2.6 12,0 2,6 9,1 24,0 14,5 

I 

C a 6374 1\1 0-15 o o 2,2 1,9 6,4 1,7 1,6 12.9 2,0 
Tb 

76 
6375 A3 -30 o o 4,2 2,6 9,3 2,1 1.6 7.4 2,8 

arg 6376 1811 -50 o o 2,5 2,1 6,5 1.6 1.5 9.8 2.3 
9°25'S 6377 18121 -70 o o 3,3 2,8 8,3 1.6 1.6 7,0 2.1 
53°10'WGr 6378 18122 -110 o o 3,7 2,1 8,3 1.8 1.8 10.9 1,7 

! 

LV d 6410 A1 0-15 o o 3,2 3,1 12.3 4,6 5,& 14,3 7,6 
arg 79 6411 A3 -35 o o 3,2 2,7 10.7 3,7 5,2 13,5 8,1 
9°51'S 6412 81 -60 o o 4,1 2,7 12.1 3.9 6.3 16,8 8,3 
53°06'WGr 6413 821 -80 o o 4,1 3,6 12.4 3.9 5.5 19,9 9,8 

6414 822 -110 o o 4,7 2,6 12,5 3,1 6,8 20,8 9,4 
6415 823 -140 o o 4,2 2,6 11,0 3.6 5.8 22.~ 11,4 

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO 

CIN ca+2 Mg+2 K+ 
LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 

% 
NH 40Ac KCI NH40Ac KCI NH4 0Ac HCI 

TA epie 6290 o 4,7 0,36 8,10 13 10,10 9,12 3,04 2,12 0,21 0,18 
Tb 6291 o 2,3 0.20 3,97 12 5,10 4,78 1,75 1.48 0,16 0,16 
endocn 73 6292 o 1.4 0.11 2,41 13 2,50 2,00 0,50 0,40 0,08 0,08 
arg 6293 o 0,9 0.07 1,55 13 2,10 1,50 0.48 0,38 0,20 0,15 
9"23'S 6294 o 0,8 0,06 1,38 13 1,00 0,88 0,30 0,30 0,06 0,08 
53°23'WGr 6295 o 0,7 0,06 1,21 12 1,0(\ 0,70 0,12" o, 15 0,05 0,06 

C a 6374 o 3,5 0,21 6,02 17 0,20 0,18 O,Of 0,04 0,26 0,24 
Tb 6375 o 1,7 0.11 2,92 15 0,15 0,14 0,05 0,05 0,14 0,12 
arg 6376 o 1,2 0,08 2,06 15 0,16 0,15 r.,o4 0,05 0,12 0,09 
9 ° 25'S 76 6377 o 0,9 0,06 1,51 15 0,22 0,22 0,03 0,04 0,12 0,09 
53°10'WGr 6378 o 0,8 0,05 1,38 16 0,26 0,21 0,06 0,06 0,12 0,10 

LV d 6410 o <Q,,3 0,28 7.41 15 0,22 0,20 0,16 0,12 0,33 ú,26 
arg 6411 o 2,7 0,15 4,65 18 0,18 0,19 0,06 0,08 0,13 0,08 
9°51'!) 79 64~2 o 1,6 0,09 2,76 18 0,16 0,12 0,05 0,04 0,07 0,04 
53°06'WGr 6413 o 1,3 0,07 2,24 19 0,20 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 

6412 o 1,1 0,06 1,90 18 0,21 0,10 0,04 0,04 0,03 0,02 
6413 o 1,1 0,06 1,90 18 0,22 0,12 0,04 0,04 0,03 0,02 
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Lab : SUOESUL 

ATAQUE POR H2S04% pH11:11 

GRI\U SILTE 
Areia mui· Silte OE 10.05-

to fina Argila ARGILA 0,0021 A\203 

< 0,002 NATURAL FLOCU- --- Ki Kr --- H20 KCI 
% LAÇÃO ARGILA Si02 AI203 Fe203 Fe2o 3 0,1-0,05 0.05-0,002 0,02-0.002 mm % 

mm mm :~ 

5,1 43,3 30,2 31,8 8,2 74 1,36 7,2 17.4 12,8 0,70 0,47 2,13 5,3 4,9 
5,9 30,3 22,8 47,0 12,8 73 0,64 14,7 21,3 13,0 1,17 0,84 2,57 5.4 4,7 
5,1 21,6 14,4 56,2 10,1 82 0,38 14.4 23.4 13,6 1,04 0,76 2,70 5,3 4.4 
4,2 19,8 13,4 56.4 11.4 80 0,35 13,1 24,1 13,7 0,92 0,67 2,76 5,4 4,7 
6,7 .26,1 15,1 52,0 9,7 81 0,50 13,2 25.4 14,5 0,88 0,64 2,75 5,5 5,0 
6,9 25,3 15,8 48,2 0,3 99 0,52 9,7 25,5 14,5 0,64 0.47 2,76 5,8 5.5 

1,0 59,2 48,3 32.4 7,8 76 1,83 4,5 4,0 
1,6 52,0 47,4 35,9 8,2 77 1,45 4,3 4,1 
1,1 54,3 46,8 36,9 8,7 76 1,47 4,5 4,1 
1,1 51,8 46,9 37,8 12.6 67 1,37 4,6 4,1 
0,6 52,8 43,4 37,4 11,9 68 1.41 4,7 4.i 

3,1 24,3 17,6 55,8 5,3 91 0,44 4,5 4.4 
4,0 21,0 15,6 60,2 5.4 91 0,35 4,7 4.6 
3,4 23,2 14,7 56.4 8,7 85 0.41 5,0 5,0 
5.1 25,9 15,8 51,9 5,5 89 0,50 5,2 5,2 
4.7 26.8 15,4 51,3 0,5 99 0,52 5,3 5,3 
6,2 28,6 17,8 49,0 2,7 94 0,58 5.4 5.4 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g v 
Acidez T % 100A1+3 100A1+3 

Na+ S1 52 AI+ 3 
trocâvel T Mal coloidal ---

A1+3, S1 At+3+ S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,08 0,06 13.43 11.48 0.2 16,10 6.47 29,53 19.90 93 63 46 68 1 2 
0,07 0,05 7,08 6,47 o 16,00 5,02 23,08 12.10 49 26 31 58 o o 
0,05 0,05 3,13 2,53 o 14,13 9,67 17,26 12,80 31 23 18 24 o o 
0,06 0,05 2,84 2,08 o 12,60 6,89 15.44 9.73 27 17 18 29 o o 
0,04 0,04 1.40 1,30 o 8,66 6,22 10,06 7,62 19 15 14 18 o o 
0,04 0,04 1,21 0,95 o 7,54 4,52 8,75 5,73 18 12 14 21 o o 

0,03 0,02 0,55 0,48 1.4 14,28 9.43 14,83 9,98 46 31 4 5 72 74 
0,02 0,02 0,36 0,33 1,3 10,63 6,57 10,99 6,93 31 19 3 5 78 80 
0,02 0,02 0,34 0,31 1,2 9,18 6,57 9,52 6,91 26 19 4 5 78 79 
0,02 0,02 0,39 0,37 0,9 8,34 5,09 8,73 5,48 23 14 5 7 70 71 
0,03 0,02 0,47 0,39 09 8,16 5,05 8,63 5,52 23 15 4 9 66 70 

0,06 0,03 0,77 0,61 0,2 22,60 16,27 23,45 17,04 42 31 3 5 21 25 
0,04 0,02 0,41 0,27 0,2 17,85 11,72 18,26 12,13 30 20 2 3 33 43 
0,04 0,03 0,32 0,23 o 12,63 8,11 12,95 8.43 23 15 3 4 o o 
0,04 0,()2. 0,32 0,22 o 10,18 6,80 10,50 7,12 20 14 3 5 o o 
0,04 0,01 0,32 0,17 o 9,32 6,29 9,64 6,61 19 13 3 5 o o 
0,04 0,01 0,33 0,19 o 9,12 5,35 9.45 5,68 19 12 4 6 o o 
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TABELA 3.1 - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO I Areia Areia grossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO 
PERFIL PROT. Slmbolo Prol. Calhau Cascalho multo média 

N.• LAB. em 20-2 2-0,2 grossa 0,6-0,26 
em em 2-1 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm mm 

PV d 6379 AI 0-20 o o 3,2 7,0 25,2 11,7 15,0 27,6 18,6 
Tb 6380 A3 -50 o o 3,3 4.4 18,5 8,4 11,7 22,3 13,2 
arg /marg 80 6381 Bl -70 o o 2,5 3,5 12,7 5,3 6,7 18,3 10,0 
9"23'S 6382 821 -90 o o 2,1 3,1 12,5 5,5 8,1 16,9 9.4 
53'03'WGr 6383 822 -120 o o 2,8 2,9 13,2 5,6 7,9 16,3 9,5 

PVd 6914 AI 0-15 o o 2,0 10,7 44,3 25,6 28,3 32.4 27,9 
Tbpllnt 6915 A3 -40 o o 2,1 7, I 33,7 18,6 23.4 27,0 21,6 
méd./arg 83 6916 821 -70 o o 1,8 4.~ 26,0 17,3 13,8 22,1 16,2 
case 6917 822 -110 o 3,8 0,3 5,2 21.4 13,8 14,0 21,3 16,5 
9"07'S 6918 823pl -140 o 30.4 2,6 4,6 23,1 14,5 10,9 19,0 14,5 
52"52'WGr 

HGP epia 6490 A1 0-20 o o o o 0,1 o 0,5 23,3 4,9 

Tb 6491 A3 -40 o o o 0,1 0,5 0.4 0,5 17,6 3,5 
arg 86 6492 C1g -60 o o o 0,1 0.4 0,1 0,3 11.4 1,0 
9"37'S 6493 IIC2 -100 o o o o 0,1 o 0.4 18,6 1,7 

52"43'WGr 6494 IIC3 -120 o o o o 0,1 o 0,9 28,7 6.4 

se 8Pia 
6395 A1cn 0,5 0,8 27,3 16,0 45.4 55,0 45,8 c/8 cêmbico 0-15 o 52.4 

Tb 6396 A3cn -35 6,6 55,3 3,5 3,3 31,3 17,2 35,9 50,7 41,4 

méd 87 6397 18l1cn -70 '13,6 55,0 4,6 5,7 34,2 17,5 30,6 45,7 34,8 

9°45'S 6398 (B)2cn -100 7,8 36.4 1,2 5,4 33,2 20,8 25,9 47,5 35,9 

52"43'WGr 
I 

1
··.· 

. 
' 

CAR-
SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+2, K+ 

LOCALIZAÇÃO N.o. LA8 TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

PV d 6379 o 3,6 0,24 6,21 15 3,57 3,04 1,21 1,00 0,58 0,31 
Tb 6380 o 1,8 O, 14 3,10 13 1.45 1,10 0,76 0,56 0,30 0,18 
arg /marg 80 16381 o 1,2 0,09 2,07 13 0,70 0,44 0,60 0.40 O, 19 0,18 
9•23·s 6382 o 1,2 0,08 2,07 15 0,60 0.41 0,30 0,30 0,20 0,18 
53"03'WGr 6383 o 0,8 0,06 1,38 13 0.45 0,26 0,19 0,06 0,19 0,17 

PVd 6914 o 1,3 o, 13 2,24 10 2,46 2,23 0,75 0,50 0,11 0,10 
Tb plint 6915 o 0,7 0,07 1,21 10 0,60 0,58 0,40 0,30 0,06 0,06 
méd':iarg. 83 6916 o 0.4 0,04 0,69 10 0,30 0,28 0,20 0,18 0,09 0,08 
case 6917 o 0.4 0,04 0,69 10 0,32 0,26 0,18 0,14 0,14 0,13 
9"07'S 6918 o 0,3 0,03 0,52 10 0,32 0,28 o, 18 0,14 0,13 0,12 

52"52'WGr. 

HGP epia 6490 o 1,6 O, 14 2,59 11 0,60 0,36 0,50 0.40 0,19 0,11 
Tb 6491 o 1,1 O, 10 1,90 11 0,63 0.48 0,52 0,51 0,22 0,13 
arg 86 6492 o 0,6 0,04 1,03 15 0,61 0,34 0,60 0,60 0,16 0,10 
9•37'S 6493 o 0,3 0,03 0,52 10 0,62 0.48 1,30 1,02 0,17 0,10 
52°43'WGr. 6494 o 0,2 0,02 0,34 10 1,00 0,68 1,80 1,!!3 0,18 0,10 

se eoia 6395 o 2,6 o, 15 4.48 17 0,20 0,18 0,06 0,06 0,12 0,11 
c/8 ~mbico 6396 o 1,3 0,08 2,24 16 0,23 0,16 0,04 0,04 0,03 0,03 
Tb ::::: 87 6397 o 0,6 0,04 1,03 15 0,25 0,21 0,05 0,05 0,01 0,01 
méd 6398 o 0.4 0,03 0,69 13 0,23 0,23 0,06 0,06 0,01 0,01 
9°45'S 
52"43'WGr, 
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Lab : 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504% pH(1:1) 

G.RAU 51LTE 
Areia mui- 5ilte DE (0,05· 

to fina Argila ARGILA FLOCU· 
0,002) 

Ki Kr 
AI203 -- --

<0,002 NATURAL LAÇÃO ARGILA 5102 AI203 Fe203 Fe2o3 
H20 KCI 

0,1·0,06 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % % 
mm mm mm 

6,9 29,4 20,4 26,8 3,0 89 1,10 5,1 4,7 
3.9 23,2 14,1 45,1 11.7 74 0,51 5,0 4,5 
4,7 17,5 9,2 59,8 8,2 86 0,29 5,1 4,5 
3,1 15,5 8,0 62,6 5,5 91 0,25 5,2 4,6 
3,5 14,9 8,1 62,4 7,5 88 0,24 5,3 4,7 

5,6 13,5 9,0 14,3 4,0 72 0,94 8,59 9,38 1,71 1,56 1,39 8,61 5,1 4,4 

4,1 12,0 6,6 32,7 11,3 65 0,37 14.46 14,99 2,64 1,64 1,47 8,91 5,0 4,0 
4,6 11,3 5,4 46,5 7,2 85 0,24 19,25 21,24 3,10 1,54 1,41 10,76 5,2 4,4 
4,6 10,5 5,7 51,6 3,2 94 0,20 22,21 23.35 3,57 1,54 1,41 10,27 5,5 4,2 

5,0 11,9 7,4 50,5 0,7 99 0,24 22,19 23,56 4,10 1,60 1 44 9,02 5,8 4,5 

. 
4,5 62,2 43,8 32,8 11,8 64 1,90 4,4 4,3 
3,0 55,0 40,9 41.0 14,6 64 1,34 5,4 4,5 
0,9 54,2 43,8 44,4 18,6 58 1,22 5,4 4,4 

1.4 57,8 40,9 40,4 15,4 62 1,43 5,6 4,5 
5,6 54,4 32,1 39,1 17,4 55 1,39 5,9 4.7 

10,4 14,7 5,5 12,2 0,8 93 1,20 5,4 4,4 
12,8 13,6 4,3 13,7 1,8 87 0,99 6,0 4,6 
10,6 15,9 5,0 15,1 2,9 81 1,05 6,1 4,6 
15,8 16,3 4,7 14,6 4,1 72 1,12 5,7 4,6 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg 
v 

Acidez T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ 51 52 A1+3 trocével T Mat. cololdal 

Al+3+51 A1+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,04 0,04 5,40 4,39 0,1 10,63 4,78 16,03 10,18 60 38 34 53 2 2 
0,03 0,02 2,54 1,86 0,1 11,58 5,77 14,12 8,31 31 18 18 31 4 5 
0,03 0,03 1,52 1,05 0,1 10,53 6,41 12,05 7,93 20 13 13 19 6 9 
0,03 0,02 1,13 0,91 0,1 10,18 6,05 11,31 7.18 18 11 10 16 8 10 
0,03 0,02 0,72 0,51 0,1 8,64 4,82 9,36 5;54 15 9 8 13 12 16 

0,04 0,04 3,36 2,87 0,6 7,21 2,87 10,57 6,23 74 44 32 54 15 17 
0,04 0,03 1,10 0,97 0,5 7,18 4,64 8,28 5,74 25 18 13 19 31 34 
0,02 0,02 0,61 0,56 0,4 7,63 5,70 8,24 6,31 18 14 7 10 39 42 
0,03 0;03 0,67 0,56 0.4 7,15 5,31 7,82 5,98 15 12 9 11 37 42 
0,04 0,03 0,67 0,57 0,4 5,54 4,33 6,21 5,00 12 10 11 13 37 41 

0,05 0,04 1,34 0,91 1,7 10,12 7,27 11,46 8,61 35 26 12 16 56 65 
0,06 0,03 1,43 1,15 f.4 9,38 6,73 10,81 8,16 26 20 13 18 49 55 
0,06 0,03 1.43 1,07 1,6 9,58 5,91 11,01 7.34 25 17 13· 19 53 60 
0,06 0,02 2,15 1,62 0,6 6,53 3,26 8,68 5,41 21 13 25 40 22 27 
0,06 0,01 3,04 2,62 0,2 5,54 0,14 8,58 3,18 22 8 35 96 6 7 

0,04 0,.03 0,42 0,38 0,7 13,00 7,49 13.42 7,91 110 65 3 5 63 65 
0,02 0,02 0,32 0,25 0,2 6,18 3,40 6,50 3,72 47 27 5 9 38 44 
0,01 0,01 0,32 0,28 0,1 4.23 2,61 4,55 2,93 30 19 7 11 24 26 
0,01 0,01 0,31 0,31 0,1 3,12 2,23 3,43 2,54 23 17 9 12 24 24 
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TABELA 3 I - Contir:vação 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

Hld 
Tb 
méd 
9"35'S 
52"41'WGr 

SC a e/8 
textura! 
Tb ab. 
méd >org 
9"54'S 
52°40'WGr 

HL d 
Tb ab 
fT'éd /arg 
9"37'S 
52"40'WGr 

-----

C endoa 
Tb 
méd 
9"48'S 
52"17'WGr 

SOLO 
LOCALIZA ÇÃO 

HLd 
Tb 
méd 
09°35'5 
52"41'WG 

SC a e/8 
textural 
lb ab 

r 

méd /arg 
9"54'S 
52"40'WG r 

--

HLd 
Tb ab. 
méd /arg 
9"37'S 
52"40'WG r 

~-

C endoa 
Tb 
méd 
9"48'S 
521" 17'WG r 
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PERFIL 
No 

88 

89 

90 

98 

PERFIL 
No 

88 

89 

90 

---

98 

PROT 
LAB 

6403 
6404 
6405 
6406 
6407 
6408 
6409 

6389 
6390 
6391 
6392 
6393 
6394 

6495 
6496 
6497 
6498 

6499 
6500 
6501 
6502 

PROT 
LAB 

6403 
6404 
6405 
6406 
6407 
6408 
6409 

6389 
6390 
6391 
6392 
6393 
6394 

+-----

6495 
6496 
6497 
6498 

6499 
6500 
6501 
6502 

HORIZONTE 

Prol Calhau Cascalho 
Slmbolo 20-2 em 2-0,2 

em em 

A1 o 10 o o 
A3 30 o o 
B11pl -50 o o 
812pl 80 o o 
821 pl -100 o b 
822pl -120 o o 
83pl -140 o o 

Alcn 0-10 o 64,4 
1181 -30 o o 
1182 50 o o 
1183 -70 o o 
IIC1 -90 o o 
IIC2 -130 o o 

A 0-20 o o 
B21pl -40 o o 
822pl -60 o o 
B23pl -100 o o 

A1 0-20 o o 
A3 -40 o o 
1811 -70 o o 
1812 -110 o o 

í,l. CAR-
BONA- c 
TOS % % % 

% 

o 1,8 O, 12 3,10 
o 0,7 0,06 1,21 
o 0,4 0,03 0,69 
o 0,2 0,02 0,34 
o 0,2 0,02 0,34 
o 0,2 0,02 0,34 
o O, 1 0,01 0,17 

o 2,7 O, 15 4,65 
o 0,8 0,07 1,38 
o 0,4 0,03 0,69 
o 0,4 o 03 0,69 
o 0,3 0,02 0,52 
o 0,2 0,02 0,34 

+-----

o 4,7 0,36 8,10 
o 0,8 0,07 1,38 
o O, 7 0,06 1,21 
o 0,4 0,04 0,69 

o 2,0 O, 14 3,45 
o 0,8 0,06 1,38 
o 0,4 0,04 0,69 
o 0,2 0,02 0,34 

GRANULOMETRIA % 

Areia Areia grossa Areia fina 
muito Areia 

média grossa 
2-1 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

1,0 3,5 10,2 4,6 3,9 20,2 6,3 
4,0 2,9 12,2 4,1 4,6 18,6 6,4 
1,0 2,9 7,0 2,5 2,0 18,2 4,4 
3,6 3,5 10,1 2,5 2,4 16,1 4,0 
2,5 3,4 9,0 2,5 2,0 18,0 4,3 
1,5 3,0 7,6 2,6 2,5 15,6 4,0 
3,0 3,6 10,1 2,9 2,5 17,7 4,8 

36,8 7,7 50,2 4,1 7,7 18,0 11,2 
6,4 4,1 12,6 1,6 4,0 23,1 11,1 
2,1 1,6 5,3 1,0 4,3 22,9 10,1 
1,5 2,1 5,7 1,4 5,2 27,5 14,9 
0,6 0,9 4,4 1,8 8,8 30,1 16,0 
1,3 1,4 3,9 0,7 4,3 28,6 14,8 

2,1 3,9 13,7 6,0 12,6 29,0 17,2 
2,0 2,5 9,2 3,6 8,7 28,0 16,3 
1,5 1,5 70 2,5 10,8 28,5 17,0 
1,0 1,4 5,0 1,5 9,2 28,5 17,4 

4,2 6,9 24,5 10,7 15,6 54,7 25,4 
5,1 7,2 21,2 7,2 11,4 53,2 24,2 
6,5 5,0 19,3 5,9 10,9 55,3 22,1 
5,1 3,6 14,0 4,1 8,8 58,6 24,2 

C/N ca+ 2 Mg+2 K+ 
--

NH4 0Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

15 0,40 O, 14 0,28 0,30 0,20 0,11 
12 0,35 O, 12 0,50 0,20 O, 13 0,08 
13 0,48 O, 12 0,37 0,04 0,11 0,07 
10 0,35 0,10 0,55 0,06 0,09 0,06 
10 0,37 0,10 0,77 0,05 O, 12 0,08 
10 0,30 0,10 0,63 0,05 O, 13 0,09 
10 0,26 0,05 0,68 0,04 0,09 0,08 

18 0,50 0,40 0,20 o 20 0,23 0,20 
11 0,58 0,48 0,20 0,20 0,16 O, 12 
13 0,60 0,52 O, 18 O, 18 0,18 0,11 
13 0,62 0,55 O, 16 0,16 0,14 0,11 
15 0,63 0,50 O, 15 0,15 0,09 0,07 
10 0,55 0,48 0,20 0,20 0,09 0,07 

13 0,25 0,23 0,10 0,09 0,2:> 0,20 
11 0,28 0,24 0,18 0,10 0,08 0,08 
12 0,25 0,20 O, 16 0,10 0,07 o 08 
10 0,25 O, 18 O, 15 O, 14 0,07 0,06 

14 1,02 0,93 0,48 0,39 O, 18 O, 13 
13 0,70 0,64 0,30 0,28 0,10 O, 12 
10 0,45 0,30 0,25 O, 16 O, 13 0,09 
10 0,28 0,16 0,17 0,13 0,09 0,09 



Lah : 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504 % pH(1:1l 

GRAU 
51LTE 

Afeia mui- 5ilte (0,05-
to fina Argila 

ARGILA DE 0,002) AI203 

<0,002 
NATURAL FLOCU- -- 5i02 AI203 Fe203 

Ki Kr -- H20 KCI 
% LAÇÃO ARGILA Fe203 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 
% 

mm mm mm 

3,5 58,2 44,3 25,3 6,5 74 2,30 4,4 4,0 
3,0 54,0 41,8 27.4 6,2 77 1,97 5,0 4,4 
3,0 55,0 41,2 33,6 4,0 88 1,64 5.6 4,9 
2,1 51,6 39,5 34,3 0,1 100 1,50 5.8 5,1 
2,9 51,9 38,2 34,8 o 100 1.49 5,8 5,1 
2,0 52,2 40,6 36,2 o 100 1.44 5.8 5,0 
2,9 51,9 39,0 33,2 o 100 1,56 6.0 5,0 

5,1 19.4 12,6 19,2 10,3 46 1,01 5.3 4,1 
7,6 35.4 23,4 40,9 21.8 47 0,87 5,4 4,1 
6.4 39,5 26,7 45,1 8,8 8Q 0,88 5,6 4,1 

10.4 39,6 27,0 39,8 4,6 88 0,99 6.0 4,1 
8,3 47,3 33,2 32,3 2.4 93 1.46 6.1 4,1 

11,0 44,3 30,5 37,0 1,0 97 1,20 5,6 4,1 

6,3 45,5 33,7 23,6 5,1 78 1,93 5,6 4,9 
8,7 32,0 20,3 42,5 9.4 78 0,75 5.8 4,8 
7,7 31,2 19,7 44,8 7,6 83 0,70 5.7 4,7 
9,3 28,2 17,1 49,4 5,3 89 0,57 5.7 4,6 

12,5 38,9 9,6 11,2 1,9 83 3.47 5,0 4,6 
14,5 36,9 7,9 17,7 3,9 78 2,08 5.3 4,5 
13,1 40.4 7,2 18,2 6,3 65 2,22 5,5 4,2 
16,6 42.4 8,0 19,4 5,1 74 2,19 5.4 4,2 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg 
v 

Na+ 52 At+3 
Acidez T % 100At+3 100At+3 51 trocével T Mat. coloidal --- ---

At+3+51 At+3+52 

NH40Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 I pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 0,90 0,57 0.1 9,18 6,20 10,08 7,10 40 28 9 13 10 15 
0,04 0,01 0,69 0.41 0.1 5,54 4.44 6,23 5,13 23 19 11 14 13 20 
0,05 0,01 0,86 0,24 o 4,13 3,14 4,99 4,00 15 12 17 22 o o 
0,03 0,01 0,84 0,23 o 3,56 2.47 4.40 3,31 13 10 19 25 o o 
0,05 0,01 1,12 0,24 o 3,64 2.00 4,76 3,12 14 9 24 39 o o 
0,06 0,01 0,97 0,25 o 4,18 2,63 5,15 3,60 14 8 19 27 o o 
0,05 0,01 0,97 0,18 o 3,31 2,07 4,28 3,04 13 9 23 32 o o 

0,04 0,02 0,97 0,82 0.7 8,54 6,86 9,51 7,83 50 41 10 12 42 46 
0,01 0,01 0,95 0,81 1,2 6,18 4.23 7,13 5,18 17 13 13 18 56 60 
0,01 0,01 0,97 0,82 1.8 6,15 4,63 7,12 5,60 16 12 14 17 65 69 
0,01 0,01 0,93 0,83 1,1 5,53 3.20 6,46 4,13 16 10 14 23 54 57 
tl,01 0,01 0,88 0,73 0,8 3,18 2,14 4,06 3,02 13 9 22 29 48 52 
0,01 0,01 0,85 0,76 1,8 6,15 2.15 7,00 3,00 19 8 12 28 68 70 

0,04 0,03 0,62 0,55 0,3 19,10 11,31 19,72 11,93 84 51 3 5 33 35 
0,03 0,04 0,57 0.46 0,3 9,13 5,74 9,70 6,31 23 15 6 9 34 39 
0,02 0,02 0,50 0.40 0,2 8,00 5,68 8,50 6,18 19 14 6 8 29 33 
0,03 0,01 0,50 0,39 0,2 7,04 5,50 7,54 6,00 15 12 7 8 29 34 

0,03 0,02 1,71 1.47 0,6 8,03 4,33 9,74 6,04 87 54 18 28 26 29 
0,02 0,02 1,12 1.06 0,5 6,53 3,69 7,65 4,81 43 27 15 23 31 32 
0,03 0,02 0,86 0,?7 0,6 5,04 3.27 5,90 4.13 32 23 15 21 41 51 
0,07 0,02 0,61 0,40 0,9 4,58 3,39 5,19 4,00 27 21 12 15 60 70 
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TABELA 3.1 - Contlnuaçao 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

PERFIL PROT. Areia Areia grossa Areia fina 
SOLO Cascalho 

LOCALIZAÇÃO N.' LAB. Slmbolo Prol Calhau muito Areia 
em 20-2 2-0,2 grossa média 

em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

AO a 6515 A1 0-20 o o o 0,3 0,7 0,1 45,6 84,2 75,7 
9'29'$ 6516 A3 -30 o o o o 0.4 o 40,6 86,8 79,3 
52'09'WGr 100 6517 C1 -60 o o o o 0,2 o 52,2 88,8 84,2 

6518 C2 -100 o o o o 0,1 o 38,1 90,0 85,1 
6519 C3 -120 o o o o 0,1 o 48,9 90,8 84,2 

R a 6520 A 0-10 o o 3,2 3,5 10,8 2,8 9,3 27,0 18,2 

Tb 
arg 101 

9'26'5 
52'08'WGr 

LV a 6621 A 0-20 o o 4,5 5,0 18,8 6,7 16,2 37,9 26,8 
endocn 6522 81 -60 o o 7,7 8,0 23,8 6,9 10,8 32.4 23,0 
arg 104 6523 821 -80 o o 3,7 4,2 16,5 6,4 14,9 36.7 25,5 
09'10'5 6524 822 -110 o o 4,8 5, 7 18,1 5,8 11 '7 36,2 25,0 
52'00'WGr 6525 823 -130 5,3 42,5 6,7 8,7 25,2 7,7 12,8 34,4 22,0 

PV d 6885 A1 0-15 o o 6,7 12,9 29,9 8,7 18,6 44,1 30,0 
Tb pllnt. 6886 A3 -30 o o 4,2 8,8 23,9 8,6 13,4 40,4 24,0 
méd /arg 110 6887 81 -55 o o 3,7 6,2 16,0 5,0 14,8 41,8 26,3 
9'07'5 6888 821pl -70 o o 4,6 5,7 16,0 4,7 8,1 38,4 20,1 
51'33'W<Iir 6889 822pl -100 o o 5,3 5,5 16,1 4,2 9,1 39,1 21,0 

6890 c -110 o o 4,8 18,9 39,8 14,5 12,9 33,7 21.2 

I
··~ , 

~ 

... ~ 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N, LAB TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI N!140Ac KCI NH40Ac HCI 

AO a 6515 o 0,6 0,07 1,03 9 0,22 0,15 0,02 0,03 0,10 0,08 
09' 29'S 6516 o 0,4 0,06 0,69 7 0,26 0,16 0,03 0,02 0,09 0,07 

52'09'WGr. 100 6517 o 0,3 0,04 0,52 8 0,37 0,12 0,08 0,02 0,06 0,04 
6518 o 0,2 0,03 0,34 7 0,32 0,10 0,05 0,03 0,06 0,04 
6519 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,10 0,06 0,02 0,03 0,02 

R a 6520 o 2,1 0,16 3,61 13 0,32 0,22 0,06 0,10 0,32 0,32 
Tb 
arg. 101 

9' 26'S 
62'08'WGr. 

LV a 6521 o 1,3 0,12 2,24 11 0,32 0,24 0,10 0,10 0,04 0,04 
endocn 6522 o 0,8 0,06 1,38 13 0,18 0,16 0,06 0,06 0,03 O,O:l 
arg 104 6523 o 0,5 0,04 0,86 13 0,18 0,14 0,06 0,06 0,02 0,02 
9'10'S 6524 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 0,15 0,03 0,04 0,02 0,01 
52°00'WGr. 6525 o 0,3 0,03 0,52 10 0,25 0,20- 0,01 0,03 0.03 o 01 

PV d 6885 o 2,0 0,16 3,40 13 1.42 1,33 0.48 0,43 0.19 0,19 
Tb pllnt. 6886 o 1,2 0,09 2,04 13 0,50 0.43 0,38 0,33 0,11 0,11 
méd./arg 110 6887 o 0,8 0,06 1,36 13 0,54 0,50 0,24 0,21 0,05 0,04 
g•OTS 6888 o 0,6 0,05 1,02 12 0,44 0,40 0,21 0,20 0,04 0,03 
51 °33'WGr 6889 o 0,4 0,04 0,68 10 0,50 0.48 0,14 0,11 0,07 0,04 

6890 o 0;3 0,02 0,51 15 0,48 0,44 0,13 0,11 0,10 0,08 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04 % pH(1:1l 
SlLTE 

Areia mui- Silte GRAU (0,06-
to fin~ Argila 'ARGILA DE 0,002) AI203 

NATURAL FLOCU- -- Kl Kr -- H20 KCI <0,002 
% LAÇÃO ARGILA Si02 AI203 Fe203 Fe203 

0,1-0.06 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 
% 

mm mm mm 

30,4 14,3 5,8 9,3 3,3 65 1,54 5,1 4,1 
39,1 11,1 4,6 9,2 2,8 70 1,21 5,7 4,2 
32,2 7,8 3,2 7,8 2,2 72 i,ao 5,3 4,2 
47,1 7,9 3,0 6,9 3,0 57 1,14 5,2 4,2 
35,4 9,3 2,7 6.4 2,9 55 1,45 5.4 4,2 

10,2 35,9 27,1 35,1 13,3 62 1,02 4,3 3,8 

13,2 23,6 12,5 30,8 4,9 84 0,77 13,9 12,5 6,1 1,89 1.44 3,22 5,f) 4.4 
13,4 18,5 9,1 34,7 4,5 87 0,53 15,1 13,5 6,9 1,90 1,43 3,07 5,6 4,5 
12,8 20,1 8,9 37,9 4,7 88 0,53 14,8 13,9 6,6 1,81 1,39 3,31 5,6 4,5 
15;1 19,5 8,3 37.4 4,1 89 0,52 15,5 14.4 6,8 1,83 1.41 3,32 5,9 4,7 
11,3 20,9 8,5 31,9 3,8 88 0,66 15,5 14,7 8,8 1,79 1,30 2,62 6,0 4,8 

13,0 ~4.3 10,2 15,8 4,7 70 1,54 11,20 9,13 2,64 2,09 1,76 5.43 4,7 4.4 
12,9 25,2 8,8 26,9 8,3 69 0,94 15,44 11.98 3,46 2,19 1,85 5,44 4,8 4,2 
12,6 22,7 7,2 35,0 11,6 67 0,65 16,96 14,79 4,23 1,95 1,65 5.49 4,4 4,0 
13,0 26,7 8.4 37,2 8,7 77 0,72 17,18 16,42 4,30 1,78 1,52 6,00 4,9 4,2 
13,0 27.4 9,3 35,5 3,8 89 0,77 19,57 16,90 5,76 1,97 1,62 4,61 5,1 4.4 

9,0 22.8 10,3 16,2 3,6 78 1.41 10,14 9,66 3,50 1,78 1,44 4,33 5,3 4,5 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

Acidez T % 
100AI+ 3 100AI+3 Na+ 51 52 Al+3 

trocllvel T Mat. coloidal 
A1+3+51 Al+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,05 0,02 1),39 0,28 0,8 5,73 4,71 6,12 5,10 66 55 6 8 64 74 
0,05 0,02 0.43 0,27 0,5 4,58 3,89 5,01 4.32 54 47 9 10 54 65 
0,03 0,01 0,54 0,19 0,6 3,18 2.46 3)2 3,00 48 38 15 18 53 76 
0,05 0,01 0.48 0,18 0,6 3,53 2,23 4,01 2,71 58 39 11 18 56 77 
0,03 0,01 0.42 0,15 0,6 3,12 2,06 3,64 2.48 55 ~9 12 17 59 80 

0,06 0,02 0,76 0,66 1,7 12,00 8,37 12,76 9,13 36 26 6 8 69 72 

0,10 0,04 0,56 0,42 0,7 9,68 6,37 10,24 6,93 33 23 6 8 56 63 
0,05 0,03 0,32 0,27 0,6 8,14 5,96 8,46 6,28 24 18 3 5 65 69 
0,05 0,02 0,31 0,24 0,4 7,18 4,83 7.49 5,14 20 14 4 6 56 63 
0,05 0,01 0,30 0,21 0,2 6,53 4,70 6,83 5,00 18 13 4 6 40 49 
0,05 0,01 0,34 0,25 0,2 7,10 5,78 7.44 6.12 23 19 5 6 37 44 

0,02 0,02 2,11 1,97 o 6,33 5,00 8.44 7,11 53 45 25 30 o o 
0,03 0,02 1,02 0,89 0,4 7.48 6,08 8,50 7,10 32 26 12 14 28 31 
0,02 0,02 0,85 0,77 0,8 1,15 5.46 8,00 6,31 23 18 11 13 48 51 
0,03 0,02 0,72 0,65 0,7 6,83 5,11 7,55 5,83 20 16 10 12 49 52 
0,02 0,02 0,73 .0,65 0,5 6,18 4,89 6,91 5,62 19 16 11 13 40 43 
0,02 0,02 0,73 0,65 0.4 5,13 3,55 5,86 4,28 36 26 12 I 17 35 38 
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TA BELA 3 I -- Continuação 

-----
HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT 
Areia Areia grossa Areia fina 

LOCALIZAÇÃO No LAB Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito Areia 

em 20-2 2-0,2 grossa média 
em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 
---

LV endoa 6806 A1 0-10 o o 3,9 6,3 16,8 5,5 5,0 30,0 8, 7 
arg 6807 A3 30 o 56,1 6,6 6,5 19,8 5,4 5,1 27,0 7,6 

9°45'5 111 6808 81 -55 o 36,0 8,8 6,0 18,5 3,0 2.8 22,9 58 

51 °25'WGr 6809 821 110 o o 2,8 3,9 9,3 2,1 2.0 22,7 4,9 
6810 822 170 o o 2,3 3,1 7,4 1,5 1.9 29,8 9 3 

--------r--

PV C;:)ie 6654 A 0-30 o o 2,8 4,3 28,0 14,5 31,9 42,7 35,6 

Tb ab 6655 1181 40 o o 0,3 o 0,5 o 0,2 20,6 0,7 

méd /arg 114 6656 821 -60 o o 1.4 3,2 14,7 7,6 17,5 34,8 27,6 

9°49'5 6657 822 -80 o 35,0 2,2 3,5 15,2 7,2 14,4 33,0 24,9 

51°13'WGr 

C epia 6872 A1 o 20 o o 1,0 1,4 5,6 2.4 4,0 18,3 7,5 

Tb 6873 A3 -40 o o 1,0 1,8 5,0 1,7 3,0 18,9 7,5 

arg 115 6874 1811 60 o o 0,8 1,2 4,5 1,8 3,1 18,2 6,9 

9'04'5 6875 18121 90 o o 0,9 1,5 4,6 1,8 2, 7 18,6 7,2 

51 °09'WGr 6876 18122 -120 o o 1,5 1,9 6,2 2,1 3,3 20,1 6, 7 
6877 18123 -140 o o 1 '7 3,2 8,3 2,8 3,9 21,5 8,7 
6878 1813 -160 o o 2,3 6,2 15,0 5,6 7,2 25,1 12,6 

I 
---- ------ -----~-

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ C/N LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 

% 
NH40Ae KCI NH40Ac KCI NH40Ae HCI 

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

LV endoa 6806 o 3,3 0,28 5,61 12 3, 72 3,60 2,18 2,00 0.40 0,35 

arg 6807 o 1.4 O, 14 2,38 10 1,32 1,20 0,85 0,80 0,32 0,30 

9°45'5 111 6808 o 0,7 0,06 1 19 12 0,40 0,36 0,15 O, 14 0,11 0,12 

51 °25'WGr 6809 o 0,5 0,05 0,85 10 0,22 0,20 0,10 0,08 0,06 0,06 

6810 o 0,3 0,03 0,51 10 0,30 0,28 0,10 0,09 0,05 0,04 

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

PV epie 6654 o 2 4 O, 16 4,13 15 2,96 2,62 1,51 1.13 0,35 0,28 
Tb ab 6655 o 0,7 o 07 1,20 10 0,72 0,70 0,58 0,48 0,12 0,10 
méd /arg 114 6656 o 0,6 0,05 1 03 1 2 0,50 0,40 0.42 0,32 0,06 0,04 
9'49'5 6657 o 0,5 0,04 0,86 13 0,66 0,51 0,40 0,30 0,06 0,03 
51°13'WGr 

C epia 6872 o 1.7 O, 14 2.89 12 0,40 0,32 0,35 0,28 0,40 0,38 
fb 6873 o 1,1 0,09 1,87 12 0,36 0,30 0,24 0,18 0,19 0,17 
arg 115 6874 o 0,6 0,05 1,02 12 0,37 0,31 0,23 0,20 0,10 0,08 
9°04'5 6875 o 0,5 0,04 0,85 13 0.40 0,40 O, 16 O, 14 0,10 0,07 

51 °09'WGr 6876 o 0.4 0,03 0,68 13 0,34 0,32 O, 12 0,08 O, 11 0,08 
6877 o 0,3 0,02 0,51 15 0,28 0,26 o. 12 0,08 0,11 0,08 
6878 o 0,3 0,02 0,51 15 0,20 O, 18 0,10 0,06 O, 11 0,08 

--
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Lab.: SUOESUL 

ATAQUE POR HzS04 %. pH(1:11 

GRAU SILTE 
Areia mui- Sllte DE (0,05-

to fina Argila ARGILA FLOCU- 0,0021 Al2o3 
<0.002 NATURAL 

LAÇÃO -- SiOz Al2o3 Fe2o3 
Ki Kr -- H20 KCI 

% ARGILA Fe203 
0,1-0,06 0,06-0,002 0,02-0,002 mm % I 

mm mm mm 

4,8 39,2 17.9 35,3 7,7 78 1,11 18,37 15,49 4,97 2,02 1,67 4,89 4.5 4,3 
3,8 31,5 32,1 41,1 9,0 78 0,77 21,98 17,49 6,04 2,14 1, 75 4,55 4,9 4.4 
3,7 26,9 9.8 48,1j 8,7 82 0,55 21,99 20,78 7.41 1,80 1,47 4,40 5,1 4.1 
3,4 27,8 10,0 58.0 2,8 95 0.48 23,26 22,89 7,74 1,73 1,42 4,64 5,1 4,1 
7,9 23,8 13,3 49.5 1,0 98 0.48 25,12 22.18 7,41 1,93 1,59 4,70 5,3 4,2 

10,1 16,9 9.8 19,5 6,6 66 O,C6 9,49 9,18 3,05 1,76 1.45 4,73 4,6 4,6 
0,7 57,8 37,9 41,0 10.4 75 1,40 13,90 15,22 4,58 1,55 1,30 5.22 4,5 4,3 

12,6 14,5 7,3 43,2 3,5 92 0,33 16,00 16,75 4,77 1,62 1,37 5,51 5,0 4,4 
12,8 15,9 7,8 44,0 0.1 100 0,36 17,32 19,32 5,83 1,52 1,28 5,20 5.4 4,9 

4,3 45,0 34,2 41,9 20,3 52 1,07 32,03 19,58 7,14 2,78 2,26 4,31 4,5 3.9 
5,0 48,0 37,0 39,1 23,1 41 1,24 26,54 19,07 7,20 2,37 1,91 4,16 4,9 4,0 
4,5 49,2 37.9 39.4 0,5 99 U!5 24,14 20,55 7,72 2,00 1,61 4,18 5,2 4,2 
4,9 48,1 36,7 40,1 0,1 100 1,20 25,02 19,96 7,73 2,13 1,71 4,05 5.4 4,2 
4,1 46,5 33,1 40,6 0,1 100 1,15 25.45 20,34 8,00 2,13 1,70 3,99 5.5 4.3 
5.4 46,8 34,0 36,2 0,2 99 1,29 26,97 18,79 8,59 2,44 1,89 3.43 5.5 4,3 
6,3 43,6 31,1 2ll,8 0,7 98 1,51 23,49 16,34 10,31 2.44 1, 74 2,49 5.6 4,2 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 
v 

Na+ 52' Al+3 Acidez T % 100AI+3 100AI+ 3 51 trocável T Mal coloidel 
Ai+3+S1 Al+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,09 0,05 6,39 6,00 o 11,63 7,55 18,02 13,94 51 39 35 46 o o 
0,04 0,02 2,53 2,32 o 7,84 5.60 10,37 8.13 25 20 24 31 o o 
0,03 0,01 0,69 0,63 0,5 6,58 4.43 7,27 5,12 15 10 9 13 42 44 
0,03 0,03 0,41 0,37 0,6 5,59 3,67 6,00 4,08 10 7 7 10 59 62 
0,03 0,02 0,48 0,43 1,2 4,62 3,52 5,10 4,00 10 8 9 12 71 74 

-- f-·---1-·----t---

0,10 0,04 4,96 4,07 0,1 8,14 1' 17 13,10 6,13 67 31 38 81 2 2 
0,05 0,03 1,47 1,31 0,2 5,62 3,35 7,09 4,82 17 12 21 31 12 13 
0,07 0,02 1,05 0,78 0,1 5,18 3,13 6,23 4,18 14 10 17 25 8 11 
0,07 0,02 1,19 0,86 o 5,10 2,91 6,29 4,10 14 9 19 29 o o 

0,03 0,02 1,18 1,00 1,6 12,64 9,35 13,82 10.53 33 25 9 11 57 62 
0,04 0,02 0,83 0,67 1.3 9,83 7,88 10,66 8,71 27 22 8 10 61 66 
0,03 0,02 0,73 0,61 0,9 7.48 5,37 8,21 6,10 21 15 9 12 55 60 
0,04 0,02 0,70 0,63 0,7 7,53 5,43 8,23 6,13 21 15 9 11 50 53 
0,01 0,02 0,58 0,50 0,5 7,13 5,52 7,71 6,10 19 15 8 10 46 50 
0,02 0,02 0,53 0.44 0.4 6,32 5,47 6,85 6,00 19 17 8 9 43 48 
0,02 0,03 0,43 0,35 0,4 6,18 4,70 6,61 5,13 23 18 7 8 48 53 
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l ABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 
--

SOLO PERFIL PROT Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 

LOCALIZAÇÃO Prol Calhau Cascalho muito N' LA8 Sfmbolo 20-2 2-0,2 média 
em grossa 

0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

PV d 6903 A1 0-8 o o 4,0 13,9 67,7 45.7 19,0 20,8 18,4 
Tb pllnt 6904 A3 -25 o o 3, 7 16,9 57,1 32,9 20,1 23,1 20,1 
aren /méd 130 6905 81 -55 o o 0,7 3,2 48,5 42,2 16.4 23,6 18,8 
case 6906 821 -85 o o 5, 7 11,9 45,1 25,7 14,2 21 '1 17,3 
9'08'S 6907 822 -120 o o 6,5 12,1 48,2 27,9 12.4 18.7 15 2 
50'22'WGr 6908 B23pl -160 14,0 42,9 6,0 10.4 34,1 15,7 14,2 23,8 17,8 

HL a 7171 A1 0-15 o o 0,4 2,8 21,7 13,3 25,2 51,3 33,6 

c/8 textura] 7172 A3 -45 o o 0,3 2,6 15,3 9.4 16,5 51.4 30,7 

Tb 7173 B1pl -65 o o 0,8 2,1 10,3 5,3 11 '7 41,9 22,1 

méd 131 7174 821 pl -90 o o 0.4 2,3 11,0 6,3 12,3 40,5 25,1 

9' 57'S 7175 B22pl -125 o o 0.4 2,6 14,1 8,8 16,2 44,4 26 9 

50' 17'WGr 7176 B23pl -145 o o 0,4 4,5 19,7 11,3 19,3 44,0 30,6 

HL endoa 7182 A1 o 25 o o 0,1 1,6 ·12, 1 7.7 13,2 34,3 20,7 
Tb ab 7183 A3 -45 o o 1,2 1,9 11,6 5,9 8,4 30,6 9,6 
méd /arg 133 7184 81 -70 o o 0.7 2,0 10,6 6,3 6,5 27,1 9,3 
9'53'S 7185 B21pl -100 o o 0,2 0,3 2,0 0,9 2,2 18,1 4,3 
50'10'WGr. 7186 B22pl -140 o o 0,1 0.4 4,6 2,8 4,6 30,2 10,8 

----

~-

CAR-
SOLO 

LOCALIZAÇÃO 
PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+ 2 K+ 
N' LAB TOS % % % 

% 
NH4 0Ae KCI NH4 0Ae KCI NH40Ae HCI 

PV d 6903 o 0,7 0,08 1,19 9 0.41 0,32 0,05 0,05 0,07 0,07 
Tb pllnt 6904 o 0,6 0,05 1,02 12 0,38 0,30 0,07 0,06 0,02 0,02 
men /méd 130 6905 o 0,4 0,04 0,68 10 0.40 0,30 0,06 0,06 0,02 0,01 
case 6906 o 0,4 0,03 0,68 13 0.41 0,29 0,04 0,04 0,01 0,01 
9'08'S 6907 o 0.4 O,C3 0,68 13 0,43 0,28 0,03 0,03 0,01 0,01 
50' 22'WGr 6908 o 0,3 0,02 0,51 15 0,30 0,28 0,03 0,02 0,01 0,01 

---

HLa 7171 o 1,5 O, 10 3,87 15 1,00 0,88 0,20 O, 16 0,09 0,09 
c/8 textura! 7172 o 1,0 0,09 1,72 11 0,28 0,20 O, 18 O, 14 0,04 0,04 
Tb 7173 o 0,6 0,06 1,03 10 0,20 O, 18 O, 10 0,08 0,02 0,02 
méd 131 7174 o 0,2 0,03 0,34 7 0,20 O, 16 O, 12 O, 10 0,01 0,02 
9' 57'S 7175 o 0,2 0,03 0,34 7 0,20 O, 16 O, 10 0,08 0,01 0,01 
50° 17'WGr 7176 o 0,1 0,01 O, 17 10 0,20 0,14 O, 10 0,10 0,01 0,01 

HL endoa 7182 o 5,3 0,43 9,13 12 0.45 0,40 0,05 0,03 O, 16 O, 13 
Tb ab 7183 o 1,6 O, 15 2, 75 11 0,44 0,38 0,06 0,06 0,09 0,06 
méd targ 133 7184 o 0,9 0,08 1,55 11 0,55 0,50 O, 10 0,08 0,05 0,04 
9' 53'S 7185 o 0.7 0,07 1,20 10 0,70 0,60 O, 15 O, 12 0,06 0,06 
50'10'WGr 7186 o 0.4 0,04 0,68 10 0,90 0,82 O, 18 O, 16 0,08 0,06 
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GRAU 
SILTE 

Areia mui- Silte (0,05-
to fina Argila ARGILA 

DE 0,002) 
NATURAL FLOCU- --

<0,002 LAÇÃO ARGILA 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

% 
mm mm mm 

3,5 5,6 3,2 8,3 2,0 76 0,67 
3,6 5,4 2.4 17.4 3,3 81 0,31 
4,8 7,8 3,0 24,9 7,5 70 0,31 
4,9 8,9 4,8 29,0 3,4 88 0,31 
4,5 6,7 3,2 29,9 7,1 76 0,22 
5,6 10,8 4,8 37,3 0,2 99 0,29 

13,6 35,2 17,5 9,5 2,9 6.9 3,71 
17,2 38,7 18,0 15,3 4,1 73 2,53 
12,5 39,1 19,3 28,5 10,7 62 1,37 
14,8 31,6 16,2 32,3 10,3 68 0,97 
13,0 29,9 12.4 29,1 8,9 69 1,02 
14,8 22,9 9,5 26,8 8,6 68 0,85 

10,2 58.4 44,8 8,8 1,8 80 6,63 
3,8 56,1 35,1 22,7 4,9 78 2,47 
4,4 44,6 26,8 35,5 15.7 56 1,25 
2,7 36,9 23,1 56,8 12,8 77 0,64 
7,5 37.4 18,0 47.2 12,6 73 0,79 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

Acidez Na+ S1 S2 Al+3 
trocével 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 

0,02 0,02 0,55 0,46 0,1 4,08 3,26 
0,01 0,02 0.48 0,40 0,3 3,56 1,70 
0,02 0,02 0,50 0,39 0,2 3,31 1,74 
0,02 0,03 0.48 0,37 0,1 2,53 1,38 
0,01 0,02 0.48 0,34 0,1 2,50 1.52 
0,03 0,02 0,37 0,33 o 3,00 2,10 

0,02 0,02 1,31 1,15 0,5 7,58 5,72 
0,02 0,02 0,52 0.40 0,7 6,53 5,60 
0,01 0,01 0,33 0,29 2,2 6,52 3.75 
0,01 0,01 0,34 0,29 2,9 6,18 4,16 
0,01 0,01 0,32 0,26 2,6 6,10 4,29 
0,01 0,01 0,32 0,26 2.4 5,54 3,86 

0,02 0,02 0,68 0,58 o 33,58 24,55 
0,01 0,01 0,60 0,51 0,4 19,63 13,61 
0,01 0,01 0,71 0,63 2,5 10,84 8,22 
0,01 0,01 0,92 0,79 6,0 13,58 11,18 
0,01 0,01 1,17 1,05 5,2 11.43 9.43 

ATAQUE POR H2S04% 

Fe203 
Ki 

Si02 AI203 

5,55 5,53 0,71 1,71 
7,39 9,28 1,03 1,35 
9,78 12.33 1,37 1,35 

15,01 17.00 1,71 1,50 
15,33 16,75 1.73 1,56 
19,04 20,91 3,04 1,55 

T 
T Mat coloidal 

pH8 pH7 pH8 pH7 

4,08 3,26 49 39 
3,56 1.70 20 10 
3,31 1,74 13 7 
2,53 1.38 9 5 
2,50 1.52 8 5 
3,00 2,10 8 6 

' 
8,89 7,03 94 74 
7,05 6,12 46 40 
6,85 4,08 24 14 
6,52 4,50 20 14 
6.42 4,61 22 16 
5,86 4,18 22 16 

34,26 25,23 26 35 
20,23 14,21 _89 63 
11,55 8,93 33 25 
14,50 12,10 26 21 
12,60 10,60 27 22 

-

A\203 
Kr --

Fe203 

1,58 12,23 
1.26 9,01 
1,26 9,00 
1.41 9,94 
1.46 9,68 
1.42 6,88 

v 
% 

pH8 pH7 

12 14 
12 22 
13 22 
16 26 
16 24 
11 15 

15 19 
7 9 
5 8 
5 8 
5 7 
5 8 

2 3 
3 4 
6 8 
6 8 
9 11 

Lab : SUDESUL 

pH11:1t 

H20 KCI 

4,9 3,9 
4,6 3,9 
5,1 4,2 
5.4 4.4 
5,5 4,4 
5,9 4,7 

5,0 3,8 
4,9 3,8 
5,0 3,7 
5,1 3,6 
5,2 3,6 
5,4 3,6 

5,3 4,5 
5.4 4.3 
5,3 3,9 
5,2 3,5 
5,2 3,5 

100A1+3 100AI+ 3 
---

A1+3+S1 AI+3+S2 

15 18 
38 43 
28 34 
17 21 
17 23 
o o 

27 30 
57 64 
87 88 
89 91 
89 91 
88 90 

o o 
40 44 
77 80 
86 88 
82 83 
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TA BELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT. Areia Areia grossa 
Areia 

Areia~~na 
Calhau Cascalho muito LOCALIZAÇÃO N • LAB. Slmbolo Prol. média 

em 20·2 2-0,2 grossa 
0,5·0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 o.~,o.o5 mm mm mm mm mm mm :c"!Sm 

Ad 7193 A1 0-10 o o 0,9 0,6 2,8 0,8 13,2 74,5 41,9 
Tb 7194 .HAC -30 o o 0,2 o 1,6 0,7 32,8 78,7 63,3 
aren /méd. 135 7195 :.IIIC1 -60 o o 0,1 o 2,2 0.4 51,3 76,5 74,0 
9'12'S 7196 :NC2 -100 o o 0,1 o 0,5 0,1 24,5 80,9 65,0 
49'5ll'WGr 7197 VC3g -140 o o o o 0,6 0,3 3,0 42,3 11,5 

Cd 5974 A1 0-20 o o 2,0 1,5 10,2 4,7 10,7 28,2 17,1 
Tb endocn. 5975 A3 -40 o o 1.4 1,2 6,1 2,9 6,8 36,2 16,9 
arg. 136 5976 (8)1 -60 o o 2,5 0,9 6,6 1,8 7,7 41,3 15,0 
9'18'8 5977 (8)21 -100 o o 4,6 1,9 9,2 2,1 6,9 40,1 18,3 
49'56'WGr 5978 (8)22cr -150 o 53 3.6 2,0 8,7 2,3 7.4 34,6 17,0 

LR d 6896 A 0-20 o o 2,5 5.4 13,2 4,5 8,2 29,8 13.4 
arg. 137 6897 
9'20'S 

82 100-150 o o 3,1 3,1 9,3 2,3 6,0 29,0 12,3 

49'53'WGr. 

se d c/B 5936 A 0-20 o o 5,6 4,4 28,9 14,0 16,7 22,6 17,0 
textura I 5937 ll81cn -40 o 31,0 12,5 2,0 22,6 5,8 6,8 17,9 11,8 
Tb 138 5938 IIB21cn -60 o 34,0 11,7 2,6 21,3 5,1 8,4 16,9 10,3 
méd./arg 5939 IIB22cn -90 o 37,0 10,5 3,1 19,7 4,7 7,0 16.4 10,6 
9° 12'8 5940 IIB23cn -110 o 33,0 10,2 3,2 19,8 4,7 8,0 18,8 11,2 
49°27'WGr. 5941 IIB24cn -170 o 36,0 9,5 3,6 18,6 4,3 7,1 18,6 12,4 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 LOCALIZAÇÃO N.' LAB. TOS % % % 

K+ 

% 
NH40Ac KCI NH4 0Ac KCI NH40Ac HCI 

Ad 719$ o 1,6 0,14 2,76 11 2,05 1,83 0,25 0,28 0,12 0,11 
Tb 7194 o 0,8 0,06 1,38 13 0,63 0,60 0,48 0,40 0,06 0,06 
aren /méd. 135 7195 o 0,4 0,03 0,69 13 0,70 0,64 0,25 0,23 0,04 0,04 
9'12'8 7196 o 0,2 •0,02 0,34 10 0,82 0,70 0,51 0.48 0,03 0,04 
49'58'WGr. 7197 o 0,1 0,01 0,17 10 0,92 0,81 1,08 0,98 0,13 0,11 

Cd 5974 o 2,3 0,18 3,97 13 0,25 0,23 0,05 0,04 0,06 0,07 
Tb endocn 5975 o 1,3 o, 12 2,24 11 0,20 0,18 0,07 0,07 0,03 0,04 
arg. 136 5976 o 0,8 0,06 1,38 13 0,24 0,24 0,07 o:o6 0,02 0,02 
9'18'S 5977 o 0,6 0,04 1,03 15 0,30 0,31 0,06 0,06 0,02 0,02 
49'56'WGr. 5978 o 0,5 0,03 0,86 17 0,26 0,27 0,06 0,03 0,01 0,01 

LR d 
arg. 6896 o 1,8 0,10 3,06 18 0,50 0,38 0,10 0,09 0,07 0,07 
9'20'8 137 6897 o 0,3 0,02 0,51 15 0,18 0,17 0,12 0,11 0,01 0,01 
49'53'WGr. 

se d c/B 5936 o 3,5 0,20 6,0:> 18 0,30 0,24 0,06 0,04 0,05 0,05 
textura I 5937 o 1,8 0,15 3,10 12 0,18 0,16 0,04 0,03 0,04 0,03 
Tb 5938 o 1,4 0,13 2,41 11 0,15 0,13 0,05 0,03 0,02 0,03 
méd /arg. 138 5939 o 1,2 0,10 2,07 12 0,20 0,20 o 06 0,05 0,01 0.03 
9'12'8 5940 o 1,1 0,09 1,90 12 0,20 0,20 0,05 0,04 o 01 0,04 
49'27'WGr 5941 o 1,1 0,09 1,90 12 0,16 0,16 0,05 0,01 0,01 0,07 
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Lab : 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504 % pH!1:1l 

51LTE 
Areia rr.ui~ 5ilte GRAU (0,05-

to fina Argila ARGILA DE 0,002) AI203 
NATuRAL FLOCU- -- Ki Kr -- H20 KCI <0,002 

LAÇÃO ARGILA 5i02 AI203 Fe203 Fe203 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm % 

29.2 45,6 13,0 I 9, 7 2,6 73 4,70 5,0 3,6 
31,2 25,2 9,8 9,9 2,8 72 2,55 4,7 3,6 
24.4 17,0 14,5 6,8 2,2 68 2,50 5,3 3,9 
40,8 21,9 6,0 12,6 4,2 67 1,74 5,3 3.8 

8,8 56,6 25,8 31,3 16,4 48 1,81 5,3 3,5 

8.4 36,5 25.4 36,2 3,3 91 1,00 5,5 4,8 
10,7 44,9 25,6 32,5 1,3 96 1,38 5,8 5,5 

8,7 50,0 23,7 28.4 1,0 96 1.76 6,0 6,4 
12,0 ~2.0 20,2 30,5 1,1 96 1,38 6,2 6,5 
10.4 38,1 20,5 36,2 1,3 96 1,05 6,1 6,5 

6,0 26,5 10,1 46,9 3,3 93 0,57 9,78 24,35 19,22 0,68 0.45 1,99 5,4 5,0 
7.1 28,0 11,3 50,4 5,7 87 0,56 16,64 26,87 19,69 1,05 0,72 2,14 6,4 6,7 

r----- 1---

5,2 25,2 19,6 28,9 2,0 e3 0,87 5,1 4,6 
7,3 24,9 18,8 40,7 1,8 96 0,61 5,5 5,0 
3,8 25,9 19,3 42,5 2,2 95 0,61 5.4 5,1 
5,0 22,7 16,9 47,0 2,2 95 0.48 5,8 5,5 
4,9 25.4 17,8 43,6 1,5 97 0,58 5,8 5,6 
6,5 24,7 18,5 44,3 1,1 98 0,56 5,7 5,6 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 

.-------- v 
Na+ Al+3 

Acidez T % 100AI+3 100AI+3 51 52 trocével T coloidal Mal ----
Al+3+51 Al+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,03 2,45 2,25 0,4 8,58 5,76 11,03 8,21 114 85 22 30 14 15 
0,02 0,02 1,19 1,08 0,7 4,18 2,73 5,37 3,92 54 40 22 30 37 39 
0,01 0,01 1,00 0,92 0,2 2,13 1,53 3,13 2,53 46 37 32 40 16 18 
0,01 0,01 1,37 1,23 0,3 1,53 0,31 2,90 1,68 23 13 47 82 18 20 
0,01 0,01 2,14 1,91 2,2 7,16 5,04 9,30 7,18 30 23 23 30 50 54 

0,05 0,01 0.41 0,35 0,1 7,21 5,50 7,62 5,91 21 16 5 7 20 24 
0,05 0,01 0,35 0,30 o 4,63 3,65 4,98 4,00 15 12 7 9 o o 
0,04 0,01 0,37 0,33 o 3,18 1,79 3,55 2,16 13 8 10 17 o o 
0,03 0,02 0,41 0.41 o 3,00 1,69 3.41 2,10 11 7 10 20 o o 
0,03 0,02 0,36 0,33 o 2,51 1,64 2,87 2,00 8 6 13 18 o o 

- --

0,09 0,08 0,76 0,62 o 9,18 6,32 9,94 7,08 21 15 8 11 o o 
0,01 0,01 0,32 0,30 o 4,10 3,50 4.42 3,82 9 8 7 8 o o 

0,10 O, 11 0,51 0,44 0,1 í 7,21 12,10 17,72 12,61 61 44 3 4 16 18 
0,04 0,06 0,30 0,28 0,1 12,36 8,31 12,66 8.61 31 21 2 3 25 26 
O, 11 0,04 0,33 0,23 0,1 10,58 7,67 10,91 8,00 26 19 3 4 23 30 
0,03 0,01 0,30 0,39 0,1 10,18 7,10 10.48 7.40 22 16 3 4 32 20 
0,05 0,01 0,31 0,29 0,1 8,54 6,70 8,85 7,01 20 16 4 4 24 26 
0,04 0,02 0,26 0,26 0,1 9,36 5,77 9,62 6,03 22 14 3 4 28 28 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT. 
A<eia Areia grossa Areia fina 

Calhau Cascalho #,i to Areia 
LOCALIZAÇÃO N.' LAB. Slmbolo Pro f 

em 20-2 2-0,2 grossa média 

em em 2-1 1_.~0,5 2-0,2 
0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm ~m 
mm mm mm mm mm 

C endoa 5930 A1 0-20 o o 5,6 3,4 10,9 1,5 2,5 30,8 6,6 
. Jb endocn 5931 A3 -34 o o 5,7 3,4 10,7 1,4 2,1 28,1 7,4 
::;6rg 143 5932 IB)1cn -53 o 20,0 6,0 2,8 10,5 1,3 3,0 27 3 7,1 
"9'19'5 5933 \8121 cn -70 o 22,0 6,0 3,1 10,7 1,2 2,2 29,0 7,4 
49'03'WGr 5934 IBI22cn -97 18,0 8,0 4,5 2,2 8,6 1,2 2,7 27,8 6,5 

5935 IBI3cn 110 15,0 16,0 6,5 3,5 12,7 1,9 4,0 29,6 8,2 

Cd 6852 A1 0-10 o 24,1 4,6 1,8 24,1 1,8 25,0 45.4 30,0 
Tb cn 6853 A3 -25 o 29,8 4,1 7,2 29,8 7,2 29,0 45,3 35,5 
aren./méd 144 6854 81cn -35 40,6 26,1 5,4 6,2 26,1 6,2 23.8 43,9 31,6 
9"42'5 6855 B2cn -55 64,3 26.9 5,2 6,1 26,9 6,1 27,2 41,8 31,4 
48'54'WGr 

5923 A1 0-20 o o 9,2 5,8 24,2 7,0 11,8 31,6 17,7 
PVd 5924 A3 -30 o o 10.3 4,3 23,1 6,5 10,1 21,2 13,0 
Tb endocn 5925 B1cn -50 o 35,0 9,9 3,9 18,5 3,7 5,9 18,2 10,8 
méd /arg 147 5926 B21cn -70 o 39,0 11,3 3, 7 18,6 2,8 4,6 16,5 10,1 
9' 28'S 5927 B22cn -100 o 43,0 9,5 4,4 16,9 2,8 4,4 15,3 10,6 
48'41'WGr 5928 IIB23cn -150 o 44,0 14,8 5,3 24,2 3,3 4,4 21,1 8,3 

5929 1\Ccn -160 o 44,0 17,5 6,9 28,4 3,2 5,2 20,7 12,1 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N.' LAB. TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

C endoa 5930 o 1,7 0,14 2,93 12 0,20 O, 18 0,06 0,08 0,30 O, 16 
Tb endocn 5931 o 1,3 0,11 2,24 12 0,20 O, 16 0,04 0,06 0,21 0,12 
arg 143 5932 o 1,1 0,07 1,90 16 O, 18 O, 18 0,07 0,03 O, 16 O, 18 
9'19'5 5933 o 1,0 0,10 1,72 10 0,22 0,20 0,05 0,04 0,22 0,18 
49'03'WGr 5934 o 0,9 0,09 1,55 10 0,20 O, 15 0,06 0,03 0,24 0,20 

5935 o 0,8 0,08 1,38 10 O, 12 O, 16 0,06 0,03 0,20 0,08 

c d 6852 o 7,8 0,50 13,42 16 13,10 12,00 7.18 6,83 0,36 0,21 
Tb cn 6853 o 4,2 0,31 7,22 14 2,48 2,10 2,10 1,88 0,11 0,09 
aren /méd 144 6854 o 3,2 0,13 5,50 25 1,63 1,60 0,93 0,88 0,09 0,07 
9'42'S 6855 o 1,5 0,07 2,58 21 0,85 0,82 0,57 0,49 0,05 0,04 
48'54'WGr 

5923 o 3,4 O, 13 5,86 26 0,12 0,11 0,06 0,04 0,09 O, 10 
PV d 5924 o 2,6 O, 13 4,48 20 O, 13 O, 10 0,04 0,03 0,06 0,07 
Tb endocn. 5925 o 1,6 0.01\ 2, 76 20 o~ 14 0,10 0,06 0,06 0,02 0,06 
méd larg 147 5926 o 1,3 0,06 2,24 22 0,16 0,08 0,05 0,02 0,01 0,07 
9'28'5 5927 o 1,1 0,05 1,90 22 O, 18 O, 13 0,04 0,03 0,01 0,02 
48'41'WGr 5928 o 0,8 0,04 1,38 20 O, 16 O, 12 0,06 0,02 0,01 0,02 

5929 o 0,3 0,02 0,52 15 0,12 0,08 0,04 0,04 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

ATAQUE POR H250 4% pH11:11 
51LTE 

Areia mui-
5ilte GRAU 10,05-

to fina Argila ARGILA DE 0,002) AI203 
<0,002 NATURAL FLOCU- -- 5i02 AI203 Fe203 Kl Kr -- H20 KCI ARGILA Fe203 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % LAÇÃO 
mm mm mm % 

4,5 47,1 22.9 35.4 11,1 69 1,33 4,9 4,1 
5,5 45,7 25,0 36,2 8,9 75 1,26 5,1 4.0 
4,5 46,0 25,8 36.4 10.2 72 1,26 5.2 4,0 
5,6 43,9 22.3 38,0 10,1 73 1,16 4,8 4.0 
4,5 44,0 22.7 40,9 14.5 65 1.08 4,9 4,1 
5.0 43.0 21,9 35,3 9,5 73 1,20 5,0 4,2 

8, 7 39,9 8, 7 6,0 0,8 87 6,54 7,55 8,21 19,04 1,56 0,63 0,68 5.9 5.2 
10,4 29.4 10,4 5,3 2,3 57 5.55 5,09 8,69 '19.84 1,00 0.41 0,69 5,9 4,9 
10,6 32,2 10,6 10,1 5,4 47 3,19 6,20 9,23 21,94 1,14 0.45 o 66 5,8 4.9 

8,1 25,7 8,1 16,0 5.4 66 1,61 6,36 9,12 23,54 1,18 0.45 0,61 5,9 5.1 

I 
8,1 29.4 15,5 28.7 2.6 91 1,02 5,3 4,5 
4,9 30.1 21,9 33,8 1,8 95 0,89 5.4 4,6 
5,9 28,0 20,6 42,7 2.3 95 0,65 5,5 5.0 
6.3 25,0 18,6 46,3 2.7 94 0,54 5,6 5,3 
6,4 29,0 24.3 43,5 2,4 94 0,67 5,9 5,3 
4,7 25,8 13,0 41,7 1,1 97 0,62 6,0 5,9 
7,7 29,7 21,1 29,8 1,1 96 1,00 6,2 6.0 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 
v 

AI+~ Acidez T % 
100AI+3 100AI+3 Na+ 51 52 trocável T Mat. coloidal 
Al+3+51 Al+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pl'l7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,22 0,02 0,78 0.44 0.4 13,51 10,22 14,29 11,00 40 31 6 7 34 48 
0,06 0,01 0,51 0,35 0,8 12,52 10,00 13,03 10,51 36 29 4 5 61 70 
0.04 0,15 0.45 0.44 1,2 13,50 10,95 13,59 11,40 37 31 3 4 73 73 
0,20 0,20 0,69 0,62 0,6 11,10 8,52 11.79 9,21 31 24 6 8 47 49 
0,26 0,21 0.76 0,59 0,6 10,61 7,86 11,37 8,62 28 21 7 9 44 50 
0,21 0,20 0,59 0.47 0,3 8.43 6.41 9,02 7,00 25 20 7 8 34 39 

0,09 0,07 20,73 19,11 o 31,58 13,39 52,31 34,12 872 569 40 61 o o 
0,04 0,02 4,73 4,09 o 28.20 16.41 32,93 21,14 621 399 14 22 o o 
0,04 0,02 2,69 2,57 o 22,13 12,69 24,82 15,38 246 152 11 17 o o 
0,02 0,02 1.49 1,37 o 15,13 8,69 16,62 10,18 104 64 9 15 o o 

0,03 0,02 0,30 0,27 o 17,81 12,01 18,11 12,31 63 43 2 2 o o 
0,06 0,03 0,29 0.23 o 14,68 9,03 14,97 9,32 44 28 2 3 o o 
0,01 0,02 0,23 0,24 o 11.54 7,38 11.77 7,61 28 18 2 3 o o 
0,01 0,03 0,23 0,20 o 10,68 6,38 10,91 6.61 24 14 2 4 o o 
0.01 0,01 0,24 0,19 o 8,64 5, 78 8,88 6,02 20 14 3 4 o o 
0,01 0,03 0,24 0,19 o 7,18 4,94 7,42 5,18 18 12 3 5 o o 
0,03 0,04 0,20 o, 17 o 7,14 6.41 7,34 6,61 25 22 3 3 o o 
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TABELA 3 I - ContinuaçAO 

HORIZONTE GRANU~OMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT. Areia Areia grosa11 Areia Areia fina 
LOCALIZAÇÃO N.• Prof Calhau Cascalho multo LAB. Sfmbolo 20..2 2-0,2 média 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0.2·0,06 
"'m 

mm mm mm mm mm mm 

LE epia 6718 AI 0·8 o 34,6 0,4 0,9 5,9 3.1 14,7 47.2 29,2 
arg 6719 A3 -25 o 34,6' 0,9 0,9 6,5 2.7 15.4 44,0 25.7 
9°49'S 155 6720 81 -60 o 34,6 0,4 0,9 4,7 2,2 11.8 44,6 26,4 
48°03'WGr 6721 821 -90 o 34,6 0,4 0,5 3,7 1.9 11,1 45.9 25,7 

6722 822 -140 o 34,6 0,4 0,4 3,6 1.5 11,7 45.4 23.4 

se epie 6357 AI O-lO o o 22.4 7,4 34,2 3,7 5,3 47,5 24.9 
c/ B textura! 6358 A3cn -36 o 54,3 21,9 4,5 30,1 2,8 5,3 44.4 24,3 
Tb 157 6359 821cn -60 o 58,6 14,9 4,3 21,0 1,3 3.4 43,8 25,0 
aren /arg 6360 822cn -100 o 39,3 12,5 3,6 17,8 1,3 3.4 37,6 19.8 
I0°42'S 6361 83cn -130 o 53,3 7,5 4,3 13,7 I ,11 2,7 35,9 19,7 
53°5I'WGr 

PV d 6190 AI 0-15 o o 0,2 0,7 13,2 6,7 40,7 72.0 58.7 
Tb 6191 A3 -30 o o O, I 0,4 8,4 4,5 30,5 66.4 41,2 
méd 158 6192 81 -50 o o 0,1 0,4 8,0 3,8 30,5 56.9 50.3 
I0°34'S 6193 821 -80 o o 0,1 0,4 7,1 4,0 24,9 62,5 44.1 
53°45'WGr 6194 822 -120 o o 0,2 0,3 7,5 3,6 28,2 62.8 48,9 

6195 823 -150 o o o 0,4 6,0 3,5 23,5 58,8 51,0 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. 80NA- c N MO C/N ce+ 2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N. • LAB. TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

LE epia 6718 o 2,4 0,14 4,14 17 0,48 0,38 0,42 0,20 0,09 0,05 
arg 155 6719 o 1,3 0,10 2,24 13 0.20 0,16 0,16 0,14 0,05 0,03 
9°49'S 6720 o 1,0 0,06 1,72 17 0,20 0,18 0,13 0,12 0,03 0,01 
48°03'WGr. 6721 o 0,4 0,03 0,69 13 0.23 0,20 0,17 0,16 0,03 0,01 

6722 o 0,2 0,02 0,34 lO 0.22 0,18 O, 12 0,10 0,01 0,01 

se &pie 6357 o 4,5 0,37 7,76 12 8.05 6,64 2,55 1,14 0.40 0,36 
c/ B textura! 6358 o 0,7 0,07 1,20 10 1,05 0,84 0,35 0,32 0,18 0,18 
Tb 157 6359 o 0,5 0,05 0,86 lO 0,55 0,57 0,20 0,20 0,15 0,16 
aren /arg 6360 o 0,3 0,03 0,52 10 0,50 0,48 0,20 0,18 0,15 0,15 
10°42'S 6361 o 0,3 0,03 0,52 lO 0,70 0,73 o, 18 0,18 0,16 o, 17 
53°51'WGr. 

PV <1 6190 o 2,6 0,18 4,31 14 4.51 2,61 1,03 1,70 0,86 0,95 
Tb 6191 o 1,0 0,08 1,72 13 0,60 0,36 0,10 0,30 0,15 0,16 
méd 158 6192 o 0,6 0,05 1,03 12 0,28 0,18 0,06 0,11 0,03 0,03 
1 o• 34'S 6193 o 0,5 0,04 0,86 13 0,20 0,20 0,04 0,06 0,01 0,01 
53°45'WGr 6194 o 0,4 0,04 0,69 10 0,18 0,18 0,03 0,05 0,02 0,01 

6195 o 0,3 0,03 0,52 10 0,15 0,10 0,04 0,06 0,01 0,01 
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Areia mui- 5ilte 
to fina Argila ARGILA 

<0,002 NATURAL 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

16,0 32.4 14.4 32.5 1,8 
12,3 31.7 13.4 36,1 1,2 
15,8 31 '1 12,9 37.8 1,5 
15,5 29,5 9,3 41,1 0,5 
13,0 31 7 9.7 41,3 1,1 

20,3 36,8 14,2 4,1 1,9 
19,9 31 '1 11,0 14,5 4,5 
22,1 27' 7 8,9 26,3 6,6 
16,8 26,5 8,7 35,9 7,1 
17,3 24.1 7,9 42,5 0,6 

23,6 22,8 9,5 5,3 2,2 
14,1 29,6 4,4 20,8 2,8 
23,5 15,5 8,9 26,2 3,5 
21,8 21 ,4 3,0 27 4 4,2 
24,1 16,9 3,0 26.7 3,8 
29,6 16.1 8,3 26,9 2.4 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1009 

Na+ 51 52 Al+3 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI 

0,03 0,02 1,02 0,65 1,1 

0,03 0,02 0.44 0,35 0,8 
0,02 0,02 0,38 0,33 0,8 
0,04 0,02 0.47 0,39 0,2 

0,02 0,01 0,37 0,30 0,2 

0,07 0,07 11,07 8,11 o 
0,04 0,02 1,62 1,36 o 
0,03 0,02 0,93 0,95 o 
0,03 0,03 0,88 0,84 o 
0,03 0,03 1,07 1,11 o 

0,04 0,04 6.44 5,30 o 
0,02 0,02 0,87 0,84 o. 1 
0,01 0,01 0,38 0,33 0,3 
0,01 0,01 0,26 0,28 0,2 
0,01 0,01 0,24 0,25 o 
0,01 0,01 0,21 o. 18 o 

ATAQUE POR H2504% 
GRhU 51LTE 

DE (0,05-
FLOCU- 0,002) 
LAÇÃO -- 5i02 AI203 Fe203 

Ki 
ARGILA 

% 

94 1,00 18,14 14,33 7,13 2,22 
97 0,88 18,14 14.40 6,66 2,14 
96 0,82 16.54 15,24 7,85 1,85 
99 0,72 15,96 16,11 7,44 1,68 
97 0,77 15,96 15,73 7,05 1,72 

54 8,98 7,5 4,9 3,0 2,60 
70 2,14 9,9 7,8 3,1 2,15 
75 1,05 12.7 11 ,4 4,5 1,89 
80 0.74 15,2 14,5 4,7 1 '78 
99 0,57 17,3 16,1 4,8 1,82 

---

58 4,30 
86 1,42 
87 0,59 
85 0,78 
86 0,63 
91 0,60 

- --

----
Acidez T 

trocével T Mat. coloidal 

pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

10,72 6, 72 11.74 7, 74 36 24 
9,74 5.87 10,18 6,31 28 17 
9,13 6.44 9,51 6,82 25 18 
6,18 4,94 6,65 5.41 16 13 
5,54 4,16 5,91 4,53 14 11 

6,54 1,11 17,61 12,18 430 297 
2,58 1,56 4,20 3,18 29 22 
3,53 2,07 4,46 3,00 17 11 
4,18 2,19 5,06 3,07 14 9 
3,12 1,94 4,19 3,01 10 7 

6,53 2, 79 12,97 9,23 245 1/4 
6,18 4,74 7,05 5,61 34 27 
4,64 3,05 5,02 3,43 19 13 
4,18 2,48 4,44 2,74 16 10 
2,58 1 '76 2,82 2,00 11 7 
4,21 1,53 4,42 1,74 16 6 

----- ----- 1------ ____ )___ __ 

Lab : 5UDE5UL 

pH(1:1) 

AI203 
Kr -- H20 KCI 

Fe2o3 

1,69 3.16 4,2 40 
1,65 3,39 4,5 4,2 
1,39 3,05 5,1 4,2 
1,30 3,40 5,6 4 5 
1,34 3,50 5,6 4,6 

1,87 2,56 5,1 5,0 
1,72 3,95 5,6 4,9 
1,51 3,98 5,2 4,4 
1,47 4,84 5,3 4.4 
1,53 5,27 5,5 5,2 

5,3 5,1 
4,9 4,2 
4,9 5, i 
5,1 4,2 
5,1 4.4 
5,2 4,6 

~-~---1--

~ 100AI+3 100AI-+ 3 

52 
----

--- A1+3+51 Al+3+ 

pH8 pH7 

--I---

9 13 52 63 
4 7 65 70 
4 6 68 71 
7 9 30 34 
6 8 35 40 

63 91 o o 
39 51 o o 
21 31 o o 
17 29 o o 
26 36 o o 

-----1---

50 70 o c 
12 16 10 11 
o 11 44 48 
6 9 43 42 
8 12 o o 
5 12 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT. 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO Prof Calhau Cascalho muito 
N.• LAB. Slmbolo 20·2 2-0,2 média 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2~0.2 0.2,5·0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 mm 
mm mm ~m ~ mm mm 

6346 A1 0-10 o o 0,4 1,1 9,8 6,0 16,9 44,9 29,0 
LI( epia 6347 A3 -35 o o 0,8 1,3 8,8 4,4 15,8 38,3 24,6 
arg 159 6348 81 -65 o o 0,5 1,0 8,7 4,6 15,5 37.4 24,0 
10°10'S 6349 821 -95 o o 0,5 1,6 7,5 3,7 13,0 40,0 23,4 
53°43'WGr 6350 822 -130 o o 1,1 1,1 8,8 4,4 14,9 38,9 24,2 

6351 823 -165 o o 0,6 1,6 8.4 4,3 15,1 41,7 25,5 

6331 A1 0-10 o o 0,6 1,5 12,8 5,6 47,8 73,7 62.7 
LV a 6332 A3 -35 o o 0.4 1,1 10,0 5,0 42,4 73,0 66,6 
méd 160 6333 81 -70 o o o 1.4 10,1 4,0 43,5 70,6 62,2 
10°44'S 6334 821 -110 o o o 1.4 8,5 4,1 38,6 72,0 65,0 
53°36'WGr 6335 822 -140 o o o 0,9 9,0 4,0 43,9 72,2 63,3 

6336 823 -170 o J o 1.4 8.4 3,9 37,2 72,6 63,3 

LV epie 6196 A1 0-20 o o 1,1 3,7 28,7 15,1 47,1 59,7 51,8 
pod 6297 A3 -35 o o 0,5 2,9 22,1 12,9 40.4 57,6 38,3 
méd 161 6198 81 -60 o o 0,9 3,0 25,6 14,0 44,1 54,0 48,8 
10°34'S 6199 821 -120 o o 0,5 2.4 20,3 11,8 40,0 58,8 50.4 
53°35'WGr 6200 822 -170 o o 0,5 2,5 22.5 12,3 42,8 55,1 49,9 

I 
CAR-

SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 
LOCALIZAÇÃO N• LAB TOS % % % 

% 
-

NH40Ac KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

6346 o 3,8 0,25 6,55 15 0,70 0,65 0,10 0,08 0,19 0,15 
LV epia 6347 o 1.4 0,11 2.41 13 0,15 0,18 0,04 0,06 0,07 0;06 

arg 159 6348 o 0.7 0,05 1,20 14 0,12 0,15 0,03 0,06 0,01 0,02 
10°10'S 6349 o 0,5 0,04 0,86 13 0,13 0,12 0,03 0,04 0,01 0,01 
53°43'WGr. 6350 o 0.4 0,03 0,69 13 0,10 0,10 0,03 0,03 O.D1 0,01 

6351 o 0,3 0,03 0,52 10 0,12 0,09 0,04 0,03 0,01 0,01 

6331 o 2,0 0,14 3.44 14 0,52 0.41 0,20 0,1.8 0,07 0,09 
LV a 6332 o 1,5 0,10 2,59 15 0,18 0,15 0,06 0,06 0,02 0,04 
méd 160 6333 o 0.4 0,04 0,69 10 0,12 0,12 0,06 0,06 0,01 0.01 
10°44'S 6334 o 0,2 0,02 0,34 10 0,10 0,10 0,04 0,05 0,01 0.01 
53°36'WGr 6335 o 0,1 0,01 0,17 10 0,12 0,09 0,04 0,05 0,08 0,01 

6336 o 1 0,1 0,01 0,17 10 0,10 0,09 0,04 0.05 0,01 0,01 

LV epie 6196 o 1,2 0,13 l,07 9 4,32 3,41 0,58 1,36 0,30 0,36 
pod 6i97 o 0,7 0,06 1,21 12 1,92 1.44 0.48 0,80 0,04 0,03 
méd. 161 6198 o 0.4 0,04 0,69 10 0,85 0,52 0,20 0.40 0,03 0,03 
10°34'S 6199 o 0,2 0,02 0,34 10 0,23 0,20 0,06 0,12 0,02 0,02 
53°35'WGr 6200 o 0.2 0,02 0,34 10 0,35 0,16 0,10 0,06 0,01 0,01 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE ~R HzS04 % pHI_1 :1) 

SILTE 
Areia mu\-

Sllte GRAU (0,05-
to fina Argila ARGILA DE 0,0021 Al2o3 

NATURAL FLOCU- -- Ki Kr --<0,002 
% LAÇÃO ARGILA Si02 AI203 Fez03 Fe2o3 HzO KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 
mm mm mm % 

14,4 25,8 9,9 35.4 2.9 92 0,73 6,5 13.9 6,5 0,79 0,61 3,36 4,2 3,9 
11,1 21,1 7.4 45,5 3.8 92 0.46 7,1 19,6 7,6 0,62 0,49 4,05 4.4 4,0 

11,1 19,8 6.4 47,5 5,0 89 0,42 7,8 21.8 8,2 0,60 0,49 4,17 5.2 5,1 
12,1 22,6 6,0 46,5 0,8 98 0.49 8,0 22.1 8,4 o 61 0,49 4.13 5,3 5,4 

11,5 21,1 7,4 44,9 0,5 99 0,47 7.4 21.4 8,5 0,58 0,47 3,95 5.3 5.6 
12,3 23,9 7.7 42,2 4.4 90 0,57 7,3 21,4 8,5 0,58 0,46 3,95 5,6 6,0 

20,0 15,7 4,7 8,8 1.2 86 1,78 3,8 3.7 2,5 1,74 1,22 2.32 4,2 3,6 
27,7 9,0 2,6 14,4 1.3 91 0,63 4,9 5,0 3.3 1,66 1.17 2,38 4,4 4,2 

23.4 10,8 2,4 16,9 2,7 84 0,64 5,6 6,0 3,5 1,58 1,15 2.69 4,6 4.3 
29,4 8,5 1.5 18,0 2.0 89 0,47 5,9 6.2 3,9 1,61 1,15 2,50 4,7 4,4 
23,5 10,9 2,0 16,8 4.0 76 0,65 6.4 6.3 3,9 1,72 1,23 2.54 4,9 4,4 

29,2 10,8 1,5 17,5 4,7 73 0,62 5.9 7,1 3,9 1,4 ~ 1,04 2,86 4,9 4.5 

13,5 14,3 6,4 5.2 1.9 63 2,75 5,6 5,2 
3,7 21,9 2.6 17,7 3.6 80 1,24 6,1 5,5 

12,4 7,3 2,1 18,3 3,9 79 0.40 5,8 4,9 
16,0 10,1 1,7 19,2 3.4 82 0,53 5,1 4,1 
14,3 7,2 2,0 20.4 4,3 79 0,35 5,5 4,3 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg 
v 

Acidez T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ 51 52 Al+3 trocével T Mat coloidal 

Al+3+51 A1+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pHB pH7 i>H8 pH7 

0,03 0,02 1,02 0,90 2,8 20,63 11,08 21,65 12,10 61 34 5 8 73 76 
0,01 0,01 0,27 0,31 0,6 11,84 5,21 12,11 5.48 27 13 2 5 69 66 
0,01 0,01 o. 17 0,24 o 7,64 3,21 9,81 3,38 16 7 2 5 o o 
0,01 0,01 0,18 0,18 o 6,18 2,66 6,36 2,84 14 6 3 6 o o 
0,01 0,01 0,15 0,15 o 5,73 2,38 5,88 2,53 13 6 3 6 o o 
0,02 0,01 0,19 0,14 o 3,58 2,44 3,77 2.63 9 6 5 7 o o 

0,02 0,01 0,81 0,69 0,2 13,18 7,10 13,99 7,91 159 90 6 10 20 22 

0,02 0,01 0,28 0,26 0,5 6,54 3,90 6,82 4,18 47 29 4 7 64 66 
0,01 0,01 0,20 0,20 0,4 5,18 3,80 5,38 4,00 32 24 4 5 67 67 
0,01 0,01 0,16 O, 17 0.4 3,62 1,47 3,78 1,63 21 9 4 10 71 70 
0,04 0,01 0,28 o. 16 0,1 3,51 1,30 3,79 1,58 23 9 7 18 26 38 
0,02 0,01 O, 17 0,16 o 3,18 1,24 3,35 1.41 19 8 5 12 o o 

0,03 0,03. 5,23 5,16 o 4,18 1,10 9.41 6,33 181 122 56 83 o o 
0,02 0,01 2.46 2,28 o 3,15 1.45 5,61 3,91 32 22 44 63 o o 
0,01 0,01 1,09 0,96 o 4,08 1,49 5,17 2,58 28 14 21 42 o o 
0,01 0,01 0,32 0,35 0,2 2,53 1,42 2,85 1,74 15 9 11 18 38 •36 
0,01 0,01 0,47 0,24 0,1 2,15 1,16 2,62 1,63 13 8 18 29 18 29 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE 

SOLO PERFIL PAOT I Areia 
LOCALIZAÇÃO Prol Calhau Cascalho muito No LAB Sfmbolo 

em 20-2 2-0,2 grossa 
em em 2-1 

mm 

PV d 6246 A1 0-15 o o o 1 
Tb 6247 A3 -30 o o 0,3 
aren /méd 162 6248 81 -90 o o O, 1 
10°21'S 6249 821 140 o o o 
53°35'WGr 6250 822 -170 o o 0,1 

LE d 6201 Al o 10 o o 0,2 
méd 6202 A3 -30 o o o 
10°39'S 163 6203 B1 -60 o o 0,1 
53°21'WGr 6204 821 -100 o o 0,1 

6205 822 -160 o o 0,1 

6451 A1 o 20 o o o 
AO epia 6452 A3 -40 o o o 
10°56'S 164 6453 C1 -60 o o o 
53° 18'WGr 6454 C2 100 o o o 

6455 C3 130 o o o 
6456 C4 -160 o o O, 1 

--

R d 
Tb 6328 A1 0-5 o o 7,2 
arg mcasc. 165 6329 A3 -25 o 68.4 11.4 
10° 14'S 6330 c 45 o 69,6 7,6 
53°17'WGr 

--
--.--·-~-~,-

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO 

LOCALIZAÇÃO C/N No LAB TOS % % % 
% 

--
PV d 6246 o 0,7 0,07 1,21 10 
Tb 6247 o 0,3 0,03 0,52 10 
aren /méd 162 6248 o 0,2 0,02 0,34 10 
10°21'S 6249 o 0,1 0,01 O, 17 10 
53°35'WGr 6250 o 0,1 0,01 O, 17 10 

LE d 6201 o 3, 7 0,25 5,86 15 
mód 6202 o 1,2 0,08 2,07 15 
10°39'S 163 6203 o 0,8 0,06 1,38 13 
53°21'WGr 6204 o 0,2 0,03 0,34 7 

6205 o 0,2 0,03 0,34 7 

----·---- 1-------r-------
6451 o 1,2 0,09 2,06 13 

AO epia 6452 o 0,6 0,05 1,03 12 
10°56'S 164 6453 o 0,4 0,04 0,69 10 
53°18'WGr 6454 o 0,2 0,02 0,34 10 

6455 o 0,2 0,02 0,34 10 
6456 o O, 1 0,01 O, 17 10 

Rd 
Tb 6328 o 15,8 0,82 27,24 19 
arg mcasc 165 6329 o 2,4 O, 18 4,14 13 
10°14'S 6330 o 0,7 0,06 1,21 12 
53° 17'WGr 

--
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Areia grossa 
Areia 
média 

1-0,5 2'0,2 0,5-0,25 
mm mm mm 

1,4 15,8 24,7 
1,1 33,6 21 2 
1,3 29,6 20,3 
0,9 29 5 17,1 
1,4 31,0 21 '1 

0,2 14,0 9,2 
0,3 14,8 7,6 
0,3 12,5 7,1 
0,3 13 4 6,5 
0,2 12,5 7,2 

0,5 9,1 4.4 
0,4 10,0 5,0 
0.4 9,5 5,2 
0,5 9,5 4,0 
0,4 90 4,5 
0,4 9,0 4,0 

-~--~ r-------r--· 

9,4 28,7 10,2 
7,3 26,5 6,6 
6,8 19,8 4,3 

--.---
ca+ 2 M 

NH40Ae KCI NH40Ae 

t---
6,80 4,00 1,00 
0,32 0,30 0,08 
0,28 0,26 o 04 
O, 18 0,24 0,02 
O, 18 0,20 0,02 

----

9,21 8,18 1,16 
0,52 0,38 0,08 
0,34 0,20 O, 16 
0,36 O, 16 0,04 
0,30 O, 12 0,05 

0,37 0,38 O, 13 
0,22 0,24 0,06 
0,25 0,22 0,03 
0,22 0,20 0,04 
0,22 O, 16 0,03 
0,23 O, 14 0,02 

25,00 23,20 6,03 
1 '75 1,26 1,10 
0,40 O, 16 0,20 

-. ·-- ~--- ------

GRANULOMETRIA % 

Areia fina 

----
0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm 

----

53.9 58 5 57,9 
51.4 53,4 49,2 
44,8 56,0 50,3 
51,5 55,5 50 2 
45.4 54,5 49 9 

--
36.7 64,6 51,3 
47,2 61,5 55 9 
38,0 61 3 40,6 
43,0 60,0 53,4 
38,2 60,4 38,9 

49,0 78,9 74,6 
50,3 76,6 69 7 
43,5 76 8 70)) 
54,0 77,6 71 6 
45,1 77,1 71 6 
50,6 76,6 70,1 

13,3 31,3 19,3 
10,5 30,1 18 1 
6,8 25,6 13,8 

g+2 K+ 

0,92 
0,06 
0,04 
0,04 
0,03 

2,00 
O, 14 
0,08 
0,06 
0,04 

O, 18 
0,04 
0,04 
o 04 
0,03 
0,03 

5,84 
1,05 
0,10 

----
NH40Ac HCI 

0.40 
0,04 
0,02 
0,01 
0,01 

O, 19 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 

0,06 
0,02 
0,03 
0,03 
o 02 
0,03 

0,99 
0,41 
0,25 

--

0,38 
0,04 
0,03 
o 02 
0,01 

o 18 
0,04 
0,03 
o 01 
0,01 

o 07 
0,02 
0,02 
0,01 
o 02 
o 01 

~~ 0,80 
0,30 
0,36 



Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2SD4% pH(1:1l 

GRAU 
SILTE 

Areia mui- Silte (0,05-
to fina Argila ARGILA DE 0,002) AI203 

NAl'iiRAL FLOCU- -- AI203 
Ki Kr -- H20 KCI <0,002 

% LAÇÃO ARGILA Si02 Fe203 Fe2o3 
0,1-0.05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

13,6 3,9 3,3 2.4 1,3 46 1,63 7,8 7,5 
8,8 5,6 1.4 11,6 2,1 82 0.48 5,3 4,5 

13,4 7,6 1,9 12,5 2,1 83 0,60 5,2 4,5 
10,2 7,1 1,8 13,2 3,2 76 0,54 5,6 4,6 
12,9 6,3 1,7 12,8 2,7 79 0,49 5,6 4,9 

19.0 22,6 9,3 12,1 2,4 80 1,87 4,6 4.~ 
15,6 10,3 4,7 19,0 2,8 85 0,54 4,2 4,2 

7.6 24,4 3,7 22,5 4,1 82 1,08 4,7 4.4 
16,9 10,2 3,6 23,0 4,2 82 0,44 5.4 4,7 

5,7 24,9 3,4 23,7 4,2 82 1,05 5,1 4,5 

. 
29.8 7,1 2,8 9,2 0,9 90 0,77 4,1 4,1 
24,0 8,7 1,8 11,6 2,1 82 0,75 4,8 4,5 
30,9 8,2 1,9 11,8 1,6 86 0,69 5,0 4,6 
22,6 7,0 1,0 11,9 1, 7 86 0,59 5,0 4,8 
30,6 6,6 1,1 12,8 2,0 84 0,52 5,7 5,0 
24,0 7,6 1,1 13,3 0,5 96 0,57 5,5 5,1 

7,9 35,1 23,1 16,9 3,0 82 2,08 4,7 4,5 
8,8 36,1 24,1 19,3 3,5 82 1,87 4,6 4,0 
8.1 31,3 19,5 35,1 14,0 60 0,89 4,8 4,0 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

v 
Na+ At+3 

Acidez T % 100At+3 100At+3 S1 S2 trocével T Mat coloidal 
At+3+S1 At+3+si 

NH4 0Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,03 8,26 5,33 o o o 8,26 8,26 344 344 100 100 o o 
0,03 0,01 0,47 0,41 0,1 3,52 1,53 3,99 2.00 34 17 12 24 18 20 
0,07 0,01 0,41 0,34 0,1 1,52 0,99 1,93 1.40 15 11 21 29 20 23 
0,01 0,01 0,22 0,31 0,1 1.51 0,78 1.73 1.00 13 8 13 22 31 24 
0,01 0,01 0,22 0,25 0,1 1.50 0.78 1.72 1,00 13 8 13 22 31 29 

0,08 0,04 10,64 10.40 o 8,32 4,96 18.96 15,60 157 129 56 68 o o 
0,05 0,03 0,68 0,59 0,1 7 12 4,20 7,80 4,88 41 26 9 14 13 14 
0,05 0,02 0,57 0,33 0,2 7,10 4,36 7,67 4,93 34 22 7 12 26 38 
0,02 0,02 0,43 0,25 0,1 3,12 1.67 3,55 2,10 15 9 12 20 19 29 
0,03 0,01 0,39 0,18 0,1 3,62 2.61 4,01 3,00 17 13 10 13 20 36 

0,03 0,01 0,59 0,64 0,5 7,53 3,84 8,12 4.43 88 48 7 13 46 44 
0,02 0,01 0,22 0,31 0,3 5,03 2,72 5,25 2,94 45 25 4 8 58 49 
0,03 0,01 0,34 0,29 0.4 4.03 1.84 4,37 2,18 37 18 8 16 54 58 
0,03 0,01 0,32 0,26 0,3 2,53 1,41 2,85 1.73 24 15 11 19 48 54 
0,03 0,01 0,30 0,22 0,1 2,55 1.24 2,85 1.54 22 12 11 20 25 31 
0,02 0,01 0,30 O, 19 0,1 1.48 0.70 1,78 1,00 13 8 17 30 25 34 

0,16 0,20 32,18 30,04 o 30.10 13.62 62,28 45,80 369 271 52 70 o o 
0,04 0,03 3,30 2,64 0,4 10,18 6,02 13,48 9,38 70 49 24 35 11 13 
0,03 0,02 0,88 0,64 1,2 8,31 5.30 9,19 6,18 26 18 10 14 58 65 
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TABELA 3 I - Continuação 

SOLO 
LOCAÜZAÇÃO 

HGP a 
Tb 
méd 
10°41'S 
53°07:WGr 

AO a 
10"35'S 
53°06'WGr 

---
PV d 
1b 
aren /méd 
10° 22'S 
53°03'WGr 

~---

AO d 
10°16'S 
62°59'WGr 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

GPa H 
T 
m 

b 
éd 

10°41'S 
5 3°07'WGr 

----

AO a 
10°35'S 
53°06'WGr 

PV d 
Tb 
aren /méd 
10°22'5 
53°03'WGr 

A 
1 
6 

-------

Od 
0°16'5 
2"59'WGr 

330/PEDOLOGIA 

PERFIL 
No 

166 

167 

168 

169 

PERFIL 
No 

166 

1-------

167 

168 

1--------

169 

HORIZONTE 

PROT Calhau Cascalho 
LAB Sim bolo Prof 

20-2 2-0,2 em 
em em 

6457 A11 0-25 o o 
6458 A12 -50 o o 
6459 C1 -65 o o 
6460 C2 80 o o 
6461 I\C3 -110 o o 
6462 I\C4 -150 o o 

6463 A1 0-20 o o 
6464 A3 -40 o o 
6465 C1 -80 o o 
6466 C2 -120 o o 
6467 C3 -160 o o 

6468 A 0-10 o o 
6469 B1 -30 o o 
6470 821 -60 o o 
6471 822 -90 o o 
6472 823 120 o o 
6473 824 -160 o o 

6474 A o 20 o o 
6475 c 40 o o 

CAR-
PROT BONA- c N rol. O 
LAB TOS % % % 

% 

6457 o 2,1 O, 18 3,62 
6458 o 2,9 0,24 4,50 
6459 o 0,8 0,07 1,38 
6460 o 0,3 0,03 0,52 
6461 o 0,1 0,01 O, 17 
6462 o O, 1 0,01 O, 17 

C------- -

6463 o 0,7 0,07 1,20 
6464 o 0,6 0,05 1,03 
6465 o 0,4 0,03 0,69 
6466 o 0,2 o 02 0,34 
6467 o 0,2 0,02 0,34 

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

6468 o 1,8 O, 15 3,10 
6469 o 0,9 0,06 1,55 
6470 o 0,3 0,09 0,52 
6471 o 0,2 0,02 0,34 
6472 o o 1 0,02 O, 17 
6473 o o 1 0,02 O, 17 

-------------1------------------

6474 o 0,4 0,03 0,69 
6475 

I 

o 0,3 0,02 0,51 

GRANULOMETRIA % 

Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
muito 

média 
grossa 0,5-0,25 

2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

o o 2,0 1,4 15,6 60,0 41.9 

I 
o o 10,2 6,0 18,2 36,9 23,1 
o 0,5 17,0 11,3 27,3 46 7 38 o 
o 0,6 17,7 11,6 35,9 56,2 46,6 
o 2,0 36,7 26,1 37,7 47,6 41,6 
o 1.5 47,5 33,5 43,0 40,3 36,5 

o 0,9 25,6 15,5 56,7 63,5 59,3 
o 1,4 23,5 14,0 50,1 63,7 58,0 
o 1,4 25,0 14,0 54,1 62,2 58,0 
o 1,4 21,4 12,9 48,4 64,4 59,0 
o 0,8 21 ,O 13,6 51,0 64,3 56,9 

-
o 0,9 9,2 4,8 34,5 70,0 62,6 
o 0,1 6,6 3, 7 30,8 69,1 56,6 
o 0,2 4,9 2,6 19,6 63,0 48,8 
o o 6,0 2,9 31,3 70,3 57,4 

0,4 0,6 11,0 7,5 23,0 64,5 55,1 
o o 4,9 3,1 22,6 67,5 59,4 

o 0,9 37,1 22,3 65,5 59,5 57,0 

o 0,9 33,3 20,9 60,2 62,1 58,6 

C/N ca+2 Mg+2 Kr 

--
NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

- ------1--

12 0,50 0,40 0,40 0,32 O, 19 O, 12 
12 0,30 0,26 O, 12 0,10 O, 17 0,07 
11 0,25 0,28 0,20 0,20 0,07 0,04 
10 O, 18 O, 12 0,04 0,04 0,04 0,03 
10 O, 19 O, 12 0,08 0,08 0,04 0,03 
10 0,20 O, 12 0,08 0,08 0,02 0,02 

10 0,28 O, 18 0,04 0,04 0,03 0,04 
12 O, 18 O, 16 0,03 0,03 0,01 0,02 
13 O, 15 O, 14 0,05 0,03 0,01 o 01 
10 O, 15 O, 12 0,05 0,03 0,01 0,01 
10 0,16 O, 10 0,04 0,04 0,01 0,01 

12 0,65 0,56 0,20 O, 18 O, 13 O, 16 
15 O, 12 o, 12 0,08 0,07 0,03 0,03 

3 0,20 o, 18 0,05 0,05 0,86 o 70 
10 O, 18 O, 16 0,03 0,04 o 01 0,02 

5 O, 15 O, 14 O, 13 0,04 0,01 o 01 
5 O, 14 O, 14 O, 10 0,03 0,02 0,01 

f------- -------- --------- ---~ -~--- --~----- -----

13 0,25 0,20 0,03 0,04 0,04 o 04 
15 '''_C_ 0,02 0,01 0,03 0,03 

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



GRAU 51LTE 
Areia mui· 511te DE (0,05-

to fina ARGILA 0,002) Argila NATURAL FLOCU-
LAÇÃO 

--
<0,002 % ARGILA 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 
mm mm mm 

26,9 37,7 19,6 18.4 6.5 65 2,05 
9,1 49,3 35,5 17.4 7,0 60 2,83 

15,9 22,3 13,6 22,7 5,7 75 0,98 
16,2 17,4 7,8 18,3 5.4 70 0,95 
12,5 9,5 3,5 12,2 3,5 71 0,78 
6,0 6,3 2,5 9,7 3,0 69 0,65 

11,8 6,2 2,0 8,9 1,6 82 0,70 
16,0 7,1 1.4 11,4 2.5 78 0,62 
13,5 5,0 0,8 12,0 3,6 70 0,42 
17,7 6,7 1,3 12,9 3,0 77 0,52 
12,!> 8,5 1,1 13,6 1,6 88 0,63 

31,6 16,9 9,5 11,3 3,9 65 1,50 
28,6 18,8 6,3 18,0 7.4 59 1,04 
31,3 26,9 12,7 19.4 14,3 26 1,39 
29,2 18,1 5,2 18,5 8,8 52 0,98 
34,6 14,6 5,2 19,3 5,3 73 0,76 
38,6 14,7 6,6 21,0 9,5 55 0,76 

5,4 3,8 1,3 2,1 0,7 67 1,81 
9,9 4,6 1,1 3,5 1.1 69 1,31 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 

Acidez 
Na+ 51 52 Al+3 

trocAvel 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 

0,05 0,03 1,14 0,87 2,8 15.45 9,79 
0,03 0,03 0,62 0,46 1.2 23,32 16,22 
0,05 0,02 0,57 0,54 1,9 11,13 6,76 
0,03 0,01 0,29 0,20 2,0 7,08 4,92 
0,03 0,01 0,34 0,24 2.0 3,10 2,66 
0,04 0,01 0,34 0,23 2,0 2,53 1,79 

0,03 0,01 0,38 0,27 0,6 7,10 3,06 
0,03 0,01 0,25 0,22 0,4 5,03 2,93 
o,b3 0,01 0,24 O, 19 0.4 4,02 2,50 
0,02 0,01 0,23 O, 17 0.4 3,04 1,60 
0,03 0,01 0,24 0,16 0.4 2,53 1,51 

0,05 0,02 1,03 0,92 0,8 9,03 7,28 
0,04 0,01 0,27 0,23 0,2 4,53 2,91 
0,66 0,63 1,77 1,56 o 2,31 1,54 
0,03 0,01 0,25 0,23 0,2 2,54 2,18 
0,04 0,01 0,33 0,20 0,2 2,52 1,85 
0,03 0,01 0,29 0,19 0,3 2,50 1,81 

0,04 0,01 0',36 0,29 0,1 2,60 1.47 
0,04 0,01 0,27 0,23 0,1 2.40 1,64 

ATAQUE POR H2504% 

5i02 AI203 Fe203 
Ki Kr 

12,9 5,7 1,6 3,85 3,26 
8,6 7,7 1,5 1,90 1,69 
8,6 8,3 1,6 1,76 1,57 
9,9 7,8 1,7 2,16 1,90 
9,9 8,1 1,7 2,08 1,83 
9,5 a. 1 1,7 1,99 1,53 

T T 
Mat coloidal 

pHS pH7 pHS pH7 pHB 

16,5,9 10,93 90 59 7 
23,94 16,84 138 97 3 
11,70 7,33 52 32 5 

7,37 5,21 40 28 4 
3,44 3,00 28 25 10 
2,87 2,13 30 22 12 

7,48 3.44 84 39 5 
5,28 3,18 46 28 5 
4,26 2,74 36 23 6 
3,27 1,83 25 14 7 
2,77 1,75 20 13 9 

10,06 8,31 89 74 10 
4,80 3,18 27 18 6 
4,08 3,31 21 17 43 
2,79 2.43 15 13 9 
2,85 2,18 15 11 12 
2, 79 2,10 13 10 10 

2,96 1,83 141 87 12 
2,67 1,91 76 ?5 10 

AI203 --
Fe203 

5,59 
8,06 
8,14 
7,20 
7.48 
7.48 

v 
% 

pH7 

10 
4 
8 
6 

11 
16 

11 
8 
9 

13 
14 

12 
9 

54 
10 
15 
14 

20 
14 

Lab : 5UDE5UL 

pH(1:1) 

H20 KCI 

4,4 4,3 
4,7 4,7 
4,9 4.4 
4,8 4,3 
4,7 4,3 
5,2 4,4 

3,8 3,8 
4,4 4,5 
4,9 4,5 
4,9 4,7 
~.9 4,6 

4,2 4,1 
5.4 4,7 
6,5 6,1 
5,8 4,6 
5,2 4,6 
5,3 4,7 

4,5 4,2 
4,8 4,6 

100AI+3 100AI+3 

AI+ 3--:;:s;- Al+3+52 

71 76 
66 72 
77 ?a 
87 91 
85 89 

' 85 90 

61 69 
62 65 
63 68 
63 70 
63 71 

44 47 
43 47 
o o 

44 47 
38 50 
51 61 

22 26 
27 30 
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TABELA 3.1 - Continuaçlo 

-
HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT; Areia Areí~~rossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO LAB Prol Calhau Cascalho muito .. 
N o Slmbolo 20·2 2·0,2 média 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1·0,5 2-0,2 0,25·0, 1 0,2·0;02 0,2 o 05 mm 
mm mm mm mm mm rnm 

PVd 6241 Al 0-15 o o 0,1 0,1 10,8 5,8 49,1 79,8 73,5 
Tb 6242 A3 -35 o o 0,1 0,2 12,0 4,6 57,3 76,5 71,3 
aren./méd, 170 6243 81 -60 o o 0,1 0,1 10,1 4,8 47,9 76,3 70,7 
10°49'5 6244 821 -110 o o 0,1 o 11,0 4,3 52,5 74,0 67,2 
52°58'WGr 6246 822 -170 o o 0,1 0,1 9,7 3,8 50,4 74,1 67,0 

LV epla 6478 A 0-20 b o 2,0 1,7 11,2 5,1 17,7 57,7 45,0 
endocn 6477 81 -40 o o 0,4 o 3,0 1,5 11,0 83,5 40,3 
mêd, 171 8478 821 70 o o o o 2,0 0,9 6,0 81,4 41,8 
10°04'5 6479 B22en ·110 o 65,1 o o 1,5 0,8 7,6 62,2 38,7 
52°54'WGr. 

HGP a 6324 A1 0-10 o o 0,1 0,4 5,3 3,1 20,3 67,4 51,0 
Tb 6325 A3 -30 o o o 0,1 5,2 0,2 27,0 68,5 48.4 
rn6d, 173 8328 C1g ·55 o o o o 5,2 3,2 24,1 68,9 52,7 
10°18'5 6327 C2g -95 o o 
52°40'WGr 

o 0,3 4,6 2,1 21,6 69,7 46,2 

AO d 6261 A 0·20 o o o o 2,0 0,4 50,8 92,0 84.0 
10°54'S 174 6262 C1 ·80 o o o o 1,5 0,5 38,3 ·83,7 7'7,7 
52°31'WGr 6253 c~ ·110 o o o o 2,0 0,9 40,6 81,4 73,j; 

6264 C3 -170 o o o o 1,6 0,8 46,6 81,2 78,9 

CAR· 
SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 
% 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

PV d 6241 o 1,3 o, 12 2,24 11 2,15 1,98 0,60 0,48 0,09 0,10 
Tb 8242 o 1,1 0,08 1,90 14 0,62 0,48 0,10 o, 10 0,03 0,03 
aren./méd. 170 624;! o 0,4 O,J3 0,69 13 0,24 0,20 0,06 0,09 0,03 0,01 
10°49'S 8244 o 0.2 0,02 0,34 10 0,25 018 0,05 0,06 0,01 0,01 
52°58'WGr. 6246 o .0,1 0,01 0,17 10 0,32 0,16 0,08 0,05 0,01 0,01 . 

LV «pia 6476 o 1,9 0,14 3,28 14 0,24 0,20 0,08 0,06 0,12 0,12 
endcicn. 847.7 o 0,8 0,08 1,38 13 0,18 0,16 0,06 0,06 0,05 0,04 
méd 171 6478 o 0,5 0,04 0,86 13 0,15 0,14 0,07 0,05 0,02 0,03 
10°04'5 6479 o 0,4 0,03 0,69 13 0,12 0,11 0,08 0,05 0,02 0,02 
52°54'WGr. 

--
HGPa 6324 o 3,6 0,21 8,03 17 0,30 0,18 0,10 0,08 0,09 0,09 
Tb 6325 o 2,1 0,12 3.82 18 0,18 0,15 0,06 0,04 0,03 0,05 
méd 173 13328 o 1,4 0,08 2,41 18 0,12 0,12 0,08 0,06 0,01 0,03 
1.0°1 8'S 6,327 o 0,9 0,05 1,55 18 0,10 0,09 0,05 0,06 0,01 0,03 
52°40'WGr. 

AOd 6261 o 1,4 0,09 2,41 18 1,10 1,10 0,82 0,59 0,10 0,13 
10°54'5 174 6252 o 0,3 0,03 0,62 10 0,22 0,15 0,08 0,06 0,02 0,01 
52°31'WGr. 8263 o 0,1 0,01 o, 17 10 0,18 0,13 0,02 0,04 0,01 0,01 

6254 o 0,1 0,01 0,17 10 0,12 0,11 0,03 0,05 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504% pH11:11 

GRAU 51 LTE 
Areia mui- Silte D( 10,05-

to tina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002\ A/203 

NATURAL --- Ki Kr ---< 0,002 LAÇÃO 5i02 AI203 Fe 203 H20 KCI 
% ARGILA Fe203 

0,1 0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 
mm mm mm 

29,4 10,9 4,1l 4,8 1,8 62 2, :1.7 5,2 4,9 
21,1 7,7 2,5 9,0 1,0 89 0,86 4,3 4,1 
27,9 7,0 1,4 12,2 2,9 76 0,57 4,9 4,5 
21,3 8,9 2,1 12,9 4,3 67 0,69 5,2 4,5 
22,3 9,1 2,0 14,2 3,3 77 0,64 6,0 

29,7 22,9 10,2 20,9 4,8 77 1.10 14,2 10,3 2.4 2,34 0,92 6,74 5,2 4,6 
30,4 32,0 8,8 24,7 4,4 82 1,30 6,5 11,6 2,5 0,95 0,36 7,28 5,1 4,7 
36,9 28,0 8,4 28,2 5,3 81 0,99 8,8 13,8 3,2 1,08 0,32 6,77 5,6 5,0 
31,8 32,3 8,8 27,5 4,2 85 1.17 8,9 13,5 3,6 1.12 0,30 5,89 5,7 5,1 

32,4 25,9 9,5 17,8 0,6 97 1,46 3,9 4,0 
26,3 26,7 6,6 19,7 0,8 96 1,36 4,2 4,1 
30,6 22,2 6,0 19,9 1,6 92 1,12 4,5 4,1 
26 8 27,1 3,6 22,1 1,9 91 1,23 4,9 4,2 

34,8 12,0 4,0 2,0 2,3 15 6,00 5,4 4,9 
40,4 á,2 2,2 12,6 2,6 79 0,65 5,4 4,6 
34,0 10,1 2,2 14,4 1,9 87 0,70 6,1 5,4 
32,2 6,8 2,5 14,8 0,2 99 0,46 6,1 5,7 

COMPLEXO 50RTIVO mEt100g v 
Acidez T % 1 OOAI+3 100AI'3 

Na+ 51 52 AI+ 3 
trocável T Mat coloidal 

Al+3, 51 ~ 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,04 0,02 2,88 2,58 o 7,56 3,43 10 44 6,31 218 131 28 46 o o 
0.02 0,01 0,77 0,60 0,4 6,32 4,75 7,09 5,52 79 61 11 14 34 40 
0,02 0,01 0,35 0,31 0,2 4,18 2,77 4,53 3,12 37 26 8 11 36 39 
0,01 0,01 0,32 0,24 0,3 1,55 0,68 1,87 1,00 14 8 17 32 48 56 
0,01 0,01 0,42 0,22 0,2 1,60 0,62 1,92 1,04 14 7 22 40 32 48 

o,o5 -0,03 0,47 0,41 0,6 6,53 5,53 7,00 6,00 33 29 7 8 56 59 
o;~6 0,02 0,36 0,28 0,4 5,04 3,83 5,39 4,18 22 17 7 8 53 59 
0;'05 0,01 0,29 0,23 0,2 4,54 3,33 4,83 3,65 17 13 6 8 41 47 
0,05 0,01 0,27 0,19 '0,1 4,50 3,27 4,77 3,54 17 13 6 8 27 34 

0,02 0,02 0,51 0,37 1.8 19,i0 10,i0 19,61 10,61 110 60 3 5 78 83 
0,02 0,02 0,29 0,26 1,4 14,28 7,64 14,57 7,93 74 40 2 4 83 84 
0,02 0,01 0,21 0,22 1,4 13,52 6,94 13,73 7,15 68 36 2 3 87 86 
0,02 0,01 0,18 0,18 1,3 10,63 5,66 10,81 5,84 49 26 2 3 88 88 

0,05 0,03 1,87 1,85 o 8,58 1,81 8,45 3,68 423 184 22 51 o o 
0,05 0,02 0,31 0,24 0,1 3,52 1,15 3,89 1,52 31 12 10 24 21 29 
0,05 0,01 0,26 0,19 0,1 2,18 1,05 2,44 1,31 17 9 11 20 28 34 
0,06 0,02 0,22 0,19 0,2 2,10 1,40 2,32 ' 1,82 16 11 10 14 48 61 

PEDOLOGIA/333 



T#LA 31 - Continuaçlo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT. Areia Areia grossa 
Areia Arei8;~a 

LOCALIZAÇÃO No LA8 Prol Calhau Cascalho muito :·:·: 
Slmbolo 20·2 2·0,2 média 

em grossa 
0,5·0,25 em em 2-1 1·0,5 2·0,2 0,25·0.1 0.2·0,02 o 2 0.05 mm 

mm mm mm mm mm mm 

C a 6503 A1 0·20 o o o 0.4 1,5 0,5 11,2 75,1 46,3 
Tb endocn 6504 A3 -30 o o o 0,3 0.9 0,1 6,8 71,1 52,2 
méd 177 6505 (811 -50 o o 0,5 0.4 1,5 0,1 8.0 69,7 40,6 
10°04'S 6506 (8121 ·80 o o o o 0,5 0,3 4,1 68,2 48,7 
52°11'WGr 6507 (8122 -100 o o o o 0,5 0,3 7,6 68,3 39.7 

6508 (8123en -105 3,5 66,3 1,5 1,5 2.4 o 4.4 68.1 44.2 

LV d 6509 A1 0·20 o o o 1,9 9.2 5,2 19,5 61,3 44.9 
endocn 6510 A3 -40 o o 0,5 1,5 6.7 3,1 14,5 61,0 46,8 
méd 178 6511 81 ·60 o o 0,2 0,8 5,7 3,0 14,6 59.3 42.2 
10°05'S 6512 821 ·80 o o 0,1 0,9 4,2 2,6 10,2 58.2 44.6 
52°04'WGr 6513 822 ·100 o o 0,1 0,6 3,3 1,8 10.4 57,8 38,6 

6514 823en -140 0,9 60,0 1,8 1,6 6.4 2,4 8.5 54,8 39,9 

PVa 6638 A1 0-10 o o 3.0 2,8 14,8 7,3 14,5 66,5 42.9 
Tb ab 6639 A3 -20 o o 14,9 2,1 22,3 4,1 20,9 59.4 47,9 
aren /méd 179 6640 1182 -50 o o 1,5 1,2 5,5 2,0 10.4 52,2 36.7 
10°15'S 6641 1183 ·75 o o 0,3 0,8 3,1 1,4 7,5 51,6 39.1 
51°55'WGr 6642 li C -110 o o 0,1 0,5 2,2 0,9 11,1 53.4 38,9 

CAR· 
SOLO PERFIL PROT 80NA· c N MO C/N ca+ 2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LA8 TOS % % % 
% 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

C a 6503 o 1.4 0,10 2.41 14 2,10 1,96 0,90 0,36 0,12 0,09 
J.b endocn 6504 o 0,6 0,06 1,03 10 0,35 0,30 0,05 0.05 0,10 0.06 
méd 177 6505 o 0,5 0,04 0,86 13 0,28 0,25 0.02 0,04 0,08 0.05 
·fooo4·s 6506 o 0,3 0,03 0,52 10 0,23 0,18 0,03 0,03 0,07 0.03 
5? 0 11'WGr 6507 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 0,12 0,04 0,03 0.06 0,05 

6508 o 0,1 0,01 0,17 10 0,18 0,12 0,03 0,02 0,07 0,05 

LV d 6509 o 1,0 0,10 1,72 10 0,22 0,16 0,06 0,06 0,15 0,12 
endocn 6510 o 0,8 0,07 1,38 11 0,20 0.10 0,06 0,05 0,05 0;04 
méd. 178 6511 o 0.6 0,05 1,03 12 0,21 0,09 0,05 0,05 0,05 0,03 
10°05'S 6512 o 0.4 0,03' 0,69 13 0,23 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 
52'04'WGr 6513 o 0.4 0,03 0,69 13 0,22 0,08 0,02 0,04 0.03 0,02 

6514 o 0,3 0,03 0,52 10 0,15 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01 

PVa 6638 o 10,2 0,52 17,34 20 3,75 3,61 2,12 2,00 0,70 0,60 
Tb ab. 6639 o 3.0 0,21 5,10 14 0.72 0,52 0,13 0,12 0,19 0,15 
aren /méd 179 6640 o 0,8 0,06 1,36 13 0,40 0,29 0,38 0,28 0.12 0,09 
10'15'S 6641 o 0,5 0.04 0,85 13 0.40 0,31 0,38 0,24 0,11 0,08 
51°55'WGr 6642 o 0.4 0,03 0,68 13 0,22 0,20 0,22 0,21 0,10 0,07 
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Lab : 5UOE5UL 

ATAQUE POR H2504% pHt1:1l 

GRAU 51LTE 
Areia mui· 5ilte DE (0,05-

to fina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

NATURAL Ki Kr ---< 0,002 LAÇÃO 5i02 AI203 Fe203 H20 KCI 
% ARGILA Fe2o3 0,1-Q,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

35.7 36,2 7.4 16,0 5.4 66 2,26 7,2 5,9 2,2 2,07 0,85 4,21 5,1 4,5 
45,9 25,2 6,3 21.7 4,9 77 1,16 8.4 7,5 2,6 1,90 0,66 4,53 5,3 4,2 
33,1 34,7 5,6 23,2 5,9 74 1.50 8,7 8,3 2,6 1,78 0,64 5,01 5,5 4,2 
44,8 25,7 6,2 25,1 4,7 81 1,02 10,6 9,6 3,0 1.88 0,59 5,08 5,6 4,2 
32,3 34.4 5,8 25.4 4,9 81 1,35 8,0 9,7 3,0 1,40 0.44 5,08 5,6 4.4 
40,2 29,8 5,9 23,6 5.7 76 1,26 8,2 9,2 3,2 1.35 0.44 4,51 6,0 4,3 

27,5 22,1 5,7 23,8 3,2 87 0,93 7,3 11.4 2,3 1,09 0.44 7,78 5,5 4.4 
33,9 20,0 5,8 26,5 2,7 90 0,75 6,6 12,8 2,3 0,88 0,36 8,74 5,5 4,5 
29,3 23,5 6.4 28,6 3,0 90 0,82 7,6 14.4 2,7 0,90 0,32 8,37 5,2 4,6 
35,0 19,8 6,2 31.4 2,3 93 0,63 7,9 15.4 2,9 0,87 0,29 8,34 5,6 5,0 
29,0 26,0 6,8 32,1 3,6 89 0,81 8,1 15,2 2,8 0,91 0,31 8,52 5,8 5,1 
32.0 21,3 6.4 6.4 3,2 90 0,66 8,3 16,2 3,8 0,87 0,22 6,69 6,1 5,2 

30,1 36,6 13,0 5,7 2.7 53 6.42 4,1 3,0 
28,2 21 ,O 9,5 8,8 4,7 47 2,39 4,3 3,5 
27,1 32.4 16,9 25.4 15.6 39 1,28 5,1 4,1 
32,2 33,2 20,7 24,6 19,5 21 1,35 5.4 4,1 
28,5 38.4 23.9 20,5 7,8 62 1,87 5,2 4,1 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 
v 

AI+ 3 Acidez T % 100AI+3 1 OOAI +3 Na+ 51 52 trocâvel T Mat coloidal ---
At+3+ 51 A1'3, 52 

NH40Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,04 0,02 3,16 2.43 0,3 7,18 4.47 10,34 7,63 65 48 31 41 9 11 
0,04 0,02 0,54 0,43 1,0 7,14 3,88 7,68 4,42 35 20 7 12 65 70 
0,06 0,02 0.44 0,36 0,9 6,13 3,84 6,57 4,28 28 18 7 10 67 71 
0,07 0,03 0,40 0,27 0,8 6.12 4,70 6,52 5,10 26 6 6 8 67 75 
0,06 0,02 0,36 0,22 1,0 5})8 3,77 5.44 4,13 21 16 7 9 74 82 
0,06 0,02 0,34 0,21 1,0 5;2'3 3,66 5,57 4,00 24 20 6 9 75 83 

0,06 0,03 0,49 0,37 0,5 8,53 5,24 9,02 5.73 38 24 5 !i 51 57 
0,05 0,04 0,36 0,23 0,3 6,48 3,46 6,84 3,82 26 14 5 9 45 57 
0,06 0,02 0,37 0,19 0,3 5,63 4,21 6,00 4,58 21 16 6 8 45 61 
0,06 0,02 0,37 0,17 0,2 4, 72 2,84 5,09 3,21 16 10 7 12 35 54 
0,05 0,02 0,32 O, 16 o 4,12 2,11 4.44 2.43 14 8 7 12 o o 
0,05 0,02 0,27 0,15 o 4,10 1,83 4,37 2,10 13 6 6 13 o o 

O, 12 0,05 6,69 6,26 1,1 47,83 37,62 54,52 44,31 956 777 12 15 14 15 
0,07 0,05 1,11 0,84 2,1 15,32 10,52 16.43 11,63 187 132 7 10 65 71 
0,06 0,04 0,96 0,70 1,9 6,58 4,67 7,54 5,63 30 22 13 17 66 73 
0,07 0,04 0,96 0,67 2,2 6,12 4,98 7,08 5,94 29 24 14 16 69 77 
0,07 0,04 0,61 0,52 2,9 5,13 3,49 5,74 4,10 28 20 11 15 82 85 
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TABELA 3 I - ContinuaçAo 
-

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT: Areia Areia g:ro/sa Afeia 
Areia fina 

Calhau Cascalho muito 
LOCALIZAÇÃO No LAB Slmbolo Prol 

20 2 2-0.2 média 
em grossa 0.5-0.25 em em 2-1 1-0.5 2-0.2 0,25-0,1 0,2·0,02 o 2·0 05 mm 

mm mm mm mm mm mm 

PV d 6220 A1 0-5 o o 0,2 0,9 4,7 2,0 34,4 79,3 64,5 
Tb 6221 A3 -20 o o 0,3 0,7 3,7 1,8 27,1 76,1 51.4 
méd 182 6222 81 -50 o o 0,5 0,6 3,9 1,8 24,8 70,3 53,7 
10°43'S .. 6223 821 -90 o o 0,1 0,6 2,6 1,2 18,0 69,5 55,0 
51°36'~r 6224 822 -130 o o 0,5 0,4 2,7 1,1 19,6 69,8 50,7 

PE 
Tb raso 6658 A 0-10 o o 0,5 2,7 9,0 4.4 6,8 24.4 10,6 
arg /marg 183 6659 81 -30 o o o 0,1 0,3 0,1 0,2 12,2 1,3 
10°17'S 6660 82 -60 o o 0,1 1,2 3,5 1,7 3,1 12,8 6,2 
51°21'WGr. 

Cd 6661 A1 0-15 o o 6.4 15,1 41,7 16,8 22,5 46,3 36,7 
Tb 6662 A3 -40 o 57,2 7,8 11,3 37,9 14,5 25.4 47,0 35,9 
aren case I 190 6663 1811 -75 o 56,9 9,0 25.8 60,9 13,9 13,9 35,6 26,0 
méd case 6664 18121 -110 o 43,3 0,9 5,7 14,1 5,8 11,9 54,1 28,0 
1 0°05'5 6665 18122 -140 o o 5,9 15,8 38,2 13,8 16,3 40.4 28,7 
50°53'WGr. 6666 1813 -170 o o 0,7 6,1 20,5 10,5 21,0 51.4 35,3 

HL endoa 6588 A1 0-15 o o 0,3 1,8 11,6 7,3 16,5 45,E 27,5 
Tb ab 6589 A3 -30 o o 0,4 3,1 11,3 6,2 11,8 38,6 23,6 
méd./arg 191 6590 81 -55 o o 2,8 3,9 15,2 6,7 12,3 34,7 21,0 
10°53'5 6591 821pl -75 o o 1,8 4,1 11,7 4,8 8,2 33,2 19,2 
50°51'WGr 6592 822pl -110 o o 0.4 1,9 6,9 3,9 13,1 42,2 28,6 

CAR-
SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LA8 TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 
• 

PVd 6220 o 1,1 0,08 1,90 14 0,42 0,60 0,28 0,12 0,13 0,12 
'rb 6221 o 0,8 0,05 1,38 16 0,24 0,20 0,06 0,06 0,06 0,07 
méd 182 6222 o 0.4 0,03 0,69 13 0,24 0.18 0,06 0,05 0,05 0,06 
1 0°43'5 6223 o 0,3 0,03 0,52 10 0,25 0,16 0,05 0,05 0,03 0,05 
51 °36'WGr .. 6224 o o.:z 0,02 0,34 10 0,20 0,14 0,10 0,05 0,03 0,04 

PE 
Tb raso 6658 o 4,6 0,36 7,93 13 18,70 16,10 2,50 2.41 0,70 0,63 
arg /marg 183 6659 o 1,6 0,12 2,59 13 7,50 6,30 1,90 1,60 0,64 0,60 
10°17'5 6660 o 0,5 0,07 0,87 7 4,90 3,98 2,95 2,10 0,56 0,52 
51 °21'WGr 

Cd 6661 o 2,5 0,17 4,31 15 1,60 1,55 1,18 1,00 0,18 0,13 
Tb 6662 o 1,1 0,08 1,90 14 0,40 0,28 0,22 O;f4 0,07 0,04 
aren case I 6863 o 0,6 0,05 1,03 12 0,56 0,42 0,16 0,12 0,05 0,05 
méd. case 190 6664 o 0.4 0,03 0,69 13 0,58 0.48 0,14 0,10 0,05 0,03 
10°05'5 6665 o 0,2 0,02 0,34 10 0,50 0.43 0,12 0,10 0,04 0,02 
50°53'WGr 6666 o 0,1 0,01 0,17 10 0,38 0,38 0,11 0,09 0,03 0,02 

HL endoa. 6588 o 6,2 0,48 10,69 13 0,26 0,24 0,14 0,13 0,16 0,15 
Tb ab 6689 o 3,3 0,28 6,69 12 0,18 0,16 0,02 0,04 0,09 0,06 
méd /arg 191 6590 o 1,2 0,12 2,07 10 0,13 0,12 0,36 0,26 O,Q4 0,03 
10°53'5 6691 o 0,6 0,07 1,03 9 0,15 0,12 0,33 0,23 0,02 0,02 
50°51'WGr. 6692 o 0,2 0,03 0,34 7 0,10 0,10 0,60 0,60 0,03 0,02 

336/PEDOLOGIA 



Lab,: 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504% pHil:ll 

GRAU 51LTE 
Areia mui- 5ilte DE (0,05-

'to fina' Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) A12Q3 

NATURAL --- Ki Kr --- KCI < 0,002 
% LAÇÃO ARGILA Si02 AI203 Fe203 Fe203 

H20 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

31,7 20,5 5,7 10,3 2,7 74 1,99 5,0 4,5 
25,2 29,8 5,1 15,1 3,1 80 1,97 5,1 4,4 
29,9 21,7 5,1 20,7 3,6 83 1,04 5.4 4,5 
37,7 20,6 6,1 21,8 3,7 83 0,94 5,2 4,7 
31,8 25,0 5,9 21.6 1,8 92 1,16 5,4 4,1 

5,2 38,7 24,9 41,7 5,8 86 0,93 19,97 15,81 13,42 2,15 1,39 1,85 6,6 6,2 
1,2 42,0 31,1 56.4 13,7 76 0,74 19,12 20,32 14,10 1,60 1,11 2,26 6,3 5,5 
3,6 25,0 18,4 65,3 6,0 91 0,38 23,94 22,18 14,21 1,83 1,30 2,45 6,2 5,5 

17,6 14,5 4,9 7,1 1,0 86 2,04 4,5 4,3 
14,8 15,1 4,0 11.1 1,0 91 1,36 4,6 4,1 
14,3 12,9 3,3 10,2 2,7 74 1,26 4,7 4,3 
17,8 44,1 18,0 13,8 2,7 80 3,20 4,8 4,2 
15,1 17,6 5,9 15,5 5,6 64 1,14 5,0 4,2 
17,5 29,3 13,2 14,9 1,1 93 1,97 5,2 4,2 

13,2 45,1 26,8 15,8 1,2 92 2,85 5,5 4,9 
13,4 48,2 33,2 16,9 1,7 90 2,85 5,6 4,9 
10,5 37,5 23,8 26,3 8,0 70 1.43 5,5 4,5 
12,0 32,7 18,7 36.4 3,2 91 0,90 5,6 4,3 
16,2 26.4 12,8 38,1 11,5 70 0,69 5.4 4,0 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg 
v 

AI+ 3 Acidez T % 100A1+3 1 OOAI'3 Na+ 51 52 T trocàvel Mat coloidal 
A1+3+ 51 A1'3• 52 

NH 40Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pHB pH7 pH6 pH7 pH8 pH7 
·····7./ .. s · .. 

0,04 0,02 0,87 0,86 0,1 6,53 4,23 7.40 6,10 72 50 12 17 10 10 
0,03 0,01 0,39 0,34 0,1 5,10 3,21 6.49 3,60 36 24 7 11 20 23 
0,02 0,01 0,37 0,30 0,1 4,13 2,63 4,50 3,00 22 14 8 12 21 25 
0,03 0,01 0,36 0,27 0,1 3,58 2.44 3,94 2,80 19 13 9 13 22 ;n 
0,03 0,01 0,36 0,24 o 2,51 1,84 2,87 2,20 13 10 13 16 o o 

0,20 0,18 22,10 19,32 o 6,52 1,90 28,62 24,00 69 58 77 92 o o 
0,14 0,13 10,18 8,63 o 8,04 1,14 18,22 11.32 32 20 56 90 o o 
0,03 0,02 8.44 6,62 o 7,58 0,56 16,02 9,00 25 14 53 94 o o 

. 
0,07 0,04 3,02 2,72 0,1 6,56 0,15 9,68 3,18 134 45 32 96 3 4 
0,02 0,01 0,71 0.47 0,1 5,18 2,39 5,89 3,10 53 28 12 23 12 18 
0,02 0,01 0,79 0,60 0,2 3,52 1,37 4,31 2.16 42 21 18 37 20 25 
0,01 0,01 0,78 0,62 0,2 2,54 0,97 3,32 1. 75 24 8 23 45 20 24 
0,02 0,01 0,68 0,66 0,1 1,83 0,55 2,31 1,23 16 8 29 55 13 13 
0,02 0,01 0,64 0,50 0,2 1,54 0,78 2,08 1.32 14 9 26 41 27 29 

0,03 0,04 0,59 0,56 0,1 25,08 19,04 25,67 19,63 162 116 2 3 14 15 
0,03 0,03 0,32 0,29 0,1 17,53 9,86 17,85 10,18 106 60 2 3 24 26 
0,03 0,02 0,56 0.43 0,3 10,38 5,98 10,94 6,54 42 25 6 9 36 41 
0,02 0,02 0,52 0,39 1.0 9,64 7,41 10,16 7,93 28 22 5 7 86 72 
·0,04 0,02 0,77 0,64 3,1 8,73 5.41 9,50 6,18 25 16 8 12 80 83 
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TABELA 3.1 - Continuaçlo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT: cilhau 
Areia Areia grossa 

Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO No LAB Prol Cascalho muito 
Slmbolo 20-2 2-0,2 mé~ia 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0.2 0,25-0,1 0.2-0,02 0,2 0.05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

PVd 
Tb cn 6574 A 0-10 o o 4,3 9,!1 40,3 19,8 30,2 41,8 37,2 
aren./mêd. 193 6575 81 -30 o o 5,0 9,2 35,3 16,3 30,1 42,1 37,1 
10°31'S 6576 821 -70 o o 3,0 7.4 27,9 13,1 25,2 40,9 33,8 
50°48'WGr 6577 822cn -110 o o 4,3 7,9 27,2 11.4 21,9 39,7 32,0 

HGP endoe 6633 A1 0-15 o o 1,8 4,4 20,8 9,7 30,8 54,2 38,5 
Tb 6634 A3g -35 o o 1.0 3,1 14,0 7,1 20,4 42,3 29,8 
méd 195 6635 C1g -85 o o 2,1 3,9 20,3 9,9 21,9 36,5 25,8 
10°36'S 6636 C2g -140 o o 0,8 1,8 10,0 5,2 15,8 35,3 24,6 
50°43'WGr 6637 IIC3g -170 o o 2,9 6,3 35,2 17,7 38,2 51,1 40,9 

PV d 6569 A 0-15 o o 3,8 14,5 50,2 25,3 29,4 30,8 28,8 
Tb 6570 1181 -35 o o 4,0 10,9 44,3 22,5 30,8 32,2 29,8 
aren /méd 196 6571 11821 -60 o o 4,8 9,7 42,7 21,1 30,2 31,1 25,7 
1 0°23'S 6572 H822 -90 o o 4,6 12.4 39,4 18,0 22.4 29,3 24,9 
50°42'WGr 6573 11823 -140 o o 4,3 8,9 34,1 16,0 19,9 25,8 22,1 

6583 A1 0-15 o o 6,2 22,9 51,8 19,6 14,6 19,3 18,0 
LV d 6584 A3 -30 o o 6,6 15,3 41.4 16,7 15,1 21,7 18,8 
arg 197 6585 81 -70 o o 3.4 11,6 37,0 17,1 18,6 24,1 18,8 
10°27'5 6586 821 -120 o o 6,9 11,4 32,8 12,1 12,7 22,5 17,2 
50°34'WGr 6587 822 -170 o o 3,7 11.7 32,5 13.7 14,8 24,4 17,5 

CAR-
SOLO PERFIL PROT BQNA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 
% 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

PV d 
Tb cn 6574 o 1,6 0,13 2,75 12 2.47 2,33 1,05 0,98 0,25 0,20 
aren /méd 193 6575 o 0,7 0,06 1,20 12 0,30 0,29 0.40 0,30 0,11 0,08 
10°31'S 6576 o 0,5 0,04 0,86 13 0,28 0,24 0,34 0,30 0,10 0,08 
50'48'WGr 6577 o 0.4 0,03 0,68 13 0,22 0,18 0,52 0,50 0,09 0,06 

HGP endoe 6633 o 3,4 0,24 5,78 14 8,20 7,10 0,60 0,60 0,31 0,28 
Tb 6634 o 0,6 0,08 1,02 8 1,12 0,96 0,50 0.48 0,22 0,16 
méd 195 6635 o 0,3 0,04 0,51 8 0,57 0,44 0,38 0,36 0,16 0,14 
10°36'5 6636 o 0,3 0,04 0,51 8 0,81 0,68 0,80 0,74 0,22 0,16 
50°43'WGr 6637 o 0,1 0,01 0,17 10 0,30 0,29 0,50 0,42 0,08 0,05 

PVd 6569 o 1,4 0,10 2,38 14 1,78 1,26 1,22 1,04 1,75 1,70 
Tb 6570 o 0,3 0,03 0,51 10 0,25 0,24 0,05 0,06 0,23 0,25 
aren./méd. 196 6571 o 0,3 O,Q3 0,51 10 o.28 0,16 0,02 0,04 0,08 0,07 
10°23'S 6572 o 0,2 0,03 0,34 7 0,20 0,10 0,05 0,05 0,05 0,06 
50°42'WGr 6573 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,22 0,30 0,03 0,02 0,02 

6583 o 2,4 0,15 4,14 16 1,00 0,86 0,51 0,40 0,15 0,11 
LV d 6584 o 1,2 0,08 2,07 15 0.40 0,30 0,10 0,10 0,04 0,03 
arg 197 6585 o Ó,9 0,05 1,55 18 0,27 0,25 0,13 0,13 0,03 0,03 
10°27'S 6586 o 0,5 0,03 0,86 17 0,20 0,18 0,05 0,04 0,02 0,01 
60°34'WGr 6587 o 0,4 0,03 0,69 13 0,20 0,18 0,08 0,07 0,01 0,01 
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Lab : 5UOE5UL 

ATAQUE POR H2504 % pH11:1l 

GRAU 51LTE 
Areia mui· 5ilte DE 10,05-

to fina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

NATURAL -- Ki Kr ---< 0,002 
% LAÇÃO ARGILA 5i02 AI203 Fe203 

Fe203 H20 KCI 
0,1-0,05 0,05-0.002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

13,4 10,6 6,0 11,9 1,7 86 0,89 4,08 3,82 2,49 1,82 1,28 2.41 4,5 4,3 
11,8 10,2 5,2 17,4 3,2 62 0,59 7,18 8,36 3,97 1,46 1,12 3,39 4,8 4,4 
13,0 13,6 6,5 24,7 7,1 71 0,55 11,48 11,47 4,94 1,70 1,33 3,65 5,0 4,5 
13,7 15,9 8,2 24,9 5,1 80 0,63 11,58 12,34 5,41 1,60 1,25 3,58 5,6 5,2 

12,6 36,6 20,9 4,1 3,0 27 8,93 5,2 4,1 
12,2 26,5 14,0 29,7 12,9 57 0,89 5,1 4,1 

8,3 20,5 9,8 33,4 11,2 66 0,61 5,5 4,2 
11,0 22,9 12,2 42,5 7,0 84 0,54 5,5 4,5 
11,0 15,6 5,4 8,3 3,9 53 1,88 5,8 4,4 

6,0 7,4 5,4 13,6 2,3 84 3,19 10,70 7,65 1,27 2,38 2,15 9,46 6,4 5,8 
5,9 4,7 2,3 21,2 2,6 88 0,22 6,29 10,81 1,52 0,99 0,91 11,17 5,0 4,3 
2,6 7,8 2,4 23,8 1.6 93 0,33 8,71 12,49 1,52 1,19 1,10 12,90 5,1 4,3 
6,9 7,6 3,2 28,1 3,9 86 0,27 11,04 15,37 2,36 1,22 1,11 10,22 5,1 4.4 
7,1 7,5 3.8 36,3 1,0 97 0.21 11,04 18,66 2,77 1,01 0,92 10,58 5,4 4,9 

6,5 5,0 3,7 25,2 1,3 91 0,20 15,84 13,38 3,61 2,01 1,72 5,82 4,8 4,5 
6,5 8,0 5,1 31,8 4,7 85 0,25 14,34 15,10 4,02 1,,61 1,38 5,90 4,5 4,2 
5,1 8,4 3,1 35,8 1,2 97 0,23 14,34 17,18 4,44 1,42 1,22 6,07 4,6 4,2 
6,9 8,4 3,1 41,6 3,0 93 0,20 15,57 20,73 4,61 1,28 1,12 7,06 5,2 4,5 
6,1 9,4 2,5 40,6 2,6 94 0,23 14,67 19,78 5,27 1;26 1,08 5,89 5,1 4,6 

COMPLEXO 50RTIVO mE/100g 
v 

Acidez T % 100A1+3 100AI+3 Na+ 51 52 A1+3 
trocàvel T Mat coloidal 

Al+3+ 51 Al+3+ 52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,05 0,03 3,82 3,54 0,1 4,58 2,18 8,40 6,00 71 50 45 64 2 3 
0,03 0,01 0,84 0,68 0,2 4,18 1,54 5,02 2,38 29 14 17 35 19 23 
0,03 0,02 1 0,75 0,64 0,2 4,10 1,83 4,85 2,58 20 10 15 29 21 24 
0,04 0,02 

I 
0,87 0,76 o 2,53 1,76 3,40 2,63 14 11 26 33 o o 

0,11 0,08 9,22 8,06 o 6,12 1,09 15,34 10,31 374 251 60 90 o o 
0,07 0,06 1,91 1,66 0,8 6,51 3,52 8,42 5,43 28 18 23 36 29 33 
0,08 0,06 1,19 1,00 0,7 4,53 3,23 5,72 4,42 17 13 21 27 37 41 
0,08 0,06 1,91 1,64 0,2 5,18 2,19 7,09 4,10 17 10 27 47 3 11 
0,07 0,06 0,95 0,82 0,2 2,10 0,75 3,05 1,72 37 21 31 56 17 20 

0,06 0,04 4,81 4,04 o 2,13 0,28 6,94 5,09 48 35 69 94 o o 
0,04 0,03 0,57 0,58 0,3 3,10 2,01 3,67 2,58 17 12 16 22 34 34 
0,04 0,02 0,42 0,29 0,3 3,08 2,02 3,50 2,44 15 10 12 17 41 51 
0,03 0,02 0,33 0,23 0,4 2,63 2,05 2,96 2,38 11 8 11 14 54 64 
0,02 0,02 0,64 0,29 0,2 3,12 1,46 3,76 2,10 10 6 17 30 23 42 

0,03 0,02 1,69 1,39 0,2 8,64 4,25 10,33 5,94 41 24 17 28 11 13 
0,02 0,02 0,56 0,45 0,6 7,18 3,77 7,74 4,33 24 14 7 13 52 57 
0,02 0,02 0,45 0,43 0,6 6,53 3,73 6,98 4,18 19 12 6 11 57 58 
0,01 0,01 0,28 0,24 0,2 3,12 2,73 3,40 3,01 8 7 8 9 42 45 
0,01 0,01 0,30 0,27 0,2 4,51 2,82 4,81 3,12 12 8 6 9 40 43 
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TABELA 3 I - Continuação 

- ----------
HORIZONTE 

-

SOLO PERFIL PROT Areia Areia grossa 
Areia 

LOCALIZAÇÃO' No LAB Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 

mm 
mm mm mrn mm 

----- ----1-----

HL a 7187 A1 0-20 o o o 0,3 9,1 4,2 38 6 67,3 51 5 

c/B textura! 7188 A2 45 o o o 1 0,3 8,3 4,5 34,4 69,3 54 1 
1o 198 7189 Blpl -65 o o O, 1 o 2 7,4 3,2 32,3 67,3 47,0 
aren /méd 7190 821 pl -90 o o o 1 0,4 5,1 2,7 22,3 64.4 45 4 
10"26'S 7191 B22pl -120 o o 0,2 (J,5 5,3 2,1 24,5 62 7 41,5 
50"29'WGr 7192 823pl 140 o o 0,9 0,6 4,5 1,8 18,7 65,3 44,8 

---

HGP a 6628 A 010 o o O, 1 0,7 5,8 3, 7 8,2 30.7 12,4 

Tb 6629 Clg 30 o o o 0,3 2,0 1,1 4,8 28 7 12 1 
arg 199 6630 C2g -80 o (I 0,1 0,5 4,1 2,3 8,2 26,9 13 6 

10"57'S 6631 C3g 130 o o 0,2 0,3 4,1 2,6 10,4 37 2 20,5 
50° 17'WGr 6632 C4g 170 o o 0,2 0,7 52 3,0 10,1 29,6 16 o 

--1----1---· 

HL d 7151 A o 30 o o 1 5 3,0 12,5 6 1 14,9 29,6 20 8 
Tb ah 7152 821 -50 o o 0,7 1,3 5,2 2,5 13 o 28 4 21,8 

arg 201 7153 B22pl -70 o o 0,7 1,4 5,3 2,4 17,3 40,7 33 9 
10"01 'S 7154 B23pl -100 o o 0,1 2,2 7, 7 3,3 22,2 40,2 30,9 
50"00'WGr 7155 824pl -140 o o 0,3 0,4 5, 7 3,0 37,9 5/,4 50 4 

--'--- ---------f--- --

HL epia 7166 A1 0-30 o o 2,6 1,5 8,2 3,0 10,1 

c/8 textura! 7167 A2o -50 o o 0,6 0,6 4,3 2,0 12,9 
37,2 23,2 
58,9 32,9 

méd /arg 202 7168 B21pr -80 o o 1,0 1,0 3,6 1,1 7, I 

10"55'S 7169 B22pl -110 o o 0,/ 0,8 3,3 1,1 9,9 

49"59'WGr 7110 B23pl -150 o o 0,2 0,8 3,3 1,8 8,3 

48,4 27 4 
48,3 26,4 
42,6 26,3 

'------ ----~ ----

-~ ----- -

CAR- -- -- --------- -----------
SOLO PERFIL PAOT BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LAS TOS % % % 

---~ -

% 
r-------- -----

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ae HCI 

-------f----- ---------r---
HL a 7187 o 1,0 0,08 1 '72 13 0,55 0,45 O, 15 O, 14 O, 10 O, 10 
c/B textura! 7188 o 0,7 0,06 1,21 12 0,35 0,30 0,25 O, 18 o 02 o 03 

Tb 198 7189 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,28 0,20 O, 18 0,02 0,02 

aren /méd 7190 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,27 0,21 0,17 0,01 0,01 

10"26'S 7191 o 0,3 0,03 0,52 10 0,33 0,28 0,22 O, 18 0,03 0,01 

50"29'WGr 7192 o 0,2 0,02 0,34 10 0,38 0,29 0,25 O, 18 0,01 0,01 

---- - ----t------ t------

HGP a 6628 o 9,6 0,63 16,32 15 1,60 1,26 1,01 1,00 0,22 O, 15 

Tb 6629 o 0,8 O, 10 1,36 8 0,60 0,50 0,67 0,52 o 07 o 05 

arg 199 6630 o 0,5 0,06 0,85 8 0,70 0,60 0,20 O, 18 0,04 0,03 

10"57'S 6631 o 0,3 0,04 0,51 8 0,69 0,62 1 '10 0,92 0,04 o 03 

50" 17'WGr 6632· o O, 1 0,03 O, 17 3 1,55 1,38 1,45 1,00 0,05 o 02 

--f------ ----

HL d 7151 o 5,4 0,40 9,30 14 0,30 0,28 o 27 0,20 O, 14 0,10 

Tb ab 7152 o 2,2 O, 12 3, 79 18 0,32 0,30 0,25 0,23 0,07 o 05 

arg 201 7153 o 0,8 0,06 1,37 13 0,37 0,31 o 25 0,23 0,02 0,03 

10"01'S 7154 o 0,4 0,04 0,68 10 0,47 0,40 0,33 0,30 o 01 0,02 

50"00'WGr 7155 o 0,2 0,02 0,34 10 0,47 0,40 0,42 0,32 0,01 0,01 

HL epia 7166 o 2,5 0,28 4,31 9 0,62 0,58 0,38 0,30 O, 17 O, 12 

c/B textura! 7167 o 0,4 0,04 0,69 10 0,48 0,43 o 30 o 28 0,02 0,03 

méd /arg 202 7168 o 0,3 0,03 0,52 10 0,90 0,83 0,30 0,28 0,02 0,02 

10"55'S 7169 o 0,2 0,02 0,34 10 1 '12 1,00 o 48 0,40 0,01 0,01 

49"59'WGr 7170 o o 1 0,01 O, 17 10 1 '15 1,01 0,85 0,80 0,02 0,01 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pH(1:11 

GRAU SILTE 
Areia mui- Silte DE (0,06-

to fina Argila ARGILA FLOCU- 0,002) Ki Kr AI203 
<0.002 NATURAL Si02 AI203 Fe2o3 -- H20 KCI LAÇÃO -- Fe2o3 0,1-0,06 0,05-0,002: 0,02-0,002 

mm % % ARGILA 

mm mm mm 

17.5 28,4 12,6 11.0 3.4 69 2,58 5,1 3,8 
23.1 26,7 11,5 10,9 1,0 91 2.45 5,1 3,8 
18,6 31,1 10,8 14.5 2.4 83 2,14 5,3 3,9 
25.0 30,9 11,9 18.6 3,5 81 1,66 5.4 3,8 
19,5 32,7 11.5 20,5 6,1 70 1,60 5,3 3, 7 
27,3 31,9 11.4 18,8 6,4 66 1,70 5,3 3,8 

5,5 46,3 28,0 35,5 1,9 95 1,30 4,2 4,0 
7,9 34,2 17,6 51.7 17,9 65 0,66 4,8 3,9 
6,6 26,8 13,5 55,5 6,2 89 0,48 5,0 3,9 

11.1 29,3 12,6 46,1 16,8 64 0,64 5,3 4,0 
7,2 20,9 7,3 57,9 4,8 92 0,36 5,5 4,0 

7,8 46,0 37,2 20,7 5,2 75 2,22 5,0 4,3 
9,5 31,4 24,8 41,6 1,0 98 0,75 5,4 4,6 

171,4 18,1 11,3 42,7 0,2 100 0,42 5,8 4.7 
10,2 19,2 9,9 42,2 0,9 98 0,45 5, 7 4,0 
14,5 13,2 6,2 30,7 1,3 96 0,42 5,7 3,7 

14,2 43,1 29,1 25,5 8,8 65 1,69 4,5 3,9 
21,1 38,7 12,7 24,1 •7,5 69 1,61 5,2 3,9 
20,8 35,8 14,8 33,2 10,1 70 1,08 5,3 3,9 
17,2 34,0 12,1 36,3 5,7 84 0,94 5,5 3,7 
18,5 28,2 11,9 42,2 2,0 95 0,67 5,6 3,6 

COMPLEXO SORTIVO mE}100g v 
Acidez T % 

100AI+3 100AI+3 Na+ S1 S2 Al+3 
trocével T Mat. coloidal 

A1+3+S1 A1+3+S2 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI e HCI HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 0,81 0,70 0,8 6,12 4,12 6,93 4,93 63 45 12 16 49 53 
0,01 0,01 0,63 0,52 0,8 3,58 2,39 4,21 3,02 39 28 15 21 55 61 
0,01 0,01 0,53 0,49 1,0 3,55 2.47 4,08 3,00 28 21 13 18 65 63 
0,01 0,01 0,53 0.46 1,3 5,15 3,68 5,68 4,21 31 23 9 13 71 74 
0,01 0,01 0,59 0,48 1,4 3,61 2,41 4,20 3,00 20 15 14 20 70 74 
0,01 0,01 0,65 0,49 2,1 4,12 2,51 4,77 3,16 25 17 14 21 76 81 

O, 13 0,09 2,96 2,50 2,7 32,56 24,35 35,52 27,31 100 77 8 11 47 52 
0,10 0,08 1.44 1,15 5,0 15,83 11,98 17,27 13.42 33 26 8 11 77 81 
0,10 0,08 1,04 0,89 5,2 14,18 11,27 15,22 12,31 27 22 7 8 83 85 
0,10 0,08 1,93 1,65 4,2 9,32 6,50 11,25 8,43 24 18 17 23 68 72 
0,13 0,09 3,18 2,49 2,7 9,00 6,27 12,18 9.45 21 16 26 34 45 52 

0,06 0,06 0,77 0,64 0,6 35,58 27,54 36,35 28,31 176 137 2 3 43 48 
0,06 0,03 0,70 0,61 0,3 21,32 14,03 22,02 14,73 53 35 3 5 30 33 
0,02 0,02 0,66 0,59 o 7.31 5,95 7,97 6,61 19 15 8 10 o o 
0,02 0,02 0,83 0,74 o 7,14 5,35 7,97 6,18 19 15 10 13 o o 
0,02 0,01 0,92 0,74 o 4,12 2,56 5,04 3.48 16 11 18 26 o o 

0,02 0,02 1,19 1,02 1,8 27,32 18,54 28,51 19,73 112 77 4 6 60 64 
0,01 0,01 0,81 0,75 0,8 6,18 4,29 6,99 5,10 29 21 12 16 49 52 
0,01 0,01 1,23 1,14 0,8 6,12 3,85 7,35 5,08 22 15 17 -:14 39 41 
0,01 0,01 1,62 1.42 1,6 6,10 3,46 7,72 5..0.8 21 14 21 32 49 53 
0,01 0,01 2,03 1,83 2,1 8,31 5,97 10,34 8;l>.o 25 19 20 2& 50 53 ... 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT. 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Calhau Cascalho muito 
LOCALIZAÇÃO N.' LAB. Slmbolo Prol. 

20-2 2-0,2 
média 

em grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 mm 

mm mm mm mm mm mm 

HGP a 7177 A1 0-10 o o 0,7 0,7 3,6 1,7 12,3 35,1 23,9 
Tb 7178 A3 -30 o o 0,2 0,2 0,6 0,2 0,8 15,2 5,0 
arg 203 7179 C1g -65 o o O, 1 0,1 0,7 0,3 2,1 14,0 6,6 
10'34'S 7180 IIC2g -100 o o 0,1 0,5 1,9 1,1 3,6 25.4 13,7 
49'55'WGr 7181 IIC3g -150 o o 0,2 0.4 2,1 1,0 5,1 29,.7 14,2 

Cd 5915 A1 0·20 o o 0,8 1,8 12,2 6,9 19,7 53,5 28,8 
Tb 5916 A3 -30 o o 2,5 24 14,3 6,9 21 '1 55,2 35.4 
méd./méd 204 5917 18121 ·45 o o 1,1 2,0 14,3 7,8 25,2 47.4 37,1 
case 5918 18122 ·70 o o 0,9 2,2 12,3 7,0 21,6 51,6 39,3 
10'44'S 5919 1813 ·100 o o 1,3 1,9 13,0 6,7 29,9 58,0 46,0 
49'48'WGr 

SC d c/8 5912 Alcn 0-20 o o 3,6 6,5 37.7 21,7 25,7 33,8 27,9 
lat 5913 A3cn ·40 o o 3,0 6,0 33.4 19,9 23,9 31,7 30,6 
méd 206 5914 8cn ·60 o o 3.4 5,1 28.7 15,5 21,6 35,6 25,8 
1 0' 48'S 
49'32'WGr 

se d lit 5920 A1cn 0·15 o 39,2 25.4 4,1 46,4 12,1 31,7 41,2 37,0 
Tb 208 5921 A3cn ·30 o 37,0 17,9 3,6 41,1 13,8 34,9 44,0 39,3 
aren 
30'39'S 

5922 8cn ·40 o 38,0 15.4 2,6 40,0 14,1 40,0 43.4 40,1 

49'13'WGr 

R epia 5969 A 0-20 o o 1,1 1,5 11,8 6,1 18,2 31.5 23.4 
rg 5970 81 

' ·40 o o 1,0 1,5 9,0 4,5 15,1 30,7 21,6 
10'01'5 209 5971 821 -60 o o 0,9 1,5 9,6 5,2 12,7 31,2 22,1 
4 9'05'WGr 5972 822 ·100 o o 0,5 ,1.4 7,6 3,4 11,8 31,0 20.8 

5973 823 ·150 o o 1,3 1,0 7,1 3,3 11,3 29,2 20,3 

--,.--

I 
CAR-

SOLO PERFIL PROT. 80NA- c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ 
LOCALIZAÇÃO N.' LA8. TOS % % % .C IN 

% 
NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac ~C I ·.· 

HGPa 7177 o 2.4 0,22 4,14 11 2.56 2,24 0,82 0,72 0,36 0,30 
Tb 7178 o 1,8 O, 15 3,10 12 2,52 2,28 0,80 0,70 0,33 0,23 
arg. 203 7179 o 1,2 0,11 2,07 11 3,45 3,10 1,55 1,30 0,21 O, 17 
1 0' 34'S 7180 o 0,8 0,08 1,38 10 2, 75 2.45 1,29 1,15 O, 13 0,10 
49'55'WGr 7181 o 0,5 0,05 0,86 10 2,60 2,30 1,60 1,40 0,16 0,10 

c d 5915 o 4,9 0,30 8.45 16 O, 14 0,11 0,06 0,03 0,09 O, 12 
Tb 5916 o 2,1 0,16 3,62 13 0.16 O, 12 0,04 0,04 0,01 0,07 
méd /méd 204 5917 o 0,8 0,07 1,38 11 0,13 0,13 0,05 0,05 0,01 0,07 
case. 5918 o 0.4 0,04 0,69 10 0,24 0,20 0,07 0,03 0,01 0,10 
10'44'S 5919 o 0,3 0,03 0,52 10 0,26 O, 18 0,06 0,05 0,01 0,02 
49'48'WGr 

SC d c/8 5912 o 1,7 0,11 2,93 15 O, 18 0,16 0,03 0,03 0,04 0,08 
lat 5913 o 1,0 0,08 1,72 13 O, 12 0,11 0,05 0,03 0,02 0,05 
méd 206 5914 o 0,9 0,06 1,55 15 0,14 0,13 0,06 0,04 0,01 0,05 
10'48'5 
49'32'WGr 

se d lit 5920 o 1,9 0,15 3,28 13 0,30 0,30 0,04 0,10 0,04 0,05 
Tb 5921 o 1,1 0,10 1,90 11 0,29 0',28 0,06 0,06 0,02 0,06 
aren 208 5922 o 0,9 0,06 1,55 15 0,20 0,20 0,05 0,04 0,01 0,05 
1 0'39'5 
49'15'WGr 

LR epla 5969 o 0,9 0,08 1,55 11 0,24 0,24 0,07 0,06 0,12 0,14 
arg. 5970 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,31 0,04 0,04 0,06 0,08 
10'01'5 209 5971 o 0,3 0,03 0,52 10 0,32 0,30 0,05 0,05 0,04 0,04 
49'05'WGr 5972 o 0,4 0,03 0,69 13 0,36 0,33 0,06 0,06 0,01 0,02 

5973 o 0.4 0,03 0,69 13 0,30 0,30 0,04 0,06 0,01 0,02 

342/PEDOLOGIA 



Lab.: SUDESUL 

-
ATAQUE POR H2S04 % pH(1:11 

GRAU 
SILTE 

Areia mui~ Silte DE 
(0,05-

to fina Argila ARGILA 
FLOCU-

0,002) AI203 
<0,002 NATURAL -- Si02 AI203 Fe2o3 Ki Kr H20 KCI 

% LAÇÃO ARGILA Fe2o3 
0,1,0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

:~m mm mm 

2,1 41,5 30,3 31 .o 15,3 51 1,34 4,6 3.5 
4,2 44,4 34,2 50,0 31,9 36 0,89 5.0 3.3 
4,7 30,3 22,9 62.4 34,4 45 0.49 4,9 3,3 

10,3 27,5 15,8 56,9 21,3 63 0,48 5,0 3.4 
9,6 28,6 13,1 55,1 25.1 54 0,52 5,3 3.5 

11,8 41,2 16,5 17,8 0,8 96 2,31 5.3 4.4 
16,8 36,1 16,3 14,2 1,5 89 2,54 5,5 4,6 
15,3 25,0 14,7 23,6 1,1 95 1,06 5,5 5,0 
19,9 25,8 13,5 22,6 0,2 99 1.14 5,7 5,4 
19,2 21,7 9,7 19,3 0,4 98 1.12 5,6 5,5 

8,1 14,8 8,9 19,6 2,4 88 0,76 5,0 4,1 
11,2 10,5 9,4 25,5 2,5 90 0,41 5,2 42 

8,9 19.4 9,6 26,1 2,1 92 0,74 5,2 4,2 

1 o. 1 6,9 2,7 9, 7 1,7 82 0,71 5,2 4 1 
10,2 9,6 4,9 10,0 1,5 85 0,96 5,0 4,0 

8,0 8,3 5,0 11,6 1,4 88 0,72 5,0 4,0 

8,3 27,6 19,5 37,2 4,6 88 0,74 5.0 4,2 
8,5 29,3 20,2 40,1 2.2 95 0,73 5,6 4.7 

11,4 29,3 20,2 39,0 0,8 98 0,75 5,4 4,8 
11,3 29,2 19,0 31,0 0,4 99 0,94 5,8 5,6 
10,5 27,9 19,0 44,7 0,2 100 0,62 6,0 5.9 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg v 
Acidez T 

% 
100AI+3 100AI+3 Na+ S1 S2 Al+3 T trocével Mat. coloidal 
AI+ 3+S1 AI+3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pH& pH7 pHB pH7 

··:···· ..... 

.·.· 
::::; 

.·. ~-. '' 

0,04 0,04 3,78 3,30 1,9 23,32 15,60 27.10 19,38 87 63 14 20 33 37 
0,03 0,03 3,68 3,24 4,1 16,84 11,95 20,52 15,63 41 31 18 24 52 56 
0,06 0,06 5,27 4,63 6,3 18,53 14,91 23,80 20.18 38 32 22 26 54 58 
0,05 0,05 4.22 3,75 4,9 13,48 10,29 17,70 14,51 31 26 24 29 53 57 
0,06 0,06 4,42 3,86 4,4 11,54 7,74 15,96 12.16 29 22 28 36 49 53 

0,06 0,03 0,34 0,29 0,1 23,50 17,82 23,84 18,16 134 102 1 2 23 26 
0,02 0,02 0,23 0,25 0,1 14,10 10,38 14,33 10,61 101 75 2 2 30 29 
0,01 0,02 0,20 0,27 0,1 7,13 5,01 7,33 5,21 31 2.2 3 4 33 27 
O,Q1 0,01 0,33 0,34 o 4,06 3,17 4,39 3,50 19 15 8 9 o o 
0,01 0,01 0,34 0,26 o 3,12 2,36 3,46 2,70 18 14 10 13 o o 

0,02 0,01 0,27 0,28 0,1 10,18 6,94 10.45 7,21 53 37. 3 4 27 26 
0,03 0,01 0,22, 0,20 0,2 8,63 5,50 8,85 5,72 35 22 3 4 48 50 
0,02 0,01 0,23 0,23 0,1 8,52 5,30 8,75 5,61 34 21 3 4 30 30 

0,01 0,01 0,39 0.46 0,1 6,52 4,93 6,91 o,32 71 55 6 7 20 18 
0,01 0,01 0,38 0,41 0,3 6,18 4,80 6 56 5,18 66 52 6 7 44 42 
0,01 0,01 0,27 0,30 0,3 6,04 4,73 6,31 5,00 54 43 4 5 53 50 

0,06 0,03 0.49 0.47 0,6 6,63 3,72 7,12 4,21 19 11 7 12 55 56 
0,05 0,02 0,45 0,45 0,2 4,18 3,65 4,63 4.10 12 10 10 11 31 31 
0,04 0,01 0.45 0,40 0,1 5,21 2,73 5,66 3,18 15 8 8 14 18 20 
0,03 0,01 0.46 0,42 o 3,19 2,54 3,65 3,00 12 10 13 15 o o 
0,03 0,01 0,38 0,39 o 3,66 2,23 4,04 2,61 9 6 9 15 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PROT. Areia Areia grossa Aceia fina 
PERFIL Calhau Cascalho Areia 

LOCALIZAÇÃO N • LAB Slmbolo Prol muito 
média 20-2 2-0,2 em grossa 

0,5,_0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm ~m mm mm mm 

PV d 6832 A1 0-10 o o 7,8 17,1 58,7 27,6 19,6 21,9 18.0 
Tb 6833 A3 -45 o o 10,8 14,5 49,9 20,4 22,3 25.7 22,8 
méd 210 6834 B1 -65 o o 11,8 13,3 43,8 14,8 14.4 19,9 16,0 
10"41'S 6835 B21 -110 o o 11,9 14.4 42,5 13,3 15,2 22,2 18.1 
48"56'WGr 6836 B22 160 o o 12,8 14,0 45,9 15,0 16,1 21,8 17,8 

LF d 6811 A1 o 15 o o 2,0 2,3 9,9 4,3 5, 7 13,1 6,8 
rnarg 6812 A3 40 o o 1,1 2,0 6,8 3.0 4,6 13.4 7.4 
10° 36'S 211 6813 B1 -65 o o 1,6 1,4 6,7 2,6 5,0 16.1 7,5 
48"48'WGr 6814 821 110 o o 0,9 1,7 5,2 2,0 3, 7 12,5 6,7 

6815 B22 160 o o 0,9 1,0 4,1 1,6 3,3 11,8 5,4 

LV d 6691 A1 0-15 o o 6,1 21,2 50,0 20,2 11,8 17,0 13,3 

méd 6692 A3 -40 o o 7,9 16,6 42,8 15,3 12,9 19,8 14,8 

10"44'S 212 6693 B1 -60 o o 7,7 14,6 34,8 10,4 11,6 16,3 17,4 

48"48'WGr 6694 B21 :9o o o 8,6 11,9 33,0 9,9 13,3 17,6 17,4 

6995 822 -150 o o 7,7 10,9 28,7 8,2 11,7 13,1 19,4 

LE d 6837 A o 15 o o 2,3 9,3 26,6 12,5 13,6 22,9 18,0 
endocn 6838 81 40 o o 2,3 5,6 21,5 10,5 13,9 22,1 17,5 
arg 213 6839 821 -65 o o 3,0 5,8 17,8 7,2 11 '7 26.4 18,5 
10" 53'S 6840 822 -110 o o 1,9 3,6 14,5 6.8 12,2 28,7 19,1 
48"45'WGr 6841 823cn -160 1,6 63,9 8.4 8,9 26,0 7,3 9,5 22,2 16,0 

1
,._. ___ : . 

..... 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N.• LAB TOS % % % 
% 

NH40Ac KCJ NH40Ac KCJ NH40Ac HCI 

PV d 6832 o 1,1 0,09 1,87 12 1,22 1.05 0,58 0,49 0,10 o 10 
Tb 6833 o 0,8 0,06 1,36 13 0,38 0,36 0,32 0,30 0,07 o 06 
méd 210 6834 o 0,5 0,04 0,85 13 0,30 0,30 0,20 O, 18 0.05 0,05 
10"41'S 6835 o 0,3 0,03 0,51 10 0,25 0,24 0,18 O, 16 0,04 0,04 
48"56'WGr 6836 o 0,2 0.02 0,34 10 O, 18 O, 16 0,15 0,14 0,04 0,04 

LE d 6811 o 1,4 0,10 2,38 14 0,22 0,20 0,08 0,06 0,06 0,07 
6812 o 1.0 0,08 1,70 13 0,22 0,20 0,08 0,06 0,04 0,04 

marg 
211 6813 o 0,5 0,04 0,85 13 0,25 0,23 0,05 0,05 o-,03 0,03 

10"36'S 
48"48'WGr 6814 o 0,3 0,03 0,51 10 0,27 0,25 0,03 0,03 0,03 0,03 

6815 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,28 0,03 0,03 0,01 0,01 

LV d 6691 o 1,4 0,10 2,38 14 0,56 0,50 0,20 0,18 0,04 0,03 
méd 6692 o 1,0 0,08 1,70 13 0,40 0,38 0,21 O, 16 0,02 0,03 
10"44'S 212 6693 o 0,8 0,06 1,36 13 0,36 0,33 0,14 O, 13 0,02 0,02 
48"48'WGr 6694 o 0,6 0,05 1,02 12 0,38 0,34 0,18 O, 12 0,02 0,01 

6695 o 0,6 0,04 1,02 15 O, 12 0,33 0,14 0,10 0,02 0,01 

LE d 6837 o 1,3 0,11 2,21 12 0,68 0,58 0,12 0,11 0,10 0,12 
endocn 6838 o 0.9 0,08 1,53 11 0,25 0,24 0,05 0,06 0,04 0,02 
arg, 213 6839 o 0,5 0,05 0,85 10 0,23 0,22 0,05 0,05 0,04 0,02 
10"53'S 6840 o 0,4 0,04 0,68 10 0,22 0,20 0,03 0,03 0,02 0,02 
48"45'WGr 6841 o 0,4 0,04 0,68 10 0,21 0,20 0.04 0,04 0,03 0,03 
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Lab.: 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504% pH(1:1l 

GRAU 51LTE 
Areia mui- 51lte 

Ai;ua 
DE (0,05-

to fina ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

NATURAL -- Kl Kr 
<0;002 

% LAÇÃO ARGILA 5102 AI203 Fe2o3 Fe203 
H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,00:l 0,02-0,002 mm % 
mm mm mm 

4,6 9,9 6,0 13.4 3,7 72 0,74 7,45 7,65 2,25 1,66 1,39 5,34 5,2 4.4 
4.7 8,3 5,4 19,0 6,5 66 0.44 9,86 9,89 2,86 1,69 1,43 5,43 5,2 4,1 
5,5 8,5 4,6 31,7 4,7 85 0,27 15,88 15,04 4,16 1,79 1,53 5,68 5,4 4,2 
5,8 9,9 4,8 30,5 2,0 93 0,32 15,01 15,47 4,30 1,65 1,40 5,65 5,5 4,5 
5,8 6,1 2,1 30,2 0,2 99 0,20 14,24 15,30 4,44 1,58 1,34 5,41 5,7 5,1 

2.4 29,7 23,4 53,6 7,8 85 0,55 17,44 31,56 10,85 0,94 0,77 4,57 5,3 4,8 
3,5 32,2 26,2 53,6 2,8 95 0,60 17,09 33,04 11.12 0,88 0,72 4,66 5,6 5,4 
3,6 34,3 25,7 51,5 0,2 100 0,67 17,44 33,71 11,12 0,88 0,73 4,76 5,8 6,1 
3,6 27,9 22,1 60,2 3,7 94 0.46 15,93 33,30 11,12 0,81 0,67 2,99 6,0 6,3 
2,7 24,2 17,8 66,3 7,3 89 0,37 13,02 34,27 11,12 0,65 0,54 3,08 6,2 6,5 

4,2 18,1 14,4 18,6 0,9 95 0,97 9,07 20,80 7,14 0,74 0,60 4.57 4,8 4,7 
4,9 16,4 11,4 26,0 0,8 97 0,63 9,12 22,36 7,14 0,69 0,58 4,92 5,2 5,3 
7,9 20,4 13,5 27.4 0,1 100 0,74 10,70 25,04 7,78 0,73 0,60 5.05 5,7 5,2 
7,0 22,3 12,6 27,0 0,1 100 0,83 10,45 .24,86 7,34 0,71 0,60 5,32 6,1 6,0 
9,6 20,7 12,9 31,2 1.1 96 0,66 10,62 25,04 8,34 0,72 0,59 4,71 6,5 6,2 

6,9 19,5 14,6 35,9 7,2 80 0,54 11,17 20,68 8,75 0,92 0,72 3,71 5,1 4,4 
6,7 18,3 13,7 42,7 6,6 85 0,43 11,83 22,44 9,02 0,90 0,71 3,91 5,4 4,5 
8,6 20,5 12,6 43,2 0,6 99 0.47 11,10 23,97 9,30 0,79 0,63 4,05 5,5 5,0 
9,1 24,3 14,7 42,1 0,5 99 0,58 11,83 25,19 9,72 0,80 0,64 4,07 6,2 5,5 
7,9 17,6 11.4 40,4 0,1 100 0,44 11,83 24,83 11,80 0,81 0,62 3,30 6.0 5,8 

-· 
COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg v 

Acidez T % 
100AJ+3 100AI+3 Na+ 51 52 Al+3 trocével T Mat. cololdal 
At+3+51 .At+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e}!CI KCI pH8 pH7 pH8 PH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 1,93 1,66 0,2 6,18 4,10 8,11 6,03 61 45 24 32 9 11 
0,03 0,02 0,80 0,74 0,4 5.13 4,22 5,93 5,02 31 26 13 16 33 35 
0,02 0,03 0,57 0,56 0,6 6,63 4,36 7,20 4,93 23 16 8 12 51 52 
0,02 0,02 0,49 0,46 0,3 5,84. 4,13 6.33 4,62 21 15 8 11 38 39 
0,02 0,02 0,39 0,36 0,1 4,18 3,22 4,57 3,61 15 12 9 11 20 22 

0,02 0,02 0,38 0,35 o 9,13 5,75 9,51 6,13 18 11 4 6 o o 
0,02 0,02 0,36 0,32 o 6,64 4,45 7,00 4,81 13 9 5 7 o o 
0,02 0,02 0,35 0,33 o 4,72 3,08 5,07 3,43 10 7 7 10 o o 
0,03 0,03 0,36 0,34 o 4,12 3,16 4,48 3,52 7 6 8 10 o o 
0,03 0,03 0,37 0,35 o 3,18 2,63 3,55 3,00 5 5 10 12 o o 

0,02 0,02 0,82 0,73 0,1 4,54 1,96 5,36 2,78 29 15 15 30 10 12 
0,03 0,02 0,66 0,59 o 4,18 1,82 4,84 2,48 19 10 14 27 o o 
0,02 0,02 0,54 0,50 o 3,37 2,46 3,91 3,00 14 11 14 18 o o 
0,02 0,01 0,60 0,48 o 3,14 2,20 3,74 2,80 14 10 16 21 o o 
0,02 0,01 0,50 0,45 o 3,10 2,01 3,60 2,51 12 8 14 20 o o 

0,05 0,03 0,95 0,84 0,2 9,27 6,23 10,22 7,18 28 20 9 7 17 19 
0,02 0,02 0,36 0,34 0,2 8,16 6,74 8,52 7,10 20 17 4 7 35 37 
0,02 0,02 0,34 0,31 0,1 6,12 3,89 6,46 4,23 15 10 5 4 22 24 
0,01 0,01 0,28 0,26 o 5,62 3,80 5,90 4,08 14 10 5 4 o o 
0,02 0,02 0,30 0,29 o 5,58 3,80 5,88 4,10 10 10 5 4 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N" LAB Slmbo'o Prof Calhau Cascalho muito 
20-2 2-0,2 média 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

LV d 6696 A1 0-5 o o 4.4 17,5 46,5 21,0 18,2 29,2 21,4 

méd /méd 6697 A3 -20 o o 5,7 12,3 45,2 21,9 22,6 28,7 22,3 

case. 214 6698 B1 -40 o o 10,2 13.7 40.4 13,7 16,8 27,1 21,5 

10"23'5 6699 821 -90 o o 10,3 8,3 33,2 11,0 19,3 34,4 24,4 

48"40'WGr 6700 822 -150 o 28,4 13,4 9.4 33,5 8,3 14,3 20,1 18,1 

SCl d c/8 6701 A1cn 0-10 o 72,2 8,2 1,8 1 I, 7 1,2 2,0 34,8 10,4 
càmbico 6702 A3cn -23 o 56,1 8,9 2,9 13,4 1,1 2,0 34,3 10,7 
Tb 6703 1811cn -42 1.8 18,2 10,1 2,0 12,9 0,4 1,2 32,3 9,5 
méd /arg 216 6704 18121cn -73 21,3 52,9 7,5 2,9 11,4 0,8 1 ,O 34,2 12,0 
10"23'5 6705 18122cn -115 5,6 16,5 5,0 2,6 8,6 0,6 1,0 36,3 8,9 

I 48"34'WGr 6706 1118123 -132 o o 0,7 1,0 2,9 0,8 1,2 38,9 9,0 
6707 111813 -150 o o 0.4 0,5 1 '7 0.4 1,1 35,1 5,4 

LV d 6723 A1 0-15 o 34,6 1,3 9,2 43,2 27,9 21,8 28,9 24,3 
méd.casc 6724 A3 -30 o 34,6 3,1 9,2 45,0 26,5 22,9 27,7 21,8 
1 0" 29'S 219 6725 B1 -45 o 34,6 3,7 9,5 36,0 18,8 20,3 32,3 25,2 
48"20'V/Gr 6726 821 -95 o 34,6 4,0 6,9 32,7 16,5 20,5 31,4 22,2 

6727 822 -150 o 34,6 2,8 6,2 28,8 15,3 19,2 30,9 21,8 

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N" LAB TOS % % % 
% 

NK40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

I 
LV d 6696 o 1,9 O, 13 3,23 15 0,63 0,52 0,40 0,32 0,08 o 07• 
méd /méd 6697 o 1,0 0,08 1,70 13 0,48 0,40 0,34 0,28 0,04 o:oa 
case 214 6698 o 0,9 0,06 1,53 15 0,80 0,61 0,28 0,24 0,08 0,02 
10"23'5 6699 o 0,8 0,06 1,36 13 0,45 0,38 0,25 0,20 0,02 0,02 
48"40'WGr. 6700 o 0,6 0,05 1,02 12 0.45 0,35 0,23 0,23 0,03 0,02 

I 
se d c/B 6701 o 2,9 O, 16 4,93 18 0,68 0,56 I 0,54 0,45 0,20 O, 17 

cêmbico 6702 o 1,9 O, 10 7,99 19 0,45 0,35 O, 17 O, 16 0,10 0,08 

Tb 6703 o 1,0 0,07 7,99 14 0,35 0,30 O, 15 O, 14 0,09 0,08 

méd /arg 216 6704 o 0,6 0,04 9,18 15 0,50 0,48 O, 12 O, 10 0,03 0,05 

10"23'5 6705 o 0,3 0,03 9,52 10 0,43 0,40 0,20 o, 16 0,02 0,03 

48"34'WGr 6706 o I 0,2 0,02 9,52 10 0.42 0,41 0,25 O, 19 0,04 0,02 
6707 o I o, 1 0,01 9,18 10 0,48 0,43 0,20 O, 18 0,04 0,03 

LV d 6723 o 1,3 O, 13 2,21 10 0,32 0,24 O, 10 0,08 0,06 0,03 

méd. case 6724 o 0,9 '> 0,06 1,53 15 0,32 0,23 0,08 0,06 0,02 0,02 

219 6725 o 0,7 0,05 1,19 14 0,32 0,20 O, 18 0,13 0,02 0,01 
10"29'5 

6726 o 0,5 0,04 0,85 13 0,37 0,24 O, 15 O, 12 0,02 0,01 
48"20'WGr 

6727 o 0,4 0,03 0,68 13 0,25 0,25 O, 13 0,10 0,02 0,01 

346/PEDOLOGIA. 



Lab.: SUDE5UL 

ATAQUE POR H2S04 % pHI1:11 
GRAU 51LTE 

AreiaO'lUI- 511te DE 10,06-
to filiO, Argila ARGILA :FLOCU- 0,002) 

Kr 
AI2D3 

<0~()02 NATURAL LAÇÃO -- 5102 AI203 Fe203 
Kl 

HzO KCI ARGILA Fe203 
0,1-0,06 0,05-0,002' 0,02-0,002 mm % % 

mm mm mm 

6,8 15,2 11,1 16,9 1,2 93 0,90 6,80 16,34 8,78 0,71 0,52 2,92 4,6 4,5 
5,0 10,3 6,3 22,2 0,9 96 0,46 7,49 16,19 9,34 0,79 0,58 2,72 5,3 4,8 
7,5 15,2 9,6 22,9 0,5 98 0,66 6,16 19,38 9,42 0,54 0,41 3,23 5,6 5,2 
8,7 22,4 12,4 20,0 4,1 80 1,12 6,77 21,59 9,45 0,53 0,42 3,59 5,9 5,7 
6,2 24,9 13,2 23,5 1,8 92 1,06 6,62 24,96 10,72 0,45 0,35 3,66 6,1 6,1 

8,9 48,1 23,7 29,8 7,2 76 1,61 15,99 14,10 7,96 1,92 1,41 2,78 4,8 4,1 
9,2 49,6 25,9 26,4 4,6 83 0,53 16,93 16,95 7,93 1,70 1,30 3,36 4,7 4,2 
8,7 43,9 21,1 33,7 4,7 86 1,30 16,93 15,68 7,31 1,84 1,41 3,38 4,7 4,3 

11,2 39,7 17,5 36,9 0,1 100 1.08 17,53 16,95 8,16 1,76 1,34 3,26 5,4 4,8 
f!,3 ,44,6 17,2 37,9 o 100 1,18 21,26 17,34 7,68 2,07 1,62 3,54 5,6 4,8 
8,2 52,2 22,3 35,9 o 100 1,45 21,34 16,19 6,49 2,24 1,78 3,92 5,6 4,3 
4,7 57,7 28,0 35,2 0,4 99 1,64 21,77 16,42 6,49 2,25 1,80 2,53 5,4 4,2 

7,3 11,7 7,1 20,8 0,1 100 0,56 9,67 13,34 4,73 1,23 1,01 4,43 5,0 4,4 
5,1 11,2 5,3 22,0 1,2 96 0,51 11,84 12,29 5,20 1,64 1,29 3,71 5,6 4,5 
8,9 12,9 5,8 25,9 1,1 96 0,50 12,09 14,43 5,29 1,42 1,15 4,28 5,6 4,8 
7,0 14,4 5,2 30,7 0,8 97 0,47 13,91 16,19 6,14 1,46 1,18 4,14 5,7 5,5 
7,1 12;8 3,7 36,6 0,2 99 0,35 13,09 17,46 5,93 1,27 1,04 4,62 5,9 5,7 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

Al+3 Acidez T % 100A;+3 100AI+3 
Na+ 51 52 trocável T Mat. coloidal 

Ai+3+51 A1+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,03 1,14 0,94 0,1 7,58 3,90 8,72 5,04 52 30 13 22 8 10 
0,03 0,03 0,89 0,74 o 4,63 1,74 5,42 2,63 24 12 16 34 o o 
0,03 0,02 1,14 0,89 o 4,18 1,57 5,32 2,71 23 12 21 42 o o 
0,02 0,01 0,74 0,61 o 3,12 1,69 3,86 2,43 19 12 19 30 o o 
0,03 0,01 0,74 0,61 o 3,10 2,07 3,84 2,81 16 12 19 26 o o 

0,03 0,02 1,45 1,20 0,6 13,68 9,08 15,13 10,53 61 36 10 14 29 33 
0,02 0,01 0,74 0,60 1.2 11,24 7,38 11,98 8, 12• 46 31 6 9 61 67 
0,03 0,01 0,62 0,63 0.4 7,68 5,99 8,20 6,61 24 20 8 9 39 43 
0,02 0,01 0,67 0,64 0,1 5,13 3,43 5,80 4,10 16 11 12 16 13 14 
0,07 0,04 0,72 0,63 0,1 5,10 2,92 5,82 3,64 15 10 12 20 12 14 
0,08 0,06 0,79 0,67 0.4 4,68 2,04 5,37 2,83 15 8 15 28 33 37 
0,07 0,04 0,79 0,68 0.7 5,04 2,31 6,83 3,10 17 9 14 25 47 51 

-
0,01 0,01 0,48 0,36 0,1 6,13 3,12 5,61 3,60 27 17 9 13 17 22 
0,01 0,01 0,43 0,32 0,1 4,61 2,75 4,94 3,18 22 14 9 14 18 24 
0,03 0.02 0,56 0,36 o 3,68 2,55 4,23 3,10 16 12 13 18 o o 
0,01 0,01 0,55 0,38 o 3.12 1,93 3,67 2.48 12 8 15 22 o o 
0,01 0,01 0,41 0,37 o 3,61 1,75 3,92 2,16 11 6 10 19 o o 
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TABELA 3.1 - Continuação 

'';ORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PAOT. Areia Areia grossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO No LAB Sim bolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 mm 

mm mm mm mm mm mm 

PV d 6686 A1 0-15 o o 4,2 7,1 33,5 17,3 26,1 38,2 32,9 
Tb 6687 A3 -30 o o 4,3 5,3 29,3 14.4 26,5 34,1 29,1 
méd 221 6688 B21 -60 o o 4,5 5,0 23,7 10,8 19,3 32,9 26,2 
10'42'S 6689 622 -90 o o 5,5 4,0 23,9 10,3 20,5 33,8 25,3 
48°10'WGr 6690 623 -150 o o 4,5 4,8 22,3 10,0 18,6 35,2 27,0 

se d c/B 
6733 A1cn 0-10 o 34,6 2,9 3,5 20,5 8,5 62,7 69,9 65,7 

textura I 
6734 A3cn -40 o 34,6 2,3 2,6 18,6 7.4 62,6 68,1 62,5 

Tb 222 6735 Bl cn -65 o 25,6 2,6 2,7 16,0 6,8 56,8 68,2 61,8 
aren. 

6736 B2cn -100 8,2 51,5 4,2 3,5 21,0 7,4 53,5 61,6 54,6 
10°21'S 
48°02'WGr 

6433 A1 0-10 o o o 1,5 24,0 16,4 25,3 30,0 24,5 
LE a 6434 A3 -30 o o o 1,9 18.4 12.7 20,3 27,7 23,6 
arg 6435 621 50 o o o 2.4 18,9 12,3 19,0 24,8 20,5 
11 °20'S 226 6436 822 -80 o o o <,2 16,2 10,3 17,1 25,8 20,7 
52°41'WGr 6437 823 -110 o o o 1,9 16,9 10,7 20,3 29,0 22.4 

6438 63 -140 o o 0,4 2,1 17,3 11,0 18,6 31,2 24,0 

PV d 6255 A 0-25 o o o 0,9 31,7 23,1 49,0 60,0 53,6 

Tb ab 6256 B1 -50 o o o 0.4 25,1 15,5 49,7 59,2 54,0 

aren /méd 227 6257 821 -80 o o 0,2 0,1 23,0 14,7 45,2 59,0 51,2 

11 o 17'S 6258 822 140 o o 0,1 0,8 20,0 11 8 47,8 62,0 56,0 

52°21'WGr 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. BONA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+2 K+ LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 

% 
NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

PV d 6686 o 2,2 O, 15 3,74 15 0.46 0,37 0.40 0,34 0,0~ 0,07 
Tb 6687 o 1.4 0,09 2,38 16 O, 19 o, 18 0,10 0,06 0,05 0,05 
méd 221 6688 o 1,1 0,08 1,87 14 0,23 O, 18 0,10 0,08 0,03 0,03 
10°42'5 6689 o 0,8 0,06 1,36 13 O, 14 0,10 0,08 0,04 0,03 0,02 
48°10'WGr 6690 o 0,7 0,05 1,19 14 0,11 0,10 0,09 0,08 0,03 0,02 

se d c/B 6733 o 0,8 0,06 1,36 13 0,35 0,23 o, 17 o, 10 0,04 0,02 
textura I 6734 o 0,6 0,04 1,02 15 0,20 o; 18 0,05 0,04 0,04 0,01 
Tb 222 6735 o 0,5 0,03 0,85 17 O, 16 O, 14 0,04 0,03 0,03 0,01 
aren 6736 o 0,4 0,03 0,68 13 o, 15 O, 13 0,05 0,04 0,03 0,01 
10°21'5 
48°02'WGr 

6433 o 2,3 0,20 3,97 12 0,12 o, 12 0,06 0,06 0,05 0,03 
LE a 6434 o 1,1 0,07 1,90 16 0,11 O, 11 0,07 0,06 0,02 0,01 
arg 226 6435 o 0,9 0,06 1,55 15 0,15 0,10 0,05 0,04 0,03 0,01 
11 °20'S 6436 o 0,8 0,05 1,38 16 O, 16 0,13 0,04 0,04 0,02 0,01 
52°41'WGr. 6437 o 0,8 0,04 1,38 20 0,20 0,15 0,03 0,03 0,01 0,01 

64~8 o 0,7 0,04 1,21 18 0,22 0,20 0,04 0,04 0,01 0,01 

PV d 6255 o 0,9 0,07 1,55 13 1,00 0,98 0,70 0,50 0,09 0,10 
Tb ab 227 6256 o 0,2 0,02 0,34 10 O, 18 o, 13 0,10 0,06 0,03 0,04 
aren /méd 6257 o O, 1 0,01 0,17 10 0,14 O, 12 0,06 0,04 0.01 0,02 
11 °17'5 6258 o 0,1 0,01 O, 17 10 O, 12 O, 10 0,03 0,03 0,01 0,01 
62 °21 'WGr. 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04 % pH(1:1) 

GRAU SILTE 
Areia mui- Sllte (0,06-

to fina A1~lla ARGILA DE 0,002) AI203 'FLOCU· Kl Kr 
<o:oo2 NATURAL LAÇÃO 

-- 8102 AI203 Fa203 Fa203 
H20 KCI 

ARGILA 
0,1-0,06 0,06-0,002 0,02-0,002 mm % 

% 
mm mm mm 

11,7 21,0 16,7 12,6 2,0 84 1,67 4,70 18,76 7,89 0,42 0,33 3,73 4,5 4,4 
7,9 16,2 11,2 25.4 6,9 73 0,64 6,04 19,27 9,06 0.44 0,34 3,34 4,9 4,8 

10,3 20,1 13.4 30,(, 2,6 92 0,67 6,96 23,07 11,04 0,61 0,39 3,28 6,2 6,3 
8,9 22,3 13,8 28,5 o 100 0,78 7,07 24,63 10,44 0.49 0,39 3,69 6,6 6,6 

11,4 22,1 13,9 28,6 0,6 98 0,77 6,89 23,20 10.44 0,60 0,39 3,49 6,1 5,9 

8,6 8,0 3,8 6,8 0,3 96 1,38 4,4 4,4 
6,2 9,6 4,0 9,3 0,4 96 1.03 4,9 4,6 
8,9 10,2 3,8 12,0 0,7 94 0,86 6,0 4,7 
7,0 10,8 3,8 13.6 1,2 91 0,79 6,7 5,1 

5,3 11,3 6,8 40,2 3,7 91 0,28 4,1 4,1 
7,1 9,4 5,3 48,6 6,6 87 0,19 4,8 4,6 
6,6 8,8 4,6 61,8 6,8 89 0,17 6,0 4,6 
7,3 9,1 4,0 64,0 4,6 91 0,17 6,3 4,6 
6,4 10,9 4,3 49,8 11,8 76 0,26 6,4 4,6 
9,2 13,0 6,8 46,7 5,7 88 0,28 6,4 4,7 

12,3 9,3 2,9 6,4 1.4 74 1,72 4,4 4,1 
13,5 7,8 2,6 13,1 4,3 67 0,60 5,6 4,6 
14,0 11,6 3,8 14,2 6,2 63 0,82 6,9 4,9 
16,6 9,2 3,2 14,8 0,9 94 0,62 6,6 6,3 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g v 
Al+3 Acidez T % 

100Ai+ 3 100Ai+3 Na+ S1 S2 trocêvel T Mat. cololdal 
Ai+3.,.s1 Ai+3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,04 1.00 0,82 0,1 10,12 6,18 11,12 6,18 88 49 9 16 9 11 
0,02 0,02 0,36 0,31 0,1 7,63 3,82 7,89 4,18 31 16 6 9 21 24 
0,02 0,02 0,38 0,31 0,1 6,18 3,04 6,66 3.42 22 11 6 11 20 24 
0,04 0,03 0,29 0,19 0,1 6,24 2,92 6,63 3,21 19 11 6 9 26 34 
0,02 0,02 0,26 0,22 o 4,38 2,96 4,63 3,20 16 11 6 8 o o 

0,03 0,02 0,59 0,37 0,2 6,68 2,59 6,17 3,18 106 66 10 19 26 36 
0,01 0,01 0,30 0,24 0,2 5,14 2,76 6,44 3,06 68 33 6 10 40 46 
0,01 0,01 0,24 0,19 0,1 4,13 2,69 4,37 2.83 36 24 6 8 29 34 
0,01 0,01 0,24 0,19 0,1 4,64 2,80 4,88 3,04 36 22 5 8, 29 34 

0,04 0,02 0,27 0,23 0,6 11,64 6,94 11,81 6,21 29 15 2 4 69 72 
0,01 0,02 0,21 0,20 0,3 8,63 4,22 8,84 4.43 18 é 2 6 69 60 
0,03 0,01 0,26 0,16 0,3 8,00 4.46 8,26 4.71 16 9 3 6 64 66 
0,02 0,01 0,24 0,19 0,3 8,60 4,80 8,74 5,04 16 9 3 6 66 61 
0,01 0,01 0,26 0,20 0,2 7,61 4,76 7,76 6,00 16 10 3 6 44 50 
0,06 0,01 0,32 0,26 0,1 6,18 4,70 6,60 6,02 14 11 6 6 24 28 

0,06 0,03 1,86 1,61 o 3,61 1,26 6,36 3,10 99 67 36 60 o o 
0,06 0,01 0,36 0,24 0,1 2,08 1,06 2,44 1.42 19 11 16 26 22 29 
0,06 0,04 0,26 0,22 o 1,66 1,06 1,82 1.31 13 9 14 20 o o 
0,06 0,03 0,21 0,17 o 1,61 0,81 1,72 1,02 12 7 12 21 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT Areia Areia grossa Areia fina 
Calhau Cascalho Areia 

LOCALIZAÇÃO No LAB Slmbolo Prol muito 
em 20-2 2-0,2 grossa média 

em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

LV d 6259 A1 o 15 o o 0,5 3,1 29,5 18,5 31,2 50,8 33,2 
nrq 6260 IIA3 30 o o 1 ,O 2,5 24,8 14,5 29,0 32.4 28 4 
11 '28'S 228 6261 1181 -60 o o I 0,5 2,0 20,0 12,3 23,8 29,9 25,0 
52'20'WGr 6262 1182 -120 o o 1,0 2,3 17,9 11,0 24,0 31' 1 28,0 

6263 1183 170 o o 0,8 2,7 19,6 11,8 24,0 33,0 28,5 

LV d 6274 A1 0-10 o o 

I 

1,0 3,1 31,3 18,3 36 7 39,3 34,3 
arg 6275 A3 -20 o o 1.7 3,5 28,2 16,6 29,2 37,0 32,5 
11 '55'S 229 6276 81 -50 o o 1,5 2,5 25,0 14 3 30,1 33,7 30,0 
52 '05'WGr 6277 821 -90 o o 1,5 2,6 23,1 14,1 26,8 34.7 30,8 

6278 822 150 o o 1,5 3,1 25,1 13,7 29,2 33,5 29,1 

LV epia 6618 A1 0-10 o o 0,8 O, 7 6,2 2,4 37,9 77.4 69,8 
méd. 6619 A3 -30 o o 0,5 0,3 6,0 2,5 52.4 80,5 77,9 

11 '01'S 230 6620 81 60 o o 0.4 0,5 6,1 1,9 50,1 77.4 71,1 
52'04'WGr 6621 821 100 o o 0,2 0,3 4,3 1 '7 44,2 76,5 69,2 

6622 822 130 o o 0.7 J,3 5,7 1,7 42,7 73,6 65.4 

LV f:pia 6269 A1 0-15 o o 0.4 4,1 36,9 25,1 31,8 34,5 31,1 
méd 6270 A3 -40 o o 0,5 3,1 30,6 19,9 30,6 38,6 31 '1 \ 11 '54 s 231 6271 81 -60 o o 0,5 2,5 31,7 20,1 30,2 30,9 26,6 
51'56'WGr 6272 821 -110 o o 0,5 3,5 29,6 19,2 28,9 32,5 29,0 

6273 822 -160 o o 0,7 2,7 32,5 18,2 33,0 31,1 27,6 

CAR-
SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO ca+2 Mg+2 LOCALIZAÇÃO No LA8 TOS % % % C/N K+ 

% 
NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH4 0Ac HCI 

LV d 6259 o 4,2 0,31 7,24 14 6,00 4.72 3,00 2,10 0,32 O, 19 
arg 6260 o 1,7 0,10 2,93 17 0,60 0,50 O, 15 O, 10 0,07 0,08 
11 '28'S 228 6261 o 0,6 0,04 1,03 15 0,30 0,30 O, 12 O, 12 0,01 0,01 
52' 20'WGr 6262 o 0.4 0,03 0,69 13 0,28 0,22 0,10 O, 11 0,01 0,01 

6263 o 0,3 0,02 0,52 15 0,24 O, 18 O, 10 0,08 0,01 0,01 

LV d 6274 o 1,8 O, 12 3,10 15 1,24 0,96 0,96 0,80 0,08 O, 10 
arg 6275 o 0,9 0,08 1,55 12 0,30 0,20 O, 10 0,08 0,04 0,05 
11 '55'S 229 6276 o 0,5 0,04 0,86 13 O, 18 O, 15 0,02 0,02 0,02 0,01 
52'05'WGr 6277 o 0,4 0,03 0,69 13 O, 12 O, 12 0,03 0,01 0,01 0,01 

6278 o 0,3 0,03 0,52 10 0,20 O, 12 0,05 0,02 0,01 0,01 

LV epia 6618 o 2,5 0,22 4,25 17 0,30 0,24 O, 12 0,10 0,37 0,32 
méd 6619 o 0,7 0,07 1,19 10 O, 12 0,09 0,08 0,06 O, 12 0,07 
11 '01'S 230 6620 o 0,5 0,05 0,85 10 O, 18 0,10 0,03 0,03 0,09 0,05 
52'04'WGr 6621 o 0.4 0,04 0,68 10 O, 18 O, 12 0,02 0,02 0,06 0,03 

6622 o 0,3 0,03 0,51 10 0,20 O, 12 0,02 0,02 0,06 0,03 

LV epia 6269 o 2,3 O, 16 3,96 14 O, 12 O, 10 0,02 0,02 0,07 0,08 
méd 6270 o 0,7 0,06 1,21 12 O, 13 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 
11 '54'S 231 6271 o 0,3 o 03 0,52 10 O, 10 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 
51 '56'WGr 6272 o 0,2 0,02 0,34 10 0,10 0,08 0,04 0,04 0,01 0,01 

6273 o 0,2 0,02 0,34 10 0,11 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 
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Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pHI1:1) 
GRAU SILTE 

Areia mui- S\lta DE 10,06-
to fina Argila ARGILA 

FLOCU- 0,002) AI203 
NATURAL -- Kl Kr 

<0,002 
% LAÇÃO ARGILA 5102 AI203 Fa2o3 Fa2o3 

H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 
mm mm mm 

9.4 30,5 12,9 6,8 3,8 44 4,49 5,8 5,3 
6,2 9.4 5.4 37,4 7.2 81 0,25 4,3 4,1 
6,4 8,8 3,9 46.2 5,3 89 0,19 4,8 4.4 
7,6 7.8 4,7 46.3 0,6 99 0,17 4,7 4.6 
8,8 9,3 4,8 42,6 0,7 9à 0,22 5,0 4,8 

6.5 13,7 8,7 20,7 3,1 85 0,66 4,8 4.4 

9,7 9,2 4,7 30,1 4,9 84 0,30 4,2 4,1 

6,6 7.4 3,7 37,6 6,6 82 O.!lO 4,8 4,5 

8.9 7,4 3,5 38,7 0,2 99 0,19 4,7 4,6 

6,7 7,9 3,5 37.9 0,2 99 0,20 4,7 4,8 

34,2 13.4 5,8 10,6 1,5 86 1,26 4,6 3,7 

28.2 5,9 3,3 10,2 1,3 87 0,58 4,3 4,2 

24,3 9,9 3,6 12,9 1,9 85 0,77 5,0 4,5 

27,1 11,7 4.4 14,8 2,6 82 0,79 5,5 4,6 

25.7 12.4 4,2 16,5 2,5 85 0,76 5.4 4.8 

6.6 9,5 6,1 22,5 3,7 84 0.42 4,0 3,7 

7,6 10,0 2,5 28,3 10,6 62 0,35 4,6 4,2 

5,0 7,3 3,0 34.4 5,9 83 0,21 5,2 4,5 

6,5 6,6 3,1 34,8 0,3 99 0,19 5,2 4,8 

5.5 8,7 5,2 31,2 0,1 99 0,28 5,0 4,9 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 
v 

Ai+3 Acidez T % 
100AI+3 100AI+3 Na+ 51 S2 T trocével Mat. cololdal 
AI+3+S1 Ai+3+S2 

NH40Ac HCI NH4 0Ac KCia HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8· pH7 pH8 pH7 

0,09 0,04 9.41 7.05 o 14,28 4,30 23,69 13,71 349 202 40 68 o o 
0,07 0,02 0,89 0,70 0,5 10,16 5.21 11,05 6,10 30 16 8 15 36 42 
0,05 0,02 0.48 0,45 0,5 7,32 3,04 7,80 3,52 17 8 6 14 51 53 
0,05 0,02 0.44 0,46 0,2 5,56 2.49 6,00 2,93 13 6 7 15 31 30 
0,05 0,01 0.40 0,28 0,1 5,61 2.42 6,01 2.82 14 7 7 14 20 26 

0,07 0,03 2,35 1,89 0,1 10,58 4,77 12,93 7,12 62 34 18 33 4 5 
0,04 0,03 0.48 0,36 0,7 8,18 3,55 8,66 4,03 29 13 6 12 59 66 
0,05 0,03 0,27 0,21 0,2 5,13 2.44 5.40 2,71 14 7 5 10 43 49 
0,05 0,03 0,21 0,17 0,2 4,52 2.42 4,73 2,63 12 7 4 8 49 54 
0,05 0,03 0,31 0,18 0,1 4,51 1,79 4.82 2,10 13 6 6 15 24 36 

0,08 0,06 0,87 0,72 1,5 19,32 13,54 20,19 14.41 190 136 4 6 63 68 
0,07 0,04 0,39 0,26 0.6 4,53 2,24 4,92 2,63 48 26 8 15 60 70 
0,07 0,04 0,37 0,22 0,2 4,08 2,54 4,45 2,91 34 23 8 13 35 48 
0,07 0,04 0,33 0,21 o 4,13 1,89 4.46 2.22 30 15 7 15 o o 
0,07 0,04 0,35 0,21 o 2,58 1,58 2,93 1,93 18 12 12 18 o o 

0,06 0,04 0,31 0,24 1,0 12.18 7,01 12.49 7,32 56 33 2 4 76 81 
0,05 0,03 0,22 0.1!\ 0,4 6,32 3,09 6,54 3,31 23 12 3 7 65 73 
0,05 0,03 0,18 0,13 o 4,54 2,45 4,72 2,63 14 8 4 7 o o 
0,05 0,02 0,20 0,15 o 4,12 2.11 4,32 2,31 12 7 5 9 o o 
0,04 0,02 0,19 0,11 o 3,51 1,81 3,70 2,00 12 6 5 10 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT Areia Areia grossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N' LA8 Prof Calhau Cascalho muito 
Slmbolo 20 2 2 0,2 média 

em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2 0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2 0,05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

LV d 6623 A1 0-10 o o 0,3 0,5 12,9 5,8 42,7 63,3 52,3 

méd. 6624 A3 -25 o o 0,6 0,3 10,2 4,3 40,1 60,9 52,7 

11 '24'S 232 6625 81 -50 o o 0,5 0,3 8,0 3,9 36,3 58,8 50,8 

51'51'WGr. 6626 821 -110 o o 0,3 0,4 4,8 2,3 22,7 58,9 46,3 
6627 822 -170 o o 0,7 0,3 7,1 3,3 28,0 57,7 47,1 

LE d 6264 A1 0-20 o o 0,4 1,0 35,6 23,6 43,3 52,6 41,8 
pod. 6265 A3 -50 o o o 1,2 31,8 19,9 40,0 41,1 37,1 
méd 233 6266 821 -90 o o o 1,9 24,8 16,2 32,9 42,2 37,7 
11 '44'S 6267 822 -140 o o o 1,4 27,8 16,8 36,4 39,1 35,6 
51 '49'WGr. 6268 823 -170 o o 0,1 1,4 29,3 17,6 35,9 37,8 33,6 

LV d 6206 A 0-15 o o 1,4 0,2 5,0 1,3 36,8 70,0 58,3 
méd./méd. 6207 81 -45 o o 1,5 0,5 5,3 1,5 32,3 09,3 57,9 
:'1"'0850 234 6208 821 100 o o 2,0 0,5 5,5 1 ,O 34,6 67,0 58,1 
11 '31'S 6209 822 -140 o o 2,4 0,5 5, 7 1,1 29,2 67,5 51,0 
51 '42'WGr. 6210 823 -160 o 55,0 7,6 1,3 12,3 1,6 28,2 61,5 49,1 

AO d 6211 A o 20 o o O, 1 0,4 18,6 11,5 46,8 74,1 68.0 
11 '16'S 6212 C1 -80 o o 0,1 0,3 15,0 9,1 41,5 75,7 51,6 
51 '42'WGr 235 6213 C2 -150 o o 0,1 0,2 20,6 12,2 49,7 71 ,O 62,1 

6214 C3 -220 o o 0,1 0,3 20,5 14,0 42,0 70,2 55,9 

CAR 
SOLO PERFIL PROT 80NA c N MO C/N Ca + 2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N' LA8 TOS % % % 
% 

NH 40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

LV d 6623 0' 3,7 0,30 6,29 12 8.05 7,04 2,85 2,59 0,54 0,50 
méd 6624 o 1,1 0,10 1,87 11 1,26 1 '12 0,61 0,51 0,24 0,23 
11 '24'S 232 6625 o 0,6 0,06 1,02 10 0,55 0,45 0,60 0,60 0,24 0,20 
51 '51'WGr 6626 o 0,6 0,05 1,02 12 0,52 0,50 0,70 0,41 0,36 0,32 

6627 o 0,5 0,04 0,85 13 0,35 0,30 0,40 0,37 O, 18 O, 16 

LE d 6264 o 2, 7 0,21 4,65 13 2,45 2,12 1,00 1,00 0,38 0,39 
pod 6265 o 0,7 0,06 1,21 12 1,00 0,90 0,52 0,20 0,03 0,06 
méd 233 6266 o 0,3 0,03 0,52 10 0,30 0,28 0,08 0,08 0,01 0,01 
11 '44'S 6267 o 0,2 0,02 0,34 10 O, 15 0,16 0,06 0,06 0,01 0,01 
51'49'WGr 6268 o 0,2 0,02 0,34 10 O, 12 0,15 0,04 0,06 0,01 0,01 

LV d 6206 o 0,7 0,07 1,21 10 0,50 0,38 I 0,10 0,10 0,08 0,10 
méd./méd 6207 o 0,5 0,05 0,86 10 0,28 0.20 I O, 12 0,06 0,11 O, 13 
mcasc. 234 6208 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 O, 14 O, 15 0,08 O, 14 O, 16 
11 '31'S 6209 o 0,3 0,03 0,52 10 0,28 o. 13 0,12 0,07 0,07 0,08 
51 '42'WGr. 6210 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 O, 12 o, 13 0,06 0,07 0,07 

6211 o 1,0 0,07 1,72 14 0,65 0,50 0,05 O, 12 0,05 0,06 

AOd 
235 6212 o 0,2 0,02 0,34 10 0,18 o, 16 0,02 0,06 0,01 0,01 

11 '16'S 
6213 o 0,1 0,01 O, 17 10 0,18 0,12 0,02 0,04 0,02 0,01 

51 '42'WGr 
6214 o O, 1 0,01 O, 17 10 0,24 0,10 0,06 0,03 0,01 0,01 

352/PEDOLOGIA 



Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04 % pH(1:1) 

GRAU SILTE 
Areia mui- Silte DE (0,06-

to fina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

< 0,002 NATURAL 
LAÇÃO -- SI02 AI203 Fa203 

Kl Kr 
H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02j0,002 mm % 
% 

ARGILA Fa203 

mm mm mm 

15,9 20,8 9,8 14,0 2,1 85 1,49 8,27 6,65 3,05 2,53 1,88 2,86 4,5 4,3 
17,6 14,1 5,9 23,0 1,2 95 0,61 7.28 9.48 4,58 1,31 1,00 ~.25 4,8 4,5 
"17,8 12,9 4,9 28,3 2,6 91 0,46 7,83 10,93 5,10 1,22 0,94 3,36 5,0 4,5 
25,4 18,7 6,1 30,2 1,0 97 0,62 9,71 12,03 6,49 1,37 1,02 2,91 5.2 4,8 
21,9 16,5 5,9 29,3 1.4 95 0,56 8,16 12,49 6,55 1,11 0,83 3,00 5,3 5.3 

9,1 18,7 7,9 3,9 2,3 41 4,79 5,2 4,8 
7,8 7,0 3,0 24,1 5,3 78 0,29 4,4 4,1 

11,5 7,1 2,6 30,4 7,6 75 0,23 5.2 4,7 
8,8 6,5 3,0 30,1 0,2 99 0,22 5,4 4,7 
8,0 7,1 2;9 30,0 0,3 99 0,24 5,3 4,9 

23,6 19,6 7,9 17,1 2,6 85 1,15 6,0 4,7 
27,4 15,3 3,9 21,6 2,7 87 0,71 5,2 4,7 
26,6 12,7 3,8 23,7 2,6 89 0,54 5,5 4,0 
23,6 22,0 6,5 21,3 3,7 83 1,03 5,5 5,5 
22,7 18,2 5,8 20,4 0,5 98 0,89 6,7 5,9 

27,8 8,9 2,8 4,5 0,8 82 1,98 4,4 4,3 
15,6 25.7 1,6 7,7 1,4 82 3,34 5,1 4.4 
20,5 10,8 1,9 6,5 1,2 82 1,66 5,2 4.4 
20,0 16,1 1,8 7,5 2,6 66 2,15 5,5 4,6 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

Al+3 Acidez T % 
100AI+3 100AI+3 Na+ S1 S2 T trocâvel Mat. cololdal 
AI+3+S1 AI+3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,13 0,08 11,67 10,21 0,2 20,16 9,57 31,73 21,14 227 151 36 55 1 2 
0,07 0,05 2,18 1,91 0,2 9,63 4,45 11,81 6,63 51 29 18 33 8 10 
0,07 0,05 1.46 1,30 0,2 8,13 4,64 9.59 6,10 34 22 16 24 12 15 
0,08 0,04 1,66 1.21 0,2 7,08 3,b7 8,74 6,23 29 17 19 32 10 16 
0,07 0,04 1,00 0,8 0,1 5,64 3,62 6,54 4,62 22 16 15 22 9 11 

0,09 0,03 3,92 3,Õ4 o 12,16 6,11 16,08 9,03 412 232 24 43 o o 
0,06 0,02 1,60 1,18 0,5 6,31 1,61 7,91 3,21 33 13 20 50 24 30 
0,06 0,02 0,36 0,39 0,2 3,58 1,85 3,94 2,21 13 7 9 16 36 34 
0,05 0,02 0,27 0,25 o 4,18 1,73 4,45 2,00 15 7 6 14 o o 
0,06 0,02 0,23 0,24 o 2,63 1,87 2,76 2,10 9 7 8 11 o o 

0,03 0,02 0,71 0,60 0,1 6,63 3,60 - 6,24 4,31 36 25 11 16 12 14 
0,03 0,02 0,64 0,41 0,1 6,68 3,64 6,12 4,08 28 19 9 13 16 20 
0,02 0,01 0,61 0,39 o 5,10 3,69 5,61 4,10 24 17 9 12 o o 
0,02 0,01 0,49 0,29 o 4,53 2,73 6,02 3,22 24 15 10 16 o o 
0,02 0,02 0.64 0,27 o 3,62 3,07 4,06 3,61 20 18 13 15 o o 

0,03 0,02 0,78 0,70 0,1 4,61 2,22 5,39 3,00 120 67 14 26 11 13 
0,03 0,02 0,24 0,26 0,1 2,63 1,58 2,77 1,82 36 24 9 13 29 29 
0,03 0,02 0,25 0,19 0,1 2,10 1,48 2,36 1,73 36 27 11 14 29 34 
0,02 0,01 0,33 0,16 o 1,00 0,50 1,33 0,83 18 11 25 40 o o 
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TABELA 3 I - Continuaçlo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT; Areia Areia grossa Ar.eia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N.' LAB Pro f Calhau Cascalho muito m$Ciia Slmbolo 20-2 2-0.2 em grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2 0.05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

LV d 6279 A1 0-15 o o 0,1 1.2 33,3 23,1 40,6 47,2 40,9 
méd 6280 A3 -35 o o o 0,8 31,5 19,2 46,1 44,9 39,5 
11'69'S 236 6281 81 -65 o o 0,4 1,0 30,5 19,9 40,6 42,0 38,1 
51'42'WGr 6282 821 -90 o o 0,5 1.2 30,4 17,9 38,7 38,9 35,1 

6283 822 -130 o' o 0,2 1,1 25,7 17,0 36,0 42.3 38 o 
6284 823 -170 o o 0,5 1,1 28,0 16,9 36,3 38,1 34,3 

PV d 6237 A1 0-10 o o 0,1 3,3 6,5 2,3 13,1 68,9 44,7 
Tb endocn 6238 A3 -25 o o 0,1 3,4 7,2 2,7 19,3 62,8 40 5 
méd 238 6239 81 -50 o o o 3,0 5,5 2,0 9,1 60.3 32,7 
11'42'S 6240 82cn -110 12.2 75,7 0,5 2,2 4,6 1.4 11,5 60,7 34,4 
51'21'WGr 

se a c/B 6229 Acn 0-10 o 10,6 0,1 0,9 3,1 1.4 28,6 78,5 59,6 
câmbico 6230 18)1cn -40 10,6 71,1 1,9 1,6 5,9 1,7 24,6 75,1 54,0 
Tb méd. 240 6231 i8)2cn -70 o 88,1 1,0 2.1 5,0 1,6 15,2 70,8 46,6 
11 '33'S 
49'57'WGr 

PV d 6578 A1 0-10 o o 0,1 0,1 1,3 0,4 39,8 88,0 80,2 
Tb cn 6579 A3 -25 o o 0,1 0,1 1,3 0,3 35,4 84,0 73,6 
aren /méd 242 6580 81 -50 o o o 0,1 1,1 0,3 35,5 76,0 64,3 
11'14'S 6581 821 -80 o o o o 0,5 0,1 24,8 76,0 61,0 
60'52'WGr 6582 822cn -110 10,9 33,6 0,5 0,2 1.5 0,3 26,9 74,3 56,5 

CAR- l SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO C/N Ca + 2 Mg+2 K+ 
LOCALIZAÇÃO N • LAB TOS % % % 

% 
NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

6279 o 1,2 0.10 2,07 12 3,00 1,72 1,00 0,94 0,28 0,19 

LV d 6280 o 1,0 0,07 1,72 14 0,46 0,40 0,13 0,32 0,24 0,18 

méd 236 6281 o 0,5 0,04 0,86 13 0,22 0,18 0,08 0,06 0,04 0,05 

11'59'S 6282 o 0,3 0,03 0,52 10 0,15 0,12 0,05 0,04 0,04 0,02 

51'42'WGr 6283 o 0,2 0,02 0,34 10 0,12 0,10 0,04 0,05 0,01 0,01 
6284 o 0,1 0,01 0,17 10 0,10 0,08 0,04 0,04 0,01 0,05 

PV d 6237 o 1,0 0,07 1,72 14 1,32 1,08 0,53 0,43 0,23 0.20 
Tb endocn 6238 o 1,0 0,06 1,72 17 0,50 0.42 0,10 0,10 0,08 0,07 
méd 238 6239 o 0,5 0,04 0.86 13 0,35 0,25 0,05 0,06 0,03 0,03 
11'42'S 6240 o 0,4 0,03 0,69 13 0,24 0,20 0,06 0,07 0,03 0.03 
51'21'WGr 

se a c/8 6229 o 1.0 0,07 1,72 14 0,22 0,18 0,04 0,06 0,06 0.06 
cambico 240 6230 o 0,8 0,06 1,38 13 0,20 0,12 0,04 0,04 0,04 0.03 
Tb méd 6231 o 0,3 0,03 0,52 10 O, 15 0,10 0,05 0,03 0,01 0.02 
11'33'5 
~9'57'WGr 

PV d 6578 o 0,5 0,05 0,86 10 0.48 0,46 0,12 0,12 0,09 0.07 
Tb cn 6579 o 0,7 0,05 1,20 14 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0.04 
aren /méd 242 6580 o 0,3 0,03 0,51 10 0,32 0,25 0,15 0,10 0.03 0.03 
11'14'S 6581 o 0,1 0,02 0,17 5 0,20 0,18 O, 12 0,12 0,02 0.02 
50'5-2'WGr 6582 o 0.1 0,01 O, 17 10 0,22 0,20 0,10 0,15 0,03 0,03 
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Lab.: 5UDE5UL 

ATAQUE POR H2504% pH11:1l 

GRAU 51LTE 
Areia mui· 5ilte DE 10,05· 

to fina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) Al203 

NATURAL --- Ki Kr ---< 0,002 LAÇÃO 5i02 AI2D3 Fe 2o3 H20 KCI 
% ARGILA Fe203 0,1-0,05 0,06-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm *' mm 

9,2 15,9 9,6 9,9 3.2 68 1,61 5,4 4.9 
4,9 8,9 3,5 20,1 4,3 79 0,44 5,3 4.5 
6,7 5,6 1,7 25.8 4.3 83 0.22 4,7 4,3 
7,2 5,6 1,8 28,9 4,9 83 O, 19 4,9 4.5 

10,4 6,0 1,7 30,3 4,1 86 0.20 5,6 4,9 
7,5 6,0 2.2 31,7 0,5 98 0,19 5,7 5.2 

32,4 31,9 7,7 16,9 4,5 73 1,89 5,0 4.5 
22,2 31,1 8,8 21,2 3,9 82 1.47 5,3 4.3 
24.1 34,1 6,5 27,7 3,8 86 1,23 5,6 4.4 
23,4 32,3 6,0 32.3 5.8 82 1.00 5,9 4,6 

31,7 25,9 7,0 11.4 2,3 ao 2,27 4,0 4,2 
30,2 28,9 7,8 11,2 2,3 79 2.58 6,1 4,5 
31,7 32,8 8,6 15,6 3,2 79 2.10 5,4 4.4 

41,1 12,9 5.1 5.6 2,1 63 2,30 3,53 2,67 0,83 2,25 1,88 5,05 4,5 4,2 
39,0 16,0 5,6 9,1 2.4 74 1,75 5,85 4,28 1,19 2,32 1,97 5.65 5,3 4,3 
29,5 19,5 7.8 15,1 3,1 79 1,29 5,96 6,24 1.42 1,62 1.42 6,90 6,5 4.4 
36,6 21 '1 6.1 17.4 2,1 88 1,21 6,51 7,34 1,80 1,51 1,30 6,40 5,5 4.4 
30,1 24,4 6.6 17,6 3,3 81 1,38 6,51 7,59 1,39 1.46 1,31 8,57 5,5 4,5 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

AI+ 3 Acidez T % 100A1+3 100AI+3 Na+ 51 52 trocével T Mat. coloidal 
Al+3+51 A1+3+ 52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

'•'·'•I <i 

0,07 0,03 4,35 2,88 o 7,53 1.47 11,88 5,82 120 59 37 75 o o 
0,05 0,03 0,88 0,93 0,2 6,62 3.03 7,50 3,91 37 19 12 22 19 18 
0,05 0,02 0,39 0,31 0,4 5,18 2,23 5,57 2,62 22 10 7 15 61 56 
0,06 0,02 0,30 0,20 0,2 4,53 1,90 4,83 2,20 17 8 6 14 40 50 
0,05 0,01 0,22 0,17 o 3,18 1,71 3,40 1,93 11 6 6 11 o o 
0,05 0,01 0,20 0,20 o 3,62 1,64 3,82 1,84 12 6 5 11 o o 

.. 
0,06 0,01 2,14 1,72 o 6,18 2,96 8,32 5,10 49 30 26 42 o o 
0,04 0,01 0,72 0,60 0,5 6,53 5,28 7,25 6,00 34 28 10 12 41 45 
0,03 0,02 0.46 0,36 0,3 5,12 3,44 5,58 3,90 20 14 8 12 39 43 
0,03 0,02 0,36 0,32 0,2 5.40 3,76 5,76 4,12 18 13 6 9 36 38 

0,02 0,06 0,34 0,36 0.4 7,51 4,86 7,85 5,20 69 46 4 6 54 53 
0,03 0,01 0,31 0,20 o.~ 5,10 4,09 5,41 4.40 48 39 6 7 56 67 
0,02 0,01 0,23 0,16 0,2 4,08 3,07 4,31 3,30 28 21 5 7 47 56 

0,04 0,01 0,73 0,66 0,2 4,03 2,37 4,76 3,10 85 55 15 24 21 23 
0,02 0,02 0,22 0,21 0,4 4,54 2,62 4,76 2,84 52 31 5 8 64 66 
0,03, 0,01 0.53 0,39 0,3 2,64 1,68 3,17 2,21 21 15 17 24 36 43 
0,02 0,01 0,36 0,33 0,3 2,10 1,64 2,46 2,00 14 11 15 18 45 48 
0,02 0,02 0.37 0.40 0,3 2,13 1,73 2,50 2,10 14 12 15 18 44 43 
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TABELA 3 I - Continuaçlo 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

PV endoa 
Tb 
aren./méd. 
11°20'8 
50°50'WGr. 

PV a 
Tb 
aren./ri;iéd. 
11°40'5 
50°46'WGr. 

HL a 
Tb ab. 
m6d./arg. 
11°42'8 
60°39'WGr. 

HL a 
e/B tex-
t~l 

.Tb 
:arg. 
t1"13'S 
so•1a'WGr. 

SOLO 
LOCALIZAÇÃO 

V andoa p 
T b 
• a ran./méd . 
11°20'S 
6 o•60'WGr. 

PV a 
Tb 
aren./méd. 
1 1°40'S 
so•46'WGr. 

HL a 
Tb ab. 
méd./arg 
11°42'S 
50°39'WGr 

HL a 
e/8 tex· 
tural 
Tb 
arg. 
11°13'S 
50°18'WGr. 

356/PEOOLOGIA 

PERFIL 
N.• 

243 

244 

246 

253 

PERFIL 
N.• 

243 

244 

246 

253 

PROT: 
LAB. 

6232 
6233 
6234 
6236 
6236 

6225 
6226 
6227 
6228 

7146 
7147 
7148 
7149 
7160 

8598 
6599 
8800 
6601 
6602 

PROT. 
LAS. 

6232 
8233 
6234 
6236 
6236 

.. 
6226 
6226 
6227 
6228 

7146 
7147 
7148 
7149 
7160 

6698 
6599 
6600 
6601 
6602 

HORIZONTE 

Calhau Cascalho 
Slmbolo Prol. 

20-2 2·0,2 em 
em em 

A1 0·16 o o 
A3 ·30 o o 
81 -60 o o 
821 ·90 o o 
822 -140 o o 

A1 0·20 o o 
A3 ·60 o o 
821 -100 o o 
822 -180 o o 

A 0-20 o o 
81 -45 o o 
821pl -80 o o 
822pl ·120 o o 
823pl ·160 o o 

A 0-20 o o 
81 ·30 o o 
821pl -50 o o 
822pl ·110 o o 
B3pl ·150 o o 

CAR-
BONA- c N MO 
TOS % % % 

% 

o 0,8 0,08 1,38 
o 0,6 0,06 0,86 
o 0,6 0,04 0,86 
o 0,3 0,03 0,62 
o 0,2 0,02 0,34 

o 0,7 0,06 1,20 
o 0.4 0,04. 0,69 
o 0,2 0,03 0,34 
o 0,2 0,02 0,34 

o 1,1 0,08 1,89 
o 0,6 0,05 1,03 
o 0.4 0,03 0,68 
o 0,3 0,02 0,61 
o 0,2 0,02 0,34 

o 1,8 0,63 3,06 
o 1,8 0,18 3,06 
o 0,8 0,10 1,36 
o 0,4 0,06 0,68 
o 0,2 0,03 0,34 

GRANULOMETRIA% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
multo média 
grossa 0,5·0,25 

2·1 1·0,5 2-0,2 0,25·0,1 0,2·0,02 0,2 0,05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

0,1 0,2 1,6 0,6 44,9 86,8 76,2 
0,1 o 1,0 0,4 35,7 80,9 68,1 
0,1 o 1,2 0.4 36,1 77,9 62,8 
0,1 0,1 0,9 0,2 27,6 76,9 61,3 
0,1 o 0,6 o 28,1 75,5 ;5,8 

0,4 0,1 1,3 0,3 24,5 82,9 63,9 
0,1 o 0,5 0,2 21,8 74,5 52,8 
0,1 o 0,4 o 14,0 71,2 49,8 
0,5 0,6 1,9 0,5 12.2 68,7 46,9 

0,1 1,0 10,6 6,8 21,9 ~7.7 36.4 
0,2 o;s 6,9 3,1 15,8 34,7 24,1 
0,3 0,8 6,1 3,5 14,3 35,1 26,0 
0,3 1,1 6;8 3,3 12,1 26,5 18,0 
0,4 0,8 7,7 4,7 11,2 26,2 18,0 

0,2 0,3 2,8 1,5 5,3 19,6 10.1 
o 0,1 O,;J 0,5 4,1 23,7 13.4 

0,1 0,2 1.4 0,7 8.5 29,6 19,8 
0,8 0,6 2,6 1,() 6,3 34,9 20,8 
0,4 0,6 2,4 0,9 11,8 46,4 30,1 

CIN ca+ 2 Mg+2 K+ 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

13 0,62 o.60 0,38 0,22 0,15 0,16 
10 0,24 0,24 0,14 0,06 0,16 0,16 
13 0,32 0,20 0,18 0,03 0,20 0,18 
10 0,20 0,19 0,10 0,06 0,06 0,08 
10 0,24 0,18 0,06 0,06 0,03 0,04 

14 0.41 0.46 0,60 0,69 0,16 0,16 
10 0,16 0,10 0,30 0,16 0,06 0,06 

7 0,18 0,09 0,32 0,14 0,06 0,06 
10 0,12 0,08 0,40 0,20 0,06 0,06 

14 1,68 1,28 0,63 0,60 0,18 0,13 

12 0,62 0,63 0.40 0,38 0,06 0,06 

13 0.48 0,31 0,33 0,30 0,06 0,05 
16 0.42 0,31 0,30 0,26 0,06 0,04 
10 0,30 0,26 0,18 0,16 0,05 0,04 

11 0,23 0,22 0,84 0,64 0,14 0,08 
9 0,30 0,29 0,62 0,63 0,05 0,02 
8 0,57 0,53 0,76 0,70 0,03 0,02 
7 0,70 0,60 0,80 0,70 0,04 0,02 
7 0,84 0,70 0,90 0,80 0,04 0,02 



Lab.: SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pHI1 :11 

GRAU SILTE 
Areia mui- SI! te DE (0,05· 

to fina Argila ARGILA 
FLOCU- 0,002) AI203 

< 0,002 NATURAL 
LAÇÃO -- Si02 AI203 Fe2o3 

Ki Kr --- H20 KCI 
% ARGILA Fe203 0,1-0.05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

30,9 16,5 4,9 6,8 1,9 72 2,43 4,7 4,3 
32,9 18,7 5,9 12,2 3,7 70 Ú3 4,8 4,1 
28,4 21,5 6,4 14,5 3,7 74 1,48 5,0 4,1 
34,2 20,7 6,1 17,1 2,7 84 1,21 5,5 4,3 
28,1 26,6 6,9 17,1 2,8 84 1,56 5,5 4,4 

39,9 26,6 7,6 8,2 3,7 55 3,24 4,8 4,3 
31,2 30,9 9,2 15,8 5,9 63 1,96 4,8 4,2 
36,1 30,0 8,6 19,8 4,3 78 1,52 5,1 4,2 
35,1 31,6 1Q,O 19,4 5,5 72 1,64 5,3 4,2 

17,1 25,5 14,2 27,6 8,8 68 0,92 5,1 3,8 
10,4 26,4 15,8 43,6 7,1 84 0,60 -5,2 4,0 
13,2 18,0 8,9 49,9 1,5 97 0,36 5,4 3,9 
8,0 17,4 8,9 57,8 2,5 96 0,30 5,4 4,0 
8,6 16,6 8,4 57,7 1,4 98 0,28 5,5 3,9 

5,6 51,9 42,4 35,2 6,4 82 1,47 4,6 4,4 
9.4 35,7 25.4 50,2 13,6 73 1,41 8,1 4,2 

11,7 25,6 15,9 53,2 14,5 73 0,48 5,2 4,1 
14,9 25,4 11,3 51,2 4,0 92 0,50 5,4 4,2 
18,8 27,0 10,7 40,5 0,4 99 0,67 5,4 4,3 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

Acidez T % 100AI+3 100AI+3 Na+ 51 52 AI+ 3 
trocével T Mal coloidal 

A1+3+ 51 AI+J+ s·2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 1,17 0,99 0,5 4,56 2,83 5,73 4,00 84 59 20 29 30 34 
0,04 0,01 0,58 0.47 0,5 4,51 3,22 5,09 3,80 42 31 " 16 46 62 
0,04 0,01 0,74 0,42 0,4 4,50 2,66 6,24 3,30 36 23 14 22 35 49 
0,04 0,01 0,40 0,33 0,6 3,52 2,62 3,92 3,02 23 18 10 13 60 66 
0,02 0,01 0,35 0,29 0,4 3,10 1,93 3,46 2,28 20 13 10 15 53 58 

Q,Q3 0,01 1,10 1,22 0,1 3,64 2,00 4,64 3,10 57 38 24 36 8 8 
0,02 0,01 0,53 0,31 0,6 4,55 3,07 5,08 3,80 32 23 10 16 53 66 
0,03 0,01 0,58 0,29 1,2 4,18 3,32 4,76 3,90 24 20 12 15 67 81 
0,02 0,01 0,6(1 0,35 0,9 5,10 3,50 5,70 4,10 29 21 10 15 60 70 

0,03 0,03 2,32 1,94 0,6 9,58 6,89 11,90 9,21 43 33 20 25 20 24 
0,02 0,02 1,10 0,98 1,8 10,58 7.43 11,68 8,53 27 20 9 13 62 65 
0,02 0,02 0,88 0,68 2,6 10,53 9,06 11.41 9,93 23 20 8 9 74 79 
o,g2 0,02 0,79 0,63 3,2 10,64 9,19 11,33 9,98 20 17 7 8 80 84 
O, 2 0,01 0,55 0,47 3,3 10,18 9,43 10,73 9,98 19 17 6 6 85 98 

0,07 0,07 1,28 1.0~ 1,9 37,32 25,&6 38,60 27,24 110 77 3 4 69 65 
0,06 0,07 1,03 0,91 2,8 23.41 18,15 24,44 19,18 49 38 4 5 73 76 
ci,O!! 0,06 1,41 1,30 3,2 16,18 11,69 17,59 13,10 33 25 8 11 69 71 
0,10 0,04 1,64 1.26 1,3 11,52 7,68 13,16 9 ~2 26 18 12 18 44 51 
0,08 0,03 1,86 1,55 0,8 8,23 5,32 10,09 7,18 25 18 18 26 30 34 

PEDOLOGIA/357 



TABELA 3 I - Contlnuaçlo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT: Casctlho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N.• LAB. Prol. Calhau muito 
Slmbolo 20·2 2-0;2 média 

em grossa 0,5·0,25 em em 2-1 1·0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2·0,02 0.2 0,05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

HL d 6608 A11 0-10 o o 0,1 0,1 0,7 0,4 0,6 41,5 14.4 
e/8 tex- 6609 A12 -25 o o 0,1 o 0,3 0,1 0,3 52,1 21.4 
!<lral 261 6610 A21 -50 o o o 0,1 0,7 0,4 1.4 66,3 30,6 
Tb 6611 A22 -90 o o 0,1 0,3 1,0 0,6 0,6 62,0 32,8 
méd. 6612 B2pl -140 o o 0,2 1,2 3,9 1,9 2,3 25,2 5,5 
11°33'S 
49°56'WGr. 

HGPd 5864 A1 0-10 o o o o 0,1 o 10,4 73,0 46,6 
Ta 5866 A3 -26 o o o o 0,2 o 11,7 61,9 39,9 
méd. 263 6866 C1g -40 o o o o 0,2 0,1 10,6 62,9 40.4 
11°69'S 6867 C2g -60 o o o o 0,4 0,2 29,7 75.4 6;!,3 
49°21'WGr. 5868 C3g -70 o o o o 0,3 o 28,0 66,9 68,5 

5869 C4g -90 o o o 0,1 0,5 0,2 20,7 75,7 57,9 
6870 C5g -100 o o 0.4 0,6 1,8 0,6 11,0 67.4 47,1 

HGP epla 6888 A1g 0-8 o o o 1.0 4,2 2,1 10,1 23,0 17,2 
Tb 5889 A3g -20 o o 1,6 2,5 7,1 2,5 6,4 18.4 12,2 
arg 266 6890 C1g -40 o o 4,6 3,8 12,6 3,1 7,6 18,7 13,2 
11°03'S 5891 C2g -50 o o 1,6 3,7 10,0 3,6 9,0 26,9 17,8 
49°46'WGr. 5892 C3g -70 o o 1;5 4,0 13,0 5,7 14,6 36,1 26,6 

5893 C4g -80 o o 0,6 2,6 10,2 4,8 16,1 35,1 26,8 
5894 C6g -160 o o 0,9 2,2 8,2 3,9 13,1 35,2 26,7 

CAR-
SOLO PERFIL PROT. 80NA· c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

LOCALIZAÇÃO N.• LAB. TOS % % % 
% 

NH40Ae KCi NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

HL d 6608 o 1,3 0,14 2,24 9 6,08 4,10 2.42 2,10 0,43 0,38 
c/8 tex- 6609 o 0,6 0,10 1,03 6 2,46 2,09 1,45 1,28 0,24 0,20 
tural 261 6610 o 0.4 0,05 0,68 8 2,00 1,20 1,03 0,62 0,15 0,10 
Tb 6611 o 0,2 0,04 0,34 5 2,00 1,30 0,92 0,70 0,16 0,12 
méd. 6212 o 0,2 0,04 0,34 5 4,00 3,38 1,90 1,76 0,17 0,13 
11 •33'S 
49°66'WGr. 

5864 o (),9 0,08 1,66 11 1,60 1,10 1,10 0,90 0,29 0,25 
HGPd 6885 o 0,6 0,06 1,03 10 0,76 1,70 0,60 0,30 0,27 0,24 
Ta 6886 o 0.4 0,06 0,69 8 1,10 0,78 0,87 0,60 0.23 0,18 
méd. 263 6867 o 0,2 0,03 0,34 7 0,80 0,70 0,70 0,60 0,20 0,12 
11°69-'S 
49°21~WGr. 

6868 o 0,1 0,02 0,17 6 0,82 0,78 0,60 0,42 0,13 0,09 
6869 o 0,1 0,01 0,17 10 1,40 0,80 0,62 0,50 0,12 0,09 
6670 o 0,1 0,01 0,17 10 1,60 1,06 1,26 1,10 0,12 0,10 

6888 o 2,6 0,20 4,31 13 O,lt2 0,55 1,00 0,40 0,18 0;10 
HGP eple 5889 o 1,8 0,18 3,1'0 11 0,70 0,46 0,70 0,3P 0,12 0,08 
Tb 266 6890 o 0,7 0,06 1,21 12 0,15 0,115 0,30 0,20 0,06 0,05 
erg. 5891 o 0,6 0,05 1,03 12 0,41 0,15 0,30 0,10 0,07 0,05 
11°03'S 5892 o 0,4 0,04 Ó,69 10 0,46 0,12 0,16 0,13 0,06 0,04 
49"46'WGr: 5893 o 0,3 0,04 o,h 8 0,30 0,18 0,20 0,12 0,08 0,03 

5894 o 0,3 0,03 0,62 10 0,66 0,20 0,30 0,10 0,07 0,04 
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Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04 % pH11:11 

GRAU SILTE 
Areia mui- Silte DE (0,05-

to fina Argila ARGILA fLOCU· 0,0021 AI203 
< 0,002 NATURAL -- Ki Kr ---

% 
LAÇÃO ARGILA 5102 AI203 Fe203 

Fe2o3 
H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0.002 0.02-0.002 mm % 

mm mm mm 

13,9 51.4 24,3 33.5 18.9 44 1,53 5,1 4,1 
21,2 47,3 16.6 31.0 10,0 68 1,52 5,1 4.0 
29,4 48,2 12,5 20,5 10.1 51 2,35 5,3 4,0 
32,3 44,7 15.5 21,5 6.7 69 2,07 5,2 4,1 

3,8 54,7 35,0 35,9 23.4 35 1,52 5,2 4,0 

35,2 40,0 12,5 14,4 5.2 64 2,77 5,6 5.1 
28.4 39.4 17,4 20,5 4,0 ao 1,92 4.1 3,9 
29,9 37,8 15,3 21,6 5,5 75 1,75 5,1 3,8 
32,8 21,9 8,8 15.4 4,1 73 1,42 5,3 3.9 
40,8 24,0 5,6 7.2 3,5 51 3,33 5,4 3.9 
37.4 27,6 9,8 14.0 4,7 68 1,97 5.4 3.9 
36.4 34,0 13,7 17.1 5,9 65 1,99 5,3 3,9 

8,2 21,0 15,2 57,6 13.4 77 0,36 5,0 3.9 
7,3 30,2 24,0 50,5 5.5 89 0,60 5,3 4,0 
6,7 23,9 18,4 50.4 7,9 84 0.47 6,3 4.1 

10,0 4,5 15,4 47,7 9.7 80 0,51 6,4 4,3 
13,9 19,4 10,9 41,0 4.2 90 0,47 5,4 4,3 
13,0 17,9 9,6 46,1 3,9 91 0,40 6,6 4,4 
14,8 17,7 9,2 47.4 7,1 85 0,36 5,6 4,6 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
v 

Acidez T % 100A1+3 100A1+3 Na+ S1 S2 AI+ 3 
trocével T Mal coloidal 

A1+3+ S1 Al+3+ S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pHb pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,11 0,08 8,04 6,66 0,1 12.15 6,49 20,19 14.63 60 43 40 55 1 1 
0,10 0,06 4,25 3,63 ,,6 11,64 7,86 16,79 12.10 51 39 27 35 26 41 
0,09 0,05 3,27 1,97 0,9 7,38 4,83 10,85 8,10 52 40 31 40 21 31 
0,10 0,06 3,18 2,20 1,4 6,64 3,86 9,72 7,04 45 33 33 46 30 39 
0,18 0,09 6,26 6,34 1,6 9,18 7,66 16,43 13,81 43 38 41 46 19 22 

0,06 0,06 2,95 2,30 0,1 4,62 3,46 7,67 6,40 63 44 40 46 ,3 4 
0,07 0,03 1,68 2,27 1,0 6,12 6,31 7,81 7,00 38 34 22 24 37 31 
0,08 0,02 2,08 1,68 1,3 6,10 4,36 7,18 8,41 33 30 29 32 39 46 
0,05 0,01 1,76 1,33 0,7 6,13 3,88 8,88 6,43 46 36 26 32 29 34 
0,06 0,01 1,80 1,30 0,6 4,18 3,62 6,78 6,12 80 71 28 31 27 32 
0,06 0,01 2,19 1.40 0,7 4,61 2,94 8,80 6,13 49 37 32 43 24 33 
0,06 0,01 2,92 2,26 0,8 4,63 2,08 7,46 5,00 44 29 39 68 22 26 

0,06 0,03 2,16 1,08 1,2 11,64 9,14 13,80 11,30 24 20 16 19 36 63 
0,08 0,04 1,80 0,87 1,8 13,14 9,80 14,74 11,40 29 23 11 14 76 87 
0,04 0,02 0,66 0,42 1,4 11,18 9,96 11,73 10,60 23 21 6 6 72 77 
0,06 0,03 0,83 0,33 0,8 11,80 9,17 12,83 10,00 28 21 7 8 42 86 
0,06 0,02 0,74 0,31 0,4 8,03 7,28 8,77 8,02 21 20 8 9 36 66 
0,13 0,02 0,69 0,36 0,6 7,12 6,61 7,81 6,20 17 14 9 11 42 69 
0,13 0,06 1,15 0,39 0,3 7,62 6,16 8,67 6,30 16 13 13 18 21 43 
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TABELA 3 I - ContinuaçAo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

SOLO PERFIL PROT; Areia Areia grossa 
Areia 

Areia fina 

LOCALIZAÇÃO N' LAB Prol Calhau Cascalho muito Sim bolo 20 2 2 0,2 média 
em grossa 

em em 2-1 1 0,5 2 0,2 
0,5 0,25 

0,25-0,1 0,2 0,02 0,2 0,05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

PV d 5877 A1 0-14 o o 6,5 8,2 26,9 8,8 17,1 34,3 26,5 

Tb 5878 A3 -30 o o 6,2 6,3 23,9 8,2 24,9 45,1 40,2 

en pllnt 266 5879 81 -40 o o 5,2 3,7 17,4 5,9 20,7 46,5 35,3 

aren /arq 5880 B21en -60 o o 4,0 3,0 11,7 3,5 14,3 41,1 30,1 

11 '50'S 5881 B22pl -80 o o 3,0 3,1 10,8 2,9 13,1 38,2 25,5 

49'43'WGr 

HGPa 5895 A1 0-10 o o 6,2 4,6 18,4 6,1 8,1 22,1 13,4 
Tb 5896 A3g -20 o o 1,8 2,4 6,9 2,0 4,8 17,2 10,6 
arg 267 5897 C1g -45 o o 0,6 1,8 6,4 2,8 8,0 22,8 15,0 
11 '06'S 5898 C2g -60 o o 1,0 1,5 5,8 2,2 6,9 24,5 15,5 
49'41'WGr 5899 C3g -80 o o 0,9 1,2 5,0 2,0 8,5 24,2 16,6 

5857 Ag 0-20 o o o 0,4 1,5 0,4 18,1 77,5 48,7 

PL e 
5858 B21g -40 o o 0,5 1,1 5,0 2,3 14,0 59,8 40,9 

Tb 
268 5859 B22g -50 o o 0,5 1,5 5,8 2,8 12,1 44,5 30,0 

aren /arg 5860 B23g -70 o o 0,6 1,4 5,2 2,4 11,9 48,2 34,7 

11 '50'S 
5861 B3g -90 o o 0,4 1,6 5,6 2,4 15,2 53,9 37,2 

49'39'WGr 5862 C1g -110 o o 0,4 1,6 5,4 2,5 12,5 53,1 36,6 
5863 C2g -130 o o 0,4 1,6 5,6 2,5 14,1 47,1 33,1 

CAR-
SOLO PERFIL PROT 80NA- c N MO C iN ca+ 2 Mg+2 K+ 

lOCALIZAÇÃO No LA8 TOS % % % 
% 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

PV d 5877 o 7,3 0,48 12,58 15 1,58 1,50 0,42 0,32 0,25 0,13 
Tb 5878 o 2,1 0,20 3,62 11 1,80 1,55 0,40 0,35 0,09 0,05 
en pllnt 266 5879 o 1.4 O, 11 2,41 13 1,40 0,80 0,20 O, 18 0,05 0,04 
aren /arg 5880 o 0,6 0,04 1,03 15 1,20 0,90 0,60 0,50 0,02 0,02 

<11 '50'S 5881 o 0,2 0,02 0,34 10 2,30 2,14 1,80 1,00 0,03 0,02 
.49'43'WGr 

HGP a 5895 o 4,3 0,30 7,41 14 0,30 0,30 o, 18 o, 12 O, 17 0,09 
Tb 5896 o 1,6 O, 18 2,76 9 0,32 O, 12 O, 12 o, 12 0,12 0,06 

arg 267 5897 o 0,8 0,07 1,38 11 0,25 o, 12 0,15 O, 10 0,05 0,04 
11 '06'S 5898 o 0,5 0,05 0,86 10 0,20 0,11 0,10 0,08 0,07 0,03 
49'4Í 'WGr 5899 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 0,20 O, 10 0,10 0,05 0,02 

--
PL e 5857 o 1,4 0,11 2,41 13 3,15 2,35 0,75 0,73 0,06 0,06 

Tb 5858 o 0,3 0,04 0,52 8 3,58 2,88 1,42 1,32 0,05 0,05 

aren /arg 268 5859 o 0,2 0,02 0,34 10 6,00 4,82 1,20 2,30 0,04 0,02 

11 '50'S 5860 o 0,1 0,02 O, 17 5 5,68 4,68 2,23 2,11 0,06 0,02 

49'39'WGr 5861 o 0,1 0,01 O, 17 10 6,02 5,00 1 98 2,35 0,02 0,02 
5862 0,1 0,01 O, 17 10 5,77 1,91 0,01 0,02 
5863 0,1 0,01 O, 17 10 6,64 2,36 0,02 0,01 
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Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pH11 :11 

GRAU SILTE 
Areia mui Silte DE 10,05-

to fina Argila ARGILA FLDCU- 0,0021 AI203 

< 0,002 NATURAL --- Ki Kr ---
% 

LAÇÃO ARGILA Sio2 AI203 Fe203 Fe203 
H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm 

12,8 34,6 26,8 12,0 1,7 86 2,88 5,5 5,0 
18,5 23,3 18.4 12,6 0,9 93 1,85 5,5 5,0 
17,2 28,9 17,7 18,4 7,1 61 1,57 5,6 5,3 
17,0 26,6 15,6 31,6 3,5 89 O,li!4 6,0 5,3 
14,2 21,7 9,0 42,0 4,0 90 0,52 6,0 5,5 

6,8 37,2 31,0 5,0 84 1,20 5,0 4,2 

6,5 30,1 23,5 52.4 9,5 82 0,57 5,1 4;2 

8,2 22,7 14,9 55,9 7.7 86 0.40 5,1 4,2 

9.7 20,3 11,3 58.4 3,0 95 0,35 5,1 4,3 

9,0 20,3 12.7 58,1 2.7 95 0,35 5,5 4 7 

31,3 36,0 7,2 13,8 4,0 71 2,60 5,7 4,9 

28,0 26,6 7,7 27,5 11,9 57 0,97 6,7 5,5 

18,9 21 ,O 6,5 43,2 16,2 63 0,49 7,5 6,0 

23,6 19,2 5.7 40,9 14,0 66 0,47 7,9 6,5 

23,2 21,9 5,2 35,3 12,6 64 0,62 8,0 6,8 

25,0 21.7 5,2 36,3 14,5 60 0,60 8,1 6, 7 

20,1 20,8 6,8 40,5 14.7 64 0,51 8,0 6,8 

COMPLEXO SORTI VO mE/1 OOg v 
Acidez T % 1 OOA1+3 1 OOAI +3 

Na+ S1 S2 AI+ 3 
trocâvel T Mat coloidal --- ---

Al+3+ S1 A1+3+ 52 

NH 40Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

O, 13 0,03 2,38 1,98 o 24,62 17.74 27,00 20,12 225 168 9 12 o o 
0,02 0,02 2,31 1,97 o 14,51 7.79 16,82 10,10 133 80 14 23 o o 
0,05 0,02 1.70 1,04 o 10,18 4.43 11,88 6,13 65 3 14 28 o o 
0,04 0,02 1,86 1.44 o 5,53 4,14 7,39 6,00 23 19 25 31 o o 
0,09 0,02 4,22 3,18 o 4,51 1,38 8, 73 5,60 21 13 48 75 o o 

0,10 0,04 0,65 0,52 1,3 24,50 10,95 25,15 16,60 81 54 3 6 67 71 

O, 12 0,06 0,68 0,36 1,2 17,53 13,85 18,21 14,53 35 28 4 5 64 77 

0,04 0,03 0.49 0,29 1,3 11,53 9,34 12,02 9,83 22 18 4 5 73 82 

0,06 0,03 0.43 0,25 0,4 8,00 7,57 8.43 8,00 14 14 5 5 48 62 

0,05 0,03 0,40 0,35 o 9,03 6,81 9.43 7,21 16 12 4 6 o o 

0,08 0,04 4,04 3,18 o 4,12 2,57 8,16 6,61 59 48 50 61 o o 
O, 12 0,05 5,17 4,30 o 2,53 1,83 7,70 7,00 28 25 67 74 o o 
O, 17 0,04 7,41 7.18 o 3,12 1,80 10,53 9,21 24 21 71 80 o o 
O, 15 0,07 8,12 6,88 o o o 8,12 8,12 20 20 100 100 o o 
O, 14 0,07 8,16 7.44 o o o 8,16 8,16 23 23 100 100 o o 
0,14 0,07 O, 15 7,77 o o o 10,50 10,50 27 29 100 100 o o 
O, 17 0,07 O, 19 9,08 o o o 8 31 8,31 21 21 100 100 o o 

--
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE GRANULOMETRIA % 

SOLO PERFIL PROT 
Areia Areia grossa Areia 

Areia 1ina 

loCALIZAÇÃO Calhau Cascalho muito 
N' LAB Slmbolo Pro f média 

em 20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm 

mm mm mm mm mm mm 

AO a 5882 A1 0-15 o o 1,0 4,4 18,7 9,8 28,5 69,9 56,3 
11 '11'S 5883 A3 -30 o o 2,9 5, 7 21,5 9,5 27.7 65,2 54,5 
49'16'WGr 270 5884 C1 -50 o o 3,5 4,5 21,5 9,1 31,1 63,9 51,7 

5885 C2 -70 o o 3,0 5,2 20,0 8,6 28,4 68,7 55,4 
5886 C3 -80 o o 5,3 5,5 23,9 8,9 30,0 63,5 49,5 
5887 C4 -110 o 33,9 3,5 4,9 20,1 9,0 25,3 66,3 51,3 

-- +-

PV d 6667 A1 0-15 o o 1,8 6,5 29,5 16,1 32,2 43,0 38,0 
lat 6668 A3 -45 o o 2,1 7,6 29,0 14,5 28,9 40,7 34.7 
méd /arg 274 6669 81 60 o o 2,6 5,0 23,5 11,2 29,7 41,4 35,4 
11 '58'S 6670 821 -90 o o 4,4 5,7 25,2 10,7 24,2 36,9 29,5 
48'53'WGr 6671 822 -160 o o 1,6 3,9 15,1 7,3 15,3 36,8 26,6 

LV d 6708 A1 0-10 o o 3,6 12,9 39,0 18,6 23,8 36,8 30,6 
méd 6709 A3 -25 o o 5,2 10,1 37,2 16,9 28,0 37,9 31.7 
11 ?05'S 275 6710 81 -50 o o 8,6 13,8 37,1 12,2 18,2 37,0 27,9 
48'45'WGr 6711 821 -100 o o 4,7 7,3 24,6 9.7 20,1 45,0 30,5 

6712 822 -150 o o 3,2 7,6 21,3 8,5 16,6 43,0 30,7 

PE 6681 A1 0-10 o o 1,6 2,1 17,3 9,0 32,7 58,2 46,7 
Tb endocn 6682 A3 -20 o o 1,3 2,4 16,6 9,3 28,1 57,5 46,6 

rnéd 279 6683 81 -35 o o 3,0 2,2 16,2 7,4 27,9 55,"7 43,9 
11 o 12'S 6684 821 -70 o o 2,3 2,4 12,3 5 5 20,6 56,5 44,5 
48'09'VIIGr 6685 B22en -140 o o 4,2 1,8 13,2 4,6 20,8 54,4 38,8 

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO ca+2 Mg+2 

LOCALIZAÇÃO C/N K+ 
N' LAB TOS % % % 

% 

NH40Ae KCI NH4 0Ae KCI NH40Ae HCI 

AO a 5882 o 0,9 0,07 1,55 13 O, 18 O, 12 0,06 0,06 0,05 0,03 
11 o 11'S 5883 o 0,6 0,04 1,03 15 0,20 O, 13 0,07 0,04 0,01 0,02 
49°16'WGr 270 5884 o 0,3 0,03 0,52 10 O, 18 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 

5885 o 0,3 0,02 0,52 15 O, 15 O, 13 0,06 0,06 0,01 0,01 
5886 o 0,2 0,02 0,34 10 O, 16 0,11 0,03 0,07 0,01 0,01 
5887 o 0,2 0,02 0,37 10 O, 17 O, 12 0,02 0,04 0,01 0,01 

~ 

PV d 6667 o 1,4 O, 10 2,41 14 0,74 0,60 O, 16 O, 16 0,07 0,06 
lat 6668 o 0,5 0,05 0,86 10 0,30 0,28 O, 14 O, 12 0,05 0,04 
méd /arg 274 6669 o 0,6 0,05 1,03 12 0,48 0,39 0,09 0,07 O, 12 O, 10 
11 '58'S 6670 o 0,4 0,03 0,68 13 0,28 0,26 0,08 0,05 0,02 0,01 
48'53'WGr 6671 o 0,3 0,02 0,51 15 0,30 0,24 0,08 0,06 0,02 0,01 

LV d 6708 o 1,1 0,08 1,87 14 0,40 0,38 o 10 0,08 0,02 0,04 
méd 6709 o 0,8 0,06 1,36 13 0,32 0,30 o 06 0,05 0,01 0,01 
11 '05'S 275 6710 o 0,6 0,04 1,02 15 0,38 0,20 0,02 0,03 0,01 0,01 
48'45'WGr 6711 o 0,5 0,03 0,85 17 0,24 0,21 0,06 0,04 0,01 0,01 

6712 o 0,4 0,03 0,68 13 O, 18 0,17 O, 12 O, 10 0,01 0,01 

PE 6681 o 1,4 0,10 2,38 14 1,18 1,00 0,32 0,29 0,04 0,03 
rh endocn 6682 o 0,9 0,07 1,53 13 0,96 0,90 0,10 0,08 0,04 0,02 
rnéd 279 6683 o 0,7 0,05 1,19 14 1,16 0,85 0,11 0,09 0,03 0,02 
11 o 12'S 6684 o 0,5 0,04 0,85 13 0,90 0,70 0,11 0,08 0,02 0,01 
48'09'WGr 6685 o 0.4 0,03 0,68 13 0,36 0,26 0,14 0,10 0,02 0,01 

----
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Lab.: 5UDE5UL 

ATAQUE POR Hz5D4 % pH(1:11 

GRAU 51LTE 
Areia mui-

5ilte DE (0,05-
to tina Argila ARGlLA FLOCU- 0,002) AI203 

<0,002 NATURAL LAÇÃO -- 5i02 Al 2o3 Fe2o3 
Ki Kr -- H20 KCI ARGILA Fe2o3 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % % 

mm rnm mm 

31,3 15,0 1,4 10,0 1,0 90 1,50 5,3 4,1 
30,2 15,3 4,6 8,7 1,4 84 1,76 5,2 4,1 
25,0 15,2 3,0 11,6 1,4 88 1,31 5,2 4,2 
30,2 16,3 3,0 8,3 1,0 88 1,96 5,5 4,0 
23,7 16,7 2,7 9,9 1,1 89 1,69 5,4 4,2 
28,7 18.7 3,7 9,9 0,7 93 1,89 5,0 4,2 

10,9 10,6 5,6 21,9 3,2 85 0,48 10,59 11,19 3,05 1,61 1,37 5,76 5,1 4,4 
10,6 11,8 5,8 24,5 5,0 80 0,48 1 1.58 11,44 2,83 1 '72 1,49 6,35 5,2 4,4 
10,4 1 1,6 5,6 29,5 2,0 93 0,39 13.10 13,84 3,19 1,61 1,40 6,81 5,3 5,0 

9,7 11,2 3,8 34,1 0,2 99 0,32 15,00 16,11 3,61 1,58 1,39 7,01 6,0 5,2 
13,6 15,9 5, 7 42,4 0,1 100 0,37 1 1.58 18,62 4,03 1 1,06 0,93 7,25 5,9 5,4 

10,7 14,2 8,0 16,2 1,3 92 0,88 4,9 4,6 
8,7 12,9 6,7 18,2 0,6 97 0,71 5,6 5,0 

12,2 17,5 8,4 17,5 0,9 95 1,00 5,8 5,5 
13,3 26,2 1 1,7 18,7 O, 1 99 1,40 6,2 6,0 
16,1 23,6 11,3 24.4 0,1 99 0,97 6,3 6,0 

--

18,6 21.0 9,5 15,0 3,7 75 1,40 7,42 10,16 3,27 1,24 1,03 4,88 5,6 5,0 
22,1 17,3 6,4 19,5 2,3 88 0,89 7,22 10,32 2,82 1,18 1,01 5,75 5,8 5,0 
19,6 17,5 5,7 22,4 7,1 68 0,78 8,31 11,11 3,27 1,27 1,07 5,33 5,8 5,3 

26,0 18,3 6,3 24,9 2,6 89 0,73 8,37 12,05 3,57 1.18 0,99 5,30 5,8 5,4 
20,6 22.7 7' 1 25,3 0,4 98 0,90 8,37 13,96 3,98 1,01 o 86 5 51 57 56 

COMPLEXO 50RTIVO mE/1 OOg 
v 

Al+3 Acidez T % 
1 OOAI+ 3 100AI+ 3 Na+ 51 52 T Mat coloidal trocével ----

Al+3+52 Al+3+51 

NH 40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,10 0,01 0,39 0,22 0,6 4,13 2,61 4,52 3,00 45 30 9 13 61 73 
0,03 0,01 0,31 0,20 0,7 3,52 1,89 3,83 2,20 44 25 8 14 69 78 
0,02 0,01 0,25 0,15 O, 7 2,16 1,75 2,41 2,00 21 17 10 13 14 82 
0,02 0,01 0,24 0,21 0,3 2,54 1,37 2,78 1,61 33 19 9 15 55 59 
0,02 0,01 0,22 0,20 0,6 2,12 1,69 2,34 1,91 24 19 9 11 73 75 
0,03 0,01 0,23 O, 18 0,7 2,56 1.30 2,79 1,53 28 15 8 15 75 79 

0,02 0,02 0,99 0,84 0,1 4,03 1.1 1 5,02 2,10 23 10 20 47 9 11 

0,02 0,02 0,51 0,46 0,1 4,02 1,57 4,53 2,08 18 8 11 25 16 18 

0,08 0,04 0,77 0,60 o 3,31 1,23 4,08 2,00 14 7 19 39 o o 
0,01 0,01 0,39 0,33 o 3,19 1,59 3,58 1,98 10 6 11 20 o o 
0,04 0,02 0,44 0,33 o 3,16 1,46 3,60 1,90 8 4 12 23 o o 

0,02 0,01 0,54 0,51 o. 1 4,06 2,48 4,60 3,02 28 19 12 18 15 16 

0,02 0,01 0,41 0,37 0,1 3,19 2,39 3,60 2,80 20 15 11 15 19 21 

0,02 0,02 0,33 0,26 0,1 3,10 2,18 3,43 2,51 20 14 10 13 23 28 
0,02 0,01 0,33 0,27 o 3,08 1,98 3,41 2,31 18 12 10 14 o o 
0,02 0,01 0,33 0,29 o 3,03 1,97 3,36 2,30 14 9 10 14 o o 

0,02 0,02 1,56 1,34 o 4,53 1,54 6,09 3,10 I 41 21 26 50 o o 
0,02 0,02 1 '12 1,02 o 3,52 1,58 4,64 2,70 24 14 24 41 o o 
0,03 0,02 1,33 0,98 o 2,51 1,20 3,84 2,53 17 11 35 53 o o 
0,03 0,02 1,06 0,81 o 2,54 1,04 3,60 2,10 14 8 29 50 o o 
0,03 0,02 0,55 0,39 o 2,50 1,25 3,05 1,80 12 7 18 11 o o 
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TABELA 3 I - Continuaçlo 

HORIZONTE GRANULOMETRIA% 

PERFIL PROT Areia Areia grossa 
A~ia Areia fina 

SOLO Calhau Cascalho muito 
LOCALIZAÇÃO N' LAB Prol media Slmbolo 20-2 2-0,2 grossa em 0,5-0,25 em em 2-1 1-0,5 2-0.2 0,25-0,1 0,2-0.02 0,2-0,05 

mm mm mm mm 
~m mm mm 

PV d 6672 A1 0-10 o o 0,9 O,B 40,3 24,6 30,5 36,2 31,6 
TB 6673 A3 -30 o o 1,2 6,5 30,5 18,1 28,9 40,6 ~4.4 
méd 280 6674 61 -80 o o 2,1 6,3 28,7 14,9 27,6 37,1 30,9 
11 '56'S ..... 6675 621 -100 o o 3,0 6,8 27,1 13,7 21.~ 36,9 29,1 
48'06'WGr :::::6676 622 -150 o o 2,0 1,2 5,3 0,9 17,2 48,3 32,3 

CAR-
SOLO PERFIL PROT BONA- c N MO C/N ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

LOCALIZAÇÃO No LAB TOS % % % 
% 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ac HCI 

PV d 6672 o 0,9 0,08 1,53 11 0,66 0,58 0,36 0,32 0,13 0,10 
Tb 6673 o 0,9 0,08 1,53 11 0,56 0,50 0.46 0,41 o, 12 0,11 
méd 280 6674 o 0,5 0,04 0,85 13 0,58 0,52 0.40 0,36 0,04 0,03 
11 '56'S 6675 o 0.4 0,03 0,68 13 0,70 0,61 0,33 0,30 0,04 0,02 
48'06'WGr 6676 o 0,3 0,02 0,51 15 0.42 0.40 0,14 0,12 0,04 0,02 

TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMETRICA llfsal % GRAU UM I-
ESQUE- DE DADE 

SOLO PROT. PRO TO- Areia Areia Areia ARGILA FLO- SI LTE 
EQUI-

LOCALIZAÇÃO COLO LETO Areia Areja muito Silte Argila NATURA CULA- --LA8 muito fina VALENTE LAB Prol % mMia 0,05-, ÇÃO 
ARGILA 

Slmb grossa grossa 0,25- fina <0,002 % % CES em >2mm 1-0,5 0,5-0,25 o, 10 0,05 0,002 mm % 2-1 0,10 
mm mm mm mm mm mm 

PE 2207 A1 0-10 3,1 9,5 7,9 11,9 15,3 31,6 20,7 11,3 45 1,52 
Tb 2208 A2 -30 3,9 9,6 7,3 11,7 15,2 33,2 19,1 10,5 45 1,73 
méd /arg 03 2209 81 -45 3,7 8,3 7,2 11,5 15,2 24,7 29,3 3,6 88 0,84 
8'20'S 2210 621 -70 3,3 8,5 6,1 13,1 9,9 24,8 34,3 2,5 93 0,72 
53'58'WGr 2211 822 -100 2,8 7,7 5,5 8,8 13,0 23,8 38,4 2,2 94 0,61 

2212 63 -150 12,3 20,1 10,3 7,1 5,9 20,0 24,3 2.4 90 0,82 

PV d 2161 A1 0-20 24,9 19,9 22,3 12,6 2,3 9,5 8,5 5,7 33 1,11 
Tb 2162 A3 -40 21,8 19,6 20,8 10,8 2,3 7,7 17,0 16,9 1 0.45 
aren /arg 09 2163 81 -70 24,9 14,9 10,9 7.4 2,2 9,9 29,8 2,1 93 0,33 
8°02'S 2164 621 -120 18,7 16,4 8.4 4,9 2,3 10,0 39,3 1,1 97 0,25 
53' 13'WGr 2165 822 -150 11,3 13,1 5.4 3,8 2,3 13,8 50,3 1,1 98 0,27 

2166 823 -170 9,2 10,0 4,5 2,8 1,7 21,9 49,9 0,9 98 0,43 

PV a 2213 A1 0-15 6,9 5,8 8,2 13,6 7,6 32,7 25,2 13,9 45 1,29 
Tb 2214 A3 -30 12,1 9,2 7,8 9,7 5,5 30,6 25,1 11,0 56 1,21 
méd /ara 16 2215 61 -50 3,2 5,2 7,7 11,6 8,2 35,0 29,1 3,9 87 1,20 
8'45'S 2216 62 -90 2,3 3,8 5,3 9,1 7,6 33,1 38,8 1,1 97 0,85 
52'21'WGr 2217 63 -130 1,4 3,6 4,3 6,4 5,6 38,6 40,1 2,2 95 0,96 

PVa 2367 A1 0-20 5,1 15,9 28,3 21,9 6,3 11,5 11,0 8,2 25 1;05 
Tb 2368 A3 -50 5,0 13,1 21,3 25,1 7,9 12,1 15,5 10,0 35 0,78 
er:tdocn. 2369 81 -70 2,2 9,4 18,6 25,8 9,5 12,5 22,0 11,0 50 0,57 
ai~n /arg. 18 2370 821 -100 2,6 5,3 10,0 15,8 8,8 11,5 46,0 1,6 97 0,25 
8'--54'S 2371 822cn -130 1,9 6,5 10,3 14,0 7.7 10,1 49,5 1,8 96 0,20 
61'57'WGr 2372 B23en -160 2,8 6,5 11,3 18,1 9,0 12,3 40,0 1,8 96 0,30 
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Lab : SUDESUL 

ATAQUE POR H2S04% pH(l:l) 

Areia mui- GRAU SILTE 
Silte ARGILA (0,05-

to tina DE AI203 Argila NATURAL FLOCU- 0,002) Ki Kr 
< 0,002 -- Sio2 AI203 Fe203 --- H20 KCI % LAÇÃO ARGILA Fe2o 3 0,1 0,05 o 05 o 002 o 02 0,002 mm 

% 
mm mm mm 

7,8 12,8 8,2 15,3 2,1 86 0,84 5,49 9,99 3,61 0,93 0,75 4,34 4. 7 4.4 
10,2 14,3 8,1 20,8 1,7 92 0,69 6,29 11.73 4,19 0,91 0,74 4,40 5.5 4 5 

8,7 17,2 11,0 23,2 2,2 91 0.74 8.49 13,57 4,72 1,06 0,87 4,51 5,6 4,8 
11,3 17,9 10,1 25,9 o 100 0,69 7,39 16,71 5.47 0,75 0,62 4,80 5,7 5,4 
16,3 29,1 13,1 33,3 1,1 97 0,87 7,50 17,42 5,83 0,73 0,60 4,69 5,9 5,6 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 
v 

Acidez T % 100A1+3 100AI+3 
Na+ Sl S2 AI+ 3 

trocável 
T Mat coloidal --- ----

AI+3+S1 AI+3+S2 

NH40Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pHB pH7 

0,02 0,02 1,17 1,02 0,1 4,54 1,95 5, 71 3,12 37 20 20 38 7 9 
0,01 0,01 1,15 1,03 o 3,12 1,25 4,27 2,40 21 12 27 48 o o 
0,01 0,01 1,03 0,92 o 3,10 1.15 4,13 2,18 18 9 25 47 o o 
0,01 0,01 1,08 0,94 o 3,09 1,02 4,17 2,10 16 8 26 51 o o 
0,01 0,01 0,61 0,55 o 5,03 2.49 5,64 3 10 17 9 11 20 o o 

Lab · CES 

pH 
ÓXIDO 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

DE 
po·l 

AC 
lOOAI + 3 c N MO FERRO TOTAL v 

C/N ---% % % LIVRE mE/lOOg iCaOAcl % 
AI+ 3 + S 

H20 KCIN Fe2o3 mE/lOOg Ca + 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ AI+ 3 CTC 
% 

5,3 5,0 2,3 3,96 1.4 0,02 2.20 4.41 1,08 0,18 0,02 5,69 0,15 0,06 7,89 72 1 
5,2 4,8 1,1 1,89 1,5 0,02 1,56 2,37 0,84 0,10 0,01 3,32 0,17 0,07 4,88 68 2 
5,2 4,8 0,6 1,03 1.4 0,01 1,14 1,80 0,81 0,11 0,01 2, 73 0,18 0,06 3,87 71 2 
5,2 4,8 0.4 0,68 2,5 0,01 1.54 1,55 0,74 0,18 0,01 2,48 0,18 0,05 4,02 62 2 
5,3 5,0 0.4 0,68 4,3 0,01 1.20 1,50 0,66 0,24 0,01 2.41 0,16 0,06 3,61 67 2 
5,2 5,0 0,3 0,51 2,2 0,01 1,08 1,32 0.45 0,30 0,01 2,08 0,15 0,07 3.16 66 3 

4,7 4,4 3,1 5,34 1,0 0,02 3,66 1,23 0,33 0,18 0,04 1,78 0,22 0,08 5.44 33 4 
4,9 4,4 1,3 2,24 0,9 0,01 3,34 0,80 0,30 0,16 0,01 1,27 0,18 0,15 4,61 28 11 
4,8 4,5 1,1 1,90 1.4 0,01 3,36 0,77 0,36 0,16 0,01 1,30 0,16 0,17 4,66 28 12 
4,7 4,7 0,7 1,21 2,6 0,01 3,58 0,72 0,35 O, 12 0,01 1,20 O, 19 0,07 4,78 25 6 
4,7 4.7 0,3 0,62 3,6 0,01 3,32 0,67 0,36 0,10 0,01 1,14 O, 16 0,06 4.46 26 5 
4,6 4,6 0,2 0,34 4,3 0,01 3,16 0,52 0,27 0,06 0,01 0,86 0,17 0,07 4,02 21 8 

----
3,8 3,5 2.4 4,13 2,0 0,02 7,08 0,30 0,24 0,16 0,02 0,72 0,56 2,81 7,80 9 80 
4,0 3,7 1,0 1, 72 3,7 0,01 4.68 0,22 0,08 0,08 0,01 0,39 0,52 2,10 5,07 8 84 
4,1 3, 7 0,6 1,03 2,7 0,01 3,36 0,12 0,08 0,08 0,01 0,29 0.45 2,13 3,65 8 88 
4,0 3,7 0,5 0,86 1,5 0,01 4,16 0,12 0,05 0,08 0,01 0,26 0,50 2,52 4.42 6 91 
4,0 3,7 0,2 0,34 3,2 0,01 3,86 0,20 0,02 0,06 o 0,28 0,67 2,74 4,14 7 91 

4,0 3,8 1,2 2,07 0,6 0,02 4,34 0.43 0,14 0,05 0,01 0,63 0,25 0,50 4,97 13 67 
4,1 3,8 0,7 1,21 0.7 0,01 4,16 0,23 0,03 0,03 0,01 0,30 0,32 0,64 4.46 7 67 
4,0 3,8 0,5 0,86 0,8 0,01 4,06 0,15 0,02 0,02 0,01 0,19 0,31 0,60 4,26 5 66 
4,3 4,1 0,5 0,86 1,7 0,01 4,18 0,25 0.40 0,02 0,01 0,68 0,24 0,28 4,86 14 54 
4,8 4,6 0,3 0,52 1,5 0,01 4,18 0,23 0.45 0,01 0,01 0.70 O, 18 0,08 4,88 14 31 
4,6 4,6 0,3 0,52 1,1 0,01 4,18 0,20 0,22 0,01 0,01 0,44 O, 18 0,05 4,62 10 22 

PEDOLOGIA/36 5 



TABELA 3 I - ContinuaçAo 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA ltfsal % GRAU UM I-
OE 

SOLO PRO TO- ESQUE-
Areia ARGILA FLO- SILTE 

DADE 
PERFIL Areia Areia EQÚI-

LOCALIZAÇÃO COLO LETO Areia Areia Silte NATURA CULA-No rriuito fina muito Argila ARGILA VALENTE LAB Pro f % 0,05- ÇÃO Simb grossa grossa média 0,25- fina <0,002 % % CES em >2mm 1-0,5 0,5-0,25 0,002 % 2-1 0,10 o, 10-0,05 mm 
mm mm mm mm mm mm 

HGP a 2343 A1 0-20 0,3 1,5 8,5 7,3 51,8 l0,6 8.4 73 1,69 
Tb 2344 A3 -40 0,2 1,7 3,0 7,5 7,4 44,2 36,0 2,5 93 1,23 
méd. 21 2345 C1g -60 0,4 1,5 15,0 15,4 36,0 31,7 2.4 92 1,14 
B 0 51'S 2346 C2g -80 0,3 0,5 1,1 20,5 19,9 29,0 28,7 2,6 91 1,01 
51 °50'WGr 2347 C3g -100 0,1 0,3 0,8 25,4 22,7 28,7 22,0 2,6 88 1,30 

C a 2332 A 0-20 0.4 1.4 2,9 4,4 2,5 49,2 39,2 12,9 67 1,26 
Tb 2333 1811 -30 0,7 1,5 2,8 4,1 3,4 47,1 40,4 2,6 94 1,17 
arg 22 2334 18121 -50 0,2 1,2 2.7 5,1 4,5 46,2 40,1 1,6 96 1,15 
8°38'S 2335 18122 -70 0,2 1,0 2,4 4,7 7,0 4J,2 37,5 2,0 95 1,26 
51 °47'WGr 2336 18131 -100 0,3 1,5 2,7 5,8 11,0 42.4 36,3 1,6 96 1,17 

2337 18132 -130 0,1 2,6 3,4 5,0 6,5 47,7 34,7 1,0 97 1,3i 

C a 2139 A1 b-15 11,8 9.4 8,9 7,5 1,1 29.2 32,1 18,1 44 0,91 
Tb 2140 A3 40 16,1 10,0 6,4 5,4 1.7 22,8 37,6 3,1 92 0,61 
arg case 25 2141 1812 50 12,9 ·6,6 4,4 5,2 3,0 27,0 40,9 1,8 96 0,66 
8 o 4 7'5 2142 1813 60 13,2 10,3 8,0 9,0 6,5 22,9 30,1 1,9 94 0,76 
51°31'WGr 

HL d 2143 Al 010 0,3 0,8 5,4 26,4 8,9 39,9 18,3 3,8 79 2,18 
Tb 2144 A3 30 0,2 0,7 4,6 26,2 7,6 41,8 18,9 5,5 71 2 21 
méd 26 2145 81 55 1,2 1,1 4,5 22,6 10,1 35,9 24,6 4,0 84 1.46 
8°35'5 2146 821pl 70 0,2 0,7 3, 7 22,8 10,5 38.4 23,6 30 87 1,63 
51 '30'WGr 2147 822pl 90 O, 1 0,6 4, 7 23,7 9,3 40,1 21 ,5 2,1 90 1,87 

2148 823pl 110 O, 1 0.4 4,9 24,2 8, 7 40,8 20,9 2,1 90 1,95 
+-

2348 A1 o 20 0,3 2.4 7,5 20,2 13,1 39,2 17,3 10.7 38 2,27 
HC e 2349 A3 40 1 '7 3,5 8,5 18,7 10,9 30,3 26,4 21,2 20 1 '15 
Ta 2350 81 -60 2,3 5,8 8,6 14,1 8,6 20,1 40,5 24,1 40 0,50 
méd l•rg 27 2351 821g 80 2,8 6,7 9,1 14,9 7,8 16,5 42,2 15,7 63 0,39 
8'01'5 2352 822g -100 1,9 6,2 10,1 16,2 7,4 16.4 41,8 4,2 90 0,39 
51 '27'WGr 2353 83g 120 1,8 7,8 16,8 19.4 8,7 18,5 27,0 4,6 83 o 69 

2354 Cg 150 3,6 8,8 12,9 17,0 6,9 19,4 31.4 4,6 85 0,62 

l-V a 2128 Al 010 3,1 13,5 24,4 21.0 4,3 13,1 20,6 12,5 39 0,64 
cndocn 2129 A3 -30 3,0 9, 7 17,0 18,6 5,8 11,9 33,3 24 9 25 0,36 
arg 34 2130 81 -65 1,9 8,0 13,8 15,5 6,3 15,0 39,5 1,1 97 0,38 
8'18'5 2131 82cn 100 2,4 7,3 12,7 14,2 6,3 13,7 42,5 1,2 98 0,32 
51 '08'WGr 2132 B3cn -160 3,1 9,5 13,8 13,2 5,2 21 o 34,2 0,7 98 0,61 

se endoa 2307 Acn o 30 8,6 5,6 5,5 7.4 5,3 31,3 36,3 27 5 24 0,86 
c/8 cftmb'ÍCo 2308 81 cn -50 8,1 4,0 2,9 4,4 3,9 32,8 43,9 9,1 79 0,75 
Tb 37 2309 111812 70 4,9 2.4 2,0 3,2 3, 7 37,4 46.4 2,1 95 o 81 
arg 2310 111813 85 2, 7 1,6 1,6 2,8 3,7 42,0 45,6 2,0 96 0,92 
8'42'5 2311 li C -120 0,8 1,2 1,3 2,5 3,7 51,5 39,0 2,0 95 1,32 
50'54'WGr 

Cd 2167 A 0-10 14,6 16,6 14,0 12,0 6,2 21,5 15,1 9,3 38 1.42 
Tb 2168 1811 -25 10,9 ,14,7 12,2 12,1 6,1 23,1 20,9 14,2 32 1,10 
méd 41 2169 1812 -50 13,7 20,9 8,8 6,2 4,3 23,1 23,0 2,1 91 1,00 
8'10'5 2170 C1 -90 11,8 26,6 13,5 7,9 5,3 23,6 11,3 2,2 81 2,09 
50'53'WGr 2171 C2 -120 9,7 27.7 16,7 8,3 4,8 24,6 8,2 2,5 70 3,00 

l-V a 2133 A1 0-10 4,9 16,7 20,9 24,3 7,0 10,3 15,9 10,7 33 0,65 
endocn plint 2134 A3 -35 2,2 11,9 18,9 23,0 8,3 11,9 23,8 6,7 72 0,50 
méd case 43 2135 81 -70 5,2 11,6 16,1 19,6 8,1 12,8 26,6 1,3 95 0.48 
8'38'5 2136 821cn -110 5,9 11,7 13,9 17.4 6,8 15,1 29,2 1,0 97 0,52 
50'23'WGr 2137 822cn -130 5,8 11,9 11,7 14,9 6,5 17,1 32,1 1,0 97 0,53 

2138 B23pl -160 6,3 12,2 13,2 16,3 7,6 16,5 27,9 1,0 96 o 59 

PE 2227 A1 0-15 8,1 4,1 6,5 6,2 4,2 47,0 16,9 7.4 56 2,78 
Tb 2228 A3 -35 8,3 8,5 4,8 4,6 3,5 42,8 27,5 5,3 81 1,56 
méd case /arg 52 2229 81 -55 4,3 5,8 3,9 3,9 3,6 34,1 44,4 1,9 96 0,77 
case 2230 82 -75 1.4 3,1 1,8 2,6 2,8 27,6 60,7 1,9 97 o 45 
8'02'5 2231 83 -100 0,9 2,1 1.7 2,5 2,9 35,4 54,5 21,2 61 0,65 
49'42'WGr 

se a c/8 2117 A1cn o 15 12,6 4,2 8,2 21,5 16.4 30,3 6,8 3,3 51 4,45 
textura I 2118 A3cn 35 18,6 4,1 8,1 18,9 14.7 28,1 6,5 3,3 49 4,32 
Ta 2119 81 cn -50 7,8 4,2 5,1 12,7 14,7 39,8 15,7 0,1 99 2,54 
ab plínt 60 2120 821 -85 1,5 2,3 7,6 11,0 3,9 51,8 21,9 1 ,O 95 2,37 
aren /méd 2121 822pl 120 2,5 3,2 4,8 11,5 13,1 48,0 16,9 1,3 92 2,84 
8'29'5 2122 823pl 150 2,6 4,3 4,9 10,4 11,6 49,1 17,1 1,3 92 2,87 
49°07'WGr 
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Lab: CES 

pH COMPLEXO SORTIVO mE/100g 
ÓXIDO 

c 
DE 

Poi 
AC 

100AJ+3 N MO 
C/N FERRO TOTAL v 

% % % LIVRE mE/100g ICaOAcl % 
Al+3+s 

H20 KCIN Fe2o 3 
mE/1 OOg ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 CTC 

% 

3,9 3,6 1,9 3,28 0,3 0,04 11,40 0,20 O, 19 0,10 0,01 0,50 1,58 3,64 11,90 4 70 
3,8 3,5 1,0 1,72 1,3 0,02 11,28 O, 18 0,17 0,07 0,01 0,43 1,92 4,26 11 '71 4 69 
3,9 3,5 0,4 0,69 0,9 0,01 8,74 0,20 O, 13 0,07 0,01 0,41 1,58 3,52 9,15 5 69 
3,9 3,5 0,3 0,52 1,1 0,02 6,88 0,10 0,03 0,05 0,01 0,19 1,45 2,94 7,07 3 67 
3,9 3,5 0,2 0,34 0,7 0,01 5,98 O, 18 0,02 0,04 0,01 0,25 1,35 2,56 6,23 4 65 

4,0 3,7 3,1 5,34 1,6 0,03 l1 ,28 0,20 0,21 0,11 0,01 0,53 1,15 2,56 11,81 5 83 
4,3 3,8 1,7 2,93 1,6 0,01 6,48 0,03 0,08 0,08 0,01 0,20 0,86 1,96 6,68 3 91 
4,3 3,8 0,8 1,38 1,5 0,01 5,68 0,03 0,05 0,07 0,01 0,16 0,78 1,84 5,84 3 92 
4,2 3,8 0,5 0,86 1,5 0,01 5,36 0,23 0,03 0,06 o 0,32 0,86 2,22 5,68 6 87 
4,3 3,8 0,3 0,52 1,4 0,01 5,32 0,13 0,03 0,06 o 0,22 1,00 2,38 5,54 4 92 
4,2 3,8 0,2 0,34 1,4 0,01 4,98 0,10 0,02 0,05 o 0,17 0,82 2,48 5,15 3 94 

I 

4,1 3,8 5,3 9,14 2,5 0,02 8,96 2,20 0,81 0,36 0,03 3,40 0,38 1 '12 12,36 27 25 
3,9 3,7 2,0 3,45 0,9 0,01 7,04 0,45 O, 17 0,22 0,03 0,87 0,36 1,92 7,91 11 69 
3,9 3,8 1,2 2,07 1,0 0,01 6,50 0,32 0,02 0,16 0,02 0,52 0,51 1,86 7,02 7 78 
4,1 3,8 0,6 1,03 0,7 0,01 4,50 0,22 0,11 0,20 0,03 0,56 0,48 1,34 5,06 11 71 

5,1 4,7 2,9 5,00 0,6 0,04 5,06 4 09 2,02 0,25 0,05 6,41 O, 19 0,07 11,47 56 1 
4,6 4,0 0,6 1,03 1,4 0,01 3 26 0,77 0,62 O, 14 0,04 1,57 0,29 0,29 4,83 37 16 
4,4 3,8 0,5 0,86 0,5 0,02 3,30 0,67 0,50 O, 14 0,04 1,35 0,30 0,56 4,65 31 29 
4,4 3,9 0,4 0,69 O, 7 0,01 3,22 0,45 0,35 O, 12 0,06 0,98 0,33 0,54 4,20 23 3Íl 
4,5 3,9 0,2 0,34 1,2 0,01 2, 76 0,32 0,31 O, 10 0,06 0,79 0,35 0,60 3,55 22 43 
4,4 3,9 0,2 o 34 0,8 0,01 2,54 0,42 0,45 O, 10 0,05 1,02 0,24 0,58 3,56 29 36 

5,5 4,9 2,0 3,45 0,7 0,03 5,08 9,02 2,78 0,07 O, 19 12,06 0,21 0,08 17,14 70 28 
5,0 3,9 1,1 1,90 0,5 0,01 5,32 5,42 0,30 0,04 0,36 23,24 0,33 0,22 11,44 54 40 
5,3 3,8 0,8 1,38 1,2 0,08 4,08 7,64 7,64 0,07 0,70 16,05 0,40 0,20 20,13 80 33 
6,4 5,1 0,6 1,03 0,9 0,02 1,98 8,62 10,00 o 06 0,82 19,50 0,20 0,03 21,48 91 13 
7,1 55 0,3 0,52 1,0 0,02 1,58 9,22 11,13 o C6 0,94 21,35 O, 19 0,04 22,93 93 17 
7,3 5,9 0,1 O, 17 0,5 0,02 1,26 5,96 7,03 0,04 0,78 13,81 O, 16 0,02 15,07 92 11 
7,6 6,4 O, 1 O, 17 0,3 0,02 1 '16 8,42 8,92 0,04 0,94 18,32 0,09 0,01 19,48 94 10 

4,1 3, 7 3,1 5,34 1,6 o 02 6,26 0,37 0,24 0,26 0,02 0,89 0,36 0,77 7,15 12 46 

3, 7 3, 7 1,4 2,41 2,8 0,01 5,46 o 12 0,02 0,05 0,02 0,21 0,31 0,95 5,67 4 82 

4,1 4,0 0,8 1,38 3,0 0,01 4,16 O, 15 0,02 0,04 0,02 0,23 0,32 0,56 4,39 5 71 

4,2 4,2 0,5 0,86 3,3 0,01 4,46 O, 10 0,02 0,03 0,02 O, 17 0,22 0,20 4,63 4 54 

4,0 4,0 0,4 0,69 3,6 0,01 3,82 O, 10 0,02 0,02 o 01 O, 15 0,23 0,40 3,97 4 73 

--
4,1 3,8 3, 7 6,38 2 o 0,03 5,28 1,05 0,45 O, 16 0,03 1,69 0,45 1,02 6,97 I 24 38 
3,9 3, 7 1,1 1,90 3,7 0,02 5,08 0,50 0,41 0,08 0,03 1,02 0,82 1,58 6,10 ! 17 61 
3,8 3,6 0,7 1,21 4,0 0,02 4,78 0,28 O, 16 0,06 0,01 0,51 0,80 1,74 5,29 i 10 77 
3,8 3, 7 0,5 0,86 4,3 0,01 4,38 0,33 0,35 0,04 0,01 0,73 0,82 1,84 5,11 i 14 72 
3,9 3,7 0,4 0,69 4,0 0,01 4,38 0,38 0,22 0,02 0,01 0,63 0,94 2,18 5,01 13 78 

4,0 3,9 2,1 3,62 0,7 0,01 4,76 0,90 0,27 O, 16 0,02 1,35 0,38 0,48 6,11 22 26 
4,2 4,0 1,2 2,07 0,7 0,01 3,98 0,40 0,11 0,19 0,02 0,72 0,34 0,46 4,70 15 39 
4,2 4,1 0,5 0,86 0,5 0,01 3,26 0,30 0,02 0,20 0,02 0,54 0,37 0,50 3,80 14 48 
4,3 4,1 0,2 0,34 0,5 0,01 2,32 0,32 0,02 0,30 0,02 0,66 0,31 0,35 2,98 22 35 
4,1 4,1 O, 1 0,17 0,5 0,01 2,08 0,22 0,02 0,21 0,01 0,46 0,25 0,50 2,54 18 52 

3,5 3,5 1 '7 2,93 1,2 0,02 6,16 0,25 0,36 O, 12 0,01 0,74 o 45 0,91 6,90 11 55 
3,9 3,8 0,9 1,55 1,9 0,01 5,26 O, 10 0,11 0,12 0,02 0,35 0,42 0,75 5,61 6 68 
4,0 3,9 0,5 0,86 1,9 0,01 3,36 O, 12 0,02 O, 10 0,01 0,25 0,35 0,50 3,61 7 67 
4,0 4,0 0,4 0,69 2,6 O,Of 3,26 O, 12 0,02 0,08 0,01 0,23 0,35 0,30 3,49 7 57 
4,1 4,1 0,2 0,34 1 7 0,01 2,78 O, 15 0,02 0,05 0,01 0,23 0,20 0,20 3,01 8 47 
4,1 4,1 0,2 0,34 2,8 0,01 2,64 O, 15 0,02 0,05 0,01 0,23 0,20 0,30 2,87 8 57 

--1-----
5,3 5,0 2,8 4,83 5,4 0,40 3,36 6,14 1,29 0,30 0,06 7, 79 O, 17 0,08 11 '15 70 1 
5,2 4,8 0,9 1,55 55 O, 12 2,14 2,86 0,74 O, 14 0,03 3,77 O, 16 0,06 5,91 64 2 
5,2 4,8 0,6 1,03 6,3 0,04 2,28 2,86 1,29 O, 15 0,02 4,32 O, 15 0,05 6,60 65 1 
5,0 4,5 0,3 0,52 6,8 0,02 3,08 2,86 2,23 O, 11 0,01 5,21 O, 15 O, 10 8,29 63 2 
4,6 3,8 0,2 0,34 7,4 0,02 3,84 1,63 1,51 O, 12 0,02 3,28 0,49 1,18 7,12 46 26 

4,5 3,8 1,0 1 72 0,8 0,02 3,96 0,40 0,02 0,03 O, 11 0,56 0,23 0,75 4,52 12 57 
4,7 3, 7 0,4 0,69 0,8 0,02 3,00 0,27 0,02 0,02 0,23 0,54 0,30 0;66 3,54 12 55 
4,1 3,5 0,3 0,52 1,0 0,01 3,96 0,25 0,02 0,02 0,02 0,31 o 37 2,50 4,84 6 89 
4,0 3,5 0,1 O, 17 1,5 0,01 7,10 0,20 0,02 0,02 0,02 0,26 0,66 5,48 7,36 3 95 
4,1 3,5 O, 1 O, 17 2,8 0,01 7,26 O,j10 0,02 0,02 O, 14 0,38 0,64 5,81 7,6~ 5 !Í4 
3,9 3,3 0,1 O, 17 1,6 0,01 7,94 O, 17 o 05 0,03 0,01 0,26. 0,94 6,76 8,19 3 96 
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T A8ELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA ltfsa)% GRAU 
UM I-

PRO TO- ESQUE- DE 
DADE 

SOLO PERFIL COLO LETO Areia Areia Areia ARGILA FLO- SILTE 
E QUI-

LOCALIZAÇÃO muito Areia Areia Silte Argila NATURA CULA- ---No LA8 % fina muito• ARGILA VALENTE. Prol grossa média 0,05- <0,002 % ÇÃO CES Simb >2mm grossa 0,25- fina % em 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,10 0,10-0,05 
0,002 mm % 

mm mm mm mm 
mm 

mm 

R a 
Tb 
méd 66 2010 A 0-20 4,0 6,5 7,1 10,2 4,1 39,1 29,0 18,0 38 1,35 
9' 55'S 
53'56'WGr 

R a 
Tb 2006 A11 0-20 9,5 2,0 2,5 23 3 27,6 17,4 1 7 '7 7,8 56 o 98 
méd 74 2007 A12 -50 0,4 12,5 19,3 19,0 6 8 26,6 15,4 10,0 35 1 '73 
9'36'S 
53'23'WGr 

R a 
Tb 2008 A11 o 20 1,3 1,8 1,9 2,9 1,3 67,8 23,0 18,2 21 2,95 
méd 75 2009 A12 -40 2,8 4,5 3,5 5,2 4,5 58,9 20,6 12,8 38 2 86 
9'45'S 
53' 15'WGr 

R a 
Tb 2004 A11 o 20 8,7 4,2 2,4 3,0 1,1 63,4 17,2 9,9 42 3,69 
méd 81 2005 A12 -40 1,1 1,6 1,1 3,0 6,0 67,4 19,8 15,8 20 3,40 
9' 55'S 
53'00'WGr 

--
R a 
fb 
aren 84 2oo:; A o 30 12,6 9,4 17,4 25,5 3,6 20,0 11,5 6,8 41 1 '74 
9"54'S 
52'51'VVGr 

C a 2338 A1 0-20 3,0 7,7 9,1 10,8 3,8 42,3 23,3 14,7 37 1,82 
Tb 2339 A3 -40 2,9 7,8 7,3 9,4 4,3 39,9 28,1 15,7 44 1,42 
méd 93 2340 18121 -60 1,2 4,7 7,2 11,2 5,5 36,6 33,6 10,0 70 1,09 
9'20'S 2341 18122 -80 1,6 5,2 7,0 9,4 4,9 43,2 28,7 3,6 87 1,51 
52'32'WGr 2342 c ·90 3,3 7,7 6,2 6,9 4,7 50,0 21,2 4,0 81 2,36 

se a c/8 2355 Alcn 0-15 4,5 4,4 3,2 3,7 2,8 56,0 25,4 16,0 37 2,20 

càmbico 2356 A3cn -30 6,2 5,8 2,8 2,7 1,8 49,8 30,9 18,2 41 1,62 

Tb 94 2357 IBI1cn -60 3,9 3,0 1,5 2.1 3,3 48,4 37,8 3,2 92 1,28 

méd 2358 18121 -80 0,8 2,5 1,7 3,8 11,3 46,6 33,3 1,8 95 1,40 

9'23'S 2359 18122 -100 0,9 2,2 1,6 3,9 9,9 47,8 33,7 1,7 95 1,42 

52'28'WGr 2360 1813 -120 0,7 1,9 1,6 5,0 17,3 49,5 24,0 1,6 93 2,06 

2361 c ·150 0,4 2,2 2,1 6,8 20,5 51,7 16,3 2,0 88 3,17 

HGP a 
Tb 2011 A1 0-20 0,2 0,8 12.9 21 '7 44,4 20,0 4,8 76 2,22 
méd 95 2012 A3 -50 0,1 0,2 0,7 11,1 25,2 38,0 24,7 4,9 80 1,54 
9'53'S 
52'27'WGr 

se a c/8 
cêmbico 2373 A 0-20 3,1 4,0 2,9 4,3 2,6 50,1 33,0 32,4 2 1,52 
Tb 96 2374 IBI2cn -40 4,5 5, 7 2,7 3,5 2,9 43,5 37,2 3,6 90 1' 17 
méd 2375 1813cn -70 2,8 6,2 3,6 2.9 2,6 51 ,O 30,9 2,5 92 1,65 
9'22'5 
52'21'WGr 

2183 A1 0-20 6,2 10,1 16,6 27,5 8,0 10,9 20,7 15,1 27 0,53 
PV endoa 2184 A3 ·40 6,2 9,3 13,8 16,9 8,2 14,7 30,9 3,4 89 0,48 
Tb 2185 81 -60 7,0 10,5 13,2 l7,4 6,3 13,9 31,7 2,6 92 0,44 
méd /arg 103 2186 821 -90 6,9 17,1 11,3 11,0 6,2 15,1 32,4 1,9 94 0,46 
9'45'5 2187 822 -110 3, 7 6,2 7,6 13.4 6,5 21,2 41,4 1,5 96 0,51 
52'04'WGr 2188 823 -140 2,7 5,4 6,5 10,6 4,6 30,6 39,6 1,7 96 0,77 

2189 824 -160 2,4 4,5 5,3 7,4 4,8 36,2 39,4 1,6 96 0,92 

C a 2172 A1 0-20 4,3 4,6 3,5 18,8 8,2 34,3 26,3 8,9 66 1.30 
Th 2173 A3 -30 4,1 3,8 2,6 18,1 7,9 37,1 26,4 5,3 80 1,41 
méd case 10El 2174 1811 -40 2,0 2, 7 2,8 22.9 7,7 41,7 20,2 5,9 71 2,06 
9'23'S 2175 1812 ·50 1,2 2,1 2,2 17,4 11,3 41,5 24,3 3,8 84 1,71 
51 '54'WGr 2176 1813 -60 0,9 2,1 3,3 21.0 11,6 38,4 22,7 3,2 86 1,69 
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Lab · CES 

pH 
ÓXIDO, 

COMPLEXO SORTI VO mE/1 OOg 

DE 
Poi 

AC 
c N MO C/N FERRO TOTAL v 100Ai+3 

% % % LIVRE mE/100g (CaOAc) % A1+3+s 
H20 KCIN Fe203 mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 CTC 

% 

3,1 3,1 3,1 5,34 0,7 0,05 10,78 O, 15 0,14 O, 16 0,03 0,48 1,08 5,52 11,26 4 92 

3,2 3,9 4.7 8,08 0,3 0,06 13.48 O, 17 O, 14 O, 18 0,02 0,51 1,02 3,75 13,99 4 88 
4,4 3,9 3,4 5,85 0,2 0,03 7,32 0,27 0,11 0,09 0,04 0,51 0,56 1,67 7,83 6 77 

4,6 3,9 3,1 5,33 1,6 0,04 6,54 0,20 O, 14 0,21 0,04 0,59 0,78 0,78 7,13 8 57 
4,8 3,9 1,1 1,89 1,6 0,02 2,96 0,20 0,10 0,05 0,03 0,38 0,32 0,59 3,34 11 61 

4,1 3,3 3,2 5,50 0,8 0,02 11,00 O, 17 O, 13 0,12 0,07 0,49 0.48 1,79 11,49 4 79 

4.4 3,3 0,6 •1,03 0,5 0,01 3,20 0,15 0,08 0,03 0,04 0,30 0,,23 0,54 3,50 8 64 

4.4 3,5 4,0 6 90 0,6 0,05 8,76 0,20 O, 17 O, 13 0,03 0,53 0,22 2.00 9,29 6 79 

4,3 3,8 2,1 3,62 0,3 0,01 7,16 0,13 0,08 O, 14 0,02 0,37 0,72 1,30 7,53 5 78 
4,3 3,8 1,5 2,59 0,3 0,01 5,98 0,10 0,05 0,11 0,01 0,27 0,79 1,20 6,25 4 82 
4,1 3,8 1,0 1 '72 0,2 0,01 4,98 0,05 0,03 0,06 0,01 O, 15 0,75 1,14 5,13 3 88 
4,1 3,8 0.7 1,21 (},3 0,01 4,58 0,05 0,02 0,06 0,01 O, 14 0,66 1,12 4, 72 3 89 
4,1 3.7 0,2 0,34 O, 1 0,01 3,68 0,10 0,02 0,09 0,01 0,22 0,56 1,00 3,90 6 82 

4,3 3,7 2,8 4,82 2.4 0,02 8,16 0,35 0,84 0,20 0,03 1,42 0,78 0,86 9,58 15 38 
4,1 3,8 1,1 1,90 2,5 0,02 5,98 O, 15 0,33 O, 12 0,01 0,61 0,72 1,08 6,57 9 64 
4,1 3, 7 0,6 1,03 1,6 0,01 5,38 0,10 0,38 0,11 0,01 0,60 0,56 1,22 5,98 10 67 
4,1 3,8 0,2 0,34 1,1 0,01 4,28 0,10 0,19 0,10 0,01 0.40 0.49 1,28 4,68 9 76 
4,2 3,8 0,2 0,34 1,1 0,07 4,24 O, 15 0,10 0,10 0,01 0,36 0,38 1.40 4,60 8 79 
4,1 3,7 0,1 0,17 0,8 0,01 4,24 0,15 0,05 0,10 0,01 0,31 0,46 1,34 4,55 7 81 
4,2 3,8 O, 1 0,17 0,6 0,01 3,34 O, 13 0,02 0,10 0,01 0,26 0.47 1,28 3,60 7 83 

3,6 3,5 3,9 6,72 0,1 0,07 13,50 0,20 0,14 0,11 0,03 0.48 1,09 3.75 13,98 3 89 
4,0 3,7 1,8 3,10 0,1 0,03 9,30 O, 17 0,08 0,05 0,04 0,34 0,63 2 so 9,64 3 89 

4.4 3,8 1,5 2,59 2,6 0,02 6,36 0,20 0,33 O, 17 0,01 0,71 0,50 0,90 7,07 10 56 
4,4 3,8 0,7 1,21 0,8 0,01 5,14 0,15 0,14 O, 13 0,01 0.43 0,42 0,88 5,57 8 67 
4,5 3,9 0,2 0,34 1,3 0,01 3,86 0,20 0,03 0,21 0,02 0,46 0,42 0,65 4,32 11 59 

4,2 4,0 1,2 2,07 1,8 0,01 2,54 0,50 0,67 0,16 0,02 1,35 0,23 0,47 3,89 35 26 

4,6 4,3 0,6 1,03 3,1 0,01 1,88 0,37 0.49 0,20 0,02 1,08 0,20 0,25 2,96 36 19 

4,7 4,3 0.4 0,69 2,9 0,01 1,58 0,25 0,25 0,20 0,01 0,71 0,20 0,26 2,29 31 27 

4,7 4,3 0.4 0,69 3,6 0,02 1,84 0,25 0,25 0,28 0,01 0.79 0,20 0,37 2,63 30 32 

4,7 4,2 0,3 0,52 4,1 0,01 2,04 O, 18 0,25 0,32 0,01 0,76 0,23 0,75 2,80 27 50 

4,6 4,1 0,2 0,34 5,3 0,01 2,88 0,10 0,11 0,30 0,01 0,52 0,22 1,33 3.44 15 72 

4,6 4,1 0,1 0,17 5,1 0,01 3,32 0,15 0,05 0,22 0,01 0.43 0,31 2,31 3,75 11 84 

4,0 3,8 1,0 1. 72 2;5 0,01 5,86 0,20 0,02 0,23 0,02 0.47 0,60 1,21 6,33 7 72 
4,1 4,0 0,7 1,21 2,8 0,01 4,50 0,20 0,02 0,22 0,02 0.46 0,40 1,06 4,96 9 70 
4,1 3,9 0,3 0,52 1 '7 0,01 3,42 0,15 0,02 0,26 0,02 0.45 0.45 1,00 3,87 12 70 
4,0 3,9 0,3 0,52 1,2 0,01 3,56 0,10 0,02 0,20 0,01 0,33 0,42 1,10 3,89 8 77 
4,1 3,9 0,2 0,34 1.4 0,01 3,50 0,10 0,02 0,20 0,01 0,33 I o.59 1,07 3,83 9 76 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA ltfsal % 
GRAU UM I-

PRO TO- ESQUE- Areia 
DE DADE 

SOLO PERFIL 
COLO Areia Areia ARGILA FLO- SI LTE 

EOUI-
LOCALIZAÇÃO N' LETO Areia Areia muito Silte ---

muito fina Argila NATURA CULA-LA6 Prol % média fina 0,05- ARGILA VALENTE 
Simb grossa grossa 0,25- <0.002 ij(, ÇÃO CES em >2mm 1-0,5 0,5-Ó,25 o, 10-0,05 0,002 % 

2-1 0,10 mm % 
mm mm mm mm mm mm 

C a 2177 A1 0-20 1,1 1,3 2,5 4,1 6,5 53,1 31,4 18,3 42 1,69 
Tb 2178 A3 -40 2,3 1,7 2,2 3,6 9,0 43,6 37,6 3,2 91 1,16 
arg 107 2179 1611 -60 1,1 1,5 1,7 2,8 10,\3 40,6 41,7 2,8 93 0,97 
9'32'5 2180 16121 -80 1,0 1,1 1,0 2,1 10,4 41,4 43,0 2,4 94 0,96 
51'51'WGr 2181 18122 -100 0,5 0,6 0,7 1,4 8,4 37,3 51,1 1,9 96 0,73 

2182 16123 -120 0,5 0,6 0,9 3,0 12,3 41,7 41,0 2,2 95 1,02 

Rd 
Tb 2049 A 0-25 18,5 17,4 15,0 12,1 3,3 ,13,5 20,2 10,9 46 0,67 
méd 109 2050 c -50 15,9 16,6 11,8 8,9 4,1 15,7 27,0 2,2 92 0,58 
9'45'S 
51 '37'WGr 

R e 
Tb 2294 A1 0-20 27,6 20,1 8,5 5,7 2,5 18,8 16,8 9,6 43 1,12 
méd 112 2295 A3 -40 19,6 17,3 11,3 8,1 3,6 20,1 20,0 14,5 28 1,01 
9'31'S 
51 '24'WGr 

PV epie 2101 A1 0-10 25,2 10,3 11.4 9,2 2,1 35,5 6,3 3,9 38 5,63 

Tb 2102 A3 -25 28,3 11.6 12,5 12,3 3,5 22,9 8,9 6,4 28 2,57 

3ren case I 113 2103 61 -50 21,6 10,4 13,1 14,4 3,1 25.4 12,0 9.4 22 2,12 
ri1éâ cas~c 2104 621 -80 19,6 10,3 9,8 10,3 4,4 23,5 22,1 17,6 20 1,06 
9'40'S 2105 622 -120 34,7 8,7 3,7 4,0 1,5 21,1 26,3 1,2 95 0,80 
51'19'WGr 

RE a 2296 A1 0-20 1,0 6,7 11,1 25,1 23,6 22,2 10,3 5,0 51 2,16 
méd 2297 A3 -40 1,1 5,6 9,8 24,6 25,2 22,2 11,5 7,4 36 1,93 
9'26'S 116 2298 C1 -80 0,8 5,1 9,1 23,9 25,8 23,9 11,4 8,1 29 2,09 
51 '07'WGr 2299 C2 -120 0,7 5,1 8,9 23,5 25,1 24,8 11,9 2,7 77 -2,08 

2300 C3 -160 0,8 4,2 6,6 24,8 27,9 24,2 11,5 6,1 47 2,10 

PL e 2113 A1 0-15 0,4 3,1 5,9 23,2 14,4 49,4 3,6 2,8 22 13,72 
Ta 2114 A3 -30 1,2 5,9 10,2 26,5 9,5 40.4 6,3 4,0 37 6,41 
a:c-n /méd 118 2115 621g -75 6,8 15,8 18,3 15.4 7,2 15,8 20,7 2,5 88 0,76 
9'36'S 2116 622g -120 6,6 13,6 15,2 17,8 5,8 13,9 27,1 3,8 86 0,51 
51'01'WGr 

PV epie 2314 A1 0-20 5,5 14,9 12,3 27,6 8,8 13,9 7,0 5, 7 19 1,99 

Tb 2315 A3 40 4,8 13,9 10,6 29,1 11,8 10,7 9,1 8,0 12 1,18 
ab plínt 2316 61 -60 4,4 11,5 14.4 20,6 8,8 14,5 25,8 3,0 88 0,56 
aren /méd 119 2317 621 -80 2,9 11,6 12.7 17,1 9,8 17,1. 28,8 2,2 92 0,59 

9'24'S 2318 622 -120 3,2 9,8 11,0 16,4 14,2 17,3 28,1 1,7 94 0,62 

50' 57'WGr 2319 623pl 150 3,3 9.4 11,2 18,1 14,1 17,3 26,3 1,1 96 0,66 

PV epie 
Tb 
raso 2110 A o 15 6,1 14,4 18,7 17,2 3,3 30,4 9,9 5.4 45 3, 7 
aren {méd case 120 2111 81 -30 9,5 11,2 18,5 19.4 4,3 20,9 16,2 11.3 30 1,29 
9'35'S 2112 82 -45 8,0 13.7 11,6 11,5 3,1 21,9 20,2 15,8 22 1,08 
50'57'WGr 

LV a pod 2149 A 0-15 3.2 12,5 19,9 13.6 3,2 14,5 33,1 20.9 37 0.44 
e_ndocn 2150 61 -40 2.1 o,6 13,3 12.4 3,6 16,0 46.0 2,6 94 0,35 
arg 121 2151 6;21 -65 2,4 5.9 10,1 11.2 4:3 19,5 46,6 1,8 96 0,42 
9'08'S 2152 622 100 2,6 5,7 8,0 10,3 4,4 17,7 51,3 1,4 97 0,35 
50'49'WGr 2153 623cn -115 5,2 8. 7 9,6 10.1 4,6 19,6 42,2 1,5 96 0,46 

HC d 2106 A o i 5 0,9 2,6 4 9 5,8 1,9 65,7 18 2 12,0 34 3 61 
Tb 122 21Q7 1181 g 30 0,7 2 9 5.4 7,8 5,3 45 5 32.4 19 3 40 1 40 
méd arg 2108 11621g 70 1. 7 4,5 11 4 7,8 4 6 28,9 41,1 2, 7 93 0,70 

•9'44'S 2109 11622g 110 3 1 12,4 13 8 7 3 3 2 18,2 42 o 7 1 83 o 43 
50'49'WGr 

SC a c/B 2320 A1 o 10 2,6 4 6 7 1 1 5 5 11 9 43 2 15,1 8,3 45 2 86 
câmb•co 2321 A3cn 40 2.2 3,3 5,0 11,2 11 8 42 4 24 1 12.9 46 1 76 
Tb 

I 
2322 (8)21 cn 60 4 9 4,5 4 1 8 8 9,8 42,1 25,8 3,3 87 1 63 

méd 123 2323 1Bi22cn -80 5,2 4 9 4,2 80 10,0 43 4 24 3 1.4 94 1 79 
9' 27'S 2324 18123cn 120 3 2 4,5 3 9 7,6 10,8 46,1 23 9 1 7 93 1 93 
50'46'WGr 2325 11(8)3cn -140 1.2 2,5 3,4 7,3 9,6 57,5 18,5 11,9 36 3 11 

2326 li C 160 1,3 2 2 2 B 6 1 7.8 64,0 15' 8 1 2 92 4 05 
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Lab · CES 

pH 
ÓXIDO COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

DE 
c N FERRO P043 AC v 100AI+3 MO C/N LIVRE mE/100g TOTAL % ----% % % !CaOAc) Al+3+s 

H20 KCIN Fe2o 3 mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 CTC 
% 

4,1 3,7 2,1 3,62 1,7 0.01 5,54 0,35 0.28 0,32 0,02 0,97 0,74 1,91 6,51 15 66 
4,2 3,8 1,1 1,90 1,9 0,01 4,34 0,27 0,02 0,32 0,02 0,63 0,48 2,07 4,97 13 77 
4,3 3,8 0,9 1,55 2,0 0,01 4,14 0,22 0,02 0,38 0.02 0,64 0,51 2,02 4,56 14 76 
4,3 3,8 0,6 1,03 2.1 0,01 3,94 0,20 0.02 0,32 0,01 0,55 0,61 2.27 4.49 12 80 
4.4 3,8 0,3 0,52 1,6 0,01 3,60 0,20 0,02 0,32 0.01 0,55 0,35 2,58 4,15 13 82 
4,3 3,8 0,3 0,52 1.9 0,01 3,66 0,25 0,02 0,32 0,01 0,60 0.48 2,33 4,26 14 80 

4,5 4,1 2,9 4,50 1,6 0,03 3,58 1,41 0,55 0,18 0,04 2,18 0,30 0,20 5,76 38 8 
4.4 4,4 0,5 0,86 2,8 0,02 2,46 J,25 0,14 0,03 0,01 0.43 0,29 0,1f 2,89 15 27 

5,7 5,2 4,2 7,24 2,0 0,02 3,18 0,18 1,66 0,19 0.03 2,06 0,22 0,06 5,24 39 3 
5,4 4,9 2,6 4,48 2.3 0,01 3,04 2,30 1,08 0,26 0,02 3,66 0,22 0,06 6,70 35 2 

5,2 5,0 1,6 2,7Q 0.4 0,12 4 90 9,98 1,82 0.42 0,06 12,28 0,20 0,05 17,18 71 1 
4,9 4.4 1,8 3,10 0.4 0,02 2,66 1,85 0,41 O, 16 0,02 2.44 O, 19 0,05 5,10 48 2 
4,6 4,0 1,0 1 '72 0,5 0,01 2,70 0,82 0,14 0,20 0,02 1 '18 0,14 0,38 3,88 30 24 
4,8 4,1 0,6 1,03 1,2 0,01 3,32 1,22 0,17 0,18 J,02 1,59 0,18 0,16 4,91 32 9 
5,1 5,0 0,3 0,52 1.6 0,0 1 2,26 1.70 0,30 o, 18 0,04 2,22 O, 19 0,03 4,48 49 1 

3,6 3,6 1,4 2.41 0,6 0,01 5,18 0,23 0,14 0,05 0,01 0.43 0,70 1,14 5,61 8 73 
4,0 3,9 0,8 1,38 0.7 0,01 3,44 O, 13 0,05 0,02 0.01 0,21 0,47 0.74 3,65 6 78 
4,0 3,8 0.4 0,69 0,3 0,01 2,28 0,10 0,02 0,01 0.01 0,14 0,54 0,54 2,42 6 79 
4,1 3,8 0,3 0,52 0.7 0,08 1,54 0,25 0,02 0,01 0,01 0,29 0.43 0,43 1,83 16 58 
4,0 3,8 0,3 0,52 0,8 0,01 1.40 0,20 0,02 0,01 0.01 0.24 0.38 o 38 1,64 15 57 

5,1 4.7 4,6 7,93 0,2 0,20 5,54 7,23 3,51 0,37 0,08 11 '19 0,22 0,06 16,73 67 1 
5,5 5,0 2,0 3.45 0,1 0,08 3,36 3,53 2,02 0,26 0,07 5,88 0,20 0,03 9,24 64 1 
5,6 4,6 0,2 0,34 1,3 0,01 2,14 2,06 2,40 0,05 O, 18 4,69 0,18 0,04 6,83 69 1 
5,8 4,8 0,1 0,17 1,4 0,01 1. 78 2,99 3,82 0,07 0.40 7,28 O, 1-6 0,02 9,06 80 o 

5,8 5,3 1,1 1,90 0,3 0,02 1,58 2,30 0.43 0,05 0,02 2,80 0,17 0,05 4,38 64 2 
5,2 4,7 0,6 1,03 0.4 0,02 1,38 1,05 0,22 0,04 0,01 1,32 0,16 0,07 2,70 49 5 
4,7 4.4 0,6 1,03 1.2 0,01 2,78 0,95 0,35 0,11 0,02 1,43 O, 18 0,05 4,21 34 3 
4.7 4.7 0,3 0,52 1,3 0,01 2,62 0,53 0,43 O, 10 0.02 1,08 0,19 0,06 3,70 29 5 
4,7 4,6 0,2 0,34 1,3 0,01 2,46 0,35 0,38 0,08 0,02 0,83 O, 17 0,10 3,29 25 11 
4,6 4,6 0,2 0,34 1.5 0,01 2,64 0,30 0,30 0,08 0,02 0,70 0,20 0,08 3,34 21 10 

5,5 5,2 5,0 8,62 0,8 0,04 4,14 7,63 2,93 0.40 0,06 11,02 0,22 0,02 15,16 73 o 
5,3 4,6 1,8 3,10 1,3 0,02 3,84 1.41 1,25 0,19 0,03 2,88 0,20 0,17 6.72 43 6 
4,8 4,2 1,3 2,24 2,2 0,01 4,00 1,92 1,25 0,15 0,02 3,34 0,22 0,06 7,34 45 2 

3,5 3,5 2,5 4,31 3,8 0,03 8,14 0,25 0,33 0,15 0,04 0"77 0,53 1,57 8,91 9 67 
3,9 3,9 1,3 2,24 4,8 0,01 5,36 0,15 0,08 0,06 0,03 0,32 0,31 1,05 5,68 5 77 
4,1 4,1 0,9 1,55 5,8 0,01 4,26 0.47 0,05 0,04 0,02 0,58 0,29 0,55 4,54 13 49 
4,7 4,7 0,5 0,86 3.4 0,03 3,46 O, 17 0,10 0,04 0,01 0,32 0,19 0,07 3.78 9 18 
4,6 4,1 0,7 1,21 4,9 0,03 4,04 0,15 0,08 0,02 0,02 0,27 O, 19 0,50 4,31 6 65 

4,9 4,3 7.4 12.76 07 0,12 9,40 6,05 2,59 0.48 0,14 9,26 0,22 0,10 18,66 50 1 
4,8 4,0 0,9 1,55 1,3 0,04 4,20 1,07 1,06 0,27 0,06 2.46 0,26 o 23 6,66 37 9 
50 4,2 0,4 0,69 0,7 0,03 2.74 1,05 1,18 0,15 0,07 2.45 o 19 0,22 5,19 47 8 
5,0 4,1 0,3 0,52 0,8 0,04 2,72 0,95 1,15 0,14 0,08 2,32 0,22 0,18 5,04 46 7 

4 1 3,8 1,2 2,07 1,5 0,02 4 72 0,58 0,47 0,12 0,01 1,18 0,38 0,50 5,90 20 30 
4,5 3 9 0,7 1 21 2.4 0,02 4,24 o 28 0.22 0,10 0,02 0,62 0,35 0,60 4,86 13 49 
4,2 3,8 0,4 0,69 3,0 0,03 3,82 0,13 0,13 0,05 0,01 0,32 0,35 0,70 4,14 8 69 
4,3 4,1 0,4 o 69 3,8 0,01 3.48 o 13 0,10 0,03 0,02 0,28 0.45 0,32 3.76 7 53 
4,2 4,0 0,2 0,34 3,5 0,01 2,98 0,10 0,10 0,02 0,01 0,23 0.42 0,44 3,21 7 66 
4 3 4,3 0,2 0,34 4,1 o 01 2 40 0,10 0,03 0.02 0,01 0,16 0,21 0,20 2,56 6 56 
4,2 4,1 0,5 0,86 1.8 0,01 2 12 0,10 0,03 0,02 0,01 0,16 0,25 0,24 2,28 7 60 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (tfsa) % 
GRAU UM I" 

ESOUE- DE DADE PERFIL PROTO- Areia ARGILA FLO SI LTE SOLO LETO Areia Areia EOUI-
LOCAliZAÇÃO N. • COLO muito Areia Areia fina muito Silta Argila NATURAL GULA ARGILA Prol % média 0,05- VALENTE 

LAB Simb 
>2mm grossa. grossa 0,25- fina <0,002 % ÇÃO % 

CES em 
2.-1 1-0,5 0,5-0,25 0,10 0,10-0,05 0,002 mm % 
mm mm mm 

mm mm mm 

R a 
Tb 2312 A1 0-20 3,2 5,0 7,1 11,9 9,8 41,7 21,3 10,8 49 1,96 
mêd 124 2313 A3 -50 1,3 3,5 5,9 11,8 13,4 39,1 25,0 11,3 55 1,56 
9° 18'S 
50'45'WGr 

R e 
Tb 
aren 
9'51'S 125 2100 A o 15 2,9 8,0 13,4 12,0 2,1 50,6 11,0 7,3 34 4 60 
50'46'WGr. 

PV d 2063 A11 0-8 20,2 27.2 18,7 6,5 1,3 20,1 6,0 57 5 3 35 
Tb ab 2064 A12 -15 13,2 40,0 22,2 5, 7 1,5 11,2 6,2 3. 7 40 1,81 
aren /méd 126 2065 A3 -40 24,2 30 5 17,1 5,6 1,6 13,2 7,8 6,2 21 1,69 
9'30'S 2066 821 -80 17,2 30,0 14,4 5,6 1,8 8,2 22,8 1,2 95 o 36 
50'39'WGr 2067 822g -12,0 16 2 22.0 13,7 7,8 3,2 17 8 19,3 1.4 93 0,92 

PV a 2327 A1 o 20 0,7 10,8 27,0 21,1 7, 7 17,0 15,7 11,4 27 1,08 
Tb 2328 A3 -40 2,0 12.6 23,9 20,1 7,1 15,8 18 5 16,4 11 o 85 
plínt 127 2329 81 -70- 2,9 12.2 20 3 15,5 8,2 18,1 22,8 2,8 88 0,79 
méd 2330 821 110 2,8 12.6 16,8 14,9 8,1 18,7 26,1 1,4 95 0,72 
9' 16'S 2331 822pl 140 3,0 9,9 15,6 14 1 8,1 24 7 24,6 1,6 93 1 00 
50'37'WGr 

PV epie 2058 Al 0-10 1,3 3.0 5,8 15,6 8,6 55,6 10,1 5.6 45 5,50 
Tb 2059 A3 -25 1,3 3,5 5,6 15,2 10,3 44,5 19,6 11,3 42 2,27 
p:'r.t 128 2060 821 -60 2,0 3,2 4,2 12,2 9,9 40,3 28,2 18,3 35 1.43 
méd 2061 822pl -100 1.4 37 4 1 12,0 1,1 49,1 28,6 6,0 79 1,72 
9'32'S 2062 c -160 2 4 3,1 4,2 12,8 11,0 51,8 14.7 2,2 85 3,52 
50'30'WGr 

C endoa 2222 A1 0-12 8,6 5,9 15,7 25,7 8,9 22,8 12,4 7,0 44 1,8, 
Tb 2223 A3 -35 7,9 4,8 13,3 24,6 13,2 21,8 14.4 10,6 26 1,51 
aren /méd 129 2224 18)21 -60 1,8 5,5 10,3 17,0 12,3 25,9 27,2 2,8 90 0,95 
9°04'S 2225 (8)22 -90 1,6 4,7 12,3 19,6 12,1 30,6 19,1 2, 7 86 1,60 
50'25'WGr 2226 (8)3 -150 2,2 5,6 10,6 17,5 12,6 26 5 25,0 2,7 89 1,06 

HC epia 
Tb 2218 Ag 0-40 1,5 7,0 25,4 41,8 8,7 6,1 9,5 6,3 34 0,64 
pl!nt 2219 B21g -85 2,1 5, 7 2,1 37,2 11,7 24,5 16,7 3,0 82 1,47 
aren /méd 132 2220 B22g ·130 2,1 5,6 18,7 34,3 13,2 7,5 18,6 2,2 88 0,40 
9'15'S 2221 B23pl -160 5,6 7,3 15,9 27.7 12,1 8,8 22,6 1,8 92 0,39 
50'11'WGr 

LV epia 2123 A1 0-8 1,8 10,9 16,7 13,3 3,9 15,8 37,6 3,2 91 Õ,42 
pllnt 2124 A3 -25 3,8 8,7 13,! 13,6 3,3 17,4 39,7 2,2 94 0,44 
arg 134 2125 81 -60 1,3 7,0 10,€ 9,8 4,5 19,9 46,9 1,1 58 0,4) 
9'18'S 2126 821pl -90 1,8 5,8 8,0 8,7 4,7 17,9 53,1 1,3 98 0,,34 
50'06'WGr 2127 B22pl -õSO 1,0 4,6 6.4 8,2 4,8 19,6 55,4 1,3 98 0,35 

C a 2238 A1 0-15 3,2 5,5 7,1 11,6 8,8 34.4 29,4 15,7 47 1,17 
Tb 2239 A3 -40 4,5 5,0 5,3 11,1 8,9 28,6 36,6 15,0 59 0,78 
arg 139 2240 18)1 -70 3,9 5,3 4.4 8,5 8,0 32,1 37,8 2,9 92 0,85 
9'30'S 2241 (8)21 -100 2,7 3,8 3,7 7,9 8,0 32,6 41,3 2,1 95 0,78 
49'16'WGr 2242 (8)22 -140 2,1 3,9 3,5 7,3 7,8 33,3 42,1 2,3 95 0,79 

2243 (8)23 -160 5,8 5.4, 4,4 8,4 7,1 29,8 39,1 2,1 95 0,76 

C epia 2272 A1 0-10 1,3 2,5 9,2 24,6 16,4 31,7 14,3 8,5 40 2,22 
Ta 2273 A3 -25 3,6 2.9 7,6 21,8 15,9 32,9 15,2 6,8 55 2,16 
~ndocn. 140 2274 (8)1 cn -50 5,2 3,9 6,6 18,8 14,6 34,4 16,5 4,7 72 2,08 
ri>éd 2275 (8)2cn -65 5,7 5.4 6,8 15,9 14,7 33,2 18,3 4,4 76 1,81 
s• 11·s 2276 (8)3cn -85 13,4 9,4 7,2 11,6 10,4 31,1 16,9 3,5 79 1,84 
49'09'WGr 

se a c/B 
cambico 2268 A1cn 0-10 1,1 1,4 5,8 29,3 21,9 27,3 13,2 7,3 45 2;07 
Tb 2269 A3cn -30 4,6 2.3 5,1 25,5 24,0 25,2 13,3 6,5 51 1,89 
aren /méd 141 2270 (B\1cn -50 5,5 3,3 4,5 18,8 21,2 29,3 17.4 2,9 83 1,68 
9'55'S 2271 (8)2cn -80 10,4 8,6 6,4 13,9 17,3 26,0 17.4 2,3 87 1,49 
49'07'WGr 
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Lab · CES 

pH 
ÓXIDO 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g 

DE Po"t AC 
c N MO FERRO TOTAL v 100A1+3 
% % % C/N 

LIVRE mE/100g (CaOAcl % 
---
Al+3+s 

H20 KCIN Fe203 rnE/100g ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Ai+3 CTC 
% 

3,5 3,5 2,1 3,62 3 1 0,02 7,64 0,25 0,10 0,04 0,01 0,40 0,90 1,62 8,04 5 80 
3,7 3,7 1,6 2,76 3,6 0,02 6.48 0,23 0,08 0,03 0,01 0,35 0,71 1.40 6 83 5 80 

5,2 4,9 6, 7 11,55 2,3 0,06 5,26 9 65 2,68 0,50 0,06 12,89 o 19 0,04 18 15 71 o 

4,4 4,2 10 7 18,45 0,1 o 19 6 90 7,05 1,89 0,42 0,05 9,41 0,30 0,07 16,31 58 1 
4,3 3,9 10,2 17,58 J,2 o 04 2 74 1 41 0,58 O, 16 0,02 2 17 0,27 0,13 4 91 44 6 
4,2 3,8 1,3 2,24 0,3 0,03 2,24 0,57 0.39 O, 12 0,02 1,10 0,27 o 17 3,34 33 13 
5,0 4,5 0,4 0,69 0,9 o 01 1,36 0,37 0,43 0,20 0,02 1,02 0,20 O, 14 2 38 43 12 
5,0 4,4 0,3 0,52 0,8 0,01 1.42 0,30 o 36 O, 16 0,02 0,84 o 14 0,26 2,26 37 24 

3,5 3,5 1,6 2,76 0,2 0,02 5,88 0,23 0,12 0,05 0,01 0.41 0,69 1,20 6,29 7 75 

3,7 3, 7 08 1,38 0,3 0,01 4,48 0,20 0,03 0,02 0,01 0,26 0,57 1,06 4,74 6 80 

3,7 3, 7 0,4 0,69 0,2 0,01 3,66 0,20 0,03 0,02 0,01 0,26 0,65 1,111 3,92 7 81 
4,0 3,7 0,3 0,52 0,4 0,01 3,74 O, 13 0,03 0,02 0,01 0,19 0,62 0,98 3,93 5 84 

4,1 3,9 0,3 0,52 1,4 0,01 3,68 0,13 0,02 0,02 0,01 0,18 0,50 0,80 3,86 5 82 

5,8 53 4,5 7,76 1,4 0,03 4,38 7,05 2,32 0,38 0,08 9,83 0,21 0,07 14,21 69 1 
5,5 4,9 2 o 3,45 2,0 0,01 3,26 3,46 1,04 0,17 0,04 4,71 0,18 0,16 7,97 59 3 
55 4,7 0,7 1,21 3,5 0,01 2,68 1,41 0,90 0,08 0,02 2,41 0,19 0,15 5,09 47 6 
5,4 4,7 0,6 1,03 3,3 0,01 2,18 1,13 0,64 0,07 0,02 1,86 0,18 0,15 4,04 46 7 
4,9 4 5 0,4 0,69 2,9 0,01 2,18 0,60 0,41 0,06 0,02 1,09 o',15 0,20 3,27 33 16 

4,7 4,1 1,4 2,41 0,4 0,02 2,14 1,30 0,69 0,30 0,02 2,31 0,21 O, 12 4,45 52 5 
4,1 3,8 0,7 1,21 0,4 0,01 1,44 0,35 O, 17 O, 19 0,01 0,72 0,27 0,48 2,16 33 40 
4,1 3,8 0,3 0,52 0,9 0,01 1,58 0,25 0,26 0,20 0,01 0,72 0,39 0,72 2,30 31 50 
4,2 3,9 0,2 0,34 0,5 0,01 1,12 0,25 O, 16 O, 12 0,01 O.!i4 0,34 0,70 1,66 33 56 
4,0 3,8 0,3 0,52 0,8 0,01 1,70 0,25 0,27 O, 16 0,26 0,94 0,35 0,71 2,64 36 43 

4,5 3,9 0,9 1,55 0,4 0,01 1,82 0,25 0,03 0,04 o 0,32 0,30 0,46 2,14 15 59 
4,2 3,9 0,3 0,52 0,4 0,01 0,86 O, 13 0,02 0,01 o 0,16 0,22 0,30 1,02 16 65 
4,4 4,1 0,2 0,34 0,6 0,01 0,88 0,25 0,02 0,01 0,01 0,29 0,16 0,26 1,17 25 47 
4,6 4,4 0,1 O, 17 0,7 0,01 0,38 0,25 0,02 0,01 0,01 0,29 O, 16 0,10 0,67 43 26 

4,4 4,0 2,6 4,48 0,3 0,01 5,96 0,45 O, 17 0,07 0,02 0,71 0,21 O,jl9 6,67 11 56 
4,2 4,0 1,7 2,93 0,6 0,01 5,32 0,32 0,08 0,06 0,02 0,48 0,32 0,70 5,80 8 59 
4,5 4,2 0,8 1,38 0,9 0,01 4,52 0,25 0,10 0,04 0,03 0,42 0,22 0,20 4,94 8 32 
4,7 4,5 0,4 0,69 2,3 0,01 3,86 0,22 0,02 0,02 0,02 0,28 0,25 O, 15 4,14 7 35 
4,5 4,5 0,2 0,34 3,0 0,01 3,96 0,20 0,02 0,02 0,01 0,25 0,19 O, 13 4,21 6 34 

4,2 3,8 2,2 3, 79 2,4 0,02 5,06 0,23 0,17 0,14 0,01 0,55 0,55 1,46 5,61 10 73 

4,1 3,7 1,4 2,41 3,2 0,01 3,88 O, 18 0,05 0,09 0,01 0,33 0,66 1,22 4,21 8 79 

4,6 3,8 0,9 1,55 0,9 0,01 3,04 0,10 0,03 0,11 0,01 0,25 0,44 0,90 3,29 8 78 

4,5 3,8 0,3 0,52 0,9 0,01 2,38 0,30 0,05 0,05 0,01 0,41 0,41 0,72 2,79 15 64 

4,6 3,8 0,4 0,69 4,8 0,01 2,58 O, 18 0,03 0,06 0,01 0,29 0,39 0,76 2,87 10 72 

4,4 3,9 0,3 0,52 5,6 0,01 1, 72 0,15 0,03 0,04 0,01 0,23 0,28 0,42 1,95 12 65 

4,1 3,6 1,1 1,90 1,4 0,01 4,20 0,08 0,03 0,05 0,01 0,17 0,58 1,06 4,37 4 86 
4,1 3,5 0,9 1,55 1,5 0,01 3,86 O, 13 0,03 0,01 0,01 o, 18 0,63 0,98 4,04 4 84 
4,1 3,6 0,6 1,03 1,6 0,01 3,22 0,15 0,03 0,02 0,01 0,21 0,58 0,86 3,43 6 BC 
4,1 3,6 0,3 0,52 2,1 0,01 3,16 0,13 3,29 0,03 0,01 3.4€ 0,47 0,78 6,62 52 18 
4,2 3, 7 0,3 0,52 2,7 0,01 2,54 O, 13 2,78 0,03 0,01 2,95 0,45 0,80 5,49 54 21 

4,1 3,7 0,5 0,86 1,1 0,01 2,90 0,23 0,05 0,02 0,02 0,32 0,41 0,62 3,22 10 66 
4,1 3,8 0,6 1,03 1,3 0,01 3,02 0,20 0,08 0,02 0,01 0,31 0.45 0,63 3,33 9 67 
4,1 3,9 0,4 0,69 2,3 0,01 2,56 0,20 0,03 0,02 0,01 0,26 0,37 0,56 2,82 9 68' 
4,3 4,Q 0,2 0,3,4 2,7 0,01 1,98 0,08 0,03 0,02 0,01· 0,14 0,26 0,36 2,12 7 72 
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TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOM~TRICA (tfsa) % GRAU UM I-

PRO TO- ESOUE- DE D.ADE 
SOLO PERFIL Areia Areia Areia J ARGILA FLO- SILTE E QUI-

LOCALIZAÇÃO N' COLO LETO Areia Areia muito Silte Argila NATURAI.i GULA-
---

LAB Prol % muito fina 
fina 0,05- ARGILA VALENTE 

Simb grossa média 0,25- <0,002 % ÇÃO % CES em >2mm grossa 1-0,5 0,5-0,25 o, 10-0,05 0,002 2-1 0,10 mm % mm mm mm mm mm 
mm 

PV epia 2244 A11 0-15 0,5 1,0 12,4 44,7 21,0 9,4 11,0 6,0 45 0,85 
Tb 2245 A12 -35 5,5 0,8 7,2 33,4 21,9 17,8 1 3,,4 7,0 48 1,33 
endocn 2246 A3cn 55 3,5 1,0 7,6 33,5 24,1 12,8 17,5 4,1 77 0,73 
aren /méd 142 2247 B1cn -70 3,3 1,6 8,3 29,4 22,4 15,2 19,8 3,5 82 0,77 
9'36'S 2248 B21cn -110 2,8 2,9 7,7 25,0 19,3 18,1 24,2 2,5 90 0,75 
49'04'WGr. 2249 B22cn -140 1,2 2,4 9,3 25,2 18,9 19,8 23,2 2,8 88 0,85 

2250 823cn -160 1,6 2,1 8,9 22,7 16,5 23,4 24,8 2,4 90 0,94 

SC d c/B 2277 A1cn 0-15 4,8 6,9 9,3 7,3 3,9 48,6 19,2 8,8 54 ~.53 
textural 2278 A3cn -35 4,3 6,8 9,6_ 8,4 5,2 38,5 27,2 5,6 79 1,42 
Tb 145 2279 B1cn -55 8, 7 7,7 8,4 7,2 4,6 25,2 38,2 2,9 92 '0,66 
méd /arg 2280 82cn -80 9,5 10,3 7,5 5,9 4,8 16,2 45,8 2,2 95 0,35 
9'1 6'S 
48'41'WGr 

Rd 
Tb 2251 A1 1 0-20 10,3 4,9 6,6 12,9 10,6 42,5 12,2 7,2 41 3,48 
aren 146, 2252 A12 -40 10,6 6,6 6,6 16,4 14,6 32,6 12,6 7,8 38 2,59 
9'04'S 
48'41'WGr 

2017 A1 0-8 0,2 30,6 41,6 19,5 3,3 4,8 2,6 46 0,69 
AO a 2018 A3 30 0,4 35,1 34,5 21 '1 3,2 5,7 4,1 28 0,56 

9'36'5 148 2019 C1 55 0,1 0,3 31,5 43,8 13,7 3,8 6,8 5,5 19 0,56 

48'26'WGr 2020 C2 -100 O, 1 0,3 29,9 38,4 18,0 5,6 7,7 6,6 14 0,73 
2021 C3 -150 0,3 30,1 38,7 16,3 6,8 7,8 7,4 5 0,87 

se a c/8 2264 A1cn 0-10 11 '7 6,6 6, 7 13,3 6,3 22,7 32,7 1 5,4 53 0,69 
cãmbico 2265 A3cn 30 12,7 5,6 4,8 10,6 9,5 22,4 34,4 6,8 80 0,65 
Tb 149 2266 (8)21cn 50 11,5 5,8 3,8 7,6 9,9 22,5 38,9 3,0 92 o 58 
arg 2267 (8)22cn -70 8,0 7,2 4,6 6,6 8,2 27,2 38,2 2,1 95 0,71 
9' 53'S 
48" 23'WGr 

se a c/8 2013 A1cn 0-15 0,7 11,4 17,4 16.4 5,4 29,7 19,0 9,2 52 1,56 
cârr.bico 2014 A3cn -31 5,4 1,7 2,0 19,3 :l9,2 15,2 27,2 9,6 65 0,56 
Tb 151 2015 1811 cn -57 4,9 1,6 1,8 1 5,4 30,2 22,6 23,5 10,1 57 0,96 
méd 2016 IBI2cn -140 4,9 2.'; 1,6 16,1 19,7 21,5 33,8 1,2 96 0,64 
9'28'S 
48'13'WGr 

se a c/B 2260 A 1cn o 20 8,1 6,5 11,7 11,7 3,2 25.4 33.4 20.4 39 0,76 
lat 2261 A3cn -40 11,9 7,0 10,5 10,9 2,7 15.4 41,6 25,9 38 0,37 
arg 152 2262 81 cn -60 11,3 5,6 6,[\ 7,2 3,3 20,3 45,8 7,7 83 0.44 
9°55'S 2263 82cn -80 9,9 7,2 5,7 5,9 3.4 18,5 49.4 3,0 94 0,37 
48'12'WGr 

se endoa 
2056 Acn 0-15 2.4 2,7 29,2 18,6 27,3 12,0 5,8 52 2,28 c/8 textura! 7,8 

Tb 
180 2057 Bcn 60 7,9 3,3 2,6 23,4 19,7 22,1 21 ,O 11,3 46 1,05 

aren /méd 
10'16 s 
51 '43'WGr 

R a 
Tb 
méd 184 2091 A o 15 3,8 11,5 14,7 13,0 3,8 27,7 25,5 14,3 44 1,09 
10'38'S 
51'16'WGr 

-
PV d 2092 A1 0-10 0,3 4,8 34 6 35,3 5,5 13,6 5,9 4,1 31 2,31 
Tb ab 2093 A3 -30 0,5 4,7 30,8 35,5 5.4 10.7 12.4 9,0 27 0,86 
aren /méd 185 2094 821 70 0,3 3,2 22,9 34,9 6,9 6,9 24,9 2,3 91 0,28 
10'49'S 2095 822 -100 0,2 3,5 22,0 31,2 8,2 12,5 22,4 1,3 94 0,56 
51'16'WGr 

se a c/8 2088 Acn 0-15 5,1 9,3 22,2 31,2 3,2 10,6 18,4 8.4 54 0,58 
textura I 187 2089 81 cn -45 6,6 9,8 19,2 28,1 4,0 8,5 23,8 8,5 64 0,36 
Tb 2090 B2cn -70 4,4 7,3 18,4 22,4 4,1 8, 7 34,7 12,5 64 0,25 
rr·téd 
1:0'31 'S 
51'12'WGr 
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Lab CES 

pH 
OXIDO 

COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOq 

DE 
P0~3 

AC 
1 DOAI' 3 c N MO FERRO TOTAL C/N v % % % LIVRE mE/1 OOg ICaOAcl % AI' 3 + S 

H20 KCIN Fe 2o3 mE/1 OOg ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ AI+ 3 CTC 
% 

4,7 4,2 0,2 0,34 4,5 0,01 1,34 0,08 0,03 0,04 0,01 0,16 0,23 0,26 1,50 11 62 
4,6 4,2 0,3 0,52 1,0 0,01 1,08 0,10 0,02 0,02 0,01 O, 15 0,19 0,22 1,23 12 59 
4,7 4,3 0,3 0,52 1,2 0,01 0,68 O, 13 0,02 0,02 0,01 O, 18 0,25 O, 10 0,86 21 36 
4,6 4,4 0,2 0,34 1,7 0,01 o;7o O, 15 0,02 0,02 0,01 0,20 0,22 0,08 0,90 22 29 
4,7 4,5 0,2 0,34 3,2 0,01 Q,78 O, 18 0,02 o o 0,20 0,19 0,06 0,98 20 23 
4,5 4,5 O, 1 0,17 2,2 {),01 0,82 0,15 0,02 o o 0,17 O, 18 0,08 0,99 17 44 
4,5 4,5 o. 1 O, 17 3,5 0,01 0,44 O, 10 0,02 0,01 0,01 0,14 0,21 O, 12 0,58 24 46 

5,1 4,5 6,4 11,03 4,0 0,02 10,64 O, 18 2,50 0,20 0,04 2,92 O, 19 0,10 13,56 22 3 
5,2 4,6 3,1 5,34 4,7 0,01 7,12 0,08 1,98 0,20 0,03 2,29 0,20 0,06 9,41 24 3 
5,2 4,6 1,8 3,10 5,5 0,02 5,74 0,50 1,05 O, 18 0,02 1 '75 0,24 0,08 7,49 23 4 
5,2 5,0 0,7 1,21 5,5 0,05 3,72 0,23 0,58 O, 12 0,02 0,95 O, 15 0,05 4,67 20 5 

--f-----

5,7 5,4 6,8 11,72 2,2 0,07 4,32 0,25 3,41 0,36 0,08 4,10 O, 14 0,04 8,42 49 1 
5,7 5,2 2, 7 4,65 2,4 0,02 2,68 0,20 1,40 0,21 0,03 1,84 O, 17 0,05 4,52 41 3 

3, 7 3,7 0,5 0,86 0,1 0,02 1 '72 O, 15 0,08 0,03 0,01 0,27 0,30 0,32 1,99 13 54 
4,3 4,0 0,6 1,03 0,2 0,02 1,36 O, 17 0,05 0,03 0,03 0,28 0,25 0,35 1,64 17 56 
4,5 4,0 0,4 0,69 0,2 0,03 1,52 0,22 0,05 0,03 0,01 0,31 O, 17 0,33 1,83 17 52 
4,1 4,0 0,2 0,34 0,2 0,01 1 '16 O, 17 0,05 0,01 0,01 0,24 0,22 0,27 1,40 17 53 
4,6 4,1 O, 1 O, 17 0,2 0,01 0,76 O, 10 0,02 0,01 0,01 O, 14 O, 17 0,30 0,90 15 68 

---
4,1 3,9 2,4 4,14 4,6 0,03 6,94 0,20 O, 13 0,09 0,01 0,43 0,47 0,90 7,37 6 68 
4,2 4,0 1,8 3,10 5,6 0,01 5, 70 O, 18 O, 13 0,08 0,01 0,40 0,40 0,68 6,10 7 63 
4,3 4,1 1,1 1,90 5,4 0,01 4,30 0,15 0,03 0,03 0,01 0,22 0,21 0,44 4,52 5 67 
4,8 4,8 0,6 1,03 6,1 0,01 3,00 0,28 0,08 0,02 O, 12 0,50 0,20 0,06 3,50 14 11 

4,5 4,0 1,1 1,90 2,4 0,02 4,04 0,25 0,27 0,11 0,03 0,66 0,34 0,62 4,70 14 48 
4,5 4,0 0,8 1,38 2,5 0,01 3,52 0,25 0,21 0,07 0,02 0,55 0,32 0,59 4,07 13 52 
4,4 4,0 0,6 1,03 3,1 0,01 2,84 0,22 O, 10 0,05 0,02 0,39 0,26 0,51 3,23 12 57 
4,6 4,6 0,4 0,69 4,1 0,01 1,92 O, 12 0,02 0,04 0,04 0,22 O, 17 O, 17 2,14 10 44 

4,3 3,8 5,8 10,00 5,7 0,01 11,62 0,23 0,30 0,11 0,02 0,66 0,41 1,36 12,28 5 67 
4 2 3,9 3c5 6,03 5,9 0,01 7,48 0,10 O, 12 0,06 0,01 0,29 0,35 0,82 7,77 4 74 
4,3 4,1 2,5 4,31 7,0 0,01 7,30 O, 15 0,08 0,04 0,01 0,28 0,37 0,42 7,58 4 60 
4,4 4,4 1,5 2,59 5,5 0,01 5,44 0,20 0,08 0,02 0,01 0,31 0,24 O, 14 5, 75 5 31 

3,8 3,3 1,7 2,93 1,1 0,04 7,18 0,62 0,81 0,22 0,02 1,67 1,16 1,20 8,85 19 42 
4,5 4,1 1,0 1 '72 3,5 0,02 4,82 0,30 0,30 0,11 0,02 0,73 0,58 1,02 5,55 13 58 

3,6 3,6 4,8 8,28 0,9 0,02 10,48 O, 12 0,10 0,26 0,02 0,50 0,52 2,68 11,00 4 84 

5,4 5,2 3,3 5,69 0,7 O, 10 2,68 5,26 1,66 0,34 0,04 7,30 O, 19 0,08 9,98 73 1 
5,1 4,5 0,9 1,55 0,9 0,01 2,66 1,30 0,67 0,11 0,02 2,10 O, 18 0,10 4,76 44 5 
4,8 4,2 0,4 0,69 1,3 0,01 2,36 0,50 0,50 0,08 0,01 1,09 O, 16 0,20 3,45 31 16 
4,6 4,4 0,4 0,69 1 '7 0,01 2,01 0,97 0,62 0,05 o 01 1 65 o 19 o 04 3,66 45 2 

3,5 3,5 5,4 9,31 2,7 0,03 10 08 0,10 O, 14 o 10 0,04 0,38 0,45 1,64 10,46 4 81 
4,1 4,0 2,6 4,48 3,5 0,01 5,38 0,07 0,02 0,04 0,02 0,15 0,29 0,65 5,53 3 81 
4,4 4,2 1,8 3,10 3,6 0,01 4,80 O, 10 0,02 0,02 0,02 O, 16 0,22 0,43 4 96 3 73 
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TABELA 3 I - Continuaçao 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOM~TRICA (tfsal % GRAU 
OE UM I-

SOLO PERFIL 
PROTO- ESQUE-

Areia FLO- SILTE DADE 
COLO LETO Areia Areia ARGILA 

LOCALIZAÇÃO No muito Areia Areia fina muito Silte NATURA GULA --- EOUI-
LAB Prol % 0,05- Argila ARGILA VALENTE Simb grossa média fina % ÇÃO CES em >2mm grossa 

1-0,5 0,5-0,25 
0,25-

O, 10-0,05 0,002 <0,002 
% 2-1 0,10 mm % 

mm mm mm mm mm mm 

R e 
Tb 
aren. 188 2096 A O-i5 5.4 19,8 17,9 20,3 5,8 20,5 10,3 7,2 30 1,99 
10'24'S 
51'11'WGr 

SC d c/B 
textural 2097 A 0-20 5.4 17,8 19,5 12,3 3.4 30,1 11,5 6,4 44 2,62 
Tb 189 2098 81 cn -35 7,0 16.4 16,5 26,6 5,8 12,6 15,1 11,3 25 0,83 
aren /méd 2099 82cn -60 9,8 15,0 19,1 11.4 2,7 21,6 20.4 2,0 90 1,06 
10'13'S 
51 '07'WGr 

RE e 2068 A1 o 20 3,5 14,3 25,9 25.4 5,9 20,5 4,5 3.4 24 4,56 
Tb 2069 A3 -40 4,5 13,5 28,7 28,0 8,6 11,2 5,5 4.4 20 2,04 
aren 192 2070 C1 70 6,0 14,5 28,2 28,5 8,8 9,5 4,5 1,0 78 2,11 
10'20'S 2071 C2 -110 10.4 13,5 25.7 29,6 9,5 8,6 2,7 2,5 7 3,19 
50'48'WGr 2072 C3 -150 12.7 20,1 26,0 24,5 7, 7 6.4 2,6 2,5 4 2.46 

se d c/8 2046 A 0-15 1,8 5.4 58,0 16,6 3,7 6.4 8,1 5,8 28 0,79 
textural d 194 2047 81 -30 2.7 5,2 25,1 34,6 4,6 8,6 19,2 2,1 89 0,45 
Tb ab. 2048 82cn -60 5,5 5,5 30,1 16,2 5,7 8,7 28,3 2,3 92 0,31 
aren /méd 
10'15'S 
50'45'WGr 

PL endoe 2042 A 0-10 0,08 1,3 2,5 2,1 0,3 58,5 34,5 23,7 31 1,70 
Tb 2043 821 35 0,08 1,8 3,6 4.7 2,3 25,2 61,6 21,6 65 0.41 
pllnt 200 2044 822 -70 0,08 1,5 3,1 3,9 3,9 7,9 78,9 22,6 71 0,10 
méd /marg 2045 1183pl -110 0,04 2,5 10,2 5,8 2,9 48,6 29,6 22,2 25 1,64 
10'31'S 
50'05'WGr 

se a c/8 2036 A1 0-20 1,1 2,5 47,0 18,3 3, 7 15,2 12,2 3,9 68 1,25 
textura I 2037 A3 -35 0,9 1,8 45,5 17.4 7,1 15,0 12,3 4,5 63 1,22 
Tb 205 2038 81 cn -70 3,6 2,5 37,1 19,2 3,3 21,2 13,1 2,1 84 1,62 
aren /méd 2039 82cn -90 2,0 2,7 5.4 24,8 21,9 5,6 37,6 20,5 45 O, 15 
1 0'07'S 
49'41'WGr 

se 1-) iit 2040 A1cn 0-30 '14,3 3,8 24,7 21,2 6,2 0.4 29.4 26,2 11 0,01 
Tb 207 2041 A3cn 60 16,5 5,5 8,7 23,8 12,6 1,9 31,0 26,8 14 0,06 
méd 
10' 16'S 
49'18'WGr 

PV d 2284 A 0-10 2,1 4,6 13.4 13,7 4,7 30,0 31,5 4,2 87 0,95 
Tb cn 2285 81 25 5,5 5,3 5,6 7,0 3,5 29,7 43.4 3,2 93 0,68 
méd./arg 215 2286 821 -50 5,9 3,5 4,3 6,2 3,8 33,2 43,1 2,6 94 0,77 
10'51'S 2287 822cn -120 5,9 6,3 4.7 5, 7 4,5 27,4 45,5 2,8 94 0,60 
48'34'WGr 

se d c/8 1977 A 1cn 08 1,5 5,3 18,6 33,6 7,3 15,5 18 2 14,1 ;>3 o 85 
textura I 1978 A3cn 25 2 5 5,2 18,0 33 3 7 6 6 3 27,1 2,6 90 0,23 
Tb 217 1979 81 cn 40 4,3 6,0 14,3 29,5 8,4 11 o 26 5 1,2 95 o 42 
méd /arg 1980 82 80 3,4 6,2 11,9 21 4 9,4 11 4 36,3 1,8 95 o 31 
10'42'S 1981 c 140 2 6 5,0 9 1 18,0 9,4 51 7 4 2 1 1 74 12,31 
48'35'WGr 

se d c/8 
cãmb•co 1973 A1 o 5 3,1 3,1 10,5 22,4 6,6 27,9 26.4 12,5 53 1 06 
Tb 1974 A3cn 20 5,5 3 5 10,0 22 5 70 21 8 29,7 15 4 48 o 73 
méd 218 1975 1811 cn 40 8,1 5,3 8, 7 1 7,3 7,2 24 2 29 2 21 6 26 o 83 
10'52'S 1976 IBI2cn 70 8 6 6,0 6 8 13 1 5 5 20,3 39,7 30 92 0,51 
48' 29'WGr 

PV a 2083 A1 010 0,2 o 4 11,9 13 5 0,8 61,5 11 '7 1 6 86 5,26 
Tb 2084 A3 25 o 0,5 15 6 20,2 2,9 50,5 10,3 2,6 75 4,90 
endocn 239 2085 81 60 o 1 0,8 23,1 31 8 10,8 18,7 14,7 6 9 53 1 27 
aren /méd 2086 821 >OO 0,2 0,7 18,8 30 5 13,2 17,6 19,0 1,5 92 0,93 
11"17'S 2087 82 2cn 140 0,5 2,1 17,0 25,2 10,6 22,1 22,5 1 2 95 0,98 
51'14'WGr 

PL a 2073 Alg 0-15 0,1 0,6 2,4 38.4 28,2 24,2 6,1 3, 7 39 3,97 
Tb 2074 A3g 30 0,2 0,7 1,9 63,9 4,1 23 o 6,2 3,3 47 3, 71 
endocn 241 2075 81g 60 0,3 0.4 0,8 24,0 32,3 29,2 13,0 2, 7 79 2,25 
aren /méd 2076 _B2g -90 0.4 0,3 06 18,3 31 '1 33,4 15 9 1 6 90 2,1 o 
11 '26'S 2077 --,:lcg 130 0,2 2.7 37,1 39,2 57 9,2 5,9 1,0 83 1,56 
50' 55'WGr 
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Lab · CES 

pH 
ÚXIDO COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

DE [Po4-3 AC 
~ c N MO FERRO TOTAL v CIN % % % LIVRE mE11oo~t ICaOAcl % AI+ 3, S 

H20 K§N Fe2o 3 mE1100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ AI+ 3 CTC 
% 

4,2 4,1 3,0 5,17 0,3 0,06 4,06 3,31 1,66 0,34 0,04 5,35 0,19 0,03 9,41 57 1 

4,8 4.5 8,1 13,96 0,9 0,09 8,86 9,01 2,59 0,41 0,07 12.08 0,19 0,13 20,94 1 1 
4,8 4,5 1,9 3,28 1,7 0.02 2,94 1,92 0,87 0,18 0,03 3.00 0,20 0,05 5,94 50 2 
5,1 4,9 1,0 1.72 3.4 0,02 2,80 0.52 0,36 0,20 0,04 1,12 0,1,6 0,24 3,92 28 18 

5,1 4,9 4,2 7,24 0,1 0,12 3.48 8,65 1,51 0,27 0,04 8,47 0,20 0,06 11,95 71 1 
5,0 4,5 1.2 2,07 0,2 0,03 1,54 1,55 0,41 0,10 0,02 2,08 0,14 0,07 3.62 57 3 
5,2 4.6 0,2 ' 0,34 0,2 0,03 0,64 0,57 0,21 0,06 0,02 0,86 0,13 0,06 1,50 57 5 
5,3 4,6 0,1 ; 0,17 0,1 0,02 0.44 0,37 0,11 0,04 0,01 0,53 0,15 0.06 0,97 55 10 
5,2 4.4 0,1 0,17 0,1 0,02 0,34 0,15 0,13 0,03 0,01 0,32 0,13 0,03 0,66 48 9 

3,8 3,5 1,1 i 1,90 0,9 0,04 4,02 0,17 0,64 0,21 0,03 1,05 0,55 0,33 5,07 21 24 
3,9 3,8 1,1 

I ::;~ 
1,5 0,03 3,26 0,15 0,10 0,16 0,02 0.43 0,37 0,62 3,69 11 59 

4,5 4,1 1,0 2.4 0,01 3,66 1,50 0,56 0,13 0,01 2.19 0,32 0,44 5,85 37 17 

4,9 4,6 3,0 5,17 1,2 0,02 13,86 0,95 0,30 0,18 0,07 1,50 0,28 0,46 15,36 10 23 
4,6 4,6 2,5 4,31 3,1 0,02 5,70 2,30 0,74 0,07 0,07 3,18 0,21 0,19 8,88 36 6 
4,9 4,9 0,9 1,55 2.8 0,02 3,00 2,43 2,06 0,04 0,07 4,60 0,20 0,12 7,60 60 3 
5.1 4,9 0,1 0,17 2,2 0,02 2.50 2.99 2,68 0,04 0,11 5,82 0,19 0,06 8;32 70 1 

4,1 3,9 0,5 0,86 0,3 0,01 6,14 0,17 0,14 0,08 0,01 0,40 0.43 0,89 6,54 6 69 
4,2 4,0 1,4 2,41 0.3 0,0,2 4.76 0,17 0,11 0,06 0.01 0,35 0,37 0,79 5,11 7 69 
4,4 4,1 0.5 0,86 0,9 0,01 3,48 0,15 0,08 0,03 0,02 0,28 0,41 0,40 3,76 7 59 
4,8 4,5 0,4 0,69 1,7 0,01 1,54 0,32 0,02 0,01 0,01 0.36 0,16 0.19 1,90 19 35 

4,8 3,9 0,6 1,03 0.5 0,01 3,86 0,20 0,17 0,03 0,10 0,50 0.48 0,80 4,36 9 62 
4,3 3,9 1.4 2,41 0,5 0,02 2,78 0,52 0,13 0,03 0,07 0,75 0,35 0,96 3,53 21 56 

4,4 4,3 3,0 5,17 6,1 0,01 7,24 0,10 0,10 0,05 0,01 0,26 0,33 0,30 7,50 3 64 
4,7 4,6 2,2 3,79 6,0 0,01 5,88 0,15 0,06 0,04 0,01 0,25 0,30 0.12 6,13 4 32 
5,2 4,8 1,8 3,10 6,9 0,02 5,24 0,05 0,03 0,02 0,01 0,11 0,26 0,10 <5,35 2 48 
5.4 5,4 1,3 2,24 6,9 0,01 2,98 0,08 0,02 0,01 0,01 0,12 0,23 0,06 3.10 4 33 

4,5 4,1 1,0 1.73 3,0 0,03 2,72 0,25 0,16 0,10 0,03 0,54 0,05 0.40 3,26 16 43 
4,8 4,4 0,8 1,38 3,0 0,01 2,10 0,20 0,08 0,07 0,04 0,39 0,03 0,27 2,49 16 41 
4,8 4,7 0,7 1,21 3,2 0,01 2,14 0,15 0,02 0,07 0,05 0,29 0,08 0,22 2,43 12 43 
5,7 5.5 0,5 0,86 3,7 0,01 1,86 0,20 0,08 0,03 0,02 0,33 0,06 0,16 2,19 15 33 
5.7 5,6 0,3 0,52 3,5 0,01 1,42 0,12 0,02 0,03 0,02 0,19 0,02 0,20 1,61 12 51 

4,2 3.9 5.0 8.62 4,8 0,07 9,60 2,00 1,62 0.27 0,07 3.96 0.22 0,70 13,56 29 15 
4,3 3.9 1,7 2.93 5,7 0.02 5,50 0,25 0,33 0,10 0.04 0.72 0,01 0,96 6,22 11 57 
4,5 3,1 1,5 2.69 5,6 0,01 4,58 0,25 0,22 0,17 0,17 0,81 0,15 0,50 5.39 15 38 
4,7 3.4 0,8 1,38 7,7 0,01 3,58 0,22 0,14 0,02 0.02 0.43 0,05 0,35 4,01 11 44 

4,0 4,0 11,1 19,13 0,3 0,05 18,18 025 0.41 0,28 0,06 1,00 0.47 2,23 19,18 5 69 
4,1 4,1 7.2 12.41' 0,3 0,03 12.48 0,20 0,24 0,16 0,05 0;65 0,26 1,19 13.13 5 65 
4.2 4,2 1.2 2,07 0.4 0,02 3,76 0,16 0,06 0,02 0,03 0,25 0,28 0.50 4,01 6 67 
4,5 4,1 0,5 0,86 0,8 0,01 2,92 0,10 0.02 0,02 0.03 0,17 0,27 0,45 3,09 6 73 
4,6 4,0 0.4 0,69 1.4 0,01 3,50 0,10 0,14 0,02 0,03 0,29 0,25 1.07 3.79 8 79 

4.3 3.9 1,0 1,72 0,1 0,3 3,40 0,26 0,31 0,0,6 0,14 0,75 0,20 0,60 4,15 18 44 
4,3 3.9 0,6 1,03 0,2 0,3 2.58 0,10 0,08 0,14 0,02 0,34 0,24 0,60 2,92 12 64 
4,0 3,9 0,4 0,69 Q,2 0,2 2,34 0,07 0,02 0,01 0,01 0,12 0,27 0,76 2,44 5 86 
4,2 3,9 0,2 0,34 0,3 0,2 2,36 0,05 0,02 0,02 0,01 0,10 0,30 0,89 3,36 3 90 
4,4 3.9 0.2 Q,34' 0,3 0,1 2,44 0.05 0,02 0,02 0,01 0,10 0,26 1,01 3,44 3 91 
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TABELA 3 I Continuação 

HORIZONTE COMPOSIÇÃO GRANULOMETRICA ltfsal % GRAU UM I-

PRO TO ESQUE DE DADE 
SOLO PERfiL Areia Areia Areia ARGILA f LO SI LTE 

EOUI COLO LETO Areia Areia Silte NATURAl ---LOCALIZACÃO No 
LAB Pro f % muito fina muito Argila CULA- ARGILA VALENTE 

Simb grossa média fina o 05 <0.002 % ÇÃO CES em >2mm grossa 
1 0,5 o 5 0.25 

0,25 
0,002 % 

2 1 0,10 O, 10-0,05 mrP % 
mm mrn mm mm mm mm 

2078 Al o 10 0,2 2, 7 37,5 39,1 6,3 7,8 6,4 3,5 45 1 22 
HAO a 2079 A3 25 0,3 2.4 '38.2 38,0 5,9 7,3 7,9 3,8 52 0,92 
1 1"41 'S 256 2080 Cl -50 0,7 3,7 39,6 31,1 5,6 8,7 10,6 1,2 89 0,82 

50"07'WGr 2081 IIC2 -110 0,3 2,0 24.6 39,5 8, 7 11,8 13,1 1.4 89 0,90 
2082 C3 150 0,5 3,2 40,2 30,9 5,6 7,0 12,6 1 ,O 92 o 56 

se e c/8 textura I 
Tb ab 1970 Al 0-8 5,5 3,6 13,6 36,8 15,6 17,8 7,1 5,3 25 2,51 
aren /méd 272 1971 A3cn 25 6,4 3,6 1 5.4 35,6 18,1 1 2.4 8,5 5,1 40 1.46 
11 "04'5 1972 Ben -50 9,0 6,3 10,7 18,1 12,5 16,6 26,8 1,8 93 o 62 
48"55'WGr 

se d c/B 2255 Aen o 10 6,4 8,2 13.8 30,8 11,2 10,3 19 3 9 3 52 0,53 
lat 2256 81 cn -30 7,9 7,9 13.1 29,6 10 8 7,8 22,9 3,9 83 0,34 
méd 276 2257 B21en 55 9,5 8.4 8.9 23.4 12,6 9,3 27,9 2,9 90 o 33 
1 2"00'5 2258 B22en _, 1 5 15,7 8,9 8,6 14,9 13,2 14,2 24,5 2, 7 89 0,58 
48"42'WGr 2259 B3cn -160 8,4 9,6 8,4 17,1 15,2 14,5 26,8 2.7 90 0,54 

TA BELA 3 I - Continuação 

HORIZONTES 
AMOSTRA SECA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

AO AR% (TERRA FINA SECA AO ARI % GRAU ATAQUE POR 
ARGILA DE H2S04% 

SOLO PERFIL PROT Calhau Cas- Areia Areia Silte NATU- FLDCU- SILTE EO 
LOCALIZAÇÃO N o LAB Símbolo Prof > 20 ca!ho grossa fina 0,05- Argila RAL LAÇÃO ARGILA UM IO 

em mm 20-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 < 0,002 % % Si02 AI203 Fe2o3 mm mm mm mm mm 

HGP a 11676 Al o-:,o X 22 46 32 19 41 1,44 
Tb arg 11677 A3 -50 X 4 48 48 7 41 1,00 
8"46'5 17 11678 Clg -90 X 9 39 52 5 90 0,75 
52"18'WGr 11679' C2g -120 X 12 49 39 6 85 1,26 

PE 11632 A1 0-15 10 12 39 39 31 21 1,00 
Tb' arg 11633 A3 -30 10 11 35 44 30 32 0,80 
8°36'S 35 11634 811 -50 6 8 29 57 46 19 0,51 

51°02'WGr 11635 812 -70 4 6 29 61 39 36 0,48 
11636 821 -90 2 4 44 50 X 100 0,88 
11637 822 -120 4 6 39 51 X 100 0,76 

PE 11671 Ap 0-20 49 25 20 6 3 50 3,33 
Tb 11672 A3 -35 46 23 24 7 5 29 3,43 
endocn 46 11673 81 -50 45 18 24 13 5 62 1,86 
aren /méd 11674 82cn -80 35 22 23 20 16 20 1,15 
8"26'S 11675 83cn -110 
so•16'WGr. 

SC a e/8 11649 A1cn 0-20 13 38 31 18 1,72 
textura I 11650 A2cn -40 14 31 40 15 2,67 
Tb pllnt 49 11651 81 cn -60 10 29 33 28 1,18 
méd 11652 82plcn -90 3 29 35 33 1,06 
8"40'S 11653 83plcn -120 4 28 34 34 1,00 
49°48'WGr 

TA e 11550 Ap J-17 11 14 40 35 28 20 1,14 
arg 58 11551 A3 -35 7 7 33 53 42 21 0,62 
8° 16'5 11552 81 -78 X X 48 52 32 38 0,92 
49°19'WGr 
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Lab CES 

pH 
ÚXIDO 

COMPLEXO SORTIVO mE/ 1 OOg 

DE 
-3 AC 

c N MO FERFO P04 TOTAL v 100AI' 3 
% C/N ---

% % LIVRE mE1100g 'ICaOAcl % 
AI~ 3 + S 

H 20 KCIN Fe 2o3 mE 11 OOg Ca • 2 Mg+2 K+ Na+ s H' AI+ 3 CTC 
% 

4.1 3,9 1 o 1. 72 0,3 0,09 2,80 o 42 o 27 0,22 0,01 0,92 0,23 o 52 3 72 25 36 

4,1 4,0 0,7 1,21 0,3 o 04 2,34 0,20 0,08 O, 10 0,02 o 40 0,23 0,53 2, 74 14 57 

4,3 3 9 0,3 0,52 0,3 0,02 1,40 0,25 0,02 0,03 0,01 0,31 o 25 o 50 1.71 18 62 

4.7 40 o 1 O, 17 0,3 0,02 1,60 0.45 0,05 o 02 0,02 o 54 0,20 0,60 2 14 25 53 

4,9 4,1 o 1 o 17 0,3 0,02 1' 12 0,55 o 11 0,02 0,02 o 70 0,24 0,35 1,82 38 33 

5,2 4,7 1,9 3,28 0,6 0,05 2,60 3,61 0,74 O, 13 o 03 4,51 o 02 O, 16 7 1 1 63 3 

5 6 5,0 0.7 1,21 0,2 0,02 1,10 1,55 0,22 0,04 o 02 1,83 o 04 o 15 2,93 62 8 

5,9 5.4 04 0,69 2,8 0,01 1,32 1,55 0,43 0,09 0,09 2,16 0,02 O, 15 3 48 62 6 

4,9 4 3 40 6,90 0,9 0,02 2,82 0,63 0,35 o 06 o 1 04 o 24 op 3,86 27 1 7 

4 5 4,1 0,9 1 55 1.1 o 01 2,26 0,25 O, 10 o 04 o 0,39 0,21 o 42 2,65 15 fl2 
4 4 4,2 0.7 1,21 3,3 o 01 2,08 0,20 o 10 o 03 o 0,33 o 24 0,20 2 41 14 38 
4,6 4 6 0.4 0,69 4,5 0,01 1,34 o 25 0,03 0,02 0,01 0,31 0,20 0,06 1 65 19 16 
4,6 4 6 02. o 34 4,2 0,01 1 20 0,25 o 03 o 01 o 02 o 31 0,21 o 04 1,51 21 11 

----" 

Fonte: Rosatelli, J S et alii 119741 Lab: CPATU 

-----,---
pH(1·.1i 

COMPLEXO SORTIVO mE/100g P2o5 

de 1,47 v 1 OOAI+3 

Al 2o 3 Ki Kr c N MO C/N % ---
----- -- HzO KCIN C a+ 2 Mg+ 2 K+ Na+ s H+ AI+ 3 T A1'3+s 

mg/ 
% % % 100g 

Ti0 2 Fe 2o 3 
----

4,3 3,6 0,51 0,08 0,88 6 0,30 0,20 0,06 0,03 0,59 3,39 4,20 8,18 7 88 0,92 

4,5 3,5 0,35 0,06 0,60 6 0,30 0,30 0,06 0,01 0,87 2,01 6.40 9,28 9 88 0,69 

4,9 3,6 O, 19 0,06 0,33 3 0.40 0,30 0,04 0,01 0,75 2,61 5,80 9,16 8 88 0,46 

0,04 1,10 0,03 0,01 1,14 2,13 4,80 8,07 14 81 o 69 

--
6,1 5,5 2,11 0,24 3,64 9 9,90 1,10 0,23 0,05 11,28 3,13 o 14,41 78 o o 46 

5,9 5,2 1,23 O, 12 2,12 10 7,00 0,60 O, 17 0,04 7,81 2.47 o 10,28 "/6 o 0,46 
5,9 5,1 0,75 0,08 1,29 9 4,80 0,30 0,09 0,04 5,23 2.47 o 7,70 GB o 0,46 

6,1 5,3 0,67 0,05 1,16 13 3,90 0,90 0,11 0,03 4,94 2.14 o 7,08 !O o 0.46 

6,3 5,8 0,38 0,03 0,66 13 2,80 0.70 0,23 0,03 3.76 2,15 o 4,91 71 o 0.46 
6,3 5,9 0,35 0,03 0,60 12 2,70 0,60 0,30 0,08 3,68 0,82 o 4,50 82 ú 0,69 

-- -- f-- 1-----------

7,0 6,0 0,66 0,05 1,14 13 3,00 0,80 0,41 0,04 4,25 0,82 o 5,07 84 o 13,50 

7,0 5,9 0,35 0,04 0,60 9 1.40 0,40 0,20 0,02 2,02 0,82 o 2,84 71 o 0,69 

6,9 5, 7 0,39 0,04 0,67 10 1,50 0,29 0,03 2,32 0,82 o 3,14 74 o 0,69 

6,7 5,6 0,30 0,04 0,52 8 1,10 0,40 0,50 0,02 2,02 0,82 o 2,84 71 o 0,46 

6,6 6,0 O, 15 0,02 0,26 8 1,20 0,30 0,39 0,03 1,92 0.49 o 2,41 80 o 0.46 

·---- ---------

5.4 0,06 0,20 O, 10 0,05 0,35 2.45 2,00 4,80 7 85 
5,3 0,04 0,20 0,11 0,05 0,36 1,96 2,00 4,32 8 85 
54 o 03 0,20 0,07 0,04 0,31 1.40 1,90 3,61 9 86 
5,2 0,03 0,30 0,04 0,04 0,38 1,20 2,10 3,68 10 84 
5,3 0,03 o 30 0,04 0,03 0,37 1,03 2,60 4,00 9 87 

---

5.4 4,8 0,90 O, 16 1,55 6, 5,30 3,30 0,31 0,02 8,93 3,63 o 12,56 71 o 0,46 

5,8 4,9 0,39 o 08 0,67 5 4,60 4,20 0,28 0,01 9,09 2,97 o 12,06 75 o 0.46 

5,8 5,0 0,30 0,06 0,52 5 4,60 6 30 0,25 0,02 11 '17 2,64 o 13,81 81 o 0.46 

-~"~ -
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TABELA 3 I - Continuaçlo 

HORIZONTES GRANULOMETRIA % BASES TROCÁVEIS s H+ AI+++ T 
mE/1 OOg(tfoal v N 

SOLO PERFIL pH p % % 

LOCALIZAÇÃO N • Prol H20 ppm Areia Areia Argila ca+ + Na+ K+ 

51mb em grossa fina Silte total + mE/1 OOg(tfsal 

Mg+ + 

R a Tb A 0-20 4.5 <2 28 22 23 23 0,4 0,03 0.12 0,55 10.47 1,7 12.72 4 0,18 

méd 1 
8'05'5 
53'57'WGr 

PV d A11 0-15 5,1 <2 84 9 11 16 1,7 0,24 {),2 0,09 

Tb A12 -40 5,6 <2 41 9 18 32 1,3 0,27 0,3 0,08 

méd /arg 6 821 -60 5,3 <2 37 8 13 42 0,3 0,22 0,3 0,05 

8'34'5 822 -100 5,3 <2 33 7 11 49 0,2 0,18 0,1 0,03 

53'36'WGr 83 100+ 5,4 <2 31 6 13 50 0,2 0,16 o 0,03 

PV d A1 0-8 5.3 <2 23 35 26 16 6,9 0,02 0,24 7,16 7,27 0,1 14,53 49 0,03 

Tb A3 -30 5,5 <2 16 29 25 30 2,0 0,02 0,15 2,17 6,38 0,5 9,05 24 0,11 

méd /arg 12 81 -50 5,5 <2 14 32 10 44 0,6 0,02 0,09 0,71 4,73 0,5 5,94 12 0,07 

8'15'5 82 -80 5,2 <2 17 24 15 44 0,4 0,03 0,08 0,51 3,31 0,1 3,92 13 0,05 

52'49'WGr 83 ·120 5,5 <2 14 23 12 51 0,5 0,03 0,11 0,64 1,43 0,5 3,07 31 0,03 

PVa A1 0-20 4,3 '3 1 15 52 32 0,5 0,01 0,10 0,61 6,00 3,9 10,51 6 

Tb 81 -50 4.6 2 3 17 37 43 0,5 0,01 {), 1 o 0.61 4,94 4,3 9,85 6 0,09 

méd /arg 19 821 -70 4,8 <2 5 21 26 48 0,5 0,01 0,08 0,59 2,90 3,7 7,19 B 0,06 

8'46'S 822 -110 5,0 <2 8 37 55 0,5 0,01 0,06 0,57 2,43 4,5 7,50 8 0,04 

51'56'WGr 

LV a A 0-10 4,9 <2 26 27 22 25 0,3 0,02 0,11 0.43 3,86 1.2 5.49 B 0,10 
méd 24 B 30-60 5,2 <2 22 23 23 32 0,2 0,03 0,07 0,30 1,92 1 o 3,22 9 0,05 
8'54'S 
51'44'WGr 

TABELA 3 I - Continuação 

HORIZONTES 
AMOSTRA SECA COMPOSlÇÃO GRANULOMÉTAICA 

AOAR% \TERRA ANA SECA AO ARI % GRAU ATAQUE POR 
ARGILA DE H2S04% 

SOLO PERFIL PROT C,~t,:hau C as Areia Areia Silte NATU- FLOCU SILTE EQ 

LOCALIZAÇÃO N • LA8 Simbolo Prol > 20 calho grossa fina 0,05- Argila RAL LAÇÃO ARGILA UMID 
em mm 20 2 2 0,2 0,2 0.05 0.002 < 0.002 % o/o Si02 A1 2o3 Fe 2o3 

mm mm mm mm mm --
LV a 76109 A1 0-30 o X 53 18 9 20 o 100 0,45 11 9.3 6,8 1.4 
méd 246 76110 81 -55 o X 51 17 8 24 o 100 0,33 11 10,8 8,5 1 9 
11 °45'5 76111 821 -110 o X 46 18 7 29 o 100 0,24 12 12,1 9,5 1,9 
50'38'WGr 118-111 76112 822 ·140 o X 44 17 8 31 o 100 0,26 14 13.0 10.6 1,9 

LV a 247 76113 A1 0-20 o 1 2 50 24 24 o 100 1,00 15 10.4 8,9 2.5 
méd 76114 A3 -45 o 1 2 50 22 26 o 100 0,85 14 11.5 9.5 2.4 
11 '36'S (18-121 76115 81 75 o 2 4 48 22 26 o 100 0,85 15 11,4 9,6 2 5 
50'38'WGr 76116 82 -170 o 1 1 45 24 30 o 100 0,80 16 13,1 10,9 2.7 

HGP a 248 761 17 A1 o 10 o o 1 1 28 70 13 81 0.40 46 34.2 22.1 2 8 
Tb marg 76118 B1g -20 o o 1 1 26 72 o 100 0,36 35 31,1 23,0 4.4 
11 '38'S (IB-131 76119 821g -65 o o 1 1 24 74 o 100 0,32 36 30,8 24,6 4,3 
50°37'WGr 76120 822g ·140 o o 1 1 23 75 o 100 0,31 36 31.4 24.4 3,5 

76121 Cg -150+ o o 1 2 31 66 o 100 o 47 36 29 5 21 6 3.4 

A d Ta 219 76122 A1 0-10 o o 1 23 55 21 16 24 2,62 20 12.0 6,5 1,9 
méd 76123 C1 -50 o o 1 63 23 13 o 100 1,77 9 6,7 4,0 1.4 
11 '40'S 11e 141 76124 C2 -100 o o 1 25 58 21 o 100 2,76 18 10.5 6,8 2,6 
50'37'WGr 76125 C3 -150 o o 1 5 61 33 o 100 1,85 25 16.5 10,8 3, 7 

HL endoa 254 76104 A1 0-15 o o 10 26 33 31 o 100 1,06 30 13.1. 12,6 3,3 
Tb arg 76105 A2 -45 o 4 17 32 25 26 o 100 0,96 15 10,9 9,1 2,8 
11 '38'S (18-101 76106 B1pl -67 o 9 9 21 27 43 o 100 0,63 22 17.6 15,3 4,7 
50' 14'WGr 76107 B21pl -125 o 1 12 27 24 37 o 100 0,65 19 15.9 14,1 3,7 

76108 B22plcn -140 o 13 14 31 25 30 o 100 0,83 16 12.1 11 5 3,6 

LE a 255 07699 AI 0-20 o 11 9 23 19 29 21 28 0,66 15 11,6 9,8 13 7 
arg 76100 A3 -43 o 11 20 21 20 39 o 100 0',51 18 14,7 13.1 14,5 
11 '36'S IIR-091 76101 81 -73 o 9 14 17 21 48 o 100 0,44 20 16,7 15.0 15,7 
50'13'WGr 76102 821 -130 o 10 15 19 19 47 o 100 0,40 21 16,5 14,3 14,3 

76103 B22cn -140+ 12 64 13 18 24 45 o 100 0,53 19 17.6 15 6 12,6 
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Fonte: Rosatelli, J S et alii (1974) Lab: CPATU 

HORIZONTES GRANULOMETRIA % BASES TROCÁVEIS s H+ AI+++ T 

PERFIL 
mE/1 ()()g(tfsa) v N 

SOLO pH p % % 
LOCALIZAÇÃO N • Prol H20 ppm Areia Areia Argila ca+ + Na+ K+ 

Slmb em grossa fina Silte total + mE/1 00g(tfsal 
Mg+ + 

PV a Al 0-20 5.2 2 48 14 17 21 1,3 0,01 0,11 1,42 5,2C 1,4 8,02 18 0,10 
Tb 81 -40 5,1 <2 18 16 31 35 0,6 0,02 0,06 0,68 3,64 2,3 6,62 10 0,07 
méd./arg 20 821 -58 5.4 <2 6 14 29 51 0.4 0,01 0,04 0,45 2,64 2,8 5,89 8 0,05 
8"39'S 822 -80 5,6 <2 3 14 26 57 0,4 0,01 0,04 0,45 3,29 3,8 7,54 6 0,03 
51"54'WGr 

R a Tb A 0-12 5,2 <2 11 65 11 13 0,2 0,03 0,08 (1,31 1,43 1,0 2,72 11 0,06 
aren 23 
8"58'S 
51"48'WGr 

HGPapie A1 0-25 5,4 <2 4 25 40 31 0,03 O, 12 6,45 5,62 12,17 53 
arg 29 81g 40-60 5,2 <2 8 17 32 43 0,04 0,08 2,52 3,38 7,10 35 
a•1 o·s 82g 80-110 5,3 <2 8 17 31 44 0,03 0,08 2,51 2,49 6,10 41 
51"25'WGr 

PV endoa A1 0-10 5,8 2 40 24 21 15 2,1 0,03 0,41 2,54 1,81 0,0 4,35 58 0,06 
méd 40 A3 -30 5,3 2 33 27 23 17 0,5 0,03 0,21 0,74 2,50 0,8 4,04 18 0,05 
8"21'S Bl -50 5,3 <2 28 26 20 26 0,5 0,04 0,20 0,74 2,17 0,8 3,71 20 0,06 
50"37'WGr 82 -60 5,3 <2 34 26 15 25 0,4 0,03 0,13 0,56 1,90 0,9 3,36 17 0,03 

-· 
PVd Al 0-10 5,1 3 64 9 16 11 1.7 0,03 0,23 1,96 4,42 0,2 6,58 30 O, 12 

méd A3 -25 5,0 3 50 10 23 17 0,8 0,03 O, 14 0,97 4,45 0,5 5,92 16 o 09 

8"03'S 47 81 -40 5,1 <2 42 8 33 17 0,4 0,03 0,10 0,53 2,80 0,5 3,83 14 0,07 

50'14'WGr 821 -55 5,3 <2 41 9 23 27 0,4 0,04 0,13 0,57 2,40 0,4 3,37 17 0,05 
822 -80 5,7 2 33 6 30 31 0,4 0,03 0,11 0,44 1.48 0,0 1,92 23 0,02 
83 -120 5,7 <2 30 7 12 31 0,2 0,03 0,06 0,29 1,15 0,0 1,44 20 O, 17 

Fonte: Levantamento de Reconhecimento de Solos da Ilha do Bananal, 1978 (Perfis IB) 

-
pH(l :2,51 COMPLEXO SORTIVO mE/lOOg 

d~ 1 4 7 v 100 AI +3 p 
Al 2o3 Ki Kr c N MO CIN % --~ 

.-- H20 ca+ 2 Mg+2 AI t 3 A1+3+s 
ppm 

KCIN % % % 
K+ Na+ s H+ T 

Ti02 Fe203 

0,28 7,58 2,32 2,05 4,5 3,8 0,60 0,04 15 0,4 0,03 0,02 0,5 3,2 1,9 5,6 9 79 2 

0,37 7,00 2 16 1,89 4,7 3,8 0,41 0,03 14 0,3 0,02 0,01 0,3 2,2 1,9 4,4 7 86 2 

0,40 7,82 2, '7 1,92 5,0 3,7 0,41 0,03 14 0,3 0,02 o 01 0,3 2,2 1,9 4 4 7 86 2 

0,42 8,73 2,09 1,87 5,1 3,6 0,23 0,02 12 0,3 0,02 0,01 0,3 1 '7 2,1 4,1 7 88 1 

0,36 5,60 1,99 1,68 5 1 4,0 1,22 0,06 20 0,3 0,05 0,01 0,4 2,9 1 2 4,5 9 75 2 

0,40 6,21 2,06 1,77 5,2 3,9 0,73 0,04 18 0,3 0,03 0,01 0,3 2,0 1,2 3,5 9 80 1 

0,41 6,03 2,02 1, 73 5,2 3,9 0,63 0,04 16 0,3 0,02 0,01 0,3 1,4 1,0 2.7 11 77 1 

0,50 6,33 2,04 1,76 5.4 4,0 0,60 0,03 20 o 2 0,02 0,02 0,2 1 ,2 0,8 2,2 9 80 1 

0,63 12,38 2,63 2.43 4,5 3,4 4.40 0,39 11 2.2 J 2,2 O, 18 0,05 4,6 15,2 8,2 28,0 16 64 11 

0,76 8,20 2,30 2,05 4,6 3,2 1.48 0,15 10 3,3 2,3 O, 10 0,06 5,8 5,9 9,0 20,7 28 61 2 
0,76. 8,97 2,13 1,91 4,7 3,2 1,45 O, 12 12 1,1 0,8 0,05 0,03 2,0 5,3 9,5 16,8 12 83 1 

0,81 10,92 2,19 2,00 4,5 3,3 1,10 0,11 10 0,6 0,06 0,03 0,7 5,0 10.4 16,1 4 94 2 

0,79 9,94 2,32 2,11 4,6 3,2 0,46 0,08 6 0,8 0,08 0,05 0,9 3.5 9,0 13.4 7 91 3 

0,38 5,35 3,14 2,65 4,7 3,4 1,04 0,10 10 0,9 O, 15 0,03 1,1 4,6 3.4 9 1 12 76 5 

0,26 4,45 2,85 2,33 5,0 3,6 0,21 0,03 7 
o r 0,06 0,02 0,5 1,0 2,0 3,5 14 80 3 

0,40 4,09 2,62 2, ,, 5,3 3,5 0,23 0,03 8 1,1 0,8 0,06 0,04 2,0 2,0 3,8 7,8 26 66 3 

0.52 4,58 2,60 2,13 5,6 3.4 0,27 0,04 7 3,6 2, 7 o.~_tl_ O, 12 6,5 3,1 3, 7 13,3 49 36 !------?___ t-- -·· 

0.49 6,00 1,77 1,51 5,4 4,7 2,98 0.30 10 0,2 O, 16 0,01 0,4 7,4 0,4 8,2 5 50 2 

0,47 5,10 2,04 1,70 5,4 4,3 0,53 o C6 9 0.2 0,03 0,01 0,2 1 '7 0,8 2, 7 7 80 4 

0,64 5,10 1,96 1,63 5,5 4,2 0,44 0,05 9 1,2 0.4 0,03 o 01 1,6 2,2 1,0 4,8 33 38 1 

0,61 5,98 1,92 1,64 5,8 4,5 0,22 0,03 7 2,9 1,0 0,02 0,02 3 9 1.4 0,2 5,5 71 5 1 

0,50 5,01 1.79 1,49 5,9 4,8 O, 14 0,02 7 2 2 0.7 o 02 0,01 2,9 0,8 o 3, 7 78 o <1 

0,39 1 '12 2,01 1,06 5,3 3,8 1' 17 0,08 15 1,2 0,5 O, 15 0,01 1,9 5,2 1 4 8,5 22 42 18 

0,42 1,42 1,91 1 '12 5,0 3,7 0,76 0,06 12 04 0,05 0,01 0,5 3,0 2,1 5,6 9 81 2 
0,48 1,50 1,89 1,13 5,3 3,8 0.46 0,04 12 0,3 0,03 o 01 0,3 2,2 2,2 4,7 6 88 1 
0.47 1,57 1 ,9€ 1,20 5,3 3,9 0,3ô o 04 9 0,3 0,02 0,01 0,3 2.0 2,1 4,4 7 88 <1 
0,48 1,94 1,92 1,27 5.4 3,9 0,43 0,04 11 04 0.0~ 0,01 0,4 2,2 2,0 4,6 9 83 <1 
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TABELA 3 I - ContinuaçAo 

HORIZONTES 
AMOSTRA SECA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

AOAR% (TERRA FINA SECA AO ARl % GRAU ATAQUE POR 

ARGILA DE H2S04% 
SOLO PERFIL PROT Calhau Cas- Areia Areia Silte NATU- FLOCU SllTE EO 
lOCAliZAÇÃO N • LAB _SSmbolo Prol > 20 calho grossa fina 0,05 Argila RAL LAÇÃO ARGiLA UMID 

em mm 20-2 2 0,2 o 2 0,05 0,002 <o 002 % % Si02 AI203 Fe203 
mm mm mm mm mm 

HGPe 259 07695 Ap 0-15 o o 1 2 30 67 52 22 0,45 51 35,2 22,2 2 6 

Tb arg 07696 Clg -45 o o 1 2 12 85 85 o O, 14 43 33,0 25,5 50 

11 '43'S IIB-081 07697 IIC2g -100 o o 14 45 14 27 o 100 0,52 16 11,0 9,3 2,8 

50'01'WGr 07698 IIC3g -145 o o 10 42 18 30 o 100 0,60 16 12.4 11,1 3, 7 

C e 07689 A1 0-10 o o 1 12 59 28 23 18 2,11 30 18,2 7,2 2,4 

Tb méd 260 07690 IBll -27 o o 1 7 58 34 21 38 1,71 28 17,7 11 o 3,9 

11 '51'S 07691 182) -45 o o 1 9 59 31 2 94 1,90 26 15,9 10,9 4,6 

49' 57'WGr IIB-071 07692 IB31 -70 o o 1 17 51 31 2 94 1,65 27 16,1 11,1 50 

07693 Cl -105 o o 1 46 40 13 2 85 3,08 21 7,6 4.7 2, 5 

07694 IIC2 115+ o o 3 6 53 38 2 95 1,39 27 20,2 13 6 5,2 

LVH e 262 07685 Al 0-40 o o 33 36 12 19 11 42 0,63 10 8,5 6,8 2,1 

méd 07686 A3 60 o o 27 33 11 29 23 21 0,38 13 12,1 10.4 2 8 

11 '59''S IIB-06) 07687 Bl -95 o X 24 33 11 32 X 100 0,34 14 13,7 11,6 3,0 

49'55'WGr 07688 82 -190 o X 24 34 13 29 o 100 0.45 12 12,5 10,8 2 8 

TABELA 3 I - Conclusão 

HORIZONTES AMOSTRA SECA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 
AO AR% !TERRA FINA SECA AO AR)% GRAU 

SOLO PERFIL ARGILA DE SllTE 

LOCALIZAÇÃO N' Calhau Cascalho Areia Are1a Silte Arg:~a NATURAL FLO- --
Símbolo Prof >20 20-2 grossa fina o 05 <.0,002 % CULAÇÃO ARGILA 

em mm mm 2 0,2 0,2-0,05 o 002 mm % 
mm mm mm 

LA a Al o 20 8 21 26 45 14 69 o 58 

pHnt 250 Bl 1 45 3 13 25 59 - 100 o 42 

arg 812 75 3 12 21 64 - 100 o 33 

11 '05'S IIB-151 8Q1 130 4 19 19 58 - 100 o 32 

50'35'WGr 822pl -150+ 5 15 21 59 - 100 o 36 

HL a A1 0-20 11 54 22 13 - 100 1.7 

Tb méd 258 A2 -35 16 59 18 7 - 100 2,6 

11 '23'S 811 50 14 47 16 23 - 100 0.7 

50'02'WGr (18-161 812 70 7 36 24 33 - 100 0.73 

821 110 5 42 18 35 - 100 0,5 

822 160 9 36 21 34 - 100 0,6 

TABELA 3 11 
Resultados anallticos das amostras para avaliação da fertilidade 

PRO- pH CÁTIONS PERMUTÁVEIS 
N p 

FOLHA SOLO FUND H20 ppm AJ+ + + Ca+ \Mg ++ 
K+ % LOCALIZAÇÃO 

em mE/lOOcc mE/100cc ppm 

LV epie 0-20 58 3 o 5,2 95 
cn 70-110 5,4 - 0,2 0,5 28 

Ponto 1 - Lat 8'45'Selong 53' 19'WGr 
-

p1ínt 
méd 

PV d 20-40 54 1 0.4 1 5 6, 
méd 80-110 5,8 1 o 1 1 '7 66 ~ 

Ponto 2 - lat 8 • 48'5 e long 53'06'WGr 
arg ' 
R d o 15 55 o 1 1,0 42 -
méd 30-40 5,6 2 o 3 9 66 

Ponto 3- lat 8'46'S e long 52'57'WGr 
-

----
se 22 v A Rd o 20 4,8 2 05 08 78 -

méd 20 30 4,9 1 0,5 0,7 67 -
Ponto 4- lat 8'04'5 e long 52'51'WGr 

-~-

PE 0-20 6,2 1 o 4,8 100 -
méd 40 60 6 5 3 o 8,1 140 -

Ponto 5 - lat 8'37'S e long 52'48'WGr 

C e 0-15 5,3 4 o 6,1 94 -

arg 80-110 5,6 2 o 1 1,9 48 -
Ponto 6- lat 8'38'S e long 52'37'WGr 

PV d o 20 53 - 0,5 0,3 8 -
raso 40 60 4,7 2 1,2 0,3 20 - Ponto 7- Lat 8 '03'S e long 52'35'WGr 
méd 

C a 0-20 4,9 1,1 0.4 73 -

arg 30-50 5.4 - 0,6 0,5 84 
Ponto 8- La!, 8' 59'S e long 52'35'WGr 

-
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Fonte: Levantamento de Reconhecimento de Solos da Ilha do Bananal, 1978 (Perfis IB) 

---
pH(1:2,5) COMPLEXO SORTIVO mE/1009 

d ~ 1,4 7 v 100 Al+3 p 

AI203 Ki Kr c N MO CIN % --- ppm 

r-- --- H20 KCIN ca+ 2 Mg+2 K+ Na t s H+ Al+3 T Al'3+s % % % 
Ti02 Fe~03 

0,50 13,35 2,70 2,51 4.7 3.7 4,80 0,52 9 7.4 4.4 0,26 0,10 12,2 17,1 3,3 32,6 37 21 170 
0,67 7,99 2,20 1,96 5.4 3,6 0,78 O, 12 7 9,9 6,2 0,08 O, 12 16 3 5,0 1.7 23,0 71 9 4 
0.40 5,21 2,01 1,69 5,9 4,6 0,21 0,04 5 1.7 1,0 0,02 0,02 2, 7 1,3 o 4,0 68 o 2 
0,48 4,71 1,90 1,57 5,5 4.4 O, 15 0,03 5 0.7 0,5 0,05 0,01 1,3 1,1 0,1 2 5 52 7 1 
---

0.43 4,71 4,30 3,54 4,6 3, 7 1.78 O, 17 10 3.4 3,1 0,41 0,02 6,9 7,9 1,1 15,9 43 14 17 
0,55 4.42 2,74 2,23 5,2 3,6 0,57 0,08 7 2.7 2,8 0,30 0,02 5,8 3,3 2,3 11,4 51 28 3 
0,51 3,71 2.48 1,95 5,5 3,8 0.41 0,07 6 2,8 3,3 0,27 0,02 6.4 2, 7 1,6 10.7 60 20 2 
0.49 3.48 2.47 1,92 5, 7 3,9 0,35 0,05 7 3.4 3,6 O, 15 0,02 7,2 2,0 1,1 10,3 70 13 1 
0,32 2,96 2,75 2,05 5,9 4,0 O, 17 0,03 6 1,7 2,2 0,11 0,02 4,0 1,3 0,3 5,6 71 7 4 
0,56 4,10 2,53 2,03 5,8 3.7 0,26 0,04 7 4,5 5,8 O, 13 0,05 10,5 2 5 1,6 14,6 72 13 4 

0,66 5,09 2,12 1.78 5,5 4.7 0,63 0,06 11 2.4 0,5 0,11 0,01 3,0 3,0 0,1 6,1 49 3 175 
0,82 5,83 1,98 1,69 5,9 4,6 0,27 0,03 9 1.4 0,3 0,09 0,01 1,8 1,2 0,1 3,1 58 5 44 
0,87 6,05 2,01 1,72 5,7 4,7 O, 17 0,02 9 1,0 0,3 0,08 0,01 1,4 1,2 o 2,6 54 o 78 
0,85 6,05 1,97 1,69 5, 7 4,7 O, 15 0,02 8 1,0 0,2 0,06 0,01 1,3 1,2 o 2 5 52 o 96 

Fonte: Levantamento de Reconhecimento de Solos da Ilha do Bananal, 1978 

--- ----,--,~-- --
plll1 :1 I COMPLEXO SORTIVO mE/1 OOg 

-- MO - - -· v 100 AI I 3 p 
% % ;0~ ppm 

H20 KCIN ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 5 H A1 1 3 T 

·-f--- -·--· 
4 9 4,0 4 8 1 23 0,29 o 17 o 03 1 7 2 7,23 2,51 8,95 19 59 30 
4 9 3 9 1,5 0,22 0,06 0,08 o 02 0,38 6.40 3,39 6,78 6 90 2 4 
5,1 3,9 02 o 08 0,05 o 07 0,02 o 22 6 54 3,86 6, 76 3 95 3 6 
51 3 9 0,0 0,03 o 04 0,05 o 02 O, 14 7,08 5 78 7 22 2 98 30 
5,3 3,9 ,0,0 0,03 0,05 o 05 0,02 o 15 7, 75 5,80 7,90 2 98 1 8 

1-----

5 1 4,6 5,9 0.42 o 09 o 07 0,05 0,63 7 11 o 69 7 74 8 52 21 8 
5.4 4 5 0,0 0,05 0,02 0,01 o 01 0,09 1,24 o 47 1,33 7 84 8 6 
5,4 4,2 0,0 0,09 0,03 0,02 0,03 0,17 2,37 I, 12 2,54 7 87 2 4 
5,0 4,1 0,0 O, 18 o 05 0,02 0,04 o 29 2 84 1 37 3 13 9 83 2 4 
5,7 4,3 0,0 0,62 o 30 0,02 0,06 1,00 2,28 0,65 3 28 30 39 2 ·I 
58 4 7 0,0 1 25 0,92 0,03 o 06 2,26 1,79 o 10 4,05 56 4 2 4 

'---- --

f A BELA 3 11 - Continuação 

-
PRO- pH CÁTIONS PERMUTÁVEIS 

N p 
FOLHA SOLO FUNO ~120 ppm AI+++ 

Ca+ ++ Mg ++ 
K+ % LOCALIZAÇÃO 

em mE/100cc mE/100cc ppm 

c d o 30 5,1 5 O, 1 2 7 73 --
méd 30 50 4 9 2 0,6 0,5 30 -

Ponto 9- Lat 8"09'5 e long 52"07'WGr 

PE 0-20 7 7 72 o 14,6 113 0,27 
80-120 6,0 3 o 6.7 140 0,03 Ponto 1 O -- Lat 8°01 'Se long 52"10'WGr 

AO d o 30 5,3 1 0,4 0,2 23 -

60-80 5,3 - 0,3 0,1 9 - Ponto 1 1 - Lat 8°08'S e long 52"07'WGr 

A e 0-20 5,2 2 o 4,1 84 -

méd 70,100 54 1 o 2,6 73 
Ponto 1 2 - Lat 8 o 14 'S e long 52"05'WGr -

R a o 15 4,7 <2 1,6 0,2 16 0,04 
15-35 4,9 2 2,0 0,2 16 0,05 Ponto 1 3 - Lat 8°55'5 e long 51 "50'WGr 

LV D 0-30 4 4 3 1,1 1,2 70 0,05 
50 80 4,8 <2 1 3 0,3 55 0,05 Ponto 14 - Lat 8"06'5 e long 51"41'WGr 

-
se 22-v a R a 0-15 4,8 1 1 3 0.4 27 -

méd 30 50 52 - 0.7 0,3 12 -
Ponto 1 5 - Lat 8° 17'5 e long 51 "40'WGr 

Rd o 20 5 1 - 0,5 1 o 137 - Ponto 16 - Lat B o 48'S e !ong 51"38'WGr méd 40-60 4,8 2 O, 1 2.4 76 -

R a o 20 4,8 2 1,9 0,3 31 -
méd Ponto 1 7 - Lat 8" 10'S e long 51 "33'WGr 

Rd o 10 5,2 1 0,5 0,5 33 -
Ponto 1 8 - Lat 8"55'S e long 51"12'WGr méd 10,30 5.4 1 0,5 04 30 -

R e 0-15 6,5 1 o 8,0 80 -
8" 22'S e long méd 15-25 6,9 o 2 9 134 

Ponto 19 - Lat 51 "09'WGr - -
-
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TA BELA 3 11 - Continuação 

CÁTIONS PERMUTÁVEIS 
N PRO- pH p 

FOLHA SOLO FUND H2o ppm AIT + + ++ T+ 
LOCALIZAÇÃO C a +M9 K+ % 

em mE/100cc mE/100cc ppm 

R e 0-20 5,8 - o 6,3 80 - Ponto 20 - Lat 8°57'S e long. 50°49'WGr 
méd 

PV d 0·20 5,7 2 o 4,1 61 -
plínt 40~0 6,0 1 o 3,5 30 -

Ponto 21 - Lat 8 o 37'S e long 50°45'WGr 
méd /arg 60·120 6,0 1 o 3,2 27 -

--
-Rd 0·30 5,0 2 0,2 2,0 47 

Ponto 2 2 - Lat 8 o 11 'S e long 50°40'WGr aro 

LE e 0·20 5,3 2 0,2 4,2 b5 O, 15 
Ponto 2 3 - Lat 8 o 40'S e long 50"37'WGr 

80·120 5,8 <2 O, 1 2,2 90 0,05 

PV d 0-20 5,0 <2 0,8 0,5 43 0,05 Ponto 24 - Lat 8°51'Selong 50°34'WGr se zz-x-A ~:ínt 20-40 5,3 <2 0,8 0,3 82 0,03 

PE 0-20 5,5 3 O, 1 7,5 94 0,23 
20 40 5,5 <2 0,5 2,1 23 0,04 Ponto 2 5 - Lat 8 o 41 'S e long 50°22'WGr 

40-60 5,6 <2 0,6 2,0 16 0,03 
--1----

Ad 0-20 4,5 3 0,9 1,5 37 - Ponto 26 - Lat 8°57'Selong 49°40'WGr 
rnéd 70-90 5,2 2 1,8 3,4 16 

PV d 0-20 5,4 - 0,5 0,4 -

Ponto 2 7 - Lat 8°37'5 e long 49°40'WGr raso 35-50 5,6 - 0,1 0,4 -

arg 

HL d 0-15 5 1 2 1,0 1 ,O 69 - Ponto 2 8 - Lat 8 ° 56'S e long 49°37'WGr 
méd 60-90 52 1 0,4 2,1 22 

LA d 0-20 4,8 <2 0,7 0,5 62 0,11 Ponto 29 - Lat 8 o 1 6'S e long 49°27'WGr 
80 120 5,5 <2 0,1 0,3 16 0,04 

HGPd 0-20 4,7 5 1,2 1,1 33 - Ponto 30 - Lat 8°42'5 e long 49°15'WGr 
méd 80-100 5,1 3 1,1 0,3 16 -

se 22 X-B LV d 0-30 5,1 6 0,4 0,5 22 -

cn 70-100 5,1 1 0,2 0,4 14 - Ponto 31 - Lat 8°19'S e long 49°15'WGr 

rnéd 

LV d 0-15 5,0 5 1,0 1,1 80 -

Ponto 32 - Lat 8°09'5 e long 49°12'WGr cn 50-80 5,3 1 0,9 0,2 18 -
méd 

HL d 0-20 5,4 1 0,4 0,4 18 Ponto 33 - Lat 8°25'S e l.;.~g 48°51'WGr 
arg 30-60 54 2 0,3 0,4 51 -

R d 0-20 5,1 1 0,7 0,3 94 - Ponto 34 - Lat 9 o 03'S e long 53°22'WGr 
méd 

se 22-v-e R d 0-5 4,0 1 1,5 0,3 30 -
Ponto 3 5 - Lat 9°56'5 e long 53°10'WGr 

méd 5-20 4,9 1 0,8 0,3 25 -

HGP d 0-15 5,1 4 1,2 0,4 55 - Ponto 36 - Lat 9°15'Selong 52°15'WGr 
arg 30-50 4,9 2 0,9 0,3 12 -

R d 0-25 4,2 2 0,9 
méd 

0,2 12 -
Ponto 3 7 - Lat 9°08'5 e 1ong. 52°14'WGr 

se 22-v-o Rd 0-20 5,5 3 0,2 
méd 

2,4 129 -
Ponto 38 - Lat 9°33'S e long 52°02'WGr 

HAO d 0-20 4,7 3 0,8 1,5 51 - Ponto 39 - Lat 9 o 20'S e long 51 °50'WGr 
80-100 5,4 1 0,4 2,0 52 -

Rd 0-20 4,8 1 0,2 2,4 125 -
Ponto 40 - Lat 9° 24'S e long 51 °31'WGr 

méd 20-30 5,0 1 0,5 1,9 101 -

HL epia 0-15 5,1 2 3,9 2,0 34 -
Ponto 4 1 - Lat 9°47'5 e long 50°12'WGr 

méd /arg 60-85 6,1 1 0,5 1,2 12 __ 1~- -

LV d 0-20 5,5 3 0,4 0,9 50 -
pllnt 45-65 5,2 - 0,5 0,8 17 -- Ponto 42 - Lat 9 ° 28'S e long 50°07'WGr 
méd 

HGP d 0-20 4,7 8 1,4 2,1 64 - Ponto 43 - Lat 9°43'S e long 50°07'WGr 
arg 45-70 5,2 2 0,5 0,5 33 --

se 22-x-c Ad 0-20 4,5 1 0,9 1,4 28 - Ponto 44 - Lat 9°27'Selong 50°04'WGr 
méd 45-65 5,0 3 o 0,7 17 -

HGP a 0-30 5,0 2 1,1 0,8 27 -
Ponto 4 5 - Lat 9°31 'Se long 49°58'WGr 

méd 65-100 5,1 4 2,0 1,0 16 -

A a 0-20 4,8 4 2,1 2,8 66 - Ponto 46 - Lat 9°06'5 e long 49°50'WGr 
méd 40-60 5,5 1 2,8 1,5 39 -

PE 0-20 5,7 1 o 7,3 117 - Ponto 4 7 - Lat 9°46'S e long 48°22'WGr 
arg 20-100 5,9 0,1 2,4 62 -

se 22-x-o 
LE d 0-20 4,8 1 0,4 0,3 27 -

Ponto 48 - Lat 9° 12'S e long 48°08'WGr 
arg 60-80 5,5 1 o 0.2 11 - -
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TABELA 3 11 - Continuação 

PRO- pH p 
CÁTIONS PERMUTÁVEIS 

N 
FOLHA SOLO FUND H20 PPin AI+++ 

Ca+++Mg ++ 
LOCALIZAÇÃO K+ % 

em mEI1 DOce, mE1100cc ppm 

LE d 0-20 3,8 1 0,6 0.4 12 -
Ponto 49 - Lat 10"29'S e long 53"33'WGr 

méd. 80-100 4.4 0,3 0,2 3 -

Rd 0-5 4,6 1 1,3 0.4 37 - Ponto 50 - Lat 1 o• 05'S e long 53"19'WGr 
se 22-Y-A méd 5-20 4,9 1 0,8 0,2 39 -

LE d 0-20 4,8 7 0,2 1.4 42 - Ponto 51 - Lat 1 0"46'S e long 53"09'WGr 
méd 80-100 4,8 1 0,2 0,3 9 --

LV d 0-20 4.4 - 0.4 0,3 25 - Ponto 52 - Lat 1 0"47'S e long 52"48'WGr 
arg 80-100 5,1 o 0,2 9 -

HGP d 0-20 4,6 16 1,1 1,2 66 - Ponto 53 - Lat 10"21'S e long 52"41 'WGr 
arg 40-60 4,7 8 1,6 1,0 53 -

R" 0-10 4,2 26 4.4 0,6 70 -
Ponto 54 - Lat 10"11'S e long 51"10'WGr 

aren 
se 22-Y-B 

se d 0-20 4,9 3 0,6 1,2 67 - Ponto 55 - Lat. 1 o• 19'S e long 51"10'WGr 
arg 

HGP d 0-25 4,8 5 1,2 0,9 17 -
Ponto 56 - Lat 10"39'S e long 50"44'WGr 

arg 45-80 5,3 1 4,2 2,0 17 -

HL d 0-20 5,1 4 0,5 0,9 50 -
Ponto 57 - Lat 10"52'S e long 50°38'WGr 

méd 45-80 5,2 2 1,0 1,3 17 -

HL d 0-10 5,3 2 0,8 1,2 48 -

méd I 60-100 5,5 2 2,8 3.4 12 - Ponto 58 - Lat 10"40'S e long 50"33'WGr 
arg 

se 22-Z-A HL d 0-20 5,1 6 1,5 1,1 59 -
méd I 60-80 5,1 1 2.7 0,7 17 - Ponto 59 - Lat 10"07'S e long 50"20'WGr 

arg 

LV d 0-15 5.7 3 0,5 1,1 48 --
pllnt 60-100 5,7 1 0,7 1,5 16 - Ponto 60 - Lat 10"41'S e long 49"49'WGr 

méd 

HL a 0-20 5,2 2 2,6 2,3 34 -
méd I 50-70 5,6 2 1,3 2,3 18 - Ponto 61 - Lat 10"22'S e long 49"59'WGr 

arg 

Ad 0-15 5,3 11 0,2 1.4 45 -

Ponto 6 2 - Lat 1 o• 49'S e long 49"51'WGr 
méd 45-75 5,2 3 0,5 0,8 16 

se d 0-10 5, 7 1 0.4 0,3 14 -- Ponto 6 3 - Lat 1 o• 29'S e long 48"10'WGr 
méd 10-35 5,4 - 0,3 0,3 6 -

se 22-z-a PV d 0-20 5,3 1 1,1 0.7 9 -
Ponto 64 - Lat 10"56'S e long 48°01'WGr 

méd 40-60 5.4 3 0,6 1,1 45 -

LE d 0-20 6,3 - 0,1 0,2 44 -
Ponto 6 5 - Lat 11 "03'S e long 52" 26'WGr 

méd 80-100 6,2 5 0,1 0,6 73 -

---
PV d 0-20 5,0 1 0,2 1,0 31 -

Ponto 66 - Lat 11 "44'S e long 51 "43'WGr 
arg 80-100 5,1 1 O, 1 0,2 5 -

se 22-v-o AQ d 0-20 4,4 2 0,3 0.4 9 -
Ponto 6 7 - Lat 11 "02'S e long 51 "38'WGr 

80-100 5,1 1 0,1 0,3 8 

PV d 0-20 5.4 1 o 1,3 37 -

Ponto 68 ~ Lat 11 °42'5 e long 51 "34'WGr 
arg 80-100 6,1 1 o 1,5 90 -

-
se e 0-20 6,1 5 o 3,3 122 - Ponto 69 - Lat 11 "42'S e long 51 "30'WGr 
méd 40-60 7,1 1 o 2,5 20 -

AO a 0-20 5,5 1 0,3 0,2 14 -

100-120 Ponto 70 - Lat 11 °35'5 e long 51 "08'WGr. 
56 - 0,3 0,3 9 -

HL.a 0-25 5,1 3 1,2 0,6 31 -
méd 55-100 5,3 2 1,1 0,1 9 - Ponto 71 -- Lat. 11 "54'S e long 50"47'WGr 
arg 

HL a 0-20 5,2 - 3,8 2,1 14 - Ponto 72 - Lat 11 °27'5 e long 50"45'WGr 
méd 65-90 4,9 1 1,7 1.3 27 

se 22-z-e LV d 0-20 5,6 7 0,2 0,7 53 -
Ponto 7 3 - Lat 11"15'Selong 50°41'WGr 

arg 80-100 5.4 - 0.4 0.4 12 -

HL d 0-10 5,2 13 0,7 2,6 90 -
méd I 55-85 5,3 - 1,7 1,1 14 - Ponto 7 4 - Lat 11 "21'S e long 50"41'WGr 
arg 

HL d 0-20 5,0 3 1,0 2,2 62 -

50"40'WGr méd I 40-60 5,1 1 1,5 2,5 20 - Ponto 7 5 - Lat 11 • 50'S e long 
arg 
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TABELA 3 11 - Conclusão 
~--~-

CÁTIONS PERMUTÁVEIS 
N PRO- pH p 

FOLHA SOLO FUND H20 ppm 

em 

se d 0-20 4,9 1 
méd 60-80 5,2 -

Rd 0-15 5,6 2 
aren 30 60 6,0 1 

se 22-z-o 
LE d 0-20 5,6 -

cn 80-100 7,0 -

arg 

se d 0-20 4,2 1 
arg 80-100 4,8 1 

3 7.1 - Símbolos, abreviações e abreviaturas 
Solos Aluviais 
Areias Ouartzosas 
Cambissolo 
Areias Ouartzosas Hidromórficas 
Hidromórfico Cinzento 
.Giey Pouco Húmico 
Laterita Hidrom'órfica 
Latossolo Amarelo 
Latossolo Vermelho-Escuro 
Latossolo Roxo 
Latossolo Vermelho-Amarelo 
Latossolo Vermelho-Amarelo-Húmico 
Podzólico Vermelho-Amarelo-Eutrófico 
Planossolo 
Podzólico Vermelho-Amarelo 
Solos Litólicos 
Regossolos 
Solos Concrecionários 
Terra Roxa Estruturada 
Terra Roxa Estruturada Similar 
á li co 
abrúptico 
textura arenosa 
textura argilosa 
horizonte B 
com 
cascalho ou casr.alhenta 
concrecionário 
distrófico 
eutrófico 
endoálico 
endoconcrecionário 
endoeutrófico 
epiálico 
epieutrófico 
latossólico 
litólico 
textura muito argilosa 
muito cascalhenta 
textura média 
plíntico 
podzólico 
argila de atividade alta 
argila de atividade baixa 

3 8 - CONCLUSÕES 

A 
AO 
c 
HAQ 
HC 
HGP 
HL 
LA 
LE 
LR 
LV 
LVH 
PE 
PL 
PV 
R 
RE 
se 
TR 
TS 
a 
ab 
aren 
arg 
B 
c/ 
case 
cn 
d 

-- e 
enrloa 

-- endocn 
endoe 

-- epia 
e pie 

- lat 
lit. 
marg 
rncasc 
méd 
plint 
pod 
Ta 
Tb 

Ar+++ Ca + ++Mg + + 

mE/100cc mE/1 DOce 

0,2 0,3 
0,2 0,2 

o 1,3 
0,1 0,8 

~----

0,1 1,0 
o 2.4 

1,0 0,5 
0,6 0.4 

Numa interpretação do Mapa Exploratório de Solos, levanao-se em 
consideração a distribuição geográfica e as propriedades físicas e 
químicas dos solos, pode-se chegar às seguintes conclusões: 
- ao norte, centro e noroeste da área, em relevo suave ondulado, 
encontram-se as terras que rossuem melhores condições de ·uso 
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K+ % LOCALIZAÇÃO 
ppm 

20 - Ponto 76 - Lat 11'14'Selong 48'51'WGr. 
16 -

33 -

22 --
Ponto /7 -- Lat 11'37'Selong 48'48'WGr 

148 -

16 - Ponto 7 8 - Lat 11 '14'S e long 48'20'WGr 

39 -

28 -
Ponto 7 9 - Lat 11 '22'S e long 48'09'WGr 

agrícola, correspondentes ao solo Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico associado ao Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, carac
terizados por apresentarem boas propriedades físicas e conteúdos 
mAdios de soma de bases e saturacão de bases, no caso dos solos 
distróficos, e média a alta fertilidad~ natural, em relação aos eutrMi
cos, dispondo de elementos nutritivos suficientes para suprir as ne
cessidades das culturas; 
- a sudoeste, sudeste e em pequena área a leste, encontram-se os 
solos Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e Latossolo Vermelho
Escuro dlstrófico. São bem drenados, apresentam boas proprieda
des físicas e topografia favorável à mecanização agrícola, no entan
to estes solos possuem baíxa fertilidade natural. Apresentam-se em 
relevo plano e suave ondulado, e se forem usados utilizando-se prá
ticas de manejo, principalmente visando ao melhoramento da fertili
dade, com o emprego de adubos e corretivos, passarão a apresen
tar um bom potencial agrícola Se forem usados sem rráticas racio
nais de manejo, apresentarão sérias restrições, uma vez que é pe
quena a disponibilidade de elementos nutritivos, sendo incapazes 
de manter, após cultivos sucessivos, o desenvolvimento normal das 
plantas, reduzindo a produção agrícola a níveis antieconõmicos, em 
pouco tempo; 
- a leste, desde o rio Araguaia até o limite da área, em relevo que 
varia de suave ondulado a ondulado, encontram-se os Solos Con
crecionários distróficos e álicos Caracterizam-se por apresentar 
grande quantidade de concreções desde a sua camada arável, oca
sicnando impedimento ao uso de implementas agrícolas São solos 
de baixa fertilidade natural; 
-- ao sul da área, abrangendo toda a planície da ilha do Bananal, são 
encontradas as Lateritas Hidromórficas álicas e distróficas, pos
suindo baixa fertilidade natural Durante a época de maior precipita
ção pluviométrica, apresentam sérios impedimentos ao uso agríco
la, uma vez que a drenagem insuficiente, decorrente da elevação do 
lençol freático até próximo à superfície ou mesmo aflorando, e a 
presença de um substrato lentamente ~enr.eável condicionam uma 
estreita zor.a de aeração que restrinne a ativ!dade das raízes e da 
fauna do solo É preciso ressaltar porém que, se nestas terras for 
aplicada tecnologia de alto nível, como a prática da drenagem artifi 
cial e a utilização de dados de pesquisas, as plalltações de culturas 
adaptadas tornar se-ão produtivas e rentáveis Exemplo disso é o 
Projeto Rio Formoso, empreendimento bem sucedido do Governo 
do Estado de Goiás; 
- nas planícies fluviais ocorrem os Solos Hidromórficos Gleyzados 
distróficos e Solos Aluviais distróficos, caracterizados por apresen
tarem fertilidade natural baixa, além de possuírem sérias restrições 
ao uso agrícola, devido ao período de inund<:ção a que estão sujei
tos durante a época chuvosa. Estas áreas podem ser utilizadas com 
culturas adaptadas, sendo observada a rne!llor épcca de plantio; e 
- ao norte, centro e dispersos em toda a área, acham-se os Solos 
Litólicos distróficos, caracterizados por serem pouco profundos e 
de baixa fertilidade natural: situam-se em relevo aue varia de suave 
ondulado a montanhoso. A nordeste da área. em relevo plano e suave 
ondulado, aparecem as Areias Ouartzosas distrótrcas e arrcas que, 
além de possuírem fertilidade natural muito baixa, encontram-se nu
ma região com deficiência hídrica acentuada Estes solos não se 
prest2m ao uso agrícola e devem ser conservados com a vegetação 
natural 
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A - Corte de estrada em área de Latossolo Vermelho·Es.curo distrófíco textu<a argilosa. pertencente à unidade LVdl7. Loca
l izado próximo a Porto Nacional, GO, na estr-'<ia Porto Nacionai-F~tima Folha SC 22·Z·B Abril/80 

8 - Perfil de Latossolo Vermelho
Amarelo distrótlco endoconcrecionário 
texiura média Unidade SCa2 Localiza
do na BA-153 entte.!'aralso do Norte de 
Gol6s, GO, e Mlrenorte. GO Folha 

se 22-x:b : Abril/80 
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A - Perfil de Latossolo Roxo distrOfico 
texturà:Wgilose Unidade LRd1 Loca li· 
zado nà'BR-1 53. prOxlmo de Aliança do 
Norte, GO Folha SC 22-X·O AbriV80 

B - Perfil da Solo Concrecion6rlo 611co 
textura média Unidade SCa2 localiza· 
do na estrada Gl.làrar- Couto Maga· 
lhles. prOxlmo a ''Couto Magelhles, 

GO Folha SC.22·X·B Abrll/80 



A - Per(ll de Solo Concreciooério di~
<ró tlco tex tura média, componen te da 
unldode SCd 1 5, localizado Pfó•iino a 
Cri&tal6ndia, GO •. Folha SÇ 22-Z-B 

AfuiV80 

B - Cultura de arroz sobr~ solo Concreeionârio distrOfico teJCtura' média, prOKimo e CristniAndia, GO Unll13de 
SCd 1 5 Folha Se 2 2-Z-B Abril/80 
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A - Perlil de Cambissolo alico concre
cionario textura média cascolhenta. 
localiz,:do t><Oximo a Couto Magn· 
lhaos, !;0, na estrada Guorai- Couto 
Magalh~es Unidade SCa2. Folha SC 

22-X-B A:>ril/80 

8 - Porto! de P~dzOiico Vermelho
Amarelo disttOfico textura média/ar· 
gílosa Unodado SCd7 localizado na 
ostrada Porto Nacionai - Paraiso do 
Norle do Goles, prOximo a Porto Na
cional. GO FolhaSC 22-Z-B Abril/80 
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RESUMO 

Este estudo compreende a análise fitogeográfica e o levantamento 
da potencialidade dos recursos florestais da Folha SC.22 Tocan
tins, que se estende entre os paralelos 8 o e 1 2 o de latitude S e os 
meridianos de 48 ° e 54 ° de longitude WGr., abrangendo uma su
perffcie em torno de 290.950 km2, englobando partes dos Estados 
do Pará, Mato Grosso e Goiás. 

A base do trabalho foi a interpretação de imagens de radar, em 
mosaicos semicontrolados, com as respectivas faixas para obten
ção de estereoscopia na escala 1:250.000, imagens do satélite 
LANDSAT e pesquisa de campo. 

O mapa de vegetação apresenta quatro regiões fitoecológicas 
bem distintas: Savana (Cerrado), Floresta Ombrófila Densa, Flores-

ta Ombrófila Aberta e Floresta Estacionai Semidecidual, além das 
áreas de Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica e de Ação An
trópica. 

A delimitação bioclimática segue a classificação de Bagnouls & 
Gaussen (1957) através da qual verificou-se a presença das sub
regiões: Termoxeroquimênica atenuada (3 a 4 meses secos) e Ter
moxeroquimênica média (5 a 6 meses secos). 

O Apêndice I é composto pela análise estatfstica dos dados for
necidos pelo inventário florestal visando a fornecer subsidias a futu
ros estudos de detalhe, mostrando também o potencial madeireiro 
da área. 
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ABSTRACT 

The study presents the phytogeographicàl analysis and forest po
tentiaf of the Sheet SC.22 Tocantins, an area of 290,950 square 
kilometers limited by parallels 8 ° and 1 2 ° S and meridians 48 o and 
54 ° WGr. composed of parts from the State of Pará, Mato Grosso 
and Goiás. 

Radar (1 :250.000 scal!'l) ano LANDSAT (1 :500.000 scale) 
imagery was the mam oas1s rrom wh1ch various techni.cal groups 
derivea the results herein presented and the informat~on comple
mented by bibliography and field work. 
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The main Ecological Systems of Savanna (Cerrado! Closed Fo
rest, Woodland Forest, Semidecidual Seasonal Forest, Pioneer For
mations, Ecological Tension and Antropic Areas were mapped. 

The bioclimatic silidy identified two bioclimatic types within the 
Thermaxerichimenic Sub-Region. 

The forestal inventory shows the real economical worth of the 
timber resources, from both quantity and quality aspect. 



4 . 1 - ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4. l . 1 - INTRODUÇÃO 

A Folha SC.22 Tocantins compreende partes das terras do sudeste 
do Estado do Pará, nordeste do Estado de Mato Grosso e norte do 
Estado de Goiás localizados entre os paralelos 8 • e l 2 • Se os me ri· 
dianos 48° e 54° WGr. com área de 290.950 km2 . 

O mapeamento, resultado do estudo fitoecológico, teve como 
base as imagens de radar, através dos parametros ecológicos fun· 
damentais - climático, litológico e relevo, auxiliado por outros sen· 
sares, entre os quais as imagens fornecidas pelo satélite LANDSAT, 
confrontados com os trabalhos de campo onde se determinaram as 
caracterfsticas fis ionômico-florfsticas e o potencial econômico da 
área. 

Dentre as f itofisionomias mapeadas, observou-se, na Floresta 
Ombrófila Aberta, pela primeira vez a Formação Submontana com 
sororoca (Phenakospermum guianensis) que na área domina gran· 
des extensões, fato este que tornou possível a sua delimitação. 

Outra particularidade observada no Estudo Fitogeográfico da F o· 
lha foi toda a Depressão do Araguaia e a Planície do Bananal asso
ciadas a termiteiros. 

As atividades dos autores ficaram assim distribuídas: Edison Mi
leski e Shigeo Doi, na interpretação e elaboração do mapa de vege
tação e na redação do relatório; Benedicta Catharina Fonzar, no es
tudo Bioclimático; Luiz Carlos de Oliveira Filho e Edison M ileski, na 
análise estatística de dados; Rui Lopes de Loureiro, na coordena
cão; Henrique Pimenta Veloso e Luiz Góes-Filho, na orientação e 
•~oordenação geral de todas as fases. 

4.1. 1 .1 - Caracterização geral 

A cobertura vegetal é bastante heterogênea, caracterizando áreas 
situadas entre o território amazônico e o Centro-Oeste brasileiro. re
sultando o predomínio das Áreas de Tensão Ecológica. 

O estudo bioclimático mostra que a quantidade de chuva que cai 
na área diminui de norte para sul e de oeste para leste, havendo um 
reg istro de menos de 3 meses secos no extremo noroeste e de 6. 
meses secos no outro extremo. 

A expressão econômica do potencial madeireiro tem manifesta
ção signif icativa, especialmente pela presença do mogno {Swiete
nia macrophylla) no município de Conceição do Araguaia. 

Os tota is pluviométricos mais elevados correspondem à área no 
roeste da Folha, estando em conformidade com ela a Região da Flo
resta Ombrófila Aberta, a qual se caracteriza pela ocorrência de três 
fisionomias: cipós, sororocas e palmeiras. 

A profusão de lianas é observada mais intensamente sobre os 
terrenos mais secos com solos concrecionários. A sororoca e as pal
meiras têm maior difusão em áreas de solo argiloso. Em re lação às 
palmeiras, existem aquelas que se desenvolvem somente em terre
nos permanentemente úmidos, como: açaí (Euterpe o/eracea), buriti 
(Mauriria flexuosa ) e paxiúba (lriartea spp.). 

A Região da Floresta Estacionai Semidecidual apresenta seus 
delineamentos no quadrante sudoeste da Folha. Tem característi
cas f!orísticas da Amazônia cujos gradientes climáticos ocasionam 
a queda das folhas da maioria dos individuas do estrato superior. 

A maioria das espécies são vicariantes homólogas, amazônicas, 
adaptadas à condição da estacionalidade climática. O aspecto dife
rencial reside no arranjo da comunidade, onde se evidencia a maior 
incidência de espécies deciduais, marcadas pelas árvores de baixo 
porte e de f ino diâmetro. 

4 .1 .2 - METODOLOGIA 

A utilizacão do radar no mapeamento dos recursos naturais propi
ciou, pel~s características do sensor, a adoção de uma metodologia 
que atendesse aos objetivos do Projeto RADAMBRASIL, ou seja: 
"levantamento da potencialidade dos recurcos naturais, para fins 
de planejamento e adequação de seu uso" . 

4.1.2.1 - Interpretação da vegetação nas imagens de radar 

4.1.2.1.1 - Interpretação preliminar 

Na interpretação das Folhas foram usados basicamente os mosai
cos semicontrolados de imagens de radar, com as respectivas fai · 
xas para obtenção de estereoscopia (imagens e faixas, na escala 
1 :250.000), para separação de padrões radargramétricos, além da 
utilização de sensores auxiliares (Figs. 4 . 1 a 4.5). 

A correlação fe ição refletida-vegetação aliada às formas de re
levo, ao tom e à textura das imagens constitufram a base da inter· 
pretação dos ambientes ecológicos. As áreas inferiores a 1 cm2 não 
foram delineadas devido à escala de mapeamento, sendo, as mais 
complexas, agrupadas em encraves de formações variadas. 

Após a interpretação preliminar procede-se a integração das Fo· 
lhas na escala 1:250.000, determinando-se os ambientes a serem 

Ftg.4 l - Serra do Estrondo Padrões de imagem de radar Vsp - Vegetação Secundá-
· ia com palmeiras: Sas- Savaná Arbórea Aberta: Saf - Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de -gale6a. Observa -se ainda Savana ParQue de Natureza Antrópica Folha SC 

22-X-B. Escala 1:250.000. 

Fig.4 .2 - Padrões de imagem de radar. F se · Floresta Estacionai Sarnodecidual Submon
tana com dossel emergente: Asc Floresta Ornbrófila Aberta Submontana com cipós; 
Asc- Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras: Dse - Floresta Ombróf•la 

Densa Submontana com dossel emergente. Folha SC.22-Y-A. Escala 1:250.000. 
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F;g 4 3- PadrOes de magem de radar SNc·Contato Savaoa/Fio<esta Estacoonal SOe-Contato Savana/Floresla Ombrófila, e Savara Grarronoo-Lenhosa com e sem llo<ésta-ó~- ga 
teroa Folha SC.22·X·A Escala 1:250000 

Fig.4.4 - Padrões de imagem de radar. Contato Floresta Ombrófila/ floresta Estac10· 
nat. dominando a Floresta Aberta com palmeiras. Folha SC22-Y-D Esc.ala 1:250.000. 

sobrevoados, bem como os pontos de levantamento a serem estu
dados utilizando-se helicóptero, carro ou barco, para o inventário 
florestal e o levantamento florístico. 

Paralelamente a esta etapa procede-se a revisão bibliográfica da 
área, incluindo estudos integrados das informações geológicas, 
geomorfológicas e pedológicas fornecidas pelas diferentes Divisões 
Técnicas do Projeto RADAMBRASIL. 

4 . 1.2. 1.2 - Reinterpretação 

A reinterpretação de cada Folha de 1 :250.000 consiste no reexa
me das delineações dos padrões feitos preliminarmente. 

Concluindo o delineamento processa-se a colocação de legen
das, que poderão representar uma ou mais unidades f isionômicas 
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Fig.4.S - Padrões de imagem de radar. Pas - Áreas das FormeçOes Pioneiras de lnlkl· 
ênc~ FilMai sem palmeiras : Fae · Floresta Estacionai Semidecidual com dossel emer

gente. Folha SC.22-Y-A. Escala 1:250.000. 

constituídas pela associação de letras caracterizando os diverso, 
ambientes na escala -1:250.000. 

Em prosseguimento a esta sistemática de trabalho, são feitas as 
reduções das Folhas nas escalas 1 :250.000 para 1 :1.000.000 e, 
após a revisão, com o auxílio do sensor LANDSAT, o delineamento 
é lançado numa base cartográfica para impr~ssão. 

4.1.2.2 - Integração fisionômico-ecológica 

As regiões fitoecoiOgicas, consideradas como fundamento do siste
ma fisionômico-ecológico, são áreas de determinada f lora, de for
mas biológicas caracterrsticas, que se repetem dentro de um mes-
mo clima, ocorrendo muitas vezes em superfícies geológicas e geo
morfológicas diferentes (Tab. 4.1). 



TABELA 4.1 
C t I ti d arac er s cas ·o f 10 · da Folh SC 22 Tocantins as reg1 es ltoeco QICBS a 

REGIÃO FITOECOLÓGICA PERIODO SECO TEMPERATURA FORMAS BIOLÓGICAS 
(N. • DE MESES) (M~DIA ANU-?-LI 'C 

Floresta OmbrOfila O a 1 > 24' 
Cansa 

FanerOfltas sempre verdes sem proteção de gania foliar 
Floresta OmbrOfila 1 a 2 > 24' 
Aberta 

Floresta Estacionai 3 a 4 > 24' FanerOfitas com grande número de plantas declduais (entre 30 e 60%1 e muitas eplfltas 

Semldecldual 4 a 6 > 24' FanerOfitas com proteção da gema foliar, caducifOIIa ou com xilopódio, caméfitas, poucas geófitas e 
Savana (Cerrado! mui tas hemicriptófitas 

4.1 .2.3 - Levantamento da vegetação 

4.1.2.3. 1 - Pontos de coleta botênica 

São pontos onde se efetuam descrições tisionOmico-ecológicas da 
vegetação com coleta de material botênico, totalizando 124 pon
tos, o qual é herborizado e remetido ao Herbârio do Jardim Botênico 
do Rio de Janeiro e ao Museu Emllio Goeldi, para identificação. Es
tes pontos concentram-se, principalmente, nas áreas de Savana 
(Cerrado) e nas Áreas de Tensão Ecológica. 

Nesses pontos, além do material coletado para identificação no 
laboratório, também é identificado material in loco. No texto para di
ferenciar essas duas f()rmas de identificação, usaram-se: 
- identificação ·no laboratório: consta o eplteto cientifico seguido 
do nome vulgar· entre parêntesis. Ex.: Pterocarpus amazonicus 
(mututi-da-várzea); e 
- identificação no campo: consta o nome vulgar seguido do eplteto 
cientifico entre parêntesis. Ex.: Sumaúma (Ceiba pentandra). 

4.1 .2.3:2 - Inventário florestal 

A equipe dé vegetação adotou uma meto~ologia que consistiu em 
inventariar áreas florestais de dimensf)es regionais em curto tempo 
e custo reduzido. .·.·. · 

O inventário florestal é realizado por uma equipe constitulda de 
um engenheiro florestal e um auxiliar de botênica especializado no 
reconhecimento das espécies florestais, com muitos anos de expe
riência. Para este trabalho, os pontos são plotados nas cópias offset 
do mosaico da imagem de radar, onde foram delimitados os ambien
tes ecológicos e identificados os tipos florestais. 

A unidade de amostra-padrão é um retêngulo de 1 ha de 500 m 
de comprimento por 20 m de largura, plotado de maneira a mostrar 
as feições mais representativas dos ambientes. A mensuração e a 
identificação florestal são de todos os individuas com circunferên
cia igual ou superior a 1 00 em, coletando todo o material botênico 
fértil que ocorra dentro da unidade de amostra. 

A) Relação usada no cálculo de volume 

H 
V = ( __ • c21 O, 7, onde 

4rr 
V= volume 
H = altura comercial 
C= CAP 
O. 7 = fator de forma (conicidade) (Heinsdijk, 1960) 

Nas áreas de Savana (Cerrado) a unidade de amostra-padrão é 
menor, correspondendo a 0,5 ha, em forma retangular, medindo 
250 m de largura. O procedimento do inventário é o mesmo das 
áreas florestais, medindo-se apenas os individuas da Savana Arbó· 
rea Densa (Cerradão) e da Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerraria). Nestas fisionomias são medidos todos os individuas com 
circunferência ;.. 30 em, a 30 em do solo, sendo tomada a altura to· 
tal do fuste principal. 

Paralelamente a este inventário é feita uma descrição da forma
ção e do local amostrado. 

O inventário florestal totalizou 1 58 amostras, distribuldas nas 
Regiões da Floresta ,Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta e 
Áreas de Tensão Ecológica. 

4.1 .3 - SISTEMA FITOGEOGRÁFICO BRASILEIRO 

O mapeamento da vegetação e o levantamento econômico dos 
orincipais recursos naturais renováveis são os principais objetivos 

da Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, que após 9 
anos de estudo e vivência com técnicas de sensoriamente aplicado 
a mapeamento, elaborou um documento sobre Fitogeografia Brasi
leira - Classificação Fisionômico-Ecológica da Vegetação Neotro
pical (DNPM - Projeto RADAMBRASIL, 1980), sob orientação e 
coordenação de Henrique Pimenta Veloso e Luiz Góes-Filho. 

4.1.3.1 - Região da Savana (Cerrado) 

Cobre vastas extensões da área em estudo e nos levantamentos 
realizados mostra sua maior concentração entre o rio Araguaia e o li
mite leste da Folha SC.22 Tocantins. 

A denominação Savana é antiga e originária da Venezuela. No 
século XV foi levada para a África pelos naturalistas espanhóis e ai 
conceituada como um lhano: "formação herbácea graminosa conti
nua, em geral coberta de plantas lenhosas". No Centro-Oeste brasi
leiro é conhecida por Cerrado, nome consagrado popularmente e 
adotado por alguns fitogeógrafos. 

A Região da Savana foi generalizada pelo RADAMBRASIL como 
denominação para as várias formações herbáceas da zona Neotro
pical intercaladas por pequenas plantas lenhosas até ar~reas, em 
geral serpenteadas por floresta-de-galeria. .. 

Com base nas imagens de radar foram mapeadas quatro rísiono
mias correspondentes às formações: Savana Arbórea Densa (Cerra
dão), Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), Savana Parque 
(Parque de Cerrado) e Savana Gramlneo-Lenhosa (Campo). 

A) Savana Arbórea Densa 

É uma formação campestre e floresta da com árvores baixas exclusi
vas das áreas arenlticas lixíviadas de clima tropical, eminentemente 
estacionai. No Brasil é conhecida por Cerradão e sua principal carac
terlstica estrutural é arbórea (até 1 O m), xeromorfa de esgalha men
ta profuso, provida de grandes folhas coriâceas e perenes e casca 
corticosa, sem estrato arbustivo nltido e com um tapete graminoso 
hemicriptofltico em tufos, entremeados de plantas lenhosas raqulti
cas providas de xilopódios e palmeiras anãs. 

Sua composição florlstica é heterogênea, contudo se repete de 
norte a sul numa paisagem caracterizada por dominantes arbóreos 
tlpicos: Curatella americana (lixeira), Qualea grandiflora e Q. parvi
flora (paus-terra), Dimorphandra mollis (faveiro), Stryphnodendron 
barbadetiman (barbatimão), Piptadenia macrocarpa (angico-preto), 
Bowdichia virgi/ioides (sucupira) e outras. 

B) Savana Arbórea Aberta 

É uma formação campestre com arvoretas (scrub) exclusivas das 
áreas arenlticas lixiviadas, em geral queimadas todos os anos. Sua 
composição florlstica é semelhante à da Savana Arbórea Densa, 
mas de estrutura mais aberta e bem mais baixa(± 5 m). No Centro
Oeste brasileiro é chamada de Campo Cerrado e é caracterizada por 
um continuo tapete gramlneo-lenhoso, entremeado de arvoretas, 
geralmente raqulticas ou degradadas pelo fogo anual. 

C) Savana Parque 

É uma formação essencialmente campestre natural ou antrópica. 
Quando natural tem posição geográfica delimitada pelas áreas en
charcadas das depressões, onde o tapete graminóide apresenta 
uma cobertura arbórea esparsa com uma só espécie, como por 
exemplo a Byrsonima sp. da "planlcie do Ban_;~mal". Quando antrO
pica é encontrada em toda a Savana alterada:~la devastação. am-
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pliada para pastoreio e cuja cobertura arbórea esparsa é ordenada 
para o refúgio do gado nas horas de maior insolação. 

O) 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 
que está presente nos vales. 

4.1.3.2 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

Cobre pequenas áreas descontínuas ao extremo norte da Folha 
SC.22 Tocantins, aparecendo como disjunções dessa região ecoló
gica essencialmente amazônica. 

A designação de Floresta Ombrófila Densa é de Ellenberg & 
Mueller-Dombois ( 1965/66), mas. é muito antiga. Desde Schimper 
( 1903), que a designou de Floresta Pluvial, vem sendo reformulada 
por Richards (1952) e vários autores posteriormente a ele. Ela é 
constituída de árvores perenifoliadas com os brotos foliares sem 
proteção à seca. Ocupa área tropical mais úmida, sem período bio
logicamente seco (até 30 dias secos) durante o ano. 

Este tipo de vegetação foi subdividido em duas formações, obe
decendo a uma hierarquia topográfica e fisionômica, de acordo com 
as estruturas florestais que apresentam. 

A) Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

É uma form!lção arbórea ribeirinha que ocupa as planícies recentes· 
do Quaternário. Sua estrutura é de espécies de rápido crescimento, 
em geral de casca lisa, alcançando grandes alturas; são freqüentes 
o tronco em forma de botija e raízes tabulares. Não apresenta dos
sei emergente e tem muitas palmeiras no estrato dominado; na sub
mata existem plantas herbáceas de folhas enormes. 

Na área em estudo essa formação ocorre em pequenas manchas 
nas ilhas do rio Xingu, e também ao longo do mesmo, resumindo-se 
em estreitas faixas das margens. As espécies mais características 
são: tamaquaré, Trattinickia rhoifolia (breu-sucuruba). Ceiba pen
tandra (sumaúma), Ocotea sp. (louro). E quanto às palmeiras, 
constatam-se em pequena quantidade a Euterpe o/eracea (açaf), 
Mauritia flexuosa (buriti), Maximiliana regia (inajá). 

B) Floresta Ombrófila Densa Submontana 

É a formação florestal das encostas montanhosas (que ocupa o rele
vo dissecado) ou dos planaltos com solos profundos, revestidos de 
árvores com alturas mais ou menos uniformes. Apresenta uma sub
mata de plântulas da regeneração arbórea, uns poucos arbustos, al
gumas palmeiras e maior número de lianas lenhosas. Suas principais 
características são as árvores de médio porte, raramente ultrapas
sando os 30 m. 

A maior concentração dessa formação está na forma de encra
ves a noroeste da Folha SC.22 Tocantins. 

Verificou-se a incidência de breus, principalmente dos gêneros 
Trattinickia e Protium, abioranas (Pouteria sp.). fava-orelha-de
:~egro (Enterolobium schomburgkill e várias espécies de Lauraceae 
·~- Moraceae. 

4.1 .3.3 - Região da Floresta Ombrófila Aberta 

Dentre a área florestal na Folha SC.22 Tocantins é a região mais ex
tensa, representada pela Formação Submontana. Localiza-se no 
quadrante noroeste até parte do quadrante nordeste, em litologia 
argilosa do Pré-Cambriano. 

A denominação Floresta Aberta é antiga, mais para a vegetação 
Neotropical ombrófila a conceituação é nova e foi pela primeira vez 
empregada pelo RADAMBRASIL. Foi conhecida até recentemente 
como "área de transição" situada entre a Amazônia e o espaço 
extra-amazônico. Apresenta três fisionomais típicas compreendidas 
dentro de um bioclima de 30 a 60 dias secos e litologia argilosa ain
da ombrófila: floresta-de-palmeiras (cocal), floresta-de-cipó 
(cipoal), e floresta-de-sororoca (sororocal). 

A) Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

É uma formação florestal exclusiva das áreas dissecadas do emba
samento, ponteadas de pequenas elevações em cristas 
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(inse/bergs). Sua estrutura aberta mostra grandes árvores espaça
das; às vezes, nas depressões circulares onde a lixiviação é maior, a 
fisionomia florestal é caracterizada pelo envolvimento, das árvores, 
de lianas que emprestam à paisagem um aspecto de "torres folho
sas", atapetada por um emaranhadd de plântulas de regeneração 
arbórea e lianas. 

As e~écies arbóreas características são as mesmas da Floresta 
Densa, como por exemplo: Bertholletia excelsa (castanheira). Nes
tas áreas aparecem as primeiras árvores de folhas caducas como 
por exemplo a Swietenia macrophylla (mogno), Cedrella odorata 
(cedro) e outras que são da Floresta Estacionai. Dentre as palmeiras 
que se destacam, a Orbignya martiana (babaçu) e a Maximiliana re
gia (inajá) são as mais importantes. Aí, ainda aparecem os agrupa
mentos da Musaceae Phenakospermum guianense (sororoca). 

4.1 .3.4 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Esta região ecológica, situada a sudoeste da Folha SC.22 Tocan
tins, abrange em sua maior parte o Planalto dos Parecis. As litolo
gias areníticas do Terciário (Formação Araguaia) dominam esta 
área. 

O conceito ecológico de região estacionai está preso ao clima de 
duas estações: uma chuvosa e outra seca, com estacionalidade fo
liar dos elementos arbóreos dominantes os quais têm a adaptação à 
deficiência hídrica. 

No caso da Floresta Semidecidual, a percentagem das árvores 
caducifólias no conjunto florestal (e não das espécies que perdem 
folhas individualmente) deve situar-se em torno de 30% na época 
desfavorável. O critério que foi estabelecido, para as faixas das for
mações nas regiões ecológicas precedentes, deve ser observado, 
ressaltando-se apenas a variação ecotípica das espécies amazôni
cas que no seu caminho para o sul do País variaram nos ambientes 
extrazonais. 

A) Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

É uma formação florestal ribeirinha que ocupa as acumulações flu
viais quaternárias. Sua estrutura é semelhante à da "Floresta 
Ciliar" de todos os rios, diferindo-se apenas floristicamente e, como 
tal, aparecem vicariantes da Amazônia do Baixo Rio Amazonas nos 
rios Xingue Araguaia. Assim, suas principais características florísti
cas variam de acordo com a posição geográfica que ocupa a Forma
ção Aluvial. Na área em estudo essa fisionomia ocorreu na forma de 
pequenas manchas, a maioria situada na Planície do Bananal. A 
mancha mais significativa é a conhecida regionalmente como "Ma
ta do Mamão". 

As espécies que se destacam são: Buchenavia sp. (tanimbuca). 
Caraipa sp. (tamaquaré), Parahancornia sp. (amapá), Courati sp. 
(tauari-cachimbo). Aniba sp. (louro) e a submata, dominada pelas 
Rubiaceae do gênero Rudgea, Psychotria, Pagamea e outras 

8) Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

É a floresta das encostas do Planalto dos Parecis na nascente do rio 
Xingu revestindo a cobertura arenítica do Pliopleistoceno. Suas 
principais características são as árvores emergentes de: breus (Te
tragastris, Protium e Trattinickia), louros (Ocotea e Nectandra), 
morácea-chocolate JPseudomedia) e outras. Nessa formação existe 
uma submata de arbustos, além de enorme quantidade de plântulas 
da reconstituição arbórea. Dentre as primeiras destacam-se as Ru
biaceae e Myrtaceae. 

4.1.4 - ESTUDO FISIONÓMICO-ECOLÓGICO 

4.1.4.1 - Súmula histórica 

A área recoberta pela Folha SC.22 Tocantins é muito interessante 
sob os aspectos fitogeográfico e florístico. Contudo, o difícil acesso 
à área talvez tenha sido a principal causa de poucas excursões cien
tíficas. Apesar de escassa bibliografia sobre a área, destacam-se os 
seguintes estudos: Ule apud C ruis ( 1 894) procedeu estudos florísti
cos na região; Sekelj (1946) visitou a ilha do Bananal e comenta a 
vegetação da área; Soares ( 1953) apresenta em sua obra diversos 
mapas publicados no período de 1938 a 1952, que inclui esta área 
com a respectiva vegetação; Veloso (1966) demonstra em sua 
obra as diversas classes de formação que ocorrem na área; Bulhões 



(1970) fez estudos sobre a ocorrência de babaçu na área; Veloso, 
Japiassú e Góes-Filho (1973) estudaram as regiões fitoecológicas 
localizadas a leste da Folha. H.P. Veloso prossegue com os estudos 
fitoecológicos em 1974, apenas na parte setentrional da Folha, e fi
nalmente Loureiro et a/ii ( 1980) publicam o trabalho relativo às re· 
·giões fitoecológicas localizadas no limite oeste da área. 

4.1.4.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica 

Veloso, Japiassú e Góes-Filho (1973) idealizaram uma chave dico
tômica aberta, que foi adotada pelo Projeto RADAMBRASIL para 
classificação do Sistema Fitogeográfico da Vegetação Brasileira. 
Esta chave possui a propriedade de proporcionar a inclusão de no
vas feições à medida que o mapeamento vai-se desenvolvendo, 
sendo constitufda por letras-sfmbolo, que correspondem a ornamen
tos especfficos, onde as regiões fitoecológicas são indicadas pela 
primeira letra, maiúscula. As letras seguintes são minúsculas e cor
respondem, respectivamente, às formações e subformações. 

Nas áreas de Tensão Ecológica ocorrem Contatos nas formas de 
encrave e ecotono (mistura). que, em razão da escala de trabalho, 
não são mapeáveis. Considerando-se este aspecto, recorreu-se a 
'uma forma para representação gráfica, onde as regiões fitoecológi
cas que se contatam são designadas, nas áreas de encraves, pela 
subformação dominante. 

O ecotono é representado pelas letras maiúsculas que indicam 
as regiões que se contatam. 

4.1.4.2.1 -Legenda das formações (escala 1 :1.000.000) 

A) Regiões fitoecológicas 
I. Savana (Cerrado) 
a) Arbórea Densa (Cerradão) 
b) Arbórea Abe~ (Campo Cerrado) 

1 . Sem flores a-de-galeria 
2. Com flore ta-de-galeria 

c) Parque (Parque Cerrado) 
1 . Sem floresta-de-galeria 
2. Com floresta-de-galeria 

d) Gramfneo-Lenho!la (Campo) 
1 . Sem floresta-de-galeria 
2. Com floresta-de-galeria 

11. Floresta Ombrófila Densa 
a) Floresta Aluvial 

1 . Dossel emergente 
b) Floresta Submontana 

j . Dossel emergente 
111. Floresta Ombrófila Abérta 
a) Floresta Submontana 

1. Com cipós 
2. Com palmeiras 
3. Com sororoca 

IV. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Aluvial 

1 . Dossel emergente 
b) Floresta Submontana 

1 . Dossel emergente 

B) Áreas das Formações Pioneiras 
I. Áreas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1 . Sem palmeiras 
2. Com palmeiras 

b) Herbácea 
1 . Sem palmeiras 

C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Savana/Floresta Ombrófila 
a) Encrave 
11. Savana/Floresta Estacionai 
a) Encrave 
111. Floresta Ombrófila/Fioresta Esta
cionai 
a) Encrave 

s 
Sd 
Sa 
Sas 
Saf 
Sp 
Sps 
Spf 
Sg 
Sgs 
Sgf 
o 
Da 
Da e 
Os 
Os e 
A 
As 
As c 
Asp 
Ass 
F 
F a 
Fae 
Fs 
F se 

Pa 
Pas 
Pap 
Ph 
Phs 

Subformação dominante 

SubformaÇão dominante 

Subformação dominante 

O) Áreas Antrópicas 
I. Vegetação Secundária 
a) Com palmeiras 
b) Sem palmeiras 
11. Atividades agrfcolas 
a) Agricultura 
b) Culturas cfclicas 
c) Agropecuária (pastagens) 

4.1.4.2.2 - Mapeamento da Vegetação 

Vs 
Vsp 
Vss 

A c 
Acc 
Ap 

O estudo realizado na Folha SC.22 Tocantins segue os mesmos cri
térios adotados pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRA· 
SIL desde o infcio de seus trabalhos. Este trabalho é realizado a nfvel 
fisionômico de formação, segundo o conceito de Grisebach ( 1872). 
modificado por Ellenberg & Mueller-Oombois (1965/66), que subdi
vidiram o seu-conceito clássico em uma ordem hierárquica que foi 
aceita e ligeiramente alterada pelo Projeto RADAMSRASIL, alérn__de 
levar em consideração o peso ecológico das formas de vida de suas 
regiões. Inicialmente faz-se a fotoanãlise das imagens de raaar 
que estão na escala 1:250.000. Na fotoanálise usam-se como ins
trumento auxiliar as faixas de vôo, que favorecem a obtenção de 
uma pseudoestereoscopia. A análise baseia-se nos diferentes tipos 
de drenagem e no padrão morfológico. Tom e textura são os parâ
metros utilizados para o estudo da vegetação. 

Após as operações de campo, onde são feitas amostragens 
quantitativas e qualitativas e são dirimidas as dúvidas porventura 
existentes, a interpretação final é reduzida por processos automáti
cos até a escala 1: 1 .000.000, que é a escala de publicação, sendo 
posteriormente montada em base cartográfica (blue-line). 

Ela~ram-se então dois mapas, sendo um com as subformações 
e outro com as formações. Com a fusão de ambos, obtém-se o Ma· 
pa de Vegetação, que é o publicado. Ornamentos e letras-sfmbolo 
representam respectivamente as subformações e antropismos, sen
do as formações identificadas por cores. As subformações que 
ocorrem nas Áreas de Tensão Ecológica são representadas pela cor 
vermelha, mantendo-se a cor das formações. 

4.1.4.3 - Zonação geobotânica 

Representa graficamente a distribuição das formações e a evolução 
dos macroambientes dentro dos fatores ecológicos, nos diferentes 
espaços geobotânicos da Folha SC.22 Tocantins (Fig. 4.6). 
· Revela ainda a importância geográfica de uma paisage~ no ca
so, uma determinada fitofisionomia, vista sob dois planos: 
- as diversas formações distribufdas por ambientes de acordo com 
a linha climática e com as suas feições geomorfológicas regionais; e 
- a tensão ecológica resultarte da interpenetração de formações 
nas diferentes regiões fitoeco~gicas, em áreas de transição climáti
ca, sob a forma de Contatos (e.iicraves) entre tipos diferentes deve
getação clfmaces. 

4.1 .4.4 - Regiões fitoecológicas (Fig. 4. 7) 

4.1.4.4.1 - Região da Savana (Cerrado) 

No Brasil Central, entende-se por Cerrado o tipo de vegetação inter
nacionalmente chamado Savana, região de economia vegetal limi
tada, ocorrendo também em outras áreas na forma de disjunção flo
rfstica. 

São muitos os trabalhos que tratam da Savana brasileira, mas 
poucos na área em estudo, onde é raramente mencionada. 

A Região da Savana na Folha encontra-se dispersa em uma área 
de 119.536 km2, que se acha distribufda em áreas de acumulação, 
superffcies conservada e dissecada (vide 2 - Geomorfologia). Re
gistra sua presença, praticamente, em toda a superffcie da Folha 
SC.22 Tocantins, mostrando a maior concentração entre o rio Ara
guaia e o"limite leste da Folha (Fig. 4.8). 

Fisionomicamente essa vegetação apresenta diversificação con
siderável, sendo caracterizada pela dominância de fanerófitas, ca
méfitas, hemicriptófitas e umas poucas geófitas. Os fatores geo
morfológicos, aliados aos antrópicos, proporcionam esta variação, 
que vai desde uma vegetação lenhosa a herbácea (Savana Arbórea 
Aberta, Savana Parque e Savana Gramfneo-Lenhosa). geralmente 
serpenteada por floresta-de-galeria, até ao clfmax no tipo arbóreo 
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Vegetação Ombrófila 
( de O a 3 m~ses secos ) 

Floresta Ombrófila Densa 
( de O a 30 dias secos ) 

Floresta Ombrófila Aberta 
( de 30 a 90 dias secos ) 

Pediplano Xingu 1 Araguaia 
(Pré-Cambriano) 

Tensão Ecológica 
(Transição c:imática) 

Planalto dos Parecis 
(Cenozóico 1nd1viso) 

Floresta Estacionai Semidec1dual 
( de 90 a 120 dias secos ) 

Planície do Bananal 
(Quaternário) 

Planaltos 
Arenitos Lixiviados 

~zóico) 

Savana 
(até 150 dias secos ) 

Vegetação Estacionai 
( de 4 a 5 meses secos ) 

Fig 4 6 - Zonação geobotânica da Folha SC 22 Tocantins 
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Fig 4 7 - Formações observadas na Folha SC 22 Tocantins 

(Savana Arbórea Densa) É constituída de árvores relativamente 
baixas (scrub). com troncos e galhos retorcidos, disseminadas entre 
numerosas e variadas plantas lenhosas anãs e herbáceas A Savana 
(Cerrado) caracteriza-se por dois estratos: o superior constituído de 
arvoretas e árvores raquíticas e outro inferior, formado por um tape
te gramfneo-lenhoso (Fig 4 9). 

Al Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

A área ocupada pela Formação Arbórea Densa (Cerradão) com 
5.265 km2, aproximadamente, é pequena em relacão à das outras 
formações savanícolas. Contudo, a sua maior áre~ de representa
ção se prende a encraves nos agrupamentos florestais. Esta forma
ção é comum nas proximidades da Floresta Ombrófila Aberta e, ge
ralmente, apresenta-se sob a forma de encrave na vegetação flores
tal. 

A Savana Arbórea Densa ocupa os terrenos ondulados de solos 
geralmente profundos, situados numa pequena faixa ao longo do rio 
Araguaia e seus afluentes, em áreas de acumulacão da Planície do 
Bananal (vide 2 - Geomorfologia). Encontra-se, t~mbém, em terre
nos do Planalto Dissecado do Sul do Pará, abrangendo as serras dos 
Gradaús, Cubencranquém e da Paz Na porção da Folha delimitada 
pelos rios Araguaia e Tocantins, correspondendo a± 25% da área, 
observam-se intensas atividades agropecuárias, localizadas em pe
quenos e dispersos agrupamentos de Savana. 

As árvores são pouco tortuosas, aparecendo exemplares com 
fustes retilíneos, com algumas árvores emergentes, com mais de 
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1 5 m de aitura, mas normalmente o estrato arbóreo alcança entre 7 
e 1 2 m de altura, salientado-se alguns gêneros não exclusivos da 
Savana, mas com espécies endêmicas como: sucupiras (Pterodon 
sp. e Bowdichia sp.), gonçalo-alves e aroeira (Astronium spp.), jato
bá (Hymenaea sp.) e outras. 

No estrato dominado são encontrados os paus-terra (Qua/ea 
spp.), lixeira (Curatella americana), Byrsonima crassifolia (murici) 
pequi (Caryocar brasiliensis), maraximbé (Emmotum fagifolium), 
açacurana (Erythrina glauca). 

O estrato lenhoso inferior geralmente é adensado e formado em 
grande parte por plantas esclerófilas, atingindo de 1 a 4 m, acom
panhado do estrato herbáceo sempre muito reduzido, constituído 
por Gramineae, Ciperaceae e Bromeliaceae. 

O uso do fogo é um dos fatores de modificação da estrutura da 
Savana. A agricultura existente é propiciada pela ocorrência de 
grandes arrozais e, em menor percentagem, lavouras de milho, fei
jão e cana-de-açúcar. 

B) Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

A área coberta pelo Campo Cerrado é bastante significativa, 
notando-se sua ocorrência desde o limite leste da Folha até aproxi
madamente o meridiano de 51 o 30' nas Folhas SC.22-Z-A e 
SC.22-Z-C e, no quadrante noroeste da Folha, estendendo-se para 
sudoeste sempre cobrindo áreas areníticas do Pré-Cambriano (For
mação Gorotire, vide 1 - Geologia) e nas cristas mapeadas como 
Planalto Dissecado do Sul do Pará (vide 2 - Geomorfologia) 

Esta formação, com cerca de 71 .030 km2 de área, apresenta
se degradada pela intensa atividade antrópica, resultando uma fisio
nomia campestre entremeada de arvoretas com menos de 5 m de 
altura, às vezes, bem espaçadas, sendo caracterizada pelas subfor
mações com e sem floresta-de-galeria (Est 4.1 A e B). 

I. Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria 

A subformação sem floresta-de-galeria ocupa cerca de 1 3. 1 91 
km2 e ocorre em áreas englobadas no Planalto Residual do Tocan
tins que abrange as serras do Uagedo, do Carmo, Malhada Alta e 
Maria Antônia, estendendo-se à Folha SC.23 São Francisco; às De
pressões do Araguaia e Tocantins; à Planície do Bananal e ao Planal
to Dissecado do Sul do Pará, em suas diferentes formas de relevo 
(vide 2 - Geomorfologia). 

Esta subformação apresenta-se geralmente revestindo o solo de 
gramíneas, pequenas arvoretas de aspecto tortuoso, recobertas de 



Termoxeroquimênico Atenuado 

A 

Solos Litólicos 

Pré-Cambriano 

B 

Podzólico Vermelho
Amarelo 

Fig 4 8 - Mapa de localização - Região da Savana 

Termoxeroquimênico Atenuado 

c D D D D E 

~?~~ 
.J'~ !.&, ~~ 
<:~.-,N'. ~~ ~~~~~ ~~i) 
..,.~~~~ 

Solos Concrecionários e Latossolo Vermelho-Amarelo IConc~e~~snários 

Paleozóico /Pré-Cambriano 

Fig 4 9- Perfil esquemático das áreas de Savana Folha SC 22 Tocantins A-Contato Savana/Floresta Estacionai (Submontana); B-Savana Parque; C-Contato Savana/Floresta Esta
cionai (Aluvial); O-Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria; E-Savana Arbórea Aberta 

VEGETAÇÃ0/403 



casca espessa, com folhas coriáceas e brilhantes ou protegidas por 
pêlos, próprios de vegetação adaptada a condições oligotróficas 

Dentre as espécies características, verificam-se: pau-terra (Qua
!ea sp.), lixeira (Curatella americana), barbatimão (Stryphnodendron 
barbadetimam). jacarandá (Machaerium sp.). murici (Byrsonima co
riacea) pau-de-tucano ( Vochysia sp.). pau-santo (Kielmeyera sp.). 
Os indivíduos mais altos são encontrados nas linhas de drenagem, 
destacando-se a sucupira-preta (Bowdichia virgilioides) e o gonçalo
alves (Astronium fraxinifolium) este último chegando a atingir mais 
de 1 O m de altura 

O estrato herbáceo tem uma cobertura quase uniforme e é repre
sentado por algumas espécies graminosas, notadamente dos gêne
ros Aristida (capim-barba-de-bode). Axonopus, Panicum e por ou
tros indivíduos das famflias Cyperaceae e Eriocaulaceae 

Com referência ao grau de regeneração das plantas, verificou-se 
que no Cerrado parcialmente devastado, ela não se processa me
diante a germinação de sementes, mas sim por brotação de raízes 
conservadas dentro do substrato. Ferri ( 1961 ), após vários anos de 
pesquisa, verificou que a germinação de espécies permanentes não 
provinham de sementes A reprodução vegetativa é responsável pe
la manutenção da Savana em determinado local, mas a ocupação 
de locais mais afastados só pode verificar-se por plântulas providas 
de sementes Ele explica as razões da não regeneração por semen
tes, devido principalmente à falta de umidade superficial na fase de 
germinação, bem como ao baixo teor de colóides, que dão à superfí
cie do solo condições físicas muito compactas 

Os fustes das espécies amostradas apresentam-se com defor
mações e tortuosidades pronunciadas, e só são utilizáveis como le
nha ou carvão 

11 Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Esta subformação, com 57 839 km2, é a fisionomia de maia'r distri
buição espacial da Savana (Cerrado) que ocorre na área. A ocorrên
cia de floresta-de-galeria é característica das áreas de Savana, de fi
sionomia sempre-verde, em decorrência da umidade permanente e 
do acúmulo de nutrientes nestes solos (vide 3 - Pedologia). Esta 
floresta-de-galeria é composta de elementos arbóreos de hábitos 
completamente diferentes das espécies que a circundam, consti
tuindo verdadeiros refúgios florestais Está distribuída em maior 
concentração no lado leste da Folha, cobrindo os vales formados 
pelos interflúvios tabulares da superfície dissecada, abrangendo as 
Depressões do Araguaia e do Tocantins (vide 2 - Geomorfologial 
Ainda aparece em pequenos agrupamentos margeando o rio Xingu, 
nas Folhas SC 22-V-C eSC 22-Y-A, ocorrendo em pequenas con
centrações também do lado oeste da Planície do Bananal correspon
dendo às Folhas SC 22-Y-B e SC.22-Y-D 

Estas florestas-de-galeria geralmente variam quanto a largura e 
composição, mas a vegetação é sempre alta e densa A paisagem 
monótona dos Campos Cerrados é interrompida por estes sinuosos 
cordões florestais ou pela esporádica ocorrência de capões flores
tais em forma de encraves que , .ão chegam a influenciar na paisa
gem dominante. As espécies que nela mais incidem são: envira
pindaíba (Xi!opia sp). ipê-amarelo (Tabebuia sp ), itaúba (Physo
calymma sp,), jatobá (Hymenaea sp.), quaruba (Vochysia sp.), jaca
reúba (Callophyllum brasiliense). 

Sobressaem nesta fisionomia as seguintes palmeiras que, às ve
zes, dominam a paisagem: buriti (maurítia sp.), inajá-cabeçudo (Ma
ximiliana sp) guariroba (Syagrus sp.). macaúba (Acrocomia sp.) e o 
babaçu (Orbygnia sp.), formando esta última uma cobertura vegetal 
gregária. 

Nesta subformação ocorrem as mesmas espécies observadas na 
Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria. Os scrubs 
mostram-se bastante espaçados éom altura variando O, 5-3,0 m. 
As palmeiras mais comuns são: coquinho-do-campo que se encon
tra entremeada pelo bacupari (Rheedia sp.) e tucum (Astrocaryum 
sp.), estas geralmente fazendo parte do estrato rasteiro Este último 
estrato é representado principalmente pelas gramíneas dos gêneros 
Aristida (capim-barba-de-bode) e Panicum (capim-mumbeca), além 
de outras plantas das famflias Cyperaceae, Eriocaulaceae e Brome
liaceae, representada pelo Annanas sativus. Estas áreas sofrem 
queimadas periódicas, o que contribui para manter a sua vegetação 
em desclímax 
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O desenvolvimento da pecuária ao lado de uma agricultura de 
sobrevivência está baseado principalmente na cultura do arroz, fei
jão e mandioca. 

C) Savana Parque (Parque de Cerrado) 

Apesar de não ser muito freqüente, o Parque tem paisagem marcan
te no contexto da Região da Savana. Apresenta-se de maneira dis
persa e não muito extensa, a não ser na Planície do Bananal, onde 
domina. Aparece geralmente em meio às diversas fisionomias da 
Savana. Estas áreas se caracterizam por extensos campos entre
l1~eados esparsamente de pequenas árvores Veloso et a!ii (1974) 
dizem: "É também uma formação subclfmax do grupo das Savanas 
arbóreas, caracterizadas por grandes extensões campestres de for
ma graminóide cespitosas, interrompidas, vez por outra, por faneró
fitas, altas ou baixas, geralmente de uma só espécie e que com
põem a fisionomia natural das áreas onde normalmente existem 
inundações periódicas ou das áreas encharcadas permanentemen
te" 

A Formação Parque, com 31 . 21 O km2, ocorre em ambientes de 
vários tamanhos e formas, ocupando quase toda a Planície do Bana
nal Aparece também à margem direita do rio Tocantins, na parte 
sul da Folha, e em agrupamentos isolados entre os rios Araguaia e 
Tocantins Observou-se ainda sua ocorrência nas proximidades da 
calha do rio Xingu, a noroeste, cobrindo a parte sul da serra do Ron
cador e a sudeste, cobrindo pequenas áreas, juntamente com as fi
sionomias arbóreas densa e aberta (Folha SC 22-V-D). Ocupa tam
bém áreas do planalto de Cubencranquém Esta Vegetação cobre o 
Planalto Dissecado do Sul do Pará (vide 2 - Geomorfologia) delito
logia pré-cambriana e paleozóica (vide 1 - Geologia), sobre o qual 
se desenvolveram Solos Podzólicos Verme:~o-Amarelos, Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico, Lítólicos Distróficos e Álicos (vide 3 
- Pedologia). 

Este tipo campestre, em geral, é utilizado como área de pasto
reio, em função do denso tapete graminoso, sendo que no período 
de cheias é necessário o remanejamento do gado para as partes 
mais elevadas do terreno 

As áreas das subformações, com e sem floresta-de-galeria, dife
rem apenas quanto a maior ou menor intensidade da rede de drena
gem, que é o fator preponderante das florestas-de-galeria (Ests 
4 11 A e B; 4.111 A). 

/. Savana Parque sem floresta-de-galeria 

Encontra-se dispersa por uma área de 3 774 km2, sob a forma de 
encraves com outras formações savanícolas ou florestais Entre os 
rios Araguaia e Tocantins, aparece em pequenos ambientes Surge 
também na margem esquerda do rio Tocantins, na serra denomina
da Malhada Alta, em terrenos do Paleozóico (vide 1 - Geologia), e 
às margens do rio Xingu (Folha SC 22-V-D). 

A estrutura desta subformação compõe-se de pequenas árvores 
esparsas, bastante tortuosas sobre um tapete graminoso que se 
apresenta, às vezes, em pequenos tufos em terrenos litólicos 

A altura dos indivíduos e a densidade dos mesmos são muito bai
xas. As árvores (scrub) e palmeiras geralmente encontram-se distri
buídas num espaçamento mais ou menos uniforme que varia de 5 a 
20 m As espécies arbóreas que mais se destacam são: lixeira (Cu
ratella americana). muríci (Byrsonima sp.). pau-de-tucano (Vochy
sia sp ), e algumas outras, cujas alturas passam de 4 m. As gramí
neas e cíperáceas são freqüentes, forma~do a parte campestre des
ta subformação 

11. Savana Parque com floresta-de-galeria 

A área desta subformação é de 27 436 km2 e está situada, em sua 
maior parte, na ilha do Bananal, nos Estados de Goiás e Mato Gros
so, no centro-sul da área, dando continuidade na Folha SD 22 
Goiás. 

Às margens do rio Araguaia, estendem-se imensas planícies que 
são periodicamente inundadas pelas cheias anuais, deixando sobre 
elas os depósitos das vazantes. onde ocorrem Solos Hidromórficos, 
laterita Hidromórfica, Gley Pouco Húmico e Areias Quartzosas Hi
dromórficas (vide 3 - Pedologia), resultantes do acúmulo de sedi
mentos muito recentes. 

Esta subformação ocorre em pequenos agrupamentos entre os 
rios Araguaia e Tocantins e nas proximidades do rio Xingu, a su-



doeste da Folha SC.22-V-D, ocupando também pequenas áreas do 
planalto de Cubencranquém. 

A paisagem fitogeográfica apresenta-se caracterizada pelo porte 
raquítico das espécies que a compõem, como: lixeira (Curatella 
americana) murici (Byrsonima sp.), Tabebuia caraiba (caraíba). 
éonstituem o estrato inferior as gramíneas, ciperáceas e algumas 
outras ervas de pequeno porte que formam, na maioria das vezes, 
cobertura densa. Observam-se com freqüência representantes dos 
gêneros Axonopus, Panici.Jin, Andropogon e Paspalum. 

Nas áreas, com inundações sazonais, as arvoretas do Parque 
encontram-se instaladas sobre os cupinzeiros. Estes "tesos" estão 
distribuídos num espaçamento que varia de 5 a 20 m com uma cir
cunferência variável de 4 a 1 O m. Quando observados em sobre
vôo, compõem uma paisagem muito típica, formada pelas moitas 
de plantas lenhosas, geralmente baixas, de 2 a 5 m de altura. A es
pécie mais comum e que constitui povoamentos gregários é o muri
ci (Byrsonima sp.). 

A floresta-de-galeria nesta subformação apresenta árvores del
gadas, baixas, com alguns indivíduos emergentes, que mostram 
fustes eretos e sem defeitos. Ocupa faixas de largura pouco consi
derável, e caracteriza-se pela pequena variedade de espécies flores
tais sem grande valor comercial. Quanto à incidência de palmeiras, 
a percentagem é relativamente pequena, comparando com outras 
áreas, quase sempre misturadas com espécies típicas do Cerrado, 
tais como a lixeira (Curatella americana), Tabebuia caraiba 
(caraíba), pau-terra (Qualea sp.) e murici (Byrsonima sp.). 

Observou-se, ainda, a ocorrência de Parques antrópicos, origina
dos por queimadas sucessivas com o objetivo de permitir, posterior
mente, a formação de pastagens. 

A pecuária é a grande atividade da área. 

D) Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo) 

É uma formação graminosa entremeada de plantas lenhosas, mas 
sem cobertura arbórea a não ser a faixa da floresta-de-galeria. 

A Savana Gramíneo-Lenhosa cobre uma área em torno de 
1 O. 11 O km2 constituída de agrupamentos de vários tamanhos e 
formas, ocorrendo com maior freqÜência nas áreas de topografia 
aplainada com solos arenosos ou de superfícies argilosas endureci
das (vide 3 - Pedologia) Esta fisionomia em geral está entremeada 
em outras formações savanícolas 

Ocorre entre os rios Araguaia e Tocantins e, também, próximo 
ao rio Xingu, e planalto de Cubencranquém. Esta fisionomia pode 
ser facilmente reconhecida pela particularidade que ostenta e por 
outras características tais como: áreas cobertas por tapetes de gra
míneas de 0,20 a 1,50 m de altura, intercaladas de plantas lenho
sas anãs como vassoura-brava, unha-de-vaca, breu, caju-rasteiro, 
algumas Rubiaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae. Dentre as 
gramíneas mais freqÜentes destacam-se os gêneros: Paspalum, 
Aristida, Panicum, Axonopus, Andropogon, lchnanthus, Setaria e 
outros (Est. 4.111 B). 

Atualmente as queimadas contribuem para manter esta vegeta
ção em estágio equilibrado, constituindo um "clímax de fogo" que 
é o fator de degradação dessa formação. 

I. Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta-de-galeria 

Sua extensão é da ordem de 720 km2, estando representada por 
agrupamentos dentro da Planície do Bananal, de maneira intercala
da com as formações anteriores. O solo é revestido principalmente 
com gramíneas e ciperáceas sobre terrenos do Terciário
Quaternário (vide 1 - Geologia). Ocorre tanto em áreas inundáveis 
como em terrenos ondulados ou levemente inclinados dos interflú
vios. Ocorre, ainda, nas chapadas paleozóicas, especialmente na
quelas em que o cascalho superficial é comum. 

11. Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria 

A área da subformação em estudo é de 9.390 km2. Apresenta-se 
em áreas descontínuas de vários tamanhos e formas, geralmente 
mescladas com outras formações. Está situada entre o rio Araguaia 
e o limite leste da Folha Tocantins e, também no lado oposto, a oes
te da Folha SC.22-V-B. Ocupa o planalto residual da serra do Ron
cador situada a leste do rio Xingu Na Folha SC 22-V-D a subforma-

ção é encontrada em pequenas porções a noroeste, integrada à Sa
vana Parque que cobre as terras baixas do Pediplano Pré-Cambriano 
(vide 1 - Geologia). 

Aparecendo lado a lado, essas duas fisionomias campestres são 
inteiramente diversas, apresentando características diferentes. A 
floresta-de-galeria está sempre ligada aos cursos de água e a fisio
nomia campestre sem floresta-de-galeria, às partes mais secas. 

A densidade da floresta-de-galeria é bastante diversa, variando 
com o solo e com a umidade. A altura das árvores fica entre 6 e 
8 m emergindo algumas espécies como é o caso do ipê-amarelo 
(Tabebuia sp.) que atinge cerda de 15 m. 

Na serra do Roncador, a leste do rio Xingu, existem algumas cla
reiras no meio da floresta, constituídas de gramíneas e ciperáceas, 
ocorrendo também outras plantas pertencentes às famílias Compo' 
sitae, Euphorbiaceae e Rubiaceae 

· 4.1 .4.4.2 - Região da Floresta Ombrófila Densa (Fig. 4.1 0) 

A Floresta Densa nesta Folha não ocorre em áreas contínuas e pode 
ser considerada como disjunções da região. Seus agrupamentos es
tão representados por encraves, permitindo separá-los cartografica
mente das áreas da Floresta Aberta com as quais estão em contato 
(Fig. 4 11 ). 

A) Floresta Aluvial com dossel emergente 

O recobrimento de Floresta Aluvial está restrito às linhas do rio Xin
gu No entanto, registram-se também, nas margens, áreas em for
mas de encraves, misturadas com a Floresta Aberta, ocupando as 
partes deprimidas, sujeitas a inundações na época das cheias dos 
rios (Est 4.1V A) 

A área efetivamente mapeada, referente às ilhas, totaliza cerca 
de 98 km2. 

A formação é caracterizada pela ocorrência concentrada de ta
maquaré (Caraipa sp.), mandioqueira-lisa (Qualea sp.) e em menor 
quantidade de inharé (Brosimum sp.) que se destacam no estrato 
emergente, com uma altura de mais de 30 m, enquanto que o es
trato dominado paira em torno dos 20 m. As espécies de maior 
ocorrência neste estrato são: samaúma (Ceiba pentandra), cedrora
na (Cedrelinga cetenaeformis), louro-preto (Ocotea sp.), jacareúba 
(Calophyllum brasiliense), Pterocarpus amazonicus (mututi-da
várzea) e alguns indivíduos de cedro (Cedrela sp ). 

Dentre as diversas espécies de palmáceas, ocorrem mais fre
quentemente o açaí (Euterpe oleracea), paxiúba-barriguda (lriartea 
ventricosa), paxiúba (lriartea exorrhisa), inajá (Maximiliana regia) 
bacaba (Oenocarpus sp.) e outras. 

A submata é medianamente aberta. Entre alguns cipós e arbus
tos, destacam-se as Pteridophyta e pimenta-longa (Piper sp.). 

B) Floresta Submontana com dossel emergente 

Esta formação aqui disjunta foi observada no extremo noroeste da 
Folha, onde se registra maior precipitação Ocorre com extensão 
natural nas Folhas adjacentes SC.21 Juruena (Loureiro et alii, 
1980), SB.21 Tapajós (Tereza et alii, 1975) e SB.22 Araguaia e 
parte da Folha SC.22 Tocantins (Veloso et alii, 1974). 

A expansão desses agrupamentos densos deve-se à influência 
do clima ombrófilo na litologia argilosa, presente nas proximidades 
do Médio Tapajós e Teles Pires, caracterizado por uma precipitação 
anual de 2. 500 a 2. 700 mm, umidade relativa em torno de 80% e 
com um período seco de 2 meses. 

A maior concentracão da Floresta Densa está a oeste da Folha 
SC.22-V-A com exten.são para a Folha SC.22-V-C, incidindo sobre 
os relevos fortemente ondulados e em algumas áreas residuais em 
forma de cristas. Todo este sistema fisiográfico pertence à unidade 
geológica do Pré-Cambriano (vide 1 - Geologia) e está representa
do por solo do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo (vide 3 - Pedolo
gia). Também na disjunção da Floresta Densa, mais ao sul, a no
roeste da Folha SC.22-V-A, cabe o mesmo critério de avaliacão, 
uma vez que a sua ocorrência está limitada a um ambiente locaÍiza
do em relevo ondulado, contrastando com a superfície plana dos 
arenitos que dominam a área 

Já a formação florestal densa observada a noroeste da Folha 
SC.22-V-B, que cobre o setor norte da serra Cubencranquém, de-
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corre do ambiente montanhoso, através do ecossistema desenvol
vido em altitude e pela condição especial de umidade favorecida por 
um solo de origem vulcânica. , 

Todo este conjunto de disjunções da Floresta Densa, .representa
tivo da Folha SC.22 Tocantins, totaliza uma extensão aproximada 
de 7.026 km2. 

Verificou-se a incidência de breus (Trattíníckía sp. e Protíum 
spp.). em todas as unidades de amostras. Esta tendência foi consta
tada, também, na Floresta Aberta, porém, em menor intensidade 
('8,8% contra 40,9% da Floresta Densa). Comparando as duas flo
restas, verificou-se que existe uma semelhança muito grande quan
to à florlstica, pela ocorrência das mesmas espécies arbóreas nas 
duas formações. Assim, a maior diferença existente reside apenas 
na fisionomia, pois o espaço tomado pelo cipó na Floresta Aberta é 
preenchido pelos breus na Floresta Densa. 

Pelo sobrevôo efetuado na área, pode-se avaliar a dominância 
dos breus pela diferença de tonalidade que se destaca na folhagem. 

A análise volumétrica revelou uma incidência de 83 m3 de ma
deira bruta por hectare, com uma participação média de 60 indivi
dues arbóreos, em cada amostra. 

Apesar de a Floresta Densa conter uma volumetria razoável por 
hectare, é de baixo rendimento econômico, devido ao desconheci
mento das caracterlsticas tecnológicas da maioria de suas espé
cies. 

Além dos breus, encontram-se como espécies mais freqüentes 
as abioranas (Poutería spp.), fava-orelha-de-negro (Entero/obíum 
schomburgkil), angelim-amargoso, (Hymenolobíum excelsum) inha
ré e mururé (Brosímum spp.) e várias espécies de Lauraceae e Mora
ceae. 

4.1 .4.4.3 - Região da Floresta Ombrófila Aberta 

De toda área florestal delimitada pela Folha SC.22 Tocantins, a 
mais extensa região é a da Floresta Ombrófila Aberta, representada 
pela Formação Submontana (Fig. 4.1 0). 

Compondo, também, a Floresta Ombrófila Aberta, especialmen
te em pontos elevados do relevo dissecado, observam-se, com mui
ta freqüência, pequenas áreas de vegetação rupestre. Este refúgio 
rupestre constitui-se, em geral, por pequeno número de espécies 
que se repetem, entre as quais alguns exemplares de Savana, que 
devido à pequena escala não são mapeáveis. 

Al Floresta Submontana 

Esta formação localiza-se nos quadrantes norte e noroeste, cobrin
do a litologia do Pré-Cambriano, numa extensão de 76.163 km2. O 
condicionamento essencial está na linha climática, acentuadamen
te no número de dias biologicamente secos que tem também, como 
se sabe, influência sobre o solo. Com base nos estudos climáticos 
realizados pelo Projeto RADAMBRASIL, ficou evidenciado que a Flo
resta Aberta ocorre onde se registra de 30 a 90 dias secos por ano. 

Esta formação caracteriza-se pela presença das seguintes unida
des fisionômico-ecológicas: Floresta Aberta com cipós; Floresta 
Aberta com sororoca e Floresta Aberta com palmeiras (Ests. 4.1V B; 
4.V A e B; 4.VI A). 

I. Floresta Ombrófila Aberta com cipós 

A Floresta Aberta com cipó ocupa a maior extensão, cobrindo uma 
área de 60.970 km2. Está localizada na parte NE da Folha, com li
mites sul no paralelo 1 2 • 20' S e leste, pelo rio Araguaia, 
observando-se uma pequena disjunção no lnterflúvio 
~raguaia-Tocantins, a norte pelo limite da Folha e a oeste com a 
Região da Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Aberta com palmei
ras. 

A subformação com cipó, dentro dos limites da Folha SC.22, 
apresenta as mesmas caracterlsticas de outras áreas, onde as árvo 
res estão bem espaçadas e parcialmente envolvidas por lianas e que 
muitas vezes formam um denso emaranhado de diflcil penetração. 
Estruturalmente é de baixa densidade de individues por hectare, 
causando com isto baixa potencialidade de madeira, mesmo tam
bém pelas qualidades dos individues arbóreos, que são geralmente 
de alturas médias e de pouco aproveitamento comercial. Melhores 

detalhes sobre o aproveitamento madeireiro encontramos na Análi
se Estatlstica de Dadós - Apêndice I. 

Na realidade não se trata de uma fisionomia especifica de cipó, 
pois ocorre simultaneamente com outras formações ou subforma
ções formando comunidades mas sempre com dominância. Esta di' 
versificação fisionômica é geralmente causada por variações topo
gráficas e pedológicas e que, às vezes, refletem nos componentes 
florlsticos. Quando em encraves com a Floresta Densa observa-se 
uma maior potencialidade volumétrica de madeira e da qualidade 
dos individues, tais como: maparajuba (Manilkara amazoníca Hub.), 
tamanqueira (Fagara sp.) e ucuuba (Viro/a sp.). 

A floresta-de-cipó é também encontrada com agrupamentos de 
palmeiras e de sororoca, sendo que com as palmeiras há uma maior 
dispersão, ocorrendo em grande parte da área. Neste caso a palmei
ra ocupa os vales, enquanto que o cipó reveste as encostas e topos 
das cristas e colinas. Quando a floresta-de-cipó ocorre com a soro
~ca, a comunidade é constitulda de poucos individues arbóreos por 
hectare e geralmente com diâmetros finos e alturas medianas e com 
regular qualidade de fustes. 

A espécie arbórea que mais caracteriza a Fioresta Aberta com ci
pó é o amarelão (Apuleia molarís). Destaca-se, também, a presença 
dos breus (principalmente Trattinickia sp. e Protium sp.) que tive
ram excepcional dominância sobre as demais espécies, do jatobá 
(Hymenaea courbaril) e da copalba (Copaifera sp.). 

11. Floresta Ombrófila Aberta com sororoca 

A floresta-de-sororoca está circundada pela floresta-de-cipó e situa
se a noroeste da área, atingindo parte das Folhas SC. 22-V-A, 
SC.22-V-B, SC.22-V-C e SC.22-V-D, distribuldas em áreas a oeste 
do rio Xingu, cobrindo uma exte~ão de 6.765 km2. 

A área de maior incidência ocôrre em relevo ondulado, na unida
de geológica do Pré-Cambriano. O ambiente caracteriza-se pela 
ocorrência de solo argiloso de estrutura definida, como o L VA (vide 
3 - Pedologia). Nestas condições, a sororoca parece atingir o seu 
ótimo ecológico, alcançando uma altura de 8 m, e um tronco fibro
lenhoso com 20 a 25 em de diâ~etro. 

A sororoca foi vista em outras três áreas distintas da Amazônia, 
incidindo sempre em ambiente de condições ecológicas análogas. 
Estes locais, segundo informação verbal do Botânico Dr. João Mur
ça Pires, são: Território de Rondônia (norte de Porto Velho); Rorai
ma (noroeste) e nordeste do Estado do 'Pará (municlpios de Benevi
des e Santa Isabel do Pará); esta última, em áreas antrópicas, com
pondo a floresta secundária. 

Sendo a sororoca uma espécie heliófila, não ocorre na submata 
da floresta mais fechada; portanto, forma um ecossistema circuns
crito aos locais abertos dentro da formação flore*al. Observa-se, 
também, o seu._.alto grau de regeneração. Assim as clareiras abertas 
pela queda natural das árvores da floresta e as abertas pelo homem 
são imediatamente ocupadas pela sororoca, onde esta espécie figu-
ra como planta de primeira ocupação. . ... 

As espécies florestais encontradas na Floresta Aberta com ~ro
roca são: mandioqueira-escamosa (Oua/ea sp.), pau-mulato (Ca/y
cophyllum spruceanum), seringueira tHevea sp.), matamatá (Esch
weilera sp.), tamaquaré (Caraipa sp.), cedro (Cedrela sp.), Pterocar
pus amazonicus (mututi-duro) e açacurana (Erythrína glauca). 

111. Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras 

A palmeira é notada com muita freqüência na Folha SC.22 Tocan
tins, embora quase sempre mascarada pela dominância de outras 
formações florestais, principalmente pelo cipó. A incidência da pal
meira é mais acentuada na parte NO da Folha, onde possibilitou a 
sua delimitação dominante, com 3.820 km2. Esta subformação re
veste, especificamente, os relevos colinosos do embasamento pré
cambriano, cujo ambiente parece ser favor.ável ao estabelecimento 
do inajá (Maxiiniliana regia) e patauá (Oenocarpus bataua). Enquan
to estas duas espécies fixam-se sobre as colinas, o açal (Euterpe 
o/eracea) e paxiúba {/riartea sp.) ocupam considerável extensão de 
terrenos úmidos e muitas vezes alagados. 

A maior expressão fisionômica desta subformação é encontrada 
no extremo noroeste, numa área contlgua à da Folha SC. 21 Jurue-
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na (Loureiro et alii, 1 980). onde destaca-se como uma das mais ex
tensas. 

4.1 .4.4 .4 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Como a própria designação indica, esta região está inserida dentro 
de um clima estacionai demarcado por um perlodo seco e altas tem
peraturas (médias acima de 22 °C), representada na Folha pela For
maç~o Aluvial (Fig. 4. 1 0). 

A) Floresta Aluvial 

A área ocupada por esta fisionomia vegetal é pequena e está inseri
da dentro da Planície do Bananal. Também aparece, às vezes, em 
faixas descontínuas, recobrindo os vales formando as florestas ci
liares, ocupando cerca de 1.429 km2. A maioria das árvores does· 
trato mais elevado, no período de menor precipitação, perde as fo
lhas. A floresta está sob um regime climático de 3 a 4 meses secos. 
A área de maior significado é a "Mata do Mamão", localizada no in· 
terior da ilha do Bananal, circundada pela Savana (vide 4. 1 . 1 O -
Aspectos Fitoecológicos da Planfcie do Bananal). 

4 . 1 .4.5 - Áreas de Tensão Ecológica 

A cobertura vegetal é um reflexo das condições cl imáticas relacio
nadas com os fatores topográficos e pedológicos de uma determi
nada área geológica. Qualquer mudança nesses fatores implica em 
alteração no ambiente e determina Contatos onde os agrupamentos 
das diferentes regiões ecológicas lutam para a ocupação do mesmo 
espaço. 

Schimper (1903) definiu estas áreas como sendo uma gradação 
da vegetação, que se desenvolve para outra, partindo de um ótimo 
ecológico (clímax) até o extremo oposto, quando desaparece. Cle-

ments 11949) define-as como "uma associação de transição. pro
duzida, entre outras duas. por invasão mútua". Na Folha SC .22 To
cantins a linha climática infercepta a Folha SC. 2 2 à altura do parale
lo 1 O 0 S, de oeste para leste, até o rio Araguaia, quando tende para 
o norte acompanhando a direção do rio. Limita a linha pelo norte. o 
Clima Tro'pical Úmido (atenuado) e, pelo sul, o Clima Tropical, com 
perlodo seco bastante acentuado. Esta linha climática delimita a ve· 
getação do lado norte, onde hé, dominância de características om
brófilas. e pelo lado sul separando dois tipos de vegetação estacio
nai e a oeste a Região da Floresta Semidecidual e a leste a Região da 
Savana IFig. 4.1 2). 

Portanto, a representação fitogeográfica nesta Folha é em gran
de parte caracterizada pela mistura de formas biológicas. que se de
frontam e sobrevivem sob condições extremas de tolerancia ecoló
gica. As Áreas de Tensão Ecológica são mapeadas com maior facili
dade quando as regiões ecológicas integram-se de formas fisiono
micamente diferentes. Observou-se aqui o Contato de três regiões 
distintas: Savana/Floresta Ombrófila, Savana/Floresta Estacionai e 
Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai. Assim, estas Áreas de Ten
são Ecológicas são mais fáceis de mapear na Região da Savana, que 
é fisionomicamente diferente das florestais. Nas áreas de Floresta 
Ombrófila/ Fioresta Estacionai. o mapeamento da vegetação torna
se.problemáticó pois na Região da Floresta Ombrófila existem algu
mas espécies deciduais, que aos poucos. pela concentração de ele
mentos. transformam a paisagem das formações arbóreas sempre
verdes em deciduais, o que não é refletido na imagem de radar. 

Estas Áreas de Tensão Ecológica · recobrem aproximadamente 
52. 1 30 km2 com distribuição variada, sendo que suas maiores 
concentrações estão localizadas entre os rios Xingu e Araguaia. 

Flg 4.12 - Mapa de localização Áreas de Tensão Ecológica. 
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4.1.4.5.1 .:.... Contato Savana/Floresta Ombrófila 

Este Contato ocorre em vários pontos da Folha SC.22 Tocantins, 
envolvendo situações ambientais diferentes. 

Esta érea com 29.808 km2 é a de maior expressão dentro. dos 
contatos mapeados. 

São encontrados no lnterflúvio Xingu-~~aguaia, envolvendo as 
terras do Terciério pelo sul e Pré-CambrianO:pelo norte que se esten
de, por sua vez, para o oeste do rio Xingu;···· 

Em éreas do Terciério, acima do paralelo 1 O oS, o Contato é 
composto pela Floresta Aberta com cipó e a Savana Arbórea Densa, 
não desprezando a significativa presença da sororoca observada na 
Folha e, ainda, encraves da Savana Arbórea Aberta. 

Ao norte, o Contato manifesta-se mais freqüentemente em 
áreas de relevo ondulado localizando-se a Savana nos topos dos 
morros, especialmente naqueles de topos suaves. 

O Contato que se verifica na serra Cubencranquém é o único de 
Savana com Floresta Ombrófila Densa. As formações florestais 
preenchem densamente as partes baixas. dos terrenos, com árvores 
de grande porte. As altitudes destas ~ntanhas variam de 300 a 
600 m nos pontos mais elevados. .·.·. 

As áreas de Contato situadas a oeste do rio Xingu estão limita
das pelo mesmo, em mais de 1 50 km de extensão. O Contato é da 
Floresta Ombrófila Aberta com cipó, associada à Savana nas suas 
formas fisionômicas. A Savana Arbórea Densa domina o Contato, 
quando este se estende pelas áreas planas. As espécies que mais se 
destacam são o um i ri (Humiria floribunda) e uxirana ( Vantanea guia
nensis). que não raras vezes, neste Contato, formam gregarismo. 

Além destas comunidades gregárias, incluem-se também outras 
heterogêneas, ocupando os solos litólicos ou arenfticos. Estrutural
mente esi:es encraves compõem-se de arvoretas (scrub) pouco tor
tuosas de tamanhos diversos, e aparecem densos, ou abertos, com 
aspecto xeromórfico. Destacam-se como espécies de maior ocor
rência caju-do-campo (Anacardium sp.), murici (Byrsonima sp.), su
cuuba (Himatanthus sp.) e Magonia g/abrata. Observa-se nestes en
craves a presença de algumas árvores raqufticas endêmicas, tais 
como: Humiria balsamifera e Maprounea guyanensis, entre as mais 
freqüentes. 

O estrato rasteiro é constitufdo principalmente de Rubiaceae, 
Musaceae, Typhaceae (tabocas) e Melastomataceae. 

Na porção meridional do lnterflúvio Araguaia-Xingu, ocorre 
uma área onde os encraves do Cerradão são abundantes e disper
sos na Região da Floresta Ombrófila Aberta, porém não são mapeá
veis na nossa escala de trabalho. De urh modo geral, predominam 
neste Contato árvores com altura em torno de 1 5 a 20 m, com fus
tes delgados, baixo volume por hectare, sendo caracterizado nele a 
presença das espécies caferana (Dendrobangia boliviana). nó-de
porco (Physocalymma sp.), louro-preto (Nectandra mollis). uxirana 
(Sacoglottis sp.). 

4.1.4.5.2 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

O Contato entre a Savana e a Floresta Estacionai Semidecidual, co
brindo cerca de 12.779 km2, é feito entre encraves dessas duas re
giões que se interpenetram próximo ao rio Araguaia e seus afluen
tes. Também aparece na parte oriental da Folha, próximo à con
fluência do rio Tapirapé com o rio Araguaia no Estado de Mato Gros
so, abrangendo superffcies pediplanadas na Depressão do Ara
guaia, na unidade geológica do Paleozóico (vide 1 - Geologia). 
Aparece numa pequena extensão do limite oeste desta Folha, cons
tituindo parte do prolongamento da área que envolve extensões, na 
Folha SC. 21 Juruena, estudada por Loureiro et a/ii ( 1 980) (Est. 
4.VII A). 

Nos terraços do rio Araguaia e Braço Menor do Araguaia ou rio 
Javaés, incluindo os do rio Formoso e alguns outros dos seus 
afluentes de maior importância, a vegetação é de Contato da Sava
na com .. a Floresta Estacionai Aluvial. Este Contato ocorre com as 
Forma~s Arbóreas Densa, Arbórea Aberta e Parques com gran
des extensões graminosas que são utilizadas como pastagens natu
rais, caracterizadas por murici (Byrsonima sp.) lixeira (Curatella 
americana) e paus-terra (Qualea spp,). Já o encrave flores
tal mostra-se com árvores finas e poucas palmeiras, 

caracterizando-se pelo pequeno número de espécies e grande rege
neração. Segundo os inventários realizados, notou-se que uma boa 
quantidade de árvores não atinge a circunferência comercial. É, 
também, inexpressivo o número dos fustes retos sem defeitos. As 
espécies de maior freqüência são: piranheira, jacareúba, sardlnhei
ra, envira-pindafba, miraúba, jutairana, faeira, caripé, ingé, goiabi-

• nha, ipê-amarelo, cuarana, muiratinga, breu e purur. 
No inventário florestal foram levantadas várias amostras que de

ram uma média madeireira muito baixa, deduzindo-se que seu po
tencial é pouco significativo. Os indivfduos arbóreos de porte co
mercial são inexpressivos, pela pequena quantidade de espécies de 
porte mediano e pela grande percentagem de madeiras moles sem 
grande valor atual. Estas são usadas apenas na área para moirões 
de cerca, fabricação de cabos para ferramentas e pequenas embar
cações. 

. O porte da floresta é baixo, com árvores de diâmetros finos, 
ap~sentando alguns indivfduos emergentes. A qualidade do fuste 
poire ser e11quadrada nas classes 11, 111 e IV. A maior parte dos indivi
dues apresenta altura comercial entre 6 a 1 O m. O espaçamento 
entre eles é variável, encontrando-se trechos onde é diflcil a pene
tração devido à incidência de lianas, embora exista um pequeno nú
mero de indivfduos por hectare. 

A estrutura da submeta é variável, ora se apresentando limpa e 
aberta, ora bastante densa, devido ao grande emaranhado de cipós. 
As espécies que compõem a cobertura vegetal são: marajá (Pal
mae). tajá ou arácea-do-solo, ingarana, goiabinha, taboca, gramf
neas, cagari, bacupari, plantas do gênero Mimosa, cana-de
macaco, erva-de-gado (Rubiaceae), lfngua-de-galinha (Rubiaceae) e 
alguns cipós da famflia Bignoniaceae e maracujá. 

Referente a cipós observam-se o japecanga, falso-guaraná, gê
nero Ficus, cipós da famflia Bignoniaceae, rabo-de-camaleão (Acas
sia sp.), cipó-de-fogo. 

No lado oeste, onde a divisa é com a Folha SC.21 Juruena, o 
Contato é de encrave, isto é, com agrupamentos de Floresta disper
sos dentro da Savana (Cerradão). Nas partes florestais constatou
se a existência de ~quenas manchas com solos estruturados, sen
do comuns os agrüpamentos de jatobás (Hymenaea sp.) e perobas 
(Aspidosperma sp.). Em outras áreas de melhores condições edáfi
cas (vide 3 - Pedologia). onde a Savana ocorre com pequenos en
craves dentro da Floresta Estacionai.Semidecidual, a fisionomia ar
bórea é, às vezes, aberta com acentuada presença de umiro (Humi
ria sp.) e muricis (Byrsonima sp.). Os elementos mais representati
vos da Floresta Estacionai Semidecidual são: mamorana (Bombax 
sp.), sorva (Couma sp.), jatobá (Hymenaea sp.l e perobas (Aspidos
perma sp.), 

4.1.4.5.3 - Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

Este Contato cobre cerca de 38.271 km2 de área situados nos qua
drantes sudoeste da Folha, se estendendo para a Folha SC. 21 Ju
ruena. As áreas de maior significado encontram-se no lado direito 
do rio Xingu no Pianalto dos Parecis, e parte da serra do Roncador, 
sobre interflúvios tabulares e colinas (vide 2 - Geomorfologia). 

O Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai ocorre em for
mas de encrave, com a Floresta Estacionai, onde foram constata
dos muitos agrupamentos de árvores caducifólias com perda total 
ou parcial das folhas. Observou-se que a formação decidual é, às 
vezes, interrompida por uma profusão de lianas que lhe atingem 
parcialmente as copas. As mais comuns são: cipó-d'água e escada
de-jabuti. 

As palmeiras interrompem a f~ção dominante apenas nos vales. 
Neste Contato foram efetuadas váriàs amostragens para inventário 
florestal que mostraram uma boa parcela de indivfduos por unidade 
de área. As espécies mais comuns foram: os preus (Protium spp.). 
amarelão (Apuleia molaris), cariperana (Licania sp.), itaúba-preta 
(Physoca!ymma acaberrima). ipê-amarelo (Tabebuia sp.). .e louros 
(Lauraceae). A submeta mostra-se densa, apresentando muitas so
rorocas e sororoquinhas, tabocas, algumas rubiáceas como a Pali
courea sp., plantas da famflia Melastomataceae e lianas herbáceas. 

Nestas áreas os desmatamentos são constantes e a criação de 
bovino é a atividade em maior desenvolvimento, pela implantação 
de pastagens artificiais de capim-colonião (Panicum maximum). 
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Muitas delas encontram-se abandonadas, o que propicia o desen 
volvimento de Vegetação Secundária. 

Os terrenos aluviais condicionaram o estabelecimento de Forma
ções Pioneiras nas áreas de influência fluvial, Arbustiva sem palmei-
ras e Herbácea sem palmeiras. , 

A) Formação Pioneira Aluvial Arbustiva sem palmeiras 

Esta formação com área de aproximadamente 2. 700 km2 está si
tuada na parte sudoeste da Folha SC.22 Tocantins, na planície alu
vial do rio Xingu e seus tributários, junto à Região da Floresta Esta
cionai Semidecidual nas Folhas SC.22-Y-A, SC.22-Y-C e SC.22-Y
D. Os solos são dominados :P.elos Hidromórficos Gleyzados e Alu
viais (vide 3 - Pedologia) o·riginados de sedimentos recentes do 
Quaternário (vide 1 - Geologia). Essa formação de fisionomia do
minante arbustiva ocorre em áreas aluviais e apresenta extensões 
graminosas, intercaladas por árvores e palmeiras, periodicamente 
inundáveis em fase de sucessão (Fig. 4. 1 0) Oosting apud Magnago 
et alii (1978) explicaram que "A sucessão vegetal é um processo 
evolutivo pelo qual as espécies vão se substituindo, umas pelas ou
tras, dentro de uma comunidade, sob as mesmas condições ecoló
gicas ... ". Esta evolução pode ser observada nos rios de pequenas 
extensões que drenam a área na Folha SC.22-Y-D, cuja vegetação 
das cabeceiras constitui-se de espécies arbóreas em estágio suces
sional. 

A parte dominante da vegetação pioneira, na bacia do alto Xin
gu, encontra-se em estágio inicial de sucessão, com destaque das 
fisionomias herbáceas e arbustivas visto que a grande parcela desta 
área está, ainda, sob o estado de saturação hidríca. 

No aspecto fisiogréfico, os lagos e os meandros em processos 
de colmatagem e outros em formação figuram como principais ele
mentos na composição do quadro panorâmico desta área. Daí, a 
presença dos elementos herbáceos terem o predomínio na composi
ção da paisagem. 

Das espécies herbáceas destacam-se o Cyperus gigantus, Cype
-rus articulatus e Paepalanthus s_p. 

A vegetação lenhosa que od~rre nas planícies aluviais periodica
mente inundáveis pelo rio Xingú-é:aracteriza-se por indivíduos de pe
queno porte, mal formados, espaçados, destacando-se diversas 
Myrtaceae, como molongó (Malouetia sp.), Pterocarpus amazoni
cus (mututi-da-vérzea) e goiaba-de-anta. A fisionomia surge em pe
quenas superfícies, depressões, aparecendo os capins aquáticos e 
Ciperaceae, como tirlricão, onde se agrupam com a fisionomia ar
bustiva. 

B) Formação Pioneira Aluvial Arbustiva com palmeiras 

Com aproximadamente 66 km2, localiza-se no lado do rio Xingu, na 
Folha SC.22-Y-A representada pelo buriti (Mauritia sp.). É a menor 
formação e encontra-se encravada na Região da Floresta Estacio
nai, representando uma vegetação com elementos arbóreos de pe
queno porte, com fustes tortuosos, e copas com reduzida superfície 
foliar. As espécies são poucas, apresentando um baixo número por 
unidade de área, podendo se destacar: piranheira (Piranhea sp.), 
ingé-do-ingapó (lnga sp.), mututi-da-vérzea (Pterocarpus amazoni
cus), jacareúba (Callophyllum sp.), molongó (Malouetia sp.). As epí
fitas são freqüentes destacando-se: Araceae, Bromeliaceae e 
Oechydadeae. · · 

C) Formação Pioneira Aluvial Herbácea sem palmeiras 

Essa formação localiza-se na parte sul, com extensão para a Folha 
subseqüente SD.22 Goiás. Fisionomicamente está caracterizada 
por terrenos de planície aluvial, periodicamente inundével com mais 
ou menos 32 5 km2 de área. 

A cobertura vegetal é essencialmente graminosa com árvores 
isoladas. As gramíneas entremeadas de ciperéceas formam exten
sos mantos compondo o estrato. As espécies características são: 
Panicum sp. e Paspalum sp. 

4. 1. 5 - ÁREAS ANTRÓPICAS 

São áreas florestais que sofreram a intervenção humana, atualmen
te substituídas pela Agropecuária e Vegetação Secundária. Nelas a 
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cobertura vegetal era muito diferente da atual, como pode ser verifi
cado nos relatos de naturalistas do século passado e, também, por 
testemunhos florestais remanescentes. 

A devastação na área teve il)ício no século passado, tendo como 
causa principal o avanço da atividade pecuária, intensificada com a 
abertura da BR-153. 

4.1.5.1 - Vegetação Secundária 

A) A Vegetação Secundária com palmeiras 

Ocupa área bastante expressiva, compreendendo 2.008 km2. 
Localizando-se na serra do Estrondo entre os rios Araguaia e Tocan
tins, próximo a BR-153, sendo ainda cortada pela rodovia G0-376, 
que liga a BR-153 até Couto Magalhães. 

Atualmente se encontra nestas áreas uma grande extensão de 
babaçuais (Orbignya oleifera). Esta palmeira se alastra intensiva e 
extensivamente· formando uma grande cobertura vegetal, tendo co
mo setores de mais ocorrência as baixadas e os vales da serra do 
Estrondo. Nestes locais, a vegetação florestal foi derrubada e de
pois queimada com o objetivo de permitir a formação de pastagens 
ou de pequenas lavouras, principalmente de banana. Com o aban
dono destas áreas, instalou-se a Vegetação Secundária, represen
tada atualmente por um denso babaçual, entremeado por algumas 
árvores e arvoretas (Est. 4.VI B). 

No processo utilizado para o preparo da área de cultura, median
te a queimada, o fogo proporciona às sementes de babaçu, disper
sas sobre o terreno, a quebra de dormência, viabilizando a germina
ção em massa. Soma-se isto ao grande número de frutos de baba
çu, como também a característica heliófila da plântula e o rápido 
crescimento vegetativo que elimina os concorrentes naturais, ob
servado nas áreas degradadas. Estas áreas são muitas vezes incon
troláveis devido ao volume de germinação; o que leva ao seu aban
dono ainda cultivável. Neste caso é muito rara a formação de sub
mata, resumindo-se esta a algumas espécies herbáceas; consistin
do os elementos arbóreos em espécies de rara ocorrência. 

Existem cocais de babaçu na área, consorciados e manejados 
com a pastagem, voltada para a atividade dupla; criatório e extrati
vismo de amêndoas. 

B) Vegetação Secundária sem palmeiras 

A incidência de bambu, nesta área, é apenas proveniente da atua
ção antrópica. Está representada por uma área de 280 km2 a oeste 
da serra Cubencranquém, na Folha SC.22-V-B e na Folha SC.22-X
D, que é cortada pela rodovia Belém-Brasília, ao sul de Guaraf. 

4.1.5.2 -Atividades agrícolas 

Estas áreas antrópicas encontram-se bem distribuídas na Folha To
cantins, geralmente próximas dos rios ou de estradas, somando 
7.460 km2. Nos últimos anos a paisagem natural foi bastante mo
dificada. Are as identificadas nas imagens de radar de 1 9 71 e 1 97 5 
com cobertura vegetal natural estão presentemente revestidas de 
culturas ou com vegetação secundária provenientes da devastação 
florestal. A implantação de grandes fazendas vem se fazendo com 
apoio do Governo Federal por intermédio dos incentivos fiscais, sen
do a sua principal atividade a formação de pastagens para criação 
de gado. A maior concentração de áreas desmatadas localiza-se às 
margens da BR-080 próximo ao rio Araguaia, no Estado de Mato 
Grosso, abrangendo os municípios de Barra do Garça e Luciara, e ao 
sul do Pará, abrangendo os municípios de Conceição do Araguaia e 
Santana do Araguaia. No que tange à área de Goiás onde domina a 
Savana, o que facilita é o aproveitamento das pastagens naturais. 
As constantes queimadas que se procedem anualmente na estação 
seca modificam muito a vegetaçilo, resistindo, porém, as árvores 
do Cerrado com seus caules mais bem protegidos. 

O empreendimento agrícola de maior vulto na Folha SC.22 To
cantins é o Projeto Rio Formoso situado na Planície do Bananal. Tem 
como limite o rio Formoso e o córrego Calumbu, no município de 
Formoso do Araguaia, estendendo-se pela Folha SD.22 Goiás. O 
projeto compreende uma área de 65.000 ha. Destes, 34.000 ha 
serão utilizados para lavouras irrigadas de arroz, com práticas agri-
1coias modernas. A outra parte, 21.000 ha, servirá como reservató
rio fornecendo égua para irrigação regular dos 34.000 ha. E ores-



tante, 1 0.000 ha, está recebendo toda a infra-estrutura de apoio ao 
projeto (Est. 4.VII B). 

As demais atividades agrícolas, em geral, apresentam um baixo 
nível tecnológico, c.aracterizadas por um sistema de plantio conven
cional de arroz, milho e mandioca. 

Com referência à exploração de madeira, existem várias serra
rias instaladas na área, principalmente nas imediações de Concei
ção do Araguaia, onde se processa o abate quase que exclusivo do 
mogno (Swietenia macrophyl/a). Além do mogno, existem outras 
madeiras possíveís de usos como a aroeira, utilizada principalmente 
na produção de postes e moirões, a qual é muito abundante na re
gião. Ao longo da BR-080 o número de serrarias é bastante reduzido 
mas o desmatamento é intenso. A érea em geral apresenta um po
tencial madereiro pouco significativo com vasta percentagem de 
madeiras moles sem grande valor comercial. Estas madeiras são im-

portantes apenas localmente, com algumas espécies utilizáveis na 
confecção de moirões para cerca, fabricação de cabos de ferramen
tas, palanques e tábuas. O restante é aproveitado como lenha. 

4.1.6 - COMPOSIÇÃO FLOR[STICA 

Baseia-se nas coletas feitas por técnicos do Projeto RADAMBRASIL 
e do Museu Paraense Emflio Goeldi no período 1977/1978. O mate
rial está depositado no herbário do Projeto RADAMBRASIL (HRB), 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e do Museu Paraense 
Emflio Goeld (MG), e foi identificado por técnicos do Projeto RA
DAMBRASIL sob a orientação da Ora. Graziela M. Barroso, no Jar
dim Botânico, e pelo Dr. João Murça Pires, no Museu ®eldi. 

Utilizou-se a letra "F" antes do n. 0 do ponto para caràêterizar as 
coletas realizadas pelo Projeto RADAMBRASIL e a letra "M" para 
as coletas feitas pela equipe do Museu Goeldi (Fig. 4.13). 
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' F- Coletas do Projeto RADAMBRASIL A M - Coletas do Dr João Murça Pires 

4.1.6.1 - Pteridófitas 

SELAGINELLACEAE 

SCHIZAEACEAE 

PTERIDACEAE 

POL YPODIACEAE 

Fig 4 13 - Dist~ição dos dos pontos de coleta de material botânico 

Selagínella erythropus (Mart.) Spring 
Selagínella sp. 
Anemia sp. 
Schizaea pennu/a Sw. 
Adíantum sp. 
Doryopteris sp. 
Notholaena sp. 
Polypodíum lanceolatum Sw. 
P lucidum Beyrich. 
P typicum Fés 

F.1 O 
F.79 
F.12 
F.40 
F.78 
F.43 
F.43 
F.12;F.47 
F.12 
F.12 
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4.1 6. 2 - Fanerógamas 

ALISMATACEAE 

GRAMINEAE 

CYPERACEAE 

PALMAE 
ARACEAE 
XYRIDACEAE 

ERIOCAULACEAE 

BROMELIACEAE 

COMMELINACEAE 
PONTEDERIACEAE 
SMILACACEAE 
AMARYLLIDACEAE 

VELLOZIACEAE 

DIOSCORIACEAE 

IRIDACEAE 
MUSACEAE 
ZINGIBERACEAE 

MARANTHACEAE 

ORCHIDACEAE 

PIPERACEAE 
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Echinadarus martii Mie h. 
Sagittaria aff. lancifa/ia L. 
Agrastis sp. 
Andrapagan lateralis Nees 
A leucastachvus H. B. K. 
A ris tida setifa/ia H. B. K. 
Arthrastylidium sp. 
Axanapus sp. 

Echina/aena inflexa (Poir.) Chase 
Eragrastis sp 
Hacke/ach/aa granulans (L) l(tze. 
/chnanthus procurrens (Weis. ex Trin.) Swallen. 
Leptacarydium /anatum Nees 
Leptacarydium sp. 
0/yra sp. 
Panicum cf. rudgei Roem. et Schult. 
Panicum sp. 

Paspa/um millegrana Schrad. 
Paspa/um sp. 
Seta ria geniculata (R. & L.) Beauv 
Setaria sp. 
Spara/abus eximius (Nees) Ekm. 
Trachypagan sp. 
Bulbasty/is micrastachys (Bocek) M. Barroso 
Bulbasty/is sp 
Cyperus cf. luzulae Retz. 
Cyperus sp. 

Fimbristylis annua Roen. et Sch. 
Rhynchaspora exaltata Kunth 
Rhynchospora sp. 

Scirpus sp 
Syagrus aff. coronata (Mart.) Becc. 
Philadendran bipinatifidium Schott ex Emdl 
Aba/boda pu/chella H. B. K. 
Aba/boda sp. 
Eriacaulon sp 
Syngonanthus fertilis (Koehne) Ruhl. 
Aechmea sp. 
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. 
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl 
Pontederia lanceolata Nutt. 
Smilax sp. 
Amaryllis reginae L. 
Zephiranthes gracifalia (Hub.) Bare 
Vellozia glachidea Pohl 
Vellazia sp. 
Dioscarea arthaganeura Uline ex Hochr 
Diascarea sp. 
Cypella linearis (H. B. K.) Baker 
Heliconia aff.hirsuta L. F. 
Castus lancealatus O. G. Pet. 
C spiralis (Jacq.) Roscol 
C. warmingi1 O G Pet 
Hedichyum sp. 
Renea/mia alpima (Rottbel.) Maas 
Ca/athea sp. 
Saranthe sp. 
Thalia sp. 
Campylacentrum sp. 
Encyclia enosma (Echbl.) G. Porto et Brade 
Epidendrum flaribundum Kunth 
E aff. adaratissimum B. Roda 
Maxillaria camarideí Richd. 
Oncidiu;n langifalium Ldl. 
V anil/a planifalia Andr. 
Piper aff. amplum Kunth 
P. dilatatum L.C. Rich 
P. dispidum Sw. var. hispidum 

F.70 
F.71 
F.22 
F.26 
F.34; F. 70 
M 03 
F.05; F 38 
F.46; F.67; F.68; 
F 69 
M.02 
F.07 
F.84 
F 42; F.43; F. 70 
M.03 
F.44 
F.06; F.10; F 78 
F.34 
F.07; F.67; F.70; 
F.81;F.110 
F.74 
F.44; F.70; F.95 
F 72 
F.108 
F.27 
F.68; F.71 
F.21 
F.42; F.46 
F.95 
F.67; F.71; F.84; 
F108;F.124 
F.33 
F.33 
F.25; F.42; F 70; 
F.112 
F 19; F.71 
F 35 
F.06 
F.67 
F 70 
F.67 
M.02 
F.44 
F 19 
F.10 
F.95 
F.07 
F 22 
F.13 
M.03 
F.80; F.84 
F.25 
F.35 
F.77 
F.70; F.74 
F.10 
F.06; F.07; F.83 
F.10; F.51 
F.83 
F.09 
F.78 
F.84 
F.71 
F.1 0'3 
F 47 
F.12 
F.47 
F 12 
F.114 
F.47 
F.34 
f 74 
F.06 



ULMACEAE 

MORACEAE 

PROTEACEAE 

LORANTHACEAE 

OLACACEAE 
POL YGONACEAE 

AMARANTHACEAE 
CARYOPHYLLACEAE 
MENISPERMACEAE 

MAGNOLIACEAE 
ANNONACEAE 

MONIMIACEAE 

LAURACEAE 

CAPPARIDACEAE 
ROSACEAE 
CHRYSOBALANA
CEAE 

CONNARACEAE 

LEGUMINOSAE 
Mimosoideae 

Caesalpinoideae 

P. hoffmanns Eggianum Roem. et Schult. 
Píper sp. 
Ampelocera eduntula Kuhl. 
A. latifolía Ducke 
Celtis cf. iguanea (Jacq.) Sarg. 
Brosimum acutifolíum Huber 
8 gaudichaudii Trêc. 
Helícostylís tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 
Perebea mollís (Petz.) Huber 
Pseudo/media macrophylla Tricul. 
Sorocea Klotzchíana Baill. 
Panopsís rubescens (Pohl) Pittier 
Roupa/a brasiliensis Kl. 
Phoraden'étron crassifo/ium (Pohl) Eichl. 
Phoradendron sp. 
Phthírusa sp. 
Uríosma pai/ida Miers 
Coccoloba sp. 
Triplaris gardneríana Wedel. 
Triplarís sp. 
Froehlichia sercea 
Po/ycarpaea corymbosa (L.) Lam. 
Abuta grandifolia (Mart.) Sandw. 
Cissampelos aff andromorpha DC. 
C. ovatifolia DC. 
Talauma ovata St. Hil. 
Cymbopetalum brasiliense (Vell ) Benth. 
Duguetia sp. e D. echínophora Fries 
Ephedranthus parviflorus Moore 
Guatteria sp. 
Xylopia frutescens Aubl. 
Xylopia sp. 
Siparuna amazonicum (Mart.) DC. 
S. guianensis Aubl. 
Siparuna sp. 
Nectandra aff. amazonum Nees 
Ocotea sp. 
Physostemom intermedium Moric 
Prunus brasilíensis (Cham. & Chum.) Dietr. 

Couepia paraensis (Mart. & Zucc.) Benth. subesp. cerradoana Prance 
C. paraensis (Mart. & Zucc ) Benth subesp. glaucescens (Spr. ex Hook) Prance 
Hirte/la glandulosa Spreng. 
H gracilipes (Hook.) Prance 
H racemosa Lam 
H. racemosa Lam. var. hexandra (Will. ex R. & S.) Prance 
H racemosa Lam var. racemosa 
Ucania apetala (E. Mey.) Fritsch. 
Licania apetala (E Mey.) Fritsch. var. apetala (Benth.) Prance 
L. sc/erophylla Mart. ex Hook. 
Connarus fulvus pl. 
Coimarus sp. 
Rourea amazonica (Baker) Radck. 

/nga disticha Benth. 
I. heterophylla Will. 
Mimosa asperata L. 
M. hirsuta Spreng. 
M. orthocarpa Benth. 
Mimosa sp. 
Pithecellobium jupumba (Willd.) Urb. 
P unifoliolatum Benth. 
Plathymenia foliosa Benth. 
P reticulata Benth. 
Bauhinia cupu/ata Benth. 
Cassia langsdorffii Kunth 
C. rotundifo/ia Pers. 
C. serpens L. 
C. cf. sylvestris Vell. 
C. tetraphylla Desv. var. brevipes (Benth.) lrwin 
c: tora L. 
Cassia sp. 
Copaifera sp 

p,63 
F.34; F.63 
M.01 
F.12 
F.122 
F.104 
F.86 
F.34 
M.01 
F.34 
F.49 
F.72 
F.05 
F.84 
F.84; F.121 
F.36; F.40; F.44 
F.92 
F.35; F.36 
F.118 
F.118 
F.07; 7.90 
F.05 
F.39 
F.01 
F.25 
F.10 
F.54 
F.95 
F64;F.74 
F.34 
F.34 
F.36 
F.31 
M.03 
F.81 
F.98 
F.34 
F.07 
F.11 

F.96; F.105 
F.94 
F.36 
F.99 
F.103 
F.103 
F.57 
F.101 
F.101 
F.81 
F.42; F.68 
F.07; F.76 
F.109; F.122 

F.34 
F.34 
F.07; F.75 
F.32 
F.07 
F.95 
F.34 
F.75 
F.16 
F.87 
F.13; F.112 
F.62 
F.84 
F.86 
M.03 
F.119 
F.119 
F.01; F.60; F.1 06 
F.70 
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Papilionoideae 

OXALIDACEAE 
LINACEAE 
ERYTH RO XYLACEAE 

RUTACEAE 
SIMAROUBACEAE 

BURSERACEAE 

MALPIGH IACEAE 

VOCHYSIACEAE 

POL YGALACEAE 

EUPHORBIACEAE 
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Cynomethra bauhimaefolia Benth var bauhiniaefolia 
Cynometra sp 
Sclerobium aureum Benth 
S panicu/atum Vog 
Aeschynomene paucifolia Vogel 
A aff rostrata Benth 
A sensitiva Sw 
Andira cwabensis Benth. 
Camptosema go1asana Cowan 
Canavalia grandiflora Benth 
Desmodium platycarpum Benth 
Dio/ea bJOcolor Benth 
Dioclea sp 
D odorata (Aubl ) Willd 
D po/ygalaef/orus Benth 
Drepanocarpus aristulatus Benth 
lndigofera /espedezioides H B K 
Machaerium innundatum (Mart ex Benth ) Ducke 
Drmosia excelsa Spruce ex Benth. 
Pterocarpus amazonicus Huber 
P miche//ii 8ritton 
Stylosanthes sp 
Vigna adenantha (Meyer) Marechal et ai 
Zornia diphylla L. 
Dxalis cratensis Oliver 
Ochthocosmus barra Hallier. 
Erythroxylum campestre St. Hil. 
Erythroxylum sp. 

Hortia brasi'liana Vaud 
Simarouba glauca DC 
Simarouba versico/or St Hil. 
Simarouba sp 
8ursera /eptoh/oeos (Mart ) Engl 
Protium aracouchini (Aubl.) March. 
P. heptaphyllum (Aubl ) March. 
Protium sp 
8anisteriopsis pubipela (Juss.) Cuatr 
8yrsonima cocco/obifo/ia (Spr.) Kunth 
8 aff Coniophyl/a Juss. 
8 coriacea (Sw ) Kunt 

8 crassifolia (L ) Kunt 
8 cydonifolia Juss 
8 subterranea Brade et Marckg. 
8 vaccinifolia Juss 
8 variabilis Juss. 
8 verbascifo/ia (L ) Reich 
8yrsonima sp 

Clonodia ovata Nied 
Heteropterys sp 
Tetrapteris ambigua (Juss ) Nied. 
Callisthene fasciculata Mart. 
aualea grandiflora Mart 
a. multiflora Mart. 
a parviflora Mart 
Vochysia divergens Pohl 
V haenckeana Mart. 
8redemeyera altissima (Poepp & Endl.) Benn. 
8redemeyera cf. lucida (Benth ) Benn 
Moutabea excoriata Mart. 
Polygala angulata DC 
P. pseudovariabilis Chodat 
Securidaca bialata Benth. 
Securidaca sp 
Alchornea cf. caetaneifolia (Will.) Juss. 
A. cordata (Juss ) M. Arg 
A. schomburgkii Klotsch 
Alchornea sp. 
Chaetocarpus echinocarpus (Baill ) Ducke 
Croton sp. 

Discocarpus brasiliensis Klotsch. 

F 107 
F 107 
F 49 
F 24; F 39 F 40 
F 30 
F 71 
F 107 
F 96 
F97;F110 
M 03 
F 16 
F25;F52 
F 123 
M 01 
F.02 
F 107 
F 111 
F 72 
F 94; F 120 
F 120 
F 113 
F 07 
F 110 
F 84 
F 85 
F 34 
M 03 
F 35; F 37; F 38; 
F39;F105 
F 67 
F. 111 
F 105 
F 111 
F.84; F 103 
F 34 
F38;F89 
F 63 
F.34; F.54 
F 66 
F 50 
F 34; F 38; F.91; 
F 104 
F.40; F 42; F 89 
F 14; F 1 5 
F 26 
F 17 
F. 13 
F. 17 
F 07; F.45; F 47; 
F 48; F 69; F 70 
F 07 
F 83 
F 17 
F 111 
F.46; F.66 
F.05; F 66 
F.1 5; F.36; F 87 
F 07 
F.07; F.90; M 03 
F.105 
M 03 
F.73 
F 17 
F.07; F.67 
F 07; F 54 
F.118 
F.88 
F 35 
F 34; F.4 1; F.67 
F.1 05 
F.34 
F.05; F.33; F.84; 
F 122 
F 107 



ANACARDIACEAE 
CELASTRACEAE 
HIPPOCRATEACEAE 

ICACINACEAE 
SAPINDACEAE 

RHAMNACEAE 

VITACEAE 

ELAEOCARPACEAE 

TILIACEAE 

MALVACEAE 

STERCULIACEAE 

DILLENIACEAE 

OCHNACEAE 

MARCGRAVIACEAE 
GUTTIFERAE 

COCHLOSPERMA
CEAE 
VIOLACEAE 
LACISTEMACEAE 

D. spruceanus Muel. Arg. 
D. aff. spruceanus M. Arg. 
Drypetes sp. 
Euphorbia coecoium Mart. 
E. hyssopifolia L. 
Jatropha elliptica (Pohl) Muell. Arg. 
J. vitifolia Mill. ex Muell. Arg. 
Julocroton lanceolatus M. Arg. 
Julocroton sp. 
Mabea fi~Stulosa Mart. 
M. paniculata Benth 
Mabea sp. 
Manihot caerulescens (Pohl) emend. M. Arg. 
M. tripartita (Spreng.) M. Arg. 
Maprounea guyanensis (Aubl.) emend. M. Arg. 
Pera coccinea (Benth.) M. Arg. 
Pera sp. 
Phyllanthus martii Muell. Arg. 
Phyllanthus sp. 
Sapium cf. poeppigui Hens. 
Sapium sp. 
Sebastiania sp. 
Astronium lecointei Ducke 
Maytenus sp. 
Hippocratea volubilis L. 
Salacia sp. 
Emmoyum nitens (Benth.) Miers. 
Cardiospermum haliacabum L. 
Cupania arborescens (Aubl.) Rodl. 
Cupania sp. 
Matayba macrolepis Radlk. 
Paullinia pachycarpa Benth. 
P. pinnata L. 
Paullinia sp. 
Cormonema spinosum (Weel.) Reiss. 
Crumenaria choretroides Mart. 
Cissus erosa L. C. Rich 
C spinosa Baker 
Cissus sp. 
Sloanea eichleri Se hum. 
Sloanea sp. 
Apeiba tibourbou Aubl. 
Luhea speciosa Willd. 
Cienfuegosia sp. 
Pavonia sp 

Sida cordifolia L. 
Byttneria catalpaefolia Jacq. 
Byttneria sp. 
Helicteres sp. 
Melochia arenosa Benth. 
M. graminifolia (St Hil.) Juss. 
M. aff. sorocabensis Schum. 
Waltheria aspera Sch. 
Davi/la cf. el/iptica St. Hil. 
D. kunthii St. Hil. 
Ouratea fieldingiana (Gard.) Engl. 
Ouratea sp. 
Sauvagesia erecta L. 
Norantea goyazensis Camb. 
Calophyllum angulare Smith 
Calophyllum sp. 
Clusia weddeliana Pl. et Tr. 
Clusia sp. 
Kielmeyera coriacea Mart. 
Kielmeyera sp. 
Rheedia gardneriana Pl. et Tr. 
Vismia reicharditiana (Ktze.) Ené'!n. 
Vismia sp. 

Cochlospermum sp. 
Rinorea aff. guianensis Aubl. 
Lacistema po/ystachyum Schnizl. 

F.88 
F.88 
F.88 
F.16 
F.07; F.84 
F.20 
F.76 
F.20 
F.85 
F.33 
F.03 
F.69; F.72 
F.68 
F.41 
F.34; F.38; F.40 
F.88 
F.34; F.99 
F.85 
F. ? 
F.BO 
F.88 
F.07 
M.01 
F.35; F.43 
F.106;F.118 
F.34 
F.40 
F.04 
F.34 
F.49; F.91; F.115 
F.102 
F.62 
F.70 
F.108 
F.103 
F.17 
F.07; F.37 
F.04 
F.69 
F.83 
F.49; F.85; F.91 
F.06 
M.01 
F 111 
F.67; F.70; F.72; 
F.11 O 
F.108 
F.60 
F.102;F.110 
F.06; F 07 
F.108 
F.108 
F.97; F.108 
F.20; F.22 
M.03 
F.33 
F.89 
F.23; F.46; F.1 011 
F.71 
F.42 
F.49 
F.108 
F.44; F.81 
F.35 
F.46 
F.18 
F.121 
F.33 
F.37; F.45 

F.34; F.41 
F.37 
F.34 
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FLACOURTIACEAE 

TURNERACEAE 

PASSIFLORACEAE 

LYTHRACEAE 

LECYTHIDACEAE 
COMBRETACEAE 

MYRTACEAE 

MELASTOMA T ACEAE 

ONAGRACEAE 
ARALIACEAE 
THEOPHRASTACEAE 
MYRSINACEAE 

SAPOTACEAE 
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Casearia grandiflora Camb. 
C. javitensis H. B. K. 
Casearia sp. 
Homalium puberulum Klotsch. 
H. recemosum Jacq. 
Píriqueta cistoides Meyer 
Píriqueta sp. 
Turnera brasilíensis Willd. 
T línêata Urban 
Turnera sp. 
Passif/ora ceratocarpa F. Silveira 
P. foetida L. 
Passif/ora sp. 
Cuphea enneanthera Koehne 
C. repens Koehne 
C retrorsícapilla Koehne 
C. rodula (St. Hill.) 1<oehne 
Cuphea sp. 
Physocalymma scaberrimum Pohl 
Caríníana rubra (Gard.) Miers 
Combretum jacquíni Griseb. 
C. lanceolatum Pohl 
C. obtusífolíum Rich 
Termina/ia taníbouca Smith 
Termina/ia sp 
Eugenia flavescens DC. 
E inundata DC. 
E leiflora (L.) DC 
E. cf. punícifolía (H. B. K.) DC 
Eugenia sp. 

Gomidesia lindeniana Berg. 
Gomidesia sp. 
Myrcía berberís DC. 
M. bracteata DC. 
M. tomentosa (Aubl.) DC. 
Myrcia sp. 

Myrciaria dubia (H. B. K ) Mac Vaugh. 
M. lanceo/ata Berg. 
Psidium riparium Mart. 
Psídium sp. 
Aciotis langifolía Triana 
Acisanthera sp. 
Clídemia noveminervia (DC.) Triana 
Macairea spruceana O. Berg. 
Miconia a/ata (Aubl.) DC. 
M. aploetachya (Bompl.) DC. 
M. ci/íata (Rich.) DC. 
M. holoserícea DC. 
Miconia sp. 

Microlícía cf. fasciculata Mart. ex Naud. 
M. polystemma Naud. 
M. pseudoscoparía Cogn. 
M. vestita DC. 
Mouríri acutiflora Naud. 
M. apiranga Spr. ex Tr. 
M. elliptica Mart. 
Mourirí sp. 
Rhynchantera híspida Naud. 
Tibouchina spruceana Cogn. 
Tococa nítens (Aubl.) DC. 
T. planifolia Benth. 
Ludwigia sp. 
Didymopanax pachycarpum E. March. 
Clavija sp. 
Cvbianthus pendu/íflorus Mart. 
Weige/tia densíf/ora Mez 

Pouteria aff. glomerata (Miq.) Radlk. 

M.03 
F.34 
F.96 
F.116 
F.116 
F.70 
F.07; F.70 
F.108; 
M.02 
F.108: M.03 
F.79 
F.119 
F 65 
F.70 
F.67 
F.112 
F.45 
F.07; F.67; F.70 
F 99; M.01 
M.01 
F. 73; F.11 O 
F.04 
F.93 
F.98; F.1 01 
F.84 
F 07 
F.07 
F.97 
M.03 
F.32; F.41; F 66; 
F.1 07; F 118; 
F.122 
F.33 
F.41 
F.48 
F.51 
F.69 
F.39; F.42; F.46; 
F.49; F. 70; F.1 04; 
F.119 
F.92 
F.05 
F.37 
F.48 
F.33 
F.67 
F.35 
M.02 
F.34 
F.45 
F.36 
F.40 
F.05; F.33; F.34; 
F.36; F.40; F.41; 
F.46; F.47; F.53 
M.03 
F.45 
M.02 
M.02 
F.100 
F.05; F.114 
F.66 
F.69 
F.58 
F.45 
F.67 
F.49 
F.111 
F.67 
F.61 
F.69 
F.52 
F.95 



EBENACEAE 

SYMPLOCACEAE 

LOGANIACEAE 

GENTIANACEAE 

APOCYNACEAE 

ASCLEPIADACEAE 

CONVOLVULACEAE 

BORAGINACEAE 

VERBENACEAE 

LABIATAE 

SOLANACEAE 

SCROPHULARIACEAE 
BIGNONIACEAE 

ACANTHACEAE 

RUBIACEAE 

P. lateriflora (Benth. ex Miq.) Radlk. 
Pouteria sp. 
Diospyros coccolobifolia Mart. 
D. poeppigiana DC 
Symplocos afeciponima L'Her 
S. aff. cidonim9 L'Her 
Antonia ovata Pohl 
Strychnos sp. 
Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gild. 
Coutoubea ramosa Aubl. 
Allamanda cathartica L. 
Forsteronia sp. 
Hancornia speciosa Gomez 
Himatanthus obovata (Muell. Arg.) Woods. 
H. sucuuba (Spruce) Woods. 
Mandevilla myriophyllum (Taub.) Woods. 
Mandevilla sp. 
Odontadenia nítida (Vahl) M. Arg. 
Asc/epias sp. 
Oxypatalum sp. 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Chois. var. nitans (Choisy) O'DoneJI 
Evolvulus sp. 
/pomoaa fimbriosapala Choisy 
Cordia glabrata (Mart.) DC. 
C. multispicata Cham. 
C nodosa Lam. 
C. verbenacaa DC 
Haliotropium cf. filiforme H. B K. 
H. indicum L. 
Tournafortia sp. 
Amasonia sp. 
Lippia gaminata H. B. K 
Stachytarpheta macedoi Mold. 
Vitex polygama Cham. 
Vitex sp. 
Eriope crassipes Mart. 
Hyptis atrorubens Poit. 
H. crenata Pohl ex Benth. 
Hyptis sp. 
Laonotis napetifolia R. Br. 
Marsypianthas chamaedrys (Vahl) Kuntze 
Melananthus fasciculatus (Benth.) Sol. 
Solanum americanum Mill. 
S. lanceaefolium Jack. 
Solanum sp. 
Bacopa myriophylloides (Benth.) Wetts 
Arrabidaea sp. 
Clytostoma binatum (Thumb.) Sandw. 
Cydista aequinoctialis Mien. 
Jacaranda obtusifolia Humb. & Bomp. var. rhombifolia (Mey) Sandw. 
Jacaranda sp. 
Pyrostegia dichotomina Miers. ex Schum. 
Tababuia serratifolia (Vahl) Nichols. 
Tecoma sp. 
Jacobinia sp. 
Justicia sp. 
Rue/lia geminiflora H. B. K. 
R. hyparcoides (Nees) Lind. 
Rue/lia sp. 
Alibartia concolor (Chan.) Schum. 
Alibartia sp. 

Anisoméris pres/ii Schum. 
Borraria cf. cupularis DC. 
Borraria sp. 
Chomelia ribasioides Benth. 
Cinchona sp. 
Coussarea sp. 
Decliauxia fruticosa (Willd. ex R & S.) Ktze. 
Diodia hyssopifolia (Willd. ex R & S.) var. lineares steyermark 
Diodia sp. 
Faramaa longifolia Benth. 
Ferdinandusa elliptica Pohl 

F.02 
F.94 
F.68; F.96 
F.109 
F.38 
F.34 
F.36; F.46 
F.49 
F.67 
F.119 
F.90 
F.07 
F.15; F.48; F.66 
F.66; F.76 
F.34; F.96 
F.BO 
F.06 
F.119 
F.77 
F.25 
F.84 
F.98 
F.101 
F .111 
F.72 
F 34 
F.07 
F.07 
F07;F.108 
F 63 
F.49 
F.89 
F.84 
F.96; F.1 07 
F.96 
F.30 
F.108 
F.45 
F.44; F.104 
F.86 
F 84 
F.84 
F 71 
F.07 
F.33 
F.67 
F.34 
F.73 
F 34 
F.113 
F.113 
F.62 
F.07 
F.105 
F.61 
F.47 
F.22 
F.13 
F.70 
F.36 
F.05; F.31; F.35; 
F.108 
F.107 
F.88 
F.34 
F.35; F.46 
F.41 
F.114 
F.66 
F.07 
F.07 
F.92 
F.46 

VEGETAÇÃ0/417 



CUCURBIT ACEAE 

COMPOSITAE 

4,1 . 7 - BIOCLIMAS 

4. 1 7. 1 - Introdução 

Geophila cordifolia Miq. 
Guettarda viburnoides Cham. & Schl. 
Mitrocarpus fugidus (Wild.) Schum 
Pagamea guianensis Aubl 
Palicourea marogravii St. Hil. 
P rígida H B K 
P tryphylla DC 
Palicourea sp 

Psychotria barbiflora 

P bracteocardia (DC ) M Arg 
P capitata R Ap. 
P. colorata Will ex R. Ets 
P niveo-barbata M Arg 
P poeppigiana M. Arg 
P prunifolia (H B K.) Steyermark 
P. trico/oba (M Arg ) Standl. 
Psychotria sp. 

Randia armata (Sw ) DC 
Remijia amazonica Schum. 
Rudgea cornifolia Standl 
Rudgea sp. 

Sabicea brasiliensis Werhn. 
Sickingia tinctoria (H. B. K ) Schum 
Sipania acinifolia Spruce ex Sprangue 
Staelia deflexa DC 
Stae/ia r,ef/exa DC 
Staelia sp. 
Tocoyena formosa (Ch & Schul) Schum 

Cayaponia sp. 
Gurania diversifolia Cogn 
Aspilia sp 
Calea multinervea Loes 
Elephantopus mollis H B K 
Eupatorium angustissimum Spreng 
Gochnatia panicu/a (Len ) Cabrera 
/chthyothere termina/is Blake 
/chthyothere sp 
Vernonia herbacea (Vell ) Rusby 
V scabra Pers. 
Vernonia sp 

A Folha SC.22 Tocantins apresenta-se como uma transição climáti
ca entre a Amazônia e o Centro-Oeste e conseqüentemente reflete
se na vida biológica, onde os fatores litológicos, geomorfológicos e 
pedológicos desempenham papel importante nas interpenetrações 
das formações dominantes bem como variações dentro das mes
mas 

A linha bioclimática foi traçada levando-se em conta o período 
seco (n. 0 de meses), retirado das curvas ombrotérmicas de Bag
nouls & Gaussen (1957), associada ao levantamento fitofisionõmi
co. A curva é construída com o total mensal das precipitações, ex
presso em mm, e o dobro das temperaturas, expresso em graus 
centfgrados. 

O leste da Folha conta com maior número de estacões meteoro
lógicas e pluviométricas, enquanto, do rio Araguaia p~ra oeste, não 
existem ainda estações. 

Foram construfdas as curvas ombrotérmicas para as localidades 
de Conceição do Araguaia (PAI. Porto Nacional (GO), com dados do 
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Xingu (MT), da FAB, e 
da fazenda Campo Alegre, particular Usaram-se, também, próximo 
da Folha as estações de Cachimbo (PA), da FAB, e Paranã (GO) do 
INMET. Além destas estações a Folha SC 22 contou ainda com os 
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F 59 
F 42 
F 07 
F 47 
F 48 
F 46; F 68 
F 49 
F.07; F.34; F 37; 
F 38; F 39; F 40; 
F41;F45;F47; 
F 63; F 65; F 71; 
F72;F82 
F 63; F.65; F.71; 
F76;F81 
F.61;F82 
F 43 
F 06 
F 07 
F 82 
F.38; F 56 
F 34 
F 08; F 35; F 82; 
F 91 
F 84 
F 40 
F 46 
F 07; F 08; F 42; 
F 46 
F.46 
F 54; F 55; F.106 
F 70 
F.119 
F 119 
F 84; F 89 
F 05; F 21; F 35; 
F 66 
F 71 
F 34 
F 52; F 76 
F 17 
F 58 
M 02 
M.02 
F 52 
F 46 
F 16 
F89;F117 
F 89; F.110 

postos pluviométricos do DENAEE (Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica) dos seguintes locais: Araguacema, Coli
nas de Goiás, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima, Formoso do 
Araguaia, Fazenda Telesforo, Fazenda Lobeira, Gurupi, ltaporã de 
Goiás, Miracema do Norte, Porto Real, Santa lzabel do Morro, todas 
no Estado de Goiás a leste da Folha (Tab 4 11) 

Na Folha atual, constatou-se a não correspondência da relação 
p.;;3T com a vegetação presente. Ao final do mapeamento da vege
tacão de todo o País, pelo Projeto RADAMBRASIL, na escala 
1: ·, 000.000, serão feitos testes comparativos entre as propor
ções P.;;2T e P.;;3T, quando de posse de conhecimentos mais am
plos, ter-se-ão condições de analisar as alterações provocadas pe
los índices. No entanto, dando prosseguimento à linha bioclimática 
tracada no relatório da Folha SC.21 Juruena, ilustre-se aqui a dife
ren.ça que o emprego dos referidos índices acarreta, dando origem a 
outro Bioclima, o Termoxeroquimênico médio, também a oeste da 
Folha (Fig. 4 14). 

Outro problema que se apresentou diz respeito a Porto Nacional 
A curva ombrotérmica apresenta 5 meses secos, e índice xerotér
mico igual a 95. No entanto, a possibilidade de ter havido confusão 
na observação visual entre névoa seca e névoa úmida, constatada 
nos dados, faz com que se encarem estes dados com a devida re
serva. Todavia, por coerência com a classificação adotada incluiu
se Porto Nacional como Termoxeroquimênico médio, levando-se em 



conta o total mensal de chuva e as temperaturas (curva ombrotér
mica) em vez do índice xerotérmico 

sionadas pelo prolongamento de um núcleo chuvoso localizado no 
norte de Mato Grosso que atinge a área. As temperaturas médias 
são altas, entre 24°C e 28°C, as médias das máximas estão por 
volta de 30°C a 36°C. As mínimas absolutas raramente chegam a 
1 o o C. Analisando os cartogramas das isotermas máximas e mini
mas feitos por Nimer (1977) e Fonzar ( 1978), verificou-se a ocor-

4 1 . 7. 2 - Elementos do clima 

As precipitações decrescem de noroeste com 2.1't!o mm para leste e 
sudeste com 1.600 mm As altas precipitações a·noroeste são oca-

::-------::_ 
L Jan 

Araguacema 228 86 
Colinas de Goiás 322 66 
Dois Irmãos de Goiàs 342 55 
Dueré 176 43 
Fátima 178 62 
Formoso do Araguaia 220 36 
Fazenda Telesforo 232 87 
Fazenda Lobeira 183 30 
Gurupi 149 05 
ltaporã de Goiás 208 85 
Mira cem a do Norte 218 20 
Paraíso do Norte de Goiás 132 03 
Porto Real 194 95 
Santa lzabel do Morro 286 35 

Fev I Mar 

207 60 291 40 
232 63 240 13 
320 33 295 83 
299 63 188 66 
267.32 296 27 
228 80 215 43 
290 85 237 67 
296 10 271 87 
223 20 235 92 
347 00 212 75 
199 35 254 02 
248 20 288 85 
268 35 209 20 
230 00 230.82 

TABELA4 11 
Distribuição da precipitacão na área 

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS OENAEE - 1973-1977 

Precipitação em mm 

Abr Ma i :'~un Jul Ago Set 

370 06 130 60 175 30 9 06 21 93 56 60 
224 20 81 00 23 86 17 26 11 16 82 96 
298 06 39 66 1 55 7 00 17 86 63 70 
235 50 29 86 o 00 4 50 5 03 31 92 
194 02 52 80 4 37 4 25 11 87 39 80 
162 56 54 30 1 40 o 30 o 93 61 00 
143 90 22 60 14.80 3 60 6 82 40 85 

99 77 26.82 13 77 o 80 1 77 50 77 
106 92 14 57 10 00 5 25 o 45 50 72 
295 46 42 03 14 60 33 03 41 33 76 05 
221 16 46 52 7 30 3 35 14 32 37 65 
166 75 38 43 6 40 2 10 3 60 44 95 
216 70 82 47 6 32 o 00 10 20 67 20 
137 40 49 86 o 00 5 03 o 00 32 86 

Nota: As linhas bioclimáticas aparecem quando se utiliza a relação P ..: 3T . resultando: 

Out 

229.60 
216 63 
186 20 
179 75 
206 62 
175 15 
251 70 
148 82 
185 20 
271 80 
242 57 
146 07 
180 06 
161 16 

Termoxeroquimênica Atenuada w:mmHm Termoxeroquim~ica Média 

Fig.4 14 - Sub-regiões bioclimáticas da Folha SC 22 Tocantins 

Nov Dez Total 

231 70 192 55 2 145 26 
193 60 187 70 1 833 79 
251 07 185.00 2 008 81 
226.00 249 85 1 627.13 
174 47 200 36 1.630 77 
333.75 340.85 1 794 83 
247 15 289 81 1 782.62 
263 85 219 42 1 577 06 
294 20 179 37 1 454 85 
234 27 221 42 1.998 59 
193 50 196 60 1.634 54 
231 85 191 90 1 501.13 
260 56 141.37 1.587.38 
215 66 339.76 1 688 90 
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rência de uma dorsal de altas temperaturas, prolongamento de nú
cleo nordestino que penetra pelo norte de Goiás, sudeste do Pará, 
alongando-se pela Planície do Bananal com temperaturas médias de 
26 o C e máxima absoluta de 40 o c A área caracteriza-se, portanto, 
pelas constantes temperaturas altas, tanto médias como absolutas 

A situação dos elementos climáticos, numericamente resumida 
acima, obedece ao jogo da dinâmica atmosférica a que a área está 
sujeita 

Não é nosso objetivo detalhar a atuação, ocorrência e frequência 
das diferentes massas de ar, contudo vamos resumi-las de acordo 
com Serra ( 1971 a e b) a fim de encontrar explicação para a origem 
dos períodos secos e chuvosos da área. 

Durante os meses de maio a setembro (inverno austral), é prati
camente constante o domínio dos alísios de sudeste da massa de ar 
Equatorial Atlântica (E a), com ventos de NE e E, responsáveis pelo 
regime de seca e estabilidade com céu claro e dias ensolarados Esta 
estabilidade raramente é perturbada por massas polares (Mp), que 
conseguem alcançar a área, sem contudo provocar as baixas extre
mas do oeste amazônico. Reflete-se :porém num abaixamento de 
temperaturas, sobretudo das mínimas ·noturnas. 

A partir de setembro (primavera), a massa Equatorial Continen
tal (Ec), originária do oeste amazônico, avança sobre a área provo
cando chuvas alternadas com regime de bom tempo, característico 
da Equatorial Atlântica (Ea). 

Há o domínio absoluto da Ec a partir de novembro até março (ve
rão), que forma linhas de instabilidades. As chuvas são constantes 
e em ocasiões especiais é que há o retorno da alta tropical trazendo 
seca e estabilidade 

Quando as chuvas de norte da ClT (Convergência lntertropical). 
somente em anos excepcionais, alcançam o norte de Goiás, estes 
se tornam muito úmidos 

Tornam-se mais longos os períodos de seca no mês de abril, indi
cando o fim das chuvas na parte leste da Folha, pelo recuo da Equa
torial Continental para oeste Nota-se que existe por isso grande di
ferença entre a parte leste e sudeste da Folha com o noroeste, tanto 
nos totais pluviométricos como na duração do período seco 

4. 1 7. 3 - Região e sub-região bioclimática 

As Sub-Regiões Termoxeroquimênica Atenuada e Termoxeroqui
mênica Média fazem parte da Região Xeroquimênica (tropical) A 
curva térmica é sempre positiva. Os dias curtos são secos. É carac
terizada por um curto período de estiagem e outro úmido, muito 
acentuados e bem marcados A temperatura média do ~ês mais frio 
está acima de 1 5o c (24 o C a 28 o C) As chuvas coincidem com os 
meses mais quentes (verão) 

A) Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada 

Esta sub-região foi delimitada levando-se em consideracão as cur
vas ombrotérmicas de Cachimbo e Xingu, Conceição dÓ Araguaia, 
Fazenda Campo Alegre (Fig 4 1 5) e o levantamento fitoecológico. 

O índice xerotérmico está entre 40 a 100. Na ausência deste 
contam-se os meses secos da curva ombrotérmica que é de 3 a 4. 
As precipitaçõés estão em torno de 2.100 mm a 1 .800 mm, di
minuindo para o sul e leste sudeste. 

Há predominância da Floresta Ombrófila Aberta com cipós, ha
vendo comunidades onde o cipó é substituído pelas palmeiras e so
rorocas, devido a fatores locais que favorecem o desenvolvimento 
desses agrupamentos. Cobre indistintamente os terrenos pré
cambrianos (vide 1 - Geologia). Solos Podzólicos e Litólicos (vide 3 
- Pedologia), do Planalto Dissecado do Sul do Pará e da Depressão 
Periférica do Sul do Pará. Ocupa todo noroeste e centro oeste da Fo
lha até a Depressão do Araguaia. 

As Florestas Ombrófilas Densa e Aberta com palmeiras, além de 
ocuparem locais com totais pluviométricos maiores, estão sobre so
los mais homogêneos sem interpenetrações de litólicos. Geomorfo
logicamente uniformes, são áreas de Depressão Periférica do Sul 
do Pará, onde os pequenos residuais estão quase ausentes. 

A Floresta Ombrófila Aberta com sororoca cobre extensas áreas 
a noroeste da Folha nos interflúvios lriri-Xingu e Xingu-Araguaia. O 
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seu relevo é típico de depressões interplanálticas, entre formas resi
duais de nível mais alto, "serras", sem a presença dos residuais 
Este caráter interplanáltico favorece um certo embaciamento, com 
maior retencão de umidade e proximidade maior da superfície do 
lencol freáti~o Durante sobrevôo observaram-se espelhos d'água, 
onde havia um adensamento de indivíduos arbóreos, principalmente 
na depressão do rio Fresco 

A presença de manchas de Savana Arbórea Densa, Aberta e Par
que, no meio da Floresta Ombrófila Aberta, coincide com as maio
res altitudes: de 500 a 700 m. Aparece sobretudo onde o relevo é 
mais movimentado, nos topos residuais sedimentares areníticos 
das Formações Gorotire e Cubencranquém, circundados pelos ter
renos pré-cambrianos Há o predomínio absoluto dos Solos Litóli
cos 

A Savana Gramíneo-Lenhosa, localizada próximo ao rio Araguaia 
nas depressões do rio Arraias e entre os rios das Barreiras e Piranhas, 
é conseqüência dos Solos Concrecionários com interpenetração de 
Podzólicos, mas sem os Litólicos. Ali, o relevo da Depressão do Ara
guaia é mais homogêneo, quase sem acidentes, depressionário em 
relação aos terrenos adjacentes, favorecendo um hidromorfismo 
nos solos, desenvolvendo-se apenas a vegetação graminóide 

A diminuição dos totais pluviométricos para o Sul ( 1 . 800 mm a 
1 900 mm) e um período seco pouco mais extenso, acompanhado 
de mudanca litológica para o Terciário do Planalto dos Parecis, pro
vocafl'\ o d~senvolvimento de solo Latos solo Vermelho-Amarelo. Há 
modificação na vegetação ilustrada pelos contatos: Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai, Floresta Ombrófila/Savana e Flores
ta Estacionai/Savana 

Ao longo dos rios e Hhas fluviais há Solos Hidromórficos Gleyza
dos. Na área pré-cambriana há Floresta Ombrófila Aluvial e no Pla
nalto dos Parecis, do Terciário, Formações Pioneiras, pois são vales 
de fundo chato onde se encaixam os rios 

A curva ombrotérmica de Conceição do Araguaia mostra um pe
ríodo seco de 4 meses. As chuvas de maio a agosto desaparecem 
quase que totalmente, retornando a partir de setembro, 
intensificando-se em outubro até dezerrrbro O mês de janeiro é 
marcado por um declínio nos totais para subir em fevereiro e março 
que são os meses mais chuvosos do ano. Continuam as chuvas até 
abril, para uma rápida redução em maio O total das precipitações 
anuais soma 1 645 mm, sendo que 58% desse total caem de de
zembro a março (verão), marcando nitidamente as estações (Fig. 
4 16) 

A umidade relativa está acima de 80% em grande parte do ano, 
acompanhando o ritmo anual das chuvas Somente de junho a se
tembro diminui abaixo de 70% 

Os dados da fazenda Campo Alegre são precários, mas, no vazio 
de informações da área, oferecem algumas indicações 

O gráfico mostra um período seco de 4 meses A precipitação 
média anual do período é de 1. 737 O mm. A estação chuvosa vai 
de outubro a abril Em maio as chuvas diminuem rapidamente até 
ausentar-se totalmente em junho/julho lO O mm). Retornam em se-
tembro prolongando-se até abril • 

As temperaturas médias são altas, acima de 2 5o C, atingindo 
28 o C de outubro a dezembro que é o período mais quente Uma du
pla onde esboça-se num segundo máximo em diminuição em janei
ro. Julho é o mês de menor média. 

A umidade relativa é alta de 80% a 90%, não indo aquém de 
70% mesmo na estiagem, caracterizando o clima de floresta 

A estacão de Xingu fica na margem direita do rio Xingu no limite 
sudoeste da Folha Apesar de possuirmos apenas três anos de da
dos, estes confirmam as características climáticas das outras esta
ções. 

O total anual da precipitação média é 1 82 5 mm; as estações 
seca e chuvosa são bem marcadas: 60% das chuvas caem de no
vembro a fevereiro. 

O trimestre mais chuvoso corresponde aos meses de novembro, 
dezembro e janeiro. As chuvas principiam em setembro, 
intensificando-se a partir de outubro e, a partir de maio, rareiam. Ju
nho, julho e agosto, o trimestre mais seco. 

Xingu possui um clima quente com estação seca bem marcada; 
a;; altas temperaturas, a proximidade do rio e a baixa altitude em re-
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Cachimbo (PA) 
09° 22'S/64° 51' WGr- Alt. 432,0 m 
P$riódo 1939-1968 
Temp.média mês+ frio>16°C (24.33°) 
Precipitaçao anual: 2.380.00 mm 

Termoxeroquimênica 
Atenuada (Tropical) 
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Fazenda Campo Alegre (Sul do Pará) 
09° 21 S'/50° 20'30"WGr -Ait 250.0 m 
PEiriódo : 1973-1976 
Temp.média mês +frio>16°C 
Precipitaçao anual: 1 737 .00 m m 

Termoxeroquimênica Atenuada 
(3 a 4 meses secos) 
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Fig.4 16 - Curvas ombrotérmicas 

lação às áreas adjacentes tornam-no um clima desconfortável (Fig. 
4.17). 

B) Sub-Região Termoxeroquimênica Média 

A curva ombrotérmica de Porto Nacional indica 5 meses secos e In
dica xerotérmico igual a 95, bastante próximo portanto do limite in
ferior do intervalo que caracteriza esta sub-região (1 00 a 150). 
Nesta modalidade a temperatura média do mês mais frio está entre 
24 o e 26 o C. Além de Porto Nacional usou-se ainda a curva de Pei
xe e Paranã (Fig. 4. 18). 

A vegetação da Savana, com suas diferentes fisionomias, é co
rolário do relevo e tipos de solos. 

Nos terrenos quaternários da Planlcie do Bananal, com altitudes 
de até 200 m, encontramos a Savana Parque. Na Savana Parque 
os solos são Lateritas Hidromórficas, caracterizados por horizontes 
de concreções ricas em ferro e alumfnio, cujo horizonte superficial 
delgado impede um enraizamento profundo. A atividade biológica 
dos termiteiros forma pequenas elevações do solo, onde se desen
volvem algumas árvores. A vegetação resultante será um tapete 
graminóide com tufos de plantas lenhosas. 

Fora da Planfcie do Bananal ela aparece em Latossolo Amarelo, 
Concrecionário e Areias Quartzosas, mas sempre em relevo depres
sionário onde o excesso de água é o fator limitante, ou topos de 
"serras" de solos pobres. 

Nas bordas da planfcie, no limite com o relevo da Depressão do 
Araguaia em nfvel mais alto, os mesmos so~s hidromorfos, com 
melhor drenagem, dão origem à Floresta Serii1decidual ou Savana 
Densa. No centro da ilha do Bananal, as manchas de Floresta obe
decem às mesmas observacões feitas acima. 

Nos patamares do lnterfiúvio Araguaia- Tocantins, que são es
calonados e descontfnuos, cuja altitude não ultrapassa 400 a 
450 m, possuem Solos Concrecionários e fisionomia da Savana 
Arbórea Aberta com florestas-de-galeria. Este relevo mais uniforme 
favorece o acúmulo de material aluvial nas margens dos rios, que, 
aliado a maior umidade, forma um ambiente favorável ao desenvol
vimento das florestas-de-galeria. 

Nos nfveis de relevo com maiores altitudes, cujos resfduos tabu
lares estão acima de 600 m, a movimentação é intensa e apresen
ta vãos erosivos. A Savana Arbórea Aberta não tem florestas-de
galeria, pois os rios mais encaixados não retêm nas suas margens 
material aluvial, onde possa se desenvolver a floresta. Cobre sobre
tudo o Planalto Residual do Tocantins. O solo também é concrecio
nário, mas misturado a Lotossolos Vermelho-Escuros Distró
ficos, de litologia arenftica da Formação Pimenteira dominante. 

As margens do rio Araguaia, na planfcie aluvial quaternária, onde 
há o Solo Gley Pouco Húmico Distrófico, com drenagem deficiente 
e moderado montante de matéria orgânica a vegetação se conden
se na Savana Arbórea Densa. 

Algumas fisionomias savanóides locais mapeadas necessitam 
de estudos mais detalhados, para sua interpretação. Como se apre
sentam em espaço reduzido pfôcuramos justificar apenas as de 
maiores extensões. . .... 

A curva ombrotérmica de Porto Nacional dá 5 meses secos. A 
precipitação média de Porto Nacional gira em torno de 1 .600 mm 
(1.605. 72 mm). O perfodo chuvoso inicia em setembro. Outubro 
pode ser considerado um mês chuvoso, alcançando altos totais plu
viométricos em dezembro. Em janeiro há uma diminuição das chu
vas, elevando-se novamente em fevereiro com máximo em março 
que é o mês de maior pluviosidade. A partir daf, as chuvas dimi-
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Conceição do Araguaia (PA) 
os• 15'S/49° 12' WGr-Ait:160.0 m 
Periódo: 1966-1972 

Temp média mês+ frio> 15°C (24 24°) 

Termoxeroquimênica Atenuada 
( 3 a 4 meses secos) 
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Fig 4 16 - Curva ombrotêrmica o análise dos elementos climáticos 
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Xingu (MT) 
12° 00' S/53° 24 WGr- Alt :300.0 m 
Periódo: 1974-1977 
Temp média mês+ frio> 15°C (24 75°) 

Precipitação anual: 1820 mm 

Termoxeroquimênica Atenuada 
(3a 4 meses secos) 
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Fig 4 17 - Curva ombrotérmica e análise dos elementos climáticos 

422/VEGETAÇÃO 

A s o N o 

mm 
300 

260 

220 

180 

140 

100 

60 

20 

mm 
300 

260 

220 

180 

140 

100 

60 

20 



nuem, praticamente ausentes de maio a setembro. As estações se
ca e chuvosa são bem marcadas: 7 4% das chuvas caem de novem
bro a março. 

As amplitudes térmicas são grandes devido ao efeito da conti
nentalidade. São maiores no inverno quando, apesar das mínimas 
mais baixas noturnas, há um aquecimento acentuado durante o dia 
com a falta de umidade do ar. 

A umidade relativa acompanha a dupla onda de temperatura 
com máxima de 80% e 85% em dezembro e fevereiro/março e mí
nimas em janeiro e agosto. Durante junho até setembro a umidade 
diminui sensivelmente e fica próxima a 60%, constituindo um dos 

Paranã (GO) 
12° 33'S/47°47'WGr-Ait 275,80m 

Periódo: 1948-1978 
Temp média mês + trio> 15° C 

(23,29°) 
Precipitação anual: 1 254 mm 

Termoxeroquimênica. Média 
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Fig 418 - Curvas o~rotérmicas 
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elementos climáticos característicos da Savana (Cerrado) (Fig. 
4.19). 

4. 1 . 7.4 - Conclusões 

A Folha SC.22 Tocantins encerra os limites entre a Floresta Amazô
nica e as Savanas do Centro-Oeste. É nítida a diferença entre o no
roeste e o leste e sudeste. 

A maior umidade a oeste faz surgir a Floresta Ombrófila Aberta 
com cipós, palmeiras e sororoca. Os solos dominantes são Podzóli
cos. As interpenetrações de Savana são resultantes da litologia e 
solos. 

A leste e sudeste mais distantes das influênciàs amazônicas e 
sob penetrações do núcleo nordestino, as chuvas reduzem-se e a 
vegetação é Savana nas suas diferentes fisionomias. Predominam 
os solos pobres, concrecionários, Lateríticos e Litólicos. 

A altitude do relevo, juntamente com os solos, é a principal res
ponsável pela diferenciação de fisionomias de Savana. Ressaltamos 
aqui a correlação edáfica com a Savana (Cerrado). Todavia, tam
bém é bom lembrar que a lixiviação, laterização e a conseqüente 
formação de nódulos ferruginosos só são possíveis em clima quente 
com duas estações bem marcadas, seca e chuvosa. É indiscutível 
que, na época atual, há uma relação constante entre solos pobres 
lateríticos e Savana, porém a origem do estado atual, bem como a 
sua continuidade, dependem das condições climáticas reinantes no 
ambiente. O equilíbrio entre os diversos elementos, prinCipalmente 
a fertilidade do solo e o clima, forma o ambiente fitoecológico. 

A concentração das chuvas durante uma estação (verão) e os al
tos totais mensais na parte oeste da Folha chamam-nos atenção pa
ra o desmatamento e a abertura de grandes fazendas por empresas 
do sul e sudeste, notadamente no alto Xingue serra do Roncador. 
Nas Folhas Y-A, Y-C e Y-0 a imagem de radar mostra diversos des
matamentos em cabeceiras de rios, nos afluentes do rio Suiá-Missu 
e ::Outros. Embora pouco se possa dizer de mudanças climáticas a 
cu'rto prazo ou efeitos diretos no clima do desmatamento, é fato se
guro que provocará assoreamento dos rios, abaixamento do lençol 
freático e, conseqüentemente, diminuição do nível de água. 

A facilidade do escoamento superficial fará transbordar os rios 
na época das chuvas, atingindo as cidades ribeirinhas. 

Porto Nacional (GO) 
10° 31' S/28° 43' WGr- Alt: 251.0 m 
Perfodo : 1948-1978 
Temp média mês + frio ,.. 15°C (24 95°) 
Precipitação anual: 1 605 mm 

Termoxeroquimênica Atenuada 
Índice xerotérmico = 95 
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Fig 4 19 - Curva ombrotérmica e análise dos elementos climáticos 

VEGETAÇÃ0/423 

:::1··· 

':\ 



4.1.8 -CONCLUSÕES 

A área da Folha SC.22 Tocantins tem uma cobertura vegetal varia
da, desde a Floresta Ombrófila, com importantes madeiras de lei, 
até as formações campestres que deixam, às vezes, o solo desco
berto em muitos lugares. 

Dentre estas últimas, destaca-se a Savana que se estende por 
cerca de 120.000 km2 e se constitui numa alternativa viável para 
suprir o setor agropecuário regional. 

As queimadas sucessivas, com o objetivo de permitir, posterior
mente, a formação de uma cobertura homogênea de gramfneas ou 
uma limpeza no terreno, surtem efeitos rápidos. Por outro lado, ani
quilam gradativamente o revestimento vegetal da Savana; provo
cam o enfraquecimento do solo e dificultam suas possibilidades de 
arejamento; quanto aos recursos minerais da terra, vão sendo com
prometidos por esta destruição tradicional e sistemática. 

É freqüente o abandono de áreas antes agricultáveis, devido à 
degradação do solo em conseqüência de seu uso inadequado. En
tão, tem-se que difundir técnicas adequadas ao uso da terra, redu
zindo as suas ocupações indiscriminadas. Mas isto não é genérico; 
a execução de certas técnicas demonstra bons resultados, como é 
o caso do Projeto Rio Formoso, de arroz irrigado (Est. 4.VII B), e ou
tras poucas áreas que estão alcançando alta produtividade. 

O reflorestamento deve ser considerado uma atividade impres
cindfvel. Com a realização de pesquisas florestais já se pode obter 
uma alta produtividade. 

A atual conjuntura e as perspectivas da oferta do petróleo suga: 
rem que as áreas da Savana sejam transformadas em uma fonte de 
combustfvel, com plantio de espécies que se adaptem ao perfodo se
co e de baixa exigência nutricional: mandioca (álcool), eucalipto 
(metanol e carvão vegetal) e a cana-de-açúcar (álcool). 

Assim sendo, a Folha SC.22 Tocantins constitui-se num promis
sor potencial edafobioclimático que, explorado em moldes racio
nais, poderá contribuir, sobremaneira, para o atendimento das for
mas alternativas que possibilitem equacionar os problemas energé
ticos do Brasil. 

As fitofisionomias definidas pela Floresta Ombrófila Densa, 
Aberta e Floresta Estacionai, com seus respectivos volumes madei
reiros :;:te 90, 60 e 45 m3, cobrindo, respectivamente, 2,47%, 
25.4 i% e 8,9% da área estudada, representam cerca de 804 mi
lhões de m3 de madeira, e possibilitam a exploração parcial da bio
massa, mediante aplicações das mais práticas técnicas de manejo. 
Assim, estabelecem-se as quantidades mfnimas para os individuas 
que devem ser abatidos, havendo as suas substituições através de 
plantios de enriquecimento que, juntamente com os remanescentes 
naturais, sofrerão os devidos tratamentos silviculturais. Este alerta 
torna-se expressivo para a Floresta Ombrófila Aberta, que, apresen
tando maior facilidade de degradação em virtude da fragilidade eco
lógica, chega a cobrir um quarto de todo o bloco. A Floresta Estacio
nai Semidecidual e as coberturas caracterizadas pelas interpenetra
ções simultaneas das subformações da Floresta Estacionai estão 
sujeitas·, também, ao mesmo tratamento. Contudo, os contatos 
compostos pelas Savanas e Floresta Estacionai, abrangendo 
4,17% da Folha, déverão ser destinados à preservação permanen
te, a fim de possibilitar futuros estudos técnico-cientificas. Por ou
tro lado, os ambientes caracterizados pela Savana, representando 
dois quintos da Folha e compreendend9. diver11as feições fisionômi
cas, Savana Arbórea Densa, Savana A~órea Aberta, pontilhada ou 
não por floresta-de-galeria, Savana Parque e Savana Gramlneo
Lenhosa com ou sem floresta-de-galeria, sofrerão tratamentos di
versificados, em função, principalmente, das atividades que serão 
ali desenvolvidas. Contudo, a exploração desta região fitoecológica 
carece de aplicações das melhores técnicas de conservação do so
lo, por ser este originário de rochas predominantemente arenlticas, 
facilitando as suas degradações através das diferentes formas de 
erosão. Assim é que, em termos, as tipologias da Savana Parque e 
Gramlneo-Lenhosa apresentam potencialidades agrostológicas na
turais, embora de baixo valor nutricional, para a criação de grandes 
rebanhos no Centro-Oeste. Mas, como a produtividade é um fator 
preponderante em qualquer economia, torna-se premente a introdu
ção de gramlneas mais produtivas nestes ambientes. Fato que já 
pode ser evidenciado em algumas propriedades, registrando pasta
gens formadas por Brschisris sp. e Hypsrrahenia rufa. 
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4.1.1 O - ASPECTOS FITOECOLÓGICOS DA PLANICIE DO BANA-
NAL (Apêndice) 

4. 1. 1 O. 1 - Introdução 
Na Folha SC.22 Tocantins, a Planície do Bananal está inserida den
tro do sistema ecológico da savana, ocupando as terras dos Estados 
de Goiás e Mato Grosso; situa-se entre os paralelos de 1 O 0 a 1 2 ° S 
e meridianos de 49 ° 30' a 51 ° 15'WGr., com área aproximada de 
9.000 km2. 

O gradiente climático que atua sobre esta área é o de 5 a 6 me
ses biologicamente secos. 

O rio Araguaia, divisor dos Estados de Mato Grosso e Goiás, in
tercepta a área no sentido S-N. Na latitude 12 ° 50'S, este rio cana
liza parte das suas águas para leste, através do Braço Menor do Ara
guaia ou rio Javaés, que corta as terras goianas até o paralelo 
9 ° 55'S, dando origem à ilha do Bananal. 

Por conveniência técnica estendemos o nome "Bananal" dado 
à ilha para toda a planície, por pertencerem à mesma unidade fisio
gráfica (vide 2 - Geomorfologia). 

Apesar de a unidade florística representativa ser a mesma da Sa
vana, a vegetação da planície foi tomada como objeto de estudo à 
parte do capítulo que envolve a região do sistema fitogeográfico. O 
fundamento disto se prende a determinados aspectos particulares 
apresentado pela área, com a fisionomia (plana e baixa), nível de 
lençol freático superficial, solos hidromórficos com impedimento de 
drenagem e periodicidade de inundação. Estas pequenas particulari
dades, reunidas numa ação conjunta somada a um período prolon
gado de estiagem, proporcionam ao ambiente um desenvolvimento 
de formas biológicas próprias, a nfvel micro e mesoclimático, não 
extrapolável ao ambiente de Savana das terras altas. 

O relevo da Planície do Bananal é praticamente plano em toda a 
sua extensão, com raros morros residuais isolados. A sua cota mui
to baixa, em relação ao nível de base local, aliada à superfície de 
aplainamento, praticamente sem declive, expõe grande parte das 
suas áreas à f~rte influência de inundação na ocasião em que se 
processam as enchentes do rio Araguaia. Desta forma, a comunida
de da planfcie é diferente das demais áreas onde ocorre a Savana 
(Cerrado), fundamentalmente pela inundação, pois no interior da 
planfcie existem parcelas de terrenos não inundáveis, onde a vege
tl!ção é de Savana das terras altas (Cerrado propriamente dito). 

O período de ocorrência de inu~dação está compreendido entre 
os meses de janeiro a março, cujo i1ível de água pode alcançar mais 
de 2 m do solo, nas áreas mais baixas. Após a enchente o terreno 
fica ainda encharcado até o final da época da chuva, além de deixar 
inúmeros lagos que desaparecem durante a prolongada estiagem 
(junho a novembro), De setembro a novembro a seca permite o trá
fego de vefculos em qualquer parte da área, enquanto que na en
chente muitos destes locais podem ser alcançados de barco. 

Até o momento não existe nenhum estudo sobre a vegetação da 
Planfcie do Bammal. Informações preliminares de caráter florfstico 
foram dadas pelo Botânico do Museu Paraense Emflio Goeldi, e Con
sultor da Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, Dr. João 
Murça Pires, que acompanhou a equipe do Projeto RADAMBRASIL 
durante a fase de levantamento de campo (Fig. 4.20). 

4.1.1 0.2 - Aspectos florísticos 

Apesar das particularidades resultantes das inundações, a comuni
dade vegetal da planície é caracterizada por espécies que compõem 
a flora que a circunda, com ausência de muitas espécies, comum na 
Savana, devido ao ambiente úmido, Com isto são comuns nesta 
área povoamentos praticamente homogêneos, como é o caso do 
Byrsonima sp. (murici) e Vochysia rufa (pau-doce). 

Tratando-se de uma área, cujo ambiente está inteiramente sob a 
dependência da inundação, a forma de relevo atua como elemento 
fundamental no processo seletivo e na fixação da vegetação. Para 
um grande número de plantas, quanto maior o encharcamento do 
solo, mais impróprio se torna o ambiente, ocorrendo, desta forma, 
sucessiva substituição de indivíduos arbóreos por elementos herbá
ceos que decorrem do ponto mais alto (seco) para áreas mais baixas 
(úmidas). num processo de regressão, 

Na planície dominam predominantemente as áreas alagáveis, o 
que proporciona a formação herbácea, principalmente as de forma 
graminóide, quando inibe a dispersão de elementos arbóreos. Este 
relacionamento é retratado através da Savana Parque, que domina 
praticamente toda a área de inundação. Deve-se também assinalar 
as expressivas áreas campestres, essencialmente graminosas, dis
persas em meio desta formação. 

Faz ainda parte da área de inundação a Savana Arbórea Aberta 
(Campo Cerrado) que aparece cobrindo as partes mais elevadas e 
menos influenciadas pelas águas. 

A Savana Arbórea Densa (Cerradão) e a Floresta através das for
mações isoladas ou em forma de florestas ciliares delineando as 
vias de drenagem completam o quadro fisionômico da área de planí
cie. Incluídas na comunidade arbórea, as palmeiras constituem co
lônias de buritizal (Mauritia vinifera) e babaçual (Orbignya oleifera). 

4.1.1 0.3 - Aspectos fitofisionômicos 

A vegetação da planície é representada pela Região da Savana, com 
as seguintes formações: 

A) Savana Arbórea Densa 

Formação de ocorrência muito restrita na Planície do Bananal. Está 
localizada em algumas partes altas do terreno de difícil inundação e, 
ao longo das barrancas dos rios, em agrupamentos isolados. Esta 
formação está melhor representada nas Áreas de Tensão Ecológica, 
com elementos florestais em mistura com as espécies arbóreas do 
Cerradão. A área de maior extensão situa-se a leste e sudeste da 
"Mata do Mamão" no interior da ilha, e algumas áreas isoladas a 
oeste do rio Araguaia. 

B) Savana Arbórea Aberta (sem floresta-de-galeria e com floresta-
de-galeria) 

Na planície, o Campo Cerrado é encontrado nas partes mais secas e 
nas áreas onde a influência de inundação é menos intensa. A sua 
área de ocupação é bastante restrita em oposição à ocupada :ire lo 
Parque. ·· 

A gradação topográfica é refletida na fisionomia desta planície· 
através da sucessiva mudança de espécie, que se processa, entre a 
parte inundável para a não inundável. 

Analisando a florfstica desta formação, ela é caracterizada por 
comunidades homogêneas de determinadas espécies, onde se des
tacam: 

L Comunidade das Byrsonima - Ambiente com elevado fndice de 
saturação hfdrica no solo; é encontrado na planície de inundação 
contactado com a Savana Parque. Consiste de solo de acumulação 
fluvial, hidromórfico de cor cinza. Esta espécie encontra ar condi
ções para o seu maior desenvolvimento, visto alcançar elevado por
te (mais de 12 m de altura, com 20 a 25 em de DAP) enquanto 
que em outros locais não passa de uma arvoreta raquftica de 4 a 
5 m de altura. 

Este ambiente está totalmente tomado pelo murici (Byrsonims 
sp.) sendo raras outras espécies, ocorrendo, no entanto, gramtneas 
e algumas caméfitas formadoras do tapete gramfneo-lenhoso. 
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Observou-se, como caso tlpico de érea de inundação, que os 
troncos estilo envolvidos por argilas (cinzentas), trabalhadas pelos 
cupins, na forma de pequenos condutos que os levam aos ninhos. 
construidos sobre estas árvores. que têm como objetivo principal 
refugiar-se das enchentes. 

11. Comunidade de Vochysia rufa - Ambiente adapatado às condi
ções de umidade do solo. Pertence à érea de planlcie não atingida 
pela inundaçilo fluvial, porém, em vista do relevo plano e solo de 
drenagem imperfeita, expõe-se à inundaçilo pluvial; a laterita hidro
mórfica mal drenada caracteriza a sua natureza pedol6gica. 

O estrato das arvoretas lscrubl compO-se de plantas de altura 
uniforme (3 a 4 m l. Esta comunidade tem como aspecto particular a 
ausência de estrato intermediério, à semelhança de uma cultura ma
nejada. O tapete graminoso é denso e acentuadamente povoado 
por espécies do gênero Trachypogon. Outro aspecto marcante nes
ta paisagem é a floresta-de-galeria, que é constitulda por grande in· 
cidência de palmeiras Orbignya oleifera (babaçu) e alguns buritis 
(Maurita vinifera) . Um exemplo bem caracterlstico deste é encon
trado na Rodovia G0-364 , próximo à cidade de Caseara. Indo pela 
BR-080, que dà acesso a São Félix do Araguaia, pelo Mato Grosso. 
a estrada corta, vez por outra, agrupamentos de Vochysia rufa; po
rém neste trecho a formação mistura-se com outras espécies da Sa
vana, destacando-se o murici (8yrsonima sp.J. A associação de es
péctes na formação indica a menor influência da água neste ambien
te, ou seJa, um melhor sistema de drenagem que altera o fator eco- .
lógico de especificação das plantas que ai se encontram. 

111. Comunidade de Copaifera eliptica - Este ambiente situa-se 
nas proxtmtdades das barrancas dos rios. entre a floresta-de-galeria 

e a Savana Parque. A érea é atingida por inundação, porém a sua 
drenagem perfeita impede a acumulação de água após a enchente. 
Este tipo de formação é composto por mui tas espécies destacando
se a Copaifera elíptica, como a mais abundante (trata-se de uma ar
vareta que se desenvolve em forma de touceiral ; entre as outras 
mais freqüentes, ocorrem: a Byrsonima crassifolia, a Vochisya rufa. 
Erytroxl'lum sp. e a Oualea parviflora. Em comunidade mais espaça
da. ocorrem a Curare/la americana. alguns individuas de Diospyros 
sp. , Caryocar brasiliensis, Tabebuia caraiba, Cal/isthene sp. e acima 
deste estrato sobressaem esparsamente a Dalbergia sp. (angelim
pretol e Bowdichia virgilioides tsucupira-preta) portando alturas aci· 
ma dos 1 O m. Das palmeiras a mais comum é a Syagrus drudei 
(guamobal. O estrato herbéceo é composto em grande parte por 
gramlneas, não muito denso: as principais espécies são: Trachypo
gon plumosus e l.eptocaryphum lanatum. A palmeira Orbignya ei· 
c hleri (piaçaba acaule) pelo seu número constitui elemento de im 
portancia. na composição do estrato; e 

IV. Nas éreas totalmente livres de inundações, inserida na unidade 
morfológica da planície, desenvolve uma fisionomia própria de Sa
vana Arbórea, com grande heterogeneidade f loristica. sustentada 
sobre um solo de estrutura definida. na qualidade de Latossolo 
Amarelo . A grande variação de espécies caracteriza a comunidade 
deste ambiente. Todas as espécies são savanlcolas, como a Anno
na coriacea (marolol, Oualea grandiflora e Qualea parviflora (paus· 
terra ). Tabebuia carayba (carafba), Pseudocladia lateriflora (abiocar
riola), Se/vertia convallariodora (bananeira-do-campo), Hancornia 
speciosa (mangabal, Curara/la americana (lixeira) e outras. A guari
roba (Syagrus carnosa). píaçaba (Qrbygnia eichlefl) e tucum (Astro
caryum sp.) constituem as palmeiras desta formação. O terreno 

~~roa~--------------------~---------------------------------------------------------------r--------------------~~~00 
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encontra-se densamente coberto por capim agreste e Aristída sp. 
(barba-de-bode). 

Cl Savana Parque (com floresta-de-galeria e sem floresta-de-
galeria) 

Esta é a fisionomia típica e de grande abrangência da Planície do Ba
nanal. O seu aspecto paisagístico é dado pelas formas arbóreas, re
sumidas em pequenos grupos ( 5 a 1 O indivíduos), esparsamente 
distribuídos sobre áreas campestres, integradas de espécies essen
cialmente graminosas. 

As áreas planas de inundações estão praticamente tomadas por 
esta formação, que guarda a mesma fisionomia em todas as áreas 
cujo ambiente edáfico é cíclico (úmido e seco). Este terreno de dre
nagem imperfeita (Giey Hidromórfico) apresenta um nível freático a 
menos de 1 m de profundidade, o que seleciona o estabelecimento 
de formas de vida bastante especializadas. 

As arvoretas, isoladas e espaçadas, que conferem à Savana a fi
sionomia de Parque, estão sobre pequenos amontdâdos de terras, 
acumuladas pelos cupins, o que cria um excelente "biótopo para o 
desenvolvimento destas plantas. Estes termiteiros, espaçadamente 
distribuídos na planície de inundação, têm pouco mais de 1 m de 
altura. Nestes biótopos vivem de 5 a 1 O indivíduos arbóreos, das 
seguintes espécies: Curatella americana (lixeira), Pseudocladía late
riflora (abio carriola), Byrsoníma crassífolía (murici), Tabefn;a 
ochracea (pau-d' arco-amarelo), Símaruba (marupá), Caryocar brasí
líensís (piqui), Copaífera elíptica (copaíba), arbusto em touceira, 
Tabebuía carayba (caraíba), Termina/ia sp. (merindiba, tanimbuca), 
Pterodon polygalaeflorum (sucupira-amarela), Dalbergía sp. (ange
lim), Plumeíra sp. (sucuuba) e outras. O agrupamento deste peque
no ambiente é complementado por algumas plantas herbáceas, co
mo samambaia, marmelada, velame-roxo, canarana; e as lianas ja
pecanga, unha-de-gato, pajuí e caméfitas como: caju-rasteiro, ara
çá, mandioca-de-veado, algodão-bravo e outros. 

DI Savana Gramíneo-Lenhosa (com floresta-de-galeria e sem 
floresta-de-galeria) 

Incide sobre a parte mais baixa do terreno na planície de inundação, 
onde o índice hídrico de saturação do terreno está acima da capaci
dade de transpiração da maioria das plantas. Este terreno é pouco 
profundo, argiloso de cor cinza, imperfeitamente drenado; o lençol 
freático se situa a menos de 50 em. 

Para as espécies graminóides que desenvolvem um sistema radi
cular superficial, o ambiente é ótimo, o terreno se mantém perma
nentemente úmido e periodicamente ocupado pelas enchentes, 
com isto, assegurando a constante deposição da matéria orgânica. 
As espécies que participam na formação deste prado são poucas, 
mas com grande quantidade de indivíduos bastante desenvolvidos, 
sendo comum atingir a altura próxima de 2 m. As principais gramí
neas econtradas são: Axonopus (80 em de altura), Panicum, An
dropogon leucostachyus, lchínanthus procurens, Setaría genícu/a
ta, Paspalum míllegrans ( 1 m de altura), 0/yra ( 1 m de altura) 
Hockloscholoa granulens, sapê; raras Xiridaceae, Abolbada pule hei
la, e algumas Cyperaceae. 

Como se trata de área extensa, pode-se verificar, de local em lo
cal, a dominância de uma e de outra 'espécie, em geral, as do gênero 
Trachypogon, as mais destacadas no contexto geral. 

Pertence ainda à Planície do Bananal a vegetação lacustre que se 
desenvolve nas depressões circulares, onde se forma a maioria dos 
lagos existentes nesta área. 

Geralmente, estes lagos têm pequena profundidade, o que facili
ta a fixação das plantas aquáticas no solo e a manutenção das par
tes aéreas fora da água. Pertencem a este tipo de vegetação: Cype
ru§ giganteus, Rynchospora sp., Scírpus sp., Echinodorus ma
crophylla, Eleochris artículatus (junco). As espécies natantes, como 
as do gênero Eíchrnía aguape (aguapé), localizam-se nas partes 
mais profundas. Nos terrenos encharcados das orlas lacustres 
encontram-se plantas lenhosas (caméfitas) das famflias: Lytracea 
Cuphea repens, de flor rósea com ramagens aderentes ao solo e 
uma outra do mesmo gênero com flor azulada; Melastomataceae, 
Acisanthera sp., de flor azul; Scrophulariaceae, Bacopa myriophy-

/oídes, de flor amarela. Estas e outras são algumas das espécies da 
planície lacustre que integram a Savana Gramíneo-Lenhosa propria
mente dita. 

E) Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

'A área florestal mais significativa é a "Mata do Mamão" localizada 
no interior da ilha do Bananal, isolada e circundada pela Savana. Es
ta floresta está sobre terreno hidromórfico (Giey Pouco Húmico), 
desenvolvido em área de topografia plana, situada no topo do nível 
de alagamento. 

É uma floresta de natureza aluvial, sob um regime climático esta
cionai de 5 a 6 meses secos. 

A atuação do gradiente climático - chuva e seca - em áreas 
distintas intercala a atividade microbiana que processa a humifica
ção da matéria orgânica, elemento indispensável para a reciclagem 
dos nutrientes do ecossistema. Essa verificação foi constatada no 
período final da estiagem nos solos hidromórficos ressecados e so
bre estes, camadas de 20 a 30 em de folhas secas. Assim, o perío
do de ativação microbiana fica restrito apenas a alguns meses do 
ano, na época das chuvas. 

Nesta formação existem poucas espécies; destas, a maioria é vi
cariante homóloga da Amazônia. Com exceção do tamaquaré (Ca
raipa sp.), de porte agigantado, mais de 30 m de altura (localizada 
nas partes mais úmidas do terreno formando pequenos agrupamen
tos), as demais alcançam pouca altura (em torno de 1 5 a 20 m). 
Apenas uma amostra de 1 ha foi inventariada nesta floresta, fican
do difícil se fazer uma avaliação desta formação florestal. Os dados 
fornecidos pela amostra são os seguintes: n. o de indivíduos: 44 
(CAP acima de 1 m); n. 0 de espécies: 17; CAP médio: 143 em; 
altura média: 10,5 m; e volume: 32m3. 

As espécies mais freqüentes foram: Caraipa sp. (tamaquaré), 
Buchenavía sp. (tanimbuca), Parahancornía sp. (amapá), Couratarí 
sp. (tauari-cachimbo), Callophylum brasitt'ensís (jacareúba), Aníba 
sp. (louro-amarelo) e outras. A submata de caméfitas apresenta 
uma densidade média, dominada pelas Rubiáceas dos gêneros Rud
gea, Psyshotria, Pagamea e outras. 

Uma outra formação florestal aluvial isolada, de extensão apre
ciável, situa-se na porção oeste da "Planície do Bananal". O solo 
que capeia esta área é o Podzólico Vermelho, que deu origem a uma 
floresta mais densa comparada com a "Mata do Mamão" acima 
descrita Na fisionomia desta floresta destaca-se a presença de 
babaçu (Orbignya oleifera). 

O único ponto de inventário realizado nesta comunidade forne
ceu os seguintes dados dendrométricos: n ° de indivíduos: 69 (CAP 
1 m); n. o de espécies: 1 O; CAP médio: 140,4 em; altura média: 
9,60 m; e volume: 45.75 m3 

Além destes agrupamentos florestais, muitas vezes não regis
trados na nossa carta fitoecológica, em face da escala, existem 
áreas menores, pequenos pontos de refúgios florestais no meio da 
Savana 

4. 1. 11 - GLOSSÁRIO TERMINOLÓGICO (Apêndice) 

A maioria dos termos aqui empregadc)s são definidos no Dicionário 
de Botânica de Font-Quer (1970). · 

Agrupamento - É o conjunto de plantas com a mesma fisiono
mia, sem implicações associativas. 

Ambiente - É um conjunto de fatores físicos que envolvem um 
sistema biológico no caso uma vegetação. 

Área Antrópica - É a área cuja vegetação atual é resultante da 
ação do homem sobre a vegetação natural. 

Áreas de Tensão Ecológicas - São faixas de tensão entre domí
nios florísticos, onde se constata uma mistura de espécies e, não ra
ras vezes, endemismos que melhor as identificam. Estas áreas coin
cidem sugestivamente com as de transição climática e, muitas ve
zes, com as de contato entre duas formações geológicas. 

Associação - É um conjunto de plantas de estrutura uniforme 
dependentes do seu caráter associativo. O termo tem implicações 
fitossociológicas detalhadas. 
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Bioclima - São todos os fatores do clima que exercem influên
cia sobre os seres vivos. No caso em questão, o termo está compro
metido com a curva ombrotérmica de Bagnouls & Gaussen (1957), 
tendo um significado preciso nos tipos extremos da vegetação bra
sileira (ombro e xeromorfismo), mas que, nas situações intermediá
rias, outros fatores ecológicos foram considerados. 

Caméfita - Conjunto de formas vegetais com brotos terminais 
situados acima do solo, protegidos por pêlos, escamas ou brácteas. 

Cespitoso - Campo Graminoso denso, baixo e perene. 

Charravascal ou Chavascal - Segundo Hoehne ( 1923) são 
compostos de plantas lenhosas que atingem o máximo de 4 m de 
altura e que, crescendo muito mais, formam uma mata raquítica na 
qual dificilmente se consegue penetrar. Clements ( 1949) define co
mo sendo um bosque arbustivo e cerrado. 

Clfmax - É o máximo biológico atingido por uma vegetação. No 
caso, cada região fitoecológica tem seu clímax característico. 

Comunidade - É um conjunto homogêneo de plantas que ocu
pam uma área conhecida. 

Domínio - É a área geográfica comum das plantas dominantes 
regionais que se associam entre si. 

Ecotono (mistura) - Nome dado por Clements a uma associa
ção de transição, produzida, entre outras duas, por invasão mútua 

Encrave - É caracterizado por pequenas áreas ocupadas por 
subformações de determinadas regiões ecológicas dentro do domí
nio de uma outra, promovendo interpenetrações. 

Endemismo - Ocorrência de uma determinada espécie em área 
restrita. 

Epífita - Aplica-se aos vegetais que vivem sobre outras plan
tas, sem sugar delas os nutrientes çle que necessitam 

Esclerófilo - Aplica-se aos vegetais cujas folhas são duras, co
reáceas devido ao grande desenvolvimento do esclerênquima 

Fanerófita - Conjunto de formas vegetais com brotos terminais 
situados acima do solo, sem nenhuma proteção 

Florística - Parte da Fitogeografia consagrada a inventariar as 
entidades sistemáticas de uma região, dando a área de cada uma 
delas e indicações relativas a seu habitat, abundância ou escassez, 
época de floração, etc 

Formação - É uma área uniforme, ocupada por uma fitofisiono
mia única, indicando sugestivamente um potencial econômico tam
bém uniforme. 

Geófitas - Conjunto de formas vegetais em que os brotos ter
minais estão situados embaixo da terra, ficando assim protegidos. 

Gregarismo - É um agrupamento ou colônia de plantas forma
das por uma única espécie. 

Heliófita - Qualificativo das plantas que vivem na luz. 
Hemicriptófita - Conjunto de formas vegetais cuja parte aérea 

morre anualmente, ficando os brotos terminais protegidos pelas fo
lhas mortas. No caso das gramíneas as gemas de crescimento 
situam-se ao nível do solo 

Liana - Trepadeira lenhpsa, geralmente de grande tamanho 

Macrófilo - Dotado de grandes folhas; longifólio. 

Mosaico - Refere-se a uma mistura de formações diferentes, 
mas cartograficamente indiferenciáveis: complexo de formações. 

Oligotrofia - Pobreza de um meio qualquer em nutrientes mine
rais 

Ombrófila - Aplica-se às plantas capazes de resistir a muita 
chuva, como as que vivem nas regiões tropicais úmidas. 

Regiões fitoecológicas - São áreas de uma determinada flora, 
de forma de vida característica, que se repetem sob um mesmo cli
ma, ocorrendo não necessariamente em áreas de mesma história 
geológica. 

Assim, as regiões fitoecológicas identificam-se com as classes 
de formacão dos mais modernos Sistemas Fitogeográficos Interna
cionais (13eard, 1955; Aubréville, 1956; Trochain, 1957; Ellenberg 
& Mueller-Dombois, 1965/66; e UNESCO, 1973) e correspondein 
aos grandes domínios florísticos. 

Rosulada - Subforma biológica disposta em roseta. 

Sarmentosa - Diz-se das plantas com ramos lenhosos, delga
dos, flexíveis e nodosos que podem apoiar-se nos objetos próximos 

Sinúsia - Estratificação do espectro biológiéo ou das plantas de 
exigências ecológicas mais ou menos uniformes. 

Sistema ecológico - Tem, de acordo com os mais modernos 
conceitos, implicações com o ciclo energético da cadeia alimentar 
de um determinado ecossistema. Na prática, significa o conjunto do 
conhecimento de um ambiente somado às análises das trocas ener
géticas das plantas e animais 

Subclímax - Etapa próxima do clímax, cuja sucessão estacio
nou por efeitos de fatores naturais ou artificiais. 

Subformação - É o conjunto de plantas de fisionomia e estrutu
ra uniformes que ocupa uma determinada área, cujas formas de vi
da características tornam-se passíveis de serem individualizadas 
dentro de uma formação. 

Submata - Constitui o estrato herbáceo/arbustivo e arbóreo 
dominado de uma floresta. O termo é, em nosso entender, melhor 
que o usual sub-bosque que é um termo espanhol onde bosque é 
uma mata ou floresta 

Tropófila - Aplica-se aos tropófitos; termo criado por Schimper 
( 1 903) para designar as plantas de folhas caducas que ocupam um 
lugar intermediário entre os verdadeiros higrófitos e os xerófitos e 
participam alternativamente de uma e outra condição, com
portando-se como higrófito na estação favorável e como xerófito r.J 
desfavorável 

Umbrófilo - O mesmo que esciófilo; qualificativo ecológico das 
plantas que vivem à sombra. 

Vegetação - É um conjunto de plantas de uma determinada 
área 

Xeromórficas - Plantas que apresentam adaptações à deficiên
cia do balanço hídrico. 

Xilopódio - Tuberosidade radicular com reserva de água. 

4.2- ANÁLISE ESTAT[STICA DE DADOS (Apêndice I) 

4.2.1 - APRESENTAÇÃO 

Os estudos estatísticos e econômicos que aqui serãO' enfocados são 
parte complementar do levantamento fitoecológico da área. 

Por se tratar de uma área de transição climática entre a Equato
rial no norte e a Tropical no sul, com reflexos na vegetação, este tra
balho foi dividido em duas partes 
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A primeira refere-se às áreas revestidas por formações florestais 
e contatos, onde a avaliação de seus recursos se processa através 
da dêfinição do potencial de madeira por unidade de área (ha), por 
classes de comercialização, classes de sanidade e classes dia métri
cas, além de informações referentes à ocorrência de espécies e via
bilidade de exploração quanto ao relevo. 



A segunda parte refere-se às formações campestres, represen
tadas de forma expressiva pela Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerrado) de incontestável importância econômica atual, em face da 
utilização em escala cada vez mais crescente de seu p,atencial ·le
nhoso para obtenção de carvão vegetal, largamente empregado pe
las siderúrgicas como termorredutor para produção de ferro-gusa. 
As informações sobre este tip() de formação são fornecidas em v~
lume estéreo por unidade de área (hectare) podendo também, com 
uma certa segurança, ser extrapolado para o total da área em que 
ocorre na Folha. 

Por outro lado, outras informações referentes às formações flo
restais como distribuição dos volumes (sem casca e com casca) e 
número de árvores por espécies por hectare, distribuição dos volu
mes (sem casca e com casca) e número de árvores em classes de 
diâmetros por espécie, análise estatlstica por espécie, distribuição 
dos volumes (sem casca e com casca) e número de árvores pores
pécies em classes de sanidade, além de uma listagem geral com o 
nome vulgar de todos os exemplares encontrados, estão à disposi
ção dos interessados na Biblioteca do Projeto RADAMBRASIL. 

4.2.2 - PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Visando a obter maior rapidez e precisão dos resultados, em função 
da enorme quantidade dos dados a serem manipulados, utilizou-se o 
Sistema de Processamento em Computador IMB-370/145 em lin
guagem FORTRAN-IVBÁSICO. 

4.2.3 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 

Foi adotada a Amostragem Acidental Estratificada, por melhor se 
adaptar aos objetivos do levantamento, feito de forma integrada e 
não voltado exclusivamente para a avaliação do potencial volumé
trico existente. Assim, cada formacão ou contato é considerada 
uma população independente, recebendo em conseqüência trata
mento estatlstico diferenciado. Além do mais, a estratificação t-~ode 
proporcionar um aumento de precisão nas estimativas (Cochran, 
1965) 

4.2.4- FORMAÇÕES FLORESTAIS 

4. 2.4. 1 - Fórmulas utilizadas 

4.2.4.1.1 - Volume 

V = ___ n _. ~2.H ff 
4 

onde: 
v 
13 
H 
ff 

volume (m3) 
DAP (~m metros) 
altura comercial (em metros) 
fator de forma = O, 70 para volume com casca e 0,65 para 
volume sem casca ( 1). 

4.2.4.1.2 - Volume médio e número de individuas por hectare 

x = IXi/n 

onde: 
x = média 
n = número de amostras 
Xi = volume ou número de individuas por amostra 

4.2.4.1.3 - Variância 

s2 = 

onde: 

IXi- ni('2 

n-1 

s2 = variância 
Xi = volume ou número de individuas por amostra 

(1) Estes valores silo c~_nsld~rados mé~.s para a Amazônia, de acordo com os tra~alhos 
realizados por Helnsi:lijk'& Miranda Bastô·s (spud Roilet & Queiroz, 1978). · 

x = média do volume ou número de individuas por formação ou 
contato 
n = número de amostras 

4.2.4.1.4 - Erro padrão 

sx = 
s 

Vn-
onde: 
Sx = erro padrão 
S desvio padrão 
n = número de unidades de amostras 

4.2.4.1.5 - Coeficientes de variação 

cv =-s-x 100 
x 

onde: 
CV = coeficiente de variação 
S desvio padrão 
x = média 

4.2.4.1.6 - Intervalo de confiança 

onde: 
IC = intervalo de confiança 
x = estimativa da média 
t = valor tabelar 
sx = erro padrão 
1.1 = média verdadeira 

4.2.4.2 - Discussão e f!nálise dos resultados 

4.2.4.2.1 - Média 

É um parâmetro que não deve ser analisado isoladamente, pois um 
m_esmo valor pode ter significado diverso, em função da concentra
ção ou dispersão dos pontos em torno dela. Assim, uma estimativa 
da média de 83 m3fha, para a Floresta Ombrófila Densa com emer
gentes, é considerada baixa quando comparada com outras áreas 
onde esta formação ocorre. Entretanto há uma grande analogia en
tre este valor e aquele encontrado em área contlgua (SC. 21 Jurue
na), tanto em volume como em número de árvores. Desta maneira, 
somente uma interação deste com outros parâmetros indicará o 
grau de pontencialidade da área onde ocorre esta formação. Na Flo
resta Aberta com cipó, os baixos valores médios do volume e do nú
mero de individuas, tanto quanto na Folha SC.21 Juruena, se justi-
ficam pela própria estrutura da vegetação, onde os espaços que po- ._::.-·.·.·.·.· 
dariam ser ocupados por mais individuas arbóreos são preenchidos 
por cipós. De qualquer forma, apenas estes valores numéricos (Tab. :[_[_[_'_ .... 
4.111) não são suficientes para inviabilizar a exploração dirigida de 
seus recursos florestais. 

No Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai, tamb'ém os 
valores médios encontrados para o volume e número de individuas 
são considerados baixos, mas justificáveis em função de modifica
ções litológicas, germorfológicas e pedológicas, além de alterações 
climáticas que se processam no sentido norte-sul da Amazônia Le
gal. A interação destes fatores provoca o aparecimento de diferen
tes tipos de vegetação, com a conseqüente redução de seu poten
cial volumétrico e da quantidade de Individuas por unidade de área 
(ha). 

O Contato Savana/Floresta Ombrófila acusou o mais baixo valor 
para estimativa da média (Tab. 4.111), devido fundamentalmente à 
complexidade dos fatores ambientais, responsável por profundas 
mudanças que sofre a vegetação à medida em que se avança da Zo
na Equatorial para a Zona Tropical, onde as formações florestais ce
dem lugar às formaÇões campestres. 
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4.2.4.2.2 - Variância 

~ uma medida da dispersão que leva em consideração todos os valo
res da variável, sendo portanto mu_ito senslvel a extremos. Assim, 
entre diversas distribuições de mesmo valor central, a que apresen
ta maior variância será aquela cujos dados se encontram mais dis
persos. Na Floresta Ombrófila Densa com emergentes, embora seu 
valor possa ser considerado alto, isto se justifica em função da bai
xa intensidade amostrai (Tab. 4.111). Para a Floresta Ombrófila Aber
ta com cipó, o valor desta estimativa reflete a variabilidade intrlnse
ca desta vegetação, que é decorrente de sua própria condição es
trutural (Tab. 4.111). 

No Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai o valor da es
timativa deste parâmetro foi bastante satisfatório (Tab. 4. 111) refle
tindo a ausência de valores muito extremados. 

No Contato Savana/Floresta Ombrófi\a a influência de fatores 
ambientais provoca o aparecimento de valores bastante dispersos 
em reiâção à média e em conseqüência elevando o valor desta esti
mativa· (Tab. 4.111). 

4.2.4.2.3 - Erro padrão 
A precisão de um levantamento efetuado por amostragem é indica
da pela grandeza do erro padrão. A exatidão refere-se ao valor dos 
desvios em relação ao valor médio real (!1). Desta maneira, um in
ventário florestal pode ser preciso mas não exato. A maior ou menor 
exatidão de um levantamento está relacionada com os erros que in
dependem da amostragem em si, como, por exemplo, medições 
com defeito no aparelho, compilação imperfeita dos dados, etc. Co
mo às vezes são de dificil detectação, é muito importante que estes 
erros sejam minimizados e até mesmo eliminados (Husch; Miller; 
Beers, 1971) Os erros de medição, quando se apresentam inde
pendentes de unidade para unidade e têm média no conjunto da po
pulação, estão devidamente considerados nas fórmulas normais pa
ra o cálculo dos erros padrões das estimativas (Cochran, 1965). 

Na Floresta Ombrófila Densa com emergentes, conquanto a bai
xa intensidade amostrai, este erro atingiu um valor perfeitamente 
aceitável, considerando o nivele os objetivos gerais do levantamen
to. Na Floresta Ombrófila Aberta com cipó, seu valor atingiu um 
grau altamente satisfatório, correspondendo a um erro de amostra
gem pouco superior a 6% em relação à média (Tab. 4.111). O valor 
encontrado para o Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 
revelou-se igualmente satisfatório, evidenciando a boa precisão do 
levantamento, no tocante à intensidade amostrai necessária para 
estimar os verdadeiros valores da população amostrada. No Conta
to Savana/.Fiorestá Ombrófila, o valor encontrado é aceitável em fa
ce da complexidade dos fatores ambientais com reflexos na vegeta
ção, além da insuficiente intensidade amostrai. 

4.2.4.2.4 - Desvio padrão 

É uma medida de dispersão e por conseqüência quanto mais afasta
dos estiverem os pontos em relação à média maior será a sua mag
nitude. Esta medida tem a vantagem de levar em conta todos os va
lores da variável (Albuquerque, 1 97 2). 

Uma propriedade de largo uso relativa ao desvio padrão e à mé
dia aritmética em uma distribuição simétrica ou moderadamente as
simétrica é a seguinte:· 
- entre a média e o desvio padrão estão compreendidos 68% dos 
dados, ou seja, dentro do intervalo x±S; 
- entre a média e duas vezes o desvio padrão estão compreendi
dos 95% dos dados, ou seja, dentro do intervalo x±2S; e 
- entre a média e três vezes o desvio padrão estão compreendidos 
99,7% dos dados, ou seja, dentro do intervalo x±3~. 

As estimativas obtidas deste parâmetro, tanto para a Floresta 
Ombrófila Densa com emergentes como para a Floresta Ombrófila 
Aberta com cipó, revelaram-se satisfatórias, o que significa que 
houve um certo equilibrio entre os desvios negativos e positivos. 
Sendo o desvio padrão função da raiz quadrada da variância, meno
res valores desta estimativa refletem necessariamente menores va
lores daquela. No Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estaci~al, o 
valor encontrado também refletiu um certo equilibrio entre o!(des
vios negativos e positivos. Isto evidencia que a transição entre duas 
regiões ecológicas não provoca necessariamente grandes disper
sões dos valores em torno da média obtida. No Contato Sa
vana/Floresta Ombrófila o desvio padrão, tanto quanto a variân
cia, acusou valores extremados, provavelmente devido à complexi
dade de fatores ambientais inerentes à transição entre duas regiões 
ecológicas. 

4.2.4.2.5- Coeficiente de variação 

É uma medida de variação relativa que compara a variabilidade en 
tre duas ou mais distribuições que se apresentam em unidades dife
rentes e que possuem medidas de posição distintas (Albuquerque, 
1972). É também definido como um número sem dimensões, muito 
usado para caracterizar a variabilidade de um parâmetro sobre o to
tal da população (FAO, 1974). 

Os resultados encontrados, notadamente para a Floresta Om
brófila Aberta com cipó, revelaram altos valores; isto devido à com
plexidade estrutural desta vegetação, o que resultou numa baixa es
timativa da média por unidade de área Sendo ela inversamente pro
porcional ao coeficiente da variação, este atingiu um elevado valor. 
Na Floresta Ombrófila Densa com emergentes, o valor encontrado 
para esta variável é justificado, dada a baixa intensidade amostrai. 

O coeficiente de variação encontrado para o Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai, considerado muito alto (Gomes, 
1978), é reflexo da baixa volumetria obtida por unidade de área 
(Tab. 4.111). Estas mesmas considerações, com mais intensidade, 
são válidas para o Contato Savana/Floresta Ombrófila. 

4.2.4.2 6 - Intervalo de confiança 

Estabelece um limite no qual o parâmetro da p'opulação deve se si
tuar a um dado nlvel de probabilidade . Os limites superior e inferior 
para a média verdadeira (li) são determinados em função do erro pa
drão, do número de amostras e do valor tabelar (t). Assim, quanto 
maior for o erro padrão e menor o número de amostras, maior a am
plitude dos valores mfnimos e máximo entre os quais se encontra a 

TABELA 4 111 
Sumário dos resultados estatfsticos 

REGIÕES E FORMAÇÕES MÉDIA MÉDIA 
VARIÂNCIA 

ERRO ERRO DE COEFICIENTE 
ÁREAS DE E VOL S/CASCA N.' INDIVI- PADRÃO DESVIO 

AMOSTRAGEM DE NUMERO DE 

TENSÃO CONTATOS (m3/hal DUOS lha! !VOLUME! (VOLUME! PADRÃO 1%1 VARIAÇÃO AMOSTRAS 

Floresta Submontana 
Ombrófila c/dossel 83,282 60 998,636 11,944 31,60 14,34 37,94 7 
Densa emergente 

Floresta Submontana 
Ombrófila e/cipó 55,248 45 1 170 629 3,473 34,21 6,28 61,92 97 
Aberta 

Floresta 
Ombrófila/ 48,944 48 323,639 3,132 17,990 6,39 36,76 33 

Contatos Floresta Estac 

Savana/FI 37,962 34 771,160 6,060 27,770 
Ombrófila 

15,96 73,15 21 
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média verdadeira. Para fins de planejamento de exploração madei
reira, fica evidente que o· limite mínimo é o que deve ser considera
do. Todos os intervalos são confiáveis a um nível de 95% de proba
bilidade. 

, A Floresta Ombrófila Aberta com cipó apresenta um menor inter
valo de confiança para a média verdadeira, devido principalmente 
ao baixo valor de seu erro padrão (Tab. 4.1V). As mesmas conside
rações são válidas para o Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Esta
cionai. 

4.2.4.3 - Representação gráfica dos resultados 

Através de gráficos e histogramas procurou-se fornecer os dados 
descritivos, visando a uma melhor visualização e interpretaçã9 dos 
resultados, os quais estão representados seqüencialmente, de mo
do a facilitar as comparações como: 

4.2.4.3.1 - Figuras relativas à distribuição 

- Variação do volume, número de árvores e números de espécies por uni
dade de amostra (hai 
- Volume x classes de diâmetros 
- Percentual do volume x classes de diâmetros 
- Número de árvores x classes de diâmetros 
- Percentual do número de árvores x classes de diâmetros 
..... Percentual do volume x classes de qualidade (comercialização) 

4.2.4.4 - ClassifiCação das espécies por aplicações e usos 

Em função da diversiflcação florística, uma classificação das espé
cies por aplicações e usos de suas madeiras tornou-se necessária 
(Tab. 4.V). Esta classificaçãb baseou-se em informações tomadas 
junto às indústrias madeireiras, a qual vem sendo atualizada periodi
camente. Não obstante, algumas indicações sobre usos de determi
nadas espécies são baseadas em extrapolação dos dados de outras 
conhecidas, devido à ausência de pesquisas tecnológicas que le
vem a um maior conhecimento das caracterlsticas ffsico-mecânicas 
da maioria das espécies. Os seguintes conceitos foram estabeleci
dos em função da utilização das diversas espécies: * Razoável; * * 
Bom; e * * * Excelente. 

4.2.4.4.1 - Classes de comercialização 

As espécies que ocorreram na área foram agrupadas em quatro 
classes de comercialização. 

Classe I - Madeiras com ampla aceitação no mercado externo. 
Classe 11 - Madeiras cuja comercialização alcança todo o mer

cado interno. Algumas já começaram a ser aceitas no mercado ex
terno, seja pelas suas características tecnológicas, seja pela pres
são da demanda, dada a dificuldade de se explotarem certas espé
cies cujas madeiras possuem cotação garantida no mercado exter
no. 

Classe 111 - Madeiras de mercado regional restrito. A maioria 
delas tem ampla aceitação em uma determinada região e é pratica
mente desconhecida em outras. 

Classe IV - Madeiras cujas espécies não possuem atualmente 
nenhuma cotação comercial em qualquer nível de mercado. Entre
tanto, acredita-se que poderiam ter boa cotação, não pela comer
cialização direta da madeira mas através de produtos derivados. 

4.2.4.4.2 - Classes de sanidade 

Alguns indivíduos, conquanto pertencendo às espécies de alta cota
ção comercial, não podem ter sua madeira beneficiada com o apro
veitamento exigido, devido aos danos em seu fuste. Desta maneira, 
estabeleceu-se uma classificaçã'o baseada na sanidade aparente. 

Classe I - Fuste bem configurado e sem defeitos aparentes, 
possibilitando a obtenção de toras de alta qualidade. 

Classe 11 - Fuste com leve tortuosidade, pequenos nós ou se· 
ção transversal elfptica, permitindo todavia obter toras retas e sa
dias. 

Classe 111 - Fuste com deformàção e tortuosidade, grandes 
nós, com baixo aproveitamento em serrarias. 

Classe IV - Fuste praticamente inaproveitável. 

4.2.4.4.3 - Classificação do potencial de madeira e produtos flo-
restais 

A diversificação de espécies de uma floresta, al~da à variabilidade 
de suas características físico-mecânicas, cria condições alternati
vas ao mercado no tocante ao uso dos produtos derivados de suas 
madeiras. Apesar disso, o que se constata é a quase ausência de 
uma classificação adequada de produtos florest<!iS. Na área da Fo
lha, notadamente na parte situada no Pará, não obstante o elevado 
número de serrarias (catalogadas pelo IBDF - Delegacia do Pará, 
existem cerca de cento e vinte e duas), menos de 5% podem ser 
considerados como de médio a grande porte (produção mensal ac;i
ma de 1 .000 m3). Acrescenta-se que a floresta (no caso a Floresta 
Ombrófila Aberta com cipó) funciona como mera fornecedora de 
matéria-prima, ou seja, existe apenas uma exploração seletiva, on
de somente poucas espécies de alta cotação comercial são retira
das. Não há uma linha de produção estabelecida pelas indústrias 
madeireiras capaz de absorver uma ponderável parcela da matéria
prima disponível. Sabe-se que atualmente existem determinados 
grupos de espécies, com características específicas para determi
nados produtos e que não são aproveitados. Veja-se o caso do 
"grupo Abiorana" (especialmente as espécies do gênero Pouteria) 
cujas madeiras, densas e com incrustações de sflica, são apropria
das para construções pesadas, postes, estruturas de casas e trapi
ches (no Suriname, já estão sendo aproveitadas com esta finalida
de). O "grupo Mata matá", representado principalmente pelo gêne
ro Eschweilera, apresenta as mesmas características, no tocante às 
suas madeiras, do grupo anterior. Há taml?ém as espécies do "gru
po Faveira", gêneros Vatairea e Parkia, cujas madeiras apresentam 
características apropriadas para obtenção de parquetes, móveis ba
ratos, assoalhos, tacos, postes e dormentes, sendo aproveitadas 
com estas finalidades. Em Santarém, o teste para produção de lam
bril, utilizando madeira de uma espécie do gênero Parkia (fava
bolacha). resultou satisfatório. Outras espécies do "grupo Breu" 
(gêneros Protium e Tetragastris). do "grupo Ta~i" (gêneros Esclero
bium e Tachigalia), do "grupo Envira" (gêneros X17opia e Duguetia) 
também são pouco aproveitadas. A confirmar todas estas conside
rações, as Figuras 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24 evidenciam que mais 
de 50% dos volumes estão relacionados com espécies classifica
das como sem cotação comercial ou comercializadas apenas no 
mercado regional restrito (Classes 111 e IV respectivamente), dando 
uma dimensão exata do baixo índice de aproveitamento das espé
cies florestais que ocorrem na área. 

TABELA 4 IV 
Intervalo de confiança dos volumes sem casca e com casca e número de árvores (ha) 

REGIÕES E FORMAÇÕES 
ÁREAS DE E VOL $/CASCA lm3/hal VOL C/CASCA (m3/ha) N. • ARVORES (hal 
TENSÃO CONTATOS 

Floresta Submontana 
Ombrófila c/dossel [64,065 "~" 112,509[ = 95% [60,462 "~" 11 8,96[ = 95% [4 7<~< 731 = 95% 
Densa emergente 

Floresta Submontana Ombrófila 
Aberta e/cipó [48,399 "~" 62,097) = 95% [52,649 "~" 66,347) = 96% [41<~< 49) = 95% •· 

Floresta 
Ombrófila/Fioresta [42,555 "~" 55,333) = 95% [46,320 "~" 69,098) = 95% [43<~< 53) = 95% 
Estacionai 

Contatos 
Savana/ Floresta 
ori'ii\rófila [25,297 "~" 50,627) = 95% [27 ,083 "~" 52.4131 = 95% [21<~< 461 = 95% 
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TABELA4.V 
Utilização da madeira por espécies 

PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 

ESPÉCIES 
o .. .. " g 
'2 .. .. .. ;; .. ~ o o o .. "o .. l: .. .. o , , , .. " .B o .t: :a; o, 

" " " , 
~ 

m m 
" ""m e 

'ª ~ E !! " " .. !: ~ .t: :?: a c. ,_ ! .f 6 .~ .n m 
§ :. & §$ LL :. .. o .. t= ,_ " <( > u w <( 

Abiorana 3 

Abiorana-~ranca 3 

Abiorana-cabo-de-machado 

Abiorana-cabeça-de-macaco 3 

Abiorana-carriola 4 

A~.rana-casca-doce .... 
Abiorana-casca grossa 

Abiorana-cutite 3 

Abiorana-da-vârzea 4 

Abiorana-guajará 3 

Abiorana-g~eva 4 
<<· 

Abiorana·olho·de·veado 3 

Abiorana-rosadinha 3 

Abtorana-vermelha 3 

Abiorana-ucuuba 3 

Açacurana 

Acapurana 2 

Acariquara 3 

Acariquarana 4 

Açoita-cavalo 4 

Algodoeiro 4 

Amanoé 4 

Amapé·doce 2 

Amaparana 3 

+pazinha 4 

AmarelAo 

Andiroba 

Andirobarana 

Andorinha 4 

Angelim ...... 
Angelim·amargoso 3 

Angelim·de·morcego 4 

Angelim·de·pedra 

Angelim·rajado ........... . ........ . 
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TABELA 4 V - C'lfllir<Jação 

PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
CONSTA 

OUTROS USOS NAVAL 

ESPÉCIES 
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Angico 

Angico·branco 

Angico-jacaré 3 

Araçá 4 

Ara pari 3 

Araracanga 

Araticum 

Axixâ 3 

Axuâ 4 

Barbatimão 4 

Barriguda 4 

Bordão de-velho 4 

Breu 3 

Breu-banco 3 

Breu-manga 3 

Breu-mescla 3 

Breu-preto 3 

Breu-sucuruba 3 

Breu-vermelho 3 

Buiuçu 

Burra-leiteira 4 

Caferana 4 

Cagaita 4 

C~u 4 

Canela-de-saracura 4 

Caneleira-do-campo 4 

Canjerana 4 

Capa-bode 4 

Capitão 4 

Capitiu 2 

Caqui 4 

Csqui-folha-grande 4 

Caqui-folha-miúda 4 

Carapanauba 3 

Carapanaúba-vermelha 4 
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TABELA4.V- CootlnuaçiiO 

PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
CONSTA 

OUTROS USOS NAVAL õ 
o<( 

ESPÉCIES 
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Cordeiro 3 

Caripé 3 

Caripé-seco 3 

Caripé-torrado 3 

Cariperana 3 

Carvoeiro 4 

Castanha-de-periquito 4 

Caucho 4 

Cauchorana 4 

Ca><inguba 4 

Caxuâ 4 

Cedro 

Cedro branco 

Cedro-rosa 2 

Cedrorana 3 ... 
Cega-mach~o 3 

Cernambi de-indio 4 

C~ceveiba 4 

Copaiba 

Cuiarana 

Cumaru * ••••• 

Cumarurana 2 

Cumati 4 

I 
Cupiuba 

Embiruçu 

... ... .. 
4 

3 Envira 

Envira-amarela 3 

Envira-ata 3 

Envira-biribá 3 

Envifa-branca 3 

Envira pimenta-de-macaco 3 

Envira-preta 3 

Envira surucucu 3 

Envira-taia 3 

Escorrega-macaco 
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TABELA 4. V - Continuação 
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PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
CONSTA 

OUTROS USOS NAVAL 

ESPÉCIES 
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Eugênia 4 

Faeira 

Falso-pau-jacaré 4 

Fava-arara 3 

Fava-benguê 3 

Fava-bolota 3 

Fava-de-espinho 4 

Fava-folha-fina 

Fava-roarimari 3 

Fava-orelha-de-negro 3 ..... 
Feijão-cru 4 

Faveira 3 

Figueira 4 

Freijó 

FreijO;branco 3 

Goiaba-de-anta 4 

Goiabarana 4 

Goiabeira 

Gonçalo-alves 

2 

Guatambu 3 

lmbaúba 4 

lmbauba-branca 4 

lmbaubão 4 

::···;.·.·.·.·. 

••••• 

lmbaubarana 

lngé 

4 

4 

lngé-branco 4 

lrÍgé-cipó 4 

lngarana 4 

lngé-vermelho 4 

lngaxixi 4 

lnharé 3 

lnharé-moreira 4 

I pé-amarelo •••••••••• * ••••••••••••• 

lpê-branco 
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TABELA4.V- Contiruaçi\0 

ESPtCIES 

Mamorana 

Mamorana-da-terra-flrme 

l'<tandiocao 

Mandioqueira 

Ma~dioqueira-azul 

I 

Mand~oqueira-branca 

Mandioq:ueira-rosa 

Mandioqueira-roxa 

Mangaba 

Mangaba-brava 

Mangabarana 

Mangara na 

MAo-de-vaca 

Maparajuba 

Mapatirana 

Miliranhoto 

Margonçalo 

Maria-~bre 

Maria-preta 

Marfim 

Marmelada-de-cachorro 

Marupé 

Matamatll 

Matamaté-branco 

Matamaté-vermelho 

Maytenus 

:Melancoillra 

Mogno 

Morécea-chocolate 

Morceguelra 

Moreira 

Morototó' 

Mu~catlara 
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TABELA 4 V - Contir.Jação 
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Muirapiranga-da-vârzea 

Muira~nga 

Muiratinga-da-vár:Zea 

Muõi'ilúba 3 

Muiravuvuia 3 

Muiraximbé 4 

Mulungu 4 

Munguba 3 

Murici 4 

Murici-bravo 4 

Murici-da-mata 4 

Murici-da-várzea 4 

Murici-orelha-de-veado 4 

Muricirana 4 

Muricizinho 4 

Murta 4 

Murta-preta 4 

Murupita 4 

MUNré 4 

Mutamba 4 

Mututi 3 

Mututi-da-vérzea 3 

Mututi-duro 3 

NO-de-porco 2 

Oi ti 4 

Olho-de-boi 4 

Pacarl 4 

Palnelra 4 

Paj,>ré 4 

Papa-terra 4 

Para par é 4 

Paricé 2 

Paricé-grande 4 

Paricarana 2 

Pari na ri 3 
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TABELA 4 V - Contill.lação 

õ PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
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Pariri 4 

Pau d'arco-do-campo 

Pau-d' &rco-roxo . . . . .. . . . . . . .......... . 
Pau-de-arara 4 

Pau-de- balsa 4 

Pau-de-bicho 4 

Pau-Jacaré 3 

Pau-marfim 

Pau-mulato 

2 

Pau-terra 4 

Pau-terra-folha-grande 4 

Pau-terra-folha-miúda 4 

Pau~rra-vermelho 4 

Pente-de-macaco 4 

Periquiteira 4 

Peroba ... . ••• .. 
... ... ... 

Peroba-rosa .. ... .. 
Pimenta-de-galinha 4 

Pimenta-de-macaco 4 

Pindalba 4 

Pinha-brava 4 

Piqui 

Piquié ... ···I 
Piquiarana . . . ... .. 
Piranheira 

Pitombarana 4 

Pracuubarana 4 

Pupunharana 3 

Purul 4 

Ouaruba 

Quaruba-cedro 

Quarubarana ..... 
Quarubatinga 3 
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TA BELA 4 V - Continuaçilo 
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Quina 4 

Rosada-brava 3 

Roxinho 

Saboeiro 3 

São-manoel 

Sapateira 4 

Sardinheira 4 

Seringueira 4 

Sete-capa 4 

Stela 4 

Sucupira 

Sl:cupira-amarela 

Sucupira-da-várzea 

Sucupira-do-campo 

Sucupira-preta 

Sucuuba 4 

Sumauma 

Tacacazeiro 4 

Taipoca 4 

Tamboril 4 

Tamanqueira 

Tamaquaré 

Tamaquaré-vermelho 2 

Tanimbuca 

Tanimbuca-amarela 

T animbuca-cinzeiro 

Tanimbuca-merindiba 

Taperebá 3 

Taperebarana 4 

Taquari 

Tatapiririca 3 

Tauá 

Tauari 

Tauari-cachimbo 
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TABELA 4. V - Conclusfto 

ESPÉCIES 

PRODUTOS ACABADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 
CONSTA 

OUTROS USOS NAVAL 

o 
~ ~ ~ " 

~ 

~ 
.. 

'O ~ ~ 
o "' ~ ~ ~ 

::: ~ " o o o "' 
'O ~ t: ~ " .. $ ~ "' 

.. -8~ !!! :;; 
o " 'O 'O 'O o o ~ " 

o o .<:: ~ c "' "' :;; o o. c o ~ ~ 
.. .. :<; """ o 'O .c. " ~ o {; c ~ .. .. 

t ;; ·.;; rJãi . .. " "' " .. !! .<:: c: ár~ § i!! <ii E Õ- .. " o !;; > c: õ ~ E o. le iõ g E o 1ij '5 > o() .0~ " >- e .. ,fl .. ~ o X " "' E 8:. ~ o 0.. §S u. .. 
"' 5 0.. u. .. ::!i >- .. 

0.. c: 0.. 
.'3. .:: " o u O"' iõ u 

~ 5 o >- > ~ o u u UJ < UJ ::!i 

ô 
J~ "'< UJ 

ON !f) 

~:J o 
-' -< :::J _,_ 

<U -' 
UJ ::o a: u 

o~ 
o 
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TfBxi 4 

jTaxi.branco 4 

Taxi-pitomba 4 

Taxi-preto 4 

Ta xi-vermelho 4 

Tento 3 

Tento-amarelo 3 

Tento-preto 3 

Timbó-pau 4 

Tinteiro 4 

Tinteiro-branco 4 

Tinteiro-vermelho 4 

Torém 4 

Trichi\ia 4 

Ucuuba-branca 

Ucuuba-preta 

Ucuuba-vermelha 

Ucuubarana 

Umiri 4 

Urucu-da-mata 4 

Urucurana 4 

Urucurana-branca 4 

Urucurana-dura 4 

Uxirana 

Verga-de-jabuti 2 

Vinhático ••• * * * *. 

Visgueiro 3 

( 1) Mercado externo; (2) Mercado interno; (3) Mercado regional; (4) Sem cotação Comercial {atualmente) 
• Razoável; • • Bom; • • • Excelente 

4 2 4.5 - Caracterização das formações e contatos 

4 2 4 5.1 - Floresta Ombrófila Densa Submontana com emergen-
tes 

A) Localização, extensão e acesso 

Esta formação não ocorre em áreas contínuas, observando-se sua 
maior concentração no extremo noroeste da Folha, localizando-se 
em menores proporções a nordeste da área. O acesso atual 
restringe-se ao sistema hidroviário, ainda assim com restrições, da
da a existência de alguns trechos encachoeirados. Há entretanto 
um projeto para construção da rodovia BR-235, que cortará a Folha 

transversalmente. A sua integração ao sistema hidroviário permitirá 
que se alcancem os locais onde se situa esta formação. Sua área de 
ocorrência é pouco expressiva quando comparada com a superfície 
total da Folha, atingindo cerca de 6.026 km 2 . 

B) Geologia, relevo e solos 

Ocupa terrenos pertencentes ao Pré-Cambriano (vide 
1 - Geologia) com dominância de relevo fortemente ondulado e 
mais raramente relevos residuais em forma de ~ristas (vide 
2 - Geomorfologia) A unidade pedológica de maior significação é 
o Podzólico (vide 3 - Pedologia) 
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FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONT ANA COM EMERGENTES 

Volume sem casca Numero de árvores Número de espécies 

''' =6o.o'/o 

Fig 4 21 - Percentual do volume das espécies por classes de qualidade 

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM CIPÓ 

Volume sem casca Número de árvores Número de espécies 

\V= 20,77% 
IV=25AO% 

Fig 4 22 - Percentual do volume das espécies por c:,asses de qualidade 

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL 

Vok,;me sem casca Numero de árvores Numero de espécies 

Fig 4 23 - Percentual do volume das espécies por classes de qualidade 
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CONTATO SAVANA/FLORESTA OMBRÓFILA 

11 ~22,90% 

Fig 4 24 - Percentual do volume das espécies por classes de qualidade 

C) Aspectos climáticos 

Situa-se em áreas pertencentes a um bioclima, cuja característica 
principal é a existência de dois períodos: um curto de estiagem e ou
tro úmido, muito acentuado É interessante salientar que embora to
da a área da Folha esteja dentro deste bioclima, há uma diminuição 
dos totais pluviométricos no sentido noroeste-sudeste. Paralela
mente há uma mudança nas características litológicas e pedológi
cas, cujos reflexos na vegetação são constatados através dos Con
tatos Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai, Savana/Floresta Om
brófila e Savana/Floresta Estacionai. 

D) Distribuição e ocorrência de espécies 

Os exemplares mais importantes nesta formação são freijó-branco 
e louro-preto, tanto sob o ponto de vista comercial como pelo volu
me por hectare, além de sua significativa ocorrência na área {70%-
80%). 

10-20% 

Abiorana-cutite 
Abiorana-guapeva 
Acapurana 
Angelim 
Angico-branco 
Araracanga 
Axixá 
Barriguda 
Breu-sucuruba 
Caqui-folha-miúda 
Caripé 
Caucho 
Cedro-rosa 
Cernambi-de-índio 
Fava-arara 
lmbaúba-branca 
Jenipapo 
João-mole 
Louro-abacate 
Mandioqueira-branca 

Mandioqueira-rosa 
Maparajuba 
Mapatirana 
Murici 
Pau-santo-do-cerrado 
Pau-de-bicho 
Pente-de-macaco 
Piquiá 
Seringueira 
Sucupira 
Sucupira-amarela 
Tamaquaré 
Taperebá 
Tatapiririca 
Tauari 
Tauari-cachimbo 
Tinteiro 
Tinteiro-branco 
Uxirana 

20-30% 
Abiorana-branca 

. Abiorana-rosadinha 
Acoit&-cavalo 
Amapá-doce 
Amarelão 
Angico-jacaré 
Breu-vermelho 
Copaíba 
Cumaru 
Cumarurana 
Envira-preta 
Guariúba 
lpê-amarelc 
ltaúba 
Louro-inhamuí 
Ma mora na 
Marupá 
Muiratinga 
Muiraúba 
Quaruba 
Quarubarana 
Saboeiro 
Ucuuba-vermelha 
Urucurana 

40-50% 

Cariperana 
lngá-cipó 

JQtobá 
Juá 
Paricá-grande 
Tanimbuca-amarela 
Torém 

50-60% 

Andirobarana 
Burra-leiteira 
Fava-orelha-de-negro 
lngá-branco 
M'amica-de-porca 
Mututi-duro 

70-80% 

Angelim-amargoso 
Freijó-branco 
lngá-xixica 
Louro-preto 
Mururé 

80-90% 

Breu-manga 
lnharé 

E) Distribuição dos volumes sem casca e com casca e número de ár
vores por classes de diâmetros e classes de qualidade {comercia
lização) 

O agrupamento dos volumes em classes de diâmetros é uma infor-
i mação necessári.a às indústrias madeireiras para que possam di

mensionar sua pfôdução em função também dos equipamentos de 
desdobro disponíveis. A concentração em classes de comercializa
ção é função dos diferentes níveis de mercado existentes atualmen
te para comercialização de madeiras (Tab. 4. VI e Fig 4.2 5) 

F) Distribuicão dos volumes sem casca e com casca, número de ár-
vores e ~úmero de espécies por amostra (ha). 

Fornecem indicacões sobre a variabilidade das estimativas destes 
parâmetros nas d.iferentes unidades de amostras. A Tabela 4.VII e a 
Figura 4.26 ilustram estas variações. 

G) Classificação do potencial de madeira 

A potencialidade de uma área florestal, considerando apenas o as
pecto madeireiro, é avaliada pela cotação comercial de suas espé
cies, sanidade aparente do fuste e agrupamento volumétrico em 
classes diamétricas, As informações a este respeito para a Floresta 
Ombrófila Densa com emergentes evidenciam um volume de 11 
m3/ha (Tab. 4.VIII), obtido a partir de árvores sadias e de espécies 
de alta cotação comercial, o que corresponde a mais de 1 0% do vo
lume encontrado. Considerando o atual nível de conhecimento tec
nológico da grande maioria das espécies existentes na área, este 
valor é significativo e viabiliza uma exploração racional, ressalvados 
os aspectos de ordem impeditiva relativos ao relevo · 

4.2.4 5.2 - Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó 

A) Localização, extensão e acesso 

É a formação mais significativa sob o ponto de vista de área ocupa
da, recobrindo uma superfície de 60.970 km 2 , em sua quase totali
dade dentro do Estado do Pará Ao sul tem seu limite definido pelo 
paralelo 1 O 0 20' e a leste pelo rio Araguaia. A acessibilidade à área 
ainda se restringe à BR-163 (Cuiabá-Santarém), interligando-se 
com a BR-080, de vez que o sistema hidroviário não oferece condi
ções de navegabilidade o ano todo, visto existirem nos períodos de 
menor precipitação alguns trechos encachoeirados nos rios que o 
compõem. Há atualmente um projeto de construção da BR-235 (vi
de 2 - Geomorfologia) a qual, quando concluída, cortará a área no 
sentido leste-oeste e facilitará sobremaneira a acessibilidade 

B) Geologia, relevo e solos 

Ocorre em áreas do Pré-Cambriano (vide 1 - Geologia) no Planalto 
Dissecado do Sul do Pará e Depressão Periférica do Sul do Pará (vi-
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TABELA 4 VI 
Floresta Ombr6fila Densa Submontana com emergentes 

Distribuição dos volumes sem casca e com casca e numero de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 

OUALIDAD~~-~··- ,:~.:::ÇÁO :::--:::: ,: . 0~:"''"~·::,-T-RO-S:-,:-:: -:,-.9-::-'~1<:<_1_0--------,-----
V e/casca 1,749 2,978 2,221 O ~91 1,836 0,807 2,077 ! 0,0 
N " árvores 2,143 1,857 1,000 C, 143 0,429 O, 143 0,286 i 0,0 

--------------------- 2,703 --1,500 ____ ---0~81_5 ____ 1,123 1,698 --;:254--r--1-,0-2-5--+-----

TOTAIS 
+ 110 

1,932 13,223 
2,081 14 240 
0,286 6,286 

f---
v s/ casca 1,51 o 
v e/casca 1,626 
N 0 árvores 2,143 

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

v s/ casca 8,006 
111 v e/casca 8 622 

N o flrvores 15,857 
------ ----- ----------

v s/ casca 3,407 
IV v e/casca 3,669 

N 0 árvores 5,143 
-------

v s/ casca 14,548 
Total v c/cusca 15,667 

N o árvore~ 25,286 
-------------

v s/ casca 17,468 
% v e/casca 1/,468 

N <'Hvores 42,043 

2,910 1,615 0,878 1,209 1,829 2,427 J 1,104 
2,286 0,857 0,286 0,286 0,429 0,286 O, 143 

-;;~ü51 ___ ---6-:so;--- 6,441 4.3o9- ~84--- --0-.-932 ___ 1- 1,448 

8,670 7,325 6,937 4,640 1,814 1,004~ 1,560 
10,000 4,857 3,000 1,286 0,429 0,143 0,143 

----- ---~- -------
2,135 1,846 0,899 0,0 0,0 
2,299 1,988 0,968 0,0 0,0 

16,520 
17,790 
16,714 

19,836 
19,836 
27,971 

O, 714 0,429 O, 143 0,0 0,0 
---------------- ------------ -------l----

17,652 
17,652 
14,489 

9,847 8 982 5 031 5,114 2,4 74 
14,604 9,673 5,418 5,508 2,664 
4,143 2,429 1,143 0,714 0,286 

-----f-------f---------- --
11,824 10,785 6,041 6,141 
11,824 10,785 6,041 6,141 
6,888 4,038 1 ,900 1 '188 

2,970 
2,970 
0,4 75 

TABELA 4 VIl 

1,067 13,694 
1,149 14,748 
O, 143 6,857 

3,067 40,740 
3,303 43,874 
0,286 36,000 

--~-~------
0,0 15,625 
0,0 16,827 
0,0 11,000 

6,066 83,283 
6,533 89,689 
0,714 60,143 

7,284 100,000 
7,284 100,000 
1,180 100,000 

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONT ANA COM EMERGENTES 
Floresta Ofl"'brófila Densa Submontanha com emergentes 

Oistrib~ição dos volumes sem casca e com casca, 
nur.~ero de ~irvores e numero de espécies por amostra (ha) 

45-

40 

35-

30 

15 

~o-

5-

30 40 50 

Percentual Uo v0lurnc 
scrn casca 

Volurne som casr.Ll 

70 80 

llasses de d1âmntros 

Po1centual do numero 
de árvores 

f\.umero de árvores 

90 100 110 r 110 

F1g 4 25 - Volun1o numero do c:írvows o p(Hcentual por classr;~; de d1flrnctrn:~ 

de 2 -- Geomortologia), onue as unidades pedológicas dor11111ill1tes 
são Solos Podzólicos e Litólicos (vide 3 - Pedologia) 

C) Aspectos clim8ticos 

A principal característica climática na área desta forn',acão foi a 
constatação de um períouo seco que varia de 30 a 90 di~s 
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NÚMERO VOLUME VOLUME NUMERO NUMERO 
DA S/CASCA C/CASCA DE DE 

AMOSTRA 1m31 1m3) ÁRVORES ESPÉCIES 

01 96,866 104,317 79 17 
02 104,645 112,695 70 30 
03 67,299 72,476 47 22 
04 38,997 41,997 37 23 
05 66,355 71 459 64 29 
06 73,142 78,768 59 31 
07 135,674 146,110 65 25 

Média 83,282 89,689 60 25 

D) Distribuição e ocorrência das espécies 

Não se constatou uma dominância absoluta de determinadas espé
cies A grande maioria delas ocorre entre 0%-10% das amostras O 
amarelão (Apu/e;a mo!aris) é a que apresenta maior destaque, com 
uma ocorrência entre 40%-50%, sem contudo apresentar uma pro
dutividade aceitável (volume superior a O, 5 m 3/ha) 

0-10% 
Abiorana-branca 
Abiorana-cabeça de-macaco 
Abiorana-cabo-ue-machado 
Abiorana-casca-grossa 
Abiorana-cutite 
Abiorana-guajará 
Abiorana-olho-de-veado 
Ahiorana-vermelha 
Açacurana 
Acariquara 
Açoita-cavalo 
Algodoeiro 
Amapá-doce 
Amaparana 
Amapazinho 
Andiroba 
Andorinha 
Angelim 
Angelim-amargoso 
Angelim-pedra 
Angelim-rajado 
Angico 

Angico-branco 
Áraçá 
Ara pari 
Araracanga 
Bordão-de-velho 
Breu-mescla 
Caferana 
Canjerana 
Capitão 
C aqui 
Caripé 
Car;pé-seco 
Caucho 
Cauchorana 
Caxinguba 
Caxuá 
Cedrorana 
Cernambi-de-índio 
Cumaru 
Cumarurana 
Embiruçu 
Envira 
Envira-amarela 
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FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA COM EMERGENTES 
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Méda 

2 
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o~---------,----------.----------,-----------,----------.----------,----------,----------, 

~ Q 
DESCRIÇÃO 

I V s/casca 
N ° árvores 

11 V s/çasca 
N ~:*rvores 

111 V s/casca 
N o árvores 

IV V s/casc-a 
N o árvores 

Totais V s/casca 
N ° árvores 

3 4 6 6 

Unidade de amostra 

Volume sem casca Número de árvores Número de espécies 

Fig 4 26 - Variação cio ~lume. ,;(;mero de ár,;;Qres e ~Lmero de espécies por unidade de ;~mostra (ha) 

TABELA.4.VIU. 
Floresta OmbrOflla Densa S~mori:bina com emergentes 

ClasslficaçAo do pótenclal de madaire 

CLAS$E SANIDADE 1 CLASSE SANIDADE 2 CLASSE SANIDADE 3 

30<9"<50 ,tl>50 30<111'<50 9J'>50 30<J!k50 ji1>50 

3.5080 7,4230 0,6410 1 1450 0,4370 -
3 5030 1,7730 0,7150 o 1630 o 5190 -
4.1550 8 8780 1.4490 1,9560 0,0530 0.3930 
3,9310 2. 7450 1,6730 0.5720 0.1430 0.1430 

6.9010 12 9960 6. 7890 7 3310 0,6529 0,3550 
11.3590 5,5280 10,7170 3,2870 1,2860 o 1430 

6 3930 8,5740 2.0930 0,4550 0.3390 -
5 5090 2,8590 2. 7170 o 1430 0,2860 -

20 9570 37,8710 10 9720 10.8870 1,4810 o. 7480 
24.3020 12 9050 15,8220 4,1650 2.2340 0.2860 

·.·. 

CLASSE SANIDADE 4 

30<~<50 )!{>50 

- -
- -
- -
- -
- 0,1700 

- o 1430 

- 0.1890 

- 0,1430 

- o 3590 

- 0.2860 

7 8 

TOTAIS 

30<Ji!l<50 }i >50 

4 5860 8 5680 
4.7370 1 9360 

5,6570 11 2270 
5 7470 3 4600 

14,3420 20 8520 
23 3620 9 1010 

8 8250 9 2180 
8 5120 3 1450 

33 4100 49,8650 
42 3580 17 6420 

* 1 - Fuste reto, bem C~nfigurado e sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando leves tortuosid~es; 3 - Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável 
* * I - Madeiras exportáveis·; 11 - Madeiras para o mercado interno; 111 - Madeiras para o merca·Cfu regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente) 

Envira-ata 
,Envira-biribá 
Envira-pimenta-de-macaco 
Escorrega-macaco 
Fava-arara 
Fava-benguê 
Fava-bolota 
Fava-folha-fina 
Faveira 
Freijó 
Gonçalo-alves 
Guariúba 

lmbaubão 
lngá 
lngá-branco 
I ngá-vermelho 
lngarana 
lnharé-moreira 
lpê-roxo 
ltaúba-amarela 
ltaubarana 
Jacarandá 
Jatereua 
Jenipapo 

Jutaf-mirim 
Jutaf-pororoca 
Lacrão 
Lacre 
Louro 
Louro-aritu 
Louro-bosta 
Louro-inhamuí 
Mamuí 
Mamoninha 
Mamorana 
Mandioqueira 

Mandióqueira-rosa 
Mandioqueira-roxa 
Mangabarana 
Mão-de-vaca 
Maparajuba 
Mapatirana 
Margonçalo 
Maria-preta 
Marfim 
Mata matá 
Mata matá-branco 
Matàmatá-vermelho 
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Melancieira 
Muiracatiara 
Muirajibóia 
Muirapiranga 
Muirapiranga-da-várzea 
Muiraliba 
Mui r avuvuia 
Muiraximbé 
Mulungu 
Munguba 
Murici 
Murici-da-mata 
Mututi 
Olho-de-boi 
Pajurá 
Paricá-grande 
Pau-santo de-cerrado 
Peroba 
Peroba-do-campo 
Pimenta-de-galinha 
Piquiá 
Piquiarana 
Pupunharana 
Quarubarana 
Quarubatinga 
Quina 
Saboeiro 
São-manoel 
Seringueira 
Stela 
Sucupira 
Sucupira-da-várzea 
Sucuuba 
Suma Irma 
Taipoca 
Tamaquaré 
Tamaquaré-vermelho 
Tamboril 
Tarurnã 
Tauari 
Taxi 
Taxi-branco 
Taxi-pitomba 
Ta xi-preto 
Timbó-pau 
Tinteiro 

Tinteiro-branco 
Tinteiro-vermelho 
Torém 
Ucuuba-branca 
Ucuubarana 
Ucuuba-vermelha 
Um i ri 
U rucurana-branca 

10-20% 

Abiorana-guapeva 
Abiorana-rosadinha 
Angico-jacaré 
Barriguda 
Breu-branco 
Capa bode 
Caripé-torrado 
Cedro-rosa 
Cuiarana 
Envira-branca 
Envira-preta 
Freijó-branco 
Jacaré 
Juá 
Louro-abacate 
Mamica-de-porca 
Marupá 
Mogno 
Morácea-chocolate 
Morototó 
Muiratinga 
Mururé 
Mututi-duro 
Quaruba-cedro 

20-30% 

Andirobarana 
Axixá 
Breu-vermelho 
Burra-leiteira 
Goiabarana 
lngá-cipó 
lnharé 
Jacareliba 
Louro-preto 

Pente-de-macaco lngá-xixica 

Pracuubarana lpê-amarelo 

Sucupira-amarela ltaúba 

Tanimbuca-amarela Para pará 

Tatapiririca 
40-50% Tauari-cachimbo 

Taxi-vermelho Amarelão 
Jatobá 

30-40% Urucurana 

Breu-manga 
50-60% Breu-sucuruba 

Copaíba Cariperana 

E) Distribuição dos volumes sem casa e com casca e nlimero de ár
vores por classes de diâmetros e classes de qualidade (comercia
lização) 

A maior concentracão volumétrica está situada na Classe 111 de co
mercialização (20 ~3/ha). não sendo entretanto desprezlvel o volu
me da Classe 11, correspondente a 1 5 m 3 /ha Como era de se espe
rar a Classe I apresenta a menor concentração volumétrica, equiva
lente a 15% do volume médio por unidade de área, o que em valor 
absoluto significa 8,4 m 3 /ha (Tab. 4 IX e Fig. 4 27) 

F) Distribuição dos volumes sem casca e com casca, número de ár
vores e número de espécies por amostra (ha) 

A Tabela 4.X e a Figura 4 28 refletem a variabilidade destas estima
tivas nas diferentes unidades de amostras 

G) Classificação do potencial de madeira 

Através da Tabela 4 XI percebe-se que o potencial volumétrico 
mais expressivo de árvores sadias (Sanidade!) está relacionado ao 
mercado interno (Qualidade 11), correspondendo a 27% do volume 
médio estimado 

4.2.4.5.3 -- Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

A) Localização, extensão e acesso 

Este contato está representado mais expressivamente no quadran
te sudoeste da Folha, margem direita do rio Xingu. O acesso à área 
tanto pode ser feito por rodovia, através da BR-080, como por hi
drovia, embora com certas restrições pelo rio Xingu 

TABELA 4 IX 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó 

Distribuiçêo dos volumes sem casca e com casca e n\::.mero de árvores por classes de C:~êmetros o classes de qualidade (com':!rcialização) 

--
CLASSES DE DIÂMETROS lcml 

QUALIDADE DESCRI CÃO 1---,--- TOTAIS 
30-40 40-50 50-60 60 70 70-80 80-90 90-100 100-110 +110 

V s/casca 2 508 2 033 1 1419 0,498 o 400 o 517 0,456 o 144 o 4 78 8 453 

I V e/casca 2 701 2 189 1 528 0,636 o 431 o 556 0.491 o 155 o 515 9 103 
N o árvores 4,165 1 866 o 794 O, 196 o 124 o 103 o 062 o 021 o 041 I 371 

-----------
V s/casca 1 791 2 621 2 865 2 480 2 080 o 891 o 745 o 855 o 889 15 216 

11 V e/casca 1,n9 2 823 3 086 2 6 71 2 239 o 959 0,802 o 921 o 958 16 387 

N o árvores 3,124 2 464 1 670 o 969 o 577 o 237 o 134 o 093 o 103 9 3 71 
--- ----r--------- ----- -------- -r-------

V s/casca 4,505 3 221 2 796 2 838 2 603 1 496 o 809 1 125 o 711 20 104 
111 V e/casca 4 851 3,469 3 011 3 056 2 803 1 611 o 871 1 211 o 766 21 (-)!)0 

N ° árvores 9 196 3 423 1 825 1 1 [=i5 o 680 o 289 o 134 o 113 o 062 16 876 
----~~-c----- ---------- ----------

V s/casca 3,257 2,985 2 452 o 939 () 979 o 406 o 176 00 o :l32 11 4 75 

IV V e/casca 3 508 3 214 2 640 1 011 1,054 o 437 o 135 0,0 o 257 1 2 358 
N o árvores 6,165 3,093 1 433 o 371 0,258 0,082 o 021 00 o 031 11 454 

------ ------.-.----- -- -----r------- ---- r-----
V s/c;,sca 12 061 10,860 9 532 6 755 6,062 3 309 2,135 2 124 2 410 f)5 248 

1 otal V c/cãsca 12,988 11 695 10,266 7,2 75 6,258 3 564 2 299 2 287 2 595 59 498 
N. 0 árvores 22 649 10,845 5 722 2,691 1 639 o 711 o 351 o 22 7 o 237 45 012 

--------- ----------~ --
V s/casca 21,830 19 657 17,254 1 2,227 10,972 5 989 3 864 3 845 4 362 100 00 

% V e/casca 21,830 19 657 17 254 12 2 27 10 972 5 989 3 864 3 845 4 362 1(10 00 
N. o árvores 50,252 24 062 12 692 5 970 3 637 1 518 0,778 o 503 o 526 100 00 

---- '----------
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sem casca de árvores 
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Classes de diâmetros 

Fig 4 27 - Volume , número de árvores e percentual por classes de diâmetros 

TABELA 4 X 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó 

Distribuição dos volumes sem casca e com casca, 
numero de árvores e numero de espécies por amostra (ha) 

NUMERQ VOLUME VOLUME NÚMERO NÚMERO 
DA S/CASCA C/CASCA DE DE 

AMOSTRA 1m3) 1m3) ÁRVORES ESPÉCIES 

08 11 917 1 2 834 t3 10 
09 46 413 49 983 49 21 
10 40 497 43 613 44 15 
11 56 087 60 401 53 21 
12 52 219 56 236 37 16 
13 55 530 59 802 37 18 
14 37 855 40 766 41 24 
15 70 901 76.355 46 20 
16 57 928 62 384 60 20 
17 83 939 90 396 51 19 
18 8 679 9 346 8 a• 
19 28 057 30 216 27 21 
20 11 649 12 546 15 11 
21 65 241 70 260 39 25 
22 73 086 78 708 55 16 
23 114 921 123 761 60 19 
24 100 154 107 858 55 19 
25 81 103 87 342 79 19 
26 49 669 53 490 54 13 
27 32 732 35 249 33 21 
28 99 735 107 407 48 26 
29 39.633 42 681 31 15 
30 18 115 19 508 18 12 
31 55 679 59 962 49 18 
32 163 186 175 739 64 23 
33 174 937 188 394 82 29 

TABELA 4 X - Conclusão 

NÚMERO VOLUME VOLUME NUMERO NUMERO 
DA S/CASCA C/CASCA DE DE 

AMOSTRA 1m3) (m3J ÁRVORES ESPÉCIES 

34 120 564 129 838 59 22 

35 20 441 22 014 28 9 

36 32 628 35 138 45 19 

37 31 469 33.890 38 16 

38 57 782 62 227 46 26 

39 40 120 43 206 43 22 

40 62.166 66 948 39 23 
41 68 039 73 273 47 25 

42 66 322 71 423 42 19 
43 51 990 55 989 48 29 

44 63 926 68 844 53 29 
45 69 011 74 320 56 24 
46 81.853 88 150 52 20 
47 25 653 27 626 31 12 
48 41 604 44 804 36 17 

49 74 367 80 087 58 17 
50 37 102 39 956 37 14 
51 38 899 41 891 48 22 
52 53 514 57 630 36 21 

53 70 967 76 426 62 26 
54 23 758 25 585 19 11 

55 45 791 49 313 32 17 

56 54 299 58 476 55 28 

57 27 767 29 903 44 11 

58 56 238 60 564 48 21 

59 70 866 76 317 59 16 

60 55 150 59 392 42 21 

61 24 004 25 851 25 11 

62 15 216 16 387 19 13 

63 49 081 52 856 31 20 

64 21 506 23 161 120 26 

65 35 107 37 807 41 22 

66 9 706 10 453 13 8 

67 20 386 21, 954 22 13 

68 67 943 73 169 56 23 

69 26 881 28 949 35 12 

70 86 691 93 359 60 17 

71 27 220 29 314 29 15 

72 29 751 32 040 46 18 

73 164 095 176 718 65 18 

74 123 706 133 222 65 24 

75 42 088 45 325 58 16 

76 37 318 40 188 46 19 

77 84 201 90 67.8 61 19 

78 40 257 43 354 33 17 

79 39 436 42 470 51 12 

80 45 700 49 215 50 20 

81 58 360 62 850 69 16 

82 47 350 50 992 35 16 

83 19 020 20 483 21 10 

84 13 571 14 615 24 10 

85 4 185 4 506 8 4 

86 27 025 29 104 78 30 

87 22 840 24 597 32 10 

88 59 132 63 681 43 16 

89 11 029 11 877 10 9 

90 90 786 97 770 89 22 

91 67 236 72 408 57 22 

92 50 602 54 495 71 20 

93 64 906 69 899 25 9 
94 122 695 132 134 67 19 
95 140 589 151 404 68 18 
96 60 998 65 690 40 17 
97 51 004 54 927 53 17 
98 71 708 77 224 63 24 
99 58 449 62 945 52 23 
100 48 920 52 683 38 20 
101 76 220 82 083 56 24 
102 32 691 35 206 32 17 
103 73 014 78 630 39 19 
104 24 377 26 252 27 16 

Média 55 248 59 498 45 18 

B) Geologia, relevo e solos 

Situa-se em te1renos do Terciário (vide 1 - Geologia) no Planalto 
dos Parecis e parte da serra do Roncador (vide 2 - Geomorfologia). 

'tendo como unidade pedológica dominante o Podzólico Vermelho
Amarelo (vide 3 - Pedologia). 

C) Aspectos climáticos 

A existência deste contato é reflexo de uma interação de diversos 
fatores como a diminuição dos totais pluviométricos, um periodo 
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Unidade de amostra 

Número de árvores Volume sem casca número de espécies 

Fig 4 28 - Variação do volume, numero de árvores e numero de espécies por unidade de amostra (ha) 

CLASSE SANIDADE 1 
DESCRIÇÃO 

30<jt<50 9)>50 

V s/casca 2,7250 3,271 o 
N ° árvores 3 2340 1,0380 

V s/casca 2,9750 12,2430 
N ° árvores 3 6480 3,5410 

V s/casca 4,2010 8 2790 
N ° árvores 6 8070 2,9300 

V s/casca 2,6950 3,3340 
N o arvores 3,9540 1,0460 

V s/c<Jsca 12,5960 27,1270 
N ° árvores 17,6430 8,5550 

TABELA 4 XI 
Floresta Ornbrófila Aberta Submontana corn cipó 

Classificação do potencial de madeira 

CLASSE SANIDADE 2 CLASSE SANIDADE 3 

30<~<50 \i>50 30<yk50 li>50 

1,3550 0,5990 0,3950 O, 1710 
2,1370 0,2880 0,6460 0,060 

1,2330 1,9580 0,2690 O, 1950 
1,5950 0,8500 o 3920 O, 1010 

3,1780 1,1400 o 7420 O, 1290 
4,9010 0,6250 1,5000 0,1010 

16770 O, 7360 0,5460 o 2920 
2,6850 0,3660 0,9780 O, 1430 

7 4430 4,4330 1,9520 o 7870 
11,3180 2,1290 3,5160 o 4050 

CLASSE SANIDADE 4 

30<f/J<50 .0>50 

0,0480 o 1260 
O, 1140 0,0820 

o 0430 o 0190 
0,0810 o 0200 

O, 1680 -

o 3360 -

o 4640 o 0420 
o 7600 0,0410 

0,7230 o 1870 
1 2910 O, 1430 

80 100 

TOTAIS 

30<f/J<50 .0>50 

4 5230 4 1670 
6 1310 1 4680 

4 5200 14 4150 
5 7160 4 5120 

8 2890 9 5480 
13,5440 3 6560 

5 3820 4 4040 
8 3770 1 5960 

2 2 7140 32 5340 
33 7680 11 2270 

~ 1 Fustc reto, confinurado e sern defeitos; 2 Fuste reto apresentando leves tortuos1dades; 3 - Fustes com deformações nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitávcl 
.. 

4 I - Madei~:~s exporttweis; 11 - Madeiras para o mercado interno; 111 - Madeiras para o 1nercmio regional; IV - Madeiras sem cotacJo (atualmente) 

seco um pouco mais alongado 
ciário com o consequente 
Vermelho-Amarelo 

e uma mudança litológiça para o Ter
aparecimento do solo Latossolo 

D) Distribuição e ocorrência de espécies 

A espécie que apresentou maior ocorrência foi breu-sucuruba (apa
recendo em mais de 90% das amostras) Do ponto de vista de im
portância comercial, registra-se a significativa ocorrência do louro
preto (em mais de 80% das amostras) Esta importância é acentua
da pelo volume de madeira desta espécie (5,63 m3/ha). 
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0-10% 

Abiorana-casca-doce 
Abiorana-casca-grossa 
Abiorana-vermelha 
Acariquara 
Angelim-pedra 
Angelim-rajado 
Axixá 
Breu-preto 
Breu-vermelho 

Canjerana 
Cardeiro 
Caripé 
Cariperana 
Caxinguba 
Cumaru 
Cumarurana 
C uma tê 
Cupiúba 
Envira-pindaíba 
Envira-surucucu 

104 

Média 



F a eira 
Fava-marimari 
Freijó-branco 
lngá-chato 
lnharé · 
ltaúba 
Jacareúba 
Jatobá 
João-mole 
Juá 
Jutai-mirim 
Lacre 
Louro-abacate 
Louro-bosta 
Macacaúba 
Mangara na 
Maparajuba 
Marupá 
Mata matá 
Moreira 
Muirapiranga 
Muiravuvuia 
Muiraximbé 
Murici 
Murucirana 
Mururé 
Nó-de-porco 
Paricarana 
Pari ri 
Pau-d' arco-amarelo 
Pau-de-bicho 
Pau-jacaré 
Pau-marfim 
Peroba 
Peroba-branca 
Piquiá 
Rosada-brava 
Roxinho 
Ta xi-branco 
Ta xi-vermelho 
Tento 
Tento-amar~lo 
Tento-preto 
Tinteiro 
U rucu-da-mata 
U rucurana-dura 
Verga-de-jabuti 

10-20% 

Abiorana-branca 
Abiorana-cutite 
Abiorana-seca 
Abiorana-ucuuba 
Açoita-cavalo 
Andirobarana 
Araracanga 
Breu-manga 
Cuiarana 
Fava-bolota 
Fava-folha-fina 
Fava-orelha-de-negro 
Freijó 
Goiaba-de-anta 
Goiabinha 
lngá-vermelho 
lngá-xixica 
Louro-capitiú 
Mamorana 
Mandioqueira 
Margonçalo 
Pajurá 
Pente-de-macaco 
Pitombarana 
Quarubatinga 
Saboeiro 
Tamaquaré 

20-30% 

Envira-cana 
Envira-preta 
Juta i-pororoca 
Mangabarana 
Morácea-chocolate 
Morcegueira 
Morototó 
Muiraúba 
Sucupira-preta 
Tatapiririca 

30-40% 

Amarelão 
Caripé-torrado 
Macucu 
Muiratinga 

Murta 
Umiri 

40-50% 

Copaiba 
Urucurana 
Uxirana 

50-60% 

Louro-amarelo 
Sucupira-amarela 
Tanimbuca-amarela 

60-70% 

Abiorana-rosadinha 
Breu-branco 
Louro-prata 
Quaruba-cedro 

80-90% 

Louro-preto 

90-100% 

Breu-sucuruba 

E) Distribuição dos volumes sem casca e com casca e número de ár
vores por classes de diâmetros e classes de qualidade (comercia
lização) 

As espécies de mercado regional restrito (Classe 111 de Comercializa
ção) foram as que apresentavam volumes mais expressivos. Ases
pécies de Classe I (Exportação). ao contrário do que comumente 
ocorre, apresentaram um volume relativamente expressivo, corres
pendendo a pouco mais de 20% do volume total por unidade de 
área. As menores classes de diâmetros (entre 30-40 em e 40-50 
em) concentram as porções mais significativas do volume total por 
unidade de área (Tab. 4 XII e Fig. 4.29). 

F) Distribuicão dos volumes sem casca e com casca, número de ár
vores e ~úmero de espécies por amostra (ha) 

As diferenciacões destas estimativas nas unidades de amostras são 
ilustradas pel~ Tabela 4.XIII e Figura 4.30. 

G) Classificação do potencial de madeira 

É bastante significativo o volume de árvores sadias (Sanidade I) per
tencentes à Classe I de Comercialização, notadamente nas classes 
dia métricas entre 30-50 em, evidenciando a existência de exempla
res em fase de desenvolvimento (Tab. 4.XIV). 

4 2.4.5 4 - Contato Savana/Floresta Ombrófila 

A) Localização, extensão e acesso 

Embora ocorra dispersa em praticamente toda a área, alcança sua 
maior expressão no quadrante sudoeste da Folha, ocupando uma 
superfície total de 29.808 km 2 • A acessibilidade é facilitada pela 

TABELA 4.XII 
Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai .. 

DistribuiçAo dos volumes sem casca e com casca e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade (~omercialização) 

CLASSES DE DIÂMETROS (cml 
QUALIDADE DESCRIÇÃO TOTAIS 

30·40 40-50 50·60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 +110 
----

V s/casca 4,785 3,297 1,663 0,630 o 388 0,361 0,000 Q 209 0,226 11 559 
I V e/casca 5,153 3,551 1,791 0,678 0.418 0,389 0,000 0,225 o 243 12 448 

N ° árvores 8,152 3,4'i5 1,182 0,242 O, 121 0,061 0,000 0,030 o 030 13 273 

V sfcasca 2,964 2,044 1,459 1 908 1.449 0,860 0,386 0,000 0,429 11 499 
11 V e/casca 3,192 2,201 1 571 2 055 1,561 o 926 0.415 o 000 0.462 12 383 

N. 0 árvçres 5,091 2,061 1,000 0,879 o 485 0,212 0,091 0,000 0,061 9 879 

V s/casca 4,884 4 135 2,976 1 400 2,621 1,022 0.477 0,362 0,975 18,862 
111 V. e/casca 5,260 4.~53 3,205 1,508 2,834 1,000 0,514 0,390 1 049 20 313 

N ° árvores 8,303 4,424 1,939 0,667 0,848 0,242 0,091 0,061 O, 121 16 697 

V S/casca 2.682 2,050 1,300 0,486 O, 193 0,103 0,211 0,000 o 000 7 025 
IV V. C/casca 2,889 2,208 1,400 0,523 0.208 0,011 0,227 0,000 o 000 7 565 

N ° árvores 4,818 2 242 0,788 O, 182 0,061 0,030 0,030 0,000 0,000 8 152 

V s/casca 15,316 11,526 7,398 4,424 4 661 2,346 1 074 0,571 1,629 48 944 
Total V. clcasca 16.494 12.413 7,967 4,764 5,020 2,526 1 156 0,615 1.754 52 709 

N ° árvores 26,364 12,182 4,909 1,970 1,515 0,545 0,212 0,091 0,212 48 000 

V s/casca 31,292 23 549 15,115 9 038 9 524 4 793 2 194 1 167 3,328 100,000 
% V e/casca 31,292 23,549 15,115 9 038 9,524 4,793 2.194 1 167 3,328 100 000 

N ° árvores 54,924 25,379 10,227 4,104 3 157 1,136 0.442 o 189 o 442 100 000 

VEGET AÇÃ0/449 



I 

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA I FLORESTA ESTACIONAL 

55 

50 

45 

40 

35 

el 
~ 
~ 

30 

o 
I!; 
E 
i! 
" 25 
i" 
-3 
> 

20 

15 

10 

30 40 50 

Percentual do volume 
sem casca 

Volume sem casca 

50 70 80 

Classes de diâmetros 

Percentual do número 
de árvores 

Número de árvores 

90 100 110 +110 

Fig 4 29 - VÜiiime. número de árvores e percentual por C'o&sses de diâmetros 

existência de um sistema viário, representado principalmente pela 
BR-080. 

B) Geologia, relevo e solos 

Ocupa terrenos pertencentes ao Pré-Cambriano no norte e Terciário 
ao sul (vide 1 - Geologia). ocorrendo principalmente no interflúvio 
Xingu-Araguaia (vide 2 - Geomorfologia); Solos Litólícos ou 
Areniticos são as unidades pedológicas dominantes (vide 3 - Pedologia). 

C) Aspectos climáticos 

O aparecimento deste contato é reflexo de modificacões climáticas 
que se processam quando se passa da Zona Equato~ial para a Zona 
Tropical 

D) Distribuição e ocorrência de espécies 

A grande maioria está concentrada em poucas amostras. De valor 
comercial, apenas pau-d'arco-amarelo e parapará apresentam me
lhor distribuição, aparecendo em 50% da área amostrada 

0-10% 

Abiorana-branca 
Abiorana-casca-grossa 
abiorana-cutite 
Acariquarana 
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Açoita-cavalo 
Algodoeiro 
Amapazinho 
Angelim-pedra 
Angico-jacaré 
Ara pari 

TABELA 4 XIII 
Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

Distribuição dos volumes sem casca e com casca. numero de árvores e numero de 
espéeies por amostra lha) 

NUMERO 
DA 

AMOSTRA 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

Média 

Araracanga 
Axixá 
Breu-mescla 
Breu-preto 
Burra-leiteira 
Capa-bode 

VOLUME 
S/CASCA 

1m3) 

35,728 
75,417 
33.952 
39,128 
23 112 
28,084 
28 409 
27 499 
84 252 
49 808 
67,906 
61.088 
48.842 
48,127 
41,573 
30,337 
49.435 
42,953 
52,938 
39 976 
57 778 
18 975 
44 371 
54 065 
55,471 
33 691 
87 639 
60 924 
55,772 
87 006 
59 016 
58 862 
33 039 
48 944 

C aqui-folha-grande 
Caqui-folha-miúda 
Caripé 
Caxinguba 
Cedro 
Cedro-branco 
Cuiarana 
Cumarurana 
Envira-pindafba 
Envira-vermelha 
Faeira 
Fava-atanã 
Fava-folha-fina 
Fava-orelha-de-negro 
Freijó-branco 
lngarana 
lnharé-moreira 
Jeniparana 
Juta f-pororoca 
Louro-cravo 
Margonçalo 
Mogno 
Morototó 
Muirapiranga 
Muirapiranga-da-várzea 
Muiratinga 
Muiraximbé 
Mututi-duro 
Olho-de-boi 
Periquiteira 
Peroba-rosa 
Piquiarana 

VOLUME 
CICASCA 

1m3! 

38.4 76 
81 218 
36 564 
42,137 
24.890 
30,244 
30 409 
29 614 
90,733 
53,639 
73,130 
65 788 
52,599 
51.82~ 

44,771 
32.670 
53 238 
46,257 
57 010 
43 051 
62 223 
20 435 
47 784 
58.224 
59 738 
36.283 
94 380 
65 611 
60 062 
93,699 
63,555 
63 390 
35,580 
52 709 

NUMERO NUMERO 
DE DE 

ÁRVORES ESPÉCIES 

32 
36 
32 
39 
33 
31 
36 
34 
57 
44 
52 
67 
59 
53 
39 
33 
55 
50 
54 
43 
65 
25 
50 
41 
60 
46 
60 
62 
48 
95 
72 
57 
24 
48 

Pracuubarana 
Quaruba-cedro 
Saboeiro 

19 
17 
17 
17 
14 
15 
16 
16 
26 
13 
15 
16 
17 
16 
24 
11 
19 
20 
18 
16 
28 
11 
24 
21 
28 
28 
16 
30 
23 
22 
30 
26 
15 
2o 

Sete-capa 
Sucupira-da-várzea 
Sucuuba 
Tamaquaré-vermelho 
Taperebarana 
Tarumã 
Tauari-cachimbo 
Tento-amarelo 
Timbó-pau 
Tinteiro 
Ucuuba-branca 
Ucuuba-preta 
Verga-de-jabuti 

10-20% 

Abiorana-seca 
Breu-branco 
Breu-sucuruba 
Breu-vermelho 
Caripé-torrado 
Envira-cana 
Envira-preta 
lngá-cipó 
lnharé 
Jacareúba 
Jutaí-mirim 
Louro, preto 
Mamorana 
Mandioqueira-azul 
Maparajuba 
Marupá 
Mututi-da-várzea 
Piquiá 
Ta xi-branco 
Ta xi-vermelho 
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Abiorana-rosadinha 
Amaparana 
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Goiabarana 
ltaúba-preta 
Louro-abacate 
Matamatá-vermelho 
Taperebá 
Tatapiririca 
Um i ri 

30-40% 

Abiorana-vermelha 
Copaíba 
lngá-xixica 
Morácea-chocolate 
Tamanqueira 
Urucurana 

CONTA TO FLORESTA OMBRÓFILAIFLOREST A ESTACIONA L 

40-50% 
Parapará 
Pau-d' arco-amarelo 
Pau-jacaré 
50-60% 
Cariperana 
Jatobá 

0~-,---------------,--------------.--------------,--------~-----.--------------,--------------,-------, 
105 

o ~ 
I 

li 

111 

IV 

Totais 

110 115 120 125 130 

Unidade de amostra 

Vdume sem casca Numero de árvores Número de espécies 

Fig 4 30 - Variação do volume número de árvores e número de espécies por unidade de amostra (ha) 

DESCRICÃO 

V s/casca 
N o árvores 

V s/casca 
N ° árvores 

V. s/casca 
N ° árvores 

V s/casca 
N o árvores 

V s/casCa 
N o árvores 

TABELA 4 XIV 
Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Es~cional 

Classificação do potencial de macb;ira 

CLASSE SANIDADE 1 CLASSE SANIDADE 2 CLASSE SANIDADE 3 

30<Jl'<50 %>50 30<JJ<50 ft>50 30<9'<50 .-0'>50 

4,974 2,395 2.663 0,765 0,373 O, 180 
6 969 1,118 3.938 0,332 0,606 O, 121 

2 787 5 032 1.659 1 '150 0,832 0,319 
4 091 1,908 2,363 0,513 0,725 0.151 

5.368 7,099 2,835 1,383 0,665 0,335 
7,483 3,117 3,968 0,635 0,965 0.150 

2.045 1,424 1,670 0.4770 O, 7520 -
2.966 0,6630 2,389 0,271 o 1.3330 -

15.174 15,950 8,8270 3, 7750 2,6220 0,8340 
21,509 6,8060 12 658 1,7510 3,629 0.4220 

CLASSE SANIDADE 4 

30<.0'<50 ,Í>50 

0,021 0,096 
0,030 0,061 

0,075 0,641 
0,090 0,211 

0.069 -
0,120 -

0,2770 0,1950 
0,3940 0,1210 

0.4420 0,9320 
0.634 0,3930 

135 137 

TOTAIS 

30<» <50 1/S >50 

8,031 3,436 
11,543 1,632 

5,353 7.142 
7,269 2. 783 

8,937 8,817 
12,536 3,902 

4, 7440 2,0960 
7,082 1.0550 

27,065 21.491 
38.430 9,3720 

• 1 - Fuste reto, bem configurado e sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando. leves tortuosidades; 3 - Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável 
* * I - Madeiras exportáveis; 11 - Madeiras para o mercado interno; 111 - Made~ para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente) 
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E) Distribuição dos volumes sem casca e com casca e número de ár
vores por classes de diâmetros e classes de qualidade (comercia
lização) 

Como geralmente ocorre, a maior concentração de volume está si
tuada na Classe 111 de Comercialização Por outro lado, a classe dia
métrica entre 30 em e 50 em é a que apresenta os volumes mais 
expressivos (Tab. 4.XV e Fig. 4.31 ). 

F) Distribuição dos volumes sem casca e com casca, número de ár-
vores e número de espécies oor amostra (ha) 

Mostram a variação desta estimativa e são ilustradas pela Tabela 
4.XVI e Figura 4.32. 
G) Classificação do potencial de madeira 
É pouco significativo o volume de árvores sadias (Sanidade 1), per
tencente a espécies tradicionalmente exportadas (Classe 1). Entre-

TABELA4.XV 

!l 
l 
" "O 

o 
i!; 
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QUALIDADE 

I 

11 

111 

IV 

Total 

% 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Contato Savana/Floresta Ombrófila 
Distribuição dos volumes sem casca e com casca e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 

DESCRIÇÃO 
30-40 40-50 50-60 

V. s/casca 1 !186 1 689 o 855 
V e/casca 2 138 1 819 o 921 
N. o árvores 3 714 1 905 o 714 

V s/casca 0.929 o 888 1 542 
V. e/casca 1 oOO o 957 1 661 
N o átvores 1 6t9 0.952 0.952 

V s/casca 3 771 2 786 1.490 
V e/casca 4 061 3 000 1 605 
No árvores 7 524 3.048 1.000 

V s/casca 2 240 2 042 1 113 
V e/casca 2.412 2 199 1.199 
N o árvores 4 524 2 190 o 857 

V s/casca 8 925 7.405 5 001 
V e/casca 9 611 7.975 5 386 
N o árvores 17 381 8 095 3 524 

V s/casca 24 181 20 063 13 550 
V. e/casca 24 181 20 063 13 550 
N o árvores 51 336 23.910 10 408 

CONTATO SAVANA I FLORESTA OMBRÓFILA 

Percentual do volume PercentU~SI. do número 
sem casca de';~vores 

Volume sem casca Número de árvores 

9 
Classes de diâmetros 

CLASSES DE DIÂMETROS lcml 

60-70 

0.705 
0.759 
o 571 

1 125 
1 211 
o 476 

1.597 
1 720 
o 810 

o 466 
o 502 
o 190 

3 893 
4 192 
2.048 

10 547 
10 547 

6 048 

TOTAIS 
70-80 80-90 90-100 100-110 + 110 

0.517 00 00 00 00 5 751 
0.557 0.0 0.0 00 00 6 194 
o 190 00 00 00 0.0 7 095 

2 025 1 157 o 407 0.378 00 8 451 
2 181 1 246 o 438 o 407 00 9 101 
o 619 o 286 o 095 o 048 0.0 5 048 

1 256 o 833 1 548 o 899 o 8-36 15.016 
1 353 o 897 1 667 o 968 o 900 16 171 
0.429 o 190 o 286 o 143 o 095 13 524 

o 463 o 232 o 222 00 o 913 7 691 
o 498 o 250 o 239 0.0 0.984 8 282 
o 190 o 048 0.048 00 o 143 8 190 

-
4.261 2.221 2 176 1 278 1.749 36 909 
4 589 2 392 2 344 1.376 1 884 39 749 
1 429 o 524 0.429 o 190 o 238 33 857 

11 544 6 019 5 897 3 461 4 739 100.000 
11 544 6 019 5 897 3 461 4.739 100 000 

4 219 1 547 1.266 o 563 o 703 100 000 

TABELA 4 XVI 
Contato Savana/Floresta Or:nbrófila 

Distribuição dos volumes sem casca e com casca;:~úmero cté:~rvores e número de 
espécies por amostra it;Íl} 

NÚMERO VOLUME VOLUME NÚMERO NÚMERO 
DA S/CASCA C/CASCA DE DE 

AMOSTRA 1m3 I (m31 ÁRVORES ESPÉCIES 

138 9 876 10 636 18 10 
139 9 022 9 716 17 7 
140 22 776 24 527 27 13 
141 18 238 19 641 32 16 
142 30 005 32 314 28 16 
143 31 734 34 175 32 19 
144 34 415 37 062 28 16 
145 34 792 37 468 24 19 
146 70 427 75 844 49 24 
147 32 096 34 565 41 20 
148 16 111 17 351 27 14 
149 96 683 104 120 55 19 
150 71 239 76 718 60 20 
151 18 951 20 408 30 19 
152 105 122 113.208 56 12 
153 23 676 25.497 34 18 
154 27 063 29 144 38 18 
155 26 779 28.839 37 12 
156 34 223 36 855 29 9 
157 55 145 59 387 35 15 
158 6 725 7 243 14 10 

Média 36 909 39.748 34 16 

tanto, aquelas espécies comercializadas no mercado regional (Clas
se 111) e sem defeitos aparentes (Sanidade I) apresentam um volum.e 
considerável notadamente nas classes diamétricas superiores a 50 
em (Tab. 4,XVII). 

4.2.4.6 - Produtividade, ocorrência e número de arvores dos 
exemplares de Qualidade I e 11 (comercialização) com 
mais de 0,5 m3 /ha 

Fig 4 31 - Volume. número de árvores e percentual por ~sses de ci:àmetros 

Estimou-se a produtividade dos exemplares de Qualidade I e 11 (clas
ses de comercialização) considerando que apenas estas apresen
tam viabilidade econômica quanto à explotação. 
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CONTATO SAVANA/FLORESTA OMBRÓFILA 
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138 140 145 150 155 158 

Unidade de amostrá 

Volume sem casca. Número de árvores Número de espécies 

Fig 4 32 - Variação do volilme. nú!"Mro de árvores e n\lmero de espécies por <.midade de amostra (ha) 

Em termos absolutos, a Floresta Ombrófila Densa com emergen
tes apresenta maior produtividade, havendo entretanto uma contra
partida que é a desproporção entre o volume dos exemplares e o 
correspondente número de indivíduos por unidade de área (ha). difi
cultando a explotação e o conseqüente beneficiamento de suas ma
deiras, considerando as características dos equipamentos de des
dobro atualmente em uso. Grandes exemplares de cumaru e quaru
barana exemplificam estas considerações. Não obstante, alguns 
deles, especialmente freijó-branco e louro-preto, se destacam, tan
to pela produtividade como pela cotação comercial que possuem 
(Tabs. 4.XVIII e 4.XIX), ainda que ocorram dispersamente na área 

Na Floresta Ombrófila Aberta com cipó, a menor produtividade 
total dos exemplares por hectare é compensada pela existência, re
gra geral, de uma proporcionalidade entre o volume e o número de 
indivíduos, aliada à concentração de espécies em determinados lo
cais, o que proporciona uma maior facilidade de explotação (Tabs. 
4.XVIII e 4 XIX) 

No Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai, ao lado da 
boa produtividade por unidade de área, percebe-se uma certa pro
porcionalidade entre o volume e o número de árvores, além da gran
de produtividade individual do louro-preto, fazendo com que as difi
culdades quanto à explotação, relativas a sua grande dispersão, se
jam minimizadas. No Contato Savana/Floresta Ombrófila, o exem
plar de maior produtividade Classe I de Comercialização é a jacareú
ba, embora sua ocorrência esteja restrita a poucas amostras. Na 
Classe 11 de Comercialização ressalta-se a copaíba, ocorrendo em 

1/3 das amostras. Em ambos os casos é boa a proporcionalidade 
entre o volume e o número de árvores, facilitando deste modo a sua 
industrialização (Tabs. 4.XVIII e 4.XIX). 

4.2.4. 7 - Considerações finais e recomendações 

Na Folha SC.22 Tocantins, as áreas florestais, notadamente aque
las onde já existe uma infra-estrutura rodoviária, constituem um dos 
mais marcantes exemplos de degradação dos recursos madeireiros. I 
A exploração florestal é feita mediante processos meramente extra- < 
tivistas, retirando-se apenas espécies valiosas, sem nenhuma preo
cupação com o futuro deste potencial, consubstanciada apenas na 
certeza de um lucro imediato. Segundo o relatório apresentado pelo 
Grupo de Trabalho lnterministerial, criado pelo Decreto n. o 83.518 
em 29 de maio de 1979, pela Belém-Brasflia há um escoamento 
médio diário de 5.000 m3 de madeira, constituídos quase que ex
clusivamente de mogno e oriundos das centenas de serrarias situa-
das ao longo do lnterflúvio Xingu-Araguaia. Outro fator altamente 
danoso aos recursos florestais é a implantação de projetos agrope-
cuários em áreas sem vocação para tal. Seus efeitos, além dos gra-
ves prejuízos ao patrimônio florestal, se fazem sentir também, pela 
constatação da baixa produtividade de culturas como milho e arroz 

Um enfoque nitidamente florestal evidencia que a área de ocor
rência da Floresta Ombrófila Aberta, desde que contido o processo 
predatório e apesar do volume médio encontrado (55 m3 /ha), pode 
ter seus recursos explorados de uma forma ordenada, dada a exis
tência de fatores favoráveis como ausência de condições impediti
vas relativas ao relevo, infra-estrutura rodoviária e sobretudo a exis
tência de exemplares de alta cotação no mercado internacional, co-
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CLASSE SANIDADE 1 

DESCRICÃO 
30<~<50 f/> 50 

. 
V s/casca 1 869 0,930 

I N o árvores 2,079 0,906 

V s/casca 1,361 4 240 
11 N. 0 árvores 1,476 1,574 

111 
V s/casca 3,277 6,050 
N o árvores 4,719 2,391 

IV V s/ca.~pa 2,280 1,4 72 
N o ár~~res 3,146 0,575 

Totais 
V s/casca 8 787 12,693 
N <l árvores 11 420 5.446 

TABELA 4 XVII 
Contato Savana/Floresta Ombrófila 

Classificação do potencial de madeira 

CLASSE SANIDADE 2 CLASSE SANIDADE 3 

30<~< 50 pl >50 30<~<50 Ji>50 

1,583 0,810 0,340 O, 135 
2,669 0,5740 0,7180 0,048 

0,946 1,294 0,324 0,079 
0,670 0,764 0,382 0,096 
3,113 1,109 6,653 0,505 
4,055 0,670 0,956 O, 192 

1 '719 0,985 0,499 O, 116 
2,337 0,526 0,954 0,096 

7,361 4,199 1,815 0,835 
9 731 2,534 3,010 o 432 

CLASSE SANIDADE 4 TOTAIS 

30<11!<50 iil>50 30<~<56 111>50 

0,050 o 036 3,842 1 910 
o 144 0,048 5,6100 1,576 

0,0 o 207 2,631 5,821 
-- o 048 2 528 2 482 

O, 106 0,202 7,149 7,867 
0,288 0,048 10 018 3 301 

0,317 0,303 4,815 2 876 
0,382 o 191 6,819 1 388 

0,473 0,748 18 436 18 4 73 
0,814 0,335 24,975 8,74 7 

* 1 - Fuste reto, bem configurado e sem defeitos; 2. .. - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 - Fuste co~.· deformação, nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável 
* * I - Madeiras exporté.veis; 11 - Madeiras para o ~rcado interno; 111 - Madeiras para o mercado regional; IV - N';~deiras sem cotação (atualmente) 

TABELA 4 XVIII 
Produtividade, ocorrência e numero de árvores dos exemplares de Qualidade I (comercialização) com mais de O. 5 m3/ha 

~ 
FLORESTA OMBRÓFILA FLORESTA OMBRÓFILA CONTATO FLORESTA OMBRÓ CONTATO SAVANA/ 

s DENSA COM EMERGENTES ABERTA COM CIPÚ FILA/ FLORESTA ESTACIONAL FLORESTA OMBRÓFILA 

V s/ No indi- % V s/ No indi- % V s/ No indi % V s' N" indi o,, 

E casca viduos Ocorrência casça víduos Ocorrência casca viduos Ocorré~cia casca víduos Ocorrência 

A~gelim 0,998 O, 143 10-20 - - - - - - - - -
ct.maru 2,967 0,571 20 30 - - - - - - - - -
lpê-amarelo 0,654 0,286 20-30 0,743 0,680 30,40 - - - - - -
ltauba - - - 0,670 1,082 30-40 0,697 0,212 0-10 - - -
Jacareuba - - - 0,508 0,691 20 30 - - - 1,068 0,952 10-20 
L9;uro-preto 2,591 1,429 70-80 - - - 5,629 7 182 80 90 - ~ -
Marupá 0,838 0,429 20-30 - - - - - - - - -
MOgno - - - 1,102 0,234 10-20 - - - - - -
Muirapiranga - - - - - - - - - 0,56.8 0,762 d-10 
Muiratinga 1.688 0.429 20 30 - - - 0,564 0,818 30-40 - - -
Parapará - - - 1,103 0,938 30-40 - - - 0,622 0,905 40-50 
Pau-d'arco-amarelo - - - - - - - - - 0,838 0,810 40-50 
Pracuubarana - - - 0,788 0,825 20-30 - - - 0,954 0,857 0-10 
Piquiá 0,652 o. 143 10-20 - - - - - - - - -
Quaruba 1 '132 0.429 20-30 - - - 2,052 2,303 60 70 - - -
Sucupira-amarela - - - 0,552 0,340 20-30 0,742 0,909 50-60 - - -

TABELA 4 XIX 

Produtividade, ocorrência e número de ârvores dos exemplares de Oua';!~~de 1\ !comercialização) com mais de 0,5 m3/ha 

:~ 
FLORESTA OMBRÚFILA FLORESTA OMBRÓFILA CONTATO FLORESTA OMBRÚ CONTATO SAVANA/ 

s DENSA COM EMERGENTES ABERTA COM CIPÚ FILA/FLORESTA ESTACIONAL FLORESTA OMBRÓFILA 

V si No indi % V s/ N ° indi 
E casca viduos Ocorrência casca víduos 

Amarelão - - - - -
Andirobarana 2,532 1,429 50 60 1,639 1,433 
Cedrorana - - - 0,522 0,093 
Copaíba 0,909 0,286 20 30 0,959 0,691 
Cupiuba - - - - -
Guariuba 1,205 0,571 20 30 - -
Louro abacate - - - 0,663 0,588 
Louro amarelo - - - - -
Mandioqueira - - - 0,683 0,320 
Mandioqueira branca 0,543 0,286 10 20 _. -
Mand:ioqueira roxa - - - o 567 o 134 
Quarubarana 3,252 0,714 20 30 - -
Tanimbuca-amarela 1,534 1.143 40 50 - -
Tauari 0,521 O, 143 10-20 - -
T auari-cachimbo 1,025 o, 143 10·20 1,104 0,443 

mo mogno, ipê-amarelo, itaúba e jacareúba, além de outros com 
aceitação garantida no mercado nacional, como andirobarana, ce
drorana e copafba. Na Floresta Ombrófila Densa, situada em locais 
cuja acessibilidade ainda é dificultada pela ausência de um sistema 
viário eficiente, o aproveitamento de seus recursos madeireiros está 
condicionado a estudos que demonstrem ou não a viabilidade eco
nômica do empreendimento, ou seja, se a rentabilidade obtida coin 
a comercialização de suas madeiras justifica os custos operacionais 
de todas as etapas que antecedem o seu beneficiamento. No_Con-
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% V s/ No indi % V s/ No indi- % 

Ocorrência casca víduos Ocorrência casca viduos Ocorrência 

- 1,020 0,576 30 40 - - -
20-30 - - - - - -

o 10 - - - - - -
30-40 - - - 1,272 1,095 30 40 

- 1 108 0,515 0-10 - - -

- - - - - - -
10-20 1,142 1,848 60-70 - - -

- 1,460 1,879 50 60 - - -
o 10 - - - 3,495 1.429 10 20 
- - - - - - -

010 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

2o:3o - - - - - -

tato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai, a extração do louro
preto, de grande ocorrência e expressiva volumetria por unidade de 
área, somente se tornará viável a partir do conhecimento das pro
priedades de outras madeiras atualmente sem cotação comercial, 
para que possa haver uma exploração global dos diferentes exem
plares existentes. O Contato Savana/Floresta Ombrófila, tanto pela 
baixa volumetria encontrada como pela fragilidade de seu ecossis
tema, não justifica atualmente um processo exploratório de seus re
cursos florestais. 



Por outro lado, dada a grande importância que as florestas repre
sentam para o Pais, é extremamente necessário que ~das as provi
dências sejam tomadas no sentido de promover um aproveitamento 
integrado dos recursos naturais renováveis, especialmente os ma
deireiros, não somente na área da Folha SC.22 Tocantins mas em 
toda a Amazônia, os quais, ao lado de sua indubitável significação 
econômica, constituem um importante fator de desenvolvimento 
social. 

Para que seja alcançado este estágio de desenvolvimento flores
tal é imperiosa a adoção de rnedidas como: 
- cumprimento às norrrias emanadas pela Superintendência de De
senvolvimento da Amazônia - SUDAM -, condicionando a apro
vação de projetos agropecuários àquelas áreas sem vocação flores
tal; 
- aumentar os quadros de pessoal das Delegacias Estaduais do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF - para 
que haja condições necessárias a uma fiscalização intensiva às ser
rarias, no sentido de fazer cumprir a legislação florestal em vigor 
(lei 4. 771 ), que dentre outras coisas pro!be a exploração sob a for
ma emplrica das florestas primitivas da bacia Amazônica (Art. 15? 
da Lei 4.771 de 15.09.1965); 
- inventário florestal pré-exploratório em áreas previamente sele
cionadas por sua efetiva potencialidade, 1/jsando a fornecer às in
dústrias madeireiras informações que permitam um planejamento 
satisfatório elll função da oferta de toras; 
- expforação florestal planejada e executada de modo a manter o 
caráter produtivo da floresta; 
- recuperaÇão de florestas mecanicamente exploradas, cuja viabi
lidade foi demonstrada por Jankauskis ( 1978); 
- modernização dos equipamentos de transformação da madeira 
para que um máximo de aproveitamento seja obtido, ainda que a ex
pensas de beneficios fiscais concedidos pelo Governo por um deter
minado perlodo de tempo; 
- diversificação da linha de produção das indústrias madeireiras, 
através da instalação de complexos industriais que permitam o 
aproveitamento das diferentes espécies, em função de suas carac
terlsticas flsico-mecânicas; 
- criar uma infra-estrutura necessária ao funcionamento dessas in
dústrias como, por exemplo, geração de energia elétrica a custos 
compatlveis com o suporte financeiro de cada uma, além da abertu
ra de estradas da área florestal até a indústria e desta até os centros 
consumidores; 
- utilizar, onde for viável, a rede hidroviária, através de transportes 
compatlveis com o volume de madeira a ser escoado e capazes de 
maximizar a carga com a consequente redução dos custos; 
- conscientizar o empresário florestal no sentido de que a adoção 
de modernas técnicas, desde a fase de exploração até o beneficia
mento da madeira, embora exija maiores investimentos iniciais, 
também corresponderá a um retorno maior do capital empreg13do, 
com a vantagem de manter a atividde madeireira por periodos bem 
mais longos, o que significa que os lucros também serão duradou
ros; e 
- maior integração entre os órgãos que atuam ou atuaram na re
gião e que de uma forma ou de outra estão diretamente ligados ao 
setor florestal, bem como uma participação mais efetiva do setor 
privado, representado pelo empresariado madeireiro, na formulação 
e execução de uma política florestal para a Amazônia, baseado no 
fato de que seu pleno desenvolvimento está indissoluvelmente rela
cionado com a atividade florestal. 

É muito importante ressaltar que as medidas ora preconizadas 
extrapolam os aspectos meramente técnicos, tendo implicações 
econômicas, politicas e institucionais Todavia se estas implicações 
refletem grandes dificuldades a superar, fica a certeza de que os es
forcas neste sentido também não serão menores, dado o grande in
terésse que o problema florestal na Amazônia desperta, seja a nivel 
oficial ou privado. 

4.2.5 -FORMAÇÕES CAMPESTRES - SAVANA ARBÚREA 
ABERTA (CAMPO CERRADO) 

4.2.5.1 - Considerações iniciais 

As áreas cobertas com vegetação de Savana, especialmente as 
Formações Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Ar-

bórea Densa (Cerradão), crescem de importância à medida que se 
elevam as necessidades das indústrias iiilderúrgicas na utilização do 
carvão· vegetal como termorredutor pa'f'a produção de ferro-gusa. 
Não obstante os continuas esforços em aumentar as áreas de plan
tio artificial, os povoamentos naturais ainda apresentam uma pon
derável fonte de matéria-prima para o abastecimento destas indús
trias. Na Folha SC.22 Tocantins, a Savana Arbórea Aberta cobre 
uma significativa área de 71 .030 km 2 , que, conquanto a intensa 
atividade antrópica, representa um potencial considerável para utili
zacão industrial. 

·Objetivando fornecer informações que efetivamente contribuam 
para a adoção de uma política adequada de utilização dessa fonte 
de recursos, o Projeto RADAMBRASIL realizou um levantamento 
quantitativo do potencial existente, através do qual foi feita uma 
avaliação da capacidade produtiva, em termos de volume de bio
massa parcial, ou seja do volume de toda a parte aérea dos indiví
duos (ramos, fuste e copa) 

4.2.5.2- Metodologia 

Em função dos objetivos do levantamento nas formações campes
tres, a metodologia sofreu algumas alterações quando relacionada 
àquelas comumente usadas nos levantamentos florestais. 

4 2.5.2.1 - Forma e tamanho das unidades de amostras 

Foi estabelecido que a unidade de amostra seria uma parcela retan
gular de 250 x 20m, correspondendo portanto a uma superfície de 
0,5 ha. 

O tamanho da unidade de amostra tem sido objeto de estudo por 
parte dos especialistas. Husch, Miller e Beers ( 1971) assinalaram a 
influência dessa variável no coeficiente de variação, ou seja, peque
nas unidades de amostras, quando tomadas em florestas tropicais 
de composição variável, tendem a elevar o seu valor. Para estes au
tores pequenas unidades de amostras são freqüentemente mais efi
cientes em tipos de vegetação como, por exemplo, a Savana Arbó
rea Aberta (Campo Cerrado). Heinsdijk (1965, apud Husch; Miller; 
Beers, 1 971) adverte que um grande número de amostras peque
nas pode não ter árvores mensuráveis, inviabilizando a aplicação 
teórica da distribuição normal. Spurr ( 1952, apud Husch; Miller; 
Beers 1 971) recomenda que o tamanho das unidades de amostras 
seja de tal magnitude que permita incluir pelo menos 20 árvores 
mensuráveis. 

4.2.5.2.2 -Avaliação do volume de biomassa parcial 

A utilização em escala cada vez mais crescente do potenciallenho
so das áreas de Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana 
Arbórea Densa (Cerradão). para fins industriais, levou a Divisão de 
Vegetação do Projeto RADAMBRASIL a sucessivos estudos visan
do à obtenção do volume de biomassa parcial, através de estimati
vas estatisticamente confiáveis deste parâmetro, seja por unidade 
de área (hectare), seja para o total da população amestrada. 

Dada a relevância destas informações, concluiu-se que o melhor 
método para uma avaliação segura seria através de modelos de 
equação de regressão. 

A primeira tentativa foi feita no sentido de obter uma equação 
onde o volume (variável dependente) seria função da circ;unferência 
tomada a 30 em do solo e da altura total (variáveis independentes) 

Neste sentido, foi mantido contato com o Dr. Sylvici.Péllico Net
to, Professor do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Fe
deral do Paraná, o qual resultou num contrato de Consultoria Técni
ca entre o referido docente e a Divisão de Vegetação do ProjetoRA
DAMBRASIL. 

Os dados levantados no campo foram então enviados para Curi
tiba visando a atender ao objetivo proposto Os resultados obtidos 
não corresponderam às mútuas expectativas, visto que as referidas 
variáveis (circunferência e altura total) não se ajustaram a modelos 
de regressão tradicionais para a Savana Arbórea. Em conseqüência, 
novas tentativas foram feitas e outros modelos foram testados. Fi
nalmente a introducão de variáveis, como diâmetro da copa e altu
ra da cop~. viabilizo'u a obtenção de uma equação de regressão de 

VEGETAÇÃ0/45 5 



grande correlação entre as variáveis e que atendeu perfeitamente 
aos objetivos da Divisão de Vegetação, no tocante aos levantamen
tos do potencial lenhoso em áreas de Savana Arbórea (Campo Cer
rado e Cerradão). A importância desta equação evidencia-se tam
bém pelo fato de expressar os resultados em volume de biomassa 
parcial por hectare, ·permitindo ampliar o grau de utilização das in
formações obtidas, por parte dos órgãos oficiais e privados, ligados 
principalmente à produção de carvão vegetal. 

4:2.5.2.3 - Coleta de dados 

Os subsídios para a obtenção de modelos de equação de regressão 
foram os dados coletados no campo, correspondentes a 1 00 unida
des de amostras em Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e 50 
em Savana Arbórea Densa (Cerradão), medindo cada 50 m x 20m 
(0,1 ha). Nestas amostras, feitas em diferentes locais, foram ano
tados os dados correspondentes a diâmetro da copa, altura da co
pa, altura total e circunferência dos indivíduos. Posteriormente fo
ram derrubados e empilhados para permitir o cálculo do volume, em 
estéreo. Em seguida estes dados foram remetidos para o Centro de 
Computação da Fundação de Pesquisas Florestais da Universidade 
Federal do Paraná, para processamento. 

4 2.5.2.4 - Obtenção da equação 

De posse dos dados de campo, as seguintes etapas foram obedeci
das para obtenção das equações: 
- estudo da correlação entre as variáveis testadas; e 
- seleção de variáveis hierarquicamente na forma simples e combi-
nada 

O prosseguimento dos trabalhos constituiu-se na proposição de 
vários modelos de equação para aí!Jstamento, os quais foram test<l
dos, analisados e comparados. 

Utilizou-se uma equação diferente daquela que apresentou me
lhor ajuste e melhor correlação entre as variáveis. Isto porque: 
- anteriormente ao primeiro contato com o Dr. Sylvio -Péllico Netto 
inúmeras amostragens de campo já haviam sido feitas, obtendo-se 
como variáveis a circunferência e a altura total, na suposição de que 
apenas estes parâmetros poderiam ser ajustados numa equação de 
regressão para estimativas de volume de biomassa parcial da Sava
na Arbórea (Campo Cerrado e Cerradão); 
- mesmo durante as inúmeras tentativas feitas pelo Consultor 
Técnico da Divisão de Vegetação, juntamente com a sua colabora
dora, Eng • Forestal Regina Maria Moreira, de obter um modelo de 
equaç~o. cujas variáveis se correlacionassem de modo satisfatório 
com o volume de biomassa parcial, os levantamentos de campo 
continuaram dentro da mesma sistemática, ou seja, tomando-se as 
mesmas variáveis citadas no item anterior. Isto foi feito consideran
do a velocidade e o dinamismo das atividades do Projeto RADAM
BRASIL, inerentes à extensão das áreas a serem levantadas e aos 
prazos inadiáveis para apresentação dos relatórios de cada área; 
- desta maneira optou-se pelo modelo de equação da regressão 
que se segue, dado que um novo levantamento nesta área, abran- · 
gendo diâmetro da copa, altura da copa e circunferência, seria in
compatível com os prazos de entrega deste relatório, fixados pre
viamente 

vol (st) 1,009546076 + 7,279679752.G 
onde: 
vol (st) volume em estéreo por hectare 
G = área basal por hectare 
e 
R2 = 0,6676 
Sxy = 16,5691 

Percebe-se, pelo ajuste desta equação em relação aos pontos 
(Sxy) e pela correlação entre as variáveis (R2 ), que este modelo não 
é ideal, mesmo porque Já existe uma equação mais satisfatória, 
conforme comentários anteriores. Entretanto, pelos resultados obti
dos através de uma ,tabela de volume gerada a partir desta equação, 
infere-se que estes não apresentaram nenhuma incongruência 
quando comparados a outros levantamentos efetuados no mesmo 
tipo de vegetação. 

4.2.5.3 - Histórico dos levantamentos em áreas de Savana Arbó
rea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Arbórea Densa 
(Cerradão) 

O interesse despertado pelas áreas cobertas com vegetação de Sa
vana Arbórea tornou factíveis os levantamentos quantitativos, vi
sando a obter informações sobre a sua potencialidade. 

Em julho de 1971, após um convênio entre a Fundação Zoobotâ
nica do Distrito Federal e a Fundação de Pesquisas Florestais da Uni
versidade Federal do Paraná, foi feito um inventário florestal da área 
do Distrito Federal, abrangendo uma superflcie de 574.814 ha. 

Em outubro de 1971, através da Portaria de n. 0 2.259-DF, o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF criou o 
Grupo de Trabalho para estudar o emprego do carvão vegetal na 
Siderurgia-GT-CVS. Em decorrência disto, foi feito um inventário 
florestal numa área de 10.000.000 ha, abrangendo tOda a chama
da Região Siderúrgica de Minas Gerais, realizado pela Fundação 
João Pinheiro e incluindo Floresta e Savana (Cerrado). 

Em 1978, o CETEC - Recursos Naturais - Programa Carvão 
Vegetal publicou uma série de informações sobre a produção sus
tentada nas áreas de carvoejamento do Estado de Minas Gerais. 

Em 1979, o mesmo órgão apresenta produção média de madei
ra aproveitada para carvão, à entrada de fornos, baseado num am
plo questionário enviado às empresas reflorestadoras. 

4.2.5.4 - Caracterização da formação 

4.2.5.4.1 -Localização, extensão e acesso 

Ocupando uma significativa área de 71.030 km2 , estende-se aSa
vana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) quase que continuamente 
por toda a Folha, havendo também disjunções próximas ao meridia
no 51 ° 30'WGr. e abaixo do paralelo 11 ° S, nas Folhas SC.22-Y-D 
e SC.22-Z-C. O acesso à área é facilitado pelo sistema viário 
existente atualmente, principalmente através da BR-1 53 
(Belém-Brasllia). que corta a Folha no sentido norte-sul, além da 
BR-242, de sentido diagonal e a BR-235, projetada transversalmen-. 
te em relação à Folha: 

4.2.5.4.2 - Geologia, relevo e solos 

Ocorre em áreas areníticas do Pré-Cambriano (Formação Gorotire). 
(vide 1 - Geologia) e também nas cristas do Planalto Dissecado do 
Sul do Pará (vide 2 - Geomorfologia), com dominância de Solos Li
tólícos (vide 3 - Pedologia). 

4.2.5.4.3- Aspectos climáticos 

Na área ocorre um período seco bem demarcado (3-5 meses). De ju
nho até setembro a umidade relativa diminui sensivelmente, 
aproximando-se de 60% e constituindo-se em mais um dos elemen
tos climáticos caracterlsticos da Savana (Cerrado). 

4.2.5.5 - Discussão e análise dos resultados 

O volume médio em estéreo por hectare obtido (Tab. 4.XX) apre
sentou divergências em relação a outros levantamentos (Tabs. 

TABELA4 XX 

MÉDIA MÉDIA N' VARIÂNCIA ERRO 
iESTÉREO/hal INO /ha PADRÃO 

50,31 354 472,52 3.43 
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Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 
Resumo dos resultados estatísticos 

DESVIO ERRO DE COEF 
PADRÃO AMOSTRAGEM VARIAÇÃO 

21,74 6,81 43.21 

INTERVALO DE CONFIANÇA 
N 'DE 

Volume N ° individuas AMOSTRAS 
(estéreo/hal /h a 

43,28 "~" 57,24 34 7 "~" 361 41 



4.XXI, 4.XXII, 4.XXIII e 4.XXIV). Três fatores condicionam esta di
ferenciação. O primeiro r':!_laciona-se com a devastação que áreas 
cobE!rtas com Savana Arl:io/ea vêm sofrendo ao longo dos anos, em 
escala cada vez mais cre'scente. O segundo vincula-se à distância 
entre a área deste levantamento e daqueles já mencionados, o que 
geralmente provoca variações dentro da mesma formação. Fi
nalmente, o terceiro fator é função da escala de trabalho 
( 1: 1.000.000) e da terminologia utilizadas pélo Projeto RADAM
BRASIL. Assim, a Formação Savana Arbórea Aberta engloba o que 
comumente se chama de Cerradinho, Campo Cerrado e Cerrado. 
Conseqüentemente, para levantamentos cuja escala permita uma 

TIPOLOGIA 

Cerradão 
Cerrado 
Cerradinho 
Gerais 

TABELA 4 XXI 
Savana Arbórea 

Dados comparativos dos volumes em estéreo/ha 

MINIMA MÉDIA 

17D 200 
70 100 
25 50 
- 10 

Fonte: GT-CVS - Boletim Técnico n' 3 - IBDF 119731 

TABELA 4 XXII 
Savana Arbórea (Cerradão e Cerrado) 

Dados comparativos dos volumeS:~ estéreo/ha 

MÁXIMA 

220 
170 

70 
25 

TIPOLOGIA 
ÁREA UTILIZÁVEL st/ha CONVERSÃO st/mdc (h ai 

Cerradão 1 331 610 175 3,0 
Cerrado 1 825 110 100 3,3 
Cerradinho 2 299 080 50 3,3 
Total 5 455 720 - -

Fonte: CETEC - Recursos Naturais - Programa Carvão Vegetal ( 19781 

individualização destes três tipos de vegetação, os resultados, qua
se que obrigatoriamente, são divergentes, quando comparados ao 
realizado nesta Folha, de nlvel regional. 

Entretanto, pelas estimativas de outros parâmetros (Tab. 
4.XXI), percebe-se o grau de confiabilidade da amostragem. O valor 
numérico do erro padrão e o conseqüente erro de amostragem de
monstram nitidamente que a utilização das inforll}ações referente 
ao potenciallenhoso da área pode ser feita com segurança. O valor 
percentual do coeficiente de variação situou-se dentro das expecta
tivas, visto o conhecimento prévio da variabilidade intrlnseca da Sa
vana Arbórea Aberta (Tab. 4.XXV e Fig. 4.33). 

TABELA 4.XXIII 
Savana Arbórea (Cerradinho, Cerrado e Cerradão) 
Dados comParativos dos volumes em estéreo/ha 

GRUPO DOS CERRADOS 
PRODUTIVIDADE M~DIA 

(st/ha) 

INTERVALO DE PRODUTIVI
DADE 

ci>rradinho 
Cerrado 
Cerradão 

15 
40 
30 

Fonte: CETEC (19791 apudMenelils 119801 

TABELA XXIV 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Dados comparativos dos volumes em m3/ha 

(st/hal 

10-20 
20-60 
60-100 

TIPOLOGIA VOLUME lm3/ha) 

Cerrado p p. dito 
1 1 - Cerrado grosso 
1 2 - Cerrado ralo 

16 
7,16 
1,70 

Fonte: Universidade Federal do Parané, Centro de Pesquisas Florestais & Fundação Zoo
botanica do Distrito Federal11972). 

SAVANA ARBÓREA ABERTA (CAMPO CERRADO) 
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Unidade de amostra 

Volume sem casca N.:imero de árvores 

Fig 4 33 - Variação do volume e número de árvores por hectare 
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O conhecimento do limite mini mo do intervalo de confiança a um 
nlvel de 95% de probabilidade cria condições para um planejamento 
visando a um aproveitamento adequado dos recursos existentes. 

4.2.5.6 - Considerações finais 

A polltica de utilização racional dos recursos naturais renováveis em 
nlveis cada vez mais crescentes exige, como pré-requisito básico, o 
conhecimento do potencial existente na área. Baseado nesta pre
missa, o Projeto RADAMBRASIL, através da Divisão de Vegetação, 
concluiu mais uma etapa do levantamento destes recursos, abran
gendo a área da Folha SC.22 Tocantins situada entre os paralelos 
8° e 12°S e os meridianos 48° e 54°WGr. (Fig. 4.34). 

Os resultados obtidos através do levantamento quantitativo na 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) demonstram a viabilidade 
de utilização de seu potencial a médio prazo, dada a inevitável modi
ficação no perfil da demanda de matéria-prima para produção de 
carvão vegetal utilizado como redutor nas siderúrgicas produtoras 
de ferro-gusa. Consubstancia-se tal assertiva no exaurimento pro
gressivo dos povoamentos nativos de Savana Arbórea (Campo Cer
rado e Cerradão) localizados próximos dos centros consumidores, 
ou seja, no Estado de Minas Gerais, principalmente. 

Oliveira ( 1976) estima que somente em 1983 a siderurgia a car
vão vegetal deverá tornar-se auto-suficiente. Isto se for alcançada a 
meta de plantio de 245.000 hectares anuais. Até 1982, afirma, a 
contribuição de vegetação nativa para o suprimento do setor deverá 
ser superior a 80%. Aliado a isto, a Comissão Nacional de Energia 
em sua reunião de 09.08 79 estabeleceu como meta prioritária pa
ra 1985 uma produção de 14,1 milhões de toneladas de carvão ve
getal, dentro da política do Governo de utilizar fontes alternativas 
de energia. 

A combinação de todos estes fatores torn~ plenamente factlvel 
a utilização do potenciallenheiro da Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerrado) existente na Folha SC.22 Tocantins, tanto do ponto de 
vista do valor numérico do volume de biomassa parcial por unidade 
de área (50 st/ha) como pela existência de uma infra-estrutura viá
ria, representada principalmente pela BR-153 (Belém-Brasllia) que 
viabiliza o escoamento da matéria-prima até os centros consumido
res. 

A pressão da demanda fatalmente provocará uma reformulação 
nos estudos feitos por Mayer ( 1978), nos quais estima em 200 km 
a distância média, economicamente viável, da carvoaria até os altos 
fornos 

Por outro lado, a política de sustentação da produção lenheira 
das Savanas Arbóreas (Campo Cerrado e Cerradão). preconizada 
pelo IBDF ( 1973) e baseada na condução da regeneração natural e 
na sazonalidade dos cortes rasos, embora com um suporte técnico 
incontestável, apresenta uma contrapartida de natureza econômica 
que inviabiliza sua implementação a nível global Isto porque um 
programa dessa natureza elevaria sensivelmente os custos opera
cionais das empresas ligadas ao setor, e não há indicias de que os 
empresários se mostrem dispostos a tal iniciativa. 

Observações em outras áreas, cuja cobertura vegetal original 
era Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), mostram que esta ve
getação é simplesmente suprimida para ceder lugar aos refloresta
mentos com eucalipto. Esta operacão não obedece a nenhum pla
no técnico de sustentacão desta cÓbertura Há casos em que nem o 
aproveitamento do material lenhoso é feito, o qual é desperdiçado 
totalmente quando poderia ser utilizado para fabricação de carvão 
vegetal e vendido às siderúrgicas, quando não se tratasse de em
presas integradas 

Finalmente, ressalta-se e importância social da utilização das 
áreas de Savana Arbórea (Campo Cerrado) como fonte produtora de 

Fig 4 34 - Mapa de localização dos pontos de levantamento quantitativo em área de Savana Arbórea Abert~ 
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No DA 
AMOSTRA 

159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

Média 

TABELA 4 XXV 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

DistribulçAo dos volumes, número de árvores 
e número 'de espécies por amostra tha) 

VOLUMES EM N o DE INDIVIDUOS 
ESTÉREO/ha lha I 

54,37 478 
62,74 492 

106,49 676 
76,06 524 
62,60 566 
53,42 234 
75,48 696 
60,70 552 
48,76 420 

101,69 462 
63,83 558 
18,04 118 
46,94 132 
39,66 176 
11.42 88 
34,06 160 
29,Q4 220 
34,28 210 
26,42 220 
64,12 456 
34,71 368 
30,06 162 
53,28 342 
67,76 322 
42,72 334 
43,60 146 
54, i 5 468 
94,04 432 
30,27 276 
12.51 80 
58,59 494 
47,09 362 
29 11 238 
38,14 348 
27,65 158 
45,05 292 
71 '19 358 
39,59 366 
53,79 460 
54,52 422 
64,27 398 
50,31 354 

N o DE ESPÉCIES 
lha) 

36 
92 
46 
48 
34 
30 
58 
60 
40 
66 
52 
48 
29 
44 
20 
34 
44 
66 
42 
70 
40 
44 
46 
66 
54 
26 
54 
50 
34 
34 
46 
70 
52 
62 
42 
46 
54 
36 
50 
52 
52 
46 

carvão vegetal, que gera muitos empregos no meio rural, minimi
zando, apesar de ser uma atividade instável, as migrações para os 
grandes centros populacionais. 
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A - Aspecto flsionomrco da Savana Arbórea Aberta, destacando-se a pras~nça da Ou8/88 spp Folha SC.22·Z·8 
Out/1977. 

8 -' Aspecto da tioresta·dll-galeria com burltiiMauritía sp.) em éreas tia Savana ArbOr~a Aberta, j;odando-se observar algu· 
ma~ espécies arbOreas deciduais' Folha SC 22·Z·8 Jun / 1978 
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A - Savana Parque caracterizada pelo murlci (Byrsoníma spp, 1 ocupando éreas da planlcle de lnundaç3o da ilha do Bananal. 
FolhaSC 22·Z·A Out /1977 

b ~ t'18.01Cte ao 11~nan~1 caracterizada pe,la Savan!l Parq11e, destacando-se a pres,nça de Palmas. Folha SC 22·X·C 
ÓUI./1977 . 



A - Fisionomia de Sava~ Parque destacando·•• o muricl (Byr~onima spp I com o solo coberto por um denso tapete 
gramrneo-lenhoso FolhaSC 22·Z·C Mei /1980 

B - Aspect!l da Savana Gramfneo-Lenhoaa (campo) Fofha' S~.22·X·B Mal 11980. 

ESTAMPA 4 .11( 
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ESTAMPA 4.1V 
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A - Panorâmica da Floresta Ombrófila Oensa Aluvial e da Floresta Ombr6fila Aberta com c ipós às margens do rio Xingu . F o· 
lha SC.22· V·B. Cut./1977. 

B - Pa lmae caracterizadas pela macaVba IA crocomia sclerocnrpo Mart.l e urucuri !Scheetea phateratal IMart .) Burret. Folha 
SC.22·X·B. Mai.; 1980. 



ESTAMPA 4.V 

A - Floresta Ombr6fila Aberta com cipós ocupando as margens do rio Xlngu Folha SC 22-V-A. Oul ./ 1978. 

B - Floresta Ombrófila Aberta com clpOs. em éreas de relevo dissecado, proxlmo ao rio Xlngu. Folha SC.22·V·C. Out./1 977, 
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ESTAMPA 4 VI 
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A - Observa-se a sorowca (Phe
nakospermum guyanens1sJ ocu· 
pondo áreas ás margens da BR-
080: Folha se 22-v-o Mai /1980 

8 - Aspecto da Vegetação Secundária com palmeiras ap<esentando individuas jovens e adultos de babaçu (Orhignya sp ) 



A - Floresta EstacioRal Semldeci· 
dual às margens da BA·OBO, das· 
tacando-se a levelra IP6rkía sp ) 

FolhaSC.22·Y·D. Out./1977. 

B - Áreas Antropícss; ob$arva-sa e>tensa éres com cultura de arroz irrigado (Projeto Aio Fotmoso) . Folha SC 22·Z·C 
Mal./1 980 
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RESUMO 

A presente parte do Levantamento dos Recursos Naturais, Folha 
SC.22 Tocantins, aborda aspectos climatológicos, trazendo inclusi
ve o potencial agroclimético; faz uma avaliação em classes de capa
cidade n11tural por tipo de atividade econômica; sugere uma unidade 
de conservação da natureza, além de descrever todas as éreas sob 
proteção existentes. Finalmente, em Subsfdios ao Planejamento Re
gional, são selecionadas éreas para diferentes tipos de ocupação e 
são sugeridas véri.as culturas, acompanhadas de célculos de viabili
dade econômica. 

Foram definidos dois tipos de clima para a érea em estudo: o 
quente e úmido, que ocupa cerca de 80% da Folha, e o quente e 
úmido a subúmido, que se encontra na sua porção leste-nordeste. A 
estação seca ocorre no Inverno, variando sua intensidade de 2 a 5 
meses no sentido de oeste para leste. O potencial agroclimético pa
ra seis diferentes mesoclimas, que variou de regular a muito bom, 
foi calculado através da aptidão climática de 21 culturas. 

Em Uso Potencial da Terra são avaliadas quatro atividades eco
nômicas em cinco classes de capacidade natural média: Alta, Mé
dia, Baixa, Muito Baixa e Não Significante. Para Exploração de Ma
deira as maiores percentagens de érea ficaram para a classe Não 
Significante, com 43,20%, correspondendo geralmente ao cerra
do, e 36,39% para a classe Média, na região de matas, localizada 
principalmente na porção oeste da Folha. Para Lavoura e Criação de 
Gado em Pasto Plantado, a classe Baixa predomina sobre as outras 
classes, com 48,40%, distribufdos de maneira dispersa, devendo
se ressaltar que as melhores éreas para esta atividade concentram
se na metade oeste da Folha, onde ocorre a classe Média, com 
15,37% da érea total. Mesmo com oito espécies identificadas pará 
o Extratlvismo Vegetal, a classe N!lo Significante predominou, devi
do às grandes extensões de cerrado, com 4 7,85% da superflcie to
tal, enquanto que as classes Muito Baixa e Baixa ficam, respectiva
menti!, com 26,45% e 22,74%, ocorrendo em geral na porção 
o'Elste. A Criação de Gado em Pastos Naturais, embora com 
59,86% d,entro da classe Não Significante, conta com as regiões de 
cerrado enquadradas nas classes Muito Baixa, com 25,82%, e Bai
xa com 13,60%, ficando nesta última os campos da ilha do Bana
nal. 

As Áreas de Utilização Condicionada a Estudos Especlficos, 
abrangendo 13,57% do total da Folha, constituem um alerta para 
aqueles que venham a retirar a cobertura vegetal natural para fins 
agropecuários. O risco de insucesso é grande devido principalmente 

ao 'relevo, ao solo, ou a ambos os fatores conjugados. Quanto às 
éreas sujeitas à Preservaç!lo Permanente por Imposição Legal, pOde 
ser mapeado, devido à escala do mapa, apenas O, 72% referente 
aos r$1evos escarpados com declividade superior a 45%. As Unida
des dê Consérvaç!lo existente!!: Parque Nacional do Araguaia, Par
que lndfgena do Araguaia , Parque lndfgena Caiapó, Reserva lndfge
na Xerente, Reserva lndfgena Mencranotire, Posto lndfgena Jarina e 
Estação Ecológica de Coco-Javaés encontram-se ameaçadas em 
seu equilfbrio natural porque todas elas vêm sofrendo ou jé sofreram 
desfiguração do seu patrimônio natural. Como Área Sugerida para 
Estudos Visando à Preservação, foi indicada a regi!! o da serra do Ta
pirapé, que entre vã rias justificativas conta com furnas e matas que 
servem de refúgio à fauna expulsa devido aos desmatamentos cada 
vez mais freqüentes em suas vizinhanças. 

Em subsfdios ao Planejamento Regional foram Identificadas ape- · 
nas cinco das seis áreas descritas-pela metodologia do trabalho. As 
Áreas A, que têm ótimas condições para o d&Senvolvimento econô
mico e que reque~em meru;,;r·investlmento de capital, não aparecem 
na região em estudo. Já as Áreas de Utilização Atual não Reco
mendada ocupam a maior parte da Folha, com um percentual d.e 
44,54%. Em segundo lugar vêm as Áreas E, com 21,37%, que exi
gem estudos de maior detalhe para seleç!lo das melhores terras pa
ra ocupaç!lo. As Áreas D têm condiçõés para utiliz~;~ç!lo agropecuá
ria, desde que sejam adotadas técnicas modernas de manejo. São 
encontradas numa extensão de 1 3,17% do total da Folha. As 
Áreas C, terras inundáveis, propicias, porém, às culturas de ciclo 
curto, abrangem ao todo uma percentagem de 10,63%. Por fim, as 
Áreas B, com apenas 10,29%, têm condições de aproveitamento 
racional semi-intensificado, por conterem manchas de solos férteis. 

Culturas comprovadamente adaptadas à região foram indicadas 
e cálculos de rentabilidade para oito culturas foram elaborados: ar
roz, banana, café (canephora, robusta e liberica), feijão, mandioca, 
milho, pimenta-do-reino e seringueira. São apontadas promissora
mente a bubalinocultura nas Áreas C, bem como, de uma maneira 
geral, a pecuária bovina. 

O Mapa de Subsfdios ao Planejamento Regional apresenta um df
gito justaposto aos sfmbolos da legenda, para as ãreas de mata. Es
te dfgito tem como objetivo chamar a atenção para o potencial ma
deireiro, cuja exploração racional seria uma forma de minimizar os 
custos de implantação e promover o desenvolvimento harmônico 
dos projetos de ocupação. 
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ABSTRACT 

The present section of the Natural Resources Survey of the SC,22 
Tocantins Sheet covers climatological aspects, including the agro
climatic potential; makes an evaluation in classes of natural capa
city according to type of economic activity; and suggests an area 
for nature conservation, as well as describing ali the areas with 
existing protection. Finally, in Aids to Regional Planning, areas for 
different types of occupation are selected, and vatious cultivation 
schemes are suggested, accompanied by estimates of economic 
viability. 

Two types of climate were defined in this area: hot and humid, 
covering about 80% of #ia Sheet, and hot and humid to subhumid, 
which is present in the eâst-northeast part. The dry season is in the 
winter, varing in length from two to tive months from west to east. 
The agroclimatic potential for six different mesoclimates, which va
ried from fair to very good, was as estimated using the climatic apti
tude of 21 types of cultivation. 

Four types of economic activity are evaluated for Potential Land 
Use in tive classes of average natural capacity: High, Medium, Low, 
Very Low and Non-Significant. For timber exploitation the largest 
areas were assigned to the Non-Significant class, with 43.20%, 
generally corresponding to ''cerrado", and to the Medium class, 
with 36.39%, in the forest region mainly located in the western 
part of the Sheet. For Farming and Cattle Raising in Planted Pastu
res, the Low class predominates over the other classes, with 
48.40% in a scattered distribution, while the best areas for this ac
tivity, assigned to the Medium class, are concentrated in the wes
tern half of the Sheet, with 15.37% of the total area. Even with 
eight species identified for Vegetal Extraction the Non-Signiftcant 
class predominates with 4 7.85% of the total surface, due to the 
large areas of "cerrado", while the Very Low and Low class, with 
26.45% and 22.74% respectively, generally occur in the west part 
of the area. Cattle Raising in Natural Pastures, although showing 
59.86% in the Non-Significant class, has "cerrado" regions assig· 
ned to the Very Low (25.82%) and Low (13.60%) classes, the lat
ter including the "campo" areas of Bananal island. 

The areas of Utili~:ation Restricted to Specific Studies, compri
sing 13.57% of the total in this Sheet, serve to warn those who 
wish to remove the natural vegetation cover for cattle and crop far
ming. There is a great risk of failure here mainly due to the relief or 
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the soil or both factors together. As regareis the areas subject to 
Permanent Preservation by Legallmposition, only 0.72% of the to
tal, related to scarp relief with more than 45% slopes, could be deli
neated, due to the scale of the map. The natural equilibria of the 
existing Conservation Units: Araguaia National Park, Araguaia ln
dian Park, Caiapólndian Park, Xerente lndian Reserve, Mencranoti
re lndian Reserve, Jari na lndian Post and the Coco-Javaés Ecologi
-cal Station, are threatened since ali of them are suffering or have ai-· 
ready suffered degradation of their natural heritage. The region of 
serra do Tapirapé wás designated as an Area Suggested for Studies 
with the Aim of Preservation, justified partly by the caves and fo
rests which serve as a refuge to the fauna expelled by the ever in
creasing deforestation in the vicinity. 

In Aids to Regional Planning only five of the six areas described 
by the adopted methodology were identified. The A Areas, which ha
ve excellent conditions for economic development and which requi
re least capital investment, do not appear in this region. The main 
division of the Sheet (44.54%) is occupied by Areas Not Recom
mended for Present Utili~:ation, followed by the E Areas, with 
21.37%, which require more detailed studies for the selection of 
the best land for occupation. The D Areas, which h ave suitable con
ditions for cattle and crop farming provided modern management 
techniques are used. occupy 13.17% of the total ãrea, The C 
Areas, regularly f~oded but favouring short cicie crops, comprise 
10.63%. Finally,.the B Areas, with only 10.29%, present condi
tions for semi-intensiva rational use since they contain patches of 
fertile soil. 

Types of cultivation suitable for this region were indicated and 
estimates of profitability were developed for eight crops: rice, bana
na, coffee (canephora, 'robusta and liberica), beans, manioc, maize, 
pepper and rubber. Buffalo breeding in the C Areas, as well as cattle 
raching in a general way are mentioned as promising. 

The Map of Aids to Regional Planning presents a digit which 
was added to the symbols of the legend in the forest areas. This di
git has the objective of drawing attention to the timber potencial, 
whose rational exploitation would be a form of minimizing the im
plantation costs and promoting the harmonious development of the 
occupation projects. 



5.1 -CAPACIDADE NATURAL MÉDIA DO USO DA TERRA 

5.1.1 - INTRODUÇÃO 

A avaliação do potencial de uma região, visando ao aproveitamento 
econômico de seus recursos naturais, constitui uma das formas de 
possibilitar a exploração e a ocupação racionais, desde que incorpo
rada a uma polftica de planejamento global, indispensável para o su
cesso da integração do homem à terra e sua participação no proces
so de desenvolvimento. 

A extensa superffcie a que se refere este trabalho constitui, pelo 
corte cartográfico internacional ao milionésimo, a Folha SC.22 To
cantins. Com 290.950 km2, situa-se entre os paralelos 8 ° e 12 ° S 
e os meridianos 48° e 54°WGr., sendo que 36,50% da Folha per
tencem ao Estado de Goiás, 32,25% ao Estado de Mato Grosso e 
31,25% ao Estado do Pará. O número de munic!pios total ou par-
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5-Arapoema 

6-ltapcrã 
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8-Pequizeiro 

9-Guaraf 
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10-Pedro Afonso 
11-Miranorte 

12-Miracema 

13-Tocantfnea 

14-Dois Irmãos de Goiás 

15-Araguacema 

o 

16-Parafso do Norte de Goiás 

17-Porto Nacional 

18-Monte do Carmo' 

cialmente englobados neste área é o seguinte: Goiás, 26 municf
pios; Mato Grosso, 6 municfpios; Pará, 4 municfpios (Fig 5.1 ). 

Três importantes rios atravessam a Folha em estudo, todos no 
sentido sul-norte: o Xingu, o Araguaia e o Tocantins. Suas respecti
vas bacias hidrográficas, servidas por inúmeros rios, ribeirões e cór
regos, na maioria perenes, oferecem uma enorme disponibilidade de 
água, que poderia ser utilizada na irrigação de lavouras e pastagens, 
seja para o abastecimento urbano, ou, ainda, na piscicultura. 

Entretanto, a navegação fluvial, o mais barato meio de transpor
te que existe, não pOde desenvolver-se até o presente nessas ba
cias devido à grande diminuição do nfvel dos rios no perfodo seco do 
ano, quando bancos de areia, pedras, corredeiras e cachoeiras difi
cultam o trânsito de barcos até de pequeno porte. Por esta razão, a 
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27- Santana do Araguaia 

28-Conceição do Araguaia 

29-S!Io ~lix do Xingu 

30·Aitamira 

31-Colider 

32-Luciara 

33-Santa Terezinha 

34-Sinop 

36- S Félix do Araguaia 

36- Paranatinga 

Fig 5 1 - Divisão Municipal da Folha SC 22 Tocantins 
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rodovia Belém-Brasllia, hoje totalmente asfaltada, é a principal ar
téria da Folha SC.22 Tocantins (Est. 5.1 A). 

5.1.2 -OBJETIVOS 

Elaborando o Mapa de Uso Potencial da Terra, o Projeto RADAM
BRASIL pretende, através da avaliação da capacidade natural média 
do uso da terra, indicar as seguintes áreas: as favoráveis à implanta
ção e/ou intensificação de atividades agropecuárias, madeireiras e 
extrativas, fornecendo assim elementos de orientação aos investi
mentos públicos e particulares; aquelas cuja utilização está condi
cionada a estudos específicos; as que devem ser mantidas intactas, 
por força da lei e do bom-senso. 

5.1.3 - METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi a desenvolvida por Azevedo, Cunha e 
Tuyama (1973) e complementada por Tuyama, Azevedo e Santos 
(1975), a qual, com pequenas modificações, está resumida como 
segue. 

5.1.3.1 - Conceituação das atividades 

5.1.3 1.1 - Exploração de Madeira (EXM) 

Aproveitamento de todas as árvores fornecedoras de madeira, com 
diâmetro acima de 30 em e considerando apenas a volumetria do 
fuste. 

5.1.3.1.2 - Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado (LAV) 

Atividades agrícolas tendo em vista a implantação de culturas de 
subsistência e/ou comerciais e pastos plantados. 

5 1.3 1 3 - Extrativismo Vegetal (EXV) 

Aproveitamento de recursos vegetais, excluída a madeira. 

5.1.3.1.4 - Criação de Gado em Pastos Naturais (GPN) 

Atividade que utiliza a vegetação herbácea espontânea. 

5 1 .3 2 - Elementos disponiveis 

Na avaliacão da capacidade natural média do uso da terra foram uti
lizados o~ seguintes elementos: mosaicos semicontrolados de ima
gem de radar na escala 1 :250.000, mapas temáticos elaborados 
pelas demais Divisões do Projeto RADAMBRASIL nas escalas 
1:1 000 000 e 1:250.000 e bibliografia. 

5 1.3.3 - Avaliação e classificação 

O trabalho de avaliação e classificação baseia-se na utilização con
junta dos elementos fornecidos pelos mapas e nos demais elemen
tos disponiveis, atendendo às seguintes etapas: 
- levantamento e análise da bibliografia; 
- identificação das grandes unidades homogêneas a partir do Ma-
pa Geomorfológico e do exame das imagens de radar, complemen
tados por elementos dos Mapas Exploratório de Solos e Climático; 
- atribuição de pesos que variam de zero a um para os fatores cli
ma, relevo, solo e vegetação a partir de dados dos Mapas Gec;>mor
fológico, Exploratório de Solos, Fitogeográfico e cartograma repre
sentativo do periodo climaticamente útil elaborado a partir do balan
ço hidrico, pela Divisão de Uso Potencial da Terra; esses dados são 
utilizados para o cálculo da capacidade natural média do uso da ter
ra para as atividades Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado 
e Criação de Gado em Pastos Naturais Para as atividades Explora
ção de Madeira e Extrativismo Vegetal, a classificação é feita com 
base nos trabalhos da Divisão de Vegetação do Projeto RADAM
BRASIL, a partir de dados (volumetria e ocorrência de espécies) ob
tidos nos inventários florestais e, também, em dados estatísticos, 
no caso dos produtos de origem extrativa vegetal considerados para 
a área em estudo: 
- multiplicacão sucessiva dos pesos atribuídos àqueles fatores, se 
gundo critérfo combinatório probabilístico, obtendo-se, então, os 
valores que irão permitir a classificação das áreas (Tab. 5 1), segun
do a sua capacidade natural média do uso da terra O valor unitário 
indicaria condições ótimas de todos os fatores para a atividade con-
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siderada; porém uma avaliação preliminar revelou possibilidade re
mota de ocorrência de valores acima de 0,85. Este procedimento 
permite, também, que sejam identificados os fatores restritivos às 
atividades agropecuárias; 
- classificação dos valores obtidos na avaliação média segundo 
cinco intervalos da classe de capacidade: Alta, Média, Baixa, Muito 
Baixa e Não Significante (Tab. 5.1); e 

- trabalhos de campo que incluem sobrevôos e percursos terres
tres, visando à aferição dos pesos adotados e ao conhecimento da 
realidade regional em termos das atividades de produção. 

TABELA 5 I 
Classes de capacidade natural 

CLASSE DE CAPACIDADE INTERVALO DIGITO INDICADOR NO MAPA 

Alta 
Média 
Baixa 
Muito Baixa 
Não Significante* 

>0,60 
0.41 a 0,60 
0,21 a 0.40 
O, 11 a 0,20 

<;;0,10 

4 
3 
2 
1 
o 

* Esta c:~sse revela inexistência ou capacidade inexpressiva para a atividade considera~ 
da, sendo por isso representada pelo digito zero 

5. 1 3.4 - Utilização Condicionada a Estudos Especificas 

Condições particulares de relevo, solo, ação antrópica, etc., definem 
áreas de capacidade natural reduzida, cabendo então um planeja
mento da sua utilização, compativel com suas peculiaridades o num 
esplrito conservacionista. 

Em algumas áreas, a capacidade natural elevada para o desen
volvimento de uma determinada atividade pode criar condições q:.;e 
conduzam ao desequilíbrio do ecossistema. Exemplificando, uma 
área com elevado potencial madeireiro, em solos de baixa fertilidade 
ou de textura arenosa, relevo movimentado e em climas de elevada 
pluviosidade, deverá merecer estudos especiais que indiquem o ma
nejo adequado, pois, nesse caso, uma derrubada indiscriminada fa
talmente levaria ao desenvolvimento de processos erosivos de 
grande intensidade. 

5.1 3. 5 - Áreas de Conservação da Natureza 

5.1.3.5.1 - Por Imposição Legal (PIL) 

A delimitação dessas áreas obedece aos artigos 2. o e 3. o do Códi
go Florestal (Lei n. o 4 771 /65) que mandam preservar a v~getação 
situada em djversos tipos de terrenos. Todavia, a escala adotada só 
permite mapear os itens: e) encostas com declividade superior a 
45° e h) altitl~de superior a 1.800 m 

5 1 3 5 2 - Áreas Sugeridas para Estudos Visando à Preservação 
- ASEVP 

Os parâmetros utilizados para selecionar uma área potencialmente 
preservável são o ecossistema (ou ecossistemas) que a compõe (in
tacto ou pouco alterado pela ação antrópica e representativo da re
gião), a presença de espécies da flora ou da fauna raras ameaçadas 
de extinção, a necessidade de se assegurar proteção efetiva e dura
doura a nascentes ou mananciais, as belezas cênicas, a presença de 
muitas áreas de PIL próximas umas das outras, formando um con
junto de extensão considerável e, finalmente, a baixa densidade de
mográfica. 

5.1 3.6 - Expressão cartográfica dos resultados 

Foi adotada uma solução cromática que emprega uma cor para cada 
uma das atividades, e quatro gradações dessa mesma cor para indi
car as classes Alta, Média, Baixa e Muito Baixa, reservando-se o 
branco para a Não Significante. 

Quatro algarismos auxiliam a leitura do mapa, que pelas suas po
sições indicam, respectivamente, Exploração de Madeira, Lavoura e 
Criação de Gado em Pasto Plantado, Extrativismo Vegetal e Criação 
de Gaao em Pastos Naturais Assim, uma área 4230 indica classe 
Alta para Exploração de Madeira, Baixa para Lavoura e Criação de 
Gado em Pasto Plantado, Média para Extrativismo Vegetal e Não 
Significante para Criação de Gado em Pastos Naturais. As áreas de 
Preservação Permanente em lugar do digito levam o simbolo À. 



Uma legenda circular indica a área ocupada pelas diferentes 
combinações de atividades e seu percentual no total da área do ma
pa. 

5.1 .4 - CLIMATOLOGIA 

5.1.4.1 - Caracterização geral do clima da área 

Temperaturas médias elevadas, com isotermia (amplitude térmica 
pouco significativa), e precipitação pluviométrica aumentando de 
leste para oeste caracterizam, de modo geral, o clima dominante na 
área compreendida pela Folha SC.22 Tocantins. 

A estação seca varia de dois a cinco meses, com máximo no se
tor nordeste e mínimo no setor oeste da Folha. Esta estação é mar
cada pela estabilidade do ar, proveniente da atuação de sistemas 
extratropicais, congregados com a penetração do Anticiclone Tropi
cal Atlântico, sobre a zona central da América do Sul, com elevado 
grau de continentalização. 

Fenômeno característico na área é a ocorrência de névoa seca, 
provocada pela queima deliberada de pastagem (para brotação uni
forme das gràmíneas ressequidas) e de vegetação natural derruba
da (par11 ampliação da fronteira agropecuária). Como as queimadas 
ocorrem durante o período seco, a estabilidade do ar não permite a 
dispersão da fumaça, agravando, cumulativamente, as restrições à 
visibilidade, prejudicando a navegação aérea visual, importante 
meio de comunicação em toda a área (Est. 5.1 B). 

G.enericamente o clima desta área é classificado, pelo sistema 
de Kõppen (1948), como Am, no setor oeste, e Aw, no setor leste. 
O primeiro é quente e úmido, com curta estação seca, e o outro 
também é quente, mas apresenta duas esta'ções bem definidas, a 
seca no inverno e úmida no restante do ano. 

Nimer ( 1972) classifica o clima da área segundo a temperatura e 
a duração do período seco, sendo quente em toda a sua extensão, 
úmido, com três meses secos, no setor oeste e semi-úmido, com 
quatro a cinco meses secos, no setor leste. 

A anàlise.climática que ora se propõe objetiva entender o clima 
como um dos insumos básicos à organização da economia regional, 
em seus atributos essenciais, chuvas, temperatura e balanço hídri
co - compreendidos em sua dimensão espacial e temporal. A ava
liação do potencial agroclimático baseia-se no zoneamento de cul
turas, sendo produto mais relevante gerado a partir desta anàlise. 

5.1.4.2 - Análise dos elementos básicos do clima 

A extrema carência de informações básicas, geradas por estações 
meteorológicas, coloca o pesquisador em posição de adotar técni
cas estimativas que lhe permitam avaliar as condicões climáticas vi-
gentes na área. · 

A avaliação do potencial agroclimático pre~upõe a análise dos 
resultados obtidos a partir do cálculo do balanéó hídrico. O método 
para sua obtenção foi de Thornthwaite ( 194S), compilado por Ri
beiro & Gonçalves (1978). Os dados básicos para o seu desenvolvi
mento são temperatura média mensal e pluviometria média mensal. 

A estimativa das temperaturas médias mensais pela técnica da 
regressão múltipla não foi possível, dada a inexistência de estações 
de referência na área. Portanto, optou-Se pela estimativa direta da 
evapotranspiração potencial em função dos fatos geográficos, pro
posta por Oliveira, Mota e Silva ( 1978), e baseada no método de 
Penman. 

A estimativa da pluviosidade média mensal foi elaborada através 
da utilização dos cartogramas apresentados no Ministério da Agri
cultura, Escritório de Meteorologia ( 1969). O mesmo pi.ÔCedimento 
foi utilizado para a confecção dos cartogramas de tempe.~aturas mé
dias mensais e anual. 

O balanço hídrico foi calculado para 42 5 pontos, possibilitando a 
elaboração de cartogramas envolvendo seus resultados, a saber: 
evapotranspiração potencial, índice de umidade, deficiência hídrica, 
número de meses com deficiência hídrica, excedente hídrico e nú
mero de meses com excedente hídrico, que permitiram a avaliação 
do potencial agroclimático da área. 

Finalmente, o trabalho de campo serviu para correlacionar os re
sultados obtidos pelo mapeamento dos elementos, com os fatores 
de natureza geográfica que são influenciados pelo clima: a vegeta-

ção natural, a agricultura, as vias de transporte, as formas de relevo 
e os solos, procurando-se, assim, aprimorar os resultados obtidos. 

5.1.4.2.1 - Precipitação pluviométrica 

O regime pluviométrico que caracteriza a área em estudo expressa 
o caráter transicional entre dois domínios tropicais: a Amazônia 
úmida e florestada e o Planalto Central Brasileiro, recoberto por sa
vanas, com duas estações secas bem marcadas, uma chuvosa e 
outra seca. 

O período chuvoso, de outubro a abril no setor oeste, menos lon
go no setor leste, de novembro a março, concentra mais de 80% 
das precipitações ocorridas durante todo ano. Assim sendo, devido 
ao caráter transicional já citado, o período seco, no inverno, é mais 
acentuado no setor oeste, que chega a apresentar até cinco meses 
consecutivos com precipitação inferior a '60 mm, em média. 

A distribuição espacial da precipitação total o/.lédia anual (Fig. 
5.2) mostra os máximos pluviométricos no setor·oeste, com mais 
de 2.500 mm anuais e os mínimos no setor oeste-nordeste, com 
menos de 1 . 7 50 mm (chegando a 1. 500 mm no extremo nordes
te da área). 

5.1.4.2.2 -Temperatura 

O comportamento térmico da baixa atmosfera na área é influencia
do basicamente por dois fatores, um geográfico, a continentalida
de, e outro meteorológico, gerado pela circulação interzonal, que 
atuam de maneira integrada. 

As temperaturas médias anuais são elevadas, compatíveis com 
a tropicalidade da área, entre 22 e 25°C, sendo os meses de 
primavera-verão os mais quentes, que coincidem com o período 
mais chuvoso. 

O período seco ocorre na época em que as temperaturas médias 
são menos elevadas e as mínimas caem vertiginosamente, princi
palmente no setor sudeste. Entretanto, a ausência de chuvas e as 
baixas temperaturas durante a madrugada compõem o estado de 
tempo típico da atuação de sistemas de circulação extratropicais, 
nesta latitude. 

Apesar da pequena amplitude térmica anual (isotermia), nos me
ses de':inverno a influência da continentalidade se faz presente, com 
amplitude superior a 20°C, no mês de julho. 

A distribuição espacial dos campos térmicos, em média, não 
apresenta significativas variações, pois não existem na área eleva
ções do relevo que possam provocar sensível queda na temperatu
ra. Assim sendo, a variação espacial da temperatura média anual 
acompanha, grosso modo, os paralelos, decrescendo normalmente 
no sentido sul-norte. 

5.1.4.2.3 - Balanço hídrico 

O confronto entre as necessidades hídricas das plantas em geral e a 
chuva que realmente se verifica em determinada área constitui o 
princípio funcional do balanço hídrico preconizado por Thornthwaite 
(1948). 

A evapotranspiração potencial indica a necessidade de água por 
unidade de área, ou seja, a chuva teoricamente necessária para 
manter a vegetação verde e turgescente durante o ano inteiro. A 
evapotranspiração real corresponde à resultante do confronto entre 
a evapotranspiração potencial e a chuva que se verifica. 

A evapotranspiração potencial anual é elevada, entre 1.300 e 
1.500 mm (Fig. 5.3), distrit)uida de maneira uniforme durante todo 
o ano. 

O excedente hídrico é a quantidade de água que precipita mas 
não é absorvida pelo solo e não é evapotranspirada, incorporando
se à rede de drenagem. O seu padrão médio de distribuição espacial 
acompanha, grosso modo, o da pluviosidade, aumentando na dire
ção nordeste-sudeste, entre 300 e 1 .300 mm (Fig. 5.4). Também 
é significativo o número de meses do ano em que ocorre o exceden
te hídrico, variando entre três e sete meses (Fig. 5.5). 

A deficiência hídrica possui duplo significado para o uso da terra, 
sendo o volume da deficiência (em torno de 300 mm para toda a 
Folha) representativo da quantidade de água que falta no solo (Fig. 
5.6) e o número de meses com deficiência hídrica. A Figura 5.7 
mostra, em termos médios, por quanto tempo aquela deficiência 
perdura. 
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F ig 52 - Distribuição ~spacial da precipitação total média antéal (mm) 

O maior número de meses com deficiência está no setor leste e o 
menor, no setor central, acompanhando, grosso modo, a distribui
ção pluviométrica 

Segundo Thornthwaite (op cit.) não haverá seca se a deficiên
cia hídrica no período seco não for além de 60% do excedente hídri
co anual. O índice de umidade é o produto desta relação, assim: 

lm 1 00 Ex c - 60 Def 

EP 

Os valores positivos corresp.ondem aos climas úmidos e os nega
tivos aos climas secos, em todas as suas nuancas 

Como o índice de umidade revela uma cara~terização genérica 
j;lo clima da área, este pode ser considerado como úmido, pois são 
positivas todas as ocorrências de lm na área, aumentando seu valor 
na direção nordeste-sudeste (Fig 5 8) 

5 1 4 3 - Climas regionais e mesoclimas 

O clima regional expressa a interação combinada da circulação se
cundária e os fatores geográficos mais significativos, como conti
nentalidade, latitude e altitude, modificadoras das características 
mais amplas dos sistemas atmosféricos atuantes na área. Então, o 
conceito de clima regional comporta, intrinsecamente, a nocão de 
síntese, buscando-se a maior homogeneidade possfvel nos e~paços 
considerados 

O nível de tratamento climatológico utilizado neste estudo pres
supõe um esforço de sfntese que revela, dentro do próprio clima re
gional, nas nuanças intra-regionais, ou seja, seus aspectos mesocli
máticos, o nfvel taxonõmico compreendido entre o clima regional e 
o local. Assim, na escala mesoclimática, a ação dos fatores geográ-
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ficas é mais marcante que no nível taxonõmico superior, o clima 
regional, incorporando fatores de ordem mais restrita, como vegeta
cão, orografia e uso da terra 

Para a definição dos climas regionais e mais variações mesocli
máticas, foram confrontados os seguintes elementos: índice de 
umidade de Thornthwaite; precipitação total média anual; exceden
te hídrico total médio anual; número médio de meses, por ano, com 
excedente hídrico; deficiência hídrica total média anual; e número 
médio de meses, por ano, com deficiência hídrica. 

Os elementos climáticos considerados foram arranjados no sen
tido de expressar maior ou menor grau de umidade do clima regional 
e seus correspondentes mesoclimas. Foram atribuídos pesos de ze
ro a dez, este para faixas mais úmidas e aqueles para as mais secas 
que, superpostos, recebem tratamento estatístico, segundo o cál
culo da distância taxonõmica (Tab 5 li) Assim, são definidos os cli
mas regionais e suas variações mesoclimáticas, admitidas em nú
mero de três (forte, média e fraca) em função da escala de trabalho 
(1 :1 000 000). 

Apesar de a temperatura constituir um importante elemento no 
contexto, nesta área não define climas regionais, pois tcdos são 
quentes, visto que a temperatura mínima do mês mais frio é supe
rior a 18 o C, limite acima do qual os climas são considerados quen
tes (Kõppen, 1 948) Assim sendo, a terminologia aqui empregada 
na denominação dos climas regionais refere-se apenas às suas ca
racterfsticas hídricas 

Foram identificados dois climas regionais e seis variações mesa
climáticas do mais ao menos úmido, segundo os parâmetros já defi
nidos Este pequeno número de variações deve-se à estabilidade re
lativa dos sistemas atmosféricos atuantes na área, associados a fa
tores geográficos, em mesoescala, com pouca variabilidade (Fig. 
5 9 e Tab 5 111). 



Fig 53 - Evapotranspiraçi!o potencial anual (mm) 

TABELA 5.11 

Classes de variações dos elementos climáticos definidores dos climas regionais e mesoclimas 

PESO lm PP (mm) EXC.(mml N o MESES DEF DEF.(mml N ° MESES EXC. 

10 >10Ó >2 500 >1 800 Ausência e 1 >100 10-11-12 
9 60-100 2.000-2 600 1 400-1 800 2 100-200 9 e 10 
8 40-60 1.760-2.000 1 200-1.400 3 200-360 7e8 
7 20-40 1.500-1.750 800-1 200 4 350-500 5e6 
6 0-20 1.200-1.500 400-800 5 500-660 3e4 
6 0-(-201 800-1.200 100·400 6 660-750 2 
4 (-20)-(-401 500-800 1-100 7 750-900 1 
3 (-40)-(-601 250-600 Ausência 8 900-1 050 Ausência 
2 (-60)-(-BOI 60-260 Ausência 9 1.050-1.200 Ausência 
1 '(-80)-(-1001 <60 Ausência 10-11 1 200-1 400 Ausência 
o <(- 100) o Ausência 12 <1.400 Ausência 

Obs : 1) Quando houver ausência para exce~entes e. ~mero de meses com excedentes, o peso é igual ao do lm. 
2) 

1 
Os para metros de temperatu"($i!o épenas ~arncterizaoores. 

31 Silo edmltldes três classes de liariaç~es mesocliméti6os: forte, média e fraca 

TABELA 5.111 
Para metros das variações mesoclimáticas no espaço climático regional 

No MESES 
MESOCLIMAS lm PP (mm) EXC. 1mml DEF. DEF (mml 

-··-· -
Úmido - forte 50-90 2 000-2.750 800-1.300 3-4 200-300 

.-Úmido - médio 40-6Q 1 760-2.000 800-1.000 3 200-300 
'Ümido - fraco 20-40 1 750-2.000 500·800 3-4 200-300 
'Úmido e subúmldo - forte 20-30 1.600-1 760 400-700 3-5 200·300 
Úmido a subú.mido - médio 10-20 1.600-1 750 300-400 3-4 200-300 
Úmido a subúmldo - fraco 0-10 1.500-1.600 200-300 3-5 200-300 

CLIMA REGIONAL 
DISTÂNCIA 

TAXONOMICA 

Superúmido 0-0,99 
ÚmldÓ a superúmido 1-1,99 
Úmido 2-2,99 
Ú(l)ido a superúmido 3-3,99 
S~úmido 4-4,99 
Sútiúmido e semi·ârido 5-5,99 
Semi-árido 6-6,99 
Semi-érido a érido 7-7,99 
Ãrido 8-8,99 
Desértico 9-9,99 
Superdesértico 10 

No MESES POTENCIAL 

EXC AGROCLIMÁTICO 

6-7 Regular 
6 Bom 

5-6 Muito bom 
4-5 Bom 
4-5 Bom 
3,4 Bom 
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Fig 5 4- Excedente hídrico anual (mm) 

O clima úmido ocupa cerca de 80% da Folha, onde o mesoclíma 
forte é mais significativo, mais ligado aos regimes climáticos da 
Amazônia e associado à presença da cobertura florestal. 

O clima úmido a subúmido comparece no setor leste-nordeste, 
notável pelo seu caráter transicional entre os regimes amazônicos e 
os do Planalto Central, associados à vegetação do cerrado e de ma
tas abertas. 

5 1 .4.4 - Potencial agroclimático 

Na avaliação do potencial agroclimático da Folha SC.22 foram esta
belecidos, para cada cultura, diferentes nfveis de aptidão, utilizando 
como base os seguintes cartograrnas climáticos: precipitação total 
média anual (Pa), temperatura média anual (Ta), excedente hfdrico 
anual (Ex), deficiência hídrica anual (Da), número de meses com ex
cedente hídrico (MeL número de meses com deficiência hfdrica 
(Md) e fndice de umidade de Thornthwaite (lm). Esses parllmetros 
>ão aqueles definidos dos mesoclimas, no interior do clima regional. 
Portanto, a apresentação dos resultados dos potenciais agroclimáti
cos far-se á a nfvel de mesoclima. 

A seleção das culturas a serem estudadas fez-se em função de 
sua importllncia para a região (produtos de subsistência e de merca
do intra-regional) e para o Pafs (produtos de exportação para outras 
regiões e exterior). Por isso são julgados alguns produtos que não 
pbssuem no momento nenhuma expressão econômica na área, mas 
que futuramente poderão apresentar. 

O potencial climático para cada cultura foi estabelecido segundo 
três nfveis principais de aptidão. 

A - Apta - Faixa que apresenta condições hfdricas e térmicas 
favoráveis à exploração comercial da cultura, sem que seja neces
sária a aplicação de qualquer insumo para a renovação de impedi
mentos de ordem climática. 
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M - Marginal - Apresenta limitação de ordem hfdrica ou térmi
ca em que, havendo interesse econômico, o fator restritivo pode ser 
removido. 

I - Inapta - Nesta faixa as condições térmicas e hfdricas são 
totalmente desfavoráveis à prática da cultura em bases comerciais. 
Normalmente não existe compensação financeira na remoção deste 
fator de restrição, apesar de poder se encontrar a cultura produzin
do a nfvel de subsistência. 

Os nfveis intermediários AM - Apta a Marginal e Ml - Marginal 
a Inapta são utilizados quando os parllmetros agroclim<lticos da cul
tura são suficientemente conhecidos para permitir tal detalhamen
to. 

Convém ressaltar que o estabelecimento de nfveis de aptidão 
agroclimática para diferentes culturas, na Folha em estudo, é de ca
ráter regional, apoiando-se em cartas climáticas geradas a partir de 
estimativas, conforme exposto anteriormente. Por isso, caso ocorra 
ou venha a ocorrer o bom desenvolvimento de determinada cultura 
em área considerada marginal ou inapta, isto deve-se a condições 
de clima local ou a maior capacidade dos solos em armazenar água, 
sendo o inverso também verdadeiro. Foram consideradas as seguin
tes culturas: abacaxi, algodão herbáceo, amendoim, arroz, banana, 
batata-doce, cacau, café, cana-de-açúcar, citrus, coco-da-baía, fei
jão, mamão, mamona, mandioca, milho, pimenta-do-reino, sisal, so
ja, seringueira e rami. Suas caracterfsticas agroclimáticas são abor
dadas por Barbosa, Araújo e Ribeiro ( 1979) e Campos, Dirani e Ri
beiro (1980) ao tratarem das Folhas SD.20 Guaporé e SC.21 Ju
ruena respectivamente. 

A Tabela 5.1V apresenta a aptidão para cada cultura, segundo 
os diferentes mesoclimas, com o seu respectivo potencial agrocli-
mático. · 
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Fig 5 5 - Número médio de meses. por ano . com excedente hídrico 

A definição do potencial agroclimático é obtida através da inte
gração dos resultados do zoneamento das culturas, revelando, de 
maneira global, a vocação da área em relação às culturas seleciona
das. Foram atribuldos os seguintes pesos, para cada faixa de apti
dão: 

PESO 

5 
4 
3 
2 
1 

FAIXA DE APTIDÃO 

Apta 
Apta a Marginal 

Marginal 
Marginal a ~iiS,pta 

Inapta>·· 

Considerando cada mesoclima com sua faixa de aptidão, o so
matório dos pesos, em cada espaço mesoclimático, pode se enqua
drar nas seguintes classes: 

POTENCIAL AGROCLIMÁTICO 

Muito bom 
Bom 

Regular 
Fraco 

Multo fraco 

SOMATÓRIO 

>90 
76-89 
67-75 
40-56 

<40 

A área em estudo apresentapotE@clal agroclimático muito bom, 
bom e regular, sem maiores pro61em'ás para a implantação de agri
cultura tropical, além de algumas subtropicais, tendo os empresá
rios e lavradores uma ampla gama de opções quanto ao tipo de cul
tura a realizar. 

Assim, nas áreas dominadas pelo mesoclima úmido fraco, o po
tencial é muito bom, com cerca de 1 3 culturas na faixa apta, num 

rol de 22. O potencial bom comparece nos mesoclimas úmido, mé
dio, subúmido a úmido forte, médio e fraco e potencial regular ·no 
mesoclima úmido forte, ainda com cerca de cinco culturas na faixa 
apta. 

5.1.5- ANÁ!..lS.E DO MAPA DE USO POTENCIAL DA TERRA 

5.1.5.1 - Exploração de Madeira 

A Exploração de Madeira refere-se à exploração racional, ou explo
tação. Somente através de um manejo florestal racional, apoiado 
em eficiente estrutura administrativa, de pesquisa e de preparação 
de mão-de-obra especializada, será possfvel impedir que as flores
tas virgens da área estudada venham a ser empobrecidas pela reti
rada seletiva e exclusiva das espécies comerciais, pelo abate indis
criminado das árvores matrizes e pelo corte de exemplares imatu
ros. 

O potencial madeireiro da área correspondente à Folha em estu-
do é fraco (vide 4 - Vegetação - Apêndice 1). Quanto às classes 
de 'potencial madeireiro, todas puderam ser representadas grafica
mente (Figura 5.1 Ol. sendo suas descrições apresentadas a seguir. .·:.:-:.:.:·: 

A classe Alta abrange 0,92% da Folha, situando-se na sua por- (I 
ção norte e compreendendo apenas um ambiente, a Floresta Om- ::;: 
brófila Aberta Submontana com palmeiras. '!( .. _._. 

O volume médio de madeira obtido para esta classe foi de 1 08 
m3/ha, dos quais 25% são aceitos no comércio externo, 37%, no 
comércio interno, 22%, no comércio regional e 16% não são, atual
mente, comercializáveis. 

A classe Média compreende 36,39% da superflcie da Folha, 
concentrando-se mais no norte, noroeste e sudoeste. Engloba os 
seguintes ambientes: Floresta Ombrófila Aberta Submontana com 
cipós, Floresta Ombrófila Densa Submontana, <tosse! emergente, 
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Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dossel emergente, Conta
to Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai Semidecidual Submonta
na, dossel emergente e o Contato Savana/Floresta Ombrófila Aber
ta Submontana com palmeiras 

O volume médio de madeira, obtido para esta classe, foi de 81 
m 3 /ha, dos quais 21% são aceitos no comércio externo, 33%, no 
comércio interno, 26%, no comércio regional e 20% não possuem 
comércio atual 

TABELA 5 IV 
Potencial agroclimâtico para os diferentes mesoclimas, segundo a aptidão climática de um conjunto de culturas 

==-~s UM IDO UMIDO 
FORTE MÉDIO CUL 

Abacaxi M AM 
Algodão herbáceo M M 
Amendoim M AM 
Arroz A AM 
Banana AM A 
Ba.tata doce A A 
C:l_cau M AM 
Café• Mr/la Ar/ma 
Cana-de-açucar Ml Ml 
Citrus M A 
Coco da-bafa M A 
Feijão Ml Ml 
Mamão A A 
Mamona A A 
Mandioca A A 
Milho AM AM 
Pimenta-do-reino AM A 
Sisal M M 
Soja Ml Ml 
Serir;queira Ml AM 
Ram1 Ml AM 
Potencial agroclimático Regular Bom 

A - Apta, AM - Apta a Margtnal, M - Margtnal, Ml - Marginal a Inapta e I - Inapta 
* Café robusta (r); Café arábica (a) 

UMIDO A UMIDO 
FRACO SUBUMIDO 

FORTE 

A A 
M AM 

AM AM 
AM M 
A A 
A A 
M Ml 

Ar/Ma Mr/la 
A A 
A M 
A M 
M M 
A M 
A A 
A A 
A A 
A AM 
A A 
Ml M 
AM Ml 
AM Ml 

Muito bt)m Som 

UMIDO A UMIDO A 
SUBUMIDO SUBUMIDO 

MÉDIO FRACO 

A A 
A A 
A A 
M M 
A AM 

AM AM 
Ml Ml 

Mr/la Mr/la 
M M 
M M 
A AM 
A A 
M M 
A A 
A A 
A A 

AM M 
A A 
M M 
Ml Ml 
Ml Ml 

Bom Bom 

54' 00' 53' 00' 52' 00' 51° 00 50' 00' 49' 00 48' 00' 
B'OO ~--------------~~~---,--------~~=---------------~,------------------,--------------~---,----------,------,9'00 

i 

9' 00 

"' :§ 
<:: 

~ R ·---- o ·.;: 

10' 00 

,..!J 
I 

12'~,l00--. ----~-------=~~~------------~52~'~o~o~.--------------~5~1'~o~ov·_L ____________ ~5~0'~oo~·--------------~~,.-----_L------~48~'~ooo· 
110 km 

Fig 5 6 - Deficiência h(drica anual (r;,m) 
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A classe Baixa, abrangendo 15,59% da área da Folha, distribui
se no vale do rio Xingu, no percurso que este faz entre os paralelos 
8 o e 1 O oS, em boa parte do lnterflúvio Araguaia- Xingu e ao longo 
dos rios Araguaia e Javaés, além de pequenas manchas nas por
cães oeste e nordeste da Folha. Nela ocorrem seis ambientes: Flo
;esta Ombrófila Aberta Submontana com sororoca, Contato Savana 
Arbórea Densa/Floresta Ombrófila, Contato Savana/Floresta Om
brófila Aberta Submontana com cipós, Contato Savana Arbórea 
Densa/Floresta Estacionai, Contato Savana/Floresta Estacionai Se
midecidual Aluvial, dossel emergente e Contato Savana/Floresta 
Estacionai Semidecidual Submontana, dossel emergente. 

A classe Muito Baixa compreende 3,18% da superfície da Folha, 
em manchas esparsas no vale do rio Xingu (entre os paralelos 8 ° e 
1 O oS), na ilha do Bananal, a nordeste dela e no lnterflúvio 
Araguaia- Xingu. 

Os ambientes englobados nesta classe são a Savana Arbórea 
Densa, o Contato Savana Arbórea Aberta/Floresta Ombrófila, o 
Contato Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria/Floresta 
Ombrófíla, o Contato Savana Parque/Floresta Ombrófila, o Contato 
Savana Parque com floresta-de-galeria/Floresta Ombrófila, o Conta
to Savana Arbórea Aberta/Floresta Estacionai e o Contato Savana 
Parque/Floresta Estacionai. 

A classe Não Significante abrange 43,20% da área 
concentrando-se em quase toda a sua porção leste e espalhando-se 
pelo quadrante sudoeste, sem, contudo, aparecer no quadrante no
roeste. 

Corresponde aos ambientes Savana Arbórea, Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria, Savana Parque, Savana Parque com 
floresta-de-galeria, Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana Gramíneo
Lenhosa com floresta-de-galeria, Áreas das Formações Pioneiras 
Fluviais e Áreas Antrópicas. 

54° 00' 
B' 00' 

4 

4 

63° 00' 62° 00' 61° ()()' 

5. 1. 5. 2 - Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado 

A partir da avaliação dos fatores clima, relevo e solo, resultaram pa
ra a atividade Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado as se
guintes classes de capacidade natural: Média, Baixa, Muito Baixa e 
'Não Significante (Fig. 5.11 ). 

O clima em nenhuma vez agiu como fator limitante ao desenvol
vimento desta atividade, sendo que o solo apareceu como fator res
tritivo de maior freqüência e o relevo influiu muito pouco 

A classe Média, ocupando 15,37% da superffcie da Folha, é re
presentada por manchas que se concentram predominantemente 
na metade oeste. Os solos mais representativos desta classe são o 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e o Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico. 

A classe Baixa predomina na Folha, pois abrange 48,40% de 
sua área total, ocorrendo em todos os seus quadrantes. Os princi
pais solos encontrados nesta classe são o Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico, o Latóssolo Vermelho-Amarelo distrófico, o 
Gley Pouco Húmico distrófico, a Laterita Hidromórfica distrófica, os 
Concrecionários distróficos, os concrecionários álicos e o Latossolo 
Amarelo distrófico. 

Compreendendo 21 ,94% da superffcie da Folha, a classe Muito 
Baixa predomina em sua metade leste, apresentando, contudo, 
manchas esparsas na outra metade Sete tipos de solos acham-se 
enquadrados por esta classe: Concrecionários álicos, Laterita Hidro
mórfica distrófica, Concrecionários distróficos, Areias Quartzosas 
distróficas, Gley Pouco Húmico distrófico, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

A classe Não Significante ocupa 13,57% da área da Folha, em 
manchas concentradas sobretudo na sua metade norte. As situadas 
no norte de Goiás encontram-se sobre Areias Quartzosas distróficas 

60' 00' 49' ()()' 
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.~ 
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Fig 5 7 - NúriÍero médio de meses, por ano. com deficiência hidrica 

USO POTENCIAL DA TERRA/481 



110km 
~--------------~ 

Fig 5.8 -Indica de umidade de Thornthwaite, 

e Solos Concrecionários distróficos As manchas restantes 
assentam-se sobre Solos Litólicos distróficos 

5 1 5 3 - Extrativismo Vegetal 

Na representação das classes de potencial extrativo vegetal (Fig 
5.121 foram escolhidas espécies botânicas de importância econó
mica atual ou futura, cuja distribuição na Folha fosse a mais genera
lizada possível e cuja frequência fosse expressiva Essa escolha re
caiu, portanto, sobre o açaizeiro (Euterpe spp.), a seringueira (He
vea spp,), o inajá (Maxlmliiana spp.), o breu (Protium spp e Crepl
dospermum spp.), a copalba (Copalfera spp ), a bacaba (Oenocar
pus spp,), a mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) e o pequizeiro 
(Caryocar spp.) (Fig. 5.13). 

A utilidade destas plantas é incontestável: o açaizeiro e o inajá 
fornecem palmitos de excelente paladar, sendo que os frutos do pri
meiro constituem importante alimento para o homem da região. 
Quanto ao inajá, embora seja invasor das pastagens plantadas e por 
isso combatido pelos pecuaristas, produz madeira própria para 
construções rústicas e frutos que são bastante consumidos pelo ga
do. 

Produtoras de borracha, a seringueira e a mangabeira nativas es
tão sendo cada vez menos exploradas, a primeira em virtude da im
plantação de seringais cultivados, mais produtivos do que os tradi
cionais, e a segunda devido à baixa qualidade do seu látex Contu
do, a mangaba é um fruto muito apreciado na forma de refresco, 
sorvetes e doces, razão pela qual seu consumo poderia vir a crescer 
bastante, dependendo apenas de propaganda 

As várias espécies de breu são aproveitadas apenas nas áreas de 
ocorrência, para a extração de resina aromática empregada no fabri
co de vernizes, nas calafetações de barcos, na iluminação (lampari
nas) e na medicina caseira. 
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A copaíba e o pequizeiro, além de fornecerem madeira de ótima 
qualidade, são objeto de modesto comércio regional, a primeira por 
seu óleo medicinal e o segundo por seus frutos aromáticos, usados 
principalmente em pratos típicos e na fabricação de licores 

Finalmente, da palmeira bacaba utilizam-se os frutos, os quais 
podem ser preparados na forma de um doce pastoso, que se conser
va por longo tempo. Além disso, seus mesocarpos (polpas) podem 
ser fervidos, obtendo-se um óleo comestível de características físi
cas semelhantes às do azeite de oliva. 

Todas as espécies vegetais acima mencionadas, com exceção 
da seringueira, fornecem alimentação a inúmeros vertebrados sil
vestres, o que as torna elementos importantes numa política sadia 
de conservacão da natureza. 

A Folha e'm estudo não apresenta classe Alta para Extrativismo 
Vegetal. 

A classe Média ocupa apenas 2, 24% da superflcie da Folha, 
sendo representada por manchas que se distribuem ao longo do pa
ralelo 8oS e do meridiano 54 o WGr. Corresponde a dois ambientes: 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras e Contato 
Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai Semidecidual Submontana, 
dossel emergente. 

A classe Baixa abrange 22,74% da área, espalhando-se sobre
tudo pela sua metade norte, desde a margem esquerda do rio Ara
guaia até o meridiano 54 ° WGr , em sua extremidade sudoeste. 
Limita-se a três ecossistemas: Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 
dossel emergente, Floresta Ombrófila Aberta Submontana com ci
pós e Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dossel emergente. 

A classe Muito Baixa perfaz 26,45% da área estudada, ocorren
do principalmente em sua metade oeste e muito pouco na leste. 
Corresponde a 11 ambientes: Floresta Ombrófila Densa Submonta
na, dossel emergente, Floresta Ombrófila Aberta Submontana com 



sororoca, Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dossel emer
gente, Contato Savana Arbórea Densa/Floresta Ombrófila, Contato 
Savana Arbórea Aberta/Floresta Ombrófila, Contato 
Savana/Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós, Contato 
Savana/Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras, 
Contato Savana/Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dossel 
emergente, Contato Savana/Floresta Estacionai Semidecidual Sub
montana, dossel emergente, Contato Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com palmeiras/Floresta Estacionai e Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai Semidecidual Submontana, dossel 
emergente. 

Ocupando 47,85% da superffcie da Folha, a classe Não Signifi
cante abrange quase toda a sua metade leste, com manchas espar
sas na outra metade. Esta classe encontra-se nos seguintes am
bientes: Savana Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta, Savana 
Arbórea Aberta com floresta-de-galeria, Savana Parque, Savana 
Parque com floresta-de-galeria, Savana Gramfneo-Lenhosa, Savana 
Gramfneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, Contato Savana Arbó
rea Aberta com floresta-de-galeria/Floresta Ombrófila, Contato Sa-

' 

--.-. .!~ 
MATO GRossÕ· 

Clima Regional Mesoclima Referência fndice de 
espacial umidáde 

Forte 1 50-90 

Úmido Médio 2 40-50 

Fraco 3 20-40 

Forte 4 20-30 

Úmido a subúmido Médio 6 10-20 

Fraco 6 0-10 

vana Parque/Floresta Ombrófila, Contato Savana Parque com 
floresta-de-galeria/Floresta Ombrófila, Contato Savana Arbórea 
Densa/Floresta Estacionai, Contato Savana Arbórea 
Aberta/Floresta Estacionai e Contato Savana Parque/Floresta Esta
cionai, além das Áreas Antrópicas e das Formações Pioneiras Flu
viais. 

5.1.5.4 - Criação de Gado em Pastos Naturais 

Na Folha em estudo, as classes de capacidade de uso potencial para 
a atividade em p,auta foram determinadas basicamente pelo fator 
vegetação e secundariamente por uma interação dos fatores clima 
e relevo. 

A Folha mostra um potencial de Criação de Gado em Pastos Na
turais bastante fraco (Fig. 5.14), uma vez que, mesmo nos ambien
tes onde predomina a vegetação herbácea, a média anual de capaci
dade de suporte não recomenda tecnicamente o seu uso. Assim, 
por exemplo, a Savana Gramfneo-Lenhosa (Est. 5.11 A), embora seja 
a salvaguarda do pecuarista tradicional no perfodo chuvoso, tem 

4 

Prec total Excedente N9 de meses Deficiência N9 meses 
&riual (mm) 1'ódrico (mm) exce. hldrlco hldrica (mm) def. ffidrica 

2.000-2.750 800-1300 6a7 200-300 3a4 

1.750-2 000 800-1000 6 200-300 3 

1.750-2 000 500-800 5a6 200-300 3a4 

1600-1750 400-700 4a6 200-300 3a5 

1600-1750 300-400 4a5 200-300 3a4 

1500-1600 200-300 3a4 200-300 3a5 

Fig 5 9 - Variações mesoclimáticas no espaço climático regional 
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Média Ba•xa Muito Baixa Nao Signtficante e Preservaçao 

Permanente Lei 14771/65). 

Fig.5.10 - Explo<açao de Madeira: distribuiçao das classes de capacidade natural 

sua capacidade de suporte drasticamente reduzida no período seco. 
o que faz a média anual oscilar em torno de apenas O, 1 
cabeça/hectare . O inverso ocorre com as áreas inundáveis cobertas 
pela Savana Parque, que suportam razoável carga animal na é_poca 
seca, graças ao seu lençol freático superfic ial e à fertilização pro
porcionada pelos sedimentos depositados durante as inundações, 
no período chuvoso. Por outro lado, estas mesmas inundações, que 
se repetem todos os anos, impedem o pastejo do gado bovino por 
vários meses, fazendo com que a capacidade de suporte baixe para 
cerca de 0.4 cabeça /hectare/ano. 

O fogo, ateado sistematicamente todos os anos, e mesmo duas 
vezf:S por ano, como foi constatado pela Divisão de Uso Potencial 
da Terra em seus trabalhos de campo, é o principal responsável pelo 
empobrecimento das pastagens nativas e a conseqüente queda nas 
suas capacidades de suporte. Usado com a finalidade de forçar ore
brote do capim, combater plantas invasoras e controlar as popula
ções de carrapatos, o fogo apresenta, contudo, um saldo bastante 
negativo, pois consome a matéria orgânica, volatiza o nitrogênio e o 
enxofre, destrói várias espécies da fauna silvestre, muitas delas 
úteis, como os tamanduás, os lagartos e as aranhas caranguejeiras, 
além das árvores e dos arbustos que não possuam adaptações pir(r 
fi las, assim como empobrece a microflora e a microfauna do solo e 
provoca o aumento de pragas dos capinzais, ta is como as cigarri
nhas, através da eliminação de seus inimigos naturais. 

Em decorrência do que foi exposto, nenhuma mancha do M apa 
de Uso Potencial da Terra da Folha SC.22 Tocantins alcançou as 
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classes Alta e Média para a atividade Criação de Gado em Pastos 
Naturais. 

Abrangendo 13,60% da superfície da Folha . a classe Baixa 
distribui-se por larga faixa ao longo de todo o vale do rio Araguaia. 
em manchas próximas ao rio Xingu, entre os paralelos 8 • e 1 o• Se, 
esparsamente, no lnterflúvio Araguaia- Tocantins. Quatro ambien
tes integram esta classe: a Savana Parque, a Savana Parque com 
f loresta--de-galeria, a Savana Gramfneo-lenhosa e a Savana 
Gramíneo-l enhosa com f loresta-de-galeria. 

A classe Muito Baixa ocupa 25,82% da área, situando-se princi
palmente em sua porção oriental, além de estreitas faixas que 
acompanham o rio Xingue seus afluentes situados no quadrante su
doeste, e algumas manchas pequenas espalhadas na metade oci 
dental. Corresponde aos seguintes ambientes: Savana Arbórea 
Aberta, Savana Arbórea Aberta com floresta -de-galeria, Áreas das 
Formações Pioneiras Fluviais, Contato Savana Parque/Floresta Om
brófila, Contato Savana Parque com floresta -de-galeria/Floresta 
Ombrófila e Contato Savana Parque/Floresta Estacionai. 

A classe Não Significante perfaz 59,86% da superfície da Folha, 
predominando em sua metade oeste. Engloba os seguintes ambien
tes: Savana Arbórea Densa, Floresta Ombrófi la Densa Aluvial, dos
sei emergente, Floresta Ombrófila Densa Submontana, dossel 
emergente, Floresta Ombrófi la Aberta Submontana com cipós, Flo
resta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras, Floresta Om
brófi la Aberta Submontana com sororoca. Floresta Estacionai Semi
decidual Aluvial, dossel emergente, Contato Savana Arbórea 



Médoa Ba1xa 
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fig.5 n - L.avour3 e CttaÇ&o de Gado em Pasto Plantado: dlstrlbutÇliO das classes de capacidade natura!. 

Densa/Floresta Ombrófila, Contato Savana Arbórea Aberta/Floresta 
Ombrófila. Contato Savana Arbórea Aberta com floresta-de· 
galeria/Floresta Ombrófila, Contato Savana/Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana com cipós, Contato Savana/Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana com palmeiras, Contato Savana Arbórea 
Densa/ Floresta Esta cionai, Contato Savana Arbórea 
Aberta/Floresta Estacionai, Contato Savana/Floresta Estacionai Se
tmidecidual Aluvial, dossel emergente, Contato Savana/ Floresta 
•Estacionai Semidecidual Submontana, dossel emergente, Contato 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras/Floresta Es· 
tacional , Contato Floresta Ombrófi la/ Fioresta Estacionai Semideci
<lual Submontana, dossel emergente, além das Áreas Antrópicas. 

5 . 1. 5. 5 - Utilização Condicionada a Estudos Específicos 

As Áreas de Utilização Condicionada a Estudos Específicos totali · 
zam 13,57% da Folha. Pertencem à classe Não Significante (dígito 
zero) para Lavoura e Criação de Gado em Pasto Plantado (Fig. 
5 . 151. 

5 . 1 .5 .6 - Conservação da Natureza 

5.1. 5 .6.1 - Preservação Permanente 

Os artigos 2 . 0 e 3. 0 da Lei n. 0 4. 771 / 65 I Código Florestal) consi 
deram de preservação permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas nas nascentes e ao longo dos cursos de 

água, em faixas variáveis de 5 a 1 00 m, em cada margem, de acor
do com a largura do curso; ao redor das lagoas. lagos ou reservató
rios d e água; nos topos dos morros, montes, montanhas e serras; 
nas encostas ou parte destas. com declividade superior a 45° . 
equivalente a 1 00% na linha de maior declive; nas bordas dos tabu· 
leiros ou c hapadas; em altitudes superiores a 1 .800 m; em ambien
tes que devam ser mantidos inalterados para assegurar condições 
de bem -estar público (inclusive dos indígenas} e/ou para asilar 
exemplares da fauna e/ou da flora ameaçados de extinção, etc. 

No Mapa de Uso Potencial da Terra, acham-se representadas as 
áreas de Preservacão Permanente, dentro das limitacões impostas 
pela escala adotada. Estas áreas perfazem um tota l de 2. 1 03 km2 • 

ocupando O, 7 2% da superfície da Folha. 

5.1 .6 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EXISTENTES (vide Mapa 
de Subsídios ao Planejamento Regional) 

Um total de oito unidades de conservação assegura à Folha SC.22 
Tocant ins lugar de destaque quanto ao potencial de uso racional 
dos recursos natura is renováveis . · As re feridas unidades 
constituem-se de um parque nacional, três parques indígenas. duas 
rese.rvas indígenas, um posto indlgena e uma estação ecológica. To
das-elas sofrem ou sofreram, até recentemente, grilagens por gran
des proprietários ou invasões por posseiros, além do saque em pro
dutos vegetais e animais por comerciantes. o que só poderá ser de
f initivamente sanado quando o povo brasileiro puder entender que a 
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'Ecologia, a Economia, a Polftica e a Soc1olog1a são ciênc1as comple
mentares e correlatas. com graus de importância semelhantes e 
voltadas para a mesma finalidade, que é o bem-estar duradouro da 
humanidade. 

Aqueles que encaram uma unidade de conservação como empeci
lho ao desenvolvimento econOmico e soc1al têm seus olhos volta
dos apenas para o lucro rápido. imediatista, companheiro insepará
vel do egoísmo e da imprevidência. Todas as umdades de conserva
ção da folha em estudo possuem solos pobres, impróprios à agricul 
tura em bases econOmicas, suportando apenas - no caso das re 
servas indigenas a agricultura itinerante em pequena escala, que, 
através do repouso ou alqueive, permite a recuperação dos talhões 
exauridos. Utilizados na formação de pastagens, tais solos têm da
do a ~rrisOria produtividade média de 50 kg/ha/ano, em termos de 
peso de gado em pé Ora, um hectare de mata, ou mesmo de sava
na, pode dar produtividade bem ma1or, se forem computados os ani 
mais silvestres. os frutos e o mel utilizáveiS na alimentação huma
na. Isso sem contar a fauna ictioiOgica. que sabidamente prolifera e 
se desenvolve melhor em cursos de água que atravessam regiões 
cobertas por vegetação arbórea. 

Quanto aos indfgenas. não devem ser vistos como seres incul
tos. sempre prontos a atacar todos os brancos que lhes passarem 
ao alcance. A cultura indigena é respeitável. O índio conhece cada 
árvore. cada arbusto e cada erva que existe em seu território. Sabe 
com detalhes as épocas de reprodução, nid1ficação e migração dos 
an1mais. assim como conhece o comportamento de cada um deles. 

Mód.a 

Vê na flora uma aliada, com suas plantas alimentlcias, medicinais, 
fornecedoras de fibras, madeiras, óleos, resinas. gomas e corantes. 
e não como um obstáculo a ser removido a qualquer custo, como 
entende o "civilizado" . Seu conhecimento da natureza chega a 
ponto de saber os periodos de floração e frutificação de todos os ve
getais com que cruza em suas andanças. 

A História mostra que o indigena sempre procurou ser gentil e 
hospitaleiro para com o homem branco, o qual retribuía tomando-lhe 
as terras. escravizando·o e exterminando-o. Tais procedimentos le
varam os autóctones a lutar pela própria sobrevivência e liberdade. 
Foram causa e não conseqüência dos conflitos que hoje se obser
vam na ma1oria das áreas indígenas brasileiras. Estas deveriam ser 
conservadas para a posteridade, e só desfiguradas se não houver 
outra alternativa. Não se justifica esta pressa em integrar o ind1o à 
nossa CIVilização. As populações Indígenas, como um todo, vêm de
crescendo ano após ano. estando apenas estabilizadas em algumas 
áreas e em ascensão em pouquíssimas. Nestas, talvez se1a neces
sár a uma transferência de seus excedentes para áreas cujas popu
lações estejam em decréscimo, ou então a implantação de sistemas 
agropecuários cujas produtividades sejam compatlveis com as res
pectivas demandas. Só se admitina a integração quando ela fosse 
natural e voluntária. Ademais. muitas tribos utilizam eficientes mé
todos naturais de controle da natalidade. sempre que seus exceden
tes populac1ona'1s comecam a ameaçar o bem-estar da comunidade. 

As áreas rndigenas fornecem vasto material para estudos multi
disciplinares A Antropologia e a Soc•olog1a ainda podem ter o privi -

'vlutto Batxa N.\o Stgntl•cante e Preservacao 
Peunanente (le• 4771165) 
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Fig.5. 13 - Disuibuição d<> potencial. Extrativismo Vegetal. 

légio dP. es tudar algumas culturas autênticas, pouco ou nada altera 
das pelo contato com nosso civilização. A Botânica. a Zoologia, a 
Ecologia e a M edicina não s0 se beneficiam com a integridade da na 
ture1a. como também dos amplos conhecimentos dos indígenas, 
que podem c olaborar com os cient istas. Certas t ribos. por exemplo. 
cult ivam variedades de cere<Jis e f ruteiras muito interessantes par<J 
os t rabalhos de m elhoramento genét ico. Seus territórios, portanto, 
são verdadeiros bancos de germoplasm a à disposição da humonid<J· 
do. com um potencial de benefíc•os inest imável. 

5.1.6. 1 - Parque Nacional do Araguaia 11) 

5. 1.6 .1. 1 - Localização 

Terço setentrional da ilha do Bananal, na porção noroeste do Est<Jdo 
de Goiás. abrangencio parte dos m unicípios de Pium e Cristalândia. 

5 . 1.6 . 1.2 Área 

São 562 .312 ha, totalmente dentro da Folha em estudo. 

11 ) As c•t . .,cOcs entre aspas f0f"an1 extraidas de umn Oh• a cur)(.S~ f!'fn lase 11c ~taboroc~io. o 
PI(:II'IO dtt ManPJU Ot) Parcue- '"aCionai do A• a~u0,4l, dn /HIH)or ia dP. Elane Ansall Martirs Co 
ll"'IIJSHI e outros . cxocr•tíldo íltHwés do t.:OfWên•Q IBOFIFBCN. 

5. 1.6 . 1.3 Limites 

Começa no extremo norte da ilha do Bananal, na confluência do rio 
Araguaia com o rio Javaés (ponto 1 ); segue pela margem esquerda 
deste úl t imo até sua intersecão com o paralelo 11 • 1 O' S I ponto 2); 
cont inua por este paralelo no rumo oeste até alcançar o meridiano 
50" 23' WGr. {ponto 3 ); prossegue no rumo norte por este meridia 
no. até o ponto de coordenadas 10° 50' de lat itude Sul e 50 " 23' 
de longitude WGr. (ponto 4 1; segue o p<Jrarelo 10" 50'5 no rumo 
leste até encontrar a margem direita do rio Randi-TorO (ponto 5); 
desce por esta margem até a foz do Randi-Tor6 no rio Riozinho (pon
to 6 1; continua pela margem direita do rio Riozinho até alcançar o 
paralelo 1 O o 28'S (ponto 7); segue por este paralelo no rumo oeste 
até atingir a margem direita do rio Araguaia (ponto 8}; desce este ri o 
pela margem direita até o ponto inicial desta descrição. 

5 .1. 6 . 1 .4 - Situação legal 

"Criado pelo Decreto n. o 4 . 5 70 de 3 111211 959. o Parque Na ciO· 
nal do Araguaia abrangi<J a totalidade da ilha do Bananol, no Estado 
de Goiás. e era subordinado, então. à Seção de Parques Nacionais 
do Servico Florest al do M inistério da Agricultl.tra. 

"Co~ a reestruturação do referido M inistério, foi extinto o Servi 
ço Florestal e criado o Instituto Brasi leiro de Desenvolvimento Fio 
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F'9.5 14 - Ctoação de Gado em Pastos Naturais. 

restal - IBDF - pelo Decreto n. • 289, de 28 de fevereiro de 
196 7, e os Parques Nacionais e Reservas Biológicas, a ilmbito fede
ral, passaram para a jurisdição desta Autarquia. 

" Através do Decreto n. 0 68.873, de 5 de julho de 1 971 , retifi
cado pelo Decreto n. • 7 1.879, de 1. • de março de 1973, a área 
do Parque Nacional do Araguaia foi reduzida, passando a ocupar o 
terço norte da ilha do Bananal, f icando o restante da ilha para o Par
que Indígena do Araguaia, de acordo com o Decre to n . 0 69.263, de 
22 de setembro de 1971 . 

"Sendo limítrofes, Parque Indígena e Parque Nacional, tornou-se 
nP.cessário um equacionamento com a FUNAI - Fundacão Nacional 
do Índ io - para definir exatamente os limites entre os d.ois Parques, 
o qu"e foi levado a bom termo (. .. I." 

Do entendimento interministerial (MA - IBDF e Ml - FUNAI} 
surgiu o Decreto n. 0 84.8 44, de 24 de junho de 1 980, que alterou · 
novamente os limites do P.N.A . e do P.I.A. 

As terras que compõem o Parque Nacional do Araguaia são de
volutas, pertencendo ao Estado de Goiás, o qual deve elaborar uma 
lei que trate da doação dessas terras ao IBDF, autarquia responsável 
pelas unidades de conservação do Pais. 

"Esta lei já foi objeto de estudos na Assembléia Legis lativa de 
Goiás, mas, justamente pela indefinição dos limites, foi impossível 
sua concretização." 

Por toda a ilha do Bananal - tanto no Parque Nacional quanto no 
Parque Indígena - existem posseiros, os quais derrubam a mata pa
ra instalarem suas roças de subsistência, caçam animais silvestres 
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para seu próprio sustento ou para eliminar os grandes predadores que 
atacam o seu gado, como onça e suç uaranas. e ateiam fogo às pas
tagens e aos cerrados. No ano de 1980. o IBDF est imava esse gado 
em cerca de 20.000 cabecas. somente no Parque Nacional do Ara
guaia (Est . 5.11 8). Todavia: esse número deve ser bem maior. se fo
rém computados os bovinos trazidos anualmente das grandes fa
zendas circunvizinhas, sendo que o Governo do Estado de Goiás 
chegou a instalar, em Barreira da Cruz, uma balsa para facil itar a tra
vessia do gado (Est. 5. 111 A). Este, por si só, é altamente indesejável 
a um Parque Nacional, pois dissemina sementes de gramíneas es
tranhas à flora autóctone, concorre com os herbív oros silvestres no 
uso das pastagens e veicula-lhes doenças. 

Os posseiros "deverão ter suas posses indenizadas, e, a partir 
dai, a desocupacão do Parque é imediata. 

"É importante ressaltar que não existem títulos de propriedades 
incidentes naquela área e todas as ocupações são posses, pura e 
simplesmente, cujas indenizações se restringem às benfeitorias 
existentes, não ocorrendo. em nenhum caso, o pagamento da terra 
nua." 

5 . 1 .6. 1.5 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

Todas as rochas superf ic iais do Parque Nacional do A raguaia 
formaram-se durante o pe ríodo Cenozóico-Qua ternário . 
sobressaindo-se a Cobertura Sedimentar do Bananal, secundada 
pelo Holoceno Aluvionar apenas ao longo dos rios. 



5 .1 .6 . 1.6 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Há o predomínio absoluto das áreas de acumulação inundáveis. ha
vendo também. em menor escala, as planícies fluviais. A altimetria 
oscila dos 1 70 aos 240 m. 

5.1.6. 1. 7 - Solos (vide 3 - Pedologial 

Em ordem decrescente de áreas abrangidas, vêm em primeiro lugar 
as lateritas Hidromórficas áfica e distrOfica. em segundo o Gley Pou
co Húmico distrOfico e em terceiro os Solos Aluviais distrOficos. 

5 . 1 .6 . 1.8 - Flora (vide 4 - Vegetação! 

A cobertura vegetal mais característica do P.N.A. é a Savana Par
que com floresta -de-galeria. 

No sul do P.N.A . encontra-se a maior área contínua de mata do 
Estado de Goiás. Trata-se da M ata do Mamão. classificada como 
Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dossel emergente. Vizinha 
desta existe a Savana Arbórea Densa !Cerradão> e a Savana 
Gramíneo-Lenhosa com floresta -de-galeria. 

Ao longo do rio Riozinho e do quarto terminal do rio Javaés 
encontra-se o Contato Savana Arbórea Densa/Floresta Estacionai, 
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11' oo· 

12' 00 
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havendo ainda, na porção setentrional do parque, uma mancha de 
Contato Savana/Floresta Ombrófila aberta Submontana com cipós. 

5 .1 .6. 1.9 - Fauna 

Pelas suas características transicionais, os ecossistemas da área 
enfocada abrigam e alimentam uma grande variedade de espécies 
da fauna silvestre. Contudo. o recém-conclufdo Plano de Manejo do 
Parque Nacional do Araguaia classifica apenas 38 espécies de ma
míferos, 1 53 de aves. 11 de répteis e 1 7 de peixes. Está prevista 
uma continuidade nos trabalhos classifica tOrios preliminares. Dos 
animais pertencentes à lista Oficial de Espécies Animais da Fauna 
lndfgena Ameaçadas de Extinção. identificaram-se os seguintes: 
lobo-guarâ !Chrysocyon brachyurus), cachorro-do-mato-vinagre 
(Speothos venaticusl , ariranha. (Pteronura brastliensis). lontra (Lu· 
tra platensis) , jaguar (Panthera anca), cervo (8/astocerus dichoto· 
musl, veado-campeiro ( Ozotocerus bezoarticus). tamanduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) , tatu-canastra (Priodomes gi· 
ganreusl, tatu·bola ITolypeutes tricinc tusl. ouriço-preto IChae
tomys subspinosusl. uiraçu (Harpia harpyjal. apacanim ISpízaetus 
ornatusl , gavião-pega-macaco (Spizaetvs tyrannus), e jacu-guaçu 
('Penelope obscvra). 

5 . 1.6. 1.1 O - Zoneamento 

V isando atender aos objetivos de manejo e desenvolvimento do 
P.N.A., este teve sua área dividida em seis diferentes zonas: 
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A) "Zona Intangível 

Definição - É aquela onde a primitividade da natureza permanece 
intacta, não se tolerando quaisquer alterações humanas, represen
tando mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de re
povoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades hu
manas regulamentadas Esta zona é dedicada à proteção integral de 
ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambien
tal. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evo
lução natural 

Descrição - Corresponde a uma floresta conhecida como Mata 
do Mamão, localizada na parte sul do Parque, ocupando uma área 
aproximada de 60 mil hectares 

Normas - As atividades administrativas necessárias para pro
teger os recursos naturais da zona serão restritas à fiscalizacão· os 
estudos científicos deverão ser conduzidos de forma a não ~co'rrer 
alteração nos ecossistemas; só serão permitidas pesquisas e estu
dos científicos que envolvam observações. Não será permitida cap
tura ou coleta, exceto em circunstâncias especiais com permissão 
da Administração Central do IBDF " 

B) "Zona Primitiva 

Definição - É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima inter
venção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenôme
nos naturais de grande valor científico. Deve possuir as característi
cas de zona de transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Ex
tensivo. O objetivo geral do manejo é a preservacão do ambiente 
natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades d~ pesquisa cientí
fica, educação ambiental e proporcionar formas primitivas de re
creação. 

Descrição - É formada por duas áreas A primeira corresponde 
a uma faixa, circundando a Zona Intangível, constituída na sua 
maioria pela Floresta Subcaducifólia Amazônica e ainda por Campo 
Cerrado A segunda corresponde a uma contínua, que se estende 
por aproximadamente 120.000 hectares na parte norte e nordeste 
do P:arque, constituída basicamente por campo sujo, campo limpo e 
campo cerrado, abrangendo ainda uma mancha de FÍoresta Subca
ducifólia Amazônica Esta zona, atravessada pelos rios Mercês, Rio
zinho e Aruari, abriga ainda numerosos lagos de grande beleza pela 
elevada concentração faunística 

Normas - As atividades administrativas necessárias para pro
teger os recursos naturais da zona serão restritas à fiscalizacão; os 
estudos científicos deverão ser conduzidos de forma a não ~correr 
alteração nos ecossistemas; o uso de veículos automotores não se
rá permitido, com exceção dos empregados para fiscalizacão e es
tudos científicos autorizados, dentro do Parque; as constr~cões se
rão limitadas a "picadas" para uso científico ou administrátivo " 

C) "Zona de Uso Extensivo 

Definição - É aquela constituída em sua maior parte por áreas na
turais, podendo apresentar alguma alteração humana Caracteriza
se como uma zona de transição entre a Zona Primitiva e a Zona de 
Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a manutencão de um ambien
te natural com mínimo impacto humano, apesar de oferecer acesso 
e facilidades públicas para fins educativos e recreativos 

Descrição - É constituída por uma área de aproxi~adamente 
2. 300 hectares ~ituada na parte oeste do Parque. Engloba partes 
não inundáveis E coberta por mata seca, mata inundada, cerrado, 
cerradão e campo de murundu 

Normas - O uso público é permitido em um baixo nível de inten
sidade; será admitida a visitação pública sem grande concentracão· 
será permitido o uso de veículos motorizados; serão vedadas as· ati: 
vidades recreativas conflitantes com os objetivos do Parque; ases
tradas deverão ser de boa qualidade, funcionais, projetadas e pavi
mentadas de forma a impedir altas velocidades; esta zona será sina
lizada; as clareiras para construções limitar-se-ão ao mínimo neces
sário à segurança; serão permitidas atividades de interpreta cão e in-, 
vestigação." · 

D) "Zona de Uso Intensivo 

Definição - É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas 
pelo homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do na-
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tural, devendo conter: centro de visitantes, museus, outras facilida
des e serviços. O objetivo geral é o de facilitar a recreação intensiva 
e educação ambiental em harmonia com o meio 

Desoição - Formada pela parte mais elevada do Parque, che
gando a atingir cotas de 239 m, constitui a única área não inundá
vel É coberta por mata semidecídua estacionai, mata seca e cerra
dão e possui aproximadamente 200 hectares 

Normas - As construçÕes consistirão do mínimo básico neces
sário para conduzir os programas de manejo Seus projetos e mate
riais deverão harmonizar-se com o ambiente natural; as atividades 
comerciais serão restritas à venda de publicações e refrigerantes e 
passeios em voadeiras; as clareiras limitar-se-ão ao mínimo neces
sário à segurança; as atividades recreativas serão restritas àquelas 
que dependem dos aspectos naturais da área, tais como passeios a 
pé, camping, observação e natação Elas não podem conflitar com 
metas de prot.eção dos recursos do Parque; áreas de piquenique de
verão ser guaú1ecidas com latas de lixo e outras instalacões sanitá
rias, de forma a não resultar na contaminação dos rios; riachos ou 
nascentes; estradas de baixa velocidade deverão ser localizadas e 
construídas em harmonia com a paisagem, para minimizar a destrui
ção de qualidades estéticas e ecológicas; resíduos sólidos serão re
movidos para as áreas designadas na Zona de Uso Especial para seu 
enterramento; as investigações científicas de fenômenos naturais 
deverão ser devidamente autorizadas se forem compatíveis com os 
objetivos do Par que " 

E) "Zona de Recuperação 

Definição - É aquela que contém áreas consideravelmente altera
das pelo homem Zona provisória, uma vez restaurada, será incor
porada novamente a uma das zonas permanentes. As espécies exó
ticas introduzidas deverão ser removidas e a restaura cão deverá ser 
natural ou naturalmente agilizada O objetivo geral d~ manejo é de
ter a degradação dos recursos ou restaurar a área 

Descrição - Esta zona ocupa áreas alteradas pelo uso da terra e 
está graficamente mostrada no Planalto Geral de Ordenamento 
( ... ) É constituída na sua maioria por campo cerrado, campo sujo e 
campo limpo, e engloba diversos lagos que vêm sendo explorados 
pelos índios e moradores da região 

Normas - Deverão ser retiradas as instalações de fazendçs 
existentes e abandonadas; deverão ser removidos do Parque todos 
os animais domésticos; até que estudos científicos comprovem a 
necessidade de introdução de espécies, a recuperação deverá ser 
natural; as espécies vegetais exóticas deverão ser eliminadas; o uso 
de veículos motorizados será permitido para as atividades de recu
peração" 

F) "Zona de Uso Especial 

Definição - É aquela que contém as áreas necessárias à adminis
tração, manutenção e serviços do Parque Nacional, abrangendo ha
bitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas e controla
das de forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem 
localizar-se, sempre que possível, na periferia do Parque Nacional. O 
objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das 
estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural 
do Parque. 

Descrição - É constituída por uma faixa de aproximadamente 
um quilômetro de largura, acompanhando os limites do parque; es
tradas e rios que servem à fiscalização e uma pequena área no ex
tremo oeste, que conterá todas as instalacões necessárias à admi-
nistração. · 

Normas - Será permitido o uso de veículos motorizados para 
fins de fiscalizacão; todas as construcões deverão estar em harmo
nia com o meio ~mbiente natural; na área residencial, mediante au
torização prévia da direção do Parque, será permitida a criação de 
animais domésticos e horticultura para consumo pelos funcionários; 
todo lixo coletado no Parque deverá ser enterrado nesta zona em lo
cal previamente estabelecido." 

5. 1 . 6. 2 - Parque Indígena do Araguaia 

5 1 6 2.1 - Localização 

Abrange quase três quartas partes da ilha do Bananal (municípios de 
Cristalândia e Formoso do Araguaia, ambos perte.iícentes ao Estado 



de Goiás) e mais uma pequena superfície no Estado de Mato Grosso 
(município de Luciara), entre os rios Tapirapé e Araguaia. 

5 1 6 2. 2 - Área 

Aproximadamente 1 440 000 ha, a maior parte dentro da Folha 
SC 22 Tocantins 

5 1 6 2 3 - Limites 

O Decreto n o 84 844, de 24 de junho de 1980, alterou os limites 
do Parque Indígena do Araguaia (estabelecidos no Artigo 2 o do De
creto n. o 69 263, de 22 de setembro de 1971 ), os quais passam a 
ser os seguintes: partindo da margem direita do braço maior do rio 
Araguaia, no ponto de sua interseção com o paralelo 10° 28'S (pon
to 1 ), segue por este paralelo no rumo leste, até sua intersecão com 
a margem direita do rio Riozinho (ponto 2); sobe este rio até'a foz do 
seu afluente, o rio Randi-Toró (ponto 3), continua subindo pela mar
gem direita deste último até sua interseção com o paralelo 1 O o 50'S 
(ponto 4), seguindo por este paralelo, rumo oeste, até encontrar o 
ponto de coordenadas 1 O o 50'S e 50 o 23'WGr (ponto 5), daí to
mando rumo sul até o ponto de coordenadas 11 o 1 O'S e 
50° 23'WGr (ponto 6); segue então por este paralelo, rumo leste, 
até a sua interseção com a margem esquerda do braço menor do rio 
Araguaia, também conhecido como rio Javaés (ponto 7); deste pon
to sobe o rio Javaés, pela sua margem esquerda, até a sua junção 
com o braço maior do rio Araguaia, na sua margem direita (ponto 8); 
deste ponto, desce pela margem direita do rio Araguaia pelo seu 
braço maior, até a confluência com o rio Tapirapé (ponto 9); segue 
daí pela margem esquerda do citado rio no sentido montante até o 
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 1 O o 40'S e 
50°40'WGr (ponto 10), seguindo por urna linha seca com exten
são de 30 500 m, azimute 45 o, no sentido do nordeste, até encon
trar a margem direita do rio Araguaia, com coordenadas geográficas 
10°29'S e 50°29'WGr (ponto 11); daí segue a jusante pela mar
gem direita do rio Araguaia até o ponto 1, inicial do presente memo
rial. 

5 1 6 2 4 - População 

Existem, dentro do Parque Indígena do Araguaia, cinco postos indí
genas - P I Canoanã, às margens do braço menor do Araguaia, 
com 351 indivíduos da tribo Javaé, P I Fontoura, P I Santa Isabel 
do Morro e P I Macaúba, respectivamente com 364, 322 e 204 in
divíduos da tribo Carajá, situados às margens do braço maior do 
Araguaia, e, finalmente, P I Tapirapé, da tribo homônima, localiza
do à margem esquerda do Araguaia, com 265 indivíduos 

A população total do Parque Indígena do Araguaia é, pois, de 
506 índios (informação verbal, FUNAI, 1980) 

5 1. 6 2 5 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

A Cobertura Sedimentar do Bananal, originada no período 
Cenozóico-Quaternário, é encontrada em quase toda a área do Par
que Indígena do Araguaia, enquanto o Holoceno Aluvionar, também 
do Quaternário, ocorre ao longo dos rios 

5 1 6 2 6 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Predomínio absoluto de áreas de acumulação inundáveis, secunda
das pelas planícies fluviais 

5 1 6 2 7 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Em ordem decrescente de ocorrência, vêm em primeiro lugar as La
teritas Hidromórficas álicas e distróficas, seguindo-se o Gley Pouco 
Húmico distrófico, os Solos Aluviais distróficos e o Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico 

5 1 6 2 8 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

Predomina a Savana Parque com floresta-de-galeria, seguindo-se a 
Savana Arbórea Densa (Cerradão), a Savana Gramíneo-Lenhosa 
com floresta-de-galeria e o Contato Savana Parque/Floresta Estacio
nai Encontram-se também manchas esparsas de Savana Arbórea 
Aberta, Savana Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa A maior parte 
destes ambientes acha-se bastante degradada pelo pastoreio do ga
do, uma vez que a FUNAI aluga as pastagens naturais do Parque In-

dígena do Araguaia a criadores de dentro e de fora da ilha do Bana
nal São dezenas de milhares de cabeças de gado, com todos os in
convenientes analisados no estudo sobre o Parque Nacional do Ara
guaia 

5.1.6.3 - Parque Indígena do Xingu 

5 1 6 3 1 - Localização 

Ao norte de Mato Grosso, compreendendo terras dos municípios de 
Paranatinga, São Félix do Araguaia, Sinop, Luciara e Canarana 

5. 1 6 3 2 - Área 

São 2 642 003,9374 ha, sendo que apenas o terço setentrional 
acha-se inserido na Folha presentemente estudada 

5 1 6 3.3 - Limites 

Partindo do cruzamento da BR-080 com o córrego Jarininha, segue 
acompanhando aquela rodovia rumo leste, até um ponto a 40 km da 
margem direita do rio Xingu; deste ponto, segue no rumo gemi sul, 
acompanhando o rio Xingu sempre distante 40 km da margem direi
ta daquele rio, até a cabeceira do rio Xaconti ou Paranaíba, donde 
segue por uma linha reta até as coordenadas de 53 °00'WGr. e 
1 3 o OO'S; daí, segue rumo oeste exatamente acompanhando a li
nha do paralelo de 13 o OO'S até encontrar o rio Antonio Bacairi, 
descendo-o até sua desembocadura no rio Batovi ou Tamitatoala, 
donde sobe até reencontrar a linha do paralelo de 1 3 o OO'S e pores
te seguindo até o ponto de interseção com o meridiano 
54°00'WGr; deste ponto, segue o meridiano de 54°00'WGr no 
rumo norte, até o seu cruzamento com o rio Arraias, descendo este 
caudal até a sua foz no rio Manissauá-Missu, donde percorre uma li
nha seca até o ponto inicial deste memorial descritivo 

5 1 6 3 4 - Situação legal 

Criado pelo Decreto n o 50 455, de 14 de abril de 1961, regula
mentado pelo Decreto n o 51 084, de 31 de julho de 1 961 e alte
rado pelos Decretos n o 63 082, de 6 de agosto de 1968, e n o 

68 909, de 13 de julho de 1971 Em 13 de setembro de 1978, o 
\Decreto-Lei n o 82 263 mudou-lhe o nome de Pargue Nacional do 
Xingu para Parque Indígena do Xingu, medida muito acertada, uma 
vez que os parques nacionais brasileiros encontram-se sob jurisdi
ção do IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 
vinculado ao Ministério da Agricultura, enquanto os parques indíge
nas são administrados pela FUNAI - Fundação Nacional do Índio, 
subordinada ao Ministério do Interior 

Em 19 7 9 o Parque Indígena do Xingu teve toda a sua área medi
da e demarcada, o que se fez com picadas de. 6 m de largura nas li
nhas secas e marcos de concreto de 1 O em 1 O km, além de marcos 
de madeira de 1 em 1 km 

5 1 6 3 5 - População 

Em 1 980 viviam no Parque Indígena do Xingu cerca de 1 920 ín
dios, distribuídos em 1 5 tribos amigas, quase todas integradas cul
turalmente: Camaiurá, Aueti, Caiabi e Juruna (tronco Tupi); Cuicu
ro, Calapalo, Matipu, Nafucuá e Txicão (tronco Caribe); Vaurá, Mei
naco e laulapiti (tronco Aruaque); Gorotire e Suiá (tronco Macro-Jê) 
e Trumai (isolada dos principais troncos linguísticos). 

5 1 6 3 6 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

Predomínio absoluto da Cobertura Sedimentar Terciário
Quaternária (Cenozóico), o que reforça o argumento de que o Par
que Indígena do Xingu deve ser preservado ao máximo, uma vez 
que suas biomas repousam, em grande parte, sobre sedimentos 
areno-pelitosos, predominantemente inconsolidados e parcialmente 
laterizados, havendo presença de cangas lateríticas Ao longo dos 
rios encontram-se as rochas do Holoceno Aluvionar (Cenozóico
Quaternário) 

5 1 6 3 7 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Predominam as formas tabulares, seguindo-se as planícies fluviais, 
as planícies e terraços fluviais e os terraços erosivos fluviais 
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5 1 6 3 8 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Em ordem decrescente de áreas abrangidas, aparecem o Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico, o Gley Pouco Húmico distrófico e a 
Laterita Hidromórfica distrófica 

5 1 6 3 9 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

Predomina o Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai Semi
decidual Submontana, dossel emergente Ao longo do rio Xingu e 
seus afluentes encontram-se as Áreas das Formacões Pioneiras Flu
viais e arbustivas, com excecão do rio Arraias, que é ladeado por 
uma delgada faixa de Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, dos
sei emergente 

5 1 6 4 - Parque Indígena Caiapó 

5 1 6 4 1 - Localização 

Município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará 

5 1 6 4 2 - Área 

Cerca de 2 925 000 ha, a maior parte fora da Folha SC 22 Tocan
tins 

5 1 6 4 3 - Limites 

Partindo da confluência do rio Xingu com o igarapé Cana Brava, so
be por este igarapé até sua cabeceira, seguindo por uma linha reta e 
seca, rumo NE, numa extensão aproximada de 25 km, até a cabe
ceira do igarapé, sem nome, num ponto de coordenadas aproxima
das 51 ° 59' 30"WGr e 07 ° 21 'OO"S Daí, segue por este igarapé 
até sua confluência com o rio Riozinho Deste ponto, desce o rio 
Riozinho até sua foz no rio Fresco, descendo-o até que desemboque 
no rio Branco Deste ponto, sobe este rio até sua cabeceira, conti
nuando por uma linha reta seca, rumo geral leste, numa extensão 
aproximada de 1 O km, até as cabeceiras norte do rio Trairão, num 
ponto de coordenadas aproximadas de 50°40'00"WGr e 
07°02'00"S Daí, desce o rio Trairão até a desembocadura do iga
rapé anônimo de sua margem esquerda, num ponto de coordenadas 
aproximadas de 51 o 03' 18"WGr e 07 o 20'00"S, subindo este 
igarapé até sua cabeceira, de or:de segue por uma linha reta e seca, 
rumo NE, numa extensão aproximada de 6 km, até a cabeceira do 
igarapé, sem nome, num ponto de coordenadas aproximadas de 
50°57'40"WGr e 07°35'00"S Deste ponto, desce este igarapé 
até sua confluência com o rio da Ponta, subindo este rio até a de
sembocadura do rio Arraias, de onde prossegue subindo este último 
até sua confluência com o igarapé, anônimo, de sua margem es
querda, num ponto de coordenadas aproximadas de 
50°58'48"WGr e 07°52'40"S Daí, sobe este igarapé até sua 
cabeceira, seguindo depois por uma linha reta e seca, numa exten
são aproximada de 1 O km, até a cabeceira do afluente da margem 
direita do rio Mururé ou Tartaruga, num ponto de coordenadas apro
ximadas de 50°54'24"WGr e 08° 17'20"S Deste ponto, desce 
o referido afluente, até sua desembocadura no rio Mururé, prosse
guindo na descida deste último até sua confluência com o rio Fres
co, o qual sobe até seu afluente da margem esquerda, num ponto de 
coordenadas aproximadas de 51 o 29' 30"WGr. e 08 o 21 'OO"S 
Daí, sobe este igarapé até sua cabeceira, percorrendo em seguida 
uma linha seca que passa pelo interflúvio onde nascem os igarapés 
formadores do rio Riozinho, numa extensão aproximada de 76 km, 
até a cabeceira do rio Bispo (ou José Bispo), num ponto de coorde
nadas aproximadas de 52 o 20'00"WGr e 08 o 20'00"S descendo 
este rio até sua confluência com o rio Xingu Deste local, 'desce o rio 
Xingu até sua confluência com o igarapé Cana Brava, ponto inicial 
da presente descrição 

5 1 6 4 4 - População 

Cerca de 1 000 indígenas, das tribos Gorotire, Cubencranquém e 
Cocra1moro, todas pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê 

5 1 6.4 5 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

As rochas mais frequentes são as da Formação Cubencranquém 
(Pré-Cambriano Superior), seguindo-se as da Formação lriri, perten
cente ao Supergrupo Uatumã (Pré-Cambriano Médio), as da Forma
ção Gorotire (Pré-Cambriano Superior) e as do Complexo Xingu 
(Pré-Cambriano Inferior) 
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5 1 6 4 6 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Ocorre na área uma grande variedade de relevo, destacando-se as 
formas tabulares, as formas convexas, os inse!bergs, as superfícies 
pediplanadas, as superfícies estruturais tabulares, as formas aguça
das e as superfícies erosivas tabulares 

5 1. 6 4 7 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Predominam os Solos Litólicos distróficos, o Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico, os Solos Concrecionários distróficos e o Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico 

5 1 6 4 8 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

Existe uma grande área contínua de Floresta Ombrófila Densa Sub
montana, dossel emergente, circundada por manchas de Savana 
Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, Savana Arbórea Aber
ta, Savana Arbórea Densa, Contato Savana/Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana com cipós, Contato Savana Arbórea 
Aberta/Floresta Ombrófila, além de Vegetação Secundária 

5 1 6 5 - Reserva Indígena Xerente 

5 1 6 5 1 - Localização 

Municípi~ de Tocantínia, no norte do Estado de Goiás 

5 1 6 5.2 -Área 

São 167 542,1058 ha, a maior parte dentro da Folha em estudo. 

5 1 6 5.3- Limites 
Do ponto em que o ribeirão Gorgulho desemboca no rio Tocantins 
até a cabeceira daquele, prosseguindo por uma linha seca que inter
cepta o rio do Sono defronte à barra do rio Perdido Daí, sobe o rio 
do Sono até a desembocadura do córrego Srejão, o qual é percorrido 
até sua cabeceira Deste ponto, segue por uma linha seca que atin
ge a cabeceira do córrego Matias, descendo-o até que deságl.ie no 
rio Preto Daí, desce o rio Preto até a desembocadura do ribeirão Al
deia, o qual sobe até a foz do córrego Água Fria Deste local, pros
segue subindo este último até sua cabeceira, continuando por uma 
linha seca até interceptar a cabeceira do córrego Bebedouro dos 
Porcos, descendo-o até que desemboque no ribeirão Pia banha e por 
este abaixo até sua barra no rio Tocantins, o qual desce até o ponto 
inicial deste memorial 

5 1 6 5 4 - Situação legal 

Criada pelo Decreto no 71 107, de 14 de setembro de 1972 

5 1 6 5 5 - População 

Constitui-se de 322 indígenas da tribo Xerente, pertencente ao 
tronco linguístico Macro-Jê Entre as múltiplas atividades da tribo, 
estão o artesanato e a coleta do coco babaçu, vendidos aos civiliza
dos Utilizam o látex da mangabeira para fazer bolas, ocas e muito 
elásticas 

5 1 6 5 6 - Geologia (vide 1 - Geolog1a) 

Na maior parte da área, ocorre a Formação Pimenteiras (período De
voniano), havendo também pequenas manchas da Formação Serra 
Grande (Siluriano-Devoniano) e do Complexo Goiano (Pré
Cambriano Inferior) 

5 1 6 5 7 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Predominam as formas tabulares e as superfícies pediplanadas, se
cundadas pelos terraços erosivos fluviais e pelas planícies e terra
ços fluviais 
5 1 6 5 8 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Os Solos Concrecionários distróficos acham-se disseminados por 
toda a reserva, enquanto o Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e 
o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico são mais frequentes na 
sua porção central Já as Areias Ouartzosas aparecem na parte oes
te 

5 1 .6 5 9 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

A cobertura vegetal característica é a Savana Arbórea Aberta~ ha
vendo mata apenas ao longo dos cursos de água 
5 1 6 6 - Reserva lndfgena Mencranotire 

Foi descrita no volume 20 desta série "Levantamento de Recursos 
Naturais" (Campos; Diranl; Ribeiro, 1 980), referente à Folha SC. 21 
Juruena, onde se encontra a maior parte desta reserva. 



5 1 6 6 1 - População 

Tem apresentado uma das maiores taxas de crescimento entre os 
indígenas do Brasil, pois passou de 650, em 1960, para mais de 
1 200 indivíduos, em 1980, segundo a FUNAI 

5 1 6 6 2 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

Consiste de rochas do Complexo Xingu (Pré-Cambriano inferior) 

5 1 6 6 3 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Ocorrem formas convexas, tabulares e aguçadas, além da planície 
fluvial 

5 1 .6 6 4 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Três tipos de solos predominam na pequena porção da reserva que 
fica dentro da Folha em estudo: o Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico, o Gley Pouco Húmico distrófico e os Solos Litólicos distrófi
cos 

5 1 6 6 5 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

A Flora Ombrófila Densa Submontana, dossel emergente e a Flores
ta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras ocupam a área es
tudada 

5 1 6 7 - Posto Indígena Jarina 

51.6 7.1- Localização 

Município de Colider (MT), ao norte do Parque Indígena do Xingu, 
separado deste apenas pela BR-80 

5 1 6 7 2 - Área 

Perfaz 268 813,6948 ha, totalmente dentro da Folha em estudo 

5 1 6 7 3 - Limites 

Partindo-se do ponto 1, situado junto à margem esquerda do rio Xin
gu, no local onde este forma a cachoeira Von Martius, de coordena
das aproximadas 1 O o 00' 40"S e 52 o 56' 40"WGr , percorre-se 
uma linha seca no rumo oeste encontrando-se a uma distân
cia de 40 000 m o ponto 2, de coordenadas aproximadas 
1 0° 00' 40"S e 53 o 18' 40"WGr ; daí, percorre-se uma linha seca e 
reta até o ponto 3, onde a BR-80 atravessa o córrego Jarininha, 
seguindo-se depois no sentido leste pela referida estrada até encon
trar o rio Xingu (ponto 4), descendo-se este caudal até o ponto ini
cial desta descrição planimétrica 

5 1.6 7 4 - População 

Compreende 140 indígenas (informação verbal, FUNAI, 19801 da 
tribo dos Txucarramãe, palavra de origem Juruna que significa 
"desprovido de arco" São conhecidos também como Mencragno
tire, Metotire ou Mecrangnoti, pertencendo ao tronco lingüístico 
Macro-Jê 

5 1 . 6 7. 5 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

A maior parte da área acha-se ocupada pela Cobertura Sedimentar 
Terciário-Quaternária (Cenozóico) Nas porções norte e noroeste da 
reserva encontram-se também rochas da Formação lriri (Supergru
po Uatumã, do Pré-Cambriano Médio) e da Formac~o Cubencran
quém (Pré-Cambriano Superior) 

5 1 6 7 6 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Predomínio absoluto de formas tabulares No norte da reserva ocor
rem ainda superfícies pediplanadas, inselbergs, formas aguçadas e 
superfícies erosivas tabulares 

5.1 6 7 7 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

Caracterizam-se por serem de baixa fertilidade São eles o Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico, o Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico, os Solos Litólicos distróficos e o Gley Pouco Húmico distró
fico 

5 1 6 7 8 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

Na porção norte predomina o Contato Savana/Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana com cipós, entremeado com manchas de Sa
vana Arbórea Densa. Na porção central da área existe a Floresta 

Ombrófila Aberta Submontana com cipós e manchas de Formações 
Pioneiras Fluviais arbustivas com palmeiras, ladeadas por um Con
tato Floresta Ombrófila/Fioresta EstaciOnai Semidecidual Submon
tana, dossel emergente, que se estende até a BR-80 

5 1 6 8 - Estação Ecológica de Coco-Javaés 

5 1 6 8 1 - Localização 

Município de Pium, Estado de Goiás 

5 1 6 8 2 - Área 

Perfaz um mínimo de 37 818,5 ha, referentes a 28 lotes de terras 
devolutas que pertenciam ao Estado de Goiás, mas que foram doa
dos à União através da lei estadual n o 8. 568, de 11 de dezembro 
de 1 980 Essa área não é contínua, o que poderá prejudicar a im
plantação e o manejo da estação ecológica, caso não se adquiram 
os lotes intermediários 

5 1 6 8 3 - Aspectos gerais 

"Devido ao regime das águas, essa região apresenta características 
ecológicas únicas A floresta existente, com exceção de pequenos 
trechos, de terreno mais elevado, permanece inundada durante vá
rios meses do ano A terra, quase toda arenosa, é muito pobre 

"No período dn seca formam-se muitas lagoas, onde se observa 
a existência de peixes como o pirarucu (Arapaima gigas), o tucunaré 
(Cichla spp ), a traíra (Hop/ias malabaricus), entre outras espécies " 
(Secretaria Especial do Meio Ambiente, 1977 I 

A avifauna desta estação é exuberante, sendo mais evidentes os 
biguás, biguatingas, as garças-brancas, os maguaris, os colherei
ros, os jaburus, as gaivotas, os socós, os mutuns, os jaós e os ga
viões, além de inúmeras espécies de pássaros. 

O ideal seria expandir os limites desta unidade de conservação 
em direção ao norte, até encontrar o furo do Coco, que liga o rio 
Araguaia ao rio do Coco Trata-se de terras baixas, inundáveis, im
próprias à agricultura, que ainda ostentam fauna e flora relativa
mente pouco alteradas pela ação antrópica Providências mais efe
tivas per parte da SEMA, no sentido de implantar e consolidar esta 
estação ecológica, se fazem inadiáveis, antes que os gastos com 
desapropriações tornem impraticável sua regularização fundiária 

5 1 6 8 4 - Geologia (vide 1 - Geologia) 

As rochas existentes pertencem ao Grupo Tocantins, do Supergru
po Baixo Araguaia (Pré-Cambriano Médio), ao Holoceno Aluvionar 
(Cenozóico-Quaternário) e à Cobertura Sedimentar do Bananal 
(Cenozóico-Quaternário) 

5 1 6 8 5 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

No noroeste da estação existe uma vasta extensão de planície flu
vial Nas partes restantes, vêem-se áreas de acumulação inundá
veis e relativamente poucas formas tabulares 

5 1 6.8 6- Solos (vide 3- Pedologial 

Predominam o Gley Pouco Húmico distrófico e as Areias Quartzosas 
álicas, seguindo-se os Solos Concrecionários Álicos, a Laterita Hi
dromórfica distrófica e os Solos Aluviais distróficos 

5 1 6 8 7 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

O Contato Savana Arbórea Densa/Floresta Estacionai aparece na 
porção ocidental da área, sendo a cobertura vegetal predominante 
No centro da estação existe uma pequena extensão de Savana Ar
bórea com floresta-de-galeria, enquanto a Savana Parque com 
floresta-de-galeria prevalece na porção oriental da área 

5 1 7 - ÁREA SUGERIDA PARA ESTUDOS VISANDO Á PRESER
VAÇÃO (vide Mapa de Subsídios ao Planejamento Regio
nal) 

5. 1 7 1 - Serra do Tapirapé 

5 1 7.1. 1 - Localização 

Estado de Mato Grosso, na divisa dos municípios de Santa Teresi
nha e Luciara (Folha SC 22-Y-BI 

5.1 7 1.2 - Geologia (vide 1 -Geologia) 

Na porção norte encontram-se rochas do Complexo Xingu (Pré
Cambriano Superior); na porção leste ocorre a Formação Gorotire 
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(Pré-Cambriano Superior); no restante da área existe a Formacão !ri
ri, do Supergrupo Uatumã (Pré-Cambriano Médio), a Suíte Intrusiva 
Tarumã (Pré-Cambriano Superior) e a Cobertura Sedimentar do Ba
nanal (Cenozóico-Quaternário). 

5 1 7 1 3 - Relevo (vide 2 - Geomorfologia) 

Na metade leste predominam as formas aguçadas, seguindo-se as 
tabulares e as convexas, que rodeiam uma superfície pediplanada 
Esta penetra também a metade oeste, na qual encontram-se tanto 
formas tabulares quanto inselbergs, inexistindo formas aguçadas e 
convexas 

5 1 7 1 4 - Solos (vide 3 - Pedologia) 

A quase totalidade da área proposta é constituída de Solos Litólicos 
distróficos, com manchas esparsas de Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

5.1 7 1. 5 - Flora (vide 4 - Vegetação) 

A cobertura vegetal mais frequente na área é o Contato Savana Ar
bórea Densa/Floresta Ombrófila, seguindo-se o Contato 
Savana/Floresta Estacionai Semidecidual Submontana, dossel 
emergente, com pequenas manchas de Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com cipós 

5 1 7 1 6 - Sugestões e justificativas 

Devido ao relevo muito movimentado, apresentando grande número 
de formas aguçadas, com suas encostas abruptas, considerável 
parte da área proposta deveria ser preservada, pela simples obser
vância do Código Florestal. Outros fatores concorrem para reco
niendar a preservação da área: 
- nela nascem dezenas de córregos e ribeirões, que correm tanto 
para o vale do Araguaia como para o vale do Xingu; 
- seus solos são pobres e, na maioria, rasos, impróprios para a 
agricultura e até para a pecuária; 
- suas furnas e matas são a única opção de refugio para a fauna 
expulsa da periferia pelos desmatamentos e queimadas (Est 5 111 
B); e 
- essa fauna compreende animais que figuram na Lista Oficial de 
Espécies Animais Ameaçadas de Extinção da Fauna Indígena, como 
o lobo-guará (Chrysocyon brachyutus), a onça-rintada ou jaguar 
(Panthera anca), o tatu-canastra (Priodontes giganteus), o 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o veado-campeiro 
(Ozotocerus bezoarticus), o mutum-pinima (Crax fasciolata), o jacu
guaçu (Penelope obscura), etc 

Outrossim, as serrarias existentes nas vizinhancas estão ex
traindo madeiras da área proposta, como o jatobá, o ~ngico-rajado, 
a garapa, o camaçari e o falso-pau-brasil, ou muirapiranga, o que 
contraria frontalmente o Código Florestal 

A ASEVP Serra do Tapirapé poderia ser aproveitada quer como 
reserva biológica, administrada pelo IBDF (Instituto Brasileiro de De
desenvolvimento Florestal), quer como estação ecológica, subordina
da à SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), ou, ainda, co
mo parque estadual, sob a responsabilidade do Estado de Mato 
Grosso A terceira opção justificar-se-ia pela grande beleza cênica 
do lugar, propenso à abertura de trilhas que, certamente, seriam 
muito procuradas por excursionistas e caçadores de imaÇJens 

5 1 8 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Tem sido pequena a contribuição da Folha presentemente estudada 
à economia nacional Seus solos são na maioria pobres, pouco pro
dutivos e facilmente erodíveis Suas madeiras, irracionalmente 
aproveitadas, estão se tornando cada vez mais raras, as espécies 
vegetais de interesse extrativo vão desaparecendo, vítimas das der
rubadas, enquanto os pastos nativos, sofrendo a ação de frequen
tes queimadas e cargas animais exageradas, tendem ao esgota
mento Melhor sorte não tem tido a fauna, secularmente perseguida 
por caçadores nacionais e estrangeiros, privada de seus alimentos e 
refugias e envenenada pelos defensivos agrícolas A Divisão de Uso 
Potencial da Terra aplicou, em pontos amostrais representativos da 
Folha, dezenas de questionários sobre a fauna regional, constatan
do a gravidade da situação que paira sobre os animais e seus ecos
sistemas 
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Os problemas inerentes à fauna não devem ser vistos como se 
fossem restritos aos próprios animais e aos cientistas que os estu
dam. Esses problemas estão intimamente relacionados ao meio am
biente, e, por conseguinte, aos seres humanos que o compartilham 

Veja-se como exemplo o que está acontecendo com as piranhas 
no rio Araguaia A potencialidade turística da região banhada pores
te rio é imensa "Entretanto, a quan:idade de piranhas parece que 
vem aumentando ano após ano, pondo em risco não só os turistas, 
como também os habitantes locais O futuro do turismo está amea
çado pelo temível peixe Quais as causas desse desequilíbrio? 
Apontamos como principal a eliminação paulatina dos inimigos na
turais da piranha, como os jacarés, os pirarucus e os tucunarés. Ou
tra causa seriam as enchentes, cada vez maiores e mais frequentes 
As piranhas, lançadas às lagoas marginais durante a enchenie, 
multiplicam-se extraordinariamente assim que aquelas depressões 
ficam isoladas dos rios que as alimentam Havendo nova enchente, 
as lagoas voltam a comunicar-se com os rios, liberando vastos con
tingentes de seres esfaimados " (Dirani, 1978) 

As enchentes, não só do rio Araguaia como de todos os rios do 
mundo, são diretamente proporcionais à retirada da cobertura vege
tal natural de suas bacias hidrográficas Matas, cerrados e campos 
naturais permitem que a maior parte da chuva, que sobre eles se 
precipita, seja absorvida pelo solo Se estas vegetações forem re
movidas, o solo passa a sofrer o impacto direto das gotas de chuva, 
que o desagregam, sendo em seguida carreado pelas enxurradas 
até os cursos de água As partículas mais finas do solo, como as ar
gilas, ficam em suspensão, turvando as águas e impedindo que a luz 
solar as atravesse As plantas aquáticas são então prejudicadas, 
podendo mesmo desaparecer, o que leva ao extermínio dos peixes 
que delas dependem para se abrigarem e alimentarem e para deso
var Quanto às partículas mais grossas, como as areias, depositam
se no leito dos rios, ribeirões e córregos, diminuindo a profundidade 
dos mesmos Este fenilmeno, combinado com o aumento do aflu
xo das águas pluviais aos cursos de água, causa as enchentes 

A explicação acima evidencia a necessidade de se terracear to 
das as glebas que forem privadas de sua cobertura vegetal natural, 
desde que seus solos não consigam absorver o deflúvio numa velo
cidade que impeça a formação de enxurradas Isso não vem sendo 
feito na região abrangida pela Folha SC 22 Tocantins, assim como 
também em quase todo o território nacional, lamentavelmente 

Quanto às vegetações naturais de preservação permanente, não 
se trata apenas de cumprir o Código Florestal Deixadas no topo dos 
morros e montanhas, diminuem enormemente a intensidade das en
xurradas que descem as encostas Mantidas nas margens dos cor
pos de água, protegem-nas do desbarrancamento e proporcionam 
sombra e alimentação à ictiofauna. São também importante com
plemento das reservas florestais adjacentes no que tange à alimen
tação e ao abrigo da fauna silvestre Entretanto, elas estão sendo ir
racionalmente destruídas (Est 5 IV A) 

O mogno, importante fonte de renda de alguns municípios do 
norte da Folha, sobretudo de Conceição do Araguaia, está fadado 
ao desaparecimento (Est. 5 IV B). Esta útil Meliácea, que por seu rá
pido crescimento mereceria ser intensamente pesquisada e replan
tada, vai-se restringindo a algumas reservas indígenas e aos grotões 
mais inacessíveis da serra do Estrondo (Est 5.V A) Outras madei
ras, igualmente vitimadas pela extração desenfreada, por certo 
também desaparecerão brevemente da região São elas o landi, o ja
tobá, a aroeira, o cedro, o pau-d'arco, o tarumã, a amoreira, o ange
lim, o angico, o pau-santo, o louro-preto, a maçaranduba, o jequiti
bá, o gonçalo-alves, a sucupira, etc O mesmo está acontecendo 
com vários produtos extrativos, como o caucho, árvore produtora 
de borracha, que já foi objeto de importante atividade humana no ln
terflúvio Araguaia-Xingu, até o início deste século Todavia, como 
a extração do látex implica na destruição da árvore, o caucho prati
camente desapareceu da região Igual destino estão tendo o pequi
zeiro e a mangabeira, vítimas do recente impulso no aproveitamento 
agropecuário dos cerrados, e nas matas o breu, a copaíba e a baca
ba, devido principalmente às derrubadas que empregam o corren
tão, sempre seguidas pela queima da coivara, não permitindo, pois, 
manter intactas as árvores úteis. 

O inajá e o babaçu têm sido tenazmente perseguidos pelos cria
dores de gado, uma vez que as populações dessas palmáceas au-



mentam quando os ecossistemas em que vivem são substituídos 
por pastagens que sofrem queimadas frequentes As referidas pal
máceas tornam-se, pois, concorrentes do capim, mais por espaco 
do que por sombreamento, o qual é até benéfico ao gado e ao pr.ó
prio capim em regiões de luminosidade e calor excessivos Ê bem 
verdade que já se constataram muitos casos de morte de bovinos 
que ingeriram grandes quantidades de frutos de babaçu, pois estes 
impedem que o rúmen funcione normalmente Contudo, não se po
de negar a importância do babaçu para a economia brasileira, e seria 
bem mais racional que se protegessem os babacuais formados invo
luntariamente pela ação antrópica do que continuar a investir nas 
grandes lavouras de babaçu, empreendimentos quase sempre ca
racterizados pelo insucesso, sobretudo os da Folha estudada (Est 
5 V B, 5.VI A e 5 VI B) 

O principal entrave do desenvolvimento agropecuário não tem 
sido nem o solo, nem relevo, nem tampouco o clima, mas indiscuti
velmente a estrutura fundiária Ultrapassada, injusta e ineficiente, 
a estrutura fundiária predominante impede que o desenvolvimento 
atinja sua principal meta, o bem-estar de todos os habitantes dare
gião Uma reforma agrária, se bem executada, abriria caminho para 
o cooperativismo e a utilização racional dos recursos naturais da 
área abrangida pela Folha SC 22 Tocantins Suas extensas vilrzeas 
irrigáveis poderiam ser intensamente cultivadas (Ests 5 VIl A, 5 VIl 
B, 5 VIII A e 5 VIII B) e em suas inúmeras lagoas poder-se-ia criar 
peixes, tartarugas e outros animais aquáticos, enfim, vastas á r e as 
hoje inaproveitadas ou mal aproveitadas incorporar-se-iam ao pro
cesso produtivo, principalmente através de lavouras perenes (entre 
as quais a heveacultura é uma das mais promissoras), adequadas à 
baixa fertilidade dos solos da Folha, da bubalinocultura, aelaptaela às 
áreas inundáveis e de uma bovinocultura avancada, empreganelo-se 
a subdivisão das pastagens e os pastos arbóreos (algarobeira, cana
fístula, etc ) 

Outras meelielas ele orelem geral são prcconizilelélS parél é1 Folha 
SC 22 Tocantins: 

- intensificação da fiscalização florestal e el<J eelucação ecológica, 
para evitar que as áreas ainda virgens venham a ser arrasadas pela 
ação antrópica, como sucedeu nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul 
do País, e, em menor escala, nas regiões Centro-Oeste e Norte; 
- campanha permanente de prevencão à erosão, a qual tem oca
sionado imJmeros problemas sócio-econômicos no mundo inteiro 
Um terreno recoberto por vegetação natural está praticamente livre 
•dos processos erosivos Se alguém é responsável pela remoção des
sa vegetação, esse mesmo alguém deve ser responsável pela con
servação do solo que expôs às intempéries; 
-- maiores incentivos ao plantio de essências florestais nativas pro

dutoras de madeiras duras, gomas-elásticas e não-elásticas ou qual
quer produto de reconhecida utilidade, pois todos os vegetais nati
vos economicamente importantes, que não estão sendo cultivados, 
caminham para a extinção; 
- maiores incentivos à criação de animais silvestres fornecedores 
de carnes, peles ou quaisquer outros produtos que apresentem inte
resse comercial, como a capivara, a anta, o mutum, o jacaré, etc , 
todos eles melhor adaptados às suas áreas de ocorrência do que os 
animais domésticos; 
- estímulo ao aumento racional da produtiv!dade agropecuária, pa
ra que o crescimento da produção não se baseie somente em novas 
,derrubaelas; 
- fomento à diversificação das lavouras, dando-se preferência às 
culturas tropicais permat')entes, economicamente mais seguras e 
ecologicamente mais adaptáveis à região estudada do que as cultu
ras trazielas do sul do Brasil, principalmente as anuais; 
- estímulo ao uso das fontes alternativas de energia, mormente a 
solar (secaelores de cereais e geradores) e a eólica (geradores e bom
bas de água) A utilização de biodigestores, mini-hidrelétricas e 
mini-usinas de álcool também deverá ser estimulada; 
- construção de barragens e eclusas nos trechos encachoeirados 
dos rios Araguaia e Tocantins, complementados por serviços de 
aprofundamento de leito, para permitir a navegação de barcos de 
grande capacidade de carga no período da vazante, além da cons
trução e do aparelhamento de portos nas principais cidades ribeiri
nhas A constituição de uma frota de barcos especialmente projeta
dos para operar nesses rios virá possibilitar significativa redução do 

custo dos transportes regionais, hoje extremamente onerosos, uma 
vez que totalmente executados por caminhões O transpor te fluvial, 
ao contrário do rodoviário, é o que apresenta maior rendimento em 
termos de toneladas transportadas por litros de combustível consu
midos; 
-- construção de uma ferrovia paralela à rodovia Belém-- Brasília, 
com estações integradas por estradas ele rodagem às principais ci
dades dos vales do Araguaia e do Tocantins; e 
- incentivo à industrialização dos produtos aoropecuários, para 
que não se percam os excedentes das safras e para que se barateie 
o custo dos alimentos industrializados, hoje quase proibitivos na re
gião As indústrias, evidentemente, deverão ser equipadas com dis
positivos antipoluição, pois já não se concebe deixar urr. problema 
atingir grandes proporções para que só depois seja tentada sua re
solucão 

A Tabela 5 V, apresentada a seguir, possibilita a visão global das 
quatro atividades econômicas, estudadas no presente relatório A 
cada grupo de dígitos corresponde a área abrangida e o respectivo 
percentual Nas duas últimas colunas aparecem as Áreas de Utiliza
ção Condicionada a Estudos Específicos (dígito zero para LAVl e as 
percentagens correspondentes Finalmente, na pe~t'rllima linha elél 
tabela, vêem-se as Áreas de Preservação permanente 

TABELA 5 V 
Distribuição das atividades consideradas 

CLASSES DE CAPACIDADE NATURAL UTILIZAÇÃO CONDr 
CIONADA 

A ESTUDOS .ESPECiFr-
ATrVIDADES ÁREA c os 

EXM LAV EXV GPN krn2 % km2 % 

4 3 3 o 2 168 0,75 
4 2 3 o 127 0,04 
4 1 3 o 166 0,06 
4 o 3 o 204 0,07 204 0,07 
3 o 1 o 1 179 0.41 1 179 0,41 
3 o 2 o 12 025 4,13 12 025 4,13 
3 o 3 o 41 0,01 41 0,01 
3 1 2 o 5 754 1,98 
3 1 1 o 1 372 0.47 
3 1 o o 121 0,04 
3 2 1 o 23 485 8 07 
3 2 2 o 31 130 10,70 
3 2 3 o 3 276 1 13 
3 3 3 o 530 0,18 
3 3 2 o 17 2 53 5 93 
3 3 1 o 9 370 3,22 
3 3 o o 326 o 11 
2 3 o o 42 0,01 
2 3 1 o 9 480 3 26 
2 2 1 o 22 839 7,85 
2 2 o o 4 426 1,52 
2 1 o o 412 0,14 
2 1 1 o 2 51 o 0,86 
2 o 1 o 5 606 1,93 5 606 1,93 
2 o o o 54 o 02 54 0,02 
1 o o o 1 716 0,59 1 716 0,59 
1 o o 1 275 0,09 275 0,09 
1 o 1 o 500 0,17 500 0,17 
1 1 o 1 107 0,04 
1 1 o o 324 0,11 
1 2 o o 4 003 1,38 
1 2 o 1 1 412 0,49 
1 2 1 o 519 0,18 
1 3 1 o 106 0,04 
1 3 o o 299 0,10 
o 3 o o 1 702 0,59 
o 3 o 1 2 438 o 84 
o 3 o 2 998 0,34 
o 2 o 2 13 126 4,51 
o 2 o 1 31 603 10,86 
o 2 o o 4 882 1,68 
o 1 o o 2 682 0,92 
o 1 o 1 30 216 10,39 
o 1 o 2 20 166 6,93 
o o o 2 5 293 1,82 5 293 1,82 
o o o 1 9 060 3,11 9 060 3,11 
o o o o 3 527 1,21 3 527 1,21 

Sub total 288 850 99,28 - -

PIL 2 100 0,72 - -

Total 290 950 100,00 39 480 13,56 
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Se os solos predominantes na Folha apresentam limitações 
quanto à fertilidade e declividade, estas são compensadas pelo cli
ma, favorável à maior parte das culturas comerciais Entretanto, o 
sucesso da ocupação humana depende da forma de se conduzir as 
atividades econômicas, tirando-se proveito da abundância hídrica 
estacionai, ao mesmo tempo que se protegem os solos contra os 
perigos dessa mesma abundância 
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5.2 - SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO REGIONAL 

5 2.1 - INTRODUÇÃO 

A Folha em estudo, SC. 22 Tocantins, está localizada entre os para
lelos 8 o e 1 2 oS e os meridianos 48 o e 54 o WGr , compreendendo 
parte dos Estados do Pará, Mato Grosso e Goiás, com uma área to
tal de 290 950 km 2 

A parte de maior ocupação humana é a correspondente ao 
médio-norte goiano, onde surgiram as primeiras povoações em con-
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seqüência da chegada de garimpeiros que, através do rio Tocantins, 
chegaram a essa região Posteriormente vieram criadores de gado à 
procura de pastos naturais onde resolveram fixar-se, iniciando-se 
outras povoações que, somente no final do século passado, vieram 
a transformar-se nas cidades hoje existentes 

Nos anos 1959/60, o Governo Federal criou o Núcleo Colonial 
Bernardo Sayão nas terras compreendidas entre a rodovia 
Belém-Brasília e o vale do Araguaia, nos municípios de Araguace-



ma e Pequizeiro; enquanto que na região do vale do Araguaia os 
grandes projetos agropecuários, em sua maioria, foram implantados 
algum tempo depois, atraídos pelos incentivos fiscais da SUDAM 
Quanto aos projetos de colonização oficiais, não alcancaram o êxito 
esperado, talvez por falta de melhores conhecimento; da realidade 
regional e de mapeamentos pedológicos que ajudassem num plane
jamento mais preciso com menos riscos de fracassos Entretanto, 
vale mencionar, aqui, a implantação de um grandioso projeto de rizi
cultura irrigada, altamente tecnificado, de iniciativa do governo do 
Estado de Goiás, localizado na Planície do Bananal, próximo ao rio 
Formoso, empreendimento este que tem alcancado resultados ani
madores, demonstrando a viabilidade técnica d~ agricultura nos tró
picos 

A construção da BR-1 53 (Belém- Brasília) veio melhorar a co
municação com a região Norte e ao mesmo tempo oferecer uma im
portante via de ligação, possibilitando o transporte terrestre, tor
nando acessível grandes extensões de terras virgens, as quais fo
ram incorporadas ao processo produtivo regional, como comprova o 
censo agropecuário do IBGE de 1 970 que registrou um rebanho de 
cinco milhões de cabeças de gado ao longo dessa rodovia Esta es
trada corta a Folha no sentido norte-sul passando por terras que, no 
Mapa de Subsídios ao Planejamento Regional, foram classificadas 
como Áreas de Utilização Atual não Recomendada e Áreas E, englo
bando solos que apresentam limitações ao aproveitamento agrícola; 
entretanto, as melhores terras são aquelas distantes do eixo da ro
dovia Belém- Brasília, concentradas na porção oeste, classificadas 
como Áreas B, com elevado potencial natural para exploração agrí
cola, havendo necessidade de intensificar-se a construcão de rodo
vias secundárias para torná-las facilmente acessíveis às coloniza
ções 

Vale salientar também que, com a construção da hidrelétrica de 
Tucuruí, no Estado do Pará, cuja inauguração está prevista para 
1983, vislumbram-se promissoras perspectivas de progresso para 
a região, onde a abundância de energia elétrica possibilitará a insta
lação de indústrias que irão gerar empregos, os quais garantirão um 
crescimento auto-sustentado da região, diminuindo assim a depen
dência dos grandes centros mais desenvolvidos, ao mesmo tempo 
que irá reduzir a evasão de rendas geradas pelo setor primário Com 
a industrialização haverá maior fixação do homem rural, evitando 
que emigre para as grandes cidades, atraído pelas perspectivas de 
melhores empregos, onde será marginalizado em virtude de sua pró
pria incapacidade profissional para exercer funções exigidas pelo 
mercado de trabalho dos grandes centros urbanos, causando sérios 
problemas sociais 

5 2 2 - METODOLOGIA 

O relatório de Subsídios ao Planejamento Regional, acompanhado 
de mapa, segue a metodologia elaborada por Rossy-Gralato et alii 
(1976) que visa principalmente a auxiliar no planejamento para ex
ploração agropecuária racional a curto e médio prazos de extensas 
áreas prioritárias ainda inexploradas ou em processos de explora
ção Para a elaboração do mapa são analisados solos sob os aspec
tos fertilidade e condições físicas, relevo e clima além de serem 
consideradas as volumetrias das madeiras existentes 

De acordo com a metodologia, cinco áreas foram caracterizadas 
e selecionadas 

5. 2 2 1 - Áreas A 

Compreendem terras or.de a fertilidade natural da maioria dos solos 
(dominantes) é elevada, as condições climáticas são propícias ao 
desenvolvimento de grande parte das culturas regionais e as limita
cães e impedimentos de ordem física não interferem na sua explora
~ão São áreas com ótimas condicões para o desenvolvimento eco
~ômico, e que requerem menor i~vestimento de capital 

5 2 2 2 - Áreas B 

São aquelas em que os solos de fertilidade natural elevada, que ocu
pam somente parte de sua superfície (subdominante ou co
dominante), não apresentam maiores limitações ao desenvolvimen
to de culturas regionais Admitem a presença de solos eutróficos 
dominantes, nos quais existe alguma limitação de ordem edafológi
ca, acrescida de condições climáticas inadequadas para a agricultu-

ra, que condicionam a exploração da terra São áreas que têm con
dições de aproveitamento racional semi-intensificado. 

5 2 2 3 - Áreas C 

Compreendem faixas de terras inundáveis, com possibilidades sa
tisfatórias de acesso e utilizacão durante parte do ano São consti
tuídas de Solos Hidromórficos' e Aluviais, tanto eutróficos como dis
tróficos. 

5 2 2 4 - Áreas D 

São aquelas constituídas de solos quimicamente pobres (distrófi
cos), mas com propriedades físicas satisfatórias e sem limitações 
drásticas ditadas pelo relevo Têm condições para utilização agro
pecuária, desde que sejam adotadas técnicas adequadas de manejo 
e haja emprego de insumos modernos. 

5 2 2 5 - Áreas E 

São aquelas constituídas por solos quimicamente pobres (distrófi
,cos) onde algum ou alguns destes, em dominância e/ou subdominân
cia, apresentam propriedades físicas limitantes à utilização agrope
cuária 

5 2 2 6 Áreas de Utilização Atual não Recomendada 

Terras com fortes limitações devido a fatores edafológicos, climáti
cos e de relevo 

5 2 3 - LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SELECIONA
DAS 

Na presente Folha, foram selecionadas quatro áreas com diferentes 
tipos de ocupação, conforme a Tabela 5.VI 

Quanto ao potencial madei(eiro, elaborou-se uma tabela baseada 
na volumetria de madeira das sub-regiões fornecida pela Divisão de 
Vegetação (Tab 5 VIII. 

ÁREA 

B 

c 

D 

E 

TABELA 5.VI 
Áreas selecionadas 

DESCRIÇÕES 

Propicias à colonização e à implantação de peque-
nas, médias e grandes empresas para o desenvol-
vi menta de culturas de ciclo curto (temporárias) e 
ciclo longo (perenes) e pecuária intensiva leiteira 
- Ocupação Dirigida 

Áreas inundáveis, porém propicias ao desenvolvi-
menta da agricultura de subsistência (ciclo curto) 
e arroz irrigado - Ocupação Espontânea ou Indu-
zida 

Áreas propicias à implantação de empresas de 
médio e grande portes, para exploração de cultu-
ras comerciais, cria e recria de bm.·;nos de corte e 
exploração de madeira. Também para empresas de 
peql.t~no porte desde que ar>oiadas em um sistema 
assoclativista - Ocupação ~nduzida 

Áreas que exigem estudos de ma:or detathe para 
seleção de terras propicias à implantação de mé-
dias e grandes empresas, para a exploração madei-
reira, culturas comerciais e cria e recriéi de bovinos 
de corte São indicadas também para empresas de 
peQueno porte, apo:.xias em Qm sistema coopera-
tivista - Ocupação Induzida 

Áreas de Utitização Atual não Recomendada 

Total 

5 2 4 - ÁREAS SELECIONADAS 

km2 % 

29 930 10,29 

30 914 10,63 

38 325 13,17 

62 184 21,37 

129 597 44,54 

290 950 100,00 

Nesta Folha em estudo, considerados os critérios anteriormente ci
tados, foram selecionadas quatro áreas prioritárias denominadas 
respectivamente de: B, C, De E além daquelas consideradas de Uti
lização A tua I não Recomendada, tomando-se como base para este 
trabalho o Mapa Exploratório de Solos da Divisão de Pedologia des
te Projeto, bem como considerando-se também o relevo e o clima 

USO POTENCIAL DA TERRA/497 



ORDEM 

3 

4 

5 

TABELA 5 VIl 
Potencial madeire1ro 

VOLUME C/CASCA (m3/ha1 

>132 

112-132 

91-111 

70-90 

<70 

Obs : 1 l O sfmbolo da área justaposto à ordem do potencial madeireiro define a legenda 
rlo mapa (ex : B1, D3 ) 

2 ) A inàxistência de digito justaposto ao simbolo da área indica a inexistência de 
floresta, com predomfnio de Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), vegeta
ção herbácea e/ou áreas que já foram exploradas 

Para essas áreas são sugeridas culturas comprovadamente 
adaptadas, não se desprezando, contudo, a introducão de culturas 
estranhas à região desde que estejam com sua capa-cidade produti
va comprovada. 

O aproveitamento do potencial madeireiro existente não deverá 
ser ignorado, tendo-se o cuidado de aproveitá-lo nas instalacões 
das fazendas e comercializando-se o excedente a fim de mini~izar 
os custos de implantação dos projetos 

5.2.4.1 - Áreas B 

Estão concentradas no quadrante noroeste e na parte centro-norte 
da Folha, correspondente à porção sul do Estado do Pará, penetrando 
no Estado de Mato Grosso Nelas se encontram predominantemen
te Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argiloso associado a Pod
z61ico Vermelho-Amarelo eutrófico argiloso; são solos profundos e 
bem drenados, com muito boas condições para o aproveitamento 
agrícola (vide 3 - Pedologia) 

As unidades geomorfológicas encontradas nessas áreas são o 
Planalto Dissecado do Sul do Pará e a Depressão Periférica do Sul 
do Pará (vide 2 - Geomorfologia) 

Climaticamente estas áreas apresentam de três a quatro meses 
secos (vide 5. 1.4 - Climatologia) 

São as melhores áreas encontradas nesta Folha, onde a coloni
zação poderá ser feita por pequenas e médias empresas dedicadas 
à exploração de culturas anuais e ,)erenes ou à pecuária intensiva 
leiteira 

Estas áreas ressentem-se da falta de uma boa infra-estrutura ro
doviária que lhes dê acesso A região conta apenas com duas estra
das: a PA-1 50, empiçarrada, iniciando em Redenção, descendo pa
ra o sul até a fronteira com o Estado de Mato Grosso e uma outra 
municipal, também empiçarrada, que partindo da fazenda Codespar 
segue rumo aproximado noroeste até a fazenda Rio Dourado, que fi
ca próxima ao Parque Indígena Caiapó Portanto, mais de 50% des
ta área, situados na porção oeste, não dispõem de nenhum tipo de 
rodovia 

A Divisão de Geologia deste projeto indica ocorrências minerais 
nestas áreas de: ouro (Au), estanho (Sn). ferro (Fe). manganês (Mnl 
e níquel (Ní) (vide 1 - Geologia) 

São áreas que apresentam grandes possibilidades de diversifica
ção agrícola, pelas boas qualidades dos solos dominantes Sugere
ser exploradas a fruticultura comercial e a olericultura (Est. IX A) 
potencial natural dos solos, elegendo-se raças puras ou mestiços de 
bovinos comprovadamente adaptados à região Também poderão 
ser exploradas a fruticultura comercial e a olericultura (Est IX A) 

São as que apresentam maior potencial agrícola natural em toda 
a área da Folha, merecendo por parte das autoridades governamen
tais cuidados especiais em dotá-las de eficiente infra-estrutura ro
doviária, elegendo-as como áreas prioritárias a uma promissora co
lonização planejada 

5 2 4 2 - Áreas C 

São áreas aluviais localizadas às margens dos principais rios da re
gião Os tipos de solos que as constituem são dominantemente 
Gley Pouco Húmico distrófico indiscriminado, argila de atividade 
baixa e, subdominantemente, Solos Aluviais distróficos, Latossolo 
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Vermelho-Amarelo distrófico plíntico e Laterita Hidromórfica (vide 3 
- Pedologia) Geomorfologicamente são caracterizadas como 
áreas de acumulação inundáveis (vide 2 - Geomorfologia) 

Climaticamente são áreas que apresentam períodos secos que 
vão de três até cinco meses (vide 5 1 .4 - Climatologia) O seu 
aproveitamento agrícola só pode ser feito em parte do ano, na épo
ca seca e com culturas_ de subsistência, escolhendo-se variedades 
precoces que possibilitem a colheita antes das cheias dos rios. 
Prestam-se também à rizicultura tecnificada e à bubalinocultura 

Os rios não são francamente navegáveis, apresentam trechos 
rasos e encachoeirados ou de corredeiras, porém a navegabilidade 
deles melhora consideravelmente na época das cheia:; (vide 2 -
Geomorfologia) 

5 2 4 3 - Áreas D 

São áreas que estão mais ou menos concentradas na porção oeste 
com penetrações de Áreas C e E e algumas Áreas de Utilização 
Atual não Recomendada Pertencem às unidades geomorfologicas 
denominadas de Planalto dos Parecis e Depressão Periférica do Sul 
do Pará (vide 2 - Geomorfologia) Os solos predominantes são: La
tossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo, Pod
zólico Vermelho-Amarelo com tclxturas variando de média a argilosa 
(vide 3 - Pedologia) Apresentam boas propriedades físicas, mas 
de baixa fertilidade natural, porém reagindo muito bem às aplica
ções de fertilizantes; são terras que uma vez removida a cobertura 
vegetal nativa podem sustentar cultivos de espécies temporárias 
(ciclo curto) ~o r um período de três anos; findo esse prazo há neces
sidade de adubação, por isso recomendam-se culturas perenes (ci
clo longo) e bovinocultura de corte. São áreas que exigirão maior 
emprego de capital e de técnicas agronômicas para obtenção de 
rendimentos compensadores, não se esquecendo, contudo, a práti
ca da conservação dos solos. 

Em relação ao clima, as Áreas D apresentam predominantemen
te 3 meses secos, havendo manchas em região com 4 a 5 meses 
secos (vide 5 1 4 - Climatologia) 

Apresentam baixa volumetria de madeira, porém existem algu
mas espécies de bom valor comercial (vide 4 - Vegetação) 

5 2 4 4 - Áreas E 

São manchas mais ou menos uniformes, localizadas no centro da 
Folha a leste e a oeste, próximas aos rios Tocantins, Araguaia e Xin
gu 

Concentram-se nas unidades geomorfológicas denominadas de 
Depressão do Tocantins, Depressão do Araguaia e Planalto dos Pa
recis (vide 2 - Geomorfologia) 

A Divisão de Geologia deste Projeto cartografou ocorrências de 
tutmalina (tu), calcário (c), cobre (Cu), níquel (Ni). cobalto (Co), ou
ro (Au), diamante (di), pirita (pi), cristal de rocha (cr), manganês 
(Mn), ametista (at), titânio (Ti), zircônio (Zrl 

São áreas que exigem maiores cuidados no sentido de separar 
aquelas passíveis de aproveitamento agrícola e que estão agrupa
das àquelas cujos solos apresentam fortes limitações de ordem físi
ca e química Desta forma são exigidos mapeamentos mais detalha
dos, por ser impossível tal separação ao nível da escala adotada 
neste trabalho Descartados estes solos, as áreas aproveitáveis 
apresentaram os mesmos tipos constituintes das Áreas D 

Quanto ao clima há períodos secos variando de 3 a 5 meses de 
acordo com a localização das áreas (vide 5 1 4 - Climatologia) 

Por considerações metodológicas, as Áreas E são constituídas 
de solos quimicamente pobres em nutrientes (distróficosl onde al
gum ou alguns destes em dominância e/ou em subdominância apre
sentam propriedades físicas limitantes à utilização agrícola, traduzi
das pelos seguintes fatores restritivos: drenagem impedida, pedre
gosidade e textura arenosa; por isso enfatizamos a necessidade de 
se efetuarem levantamentos mais detalhados a fim de excluir osso
los acima mencionados A ocorrência de calcário e também a exis
tência de duas jazidas em fase de exploração constituem-se num fa
to altamente positivo para agricultura da região (Ests 5 IX B, 5 X A 
e 5 X Bl 

Os solos que ocorrem com maior freqiJência e que em cada uni
dade de mapeamento figuram ora como dominantes ora como sub
dominantes são: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
argiloso/médio, concrecionário, plíntico; Solos Concrecionários in-



discriminados distróficos argila de atividade baixa, textura média; 
Areias Quartzosas distróficas; Cambissolo Tropical distrófico argila 
de atividade baixa, textura média; Litólico distrófico, argila de ativi
dade baixa, indiscriminado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, 
textura média; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, argila de ati
vidade baixa, textura arenosa a média e argilosa; Podzólicv 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa, plíntico, tex
tura média e Laterita Hidromórfica álica, argila de atividade baixa, 
textura média (vide 3 - Pedologia) 

Separados os solos com impedirnentos de ordem física, o tipo de 
manejo será o mesmo adotado para as Áreas D, seguindo-se as 
mesmas recomendações quanto ao tipo de utilização 

5.2.4 5 - Áreas de Utilização Atual não Recomendada 

Estão Rituadas a oeste da Folha, inclusive aquelas cortadas pela ro
dovia Belém- Brasília, correspondentes à região do médio-norte 
goiano, apresentando fortes limitações, entre as quais citam-se: re
levo movimentado e limitações de ordem ffsica Os solos encontra
dos são: Podzólico Vermelho-Amarelo, argila de atividade baixa, 
plíntico, de textura variando desde argilosa, média e arenosa; Solos 
Concrecionários, B textura!, distrófico, argila de atividade baixa, ar
giloso; Litólico distrófico, argila de atividade baixa, indiscriminado; e 
Hidromórfico Cinzento, argila de atividade baixa, plíntico, textura 
arenosa a média (vide 3 - Pedólogia). 

Pelos fatores expostos acima, não é indicado nenhum tipo de 
utilização agropecuária, devendo permanecer como áreas reserva
das para conservação da natureza 

5 2 5 - CULTURAS SUGERIDAS E SUAS VIABILIDADES 

As culturas sugeridas aqui foram as que melhor se adaptaram à re
gião, segundo estudos baseados no comportamento das espécies 
tanto sob o ponto de vista climático como edáfico, além de observa
ções do seu comportamento no campo, onde se pôde comprovar 
sua viabilidade econômica 

Para os cálculos de rentabilidade considerou-se o valor médio da 
diária do trabalhador em torno de CrS 70,00 (agosto de 1979). 

5.2.5.1 - Arroz (Oryza sativa) 

É uma cultura qt;e se desenvolve bem em quase todos os tipos cli
máticos existentes no Brasil (Est 5.XI A e 5 XI B) Temperaturas 
médias entre 22 o C e 30 o C são consideradas boas para o seu culti
vo, além de ser menos exigente em solos de alta fertilidade, sendo 
mais tolerante à acidez das terras do que a maioria das culturas 
temporárias. Na região em estudo é considerada uma cultura pionei
ra, pois em grande parte das áreas onde o arroz é cultivado, depois 
de 2 ou 3 anos, estas serão transformadas em pastagens para cria
ção de gado 

Este cereal é largamente consumido, constituindo-se no princi
pal componente da dieta alimentar das populacões de Goiás. 

5.2.5 1.1 - Coeficientes técnico-econômicos 

Foi considerado um sistema de cultivo misto, isto é, tanto manual 
como mecanizado para as áreas de cerrado e cerradão, constando 
as seguintes operações: limpeza da área, aração, gradagem, plantio 
e capinas. 
Época de plantio: outubro a novembro no início das chuvas. 
Produtividade média: 1.200 kg/ha 
Preço mínimo pago ao produtor por quilograma de arroz beneficia
do: Cr$ 6,40 !11 

5.2.5.1.2 - Rentabilidade/ha (terreno coberto por cerrado) 

CUSTO TOTAL RECEITA LI- LUCRO/CUS-
ANO RECEITA BRUTA 

DE PRODUÇÃO 
OU IDA TO 

(LUCRO I TOTAL(%) 

CrS 7 680,00 5 766,00 1 914,00 

1.' UPC 11,57' 8,69 2,88 33 

·CRTN 10,87 .. 8,16 2,71 

• UPC: CrS 663,56 (Dez 19801; * * ORTN: CrS 706,70 (Dez 19801 

( 1) Preço minimo estabelecido pela CFP- Comissão de Financiamento da Produção para a 
safra 1979/80 

5.2 5.2 - Banana (Musa sp.) 

É uma cultura que apresenta boa rentabilidade, mas seu cultivo em 
grande escala só está sendo viáv(JI em áreas recém-desbravadas, 
distantes dos grandes centros consumidores, onerando sobrema
neira os preços do produto devido a despesas com transportes O 
deslocamento dessa cultura, para o interior, deve-se à contamina
ção das áreas mais ·próximas aos. mercados consumidores, pelo 
mal-do-panamá, fungo responsável pela dizimação dos banana1s; 
por isso recomer':da-se escolher variedades menos suscetíveis a es
se mal como a banana nanica e nanicão _. 

Os solos ma1s indicados são aqueles que apresentam boa fertili
dade natural, textura média, e que sejam profundos e bem drena-

dos. ·- d 
Cultura de clima tropical e subtropical produz bem em reg1oes e 

cemperaturas médias mensais em torno de 20 o C para as mínimas e 
30°C para as máximas Suporta bem deficiências hídricas entre 
324 mm e 437 mm. Precipitação média anual de 1 .900 mm bem 
distribuída durante o ano é considerada boa 

5 2 5. 2 1 - Coeficientes técnico-econômicos 

Espaçamento: 3 m x 3 m para as variedades de porte alto. 
Produtividade média: 8.000 kg/ha 
Preço fY!édio pago ao produtor: CrS 4,00/kg 111 

5 2 5 2 2 - Rentabilidade/ha (área de cerradão) 

RECEITA LUCRO/ 
N ' DE MESES CUSTO TOTAL LÍQUIDA CUSTO 

PARA RECEITA BRUTA 
DE PRODUÇÃO TOTAL 

COLHEITA (LUCRO) 
% 

CrS 32 000,00 10 440,00 21 560,00 

14 UPC 48,22 15,73 32,49 206 

ORTN 45,28 14,77 30,51 
-

5 2 5 3 - Café (Coffea canephora var. robusta e Coffea liberica) 

Essas espécies são indicadas para a região por se adaptarem melhor 
climaticamente; temperaturas médias anuais entre 22° a 24°C co
mo as encontradas na região são favoráveis ao seu desenvolvimen
to 

Quanto à espécie arábica, não'há viabilidade econômica para o 
seu cultivo na área em estudo por não tolerar os níveis de tempera
tura acima mencionados, ressalvando-se, entretanto, áreas cujas 
altitudes condicionem temperaturas médias anuais em torno de 
18° a 23°C 

Deixou-se de apresentar cálculo de rentabilidade unicamente por 
falta de dados experimentais dessa cultura na região, uma vez que 
os plantios são recentes, não havendo ainda produção significativa 

5 2 5 4 - Feijão (Phaseollus vulgaris L) 

Das culturas temporárias, o feijão é a que vem alcançando melhores 
preços; entretanto, na região em estudo, apresenta baixa produtivi
dade por hectare principalmente por limitações de ordem climática 
aliada ao baixo nível tecnológico empregado no seu cultivo 

A Paes de Camargo (apud Superintendência da Borracha, 
1971) considera regiões climaticamente aptas aquelas que apre
sentam temperatura do mês mais frio na primavera menor que 
22 o c e deficiência hídrica menor que 50 mm, condições estas não 
encontradas na região; mesmo assim ele é cultivado. 

É cultura que se desenvolve e produz bem em solos de textura 
média, bem drenados, férteis e de boa profundidade Entretanto, pa
ra essa região recomenda-se o cultivo de feijão ma caçar ou feijão de 
:arda, do gênero Vigna, que produz com 40 dias, é menos exigente 
em termos de temperaturas mais baixas Produz um tipo de feijão 
que não é bem aceito pela população goiana, podendo, no entanto, 
ser exportado para o Norte e Nordeste onde alcança bons preços. 

5 2. 5 4.1 - Coeficientes técnico-econômicos 

O sistema de cultivo adotado foi o mjsto, isto é, manual e mecaniza
do, para as áreas de cerrado e cerradão onde foram consideradas as 

( 11 CEASA de Goiânia safra 79/80 
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seguintes operações: limpeza da área, aração, gradagem, plantio e 
capinas 
Época de plantio: geralmente próximo ao final das chuvas. 
Produtividade média: 800 kg/ha 
Preco mínimo pago ao produtor por quilograma do produto benefi
ciado: Cr$ 13,7 5 111 

5.2 5.4 2 - Rentabilidade/ha 

N o DE MESES LUCRO/ 
CUSTO TOTAL RECEITA CUSTO PARA RECEITA BRUTA LIQUIDA DE PRODUÇÃO TOTAL COLHEITA (LUCRO) % 

CrS 8 250,00 5 647,ÇJO 2 603,00 

1 o UPC 12,43 8,51 3,92 46% 

ORTN 11,67 7,99 3,68 

5 2 5. 5 - Mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

Planta rústica, de fácil cultivo, com ciclo vegetativo variando de 1 2 
a 18 meses de acordo com a variedade, podendo ser plantada em 
solos de baixa fertilidade natural, mas de boas propriedades física\' 

Os parâmetros agroclimáticos considerados ótimos são: tempera
tura média anual de 20° C a 27 o C, precipitação pluviométrica anual 
média variando de 1 000 mm a 2.000 mm, com chuvas bem distri
buídas durante o ano É uma planta que apresenta variedades bra
vas ou amargas, muito tóxicas, porém mais produtivas que as varie
dades mansas ou de mesa conhecidas também como macaxeira ou 
aipim, não havendo possibilidade de se distinguirem essas varieda
des por meio de caracteres botânicos e sim através do teor de ácido 
cianídrico contido nas raízes Com base nesse dado, Araquem Soa
res Pereira e José Osmar Lorenzi elaboraram a seguinte classifica
ção (Pereira, 1978): 

GRUPO 

Mansas ou de mesa 
Intermediárias 

Bravas ou tóxicas 

HCN/1 00 DE POLPA FRESCA 

até 10 m9 
entre 10 e 20 mg 
acima de 20 mg 

Com relação ao ataque de pragas e doenças, existem somente 
duas doenças que apresentam alguma gravidade: a bacteriose 
(Xanthomonas manihotis, Arthaud Borthet Starr), e a virose deno
minada de Mosaico, ainda pouco freqúentes na Amazônia 

Das múltiplas util:dades da mandioca; podemos mencionar o 
aproveitamento da parte aérea e da subterrânea. As folhas apresen
tam teor de proteína mais elevado que o da própria alfafa, podendo 
ser empregadas no arraçoamento do gado na época seca. Das raí
zes fabrica-se a raspa que é secada ao sol, apresentando alto teor 
de fécula - cerca de 70% -, constituindo-se num bom substituto 
do milho e da cevada na composição das rações balanceadas. Essa 
mesma raspa de mandioca pode ser preparada pelo próprio produtor 
no local de produção, servindo como matéria-prima para a fabrica
cão do álcool, ao invés de se transportarem raízes in natura, com 
~levado peso e volume, além de não haver possibilidades de deterio
ração do produto com possível demora no transporte de lavoura até 
as usinas 

A obtenção de álcool é feita através da sacarificação da fécula, 
transformando-a em dextrina, açúcar, e, finalmente, álcool O ren
dimento médio é de 180 a 190 litros de álcool por tonelada de man
dioca processada 

Convém destacar também como uma das vantagens do cultivo 
da mandioca a sua rusticidade e a grande diversidade de variedades 
adaptáveis às mais variadas condições ecológicas As áreas com li
mitações edafoclimáticas para a cana-de-açúcar poderão ser ocu
padas pela cultura dessa euforbiácea, que certamente irá produzir 
muito bem. 

Na atual conjuntura, a mandioca constitui-se numa excelente 
cultura energética, como fonte renovável de fécula (amido) obtida 
por meio de energia solar, tão abundante em nosso País, que promo
ve a fotossíntese. Através desse processo, a planta desenvolve-se 

{1) Preço mlnimo estabelecido ~ela CFP- Comissão de Financiamento da Produção, para 
a safra 1979/80 
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e ao mesmo tempo acumula, nas raízes tuberosas, substâncias 
de reserva, dentre as quais a matéria-prima, acima mencionada, pa
ra a fabricacão do álcool combustível Seu cultivo deve ser estimu
lado atravé~ dos recursos financeiros do Programa Nacional do Ál
cool (Proálcool) e em hipótese alguma deve ser desprezada mais es
ta opção que, luntamente com a cana-de-açúcar, irá aumentar as 
possibilidades de se alcançar a auto-suficiência em combustível tão 
importante para a economia do País. 

Os cálculos de rentabilidade são feitos para as mandiocas
bravas, utilizando-se um sistema de manejo primitivo sem emprego 
de mecanização. 

5 2. 5. 5.1 - Coeficientes técnico-econômicos 

Espaçamento: 1 m x 1 m 
Número de plantas por hectare: 1 O 000. 
Produtividade média de raízes: 20.000 kg/ha. 
Preço m1n1mo pago ao produtor (safra 1 980/81): Cr$ 
1.800,00/tonelada 111 de raízes 

5 2.5.5.2 - Rentabilidade/ha (área com cobertura de floresta) 

CUSTO LUCRO/ 
No DE MESES RECEITA CUSTO 

POR RECEITA BRUTA TOTAL DE LÍQUIDA TOTAL 
COLHEITA PRODUÇÃO (LUCRO) 1%1 

Cr$ 36 000,00 11 400,00 24.600,00 

18 
UPC 54,25 11.18 37,07 215% 

ORTN 50,94 16,13 34,81 

5 2 5 6 - Milho (Zea mays) 

As condições climáticas da região são favoráveis ao seu cultivo; 
contudo, para se alcançar uma boa produtividade, deve-se esco:=her 
áreas de solos férteis, profundos e bem drenados e utilizar semen
tes híbridas selecionadas e adaptadas à região. 

A produtividade média estimada é de 1 .800 kg/ha não oferecen
do grandes lucros por ser um produto de baixa cotação no mercado 
regional; por esse motivo parte dessa produção é utilizada para con
sumo interno na propriedade. 

5 2 5 6 1 - Coeficientes técnico-econômicos 

Foi considerado um sistema de cultivo misto, tanto manual como 
mecanizado, para áreas de cerrado e cerradão, constando das se
guintes operações: limpeza da área, aração, gradagem, plantio e ca
pinas. 
Época de plantio: nos meses de outubro e novembro com o início 
das chuvas 
Preço mínimo pago ao produtor por quilograma de milho beneficia
do: CrS 2,97 121 

52 5.6.2 - Rentabilidade/ha 

CUSTO 
RECEITA LUCRO/ 

ANO RECEITA BRUTA TOTAL DE LIQUIDA CUSTO 

(LUCRO) TOTAL 
PRODUÇÃO (%) 

CrS 1 5.346,oo 4.300,00 1.046,00 
1 o UPC l 8,06 6.48 1,58 24 

ORTN I o7,56 6,08 1.4B 

5 2. 5 7 - Pimenta-do-reino (Piper nigrum L) 

É uma cultura de clima tipicamente tropical que apresenta boa ren
tabilidade, desenvolvendoose em regiões com precipitações anuais 
em torno de 2. 500 mm e temperaturas médias anuais na faixa de 
2 3 o a 28 o C Preferencialmente a região deve apresentar chuvas 
bem distribuídas durante o ano com estiagem de 2 a 3 meses, favo
recendo assim a maturação uniforme dos frutos, conseqüentemen
te aumentando a produção Precipitações inferiores a 1 500 mm e 
temperaturas inferiores à das médias acima citadas são condições 
desfavoráveis ao seu bom desenvolvimento. Solos profundos e bem 

( 1) Preço mínimo fixado pela CFP, safra 80/81, para comercialização de raizes de mandio
ca industrial, isto é, mandiocas-bravas 
(2) Preço rr.:nimo est.)belecido pela CFP para a safra 1979/80 



drenados com boas propriedades ffsicas são os mais indicados para 
o seu cultivo, mesmo que apresentem baixa fertilidade natural, uma 
vez que o preço da pimenta-do-reino torna economicamente viáveis 
adubações freqüentes para corrigir tal deficiência. 

5.2.5.7.1 -Coeficientes técnico-econômicos 

Espaçamento: 2,5 m x 2,5 m. 
Número de plantas/ha: 1.600. 
Cobertura morta: palha seca. 
Primeira safra: 2 o ano de cultivo. 
Produção por planta: 
2. 0 ano: 500 g/planta ou 800 kg/ha. 
3 ° ano: 2.000 g/planta ou 3.200 kg/ha. 
4. 0 e demais anos: 3.000 g/plant'a ou 4 800 kg/ha. 
Viabilidade econômica: até o 1 5. 0 ano. 
Preço pago ao produtor por quilograma de pimenta: Cr$ 70,00. 
Custo total de implantação no 1. 0 ano: Cr$ 195.870,00 por hecta
re. 

5.2.5.7.2- Rentabilidade/ha 

RECEITA 
LUCRO/ 

ANO RECEITA BRUTA 
CUSTO TOTAL 

LIQUIDA 
CUSTO 

DE PRODUÇÃO 
I LUCRO) 

TOTAL 
1%1 

CrS 56 000,00 73 490,00 - 17 490,00 

2 o UPC 84,39 110,75 - 26,36 -

ORTN 79,24 103,99 - 24,75 

CrS 224 000,00 78 655,00 145 345,00 

3 o UPC 337,57 118,53 219,04 184 

ORTN 316,97 111,29 205,66 

CrS 336 000,00 79 195,00 256 805,00 

4 o UPC 506,36 119,35 387,01 324 

ORTN 475,45 112,06 363,38 

5.2.5.8 - Seringueira (Hevea sp.) 

A borracha natural ainda é indispensável na manufatura de artigos 
que requerem alto grau de elasticidade e dissipação de calor, sendo 
a produção nacional desta matéria-prima insuficiente para atender a 
demanda cada vez maior exigida pela indústria nacional. A nossa 
borracha é proveniente da exploração extrativa dos seringais nati
vos da Amazônia e também da pequena produção de seringais culti
vados na Bahia e São Páulo, por isso faz-se,flecessária a importação 
de borracha natural do Oriente, ocasionando gastos de divisas que 
poderiam ser evitados. A médio prazo podemos alcançar a auto
suficiência; para tanto foi criado o Programa Nacional da Borracha 
(PROBOR), cuja finalidade é incrementar a heveicultura tecnificada 
no Pais, através de financiamentos a longo prazo e assistência téc
nica prestada pela EMBRA TER - Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural -, com a qual foi firmado convênio, além 
de financiar a construção de pequenas e médias usinas de benefi
ciamento de látex, objetivando melhorar a qualidade do produto 

O cultivo da Hevea é viável na porção oeste da Folha em estudo, 
recomendando-se, no entanto, estudos agroclimáticos rnais deta
lhados, uma vez que os escassos dados climatológicos disponíveis 
indicam tratar-se de região favorável ao ataque do 
"mal-das-folhas", recomendando-se que sejam escolhidos clones 
resistentes a esse tipo de doença e que apresentem comportamen
to caducifólio. Com essa precaução visa-se a evitar controles por 
meio de pulverização aérea, com fungicidas, operação esta alta
mente dispendiosa. 

Segundo estudos realizados por A Paes de Camargo (apud Su
peritendência da Borracha, 1971), as exigências climáticas da se
ringueira são: evapotranspiração acumulada minima de 900 mm, 
precipitação média anual de 2.000 mm, isto para clima tropical, en
quanto que, para deficiência hídrica, Ferrand (apud Superintendên
cia da Borracha, 1971) considerou um limite inferior a 150 mm 
anuais como indicativo das máximas deficiências hidricas toleradas 
J<>elas seringueiras, considerando-se uma retenção hídrica de 300 
mm para· região de floresta 

A precipitação pluviométrica de 2.000 mm adotada como limite 
minimo para a cultura da seringueira não é taxativa, podendo ser in
ferior quando se tratar de regiões de clima mais ameno sem que seja 
afetado o seu desenvolvimento vegetativo e sua produtividade a 
exemplo de seringais cultivados no Planalto Paulista. 

Quanto à escolha de clones selecionados, sugerem-se aqueles 
altamente produtivos que tenham comportamento caducifólico, is
to é, que mudem suas folhas numa só época, para que ocorra uma 
brotação maciça e vigorosa dificultando, assim, algum eventúal 
ataque de Microcyclus ulei (P. Henn) V. Arx., agente etiológico do 
"mal-das-folhas", impossibilitando o alastramento da moléstia para 
todas as novas emissões foliares. Esta doença constitui-se no maior 
obstáculo à expansão da heveicultura tecnificada no Pais, cuja so
lução mais acertada para minimizar os efeitos danosos desse fungo 
é proceder a um zoneamento agroclimático para essa cultura. 

Camargo, Cardoso e Schmidt (1957 apud Superintendência da 
Borracha, 1971) afirmaram que em condições de elevadas precipita
ções pluviométricas e alta percentagem de umidade relativa do ar 
(cerca de 95%), por mais de 1 O horas consecutivas, os esporos do 
fungo encontram condições propícias para germinar e infeccionar 
as seringueiras Foi comprovado também que a esporulação do cita
do fungo fica paralisada nos meses frios do inverno sendo interrom
pida a propagação da enfermidade. 

Do exposto conclui-se que as regiões consideradas ótimas, cli
maticamente, ao desenvolvimento da seringueira em boas condi
ções fitossanitárias são aquelas que apresentam inverno ameno e 
seco, com temperatura média do mês mais frio menor que 20 °C, e 
com deficiência hídrica máxima de 1 50 mm e evapotranspiração de 
900 mm. 

5.2 5 8.1 - Coeficientes técnico-econômicos 
Espaçamento entre plantas: 7 m x 3 m. 
Primeira safra: 8. o ano. 
Custo de implantação de 1 ha até 7. 0 ano: Cr$ 93.339,00 corres
pondentes a' 140,66 UPC ou 132,08 ORTN. 
Custo de manutenção de 1 ha de seringueira após o 7. 0 ano: 25% 
da receita bruta do ano em que a produção se estabiliza ( 1 3 ° ano) 
ou seja Cr$ 27.500,00 correspondentes a 41,44 UPC ou 38,91 
ORTN. 
Produtividade média da borracha seca por hectare: 
8 ° ano: 340 kg. 
9 o ano: 450 kg. 
1 O. o ano: 600 kg 
11 . 0 ano: 7 50 kg. 
12. 0 ano: 900 kg 
13. o ano: 1.000 kg. 
Torna-se anti econômica a extração do látex após o 30. o ano de cul
tivo. 
Valor médio pago ao produtor por quilograma de borracha seca: Cr$ 
110,00 (outubro/1980). 

5.2.5 8.2 - Rentabilidade/ha (região de floresta) 

RECEITA LUCRO/ 
CUSTO TOTAL LIQUIDA CUSTO 

ANO RECEITA BRUTA DE PRODUÇÃO TOT.OL !LUCRO) 
(%) 

CrS 38,500,00 27,500,00 11 000,00 
8 o UPC 58,02 41,44 16,57 40 

ORTN 54,47 38,91 15,56 

CrS 49 500,00 27 500,00 22 000,00 
9 o UPC 74,59 41,44 33,15 80 

ORTN 70,04 38,91 31,33 

CrS 66.000,00 27.500,00 38,500,00 

10 o UPC 99,46 41,44 58,02 140 

ORTN 93,39 38,91 54,47 

CrS 82 500,00 27 500,00 55,000,00 

11 o UPC 124,33 41,44 82,89 200 

ORTN 116,74 38,91 77,83 

Cr$ 99 000,00 27 500,00 71 500,00 

12 o UPC 149,19 41.44 107,75 260 

ORTN 140,09 38,91 101,17 

Cr$ 110,000,00 27,500,00 82.500,00 

13 o UPC 165,77 41,44 124,32 300 

ORTN 155,65 38,91 116,74 
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5.2.5.9 - Bubalinocultura 

Os búfalos (Bubalus bubalis var. bubalis) são animais dotados de 
grande rusticidade, prolfficos e mais longe vos do que os bovinos, de 
fácil aclimatação. Preferem pastagens próximas às matas, represas 
3 rios ou terrenos alagadiços. Como diversificação da bovinocultura 
é uma boa opção, principalmente para aquelas regiões sujeitas a 
inundações periódicas, de pastagens de má qualidade, isto porque 
eles têm capacidade de melhor aproveitamento das pastagens de 
baixo valor nutritivo. Seu leite apresenta o dobro de teor de gordura 
em relação ao leite dos bovinos. São considerados bons animais de 
tiro Existem raças especializadas tanto para producão de leite co
mo para corte; sua carne é tão saborosa quanto a dos bovinos 

Na região do rio Formoso há uma fazenda de búfalos onde esses 
animais vêm-se desenvolvendo muito bem, comprovando as boas 
condições ecológicas para o desenvolvimento desta atividade São 
menos suscetíveis à maioria das doenças que afetam os bovinos 
São atacados pela aftosa de uma forma bastante atenuada, não 
chegando a prejudicá-los. 

A implantação da bubalinocultura nas Áreas C é uma boa opção, 
pois elas são cobertas em sua maioria por extensas áreas de sava
nas (cerrados e campos cerrados), são alagáveis periodicamente 
Nelas desenvolvem-se pastagens naturais de baixo vaior agrostoló
gico que podem muito bem ser utilizadas pelos búfalos, principal
mente pela sua adaptação natural ao meio ecológico dessas re
giões, constituindo-se num habitat quase perfeito para essa espé
cie 

5 2 5 1 O - Bovinocultura 

A bovinocultura na área da presente Folha só tem expressão na par
te correspondente ao Estado de Goiás e, recentemente, está sendo 
implantada no sul do Pará e norte de Mato Grosso Esta atividade 
constituiu-se num dos principais motivos para ocupação dessa re
gião, onde os primeiros rebanhos chegaram no século passado con
duzidos por criadores em busca de pastos naturais Esses rebanhos 
eram constituídos por bovinos, vulgarmente denominados de "cur
raleiros", originados de cruzamentos desordenados de bovinos pro
cedentes da Península Ibérica e trazidos pelos colonizadores portu
gueses Esse gado era de pequeno porte, crescimento tardio, demo
rando cerca de 5 anos para adquirir peso suficiente para ser abatido, 
por ser um produto já degenerado devido à ação do clima tropical 
que lhe era adverso 

Com a introdução do zebu (8os indicus), a pecuária experimen
tou um sensível desenvolvimento, primeiramente com o cruzamen
to de touros zebuínos com as vacas "curraleiras". Pouco a pouco, 
seus descendentes foram adquirindo caracteres de gado "zebu", 
herdando sua aptidão ao clima tropical, apresentando grande rusti
cidade, maior resistência às doenças e pragas Seus bezerros nas
cem mais espertos e resistentes Como gado de corte apresentam 
maior velocidade no ganho de peso, podendo ser abatido com 3 
anos de idade Com a intensificação desses cruzamentos hoje já se 
nota uma total substituição do gado "curraleiro" pelo gado "zebu" 
nas fazendas de criação de gado de corte (Est 5 XII A). 

Os criadores da região do médio-norte goiano por muito tempo 
praticaram apenas a criação e recriação de bovinos de corte, princi
palmente naquelas fazendas que se dedicavam à pecuária extensi
va, explorando os pastos naturais dos cerrados, onde o gado, após 
a recria, era vendido para invernistas, engordados e, depois, abati
dos pelos grandes frigoríficos A grande maioria dos pecuaristas, há 
algum tempo, vem participando das três fases (cria, recria e engor
da), cultivando pastagens de jaraguá, colonião e recentemente bra
quiária Não costumam preparar feno para alimentar o gado na épo
ca da seca, ocasionando um acentuado emagrecimento nos animais 
por falta de pastagens 

O manejo do rebanho, em geral, ressente-se do emprego de mo
dernas técnicas 

Dentre os principais fatores limitantes ao desenvolvimento da 
pecuária regional podemos citar: problemas de legalização fundiá
ria, precária assistência veterinária, não cumprimento dos progra
mas de vacinações e vermifugações, exceção feita às grandes em
presas agropecuárias, notadamente aquelas que gozam de incenti
vos fiscais da SUDAM. 

No sul do Pará e norte de Mato Grosso, a implantacão das em
presas agropecuárias deu-se de modo dirigido, atraídas 'pelos incen-' 
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tivos fiscais da SUDAM. São em geral grandes latifúndios, onde o 
gado é criado em pastagens plantadas de colonião (Est. 5.XII B), 
braquiária e, em menor escala, jaraguá. A raça predominante é a Ne
lore, vindo em seguida as raças Gir e Guzerá São fazendas que já 
empregam modernas técnicas de manejo 

Em geral a área da Folha apresenta boas perspectivas para o de
senvolvimento da pecuária, salientando-se contudo que as pesqui
sas visando a encontrar as melhores variedades de gramíneas e le
guminosas devem ser intensificadas procurando-se aquelas espé
cies que melhor se adaptem à região e, assim, aumentar a capacida
de de suporte das pastagens 

5 2.6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Graças aos subsídios técnicos proporcionados pelos resultados do 
levantamento multidisciplinar integrado deste Projeto, foi possível 
realizar este trabalho, como forma de contribuição ao planejamento 
agropecuário, visando a uma exploração mais racional do espaço fí
sico abrangido pela Folha 

As Áreas B são as melhores encontradas tanto sob o aspecto de 
fertilidade química como ffsico dos seus solos e também de relevo. 
São áreas que têm condicões de maior diversificacão de culturas, 
suportando cultivos intensivos por muitos anos O~upam 10,29% 
da área da Folha, correspondendo a uma superfície de 29 938 km2 

A ocupação dessas áreas deveria ser de uma forma "dirigida", atra
vés de empresas de pequeno, médio e grande portes. Admite-se a 
sua utilização com pecuária desde que seja a intensiva leiteira, por 
que ocupa menor superfície que a pecuária de corte, possibilitando 
assim a expansão das culturas alimentares como: feijão, arroz, mi
lho, soja etc 

As Areas C, alagáveis, apresentam solos quimicamente pobres e 
CQfll impedimentos de ordem física, mas que poderão ser utilizados 
com culturas de subsistência na época seca e também com cultura 
de arroz irrigado. Poderão ser ocupadas com bubalinocultura. Para 
ocupação dessas áreas seriam selecionadas pequenas empresas de 
nível familiar ou empresas de médio porte; ocupam 10,63% da área 
total, equivalentes a 30 923 km2 

As Áreas D são constituídas de solos que apresentam boas pro
priedades físicas, porém de baixa fertilidade natural, podendo ser 
melhorada por meio de adubações São indicadas para cultivos de 
plantas de ciclo longo (perene) e pecuária extensiva de corte Em
presas de médio e grande portes são indicadas para ocupação des
sas áreas (Est 5 XIII A) Quanto à participação de empresas de pe
queno porte, estas deverão ser apoiadas por um sistema eficiente 
de cooperativas (Ests 5.XIII B e 5 XIV A) Ocupam 13,17% da 
área rla Folha, correspondentes a 38 336 km2, 

As Áreas E são as que maior superfície ocupam em comparação 
com as anteriormente descritas Apresentam solos com problemas 
tanto de ordem física como de fertilidade química, associados a so
los de boas propriedades físicas que precisam ser separarlos Para 
isso, há necessidade de mapeamentos mais detalhados visando à 
seleção dos melhores solos para utilização agrícola Estas áreas de
veriam ser destinadas a empresas de médio a grande porte, para ex
ploração de culturas de ciclo longo (perenes) e pecuária extensiva 
de corte 

Finalmente restaram aquelas áreas que apresentam relevo aci
dentado ou fortes impedimentos de ordem física corno, por exem
plo, solos arenosos Tais impedimentos são de difícil remocão ou até 
mesmo impossíveis de serem eliminados, por isso foram considera
das como Áreas de Utilização Atual não Recomendada, portnnto, 
reservadas à conservação da flora e da fauna. Ocupam 44,54% do 
total da área da Folha, correspondendo a 129 633 km2, abrangen
do isoladamente a maior porção da Folha. 

Foram indicadas algumas culturas comprovadamente adaptadas 
à região, algumas acompanhadas de cálculo de rentabilidade Estas 
sugestões tiveram por finalidade orientar de imediato aqueles que 
irão participar da ocupação agrícola dessa região Espera-se contu
do que, de acordo com a vivência de cada um e também baseados 
em pesquisas próprias ou oficiais, novas culturas sejam introduzi
das objetivando encontrar aquelas que maior rentabilidade econô
mica oferecem 

Este trabalho visa também a auxiliar as autoridades competen
tes no sentido de reprimir energicamente as colonizações não plane-



jadas, evitando-se assim que áreas de terras com sérias limitações 
como as que citamos acima sejam utilizadas com exploração agrl
cola. 
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ESTAMPA 5.V 
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ESTAMPA 6.VI 

A - Quebra do coco babsçu no munlcfplo de Pium !GOl. Set /79 

B - Viveiro de babaçu no munlciplo de Plum iGO) Se't /79. 
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EST~MPA 61X 
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ESTAMPA 6.X 

A - Jazida de calcjrio no rriuniçlplo 
de Formoso do Araguaia (GOi. 

Set./79. 

B - O calcário esté desempenhando um papel importantlsslmo no aprovei tamento àgrfcola dos solos da cerrado. Set /79 
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ESTAMPA' 6.XI 
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ESTAMPA 5 XII 

A - Gado Nelore na I atenda Rio Dourado, municlpln de Conceição do Araguaia IPAI Abr /80 

B - Capõm-eoloniiio no munl~lpio de Con:oiçâo do Acaguaía \PAI Set 179 
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A - Frigorif:eo ~:)as, em eonsvuç&o no sul do Par$, visando basicamente à exporteç!o de carne bovina Set/79 

B - Projeto de cotonizaçào no município de Luci~ra <MTI onde predominam os colonos de origem sulista Ago 179 
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ESTAMPA 5 XIV 

A - Viveiro de mudas do café e cacau em colonizadora do norte de Mato Grosso Ago 179 

B - Pastagem praguejada, contendo grande numero de ervas 16xlcas. no município de Santa Teresinh.a IMn Ago 179 
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A ~ Combate ao c&f'\zlnho, erva 
tOxlca muito fre.QOente na Folha em 
~stud9, nos tef'llltnos anteriormente 

cobertos pormatas. Ago./79. 
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ESTAMPA 6.XV 
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ESTAMPA 5 XVI 
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Joaquim Eduardo Wiltgen Barbosa (Diretor) 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CONTRO
LE DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (ASPLA/SUPAD) 

José Augusto Celestino Oliveira (Chefe) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Humberto de Oliveira Vasconcelos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 

Coaraci Paulo Teixeira Ott (Diretor) 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (BARJA), RJ 

Nielsen Barroso Seixas (Chefe) 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA (BAGOI), GO 

João Baptista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS (BASCA), SC 

Oniro Augusto Mônaco (Chefe) 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL, RN 

Fernando Sergio Benevenuto (Responsável); Bibliotecária Carmem 
Marinho Almeida; Engenheiro Agrônomo Manoel Faustino Neto; 
Geólogo Ronaldo Aurélio da Fonseca (CDM/RN); Geógrafos: Elizeu 
Canuto Bezerra, Lilian de Aguiar Contente, Rita de Cássia Moreira. 

RADAMBRASIL/INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo Siga Jr., Wilson 
Teixeira. 
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Base geográhca obtrda por redução da folha se 22 
TOCANTINS. na escala de U.OCOOOO. elaborada pelo 
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PROJETO RADAMBRASIL 

MAPA DE SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO REGIONAL 

ESCALA 1 1 500 .000 

lOkm O 10 20 30 40 50 60 70 00 90 100km 

1981 

MAPA REALIZADO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAl 

t}@ 
Crdade 

® 
V ria 

Povoado. lugareJO 

A 

Posto ondigena 

Porto. farol 

(j) 

Rodovoa pavomentada 

Rodovoa em pav1men1aç1io 

Rodovoa em omplamaçao 

Rodovoa temporé'iroa 

Aeródromo 1nternac1onal Outras estradas . camrnhos 

+ 
Outros aeródromos Estrada de fe11o 

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 

VOLUME 22 

Mapa elaborado com base em dados e docu
mentação cartogréilrca deste Proteto e trabalho 
de campo pela Drvrsào de uso Potencral da Ter 
ra (RADAMBRASIL). de março a dezembro de 
1979 e de outubro de 1980 a tanerro de 1981 

Colaboraçi!.o recebrda 
ÚrQ AI'I estadual - CEPEO/BA 

48' 

Áreas favoráveis à colonrzação e omplantação de pequenas. médras e grandes empresas para o 
desenvolvomento de culturas de CiciO curto e longo e pecuároa leoteora ontensova ·OCUPAÇÃO 
DIRIGIDA 

Áreas onundàvers perrodocamente. porém propicias ao desenvolvimento da agrocultura de sub
sostênc ta e rrzicultura urogada jméd•as e grandes empresas) Também ondocadas para bubahno. 
cullura e bovonocullura no período seco Sistema coooeratrvosta - OCUPAÇÃO INDUZIDA e/ 

ou ORIENTADA 

Áreas propicoas à Implantação de empresas de médoo a grande por I e. para exploraçao ma de• · 
reua . cul turas comerciaos. c11a e rec11a de bovonos de cone. e para empresas de pequeno por
la desde que apo•adas em um sostema cooperatovosta - OCUPAÇÃO INDUZIDA 

Áreas que necessotam es1udos de maoor detalhe para separação. basocamente. de manchas 
com caracteristocas de à•eas O 

D 
Áreas de uulizaçao atual não recomendada 

POTENC IAl MADEIREIRO 

Ordem 
Volume e/casca 

n?tha 

>132 

2 112132 

3 91 · 111 

' 70·90 

5 <70 

Obs 1- O símbolo da área JUStaposto à ordem do potencoal made~re~ro 
delrne a legenda do mapa {E>: BL C2. 03. E4. e1c) 

2 ~ A onexrstêncra de digno posteroor à letra rndrca é'ireas não fio
restadas. com predomínio de Savana Arbórea Aberta (campo 
cerrado). vegetação herbácea e/ou áreas tá e"ploradas {vrde 
Mapa de Vegetaç11o) 

CULTURAS SUGERIDAS 

ÁREA 8 .ÁREA C .ÁREA O 

'" ~~~~% 
LUC AO/ha 

om ORTN "o LUCitJf LUCRO/No 
INVEST% om QRTN 

..,., ~~:;:" 
Arroz de sequeiro ,. 

" 2.71 " " " Auoz II IIQado - " " - " " - " Banana ,. 
'"' 30.51 - " " - " Calé - " " - " " - " Feij11o ,. 88 '·"' - " " - " Mandooca " " " - " " - '" Molho ,. ,. 1,48 - " " ,. 

" Pimenta-do-re•no - " " - " "' ,. '" - " '" - "' "' 
,. ,,. 

Ser1nguerra - '" '" - "' "' 
,. 

" - '" '" - "' "' "' 300 
Pecuároa de corte - "' " - "' "' - '" Pecuárra lette•ra - ~ '" - "' "' - '" 

LUCAO/ha 

em ORTN 

" " " " " 34.81 

" 205.56 
363.3S 
15.56 
\16.74 

'" " 
NC - Nilo cons•deradas 
NV - lnvoável 
VR - Voável sem cálculo de rentab1hdade 

QRTN - 0brigaç0es Rea)UStáveiS 
do Tesouro Nacoonai
C•S 706 .70 {dez - 80) 

GEOLOGIA ECONÔMICA 

• ~ • 
Ocorrêncoa Moneral M1na ou Jazoda 

• 
Ga11mpo Ga11mpo Abandonado 

Mor.erats metâlrcos 

Au- Ouro 
Co- Cobalto 
Cr -Cromo 
Cu -Cobre 
Fe - Ferro 
Mn - Manganês 
No -Níquel 
Sn - Estanho 
To - T1tãnoo 
Zr -Z~rcônoo 

Moneraos nao metálicOs 

•n -Amoanto 
< - Calcárro 
o r- Crosta \ de raçha 
ou- Caulrm 
•li - Dramante 
~~-Granada 
~~ - Graf1ta 
f"- P1rota 
S - Enxofre 
t< - Talco 
tu- Turmalina 

Área suge11da pelo ProJeto RADAMBRASIL para estudos vosando 
a conservação da natweza 

Polamazõma 
\Pólo Xongu.Araguaoa sem lomoles dehnodO$) 

Polocentro -Programa de Desenvolvomento dos Cerrados 

Sihos com possrbohdade de aproveitamento hodrelétroco 
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Base geográfica organizada no Departamento de Cartografra-IBGE. a pa!l lr de fol.has 
planmétricas. na escala t :250.CúJ. elaboradas pela DivisãO de Cartograf1a. do Projeto 
RADAMBRASIL. mediante interpretaçi:io de mosa1cos semcontrolados d~ 1magem de 
radar e trabalho de campo real izados no período de agosto de 1977 a JUlho de 1978 
Projeção Cônica Conforme de Lambert 
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PROJETO RADAMBRASIL 

MAPA GEOLÓGICO 
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® 
Aeródromo Internacional Rodovia implantada 

+ 
Outros aeródromos 

Rodov1a em implantação 

Rodovia temporária 

Povoado. lugarejo Rodovlêl pavimentada 
Outras estradas. caminhos 

• 
Porto. farol Rodovia em pavimen tação Estrada de ferro 

A ' 

10' 

11' 

Holoceno AJuvionar: alulliões areno-argtlosas. lnconsolkladas. produtos das periódicas inundações flUVIa iS das bacias 
aos rios X1ngu. Tocantins e Araguata 

Cobeftura Sed1rnentar do Bananal: sedimentos consolidados e 1nconsoildados. Presença de crostas lateriticas. Com
binaçOO de áreas sujeitas a inundações periódocas com planicles mais altas e sedimentaçâo mats antiQa 

0 
Cobenura Sed.rr~entar Teraário-Ociaternána sed1mentos areno-peJI!osos. predominantemente 1nconsolidados e par

cia lmente laterizados. Presença de cangas laterítiCéls 

Formação Pedra de Fogo: seqi.lênda cicia de arenitos . sdtitos fcNhelhos. calcários. algumas vezes.doiomitiCOS. bre
chas 1ntraformac1011ars e fcNhelhos carbonosos. com intercalações de 'eitos. blocos e coocreções arredondadas 
(bolachas) de chert. contendo no topo made1ra sdicilicada (Psaronius) 

Carbonífero lnd,ferencl3do: arentos com ocasoooars lentes de conglomerado intercalados pot srhitos ás vezes. cal
cileros. margas e eventuais nive.s de chert. Localmame conglomerado. No topo. arenttos avermelhados com es
tratificação cruzada e dtssecações pohgonais (casco Oe tartaruga) 

Forll"lGÇW Longâ· folhelhos Intercalados por stltitos. amOOs bem estratificados com niveis de arenitos argilosos e 
argihtos 

Formação Cabeças· arenitos !f13l selecronados.clmentocauliniCo,niV€1s subordinados Oe paraconglomerados. silmos. 
Presença de estrattficaçOes cruzadas 

Forrnac;âo Pimente.ras: arenttos finos a grosseiros. siltitos. sdtitos fcNiáceos ferrugtnosos.argil,tos.niye,s conglorrerátt
cos e microconglornefátiCOS subordtnados 

Formaçi!o Serra Grande· arenito pardalmente arcoseano. predominantemente grDSSelro .mal seleciOflado.com níVti!s 
subord1nados de conglomerados. !>llltos e argtl1tos. Presença constante de estratificações cruzadas 

Intrusões rocas em K e m.g
malllii<;OI!S com rotUve
nesc~m~~nto •sotópli:o 

~ 

Formação Diamantincr predorrHnantemente arcóseo 
com siltitos subordinados 

-685±38ma 
tldade convencronal) 

Suíte IntruSiva AedençOO. Çfalll!os .granitos rapakivr e 
granóliros 

Formação Monte do Carmo: quartzitos. conglomera -
dos pohm111cos grauvacas SIIIIIOS andeSIIos dacttos r-;c;r I 

e brechas vulcân1cas ~ 
I I 

FormaçOOCubencranquém· aren1tos subarcoseanos e subliiiCOS arenitOS arcoseanos vulcanoc~stiCOS arenitos lit tcos. 
grau vacas titiCas cinefitiCéiS.Cineritos.cherts estratiftcados e brechas vuJcãnocas I 

1 1 tooii l -' "'±22m· 
Suite lmruSiva Taruma· biott ta granttos rnonzonitos ák:alt-granitos. hornbienda-bioma grannos.graj1ornos e tonalitos 

fcr-"' Go'm''" "wi<oo Moqo'"'"= · '""'" '"'"""=' '"""= '"'~- '""'~'· L,,~,-' 
sllt1tos j 

. lpCTrdl - 1. 737±50ma 

Suite Intrusiva Ato Dourado· grlnitos.granófiros. 
granitos pórfiros.alguns com textura rapakwi. 
granitos gráficos. Intrusivas subvuicãniCas a pfu
tõnicas assoctadas ao vulca n1smo 

~ - ~069±74ma 
Suíte Intrusiva lpue1ras ãlcal1-granítos. tonalitos e gra 

nitos porfiritiCOS. vulcân1cas ácidas. a 

I ~ ' 
Grupo &mto Antõo10: quartlitos ardóSias e metacon

glornerados 

-Grupo Ara xá xistos lekJsDátiCOs.migmatitos e anlibô
lio XIStOS Fác1eS XIStO verde a anfibo lt\0 

-• • I 
-t 856±29m_a 

I 
Formação In ri. dacitos. riolrtos.r,odac1tos. andeSitos. 
vulcan~tos piroclásticos.tufos de cristais nodaciti
cos.tufos crrstalo-vítreos riociacíllcos. tufos vítre-

oo. ""'''"'00 "'~" '"'"""'· '"'" ' 

8<\sicas e Ultrabástcas tiJX) Guatipuru· serpentinl
tos, antofilaa-clorita serpen11n1to. tremolitttos. talco 

~istos e clor1titos 

~ 
Grupo Tocantins hlitos,clorrta xistos.metarcóseos 

e matagrauvacas.quartzitos. Jaspers, mármores. 

~'"""""' iiiJ 
GtUJX) Estrondo: Klstos quartzo-leldspáticos. anf,_ 

bólio XIStos. mtgmatitos, gna1sses. quarllitos ler
rugtnosos ortoquar t~IIOS e metaconglomerados 
Fãc>es XISto verde a anf1bo11t0 

Grupo Serra do lnajá. formação ferrífera quartZitos metabo"echa e metacherts. hom~tados. homfels 
carbonatiCos (marmores). metapendomos. serpenunnos. clontaos. esteat1tos. actinotit1tos. ~ ; rochas gabr6ides. an-
deStllcas e Kistos máfiCOS. mi3 . metavutcâniC3s ácidas. ma I 
~ B - 259t±64ma ~ pC~'-~-~ - , 2696±79ma. 

Com~exo Goiano· gnaisses. mtgma _ 
mos. anfltx:rlitos e quartzttos: gra
naos.'Y . granulttos gl :calcosstl tca-

tadas.cs 

Complexo Colrnéla:mtgmati\Os.gra
lliiOS. ~IStOS quartzo-fekJspátiCOS. 
XIStOS báSICOS e anfltxJII\OS 

ROCHAS iGNEAS 

Complexo X1ngu gramtos.granodio
IIIOS gnaisses m1gma11tos e anf1-
bohtos. quartZitOs cataclásticos e 

cataclas•tos. Q.l 

-Alcalinas BáSicas a/oo Ultrabásicas 

com mergulho: fraco mé
diO. forte 

" Camada h00"1zontal 

X•stos1clade 

Xis toSidade vertical 

Contato" Tracejado onde local1zado 
aproximadamente 

Contato laológ1co 

E•xo de anticlinal 

E1xo Oe antiClinal com caimento 

E1xo de ant1chnal 1nvert1do 

E1x0 de antiChnal 1nvert1do com 
camento 

E1xo de sincltnal 

--- --4-- - --· 
Erxo de srncl1nal com caimento 

Estrutura nao determ1nada 

Sinchnal com duplo caimento 

- ------------------.. 
Falha Traços méd1os onde tnfenda. 

traços curtos onde encoberta 

• 

---~''--------• 
Falha normal T•aços curtos onde 
encoberta. A- bloco alto 8 - bloco 

OiiiXO 

Fa lha de deslocamento honzomal 

Fratura 

Al•nnamemos. óeln1eaçOO de estru
turas 

D1que oo corpo tabular 
zs... .•••••• 

Zona de sihcilicaçâo 

Semdo da vanaçãoestra t1grálica e/ 
ou Idade radiométrrca 

• • 
GanmJX) Ga11mpo abandonado Ocorrénc1a 

Minera1s rnetál tcos 

Au- Ouro 

Co - Cobalto 

Cr -Cromo 
Cu _ Cobre 

Fe - Ferro 

Mn - Manganês 

Ni - Niquel 

Sn -Estanho 

Ti - Titãn10 

Zr - Zorc6nio 

Minerais n3o metálicos 

an _Amianto ga _ Granada 
c - Calcário gf - Grafita 

cr - Crtsta l de rocha 

cu - Caulrm 

di - Diamante 

pi - Pmta 
S - Enxofre 
te _Talco 
lu -Turmalina 

Mapa elaborado com base em lnterpretaçao de mosaiCOS sem.controtados de tmagem de radar. fotos aéreas em 
Infravermelho e preto e branco. nnagens Landsat Pleto e branco. sobrevôo e trabalho de camrx:>. pela Divtsão de 
Geologra (RADAMBAASIL). de setembro de 1977 a agosto de 1980 

Apolo aereo com av1ões e hel1cópteros durante as operações de campo. realiZado pela Força Aérea Brastle~ra - FAB 

Planejilmento cartografico e controle da execução pela D<vrsão de Publtcação (AADAMBAASIL) 

Colaboração recebida 
Órgão federal - FUNAI! MINTEA 
órgão estadual - CEPED/ BA 
Outras Instituições - CPAM: NUCLEBAÁS 



TOCANTINS 
FOLHA SC.22 

Base geográfica organizada no Departamento de Car~~rafia - I BGE . a partir de folhas 
planiméuicas. na escala 1:250000. elaboradas pela Otvtsào de Cartografia do ProJeto 
RADAMBRASIL mediante interpretação de mosatcos semtcontrolados de tmagem de 
radar e trabalho de campo real izados no período de agosto de 1977 a JUlho de 1978 
Projeção Côntca Conforme de Lamben 
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PROJETO RADAMBRASIL 

MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS 
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+ 
Aeródromo internacional 

+ 
Outros aerôdromos 

Rodovia implantada 

Rodovia em Implantação 

Rodovia temporária 

Povoado. lugarejo Rodovia pavimentada 
Outras estradas. caminhos 

Porto. farol Rodovia em pavimentação Estrada de ferro 

0 Latossolo Amarelo distrófico G Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

14 - Tb méd + - Tb plint . méd . + Hld Tbarg 
P' 

~ Solos litólicos distróficos 

- méd. + LVd méd . + HGPd Tb méd. pl. 

GJ Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

- arg + - marg, pl. e sond . 

2 - méd . + LVdméd. pl esond . + SCdc/ 8 
lat méd sond . 

Latossolo Roxo distrófico 

I - arg . pl e sond. 

2 - arg + LEd arg . pl. e sond 

E1 Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

1 - arg. pl 
2 - méd. pl 

3 - arg. + - cn . arg. pl e sond. 

4 - arg . pl. e sond . + SCd 1ndisc. Tb mêd. 
sond. 

5 - arg + - méd. sond , 
6 - méd + HGPd Tb rnd. pl. 

7 - méd. + PVd Tb méd. pl . e sond 

8 - méd. + AOd pl . e sond . 
9 - plin1 méd . + Cd Tb méd pl e sond. 

10 - méd. + SCd mdosc. Tb ind. sond 

11 - méd + Rd ind sond 

12 - arg pl. esond . + PVd Tbarg sond + LEd 
arg. pl. e sond . 

13 - arg . + LEd arg + LRd arg. pl. e sond . 

14 - arg , + LEd arg. + - méd. pl. e sond . 

15 - cn. arg. + LEd arg. sond + SCd ind•sc . Tb 
méd . sond. e ond . 

16 - cn . arg . + - arg. sond + SCd •ndisc. Tb 
méd. sond. e ond . 

17 - cn. arg. + - méd . sond. + SCd mdisc. Tb 
méd. sond. e ond. 

18 - méd. + - cn. méd . pl. e sond . + SCd 1n-
disc Tb 1nd. sond. 

19 - méd. + LEd mêd , + AOd pl. e sond. 

20 - méd . + - plin1. méd. + - cn. méd. pL 

21 - méd . + LEd cn arg. + - cn. arg. pl. e 
sond 

22 - méd . + - arg + LEd méd. sond. 

23 - méd. + - cn. arg. sond . + SCd indisc. Tb 
méd. sond e ond. 

24 - méd . + LEd méd. + AOd sond. 

25 - méd. + SCd 1ndisc Tb ind -+ PVd Tb 
méd sond 

26 - méd. sond . + - arg. + PVd Tb méd .larg. 
sond e ond . 

27 - méd. + - arg. + PVd Tb méd larg , sond. e 
ocd 

G Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

- Tb arg. + PE Tb arg. sond. 

2 - Tb arg. + Rd 1nd. ond. e fond. 
3 - Tb aren.lméd. + - Tb plint . méd. pl. e 

sond . 

4 - Tb méd.larg . + PE Tb méd. + LVa méd , 
sond 

5 - Tb arg + TRe arg + SCd 1ndisc. Tb 1nd 
ond. 

6 - Tb méd /arg. + PVa Tb méd./arg. + LVd 
méd pl, e sond. 

- Tb méd larg + - Tb ab méd /arg. sond 
+ LVd arg pl. e sond 

8 - Tb méd./arg . + Cd Tb méd. sond. + LVd 
arg pl . e sond 

9 - Tb arg. ond . e sond . + - Tb raso méd . + 
Rd méd ond 

lO - Tb arg + SCd c/ B text Tb arg + Rd ind 
ond e lond 

ll - Tb arg. case + Cd Tb •nd . + Rd 1nd . ond 
e fond. 

12 - Tb méd case /arg , case. + Cd Tb méd. 
Rd rnd. fond . 

13 - Tb aren.lméd pl. e sond. + LVd arg , + 
Hla Tb méd pl 

A - Solos Aluviais 

15 - Tb aren ./ méd pl e sond + LVd plinl 
méd. + AOa pl 

16 - Tb aren .lméd + - Tb plint méd sond . + 
LEd arg pl e sond . 

17 - la!. méd. + LVd arg. + LVd méd sond 

18 - Tb plint. méd. + LVd plint méd . + HCd Tb 
plinl aren /méd . pl 

G Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

- Tb méd.larg + LVd mérl . sond 

2 - Tb plint. méd larg. + Hld Tb. méd Jarg. pl 
e sond. + Ca Tb méd soncf e ond 

3 - Tb méd • - Tb plint onéd r LV a méd 
sond 

q - Tb cn . méd . J- - Tb cn. arg + SCa 1nd1SC 
Tb méd sond 

0 Laterita Hidromórfica distrófica 

- Tb méd ,/arg . + LVd plint. arg. J- HGPd Tb 
arg pl. 

2 - Tb méd /arg + LAd plint arg. + PVd Tb 
plint. méd, pl. 

3 - Tb méd./arg. + HGPa Tb arg. + Cd ib 
méd. pl. 

4 - Tbméd . + HlaTbméd. + LVdplint méd ,, 
5 - Tb aren l méd. + SCd mdisc. Tb méd. + 

AOd pl. 

B Laterita Hidromórfica álica 

- Tb arg. + - Tb ab. méd .larg . + PLa Tb 
plint méd./arg. pl. 

a Gley Pouco Húmico distrófico 

I - Tb ind. + Ad Tb 1nd. pl 

2 - Tb ind . + LVd plint. méd . + Ad Tb ind . pl 

3 - Tb arg . + HGHe Tb arg. + Ad Tb 1nd . pl. 

4 - Tb arg + Ad Tb méd + Hld Tb méd. pl 

8 Areias Ouartzosas Hidromórficas áficas 

- pl. 

2 - + HGPd Tb méd. pl. 

G Areias Ouartzosas distróficas 

- + LVd méd. pl. e sond. 

2 - + SCd indisc. Tb méd. sond. 

3 - + Ad Tb ind . + LVd méd. pl. 

4 - + LVd méd . + SCd indisc. Tb méd. sond 

2 Areias Quartzosas álicas 

+ LVd méd. pl e sond 

2 - + HAOa pl -+ SCa 1ndosc Tb rnd . sond 

0 Solos Aluviais distróficos 

- Tb. méd. + HGd Tb md. pl. 

~ Solos Litólicos distróficos 

- md. + Re ind. fond . 

2 - cn. ind. + PVd Tb cn méd . casc.larg. 
e/case . fond. 

3 - 1nd + PVd Tb arg mont, e fond. 

4 - méd . lond. e mont. + SCd l1t . Tb méd. 
fond. 

5 - ind ond , + AR 

ABREVIAÇ0ES E S!MBOLOS 

AO - Areias Ouartzosas 
B- horizonte B 
c! -com 

AR - Afloramentos Rochosos 

C- Camb1ssolo 

HAO- Are1as Ouartwsas Hrdromórfrcas 
HC- Hidromórfico C1nzento 

case. -cascalho ou cascalhenta 

cn. -concrec•onâfiO 

d- distról•co 

e - eutrófieo 

esc. - relevo escarpado 

6 - rnd + PVa Tb raso méd casc.1arg case 
+ SCd ond•sc . Tb 1nd . ond 

7 - ond + PVa Tb raso arg . lond e mont + 
AR 

8 - ind mont e fond. + PVd Tb arg fond + 
AR 

9 - md + SCd llt. Tb •nd fond e mont -+ AR 

10 - md mont . e esc e/áreas apl + Ca Tb 
méd. ond . e fond + AR 

11 - •nd + Re ind . mont e esc . -+ AR 

Solos Concrecionários distróficos 

- 1nd1SC. Tb méd. + LVd cn arg. sond 

2 - ond•sc Tb méd sond e ond . t LVd e" 
méd sond 

3 - md1SC Tb méd. + L Vd cn méd + PVd Tb 
cn mCd /org ~ond 

4 - 1nd1se. Tb méd. + PVd Tb cn méd /arg 
sond e ond + Rd ind . ond 

5 - c/ B text. Tb méd ,/arg + PVd Tb méd 
casc./arg . case ond + LVd cn méd . sond 

6 -c/ B text. Tb méd /arg. + Cd Tb méd case 
r PVd Tb raso cn. méd ond 

7 -c! 8 text. Tb méd.larg + PVd Tb méd .l 
arg. + Rd méd. ond. e fond . 

a - c/ B texl Tb méd ./arg + SCd l1t Tb méd 
+ PVd Tb aren.lméd . ond e fond 

9 -c! 8 text Tb méd.larg lond e ond + Cd 
Tb méd case. ond. + Rd méd fond e ond 

10 - indiSC Tb méd. sond + l Vd cn méd + 
AOd pl. e sond 

1l - ond•sc . Tb méd + lVd cn méd + Rd 
méd. sond e ond 

12 - c! a lext. Tb aren .lméd + PVa Tb cn 
aren .l méd . sond. e ond . + Rd méd , ond 

13 - Cl B lat. méd + - 1ndise. Tb méd. ond . e 
sond + LVd méd . sond. 

14 - 1ndosc. Tb mêd. ond . e sond. + LVd cn 
méd . sond. + Rd méd ond. e sond. 

15 - •nd1sc. Tb méd. + Cd Tb cn. méd l méd 
mcasc . ond. + LVd cn . méd . sond 

16 - c! B text. Tb aren ./méd. -+ PVd Tb cn 
méd ond e sond . + Rd cn. méd. ond. 

17 - ondosc Tb méd. + -c! B text Tb méd.l ilrg 
ond. + Rd méd. ond. e fond 

Solos Concrecionários álicos 

- c/ B text. Tb aren /méd . + SCa lit. Tb méd 
sond + LVd cn arg . pl. e sond 

2 - c! B lext Tb 1nd ... PVa Tb cn plint 
méd ./arg . + Ca Tb cn méd case . sond. e 
ocd 

Afloramentos Rochosos 

- mont e esc + Rd 1nd . mont 

NOTAS 

- F1guram em or~meoro luga< nas assocoaçOes os 
solos mars rmponantes sob o ponto de vrsta de 
extensao ou, no caso de exlensOes equrvalen· 
tes, os componemes mars omponan1es sob o 
pomo de VISia de ulll1laçilo agrícola. O<o mes
ma maneora os sOmbolos e as co<es das asso· 
CI3Ç0es lotam convenc1onados. ""mpre em 
func~o do componeme que hgura em pnmeoro 
luga< 

2 - E usada a espec of icaç~o eutrófico lsaturaç~o 
de bases médoa e alta i para dislinguir de d•slrC>
frco lsaluraçi'!o de bases baoxal e ilhco I satura· 
ç~o com alumimo alta\, para a mesma classe 
de solo 

3 - Quando 1'\ilo especrhcada a fase de relevo de 
um componeme numa assoc•ação, s<gnofica 
que possuo a mesma fase do componen1e pos
tenor 

4 - Os solos com mudança textura! marcante, 
quando apre>emam doferentes classes de tex· 
tura entre os hon~omes super! i coai e subsuper
licla l, 1êm drsct<m1nadas as te"'uras dos horr· 
zontes A e B sob a forma de fração 

HG- Solos HidromórficosGieyzados 

HGH - Gley Húmico 

HGP - Gley Pouco Húm1co 

Hl - Laterota Hidromórfica 

1nd - textura indiscriminada 

•ndisc. - horizonte 8 rnd iScflm,nado 

lond. - re levo torte ondulado 
LA- LatossoloAmarelo 

LE - Latossolo Vermelho-Escuro 

LR - La !Osso lo Roxo 

LV- Latossolo Vermelho-Amarelo 
PE - Podzólico Vermelho-Amarelo Eulrófico 

PL - Planossolo 
PV - Podzóhco Vermelho-Amarelo 

R- Solos LitóiiCOS 

SC- Solos Concrec•onérios 

TR - Terra Roxa Estruturada 
a-élico 

ab. - abrúptico 

apl . - aplainadas 
aren -textura arenosa 
arg . -textura argilosa 

l'!l i\AI)AMBRASiL 
P249 • Soe. /o,aricJGO 

lat.- latossól•co 
ht. -l itóloco 

marg . - textura muito a1gilosa 
mcasc - mu•to cascathenta 

méd. -textura média 

mont. - relevo montanhoso 

ond. - relevo ondulado 

pl.- relevo plano 
plint.- plintiCO 

sond. - relevo suave ondulado 
Ta - arg1la de at•vidade alta 

Tb - argila de ativ1dade baixa 

texl - te~tural 

classe de solo dom1nante 
+ solo subdom1nante 

Amostro1em de Fortiliclotlo 

F7 • IWWdiiii~IL 

Mapa elabo rado com base em interpretação de mosaicos semicontrolados de imagem de radar e traba
lho de campo, pela Divisão de Pedologia (RA DAM BRASIU, de novembro de 1977 a abril de 198 0 

Planejamento cartográ fico e controle da execução pela Divisão de Publícação (RA DAM BRASIU 

Colaboração recebida: 
Órgãos estaduais- CEPED/ BA; Sec retaria de Agricultura/GO 
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Base Qeográf ca organrzada no Departamento de Cartog afra-IBGE a panrr de folhas 
panmet rcas na esca a 1250000 elaboradas pea Dvsào de Ca tografra do Projeto 
RADAMBRASIL medrante rn te pretação de mosa cos sem controlados de magem de 
radar e trabalho de campo realzados no pedodo de agosto do 1977 a JUlho ae 1978 
Pfo,eção Conca Conforme de Lambert 
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Mapa elabo rado com base em 1nterp etação de mosa cos sem cont alados de magem de 
at1a1 1:! t abalho de campo pela D1v1 são de Vegetação (R ADA M 13 RAS L) de 1 mho de 1977 
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Plane)amento cartogra ftco e controle da execuçào pela D1v sào de Pubhcaçao (RA DAMBRASIL) 
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Base geográf1ca organ1zada no Depanamento de Cartq_~ra fia-IBGE . a parti! de folhas 
plan1mémcas. na escala 1:250.000. elaboradas pela 0 1v1são de Cartografia do ProJeto 
RADAMBRASIL. med1ante interpretação de mOsaiCOS sem1controlados de tmagem de 
radar e trabalho de campo real1zados no periodo de agosto de 1977 a JUlho de 1978 
Proteção Cóntca Conforme de Lambert 
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Outros aeródromos 
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• . -------
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AVALIAÇÃO MtDIA DA CAPACIDADE NATURAL DO USO DA TERRA 

A TIVIDADES CONSIDERADAS - CLASSIFICAÇÃO 

UPI.OIIAÇAO O! Lo\VOUI!A [ CRIAÇAo DE GADO EXTI!ATIVlS MO CRIACAO DE GAOO EM 
MA O EIRA EM PASTO PiJ, NTAOO VEGfiAL PASTOS NA TUR AIS 
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ATIVIDADES AVALIADAS COM INDICAÇÃO DE ÁREAS E PERCENTUAIS 

ÁREA DO 11r1APA ~ 290.950 km2 

Utilizaçao condicionada a estudos específ icos - 39 .549 km ' 
Aren de digno .aro para lavoura- classe nao S>gmhcanle 

B 
Preservaç3o permanenle (Artigo 2~ Le1 4771/65 do Código Flmestal)-2 .103 km 2 

Área compulada na a•llhaçlo 0000 

------ --- ÁREA SUGERIDA PARA ESTUDOS VISANDO À PRESERVAÇÃO 

Senado Tapnapé-1152 l<.m 2 

Mapa elaborado com base em dados e documentação car1ográf 1ca 
des te Pro)elo e trabalho de campo pela Div1são de Uso Po tenc1al da 
Terra (RADA MBRASIL) . de março a dezembro de 1979 e de outubro 
de 1980 a ]ane11o de 1981 

Planejamen1o canog ráf ico e conlrole da execução pela D1v1são de 
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FORMAS ESTRUTURAIS 

St -Superfície estrutural tabular Superfíc1e aplanada. de 
topo parcial ou totalmen te coincidente com a estru -
tura geológtca . limrtada por escarpas e retrabalhada 
por processos de pediplanação 

FORMAS EROSIVAS 

Ep -Superfície pediplanada .Superfic1e de aplanamen to e 
laborada por processo de pediplanação. conando 11 -
tologias pré-camb~1anas doComplexo Xingu.Comple
xo Gota no. devomanas da Sacra do Parnaíba e ter 
etárias do Planalto dos Parecis 

Epd - Pedrmento. Forma de relevo efetuada por recuo de 
vertente. resultando encos ta de declive fraco.ligan
do dois p lanos altimétrrcosdiferentes . geralmente re
trabalhada por drenagem de ]1~ ordem. em en talhe 
mcrp1ente 

Et - Superficie erosiva tabular Relevo resrdual. de topo a
planado provavelmente les temunho de superficie a -
p lanada . geralmente limi tado por escarpas eros1vas 

Eg1 - Jnselberg-grupamento _ Relevo res1dual. gr~pado para 
efeito de mapeamento. resultante da atuação de pro
cesses de pedtplanação. ocorrendo rsolado na su -
perficie de aplanamento conservada . ou em áreas 
dissecadas em pequena exlensão . dentro da mesma 
superfície 

Elf -Terraço erosrvo fluvial Patamar esculpido pelo rio . com 
declive fraco voltado para o ler to fluvral. geralmente 
com cobertura aluvial 

FORMAS DE DISSECAÇÃO 

a -Formas aguçadas Relevos de tooo con tinuo e i'lgu 
çado. côm diferentes ordens de grandezas e de a 
profundamente de drenagem. separados geralmente 
por vales em ·· v .. 

c -Formas convexas . Relevo de topo convexo. com di -
feren les ordens de grande2a e de aprofundamen to 
de drenagem. separados por vales de fundo plano 

-Formas tabulares. Relevos de topo aplanado. com dr
ferentes ordens de grande2a e aprofundamento de 
drenagem. separados por vales de fundo plano 

[NDICES DE DISSECAÇÃO 

Ordem de grandeza dos interflúviOS. A dimensão das 
formas foi agrupada em cmco classes. designadas 
por metros e representadas pelo l~dlgl\o no qua 
dro a seguir 

Intensidade de aprofundamento de drenagem Fo1 
separada em crnco classes . qualif1cadas e represen 
tadas pelo 2~ dig1 to no quadro a seguir 
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FORMAS DE ACUMULAÇÃO 

Aar -Áreas de acumulação Inundáveis . Áreas aplanadas 
com ou sem cobertura arenosa. penód1ca ou per 
manentemenle alagadas. precariamente rncorpora. 
das à rede de drenagem 

Apf - Planícre f luvial . Área aplanada resu ltante de acumu 
lação fluv1al. perród1ca ou permanentemente alagada 

Aptf- Planície e terraço fluviais . Área aplanada . resultante 
da acumulação fluvral . geralmente suje1ta a rnun 
dações periodrcas e comportando meandros aban · 
donados. eventua lmente alagada. unida com ou sem 
ruplura a patamar mais elevado 
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Mapa elaborado com base em Interpretação de mosatcos semrcontrolados de imagem de 
radar. sobrevôo e trabalho de campo. pela Divisão de Geomorfologia (AADAMBRASIL). de 
JUnho de 1977 a novembro de 1980 
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