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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 

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

2- Perfil altimétrico* 

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

3- Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobri
mento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, dis
criminadas em fotoíndice, na escala 1 :500.000*. 

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

4- Aerofotografias multiespectrais 

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

5- Mosaicos semicontrolados de radar* 

a) mosaicos na escala 1 :250.000 com amplitude de 1" de l~titude 
por 1°30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM. 

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

6- Carta planimétrica 

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

7- Carta-imagem de radar 

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

* Abrange todo o território brasileiro 

NOTA EDITORIAL 

Pelo Decreto n. o 91.295, de 31.05.85, o Projeto RADAMBRASIL foi in
corporado à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE e, portanto, extinto como órgão autônomo. A sua absorção pelo 
IBGE processou-se no decorrer de 1985 e início de 1986, tendo sido com
pletada a 05/03/86. As~m. a partir do Volume 33, referente à Folha 
SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Lagoa 
Mirim a publicação da série Levantamento de Recursos Naturais passou a 
ser de responsabilidade do IBGE. O conteúdo do presente volume, porém, 
constitui matéria produzida pela equipe técnica do extinto Projeto RA
DAMBRASIL. 



JOSÉSAIRNIEY 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ANIBAL TEIXE~IRA IDE SOUZA 
MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

MICHAL GAIRTIENKRAUT 
SECRETÁRIO-GERAL 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DIE GEOGRAfiA E ESTATÍSTICA - IBGE 

EDSON DE OUVIE~IRA NUNES 
PRESIDENTE 

ALEXANDRE DE AMARAliRIEZENDE (in memoriaml 
EDUARDO AUGUSTO DIE AlMEIDA GUIMARÃES 

DIRETOR-GERAL 

JOSÉ GUILHERME AlMEIDA DOS REIS 
DIRETOR DE PESQUISAS E INQUÉRITOS 

MAURO PERE~RA DE MEllO 
DIRETOR DE GEOCIÊNCIAS 

PAULO SÉRGIO IBIRAGA TAfNER 
DIRETOR DE INFORMÁTICA 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESID~NCIA DA REPúBLICA 

~- FUNDAÇAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA • IBGE .llr 

lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
VOLUME34 

FOLHA SE.24 RIO DOCE 

GEOLOGIA 
GEOMORFOLOGIA 

PEDOLOGIA 
VEGETAÇÃO 

USO POTENCIAL DA TERRA 

RIO DE JANEIRO 
1987 



© Copyright 1987- SEPLAN/FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA- IBGE 
Av. Franklin Roosevelt, 166 - Centro 

CEP 20021 - Rio de Janeiro, RJ 

ISBN 85-240-0260-3 

Folha SE.24 Rio Doce: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso 
potencial da terra/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfs
tica. - Rio de Janeiro: IBGE, 1987. 
548 p., 6 mapas,: il.- (Levantamento de recursos naturais; v. 34) 
Inclui bibliografia. 
Continuação da série editada pelo extinto Projeto RADAMBRASIL, in

corporado ao IBGE. Seu conteúdo, até a conclusão, permanece sob a res
ponsabilidade daquela equipe. 

ISBN 85-240-0260-3 

1. Recursos naturais - Brasil, Sudeste. 2. Doce, Rio, Área da Folha 
SE.24. I. IBGE. 11. Série. 

IBGE. Biblioteca Central 
RJ-IBGE/01-87 

CDU 330.15(815-0) 



• Órgão participante de convênio com o Projeto RADAMBRASIL. 

Com a publicação do 34.0 volume da série Levantamento de Re
cursos Naturais, referente à Folha SE.24 Rio Doce, o Projeto 
RADAMBRASIL expressa seus agradecimentos a todos que cola
boraram para que fossem alcançados os objetivos desejados, 
principalmente às entidades federais e estaduais abaixo relacio
nadas: 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 
Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM - 3.0 

Distrito 
Companhia Vale do Rio Doce- CVRD 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro- IBDF* 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira- CEPLAC 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Centro de fPlesquisas e Desenvolvimento - CEPED* 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural- EMA TER 
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais- CETEC 
Instituto de Geociências Aplicadas- IGA 
Metais de Minas Gerais- METAMIG 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural- EMATER 



SUMÁRIO 

PREFÁCIO ........................................................................... 19 1.2.1.8.1 Generalidades ................................................. 58 
FOREWORD ........................................................................ 20 1.2.1.8.2- Grupo Macaúbas Indiviso ............................... 60 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ................................................... 21 
FOLHAS NA ESCALA 1 :250.000 ......................................... 22 

1.2.1.8.2.1 -Generalidades .............................................. 60 
1.2.1.8.2.2 Posição estratigráfica ................................... 60 

LIMITES POlÍTICOS, LOCALIDADES, ESTRADAS E RIOS 
PRINCIPAIS ......................................................................... 22 

1 .2.1.8.2.3- Distribuição na área ..................................... 61 
1.2.1.8.2.4 Petrografia .................................................... 62 
1.2.1.8.3- Formação Salinas ............................................ 63 

1 - GEOLOGIA ............................................................ 23 
1.2.1.8.3.1 - Generalidades ........................................ :...... 63 
1.2. 1.8.3.2 Posição estratigráfica ................................... 64 

RESUMO............................................................................. 25 
1.2.1.8.3.3- Distribuição na área ..................................... 64 
1.2.1.8.3.4 Geocronologia ........................... :.................. 64 

ABSTRACT . . .... . . . ... . . .... . ..... . . .... . . . ..... . .... .. . . ... . . . ... . . ... . .. .. . . . ... . . 26 1.2.1.8.3.5 Petrografia .................................................... 64 

1.1 -INTRODUÇÃO........................................................... 27 
1.1.1 -Localização ............................................................ 27 
1.1.2-0bjetivosdotrabalho ........................................... 27 
1.1.3- Método de trabalho ............................................... 27 
1.1.4- Províncias geológicas ........................................... 29 
1.1.4.1 - Subprovíncia Araçuaí ......................................... 29 
1.1.4.2- Subprovíncia Médio Rio Doce ........................... 33 

1.2.1.8.4- Formação Carbonita ........................................ 65 
1.2.1.8.4.1 Generalidades .............................................. 65 
1.2.1.8.4.2- Posição estratigráfica ................................... 66 
1.2.1.8.4.3 Distribuição na área ..................................... 66 
1.2.1.8.4.4 Geocronologia .............................................. 66 
1.2.1.8.4.5 Petrografia .................................................... 66 
1.2.1.8.4.6 Petrogênese .................................................. 66 
1.2.1.9- Grupo Almenara ................................................. 67 

1.2- ESTRATIGRAFIA ....................................................... 33 1.2.1.9.1 -Generalidades ................................................. 67 
1.2.1 -Descrição das unidades ........................................ 33 1.2.1.9.2- Posição estratigráfica ...................................... 67 
1.2.1.1 -Complexo Juiz de Fora ....................................... 33 1.2.1.9.3- Distribuição na área ........................................ 68 
1.2.1. 1.1 Generalidades ........... ..... ...... ................ .... ....... 33 1.2.1.9.4 Geocronologia ................................................. 68 
1.2.1.1.2 Posição estratigráfica ...................................... 34 1.2.1.1 O- Complexo Montanha ........................................ 68 
1.2.1.1.3- Distribuição na área ........................................ 35 1.2.1.1 0.1 Generalidades ............................................... 68 
1.2.1.1.4- Geocronologia ................................................. 35 1.2.1.10.2 Posição estratigráfica .................................... 69 
1.2.1.1.5-Petrografia ....................................................... 36 1.2.1.10.3 Distribuição na área ...................................... 69 
1.2.1.1.6- Petrogênese e petroquímica ........................... 37 1.2.1.1 0.4- Geocronologia ............................................... 70 
1.2.1.2- Complexo Caraíba-Paramirim ......................... 37 1.2.1.1 0.5 Petrografia ..................................................... 70 
1.2.1.2.1- Generalidades ................................................. 37 1.2.1.1 0.6 Petrogênese e petroquímica ......................... 71 
1.2.1.2.2 Posição estratigráfica ...................................... 38 1.2.1.11 -Complexo Medina ............................................ 73 
1.2.1.2.3- Distribuição na área ........................................ 39 1.2.1.11.1 Generalidades ............................................... 73 
1.2.1.2.4 Geocronologia ................................................. 40 1.2.1.11.2 Posição estratigráfica .................................... 73 
1.2.1.3 Complexo Pocrane ................................... .......... 41 1.2.1.11.3 Distribuição na área ...................................... 74 
1.2.1.3.1 -Generalidades ................................................. 41 1.2.1.11.4-Geocronologia ............................................... 76 
1.2.1.3.2- Posição estratigráfica ...................................... 41 1.2.1.11.5- Petrografia ..................................................... 77 
1.2.1.3.3 Distribuição na área ........................................ 41 1.2.1.11.6 Petrogênese e petroquímica ......................... 81 
1.2.1.3.4 - Geocronolog ia .. ....... ...... ......... .... ............. ........ 42 1.2.1.12- Suíte Intrusiva Galiléia ..................................... 82 
1.2.1.3.5- Petrografia ....................................................... 43 1.2.1.12.1 Generalidades ............................................... 82 
1.2.1.3.6 Petrogênese e petroquímica ........................... 44 1.2.1.12.2 Posição estratigráfica .................................... 85 
1.2.1.4- Gnaisse Piedade ................................................. 45 1.2.1.12.3- Distribuição na área ...................................... 85 
1.2.1.4.1 - Generalidades ................................................. 45 1.2.1.12.4 Geocronologia ............................................... 86 
1.2.1.4.2- Posição estratigráfica ...................................... 45 1.2.1.12.5 Petrografia ..................................................... 87 
1.2.1.4.3- Distribuição na área ........................................ 45 1.2.1.12.6 Petrogênese e petroquímica ......................... 90 
1.2.1.4.4- Geocronologia ................................................. 46 1.2.1.13- Suíte Intrusiva Aimorés ................................... 92 
1.2.1.4.5 Petrografia ....................................................... 46 1.2.1.13.1 -Generalidades ............................................... 92 
1.2.1.4.6 Petrogênese e petroquímica ........................... 48 1.2.1.13.2- Posição estratigráfica .................................... 93 
1.2.1.5 Complexo Paraíba do Sul .................................. 48 1.2.1.13.3- Distribuição rta área ...................................... 93 
1.2.1.5.1 -Generalidades ................................................. 48 1.2.1.13.4 Geocronologia ............................................... 94 
1.2.1.5.2- Posição estratigráfica ...................................... 49 1.2.1.13.5 Petrografia ..................................................... 94 
1.2.1.5.3- Distribuição na área ........................................ 49 1.2.1.13.6 Petrogênese e petroquímica ......................... 97 
1.2.1.5.4- Geocronologia ................................................. 50 1.2.1.14- Suíte Intrusiva Urucum .................................... 99 
1.2.1.5.5- Petrografia ....................................................... 52 1.2.1.14.1 -Generalidades ............................................... 99 
1.2.1.5.6- Petrogênese ..................................................... 53 1.2.1.14.2 Posição estratigráfica.................................... 100 
1 .2.1.6- Grupo São Tomé ................................................ 54 1.2.1.14.3-Distribuiçãonaárea ...................................... 101 
1.2.1.6.1 -Generalidades ................................................. 54 1.2.1.14.4- Geocronologia ............................................... 101 
1.2.1.6.2- Posição estratigráfica ...................................... 54 
1.2.1.6.31- Distribuição na área ........................................ 55 

1.2.1.14.5 Petrografia ..................................................... 101 
1.2.1.14.6- Petrogênese e petroquímica ......................... 103 

1.2.1.6.4- Petrografia ....................................................... 55 1.2.1.15- Suíte Intrusiva ltinga ........................................ 103 
1.2.1.6.5- Petrogênese ..................................................... 56 1.2.1.1.5.1 Generalidades ............................................... 103 
1.2.1.7 Grupo Crenaque ................................................. 56 1.2.1.15.2- Posição estratigráfica .................................... 103 
1.2.1.7.1-Generalidades ................................................. 56 1.2.1.15.3 Distribuição na área ...................................... 103 
1.2.1.7.2 Posição estratigráfica ...................................... 57 1.2.1.15.4- Geocronologia ............................................... 104 
1.2.1. 7.3- Distribuição na área ........................................ 57 1.2.1.15.5-Petrografia ..................................................... 104 
1.2.1.7.4 Petrografia ....................................................... 58 1.2.1.15.6 Petroquímica e petrogênese ......................... 105 
1.2.1. 7.5 Petrogênese ..................................................... 58 
1.2.1.8- Grupo Macaúbas ................................................ 58 

1.2.1.16- Suíte Intrusiva Guaratinga ............................... lp6 
1.2.1.16.1 Generalidades ............................................... 106 

9 



1.2.1.16.2- Posição estratigráfica .................................... . 
1.2.1.16.3 -Distribuição na área ..................................... .. 
1.2.1.16.4- Geocronologia ............................................. .. 
1.2.1.16.5- Petrografia .................................................... . 
1.2.1.16.6- Petroquímica e petrogênese ........................ . 
1.2.1.17- Suíte Intrusiva Fundão .................................... . 
1.2.1.17.1-Generalidades .............................................. . 
1.2.1.17.2- Posição estratigráfica ................................... . 
1.2.1.17 .3- Distribuição na área ..................................... . 
1.2.1.17.4- Geocronologia .............................................. . 
1.2.1.18~Grupo Barreiras .............................................. .. 
1.2.1.18.1 - Generalidades .............................................. . 
1.2.1.18.2- Posição estratigráfica .................................. .. 
1.2.1.' 8.3- Distribuição na área .................................... .. 
1.2.1.19- Coberturas Detríticas ......................... ,. .......... .. 
1.2.1.19.1- Generalidades ............................................. .. 
1.2.1.19.2- Distribuição na área ..................................... . 
1.2.1.19.3-ldade ............................................................. . 
1.2.1.20- Depósitos quaternários .................................. .. 
1.2.1.20.1 -Generalidades ............................................. .. 
1.2.1.20.2- Oepósitos quaternários marinhos .............. .. 
1.2.1.20.2.1 -Terraços Arenosos Pleistocênicos ........... .. 
1.2.1.20.2.2- Terraços Arenosos Holocênicos .............. .. 
1.2.1.20.2.3- Pântanos e Mangues Holocênicos ............ . 
1.2.1.20.3- Depósitos quaternários continentais ........... . 
1.2.1.20.3.1 - Holoceno Fluviolagunar ........................... .. 
1.2.1.20.3.2- Holoceno Aluvionàr ................................... . 
1.2.1.21 -Rochas de Posicionamento Duvidoso ............ . 
1.2.1.21.1 - Metamáfícas ................................................ .. 
1.2.1.21.2- Metaultramáficas .......................................... . 
1.2.1.22- Bacias marginais costeiras ............................ .. 
1.2.1.22.1 - Bacia do Espírito Santo ............................... .. 
1.2.1.22.2- Bacias do Mucuri, Cumuruxatiba e Jequiti-

nhonha ...................... : ................................... . 
1.2.1.23- Geologia do arquipélago dos Abrolhos ......... . 
1.2.1.23.1 - Generalidades .............................................. . 
1.2.1.23.2- Posição estratigráfica ................................... . 
1.2.1.23.3- Distribuição na área ................................... , .. 
1.2.1.23.4- Geocronología ............................................. .. 

1.3- GEOLOGIA ESTRUTURAL ....................................... . 
1.3.1 - Introdução ............................................................ . 
1.3.2- Domínios estruturais ............................................ . 
1.3.2.1 -Domínio Estrutural! ......................................... .. 
1.3.2.2- Domínio Estrutural li ......................................... . 
1.3.2.3- Domínio Estrutural li! ........................................ . 
1.3.2.3.1 -Subdomínio 111.1 ............................................ .. 
1.3.2.3.1.1 -Área 111.1.1 .................................................... . 
1.3.2.3.1.2- Área 111.1.2 ................................................... .. 
1.3.2.3.1.3- Área 111.1.3 .................................................... . 
1.3.2.3.1.4- Área 111.1.4 ................................................... .. 
1.3.2.3.2- Subdomínio 111.2 ............................................ .. 
1.3.2.3.3- Subdomínio 111.3 ............................................. . 
1.3.2.3.3.1 -Área 111.3.1 .................................................... . 
1.3.2.3.3.2- Área 111.3.2 .................................................... . 
1.3.2.3.4- Subdomínio 111.4 ............................................ .. 
1.3.2.3.5- Subdomínio 111.5 ............................................. . 
1.3.2.3.5.1 -Área 111.5.1 .................................................... . 
1.3.2.3.5.2- Área 111.5.2 .................................................... . 
1.3.2.3.5.3- Área 111.5.3 ................................................... .. 
1.3.2.4 Domínio Estrutural IV ........................................ . 
1.3.2.5- Domínio Estrutural V ......................................... . 
1.3.2.5.1 -Subdomínio V.1 .; ........................................... .. 
1.3.2.5.2- Subdomínio V.2 .............................................. . 
1.3.2.5.3- Subdomínio V.3 .............................................. . 
1.3.2.6- Domínio Estrutural VI ........................................ . 
1.3.2.6.1 -Subdomínio V1.1 ............................................ .. 
1.3.2.6.2- Subdomínio Vl.2 ............................................ .. 
1.3.2.6.3 ~ Subdomínio V1.3 · ............................................. . 
1.3.3- Estruturas regionais ............................................ .. 
1.3.3.1 - Introdução ......................................................... . 
1.3.3.2- Descrição das estruturas .................................. .. 

1.4- HISTÓRIA GEOLÓGICA .......................................... .. 

1.5- GEOLOGIA ECONÔMICA ....................................... .. 
1.5.1 - Generalidades ...................................................... . 

10 

106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 

116 
117 
117 
117 
117 
118 

118 
118 
119 
119 
120 
122 
123 
123 
123 
124 
126 
127 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
131 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
134 

135 

141 
141 

1.5.2- Ocorrências minerais .......................................... .. 
1.5.2.1 - Pegmatitos ........................................................ .. 
1.5.2.1.1 - Região de ltinga-Araçuaí ............................. . 
1.52.1.2- Região de Conselheiro Pena .......................... . 
1.5.2.1.3- Região de Medina-Padre Paraíso-Ataléia .. 
1.5.2.1.4- Região do Extremo Sul da Bahia .................. .. 
1.5.2.1.5- Região de ltagimirim ...................................... . 
1.5.2.1.6- Outras regiões ................................................ . 
1.5.2.2 Níquel ................................................................. . 
1.5.2.3 Grafita ................................................................ . 
1.5.2.4- Minerais pesados de praia ............................... .. 
1.5.2.5-0uro ................................................................... . 
1.5.2.6- Carbonatos (calcário, mármore e cal cita) ........ . 
1.5.2.7- Combustíveis fósseis (caustobiólitos) ............. .. 
1.5.2.7.1- Petróleo e gás ................................................. . 
1.5.2.7.2- Turfa ............................................................... .. 
1.5.2.8- Titânio ................................................................ . 

~:;:~:~O _!v1F~~~:~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
1.5.2.11 Estanho ........................................................... .. 
1.5.2.12- Cianita ............................................................. .. 
l.5.3- Possibilidades meta lo-genéticas ......................... .. 

1.6- CONCLUSÕES ................................................... , .... .. 

1.7- RECOMENDAÇÕES ................................................ .. 

1.8- BIBLIOGRAFIA ........................................................ .. 

TABELAS 

1.1 -Complexo Juiz de Fora. Determinações Rb-Sr, 
R.T., para rochas gnáissicas próximas a Taru-

142 
142 
142 
143 
144 
144 
145 
145 
145 
146 
147 
148 
148 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
150 

151 

152 

152 

mirim .................................................................. 35 
1.11 -Complexo Juiz de Fora. Determinações Rb-Sr, 

R.T., para rochas gnáissicas localizadas ao sul 
de Governador Valadares .................................. 36 

1.111 -Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse 
Piedade. Análises químicas e composições nor-
mativas............................................................... 38 

1.1V -Complexos Parafba do Sul e Caraíba-Para-
mirim. Determinações Rb-Sr, R.T., para as ro
chas gnáissicas da porção oriental da Folha 
SE.24 Rio Doce ................................................... 41 

1. V Complexo Pocrane e Gnaisse Piedade. Determi
nações Rb-Sr, R.T., para rochas gnáissico
migmatíticas da porção ocidental da Folha 
SE.24 Rio Doce ................................................... 47 

1.VI Complexo Paraíba do Sul e Grupo Almen.ara. 
Determinações K-Ar em metamorfitos da por-
ção oriental da Fol.ha SE.24 Rio Doce ............... 51 

1.VII -Determinações Rb-Sr, R.T., em xistos do Grupo 
Macaúbas ........................................................... 64 

1. VIII - Determinações K-Ar em rochas dos Complexos 
Montanha e Medina, e Suíte Intrusiva Aimorés. 70 

1.1X -Complexo Montanha. Análises químicas e com-
posições normativas .. :....................................... 71 

1.X -Complexo Medina. Determinações Rb-Sr, R.T., 
para rochas graníticas porfiróides da porção se-
tentrional da Folha SE.24 Rio Doce ................... 77 

1.XI -Complexo Medina. Análises químicas e compo-
sições normativas .............................................. 82/83 

1.XII -Complexo Medina. Elementos maiores nas 
principais famílias de rochas graníticas ........... 86/87 

1.XIII -Suíte Intrusiva Galiléia. Determinações Rb-Sr, 
R.T., para rochas dioríticas das cercanias de 
Galiléia ............................................................... 88 

1.XIV -Suíte Intrusiva Galiléia. Determinações K-Ar em 
granitóides vizinhos a Galiléia .......................... 88 

1.XV -Suíte Intrusiva Galiléia. Análises químicas e 
composições normativas .................................. 90 

l.XVI -Suíte Intrusiva Aimorés. Determinações Rb-Sr, 
R.T., para os hiperstênio granitóides das proxi-
midades de ltarana ............................................ 96 

1.XVII -Suíte Intrusiva Aimorés, Urucum e Guaratinga. 
Análises químicas e composições normativas • 98 



1.XVIII -Suíte fntrusiva Urucum. Determinações Rb-Sr, 
R.T., para rochas graníticas dos arredores de 
Conselheiro Pena ............................................... 102 

1.XIX -Suíte Intrusiva ltinga. Determinações Rb-Sr, 
R.T., para as rochas graníticas da região de 
ltinga .................................................................. 104 

1.XX -Suíte Intrusiva ltinga. Determinações K-Ar em 
pegmatitos da região de ltinga ......................... 105 

1.XXI -Suíte Intrusiva Guaratinga. Determinações Rb-
Sr, R.T., para os plutões graníticos de Eco-
poranga e Umburatiba ...................................... 107 

1.XXII -Suíte Intrusiva Fundão. Determinações K-Ar de 
rochas básicas da porção oriental da Folha 
SE.24 Rio Doce................................................... 109 

1.XXIII -Determinações K-Ar em rochas básicas do ar-
quipélago dos Abrolhos .................................... 119 

1.XXIV- Reservas dos minerais úteis dos pegmiltitos da 
região de ltinga-Araçuaí .................................. 142 

1.XXV -Análise química de concentrado de minerais 
pesados de praia da região de Cumuruxatiba .. 147 

ILUSTRAÇÕES 
MAPA GEOLÓGICO DA FOLHA SE.24 RIO DOCE (em envelope) 

FIGURAS 

1.1 -Províncias geológicas da Folha SE.24 Rio Doce ... 28/29 
1.2 -Mapa de localização das datações radiométricas 

da Folha SE.24 Rio Doce ........................................ 30/31 
1.3 -Sumário da cronoestratigrafia da Folha SE.24 Rio 

Doce ........................................................................ 32 
1.4 -Região ao norte de Tarumirim. Foliação submeri

diana impressa em litótipos do Complexo Juiz de 
Fora ......................................................................... 34 

1.5 -Diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas granulí-
ticas dos arredores de Tarumirim .......................... 35 

1.6 -Diagrama isocrônico· Rb-Sr para rochas das re-
giões de Caratinga e Governador Valadares ......... 36 

1.7 -Diagrama 1/3 Si02-(Ca0+Mg0)-(Na 20+K20) 
(Wahlstrom & Kim, 1959) para as rochas dos Com-
plexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. 39 

1.8 -Diagrama AI203-CaO- (MgO+ FeO) (Wahlstrom & 
Kim, 1959) para as rochas dos Complexos Juiz de 
Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade........................ 39 

1.9 -Diagrama ferro total (como Fe20 3) versus Ti02 
para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Po-
crane, e Gnaisse Piedade ....................................... 39 

1.10- Diagram':l ferro total (como Fe20 3) versus MgO 
para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Po-
crane, e Gnaisse Piedade ....................................... 40 

1.11 -Diagrama AFM (porcentagem em peso dos óxidos) 
para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Po-
crane, e Gnaisse Piedade ....................................... 40 

1.12- Complexo Pocrane- Gnaisses metatexíticos do-
brados ..................................................................... 42 

1.13- Diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas gnáissi-
co-migmatíticas ao sul de Conselheiro Pena ........ 43 

1.14- Diagrama Ba versus Sr (O'Nions & Pankhurst, 
1978) para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e 
Pocrane, e Gnaisse Piedade ................................... 44 

1.15- Diagrama Rb versus K (O'Nions & Pankhurst, 1978) 
para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Po-
crane, e Gnaisse Piedade ....................................... 44 

1.16- Região de Governador Valadares. Foliação sub
meridiana cunhada nos tectonitos do Gnaisse Pie-
dade ................ 46 

1.17- Diagrama isocrÔ~i~·~·Rb~·i;~-p~~-~--~·~·g·~·~·i·~~~~·b;~~ 
dados ao norte de Governador Valadares ............. 47 

1.18- Diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas gnáissi-
co-kinzigíticas próximas a Almenara ..................... 50 

1.19- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para 
gnaisses kinzigíticos da Folha SE.24 Rio Doce...... 51 

1.20- Diagrama isocrônico Rb-Sr para os diatexitos pró-
ximos a São Gabriel da Palha ................................ 51 

1.21- Região da serra do Boiadeiro. Estruturas dobradas 
(sinclinais) em metassedimentos do Grupo Crena-
que .......................................................................... 57 

1.22- Região de ltagimirim. Exposições do Grupo Ma
caúbas Indiviso, com traços axiais em torno de E-
O.............................................................................. 61 

1.23- Região a oeste de ltanibacuri. Foliação NE-SO em 
metassedimentos do Grupo Macaúbas. Plutões da 
Suíte Intrusiva Galiléia ........................................... ti2 

1.24- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para os 
metassedimentos do Grupo Macaúbas (Formação 
Salinas) ................................................................... 65 

1.25- Região de Almenara. Dobramentos descontínuos 
nos metassedimentos do Grupo Almenara ........... 68 

1.26- Região de Vila Pereira. Relações espaciais entre os 
Complexos Montanha e Paraíba do Sul ................ 69 

1.27- Diagrama de Peacock (1931 apud Barth, 1962) para 
as rochas do Complexo Montanha ........................ 72 

1.28- Diagrama de Wright ( 1969) para as rochas do Com-
plexo Montanha ..................................................... 72 

1.29- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as ro-
chas do Complexo Montanha ................................ 72 

1.30- Diagrama 0-Ab-Or para as rochas do Complexo 
Montanha ................................................................ 73 

1.31- Região de Medina. Plutonitos do Complexo Me
dina, destacando-se na porção central a Estrutura 
Circular de Medina ................................................. 75 

1.32- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para ro-
chas graníticas da porção setentrional da Folha 
SE.24 Rio Doce ....................................................... 77 

1.33- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas graníticas 
de Governador Valadares (Complexo Medina) ..... 78 

1.34- Diagrama OAP (Streckeisen, 1975) para as rochas 
do Complexo Medina ............................................. 84 

1.35- Diagrama de Wright (1969) para as rochas do Com-
plexo Medina .......................................................... 84 

1.36- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as ro-
chas do Complexo Medina..................................... 84 

1.37- Diagrama K versus K/Rb, Ba/Rb e Ba/Sr para as ro-
chas do Complexo Medina..................................... 85 

1.38- Diagrama 0-Ab-Or para as rochas do Complexo 
Medina .................................................................... 86 

1.39- Região de São Sebastião da Vala. Stock da Suíte In
trusiva Galiléia encaixado nos polimetamorfitos 
do Complexo Pocrane ............................................ 87 

1.40- Diagrama isocrônico para rochas dioríticas dos ar-
redores de Galiléia ................................................. 88 

1.41- Diagrama OAP (Streckeisen, 1975) para as rochas 
da Suíte Intrusiva Galiléia ...................................... 91 

1.42- Diagrama de Peacock (1931 apud Barth, 1962) para 
as rochas da Suíte Intrusiva Galiléia ..................... 91 

1.43- Diagrama de Wright ( 1969) para as rochas da Suíte 
Intrusiva Galiléia .................................................... 91 

1.44- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as ro-
. chas da Suíte Intrusiva Galiléia ............................. 91 

1.45- Diagrama K versus K/Rb, Ba/Rb e Ba/Sr para as ro-
chas da Suíte Intrusiva Galiléia ............................. 92 

1.46- Região de ltarana. Batólito de Praça Oito (centro) 
da Suíte Intrusiva Aimorés disposto discordante
mente nos metamorfitos do Complexo Paraíba do 
Sul ........................................................................... 95 

1.47- Diagrar:na isocrônico Rb-Sr para o hiperstênio gra-
nitO prox1mo a ltarana (Suíte Intrusiva Aimorés) .. 96 

1.48- Diagrama OAP (Streckeisen, 1975) para as rochas 
da Suíte Intrusiva Aimorés..................................... 99 

1.49- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as ro-
chas da Suíte Intrusiva Aimorés ............................ 99 

1.50- Diagrama AFM (Carmichael; Turner; Verhoogen, 
1974) para as rochas da Suíte Intrusiva Aimorés.. 100 

1.51- Diagrama ferro total (como Fe 2 0 3) versus Tià2 
para as rochas da Suíte Intrusiva Aimorés............ 100 

1.52- Diagrama ferro total (como Fe20 3) versus MgO 
para as rochas da Suíte Intrusiva Aimorés............ 100 

1.53- Região da serra do Sacrifício. Stocks da Suíte Intru-
siva Urucum inseridos nos metassedimentos do 
Grupo São Tomé .................................................... 101 

11 



1.54- Região da serra do Urucum. Relações espaciais en
; tre as Suítes Intrusivas Galiléia e Urucum, e o Gru-

po São Tomé .......................................................... 101 
1.55- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o corpo granítico 

da serra do Sacrifício ..................................... ,....... 102 
1.56- Região de ltinga. Stocks e batólito da Suíte Intru-

siva ltinga, expostos discordantemente nos me-
tassedimentos da Formação Salinas ..................... 103 

1.57- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas graníticas 
da região de ltinga-Araçuaí ................................. 105 

1.58-- Região de Ecoporanga. Stock de Ecoporanga da 
Suíte Intrusiva Guaratinga, balizada pelo Alinha-
mento Vitória-Ecoporanga ................................... 107 

1.59- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas graníticas 
de Ecoporanga e Umburatiba ................................ 108 

1.60- Região de Joaçuba. Enxame de diques da Suíte In
trusiva Fundão cortando os litótipos do Complexo 
Montanha ................................................................ 109 

1.61 -Região a oeste de Monte Pascoal. Contatos discor
dantes entre o Grupo Barreiras e embasamento re-
presentado pelo Complexo Paraíba do Sul ........... 111 

1.62- Região de Caravelas. Depósitos quaternários con
tinentais e marinhos............................................... 113 

1.63- Coluna cronoestratig ráfica da Bacia do Espírito 
Santo ....................................................................... 116 

1.64- Quadro comparativo das unidades litológicas e 
sistemas deposicionais das Bacias do Mucuri, Cu-
muruxatiba e Jequitinhonha .................................. 116 

1.65- Esboço geológico do arquipélago dos Abrolhos .. 117 
1.66- Seção-tipo e seção de referência da Formação 

Abrolhos ................................................................. 118 
1.67- Domínios estruturais da Folha SE.24 Rio Doce ... 120/121 
1.68- Diagramas de freqÜência dos pólos das estruturas 

planares dos Domínios I, V e VI ........................... 122/124 
1.69- Região de Aimorés. Estrutura Circular de Aimorés 

pertencente à Suíte Intrusiva Aimorés e suas rela-
ções com as unidades circunjacentes ................... 125 

1.70- Grupo Macaúbas Indiviso. Acamamento reliquiar 
mostrado pela alternância de leitos pelíticos com 
sillimanita, psamíticos, pelítico-psamíticos e psa-
mítico-pelíticos. Foliação de crenulação. .............. 125 

1.71- Diagramas de freqüência dos pólos das estruturas 
planares do Domínio 111 ........................................ 126/129 

1.72- Complexo Paraíba do Sul. Dobramento superim-
posto em metatexitos de composição kinzigítica, 
ressaltado por ondulações h os mobilizados ......... . 130 

1.73- Complexo Po'crane. Ortognaisses de composição 
granodiorítico-tonalítica, cujas porções leucosso
máticas evidenciam figura de interferência tipo 3 
de Ramsay (1967) ................................................... 131 

1.74- Grupo Crenaque. Estilo de dobramento, em quart-
zitos, típico desta unidade ..................................... 132 

1.75- Gnaisse Piedade. Bandamento de leitos máfieos e 
félsicos, com o desenvolvimento de dobras intra-
foliais ...................................................................... 134 

1.76- Esboço geotectônico e estruturas regionais da Fo-
lha SE.24 Rio Doce ............................................... 1361137 

ESTAMPAS 

1.1 A- Complexo Pocrane- Megaboudin de anfi-
bolito .............................................................. 157 

B- Complexo Pocrane- Gnaisses bandados 
metatexíticos dobrados ........ ................ ......... 157 

1.11 A- Complexo Pocrarie- Gnaisses bandados do-
brados isoclinalmente .................................... 158 

B- Complexo Pocrane- Superposição de do-
bramentos em gnaisses bandados ................ 158 

1.111 A- Gnaisse Piedade- Encrave de meta ígnea bá-
sica em gnaisses bandados ...... ................ ..... 159 

B- Gnaisse Piedade- Boudins de anfibolito em 
gnaisses bandados ......................................... 159 

1.1V A- Gnaisse Piedade- Dobras intrafoliais em 
gnaisses bandados ........................................ 160 

B- Complexo Paraíba do Sul- Gnaisses kinzigí-
ticos metatexíticos dobrados ......................... 160 

12 

1.V A- Complexo Paraíba do Sul - Folíação plano-
axial em gnaisses kinzigíticos ....................... 161 

B- Complexo Montanha- Megacrista(s de 
feldspato estirados e dobrados ..................... 161 

1.VI A- Complexo Montanha- Foliação axial em do-
bras angulares................................................ 162 

B- Co~plexo Medjna- Estrutu~as do tipo estic-
tol1t1ca ............................................................. 162 

1.VII A- Co~plexo Medina- Textura típica dos gra-
nltOides ........................................................... 163 

B- Complexo Medina- Encrave xenolítico em 
granitóides ...................................................... 163 

1.VIII A- Complexo Medina- Contato entre granitos 
porfiróides e eqüigranular ............................. 164 

B- Suíte Intrusiva Galiléia- Encraves microgra
nulares típicos desta unidade........................ 164 

1.1X A- Suíte Intrusiva Galiléia- Mega e mesoencra-
ves microgranulares ...................................... 165 

B- Grupo Macaúbas Indiviso- Xistos migmati-
zados com dobras desarmônicas .................. 165 

1.X A- Grupo Macaúbas Indiviso- Dobramento 
apertado em xistos migmatizados ................ 166 

B- Grupo Macaúbas Indiviso- Acamamento re-
liquiar em metassedimentos ......................... 166 

1.XI A- Grupo Macaúbas (Formação Salinas)- Bio-
tita quartzo xistos migmatizados .................. 167 

B- Grupo Macaúbas (Formação Carbonita)- Es-
truturas mullion em metacarbonatos ............ 167 

1.XII A-Gnaisse Piedade- Fotomicrografia da 
amostra 1132/139.1 ........................................ 168 

B- Complexo Paraíba do Sul- Fotomicrografia 
da amostra 162/126 ........................................ 168 

1.XIII A- Complexo Paraíba do Sul- Fotomicrografia 
da amostra 162/135 ........................................ 169 

B- Complexo Paraíba do Sul- Fotomicrografia 
da amostra 162/135 ........................................ 169 

1.XIV · A- Complexo Paraíba do Sul- Fotomicrografia 
· da amostra 162/132.A .................................... 170 

B- Complexo Paraíba do Sul- Fotomicrografia 
da amostra 1104/28 ........................................ 170 

1.XV A- Complexo Medina- Fotomicrografia da 
amostra 1132/169 ........................................... 171 

B- Complexo Medina- Fotomicrografia da 
amostra 1026/12.A .......................................... 171 

1.XVI A- Suíte Intrusiva Galiléia- Fotomicrografia da 
amostra 107611037 ......................................... 172 

B- Suíte Intrusiva Guaratinga- Fotomicrogra-
fia da amostra 162/167 ................................... 172 

2- GEOMORFOLOGIA ............................................ 173 

RESUMO ............................................................................. 175 

ABSTRACT ......................................... ............ ............ ...... ... 176 

2.1-INTRODUÇÃO ........................................................... 177 

2.2- METODOLOGIA........................................................ 177 
2.2.1 - Introdução ...................... ....................................... 177 
2.2.2- Material utilizado ................................................... 177 
2.2.3- Objetivos e princípios fundamentais do mapea-

mento .................................................................... 178 
2.2.4- Etapas de trabalho ................................................ 178 
2.2.5- Composição do mapa ........................................... 179 
2.2.5.1 -Estrutura da legenda .......................................... 180 

2.3- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS ............. 180 
2.3.1 -Depósitos Sedimentares ....................................... 180 
2.3.1.1 -Planícies Costeiras ............................................. 181 
2.3.1. 1.1 - Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais .... 181 
2.3.1.2- Piemontes lnumados ......................................... 181 
2.3.1.2.1- Tabuleiros Costeiros ................ :...................... 181 
2.3.2- Maciços Plutônicos ............................................... 184 
2.3.2.1 -Planalto do Jequitinhonha ................................. 184 
2.3.2.1.1 -Chapadas Cimeiras .......................................... 185 
2.3.2.1.2- Serranias Marginais ........................................ 186 



2.3.2.1.3- Maciços de Pedra Azul .................................... 186 
2.3.2.2- Planaltos Rejuvenescidos .................................. 187 
2.3.2.2.1 - Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Ja-

cinto ................................................................ 187 
2.3.2.2.2- Bloco Montanhoso Central ............................. 188 
2.3.2.3- Compartimentos Deprimidos ............................ 190 
2.3.2.3.1 - Depressão Marginal ........................................ 190 
2.3.2.3.2- Depressão do Médio Jequitinhonha .............. 190 
2.3.3- Faixa de Dobramentos Reatívados ....................... 191 
2.3.3.1 -Planalto da Mantiqueira Setentrional ................ 191 
2.3.3.1.1 -Patamares Escalonados do Sul Capixaba ...... 192 
2.3.3.1.2- Maciços do Caparaó ........................................ 194 
2.3.3.1.3- Serranias da Zona da Mata Mineira ............... 194 
2.3.3.2- Piemontes Orientais ........................................... 195 
2.3.3.2.1 -Chás Pré-Litorâneas ........................................ 195 
2.3.3.2.2- Baixadas Litorâneas ........................................ 196 
2.3.3.3- Compartimentos Planálticos do Leste de Minas 197 
2.3.3.3.1 - Serranias do Alto Mucuri ................................ 197 
2.3.3.3.2- Patamar Divisor dos Rios Doce-Mucuri ........ 197 
2.3.3.3.3- Depressão do Alto-Médio Rio Doce ................ 198 
2.3.4- Remanescentes de Cadeias Dobradas ................. 199 
2.3.4.1 - Planalto dos Geraizinhos ................................... 200 
2.3.4.1.1 -Chapadas do Jequitinhonha ........................... 200 
2.3.4.1.2- Serranias de Almenara ............... ,.................... 200 

2.4 GEOMORFOGÊNESE ................................................. 201 
2.4.1 - Introdução ............................................................. 20'1 
2.4.2- Condicionantes geológicas ................................... 202 
2.4.3- Evolução durante o Cenozóico ............................. 203 
2.4.3.1 -Etapas da evolução no Terciário ........................ 203 
2.4.3.1.1- Síntese da evolução terciária.......................... 205 
2.4.3.2- Etapas da evolução quaternária ........................ 205 
2.4.3.2.1 -Sistemas morfogenétícos continentais .......... 205 
2.4.3.2.2- Sistemas morfogenéticos litorâneos .............. 207 
2.4.3.2.3- Síntese da evolução quaternária .................... 209 
2.4.3.3- Conclusões ......................................................... 209 

2.5 APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÔGICA . 209 
2.5.1 -Avaliação do relevo ............................................... 209 
2.5.1.1 -Dinâmica dos modelados de acumulação......... 212 
2.5.1.1.1 - Planícies ........................................................... 212 
2.5.1.2- Dinâmica dos modelados desnudacionais em in-

terflúvios e vertentes .......................................... 213 
2.5.1.2.1- Modelados planos........................................... 213 
2.5.1.2.2- Modelados dissecados .................................... 214 
2.5.2- Problemas específicos .......................................... 218 
2.5.2.1- Problemas dos sítios urbanos ........................... 218 
2.5.2.2- Problemas relacionados ao setor agropecuário 219 
2.5.3- Conclusões ............................................................ 219 

2.6- BIBLIOGRAFIA .......................................................... 220 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA GEOMORFOLÓGJCO DA FOLHA SE.24 RIO DOCE (em envelope) 

MAPA DE AVALIAÇÃO DO RELEVO DA FOLHA SE.24 RIO DOCE (em envelope) 

FIGURAS 

2.1 Delta do rio Doce ................................................... 182 
2.2 Rio Buranhém ........................................................ 183 
2.3 Lagoas pseudokársticas ........................................ 184 
2.4 -Chapadas Cimeiras................................................ 185 
2.5 Superimposição do rio Jequitinhonha ................. 186 
2.6 Dissecação diferencial........................................... 187 
2.7 -Perfil esquemático de uma cobertura coluvial ..... 188 
2.8 -Estruturas circulares ............................................. 189 
2.9 -Estrutura circular de Aimorés ............................... 190 
2.10- Depressão do Médio Jequitinhonha..................... 191 
2.11- Perfil esquemático de uma rampa transversal ao 

rio São Miguel ....................................................... 192 
2.12- Frentes escarpadas adaptadas a falhas ................ 193 
2.13 Serra do João Pinto ............................................... 195 
2.14-Valealargado ......................................................... 196 
2.15 Secção alargada do vale do rio ltambacuri .......... 198 
2.16 Crista assimétrica .................................................. 198 
2.17 Perfil esquemático transversal ao rio ltambacuri 199 
2.18 Serra do Tombo..................................................... 200 

2.19- Restos de coberturas parcialmente conservadas . 201 
2.20 Litoral de submersão ............................................ 210 
2.21 -Perfil esquemático do relevo ................................ 215 

ESTAMPAS 

2.1 A- Costa d.e abrasão ........................................... 221 
B- Foz do rio João de Tiba ................................. 221 

2.11 A- Vale de fundo chato ...................................... 222 
B- Vale estrutural ............................................... 222 

2.111 A- Rio Manhuaçu ............................................... 223 
B- Maciços de Pedra Azul .................................. 223 

2.1V A- Patamares Escalonados do Sul Capixaba .... 224 
B- Depressão Marginal ...................................... 224 

2.V A- Terraços do rio Jequitinhonha ..................... 225 
B- Leito pedregoso do rio Doce ......................... 225 

2.VI A- Acumulação fluvial ....................................... 226 
B - Arrecifes ................................................. ....... 226 

2.VII A- Desmatamento nas Chás Pré-Litorâneas ..... 227 
B- Erosão nas Chás Pré-Litorâneas ................... 227 

2.VIII A- Depressão do Alto-Médio Rio Doce ............. 228 
B- Desmatamento nos Patamares Escalonados 

do Sul Capixaba ............................................ 228 

3 - PEDOLOGDA ............................................................... 229 

RESUMO ................................................. ,................................ 231 

ABSTRACT ....................................... ...................... .................. 232 

3.1 -INTRODUÇÃO ............................................................... 233 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA ......................... 233 

3.3 METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO....................... 235 
3.3.1 Trabalhos de escritório.............................................. 236 
3.3.2- Trabalhos de campo .................................................. 236 
3.3.3 Análises de laboratório ............................................. 237 
3.3.3.1 -Análises físicas ........................................................ 237 
3.3.3.2 Análises químicas ................................................... 237 
3.3.3.3- Análises mineralógicas .......................................... 238 
3.3.3.4- Análises de fertilidade (para efeito de classifica-

ção) .......................................................................... 238 

3.4 SOLOS ............... .......... .................................................. 238 
3.4.1 Critérios e fases adotados para separação das clas-

ses de solos ................ ............................................. ... 238 
3.4.2 Distribuição sinóptica das classes de solos ............. 239 
3.4.3 Descrição das classes de solos ................................. 239 
3.4.3.1 Latossolos ................................................................ 239 
3.4.3.1.1 - Latossolo Amarelo ............................................... 239 
3.4.3.1.2- Latossolo Amarelo Húmico ................................. 244 
3.4.3.1.3- Latossolo Vermelho-Escuro ................................ 245 
3.4.3.1.4- Latossolo variação Una ....................................... 248 
3.4.3.1.5- Latossolo variação Una Húmico ......................... 248 
3.4.3.1.6- Latossolo Vermelho-Amarelo ............................. 248 
,3.4.3.1.7- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico ............... 266 
·3.4.3.2- Terra Roxa Estruturada .......................................... 268 
· 3.4.3.3- Podzólíco Amarelo .................................................. 269 
3.4.3.4- Podzólico Vermelho-Escuro ................................... 275 
3.4.3.5- Podzólico Vermelho-Escuro Latossólico ............... 281 
3.4.3.6- Podzólico Vermelho-Amarelo ................................ 281 
3.4.3.7 Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico ........... 294 
3.4.3.8- Podzof Hidromórfico ............................................... 294 
3.4.3.9- Brunizém Avermelhado .......................................... 295 
3.4.3.1 O- Bruno Não Cálcico ................................... ............. 296 
3.4.3.11 - Planossolo Solódico ............................................. 298 
3.4.3.12- Hidromórfico Cinzento ......................................... 298 
3.4.3.13- Solonetz Solodizado ............................................. 299 
3.4.3.14- Cambissolo ............................................................ 301 
3.4.3.15- Glei Húmico e Glei Pouco Húmico ...................... 310 
3.4.3.16- Solos Orgânicos .................................................... 311 
3.4.3.17- Areias Quartzosas Marinhas e Areias Ouartzosas 

Marinhas Hidromórficas ....................................... 312 
3.4.3.18- Solos Aluviais........................................................ 312 

13 



3.4.3.19- Vertissolos ............................................................. 314 
3.4.3.20- Solos Litólicos ....................................................... 315 
3.4.4- Considerações sobre tipos de terrenos ................... 315 
3.4.4.1 -Solos Indiscriminados de Mangues ...................... 315 
3.4.4.2- Afloramentos Rochosos ......................................... 315 

3.5 LEGENDA....................................................................... 316 

3.6- USO ATUAL ................................................................... 330 

3.7- RESULTADOS ANAlÍTICOS DAS AMOSTRAS EX-
TRAS E FERTILIDADE COMPLEMENTARES .............. 331 

3.7.1- Símbolos e abreviações usados nasTabelas3.11, 3.111 
e 3.1V ............................................................................ 344 

3.8- CONCLUSÕES ............................................................... 344 

3.9- BJBUOGRAFJA ... .................. ....... .... ............... .... ............ 344 

TABELAS 
3.1 - Á!ea_s ~percentuais de classes de solos em rela-

çao a area total ................................................... 241 
3.11 -Localização no relatório (página) dos resulta-

dos analíticos dos perfis e das amostras extras 
relacionados no mapa de solos ........................ 241 

3.111 -Resultados analíticos das amostras de fertili-
dade (para efeito de classificação) .................... 331 

3.1V -Resultados analíticos das amostras extras com-
plementares .................................................... 332/343 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS DA FOLHA SE.24 RIO DOCE (em envelope} 

FIGURAS 

3.1 -Padrões de imagem de radar com Latossolo 
Amarelo relacionado com o Grupo Barreiras ....... 234 

3.2 - Padrões de imagem de radar' mostrando contato 
marcante entre o Grupo Barreiras com sedimentos 
do Quaternário e parte do delta do rio Doce ......... 235 

3.3 -Tipos de climas segundo Kõppen .......................... 236 
3.4 - Esboço do Mapa Exploratório de Solos ................ 240 
3.5 -Padrões de imagem de radar com Latossolo 

Amarelo Húmico relacionado com o Terciário-
Quaternário detrítico .............................................. 244 

3.6 -Padrões de imagem de radar evidenciando áreas 
com dominância de Latossolo Vermelho-Amarelo 
eutrófico na .zona do Médio Jequitinhonha .......... 248 

3.7 -Padrões de imagem de radar mostrando dominân-
cia de Podzólico Vermelho-Escuro em relevo forte 
ondulado e ondulado ............................................. 275 

3.8 - Padrões de imagem de radar com Solos Indiscri-
minados de Mangues ............................................. 316 

3.9 -Padrões de imagem de radar mostrando áreas 
com Afloramentos Rochosos................................. 316 

ESTAMPAS 

3.1 A- Perfil de Podzólico Vermelho-Escuro eutró-
fico Ta A moderado textura média/argilosa 
relevo ondulado ............................................. 345 

B- Perfil de Podzólico Vermelho-Escuro eutró-
fico Ta A moderado textura média/argilosa 
relevo ondulado ............................................. 345 

3.11 A- Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado. 346 

B- Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo á li co A 
moderado textura argilosa relevo forte on-
dulado............................................................. 346 

3.111 A- Perfil de Cambissolo eutrófico Tb A modera-
do textura argilosa relevo plano .. ;................ 347 

B- Perfil de Cambissolo eutrófico Tb A modera-
do textura argilosa .relevo suave ondulado ... 347 

3.1V A- Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo distró-
fico Tb A moderado textura média/argilosa 
relevo suave ondulado .................................. 348 

8- Perfil de Pod~ólico Amarelo distrófico Tb 
· abrúptico textura arenosa/argilosa relevo 

suave ondulado .............................................. 348 

14 

3.V A- Perfil de Cambissolo eutrófico Tb A modera-
do textura argilosa relevo ondulado ............. 349 

B- Perfil de Planossolo Solódico Ta A fraco tex-
tura arenosa/argilosa relevo plano ................ 349 

3.VI A- Perfil de Latossolo Amarelo álico A modera-
do textura argilosa relevo ondulado ............. 350 

B- Perfil de Podzólico Amarelo álico Tb abrúp-
tico A moderado textura arenosa/média rele-
vo suave ondulado ......................................... 350 

3.VII A- Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Hú· 
mico á li co textura argilosa relevo montanho-
so .................................................................... 351 

B- Aspecto em corte de estrada de Latossolo 
Vermelho-Amarelo Húmico álico textura ar-
gilosa relevo montanhoso ............................. 351 

3. Vlll A- Aspecto das Dunas .... .. ............ .... ............ ....... 352 
B- Cultivo de arroz consorciado com dendê em 

área de Podzol Hidromórfico A moderado tex-
tura arenosa relevo plano .............................. 352 

4- VEGETAÇÃO ............................................................. 353 

RESUMO .................................................................................. 355 

ABSTRACT ............................................................................... 356 

4.1- ESTUDO FITOGEOGRÁFICO ...................... 357 
4.1.1 INTRODUÇÃO ............................................................ 357 
4.1.1.1 - Apresentação ........... ...................... .... .......... ........... 357 
4.1.1.1.1 -Considerações gerais .......................................... 357 
4.1.1.2- Metodologia ............................................................ 358 
4.1.1.2.1- Sensoriamento remoto ....................................... 358 
4.1.1.2.2- Integração fitogeográfica .................................... 359 

4.1.2- RECONSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PRETÉRITA 
(Modelo teórico) ........................................................ 359 

4.1.2.1- Ambiente (clima, litologia e relevo) ...................... 359 
4.1.2.2- Vegetação remanescente ....................................... 359 
4.1.2.3- Levantamento bibliográfico ................................... 360 
4.1.2.4- Divisão fitogeográfica da Folha ............................. 360 

4.1.3- ESTUDO FISIONÕMICO-ECOLÕGICO ...................... 361 
4.1.3.1 -Súmula histórica ..................................................... 361 
4.1.3.2- Zonação geobotânica ............................................. 361 
4.1.3.3- Classificação fisionômico-ecológica ..................... 361 
4.1.3.3.1 - Chave de classificação das formações ............... 363 
4.1.3.3.1.1 -Legenda da Folha SE.24 Rio Doce ................... 363 
4.1.3.4- Regiões fitoecológicas ............................................ 364 
4.1.3.4. T- Região da Savana (Cerrado) ............................... 364 
4.1.3.4.2- Região da Estepe (Caatinga) ............................... 366 
4.1.3.4.3- Região da Floresta Ombrófila Densa ................. 368 
4.1.3.4.4- Região da Floresta Ombrófila Aberta ................. 373 
4:1.3.4.5- Região da Floresta Estacion'al Semidecídual ..... 374 
4.1.3.4.6- Região da Floresta Estacionai Decidual ............. 375 
4.1.3.5- Áreas das Formações Pioneiras ............................ 375 
4.1.3.5.1 -Áreas de Influência Marinha ............................... 376 
4.1.3.5.2- Áreas de Influência Fluviomarinha ..................... 377 
4.1.3.5.3- Áreas de Influência Fluvial .................................. 377 
4.1.3.6- Áreas de Tensão Ecológica .................................... 377 
4.1 .3.6.1 -Contato Savana/Floresta Ombrófila ................... 377 
4.1.3.6.2- Contato Savana/Floresta Estacionai ................... 377 
4.1.3.6.3- Contato Estepe/Floresta Estacionai ......... ........... 378 
4.1.3.7- Florística .................................................................. 378 

4.1.4- UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ............................... 383 

4.1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES .... 384 

4.1.6- BIBLIOGRAFIA ............................................................ 385 

4.2-INVENTÁRIO FLORESTAL (APÊNDICE I) 387 

4.2.1- APRESENTAÇÃO ....................................................... 387 

4.2.2- REVISÃO DA LITERATURA ....................................... 387 

4.2.3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA INVENTARIADA....... 387 
4.2.3.1 - Localização, extensão e acesso ............................. 387 



4.2.4- METODOLOGIA.......................................................... 387 
4.2.4.1 - Processamento dos dados ..................................... 387 
4.2.4.2- Amostragem .................................. ........ .................. 387 
4.2.4.2.1 - Métodos utilizados ............................................... 387 
4.2.4.2.2- Tamanho e forma das unidades de amostra ..... 388 
4.2.4.2.3- Intensidade amostrai ........................................... 388 

4.2.5- RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................... 388 
4.2.5.1 -Estimativas estatísticas .......................................... 388 
4.2.5.1.1 - Média .................................................................... 388 
4.2.5.1.2- Variância e desvio padrão ................................... 392 
4.2.5.1.3- Erro padrão e erro de amostragem .................... 392 
4.2.5.1.4- Coeficiente de variação ....................................... 392 
4.2.5.1.5- Intervalo de confiança ......................................... 392 
4.2.5.2- Distribuição do volume e número de árvores por 

hectare por classes de diâmetro ............................ 392 
4.2.5.3- Volume e número de árvores por hectare por clas-

ses de comercialização ........................................... 401 
4.2.5.4- Classificação do potencial de madeira .................. 402 
4.2.5.5- Ocorrência e dispersão das espécies em função da 

intensidade amostrai .............................................. 404 

4.2.6- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES .... 407 

4.2.7- BIBLIOGRAFIA ............................................................ 408 

TABELAS 

4.1 -Estudo comparativo da ocorrência de gêneros no 
espaço amazônico e extra-amazônico ............. 369/370 

4.11 -Unidades de conservação existentes na Folha 
SE.24 Rio Doce ...................................................... 383 

4.111 -Situação atual das áreas florestais do extremo sul 
do Estado da Bahia ................................................ 385 

4.1V -Sumário dos resultados estatísticos (volume)-
População I ............................................................. 392 

4.V -Sumário dos resultados estatísticos (n.o de ár-
vores)- População I ............................................ 392 

4.VI -Sumário dos resultados estatísticos (volume)-
População 11 ............................................................ 392 

4.VII -Sumário dos resultados estatísticos (n.o de ár-
vores)- População 11 ........................................... 392 

4.VIII -Classificação do potencial de madeira- Popula-
ção I ........................................................................ 403 

4.1X -Classificação do potencial de madeira- Popula-
ção 11 ....................................................................... 404 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA DE VEGETAÇÃO DA FOLHA SE.24 RIO DOCE (em envelope) 

FIGURAS 

4.1 -Padrões de imagem de radar ( 1 :250.000) .............. 358 
4.2 -Padrões de imagem de radar (1 :250.000) .............. 358 
4.3 -Padrões de imagem de radar (1 :250.000) .............. 358 
4.4 -Padrões de imagem de radar (1 :250.000) .............. 358 
4.5 -Padrões de imagem de radar (1 :250.000) .............. 359 
4.6 -Mapa fitoclimático .................................................. 360 
4.7 - Zonação geobotânica ............................................. 362 
4.8 -Mapa de localização- Região da Savana e Região 

da Floresta Ombrófila Densa ................................. 365 
4.9 -Perfil esquemático das formações da Savana (Cer-

rado) ........................................................................ 365 
4.1 O- Mapa de localização das áreas savanícolas em ter

raços do Quaternário antigo e o processo pioneiro 
de formação da vegetação herbácea de influência 
fluviomarinha ......................................................... 366 

4.11- Perfil esquemático demonstrativo das etapas su
cessionais da Savana Parque na área da Reserva 
Florestal da Cia. Vale do Rio Doce ......................... 366 

4.12- Mapa de localização- Região da Estepe, Região 
da Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Estacionai 
Decidual .................................................................. 367 

4.13- Perfil esquemático da Estepe Arbórea Aberta no 
vale do rio Jequitinhonha ...................................... 368 

4.14- Perfil esquemático das formações da Floresta Om-
brófila Densa .......................................................... 369 

4.15- Possíveis ligações paleoclimáticas da Folha SE.24 
Rio Doce .................................................................. 372 

4.16- Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Aberta 
Montana .................................................................. 373 

4.17- Mapa de localização da Região da Floresta Estacio-
nai Semidecidual .................................................... 374 

4.18- Perfil esquemático da Floresta Estacionai Semide-
cidual Submontana ................................................ 375 

4.19- Perfil esquemático da Floresta Estacionai Decidual 
Submontana ........................................................... 375 

4.20- Mapa de localização (Áreas das Formações Pionei-
ras e Áreas de Tensão Ecológica) ............ ,............. 376 

4.21- Perfil esquemático das fisionomias das Areas de 
Influência Marinha (Restinga) ................................ 376 

4.22- Mapa demonstrativo dos remanescentes flores-
tais do extremo sul do Estado da Bahia ................ 384 

4.23- Variação do volume e do número de árvores por 
unidade de amostra- População I .................. 388/391 

4.24- Variação do volume e do número de árvores por uni-
dade de amostra- População 11 ............................... 392 

4.25- Curva ajustada do volume/ha por classes de diâme-
tro- População I ....................................................... 393 

4.26- Curva ajustada do número de árvores/ha por classes 
de diâmetro- População I ........................................ 393 

4.27- Curva ajustada do volume/ha por classes de diâme-
tro- População 11 ...................................................... 393 

4.28- Curva ajustada do número de árvores por classes de 
diâmetro- População 11 ............................................ 393 

4.29- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro- População I .......... 394 

4.30- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro- População 11 ......... 394 

4.31 -Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Aderne 
- População I ............................................................. 395 

4.32- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Araçá 
- População I ............................................................. 395 

4.33- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Bape-
ba-sapucaia- População I ........................................ 395 

4.34- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Bicuíba 
- População I ............................................................. 395 

4.35- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classe.s de diâmetro por espécie- Bomba-
d'água- População I ................................................. 396 

4.36- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Braúna-
preta- População I ................................................... 396 

4.37- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie-- Curru-
bixá- População I ..................................................... 396 

4.38- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie -lmbira-
quiabo- População I ................................................ 396 

4.39- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie -lmbire-
ma- População I ....................................................... 397 

4.40- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Embiru-
çu- População I ........................................................ 397 

4.41- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Jequiti-
bá-rosa- População I ............................................... 397 

4.42- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Oiticica 
-População I ............................................................. 397 

4.43- Distribuição percentual do volume e número d.e ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Oleo-
de-copaíba - População I ......................................... 398 

4.44- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Pau-
sangue- População I ................................................ 398 

15 



4.45- Distribuição percentual do volume e número de ár
vores em classes de diâmetro por espécie- Pelada 
- População I ......................................................... :... 398 

4.46- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie Sapu-
caia-mirim- População I .......................................... 398 

4.47- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Tambor 
- População I ............................................................. 399 

4.48- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie Araçá 
-População li ............................................................ 399 

4.49- Distribúição percentual do volume e número de ár
vores em classes de diâmetro por espécie- Bicuíba 
- População 11 ............................................................ 399 

4.50- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Bomba
d'água- População 11 .••..••......•...•.•.•...........•..••...•...•.• 399 

4.51- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Curru-
bixá- População 11 .................................................... 400 

4.52- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Embiru-
çu- População 11 ....................................................... 400 

4.53- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie Louro 
- População 11 ............................................................ 400 

4.54- Distribuição percentual do volume e número de ár
vores em classes de diâmetro por espécie - Ma-
çaranduba- População ll ......................................... 400 

4.55- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie- Murta 
-População 11 ............................................................ 401 

4.56- Distribuição percentual do volume e número de ár-
vores em classes de diâmetro por espécie Oiti -
População ll ................................................................. 401 

4.57- Volume/ha por classe comercial- População I ...... 402 
4.58- Volume/ha por classe comercial- População 11 ....• 402 
4.59- Curva ajustada do volumelha classe I (mercado 

externo)- População 11 ............................................. 403 
4.60- Curva ajustada do volume/ha- classe 11 (mercado 

interno)- População 11 .............................................. 403 
4.61- Curva ajustada do número de árvores;ha- classe I 

(mercado externo) População 11 ......•..........••......... 403 
4.62- Curva ajustada do número de árvores/h a- classe 11 

(mercado interno) População 11 ............................. 403 
4.63- Freqüência de espécies em função da intensidade de 

amostragem- População I ....................................... 407 
4.64- Freqüência de espécies em função da intensidade de 

amostragem- População 11 ....••...•.•••.............•.......... 408 

ESTAMPAS 

4.1 A- Agrupamento monoespecífico de Tabebuia 
cassinoides DC ........ .......... ......... ....... ........ ..... 409 

B- Tabebuia cassinoides DC em área alagada ... 409 
4.11 A- Detalhe da Estepe Arbórea sobre afloramen-

tos rochosos no vale do rio Jequitinhonha... 410 
B- Floresta Ombrófila Densa no Parque Nacional 

de Monte Pascoal ........................................... 41 O 
4.111 A- Detalhe da Floresta Ombrófila Densa das Ter-

ras Baixas ....................................................... 411 
B- Aspecto da ação antrópica sobre a Floresta 

Ombrófila Densa ............................................ 411 
4.1V A- Detalhe da palmeira piaçaba (Attalea funifera 

Mart.) .............................................................. 412 
B- Panorâmica de uma das muitas áreas serra-

nas atualmente ocupada pela cafeicultura.... 412 
4.V A -Indivíduos de Araucaria angustifolia (Bert.) 

O. Ktze plantados em área de elevada alti-
tude................................................................. 413 

B- Agrupamento de Attalea sp. .......................... 413 
4.V! A- Detalhe da Attalea sp. em regeneração ........ 414 

8- Área revestida pela samambaia-açu (Pteri-
dium aquilinum (L.) Kuhn) após a retirada da 
Floresta Semidecidual .................................... 414 

16 

4.VII A- Área litorânea de deposição marinha (Areias 
Quartzosas). revestida por vegetação pionei-
ra herbáceo-graminóide ................................ 415 

B- Área de vegetação pioneira próxima ao litoral 
transformada em pasto .................................. 415 

4.VIII A- Área de Tensão Ecológica Savana/Floresta 
Estacionai, atualmente utilizada para pasta-
gem................................................................. 416 

B- Area de Tensão Ecológica Savana/Floresta 
Estacionai, sobre planaltos conservados de 
cobertura arenosa ............................ ....... ....... 416 

5- USO POTENCIAL DA TERRA ................... 417 

RESUMO............................................................................. 419 

ABSTRACT ................ ........ ........ ........ ........ ........ ........... ....... 420 

5.1- CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS............................ 421 

5.1.1- SISTEMÁTICA E METODOLOGIA ......................... 421 
5. 1.1.1 -Considerações gerais ........................................ 421 
5.1.1.2- Classificação por capacidade de uso ................. 421 
5.1.1.3- O sistema proposto .......................... :................. 422 
5.1.1.3.1 - Nomenclatura .................................................. 422 
5.1.1.4- Metodologia ........... ................ ............................ 425 
5.1.1 .4.1 -Condicionantes inerentes ao clima ............... 425 
5.1.1.4.2- Condicionantes inerentes ao relevo ............... 426 
5.1. 1.4.3- Condicionantes inerentes ao solo .................. 429 
5.1.1.5- Conceituação das classes, subclasses e séries do 

sistema ................................................................ 433 
5.1.1.5.1 -Classe Plenater ................................................ 434 
5.1.1.5.2- Classe Lavoter ................................................. 434 
5.1. 1.5.3- Classe Agriter ....... .................................. ......... 435 
5.1.1.5.4- Classe Mesater ................................................ 435 
5.1. 1.5.5- Classe Agroster ............................................... 435 
5.1.1.5.6- Classe Silvater ................................................. 436 

5.1 .2- LEVANTAMENTO E CLASSIFICACÀO DA CAPACI· 
DADE DE USO DOS RECURSOS. NATURAIS RE-
NOVÁVEIS ............................................................. 436 

5.1.2.1 - Introdução ............ .............................................. 436 
5.1.2.2- Classe Lavoter .................................................... 436 
5.1.2.2.1- Subclasse Lavoter-por-solo ............................ 436 
5.1.2.2.2- Subclasse Lavoter-por-climaisolo .................. 437 
5.1.2.2.3- Subclasse Lavoter-por-relevo solo ................. 439 
5.1.2.2.4- Subclasse Lavoter-por-clima relevo. solo ....... 439 
5.1.2.3- Classe Agriter ..................................................... 440 
5.1.2.3.1 - Subclasse Agriter-por-clima ........................... 440 
5.1.2.3.2- Subclasse Agriter-por-relevo .......................... 441 
5.1.2.3.3- Subclasse Agriter-por-solo ............................ 442 
5.1.2.3.4- Subclasse Agriter-por-climairelevo ................ 444 
5.1.2.3.5- Subclasse Agriter-por·climalsolo ................... 444 
5.1.2.3.6- Subclasse Agriter-por-relevo, solo .................. 446 
5.1.2.3.7- Subclasse Agriter-por-climalrelevolsolo ........ 447 
5.1.2.4- Classe Mesater ................................................... 447 
5.1.2.4.1 - Subclasse Mesater-por-clima ........................ 448 
5.1.2.4.2- Subclasse Mesater-por-relevo ........... .......... ... 448 
5.1.2.4.3- Subclasse Mesater-por-solo ........................... 452 
5.1.2.4.4- Subclasse Mesater-por-relevo/solo ................ 453 
5.1.2".5- Classe Agroster .................................................. 453 
5.1.2.5.1 -- Subclasse Agroster-por-re!evo ....................... 454 
5.1.2.5.2- Subclasse Agroster-por-solo ......................... 458 
5.1.2.5.3- Subclasse Agroster-por-relevo/solo ............... 458 
5.1.2.6- Classe Silvater .................................................... 459 
5.1.2.6.1 - Subclasse Silvater-por-relevo ......................... 459 
5.1.2.6.2- Subclasse Silvater-por-solo ............................ 463 
5.1.2.6.3- Subclasse Silvater-por-relevo/solo ................. 464 

5.1.3- CONCLUSÃO ......................................................... 465 

5.1.4- BIBLIOGRAFIA ....................................................... 465 

5.2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTEN-
CIAL..................................................................... 465 

5.2. 1 - USO ATUAL ........... ....... ......................................... 465 
5.2.1.1- Aspectos do uso atual da Folha SE.24 Rio Doce 466 



5.2.1.1.1 -Caracterização da área ................................... . 
5.2.1.1.2- Caracterização demográfica .......................... . 
5.2.1.1.3- Caracterização fundiária ................................ . 
5.2.1.1.4- Utilização do espaço agropecuário ............... . 
5.2.1.2- Aspectos do uso atual de parte do Estado da 

Bahia ................................................................. . 
5.2.1.2.1 -Caracterização da área ................................... . 
5.2.1.2.2- Caracterização demográfica .......................... . 
5.2.1.2.3- Caracterização fundiária ................................ . 
5.2.1.2.4- Utilização do espaço agropecuário ............... . 
5.2.1.3- Aspectos do uso atual de parte do Estado de Mi-

nas Gerais .......................................................... . 
5.2.1.3.1 -Caracterização da área ................................... . 
5.2.1.3.2- Caracterização demográfica .......................... . 
5.2.1.3.3- Caracterização fundiária ................................ . 
5.2.1.3.4- Utilização do espaço agropecuário ............... . 
5.2.1.4- Aspectos do uso atual de parte do Estado d9 Es-

pírito Santo ......................................................... . 
5.2.1.4.1 -Caracterização da área .................................. .. 
5.2.1.4.2- Caracterização demográfica .......................... . 
5.2.1.4.3- Caracterização fundiária ............................... .. 
5.2.1.4.4- Utilização do espaço agropecuário .............. .. 

5.2.2- USO ATUAL-USO POTENCIAL .......................... . 
5.2.2.1 - Metodologia ..................................................... .. 
5.2.2.1.1 -Considerações gerais .................................... .. 
5.2.2.1.2- Enfoque teórico ............................................. .. 
5.2.2.1.3- Procedimentos gerais .................................... . 
5.2.2.1.4- Procedimentos específicos ............................ . 
5.2.2.2- Análise da Folha SE.24 Rio Doce ...................... . 
5.2.2.3- Análise de parte do Estado da Bahia ................ . 
5.2.2.4- Análise de parte do Estado de Minas Gerais .. .. 
5.2.2.5- Análise de parte do Estado do Espírito Santo .. . 

5.2.3- BIBLIOGRAFIA ...................................................... . 

5.3- CLIMATOLOGIA ............................................ . 
5.3.1 -ASPECTOS GERAIS DO CLIMA DA ÁREA ........... . 

5.3.2- MATERIAL E MÉTODO ........................................ .. 

5.3.3- ANÁLISE DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO CLIMA 
5.3.3.1- Fatores geográficos e a gênese das chuvas .... .. 
5.3:3.2- Distribuição espacial da pluviometria ............. .. 
5.3.3.3- Os regimes pluviométricos ............................... . 

5.3.4- TEMPERATURA .................................................... . 

5.3.5- BALANÇO HÍDRICO ............................................. .. 
5.3.5.1 -Análise dos gráficos de balanço hídrico ......... .. 

5.3.6- CLIMAS REGIONAIS E MESOCLIMAS ................. . 
5.3.6.1- Úmido ................................................................ . 
5.3.6.2- Úmido a subúmido ............................................ . 
5.3.6.3 -- Subúmido ......................................................... .. 
5.3.6.4- Subúmido a semi-árido .................................... .. 
5.3.6.5- Semi-árido ......................................................... . 

5.3.7- BIBLIOGRAFIA ..................................................... .. 

TABELAS 

5.1 
5.11 

5.111 
5.1V 
5.V 
5.VI 

5.VII 
5.VIII 
5.1X 
5.X 
5.XI 
5.XII 
5.XIII 
5.XIV 

-Nomenclatura das classes .......................... .. 
-Símbolos dos graus de restrição para os ti-

pos gerais .................................................... .. 
-Graus de restrição inerentes ao clima ........ .. 
-Graus de restrição inerentes ao relevo ....... .. 
-Índices de dissecação .................................. .. 
-Correspondência das classes de declividade 

com as distâncias horizontais ..................... .. 
-Graus de restrição inerentes ao solo ........... . 
- Subclasses e séries na Classe Lavoter ....... .. 
- Subclasses e séries na Classe Agriter ........ .. 
- Subclasses e séries na Classe Mesater ...... .. 
- Subclasses e séries na Classe Agroster ..... .. 
- Subclasses e séries na Classe Silvater ........ . 
-Correlação perfil-solo-fonte ..................... . 
-Subdivisão da Classe 2- Lavoter ............... . 

466 
466 
467 
467 

471 
471 
472 
473 
475 

476 
476 
477 
478 
478 

482 
482 
483 
483 
484 

486 
486 
486 
487 
488 
490 
493 
495 
500 
501 

510 

512 

512 

512 

513 
513 
515 
516 

517 

518 
520 

529 
529 
530 
531 
531 
532 

532 

424 

424 
425 
427 
427 

427 
429 
435 
435 
435 
436 
436 
437 
437 

5.XV 

5.XVI 

5.XVII 

5.XVIII 

5.XIX 

5.XX 

5.XXI 
5.XXII 

5.XXIII 

5.XXIV 

5.XXV 

5.XXVI 

5.XXVII 

5.XXVIII 

5.XXIX 

5.XXX 
5.XXXI 

5.XXXII 

5.XXXIII 

5.XXXIV 

5.XXXV 

5.XXXVI 
5.XXXVII 

-Parâmetros representativos das séries com 
grau de restrição 100 por clima .................... 438 

-Caracterização das unidades (Subclasse La-
voter-por-solo) ............................................... 438 

-Parâmetros representativos das séries com 
grau de restrição 200 por clima .................... 438 

-Caracterização das unidades (Subclasse La-
voter-por-clima/solo) ..................................... 439 

-Caracterização das unidades (Subclasse La-
voter-por-relevo/solo) ................................... 439 

-Caracterização das unidades (Subclasse La-
voter-por-clima/relevo/solo) ......................... 440 

-Subdivisão da Classe 3- Agriter ................. 440 
-Parâmetros representativos das séries com 

grau de restrição 300 por clima .................... ,440 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-clima) .......................................... 441 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-relevo) ........................................ 442 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-solo) ............................................ 443 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-clima/relevo) .............................. 445 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-clima/solo) .................................. 445 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-relevo/solo) ................................ 446 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agriter-por-clima/relevo/solo) ...................... 447 
-Subdivisão da Classe 4- Mesater ............... 448 
-Parâmetros representativos das séries com 

grau de restrição 400 por clima .................... 448 
-Caracterização das unidades (Subclasse Me-

sater-por-clima) ............................................. 448 
-Caracterização das unidades (Subclasse Me-

sater-por-relevo) ......................................... 449/450 
-Caracterização das unidades (Subclasse Me-

sater-por-solo) ............................................... 452 
-Caracterização das unidades (Subclasse Me-

sater-por-relevo/solo) .................................... 453 
-Subdivisão da Classe 5- Agroster .............. 453 
-Caracterização das unidades (Subclasse 

Agroster-por-relevo) .................................. 454/456 

5.XXXVIII- Caracterização das unidades (Subclasse 
Agroster-por-solo) ......................................... 459 

5.XXXIX -Caracterização da unidade (Suticlasse 

5.XL 
5.XLI 

5.XLII 

5.XLIII 

5.XLIV 
5.XLV 
5.XLVI 

Agroster-por-relevo/solo) .............................. 459 
-Subdivisão da Classe 6- Silvater ............... 459 
-Caracterização das unidades (Subclasse Sil-

vater-por-relevo) ........................................ 460/461 
-Caracterização das unidades (Subclasse Sil-

vater-por-solo) ............................................... 464 
-Caracterização das unidades (Subclasse Sil-

vater-por-relevo/solo) .................................... 464 
-População residente ...................................... 467 
-População economicamente ativa ............ 468/469 
-Estrutura fundiária: número e área de esta-

belecimentos (km') segundo os estratos:tie 
área ................................................................ 470 

5.XLVII -Principais culturas permanentes- Área 
colhida e produção- Média dos triênios 
1969/1970/1971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/ 
1980 ································································ 471 

5.XLVIII -Principais culturas temporárias- Área co-
lhida e produção- Média dos triênios 
1969/197011971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/ 
1980 ............................................................. 472/473 

5.XLIX -Utilização do espaço agropecuário- Efetivo 
dos rebanhos ................................................. 474 

5.L -Efetivo dos rebanhos bovino e suíno-
1980 ............................................................... 474 

5.LI -Valor da produção animal e vegetal (mil cru-
zeiros) ............................................................ 477 

5.LII -Classes de capacidade e categorias de uso.. 489 

17 



5.LIII 

5.LIV 

5.LV 

5.LVI 

5.LVII 

5.LVIII 

5.LIX 
5.LX 
5.LXI 

5.LXII 

5.LXIII 

5.LXIV 

-Coeficientes técnicos das culturas temporá
rias e permanentes por microrregião (h/d/ 
~a) .................................................................. 491 

- Area colhida- km' (média nos triênios 1969/ 
1970/1971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/ 
1980), coeficientes técnicos (h/d/ha) e índices 
tecnológicos (h/ano/km') das culturas per-
manentes ....................................................... 492 

-Área colhida- km' (média nos triênios 1969/ 
1970/1971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/ 
1980), coeficientes técnicos (h/d/ha) e índices 
tecnológicos (h/ano/km') das culturas tem-
porárias ....................................................... 492/493 

-Caracterização espacial das microrregiões-
Uso atual ........................................................ 494 

-Áreas (km2) das lavouras permanentes e tem-
J?Orárias- 1980 ............................................. 495 

- Areas das classes de capacidade de uso se-
gundo as microrregiões ................................ 495 

-Análise da Folha SE.24 Rio Doce ............... 496/497 
-Análise de parte do Estado da Bahia ......... 502/503 
-Análise de parte do Estado de Minas Ge-

rais .............................................................. 504/505 
-Análise de parte do Estado do Espírito San-

to ................................................................. 506/507 
-Percentagem média dos meses do ano com 

diferentes classes pluviométricas mensais .. 519 
-Parâmetros das variações mesoclimáticas no 

espaço climático regional ............................. 530 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA DE CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS DA FO
LHA SE.24 RIO DOCE (em envelope) 

FIGURAS 

5.1 -Aptidão das classes de capaciçlade segundo os di-
ferentes usos ......................................................... 423 

5.2 - N_om<;_>grama p~ra a determinação da evapotrans-
plraçao potencial ................................................... 426 

5.3 -Gabarito para o cálculo da declividade em cartas 
planialtimétricas na escala 1:100.000 ................... 428 

5.4 -"Padrões-de-releVo" em cartas planialtimétricas 
(escala 1:100.000) .................................................. 428 

5.5 -"Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas 
(escala 1 :100.000) .................................................. 428 

5.6 - Relevo não manifesto pelas cartas planialtimétri-
cas ......................................................................... 429 

5.7 Classes texturais do solo ...................................... 431 
5.8 Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores 

adotados para as diferentes combinações ........... 432 
5.9 Representação esquemática das microrregiões da 

Folha SE.24 Rio Doce ............................................ 466 
5.10- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupa-

ção de mão-de-obra .............................................. 487 
5.11 -Relações entre tecnologia, infra-estrutura e pro-

duto........................................................................ 487 
5.12 Relações entre população ocupada, produto e área 

cultivada ................................................................ 488 
5.13-Capacidade econômica dos re.cursos naturais re

nováveis- Determinação das relações uso 
atual-uso potencial .............................................. 489 

5.14- Diagrama estrelar a 120° ....................................... 490 
5.15- Diagrama estrelar com deslocamento de eixos ... 490 
5.16 Forma simplificada do diagrama estrelar ............ 490 
5.17 Representação estrelar dos indicadores de uso, 

excesso e saturação- 1970 ................................. 498 
5.18- Relações homem-terra. Situações das microrre-

giões segundo seus coeficientes de uso, excesso e 
saturação- 1970 .................................................. 498 

5.19- Representação estrelar dos indicadores de uso, 
excesso e saturação- 1975 ................................. 499 

5.20 Relações homem-terra. Situações das microrre
giões segundo seus coeficientes de uso, excesso e 
saturação- 1975 .................................................. 499 

18 

5.21- Representação estrelar dos indicadores de uso, 
excesso e saturação- 1980 ................................. 509 

5.22- Relações homem-terra. Situações das microrre-
giões segundo seus coeficientes de uso, excesso e 
saturação- 1980 .................................................. 510 

5.23- Representação esquemática dos principais siste-
mas de circulação atmosférica ............................. 514 

5.24- Precipitação média anual ...................................... 515 
5.25- Trimestre mais chuvoso........................................ 516 
5.26- Trimestre mais seco .............................................. 517 
5.f7- Santa Cruz Cabrália. Marcha mensal e anual da 

precipitação ........................................................... 518 
5.28- Carlos Chagas. Marcha mensal e anual da precipi-

tação ...................................................................... 519 
5.29- Conceição da Barra. Marcha mensal e anual da 

precipitação ........................................................... 520 
5.30- Aimorés. Marcha mensal e anual da precipitação 521 
5.31 - ltaobim. Marcha mensal e anual da precipitação. 522 
5.32- Temperatura média anual ..................................... 523 
5.33- Temperatura média em fevereiro (verão) ............ 523 
5.34- Temperatura média em junho (inverno) .............. 524 
5.35- Evapotranspiração potencial ................................ 524 
5.36- Evapotranspiração real ......................................... 525 
5.37- Deficiência hídrica anual ....................................... 525 
5.38- Número de meses com deficiência hídrica .......... 526 
5.39- Excedente hídrico anual ........................................ 526 
5.40- !'Júmero de meses com excedente hídrico ........... 527 
5.41 -lndice de umidade de Thornthwaite ..................... 527 
5.42- Santa Cruz Cabrália. Balanço hídrico ................... 528 
5.43- Carlos Chagas. Balanço hídrico ............................ 528 
5.44- Conceição da Barrá. Balanço hídrico .................... 528 
5.45- Aimorés. Balanço hídrico ...................................... 528 
5.46 -ltaobim. Balanço hídrico ....................................... 528 
5.47- Variações mesoclimáticas no espaço climático re-

gional ..................................................................... 529 

ESTAMPAS 

5.1 A- Pastagem em relevo plano ........................... 533 
B - Aspecto da pastagem com bolsões de aflora-

mentos rochosos ........................................... 533 
5.11 A- Pastagem na unidade de mapeamento 342cb 534 

B- Panorâmica de Podzol na unidade de mapea-
mento 114et ................................................... 534 

5.111 A- Panorâmica de relevo montanhoso (classe 
050) ................................................................ 535 

B- Aspecto em corte de estrada de Areias Quart-
zosas Marinhas .............................................. 535 

5.1V A- Relevo com grau de restrição 030 ................ 536 
B- Plantação de melão em terras de um associa-

do da Cooperativa Agrícola de Cotia ............ 536 
5.V A- Rebanho de reprodutores zebuínos ............. 537 

B- Criatório de gado mestiço de Holandês ....... 537 
5.VI A- Tonéis de leite à beira da estrada ltamaraju-

Prado ............................................................. 538 
8- Cultivo de milho ............................................ 538 

5.VII A- Aproveitamento de baixadas para plantio de 
arroz ............................................................... 539 

B- Colheita de arroz e bateção no próprio local 
qe plantio ....................................................... 539 

5.VIII A- Area de pecuária extensiva .......................... 540 
B- Relevo forte ondulado com aproveitamento 

para a pecuária extensiva ............................. 540 
5.1X A- Várzea com plantação de arroz..................... 541 

B- Cultura de cana-de-açúcar ............................ 541 
5.X A- Utilização dos vales com plantio de olerí-

colas .............................................................. 542 
B- Estrada São Mateus-Nova Venécia - plan-

tação de pimenta-do-reino............................ 542 
5.XI A- Toras de eucalipto conduzidas por cami-

nhões até a Estrada de Ferro Vitória-Minas 543 
B- Processo de produção de carvão vegetal ..... 543 

5.XII A- MRH 205- Baixada Espírito-Santense-
maior área de reflorestamento da Folha ...... 544 

B- Pastagens formadas em relevo de classe 5 . 544 



PREFÁCIO 

Cumpre-se mais uma etapa da série levantamento de Recursos Naturais, com a 
apresentação do 34." volume referente à Folha SE.24 Rio Doce, de coordenadas 16" e 
20"S e 36" e 42"WGr., superfície de 119.280 km2, abrangendo partes do sul da Bahia, 
norte do Espírito Santo e leste de Minas Gerais. 

Identificou-se, no âmbito desta área, ampla distribuição de corpos pegmatítícos, 
ressaltando-se a intensa granitogênese verificada na região, de expressivo signifi
cado econômico por encerrarem importantes mineralizações litiníferas e de outros 
elementos, tais como nióbio, tântalo, estanho, berilo e césio. 

Comenta-se a zona de intumescência relativa ao Arco de Vitória e falhamentos 
associados, com amplitude até o Terciário, que deve ter'condicionado importantes 
estruturações nas Bacias do Espírito Santo e Campos, alguns dos quais com signifi
cado econômico, no que concerne ao trapeamento de hidrocarbonetos. 

É despertada a atenção pela presença de corpos de metamáficas e metaultramá
ficas, encerrando depósitos auríferos (Cuieté Velho) e mineralizações niquelíferas 
(lpanema), observando-se ainda estruturas semelhantes em rochas básicas, com 
ocorrência de mármores e quartzitos, que podem alvitrar possível seqüência vulca
nossedimentar revestida de importante expressão mineral. 

Outros bens minerais mencionados referem-se a grafita, minerais pesados em 
pláceres de praia, calcário, mármore, cianita, titânio, manganês e ferro, além de de
pósitos de caustobiólitos representados por petróleo, gás e turfa. 

O estudo do relevo possibilitou, através de uma análise das informações conti
das no Mapa Geomorfológico, associadas aos dados oferecidos pelos demais te
mas, a elaboração do Mapa de Avaliação do Relevo, no qual se estabelecem três 
graus de intensidade dos processos morfodinâmicos- Instável, Transição e Está
vel-, os quais constituem classes de manejo ambiental. Essa classificação permi
tiu que se avaliassem os diferentes graus de predisposição à erosão do relevo e 
seus reflexos na ocupação regional. São exemplos os problemas relacionados a 
inundações no vale do rio Doce atingindo cidades ribeirinhas, desbarrancamentos 
nas encostas ao longo de rodovias como as BRs-101 e418; remobilização eólica no 
sítio litorâneo de ltaúnas e problemas de erosão acelerada relacionados às ativida
des antrópicas, chamando a atenção para a importância do emprego de técnicas 
conservacionistas mediante estudos no âmbito de planos-diretores de ordena
mento regional. 

O mapeamento de solos evidenciou que 90% da área são constituídos de latos
solos e podzólicos. 

latossolos Amarelos e Podzólicos Amarelos ocupam 30% da área e apresentam 
como principal limitação ao uso agrícola a baixa fertilidade natural. Em cerca de 
45% da área ocorrem latossolos Vermelho-Amarelos e Podzólicos Vermelho
Amarelos, cuja principal limitação ao uso agrícola está relacionada a baixa fertili
dade natural e/ou relevo. Podzólicos Vermelho-Escuros compreendem 15% da 
área, possuem elevada fertilidade natural e se verificam em relevo desfavorável à 
mecanização. 

O estudo fitogeográfico abordou os diversos aspectos ecológicos que determi
nam os ecossistemas, responsáveis pelos diferentes tipos de vegetação, anali
sando sua distribuição espacial, características fitofisionômicas e sobretudo as 
possíveis ligações paleoclimáticas. Para as-áreas de difícil mapeamento, decor
rente da intensa ocupação humana, elaborou-se um modelo teórico, exclusivo, ca
paz de reconstituir com segurança os limites regionais da vegetação pretérita. 
Constam ainda nesse estudo a análise e a discussão dos dados obtidos através de 
inventário florestal do potencial madeireiro na Região da Floresta Densa. 

Empreendeu-se levantamento do uso potencial da terra, onde os fatores de in
teração clima, relevo e solo determinaram áreas homogêneas do ponto de vista da 
produção e de produtividade agrícola. Os solos desta área apresentam potenciais 
de fertilidade variáveis, encontrando-se desde os de baixa fertilidade até os de alta 
fertilidade natural. Contudo, a associação dos três fatores indicou maior concentra
ção de áreas incluídas na Classe Agriter. 

No aspecto econômico, a pecuária bovina destacou-se como principal atividade, 
seguida da agricultura, onde os cultivos de milho, feijão e arroz são os mais repre
sentativos. Foi, portanto, o setor primário o maior responsável pela absorção da 
mão-de-obra economicamente ativa disponível na área. 

Finalmente, apresentou-se um diagnóstico do quadro climático, caracterizado 
pela irregularidade da distribuição pluviométrica. 
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FOREWORD 

RADAMBRASIL Project is now publishing its 34th volume of the Natural Resources 
Survey series, related to the Sheet SE.24 Rio Doce. The mapped area, covering 119, 
280 km 2, is delimited by parallels 16°S and 20°S and meridians 36° and 42°WGr., and 
encampasses parts of southern Bahia, northern Espírito Santo and eastern Minas 
Gerais States. 

Pegmatitic bodies are widely distributed in this area. Most of them are associ
ated with intensiva granitogenesis of important economic significance, since they 
host lithium mineralizations, as well as niobium, tantalum, tin, beryllium and 
cesium mineralizations. 

The swelling zone of the Vitória Are and associated faultings are commented. 
These tectonic structures were active up to the Tertiary and may have controlled 
important structures in Espírito Santo and Campos Basins. Some of these struc
tures are economically interesting for hydrocarbon prospecting. 

The occurrence of metamafic and metaultramafic bodies hosting gold deposits 
(e.g. Cuieté Velho) and nickel mineralizations (e.g. lpanema) is noteworthy. Furth
ermore, the association of basic rocks with marbles and quartzites may characterize 
a volcano-sedimentary sequence highly interesting for mineral prospecting. 

Other common mineral resources of the area are graphite, heavy minerais of 
beach placers, limestone, marble, kyanite, titanium, manganese and iron, as well as 
caustobiolith deposits represented by oil, gas and turf. 

The interactive analysis of geomorphological data with other thematic informa
tion yielded a Relief Evaluation Map, which presents three degrees of intensity of 
the morphodynamic processes, composing environmental management classes. 
This classification led to an estimate ofthe different degrees of erosion susceptibil
ity ofthe relief and influence ofthese on the regional settlement process. Examples, 
sue h as the rio Doce valley floods affecting marginal cities and highways; the eolian 
migration on the coastal site of ltaúnas and the accelerated erosion related to the 
anthropic activities call attention to the importance of utilizing conservation techni
ques for regional planning. 

The soi_l maping reveals that latosols and podzolics comprise 90% of the area. 
Yellow Latosols and Yellow Podzolics encompass 30% ofthe area, with low natural 
fertility for agricultura! use. About 45% of the area consists of Red-Yellow Latosols 
and Red-Yellow Podzolics, but restricted by low natural fertility and/or by relief for 
agricultura! use. Dark-Red Podzolics, with high natural fertility, cover 15% of the 
area. However, the relief of the area is not favourable for mechanization. 

The phytogeographical study pointed out the ecological aspects related to the 
ecosystems, which are responsible for different types of vegetation, analyzing its 
spatial distribution, phytophysiognomic characteristics and possible paleoclimatic 
links. For the areas with a high human occupation index, an exclusiva theoretical 
model was developed to establish, with high confidence, the regional limits of 
previous vegetation. Additionally, the data obtained from forestal inventory of 
timber potential in the Dense Forestal Region have also been analyzed. 

Concerning the potential land use survey, the interaction of climate, relief and 
soil factors has determined homogeneous areas for agricultura! production and 
productivity. This analysis has defined a large portion of the area studied in the 
Agriter Class. 

From the economic point of view, cattle breeding is the major activity, followed 
by agricultura, being the main cultures corn, black beans and rice. The primary 
sector engages most of the economically active manpower available in the area. 

Finally, the potential land use survey presents a more detailed study of the 
climate. 
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RESUMO 

Este relatório expressa os resultados do mapeamento geológico 
efetuado na Folha SE.24 Rio Doce, alicerçado em interpretações 
de imagens de radar (SLAR) e no desenvolvimento de trabalhos 
de campo, sendo complementado por análises petrográficas, 
químicas, radiométricas e paleontológicas. Abarca uma área de 
119.280 km2, envolvendo a região sul da Bahia, norte do Espírito 
Santo e leste de Minas Gerais. Limita-se pelos paralelos 16• e 20• 
de latitude sul e entre o Oceano Atlântico e o meridiano de 42• de 
longitude WGr. 

Identificou-se na região a Província Geológica Mantiqueira, 
energicamente rejuvenescida no Ciclo Brasiliano, a qual foi sub
dividida nas Subprovíncias Araçuai e Médio Rio Doce, tendo em 
vista padrões estruturais e associações litológicas distintas. 

Em termos cronoestratigráficos, reconheceu-se um embasa
mento arqueano, de grau metamórfico médio a forte, represen
tado pelos Complexos Juiz de Fora, Pocrane e Caraíba-Para
mirim, de características policíclicas, refletidas pela atuação de 
eventos relativos aos Ciclos Transamazõnico e Brasiliano. No li
miar do Proterozóico Inferior houve a deposição dos sedimentos 
do Complexo Paraíba do Sul, posteriormente metamorfizados 
(há cerca de 2.200 MA), devido à implantação de importante 
evento geodinâmico, responsável pela geração de falhamentos 
direcionais e de empurrão, acompanhados de intensa transposi
ção, com vergência para oeste e pela formação do Gnaisse Pie
dade (Cinturão Móvel Transamazõnico). Após um período de es
tabilização no Proterozóico Médio, segue-se a deposição de su
pracrustais relativas ao Ciclo Brasiliano, tipificadas pelos Gru
pos Macaúbas (Formações Salinas e Carbonita). São Tomé, Cre
naque e Almenara, os três primeiros de ambiente marinho e o 
último continental. Por volta de 750 a 650 MA, ocorreu a fase de 
metamorfismo principal do Ciclo Brasiliano, de grau fraco a mé
dio, que atingiu as referidas supracrustais, em condições de 
pressão do tipo Barroviano (Cinturão Móvel Brasiliano). Diacro
nicamente ocorreu a colocação de plutonitos sint(;'lctõnicos 
(Complexo Montanha), sin a tarditectõnicos (Suítes Intrusivas 
Aimorés e Galiléia e Complexo Medina) e tardia pós-tectônicos 
(Suíte~ Intrusivas Urucum e ltinga). No período de 500 a 450 MA, 
houve a colocação dos plutonitos pós-tectônicos relativos à Suí
te Intrusiva Guaratinga, provavelmente relacionada a zonas de 
reativações, de postura submeridiana. No decorrer do restante 
do Paleozóico dominaram movimentos oscilatórios de grandes 

amplitudes e de pequenos comprimentos de onda. No período 
jurássico, ligado à intumescência pré-deriva, implantaram-se 
corpos básicos da Suíte Intrusiva Fundão, amiúde sob a forma 
de diques. Entre o Neotriássico e o Cr~táceo Médio, quando hou
ve a separação continental Brasii-Africa, com a formação do 
Oceano Atlântico Sul, surgiram movimentos tensionais respon
sáveis pela edificação das bacias marginais costeiras do Espírito 
Santo, Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha. Atividades íg
neas básicas, intrusivas e extrúsivas, se associaram a este 
evento, culminando com a edificação do banco de Abrolhos no 
decurso do Paleogeno. O Neogeno foi palco de intensa deposi
ção continental fluvial retratada pelo Grupo Barreiras. Movi
mentos epirogenéticos na faixa costeira, com transgressões e 
regressões, depositaram sedimentos quaternários marinhos, 
enquanto que no interior do continente formaram-se sedimen
tos fluviais e fluviolagunares ao longo das principais redes de 
drenagem. 

Dividiu-se a região em seis domínios estruturais, nos quais 
foram definidas e discorridas mais de meia centena de estru
turas locais. Regionalmente, foi possível delinear grandes ali
nhamentos estruturais, com orientações NE-SO, NO-SE e sub
meridianas. 

Dentre as principais estruturas destacam-se: Lineamento lta
pebi-Boninal, Alinhamentos Vitória-Ecoporanga, ltinga-Je
quitinhonha, Frei lnocêncio-Ataléia, lpanema-Nova Venécia e 
ltambacuri-Padre Paraíso, Arco de Vitória, Arco Magmático Ai
morés-Medina e Cobertura Tabular Costeira. Também foi pos
sível identificar dois cinturões móveis, um relativo ao Transama
zõnico e outro ao Brasiliano. 

A ampla distribuição geográfica de corpos pegmatíticos, en
cerrando importantes mineralizações litiníferas e uma infini
dade de minerais de interesse gemológico, envolve o principal 
item abordado pela Geologia Econômica. Registram-se ainda 
nestes corpos quantidades apreciáveis de feldspato, muscovita 
e caulim; ocorrências subordinadas de columbita, tantalita e 
cassiterita; e, mais raramente, a presença de polucita. 

Outros bens minerais mencionados referem-se a níquel, ou
ro, grafita, minerais pesados em pláceres de praia, calcário, már
more, estanho, cianita, titânio, manganês e ferro, além de depó
sitos de caustobiólitos representados por petróleo, gás e ma
teri.al turfáceo. 
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ABSTRACT 

This report expresses the results of geological mapping accom
plished in the SE.24 Rio Doce Sheet, established on radar images 
(SLAR) interpretations and on development o f field works, being 
complemented by petrographic, chemical, radiometric and 
paleontological analysis. lt comprises an area of 119,280 square 
kilometers, involving south region from Bahia State, northern 
Espírito Santo and eastern Minas Gerais. lt is limited by the pa
rallel160 and 20° south latitude, and the Atlantic Ocean and the 
meridian 42° WGr. longitude. 

lt was identified in the region the Mantiqueira Geological Pro
vince, strongly -renewed on Brazilian Cycle, which was subdi
vided in subprovinces named Araçuaí and Medium Rio Doce, 
having in mind structural patterns and distinct lithological asso
ciations. 

In chronostratigraphical terms, it was recognized an archean 
basement, of medium to strong metamorphic grade, repre
sented by Juiz de Fora, Pocrane and Caraíba-Paramirim Com
plexes, of policyclic characteristic, deflected by the performance 
of events related to Transamazonic and Brazilian Cycles. In the 
beginning of Lower Proterozoic occurred the deposition of Para
íba do Sul Complex sediments, fartherly metamorphised (about 
2,200 m.y. ago), dueto the implantation of important geodina
mic event, responsible for the generation of directional and 
thrusting faultings, followed by intense transposition, with 
curve to west and by the formation of Piedade Gneíss (Trans
amazoníc Mobile Belt). After a period of stabílízatíon duríng 
Medium Proterozoíc succeeds the deposítion of supracrustals 
related to Brazilian Cycle, typified by Macaúbas Group {Salinas 
and Carboníta Formatíons), São Tomé Group, Crenaque Group 
and Almenara Group, the fírst three from sea environment and 
the last one from continental. About 750 to 650 m.y. ago occur
red the ma in phase of metamorphism from Brazilían Cycle, with 
medium to weak grade, that reached the supracrustal referred, 
under pressure condition of Barrovian type (Brazilian Mobile 
Belt). Diachronously occurred the emplacement of sín-tectonic 
plutonytes (Montanha Complex), sín to tardi-tectoníc plutonytes 
(Aimorés and Galiléia lntrusive Suítes and Medina Complex) and 
tardi to post-tectonic plutonytes (Urucum and ltinga lntrusive 
Suítes). 

During the past period from 500 to 450 m.y. ít happened the 
emplacement of post-tectoníc plutonytes related with Guara
tinga lntrusive Suíte, probably connected with reactivated 
zones, of submeridian posture. In the course of the remainder 
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Paleozoic were predominating oscíllatory movements of high 
amplitudes and small lengths waves. 

In the jurassic period, associated with pre-drift tumescence, 
were rooted basic bodies from Fundão lntrusíve Suíte, often 
under the form of dikes. Between the Neotriassic and Medium 
Cretaceous, when occurred ttie contí nental separation Bra
zii-Africa, with the formation of South Atlantic Ocean, 
appeared tensional movements that were responsible for the 
edification of coastal marginal basins from Espírito Santo, 
Mucuri, Cumuruxatiba and Jequitinhonha. Basic igneous activi
ties, intrusive and extrusive, were associated to this event, cul
minating with the formation of Abrolhos reef during the 
Paleogene. The Neogen was stage of intense fluvial continental 
deposition portrayed by Barreiras Group. Epirogenetic move
ments on coastal band, with transgressions and regressions de
posited marine quaternary sediments, while in ínner continent 
were formed fluvial and fluvial-lagoon quaternary sediments ali 
along the main drainage networks. 

The region was divided into six structural dominions, in 
which were defined and descríbed over than half a hundred of 
local structures. Regionally, was possible to outline large 
structural alígnments, with oríentations NE-SW, NW-SE and 
submeridians. 

Among the principal structures are detached: ltapebi
Boninal Lineament, the Vitória-Ecoporanga, ltinga-Je
quitinhonha, Frei lnocêncio-Ataléia, lpanema-Nova Vénécia 
and ltambacuri-Padre Paraíso Alignments, Vitória Arch, Ai
morés-Medina Magmatíc Arch and Coastal Tabular Cover. lt 
was also possible to identify two mobile belts, one related to 
Transamazoníc and the other to Brazilian. 

The wide geographic distribution of pegmatitic bodies, en
closing important lithinipherous mineralizations and an infinity 
of minerais with gemologic interest, involves the main item 
made evident by Economic Geology. Are still registered in these 
bodies considerable quantítíes of feldspar, muscovíte and 
kaolin; subordínated occurrences of columbyte, tantalyte and 
cassiterite; and, more scarcely, the presence of pofucíte. 

Other mineral goods that are mentioned reter to nickel, gold, 
graphite, heavy minerais in beach-sand placers, limestone, mar
ble, tin, cyanite, titanium, manganese and iron, besides caus
tobilite deposits expressed by petroleum, gas and turfaceous 
material. 



1.1 -INTRODUÇÃO 

1.1.1 -Localização 

A região objeto do presente trabalho situa-se entre os paralelos 
16° sul e 20° sul, limitando-se a oeste pelo meridiano de 42°WGr. 
e a leste pelo Oceano Atlântico. Corresponde no corte cartográ
fico internacional à Folha SE.24 Rio Doce que abrange uma área 
aproximada de 119.280 km' e envolve as regiões sul do Estado 
da Bahia, norte do Estado do Espírito Santo e leste do Estado de 
Minas Gerais. 

As bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e 
Doce, de caráter exorreico, constituem as redes de drenagem 
mais importantes. 

Na faixa costeira expõem-se morfologias tabulares com sua
ves inclinações em direção à costa, com baixas altitudes, en
quanto que em direção ao interior assomam terrenos tabulares, 
colinosos e serranos, destacando-se feições do tipo "pão-de
açúcar" ou de cristas alongadas. 

A região apresenta um regular sistema viário, destacando-se 
as rodovias federais BR-101, BR-116, BR-259 e BR-418, além de 
diversas rodovias estaduais. Merece destaque a Estrada de Fer
ro Vitória-Minas, pela sua importância no transporte do mi
nério de ferro da região do Quadrilátero Ferrífero, no Estado de 
Minas Gerais, para o Porto de Tubarão, em Vitória, no Estado do 
Espírito Santo. 

As cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni no Es
tado de Minas Gerais e de Colatina e Linhares no Estado doEs
pírito Santo respondem como os principais centros econômicos 
da região. As duas primeiras no tocante ao comércio de pedras 
coradas e pecuária, Colatina em termos de café e pecuária, en
quanto Linhares destaca-se pelo cacau, madeira, café e pe
cuária. 

1.1.2- Objetivos do trabalho 

Ao apresentar os resultados do mapeamento geológico da Folha 
SE.24 Rio Doce, mais uma vez foi alcançada a meta primordial do 
Projeto RADAMBRASIL. a de mapear e avaliar recursos naturais. 
em escala regional, a curto prazo, a fim de que as regiões mais 
promissoras sejam submetidas a estudos mais detalhados. 

1.1.3- Método de trabalho 

A já tradicional metodologia do Projeto RADAMBRASIL foi aqui 
adotada. 

Assim sendo, em áreas com mapeamento em escala maiores 
procedeu-se a compatibilização das informações com aquelas 
fornecidas pelo sensor radar. Este, mais uma vez. constituiu-se 
na ferramenta básica de trabalho, complementado por imagens 
Landsat, e pela utilização de mapas aeromagnéticos do Convê
nio Geofísica Brasil-Alemanha. 

Foi adotada a seguinte sistemática de trabalho: 
-pesquisa bibliográfica, objetivando estabelecer uma análise 
das informações já existentes tanto nesta como nas suas circun
vizinhanças. Ênfase especial foi dada aos mapas de caminha
menta e ao reestudo de lâminas delgadas porventura já exis
tentes; 
-interpretação preliminar das imagens de radar na escala 
1:250.000, complementada por imagens Landsat e mapas aero
magnéticos; 
- eJeição de alvos para verificação no terreno; 
-trabalhos de campo em perfis pré-selecionados, com coleta 
de amostras para estudos químicos, petrográficos e geocronoló
gicos, além de levantamento cintilométrico; 
-relatórios de progresso referentes às diversas etapas de 
campo; 
-integração das informações de campo com as demais divi
sões técnicas; 
-interpretação final na escaia 1 :250.000; 
-redução fotográfica das interpretações finais na escala 
1:250.000 para a escala ao milionésimo e elaboração do mapa 
final; e 
-confecção do relatório final e integração das informações com 
as demais divisões técnicas. 

Foram realizadas no Centro de Pesquisas Geocronológicas 
da Universidade de São Paulo, através de convênio celebrado 
entre o Instituto de Geociências e o Projeto RADAMBRASIL, 39 
determinações radiométricas para a Folha SE.24 Rio Doce, utili
zando-se 37 pelo método Rb-Sr, em rocha total, e 2 pelo K-Ar. 
Tais análises foram executadas pela equipe de geocronologia do 
Projeto RADAMBRASIL, composta pelos geólogos Oswaldo 
Siga Junior, Wilson Teixeira e Colombo Celso Gaeta Tassinari. 
Além dessas determinações são disponíveis para a presente re
gião 38 datações pelo método Rb-Sr e 25 pelo método K-Ar. Adi
cionalmente serão também discutidas 18 determinações K-Ar 
relativas ao arquipélago dos Abrolhos. 

Algumas dessas determinações foram efetuadas em Hanno
ver (Alemanha Ocidental). e a grande maioria no CPGeo/USP. 

Neste trabalho foram realizadas dosagens dos elementos Rb 
e Sr em cerca de 200 amostras, tendo como objetivo elaborarem·
se isócronas verdadeiras, nas diferentes unidades litoestratigrá
ficas. Isto foi possível em grande parte das amostras datadas, ex
ceção feita a alguns conjuntos, onde a homogeneidade em ter
llOS de Rb-Sr não permitiu a confecção de diagramas isocrõni
:os verdadeiros. 

Grande parte das análises geocronológicas aqui apresenta
das refere-se ao método Rb-Sr. No Centro de Pesquisas Geocro
nológicas/USP, a dosagem dos elementos rubídio e estrôncio foi 
efetuada porfluorescência de raios X, admitindo-se um erro mé
dio de 2% (dois por cento) nos valores entre 50 e 500 ppm. 

Amostras com quantidades de Rb e/ou Sr fora deste intervalo 
foram dosadas por diluição isotópicas, segundo técnicas discu
tidas em Kawashita (1972). 

As análises espectrométricas Rb-Sr, executadas pela equipe 
do Projeto RADAMBRASIL, foram realizadas em aparelho Varian 
Mat. tipo TH-S, cujas características acham-se descritas em Tor
quato (1974). Os valores obtidos para a relação Sr87 /Sr86 foram 
normalizados, em função da constante Sr87/Sr86 =O, 1194. 

Os demais parâmetros utilizados foram: 
ÀRb=1.42 x 10·11 anos·' 
Rb85/Rb87 = 2,6076 ± 0,0037 

A metodologia K-Ar acha-se descrita em Amaral et alii (1966). 
As dosagens de potássio foram efetuadas por fotometria de cha
ma e absorção atômica, havendo controle percentual entre os 
:!ois métodos. 

A espectrometria foi executada com aparelho Nuclide, tipo 
Reynolds. Admite-se um erro médio de 3% (três por cento) para 
o método K-Ar. 

As constantes utilizadas foram: 
K39 =96,2581% Ar'0/Ar36 = 295,5 
K40 =0,01167% Ã

1
, = 4,962 x 10-'0 anos-' 

K4 '=6.73020% ÀKTo1al = 0,581 X 10-10 anos-' 
Os dados radiométricos aqui apresentados e discutidos, em

bora em fase de reconhecimento, permitiram delinear um qua
dro evolutivo regional para a área em estudo. Ressalta-se que a 
utilização conjunta dos resultados K-Ar em micas e anfibólios, 
isócronas Rb-Sr em rocha total, e diagramas Concórdia U-Pb, ob
tidos em número adequado de amostras, pode levar ao eritendi
n:ento bastante complexo da evolução geológica regional, em 
v1rtude dos valores interpretativos diferentes dos três métodos. 

Os diagramas isocrônicos Rb-Sr, em rocha total, indicariam 
as épocas principais de formação de rochas. e seus resultados 
deveriam ser confirmados por aqueles obtidos pelo método U
Pb nos zircões das mesmas rochas pelas interseções superiores 
das curvas Concórdia. Por outro lado, as determinações K-Ar in
dicariam o levantamento epirogenético terminal das faixas mó
veis, causador do arrefecimento da temperatura regional. que 
corresponde ao episódio final, em qualquer dos maiores ciclos 
tectonomagmáticos. 

Visando a homogeneizar os resultados radiométricos, con
forme normas propostas por Steiger & Jaeger (1978). as idades 
Rb-Sr convencionais foram recalculadas, com ÀRb= 1.42 x 1 o·" 
anos 1, assumindo-se razão inicial (R.I.) de 0,705. 

Este relatório, fruto do trabalho de equipe, constituiu-se de 
três importantes etapas: campo, escritório e laboratório. Nas 
etapas de campo houve a participação de todos os autores. No 
entanto, nas de escritório e laboratório, as tarefas foram assim 
divididas: Silva responsável pelas descrições petrográficas, pe-
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trogenéticas e petroquímicas; Rocha na elaboração do tópico re
ferente à Geologia Econômica; Siga Junior na execução e inter
pretação dos dados geocronofógicos; Uma, Ribeiro Junior e 
Veronese na elaboração dos tópicos referentes a Estratigrafia e 
Geologia Estrutural; e finalmente lima na confecção do mapa 
geológico e coordenação geral de todas as etapas que compõem 
o presente relatório. 

1.1.4- Províncias geológicas 
Adotar-se-á no presente relatório o conceito de Província Geoló
gica no sentido de Gary, Macafee Jr. e Wollf (1972) que assim se 
expressaram:" An extensiva region ali parts o f which are charac
terized by similar geologic history o r by structural, petrographic 
or physiographic features". Este conceito assemelha-se bas
tante ao utilizado por Almeida et alii (1977), na compartimenta
ção do território brasileiro em "Províncias Estruturais". 

A adoção do conceito em epígrafe tem por fito primordial evi
tar o uso indiscriminado de termos controvertidos ou polêmi
cos, além de procurar fornecer uma visão regional da Folha 
SE.24 Rio Doce, com um enfoque essencialmente descritivo, 
sem implicações genéticas. 

Lima et alii (1981) usaram idêntica concepção no âmbito da 
Folha SD.24 Salvador, a qual se limita a sul com a Folha SE.24 Rio 
Doce, definindo as Províncias Geológicas do São Francisco e 
Araçuaí. 

De uma maneira geral, existem poucas informações com res
peito às unidades geotectônicas que compõem os domínios da 
Folha SE.24 Rio Doce. Esta região foi denominada de Cinturão 
Ribeira (Almeida et ali i, 1973), Cinturão Dobrado Ribeira (Hasui; 
Carneiro; Coimbra, 1975), Província Estrutural Mantiqueira (Al
meida et a/ii, 1977), enquanto outros pesquisadores a denomi
naram de Maciço Mediano de Guaxupé (Almeida; Hasui; Brito 
Neves. 1976) ou então simplesmente de embasamanto retraba
lhado. No entanto, todos são unânimes em afirmar a atuação do 
Ciclo Brasiliano, quer seja no rejuvenescimento de rochas mais 
antigas (Ciclo Transamazônico) quer na formação das mesmas 
neste ciclo. 

Consoante as informações ora disponíveis, propõe-secogno
minar de Província Geológica Mantiqueira a toda área envoivida 
pela Folha SE.24 Rio Doce, à semelhança do que foi proposto por 
Almeida et alii (1977) como Província Estrutural Mantiqueira, a 
fim de evitar a profusão de terminologias. No entanto, em vista 
de caracteres geológicos, estruturais e em parte geocronológi
cos, subdivide-se a mesma em duas subprovíncias: Araçuaí e 
Médio Rio Doce (Fig. 1.1 ). 

Com efeito, a Subprovíncia Araçuai corresponde ao que Lima 
et ali i (1981) denominaram, na Folha SD .. 24 Salvador, de Provín
cia Araçuai, que Almeida et alii (1978) definiram como Faixa de 
Dobramentos Araçuaí e Inda & Barbosa (1978), de Região de Do
bramentos Araçuaí. 

A utilização do termo Mantiqueira advém do fato da continui
dade para sul desta Província, no âmbito da serra da Mantiquei
ra, de grande extensão geográfica, enquanto o termo Araçuaí é 
de expressão apenas local. 

A separação entre as citadas subprovíncias foi arbitrada 
tendo por referência o limite do Complexo Paraíba do Sul e, na 
ausência deste, o Gnaisse Piedade. Isto devido à continuidade 
para sul das referidas unidades, para o âmbito das Folhas SE.23 
Belo Horizonte, SF.23 Rio de Janeiro e SF.24 Vitória, onde os da
dos geocronológicos e estruturais disponíveis permitem uma 
melhor caracterização das aludidas subprovíncias. 

De uma maneira geral, observa-se a forte atuação do Ciclo 
Brasiliano na Província Geológica Mantiqueira (Fig. 1.2), retra
balhando terrenos mais antigos, referíveis ao Arqueano e Pro
terozóico Inferior, assim como sendo responsável pelo meta
morfismo e deformação das coberturas brasilianas e pela forma
ção de intensa granitogênese. Em tempos mesocenozóicos foi 
palcq de reativações, culminando com a deriva continental Bra
sii-Africa e posterior edificação de bacias marginais tipo Atlân
tico (Fig. 1.3). 

1.1.4.1 - Subprovíncia Araçuaí 
O embasamento desta subprovíncia está representado pelos 
Complexos Caraíba-Paramirim e Paraíba do Sul. O primeiro, de 
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exposição restrita, aflora apenas no quadrante nordeste da Fo
lha SE.24 Rio Doce, é de idade arqueana, consoante dados isotó
pícos, sendo intensamente retrabalhado nos Ciclos Transama
zônico (ca 2.000 MAl e Brasiliano (600-650 MA). Evidências no 
terreno e dados estruturais e petrográficos sugerem principal
mente 4ma origem sedimentar para esta unidade, na qual são 
comuns ocorrências de gnaisses com mobilizados, xistos, calcos
silicatadas e quartzitos, em bandas deci a centimétricas, amiúde 
associados com anfibolitos, fatos bem observados na região de 
Vitória da Conquista (BA), já nos domínios da Folha SD.24 Salva
dor. Por outro lado, o Complexo Paraíba do Sul também mostra 
evidências de origem sedimentar, provavelmente relacionadas 
a material pelítico aluminoso retratado por metatexitos de com
posição kinzigítica e lentes de calcossilicatadas. Advoga-se para 
o mesmo uma idade relacionada ao Ciclo Transamazônico, pos
teriormente retrabalhado intensamente no Ciclo Brasiliano, 
visto que os dados isotópicos desta unidade estão sempre rela
cionados a este ciclo (600-650 MA). Dispõe-se, principalmente, 
por toda a faixa oriental da Folha SE.24 Rio Doce e parece estar 
ligado a condições de pressão baixa, consoante a série básica de 
Miyashiro (1973). 

O contato entre essas unidades é por falha, havendo uma 
concordância estrutural entre ambas, cuja orientação preferen
cial do bandeamento é NO-SE, marcado por dobras intrafoliais. 
Fora desse âmbito a direção preferencial dos litótipos do Com
plexo Paraíba do Sul é NE-SO bem evidenciado na região de 
Colatina. Outro fator bem distintivo entre essas unidades é a 
carência de corpos anfibolíticos no Complexo Paraíba do Sul. O 
grau de metamorfismo em ambas as unidades é médio a alto, no 
sentido de Winkler (1977). · 

As coberturas que compõem esta subprovíncia represen
tam-se essencialmente pelos metassedimentos dos Grupos Ma
caúbas e Almenara, com grau de metamorfismo médio a fraco 
(Winkler, 1977), e sedimentos tabulares retratados pelo Grupó 
Barreiras, coberturas detríticas e depósitos quaternários. As do 
primeiro conjunto são relacionadas ao Proterozóico Superior, 
enquanto as últimas o são ao Cenozóico. 

O Grupo Macaúbas na região de ltagimirim apresenta traços 
axiais de orientação E-0, em discordândia angular com o emba
samento representado pelo Complexo Caraíba-Paramirim. Na 
região de ltinga, retratado pelas Formações Salinas e Carbonita, 
os traços axiais são de postura NE-SO, evidenciando migmatiza
ção de injeção no contato com o Complexo Medina e Suíte Intru
siva Urucum. Constitui-se essencialmente por micaxistos, bioti
ta-quartzo xistos e secundariamente quartzitos e mármores. No 
contato com o Gnaisse Piedade, assomam falhas inversas de ori
entação NE-SO. 

Já o Grupo Almenara revela estilos estruturais díspares da
queles mostrados pelos metassedimentos do Grupo Macaúbas, 
com a presença de domos e eixos com duplo caimento, eviden
ciando dobramentos do tipo descontínuo. Compõe-se essencial
mente por quartzitos médios a grosseiros, com micaxistos e me
tamáfícas subordinadas. Esta unidade mantém sempre relações 
de contato com o Complexo Paraíba do Sul e dispõe-se exclusi
vamente no quadrante noroeste da Folha SE.24 Rio Doce. 

Admite-se que estas unidades sejam homotaxiais, sendo o 
Grupo Macaúbas ligado a ambiente marinho e o Grupo Alme
nara relacionado à bacia intermontana de ocorrência restrita e 
origem continental. Ambas relacionam-se ao tipo básico médio 
de Miyashiro (1973). 

Sedimentos cenozóicos estão representados pelo Grupo Bar
reiras, Coberturas Detríticas e Depósitos Quaternários, não 
apresentando evidências de metamorfismo e nem deformação, 
Na faixa costeira, onde mostram melhor grau de exposição, re
cobrem discordantemente as bacias marginais costeiras de 
idade terciário-cretácea, retratadas pelas bacias do Espírito 
Santo, Jequitinhonha, Mucuri e Cumuruxatiba. 

A atividade ígnea foi bem marcante nos domínios desta sub
província, representada por batólitos e stocks de magmatito$ 
sin, tardi e pós-tectônicos em relação ao Ciclo Brasiliano. 

O Complexo Montanha constitui-se por augen granitóides 
gnaisses, provavelmente ligados a anatéxis do Complexo Paraí
ba do Sul, em condições mesozonais, comumente sob a forma 
de batólitos, patenteando granitóides sintectônicos. 
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O Complexo Medina e a Suíte intrusiva Aimorés e pegmatitos 
associados, amiúde sob a forma de batólitos, constituem pluto
nitos de caráter sina tarditectônicos. O primeiro de composição 
granítica a granodiorítica, provavelmente ligado à fusão total 
dos litótipos do Complexo Paraíba do Sul, em nível mesozonal. 
O segundo, com a presença de minerais anidros como o hipers
tênio, pode estar relacionado a níveis catazonais. 

As Suítes Intrusivas ltinga e Guaratinga e diques de pegmati
tos associados, posicionados no Eopaleozóico, ocorrem em ma
ciço com dimensões de stocks e constituem os magmatitos de 
caráter tardi a pós-tectônicos e quiçá anorogênicos. Os primei
ros predominam no âmbito do Grupo Macaúbas, epizonal, en
quanto a outra suíte, também epizonal, relaciona-se ao Alinha
mento Vitória-Ecoporanga e pode estar ligada a um evento de 
reativação. 

Finalmente, a mais recente atividade ígnea na Folha SE.24 
Rio Doce representa-se pela Suíte Intrusiva Fundão, composta 
essencialmente por diques de diabásios e gabros, de idade 
jurássica. Esta atividade_ígnea deve estar relacionada à separa
ção continental Brasii-Africa e dispõe-se paralelamente ao Ali
nhamento Vitória-Ecoporanga. 

No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, foi possível identificar, 
além do Lineamento ltapebi-Boninal,de orientação NE-SO, im
portantes alinhamentos estruturais, dentre os quais: o Vitória
Ecoporanga na porção centro-sul e o Frei lnocêncio-Ataléia na 
região centro-oeste, ambos com postura para NO-SE. Admite-se 
que os mesmos estejam ligados à reativação em épocas brasilia
nas e pré-brasilianas, destacando-se que o Alinhamento Vi
tória-Ecoporanga foi novamente reativado em tempos meso
zóicos. 

1.1.4.2- Subprovíncia Médio Rio Doce 

O embasamento desta subprovíncia constitui-se pelos Comple
xos Juiz de Fora e Pocrane e pelo Gnaisse Piedade. As duas pri
meiras unidades são referentes a terrenos de alto grau, cuja ori
gem remonta ao Arqueano, e a última a um tectonito formado no 
Proterozóico Inferior a expensas de terrenos provavelmente ar
queanos. As aludidas unidades estão bem expostas no qua
drante oeste-sudoeste da Folha SE.24 Rio Doce. 

O Complexo Juiz de Fora compõe-se essencialmente por ro
chas da fácies granulito, evidenciando material de origem ígnea 
e sedimentar. Por outro lado, o Complexo Pocrane patenteia-se 
por gnaisses ortoderiliados de composição granodiorítico
tonalítica e gnaisses metatexíticos. Embora seja admitida ori
gem arqueana para ambos, as datações isotópicas existentes na 
Folha SE.24 Rio Doce sempre assinalam valores brasilianos, em 
torno de 600 MA. 

O Gnaisse Piedade é uma unidade litoestrutural, composta 
primordialmente por gnaisses bandados, com foliação subori
zontal mostrando nas bandas a ocorrência de dobras intrafoliais. 
Datações radiométricas, fora do âmbito desta Folha, assinala
ram idades ao redor de 2.200 MA; no entanto, dentro da área pre
sentemente trabalhada, os valores se encaixaram no Ciclo Bra
siliano. 

De um modo geral, as unidades que compõem o embasa
mento desta subprovíncia mostram orientações NNE-SSO, res
saltando a ocorrência de foi i ações verticais brasilianas que trun
cariam aquelas suborizontais referidas ao Transamazônico, per
feitamente preservadas nos litótipos que compõem o Gnaisse 
Piedade, atribuída a incidência de falhamentos inversos, com 
vergências para a zona estável situada a oeste, na região do Qua
drilátero Ferrífero, nos domínios da Folha SE.23 Belo Horizonte. 

As supracrustais desta subprovíncia tipificam-se pelos Gru
pos São Tomé, Crenaque e Macaúbas, além de coberturas detrí
ticas e aluviões, em ocorrências restritas. 

Os Grupos São Tomé e Macaúbas são unidades metassedi
mentares, de origem essencialmente pelítica, bastante seme
lhantes entre si, exibindo minerais-índices de metamorfismo 
compatível com o grau médio de Winkler (1977). Em termos es
truturais a primeira unidade ressalta uma orientação marcante 
para NO-SE, retratada por foliação plano-axial, enquanto o Gru
po Macaúbas exibe postura plano-axial para NNO-SSE a N-S. O 
Grupo Crenaque, de origem predominantemente psamítica e 

pelitos subordinados, evidencia consonância estrutural com o 
Grupo São Tomé, de posicionamento estratigráfico basal. Admi
te-se que estas unidades representam coberturas brasilianas, 
posteriormente deformadas e metamorfizadas neste mesmo 
ciclo. 

Atividade plutônica sin a tarditectônica em relação ao Ciclo 
Brasiliano está bem salientada pela Suíte Intrusiva Galiléia e 
pegmatitos associados, comumente sob a forma de batólitos. 
Idades radiométricas assinalam valores de 650 a 600 MA para 
esta suíte, com grande representatividade nesta subprovíncia. 
Apresenta composição granodiorítica a tonalítica, cuja feição 
mais proeminente é a grande incidência de encraves, aqui inter
pretados como autólitos. Parece representar o produto de anaté
xis de litótipos que compõem o Complexo Pocrane em nível 
crustal mesozonal. 

A Suíte Intrusiva Urucum, e pegmatitos associados, consti
tui-se de magmatitos de composição granítica a granodiorítica 
epizonal, tardi a pós-tectônica. Assoma essencialmente sob a 
forma de stocks, diretamente associados a metapelitos do Gru
po São Tomé. 

Alguns corpos do Complexo Medina e Suíte Intrusiva Ai
morés expõem-se nesta subprovíncia, porém sem grande repre
sentatividade espacial. 

Em termos estruturais tem-se uma orientação marcante dis
posta para NNE-SSO a N-S, bem assinalada nas unidades que 
compõem o embasamento desta subprovíncia. Por outro lado, 
esta orientação é truncada por outra de postura NE-SO, prova
velmente relacionada a movimentos transcorrentes. Merece 
destaque a orientação dominante emprestada pelos metassedi
mentos dos Grupos São Tomé e Crenaque, dispostos para NO
SE e afetados inclusive por falhamentos inversos. 

1.2- ESTRATIGRAFIA 

1.2.1 -Descrição das unidades 

1.2.1.1 -Complexo Juiz de Fora 

1.2.1.1.1 -Generalidades 

A primeira citação a esta unidade é adjudicada a Ebert (1955), 
cognominando-a de Série Juiz de Fora, em vista de sua ocorrên
cia expressiva no município homônimo do Estado de Minas 
Gerais. Este autor achou mais consentâneo nomear de Série 
Paraíba (Ebert, 1955) somente os litótipos jacentes no vale do rio 
Paraíba do Sul, distinguindo-os, deste modo, daqueles afloran
tes na região de Juiz de Fora. A primeira unidade seria represen
tativa de metamorfismo catazonal, sendo constituída por gnais
ses kinzigíticos, kondalíticos e charnockíticos, derivados de sedi
mentos grauvaquianos por processos de desidratação e descal
cinação, ao passo que a segunda seria patenteada petrografica
mente por intensa adição de potássio (biotitização e microclini
zação). Essas duas séries seriam cronocorrelatas, de idade al
gonquiana, contudo situadas em zonas tectônicas distintas. 

No ano seguinte, Ebert (1956b) estabeleceu que o contato en
tre essas duas unidades estaria marcado por uma falha de em
purrão de direção nordeste, passando por Marquês de Valença, 
Paraibuna e Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, ao longo da 
qual a Série Paraíba teria sido transi)ortada por sobre os catame
tamorfitos da Série Juiz de Fora. 

Posteriormente, Ebert (1967 e 1968) abandonou o termo 
Série Juiz de Fora, denominando ambas as séries de Grupo 
Paraíba, porquanto Rosier (1965) demonstrou a existência de ro
chas da fácies granulito, na Série Paraíba, de Ebert (1955). A esta, 
Rosier (op. cit) cognominou de Série Paraíba-Desengano, a 
partir de trabalhos de campo realizados nos Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Costa (1978) na apresentação do Mapa Geológico do Estado 
de Minas Gerais, respaldado nos trabalhos de Ebert (1955). ima
gens de radar e verificações no terreno, cartografou a Série Juiz 
de Fora e seu prolongamento para norte sob a denominação de 
Grupo Juiz de Fora. Parte desta adentra na Folha SE.24 Rio Doce, 
no seu quadrante sudoeste, em uma pequena faixa de disposi
ção meridiana. 
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Silva et alii (1978) no mapeamento da Folha SE.24 Rio Doce, 
para o Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo do 
DNPM, delinearam uma ampla faixa de orientação meridiana 
sob a denominação de "Rochas da Associação Charnockítica", 
posicionada no Pré-Cambriano C e constituída por granulitos, 
charnockitos, gnaisses catazonais, associados a rochas ígneas 
intermediárias, migmatitos e gnaisses mesozonais, gnaisses fa
coidais e quantidades minoritárias de xistos, quartzitos e már
mores. Deste modo, conferiu uma distribuição geográfica mais 
ampla às rochas arroladas à fácies granulito no âmbito da Folha 
SE.24 Rio Doce. 

Fontes et alii (1978) na execução do Projeto Jequitinhonha, 
Convênio DNPM/CPRM, individualizaram duas unidades bas
tante significativas do Complexo Charnockítico, pertencente à 
Associação Barbacena-Paraíba do Sul. A primeira, retratada 
por charnockitos de estrutura maciça, localmente porfiroblás
tica, ou com estrutura gnáissica, ocupa na Folha SE.24 Rio Doce 
uma restrita faixa de orientação meridiana. Constitui, em ver
dade, a extensão para norte da faixa charnockítica, mapeada por 
Brandalise, Ribeiro e Ferra ri ( 1976). A outra, edificada essencial
mente por charnockitos porfiroblásticos, forma corpos descontí
nuos aflorantes na Folha SE.24 Rio Doce em sua porção oriental. 
Posicionaram esse complexo entre o Pré-Cambriano Médio e o 
Inferior, em torno de 2.000 MA, baseados em dados geocronoló
gicos exibidos por Cordani (1973). 

Os trabalhos geológicos desenvolvidos pelo Projeto RADAM
BRASIL nas Folhas ao milionésimo contíguas, como seja a SE.23 
Belo Horizonte, SF.23 Rio de Janeiro e SF.24 Vitória, evidencia
ram uma perfeita continuidade física, aliada a similaridades pe
trográficas, estruturais e geocronológicas, dos litótipos jacentes 
na região de Juiz de Fora (MG), para os domínios da Folha SE.24 
Rio Doce, fato este já citado anteriormente por vários autores, 
em que pese a grande diversidade litológica, como também ao 
intricado arranjo estratigráfico dos mesmos, porquanto da in
teração de vários episódios geodinâmicos nesses litótipos. 

Assim propõe-se no presente trabalho designar de Complexo 
Juiz de Fora a um conjunto de rochas pertencentes à fácies gra
nulito a anfibolito (Turner & Verhoogen, 1975) e grau médio a 
forte (Winkler, 1977), constituído por granada-biotita gnaisses, 
gnaisses a hiperstênio, gnaisses quartzo-feldspáticos e biotita 
gnaisses. Estes tipos litológicos, bastante restritos na Folha 
SE.24 Rio Doce em vista de sua escassa distribuição geográfica, 
podem associar-se a outros litótipos nas Folhas ao milionésimo 
vizinhas. Ressalte-se que nesta unidade não foram incluídas ro
chas de derivação magmática sem qualquer evidência de meta
morfismo, como o fizeram Silva et alii (1978) e Fontes et alii 
(1978). visto que as mesmas estão ligadas ao Proterozóico Su
perior, consoante datações geocronológicas, e cujas relações de 
campo mostram seu caráter neossomático e com idade mais jo
vem em relação às rochas deste complexo. Destarte os magma
titos supracitados foram relacionados no presente mapeamento 
às Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia. 

Evidências de campo e petrográficas sugerem que parte das 
rochas que compõem este complexo tem origem sedimentar e 
ígnea. A primeira é retratada por arcóseos e pelitos a luminosos, 
enquanto a outra está ligada a rochas granitóides de composi
ção granodiorítico-tonalítica a gabróide. Migmatitos do tipo me· 
tatexítico in situ devem estar relacionados ao Proterozóico In
ferior, quando da atuação do Ciclo Transamazônico, migmati
zando grande parte das rochas da fácies granulito, cujas defor
mações estavam ligadas a falhamentos compressionais de bai
xo ângulo com vergência para oeste, fortemente responsável 
peta formação de rochas da fácies anfibolito intensamente folia
das. Posteriormente, no Proterozóico Superior (Ciclo Brasiliano) 
estas rochas foram remobilizadas, marcadas por realçante cata
c fase de orientação submeridiana (Fig. 1.4) e NE-SO, cujos pro· 
dutos de anatexia ou fusão total provavelmente deram origem 
aos magmatitos das Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia. 

Na região da cidade de Caratinga, nas cercanias da Folha 
SE.24 Rio Doce, observou-se a ocorrência de cianita em rochas 
metatexíticas do Complexo Juiz de Fora, com paleossoma de ro
chas da zona regional do hiperstênio (Winkler, op. cit.). Tal fato 
pode sugerir a existência de condições de pressão média para 
esta unidade, segundo conceito de séries de fácies de Miyashiro 
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F!g. 1.4- Região ao norte de Tarumirim. Fo:iação submerídiana impressa em litóti
pos do Complexo Juiz de Fora (prjf). Folha SE.24·Y-C (as convenções geológicas das 

figuras de imagem de radar se encontram na página 156). 

(1973), provavelmente reinantes quando da atuação do Ciclo 
Brasiliano (ca 600 MA). 

1.2.1.1.2- Posição estratigráfica 

Os dados isotópicos existentes do Complexo Juiz de Fora, na re
gião do município homônimo, indicam idades com cerca de 
3.280 MA, com razão inicial de 0,703, sugerindo uma origem ar· 
queana, correlacionável ao núcleo de Mutuípe no Complexo de 
Jequié (Lima et ali i, 1981 ). Por outro lado, na região de Caratinga 
(MG), Folha SE.23 Belo Horizonte, nos limites com a Folha SE.24 
Rio Doce, dados geocronológicos Rb-Sr evidenciaram idades re
lacionadas ao Ciclo Brasiliano {600 MA), assim como indicações 
de idades referentes ao Ciclo Transamazônico (1.800 MA). 

Pelo exposto, observa-se o caráter policíclico desta unidade, 
que apesar de formada primitivamente no Arqueano, foi remo
bilizada pelo menos em dois ciclos, o Transamazônico e o Bra· 
siliano. 

No que tange ao Ciclo Transamazônico, datações radiométri
cas levadas a efeito em regiões da Folha SF.23 Rio de Janeiro, 
entre Carangola e Juiz de Fora, aliadas a dados estruturais, indi
cam a existência de um Cinturão Móvel de idade transamazô
nica, representado por alinhamentos serranos, exibindo forte 
direção estrutural, bastante realçados nas imagens de radar e 
outros sensores. 

Idades radiométricas obtidas pelos métodos K-Ar e Rb-Sr 
confirmam a influência do Ciclo Brasiliano no rejuvenescimento 
das rochas que compõem este complexo, especialmente pela 
presença de magmatitos formados neste ciclo a expensas destas 
rochas, fato corroborado pela existência de mobilizados de colo
ração rósea a esverdeada, de caráter francamente intrusivo. 

Aliás, os dados petrográficos e observações de campo evi
denciam a presença de quartzo díscóide, zonas de recristaliza
ção, intensa cataclase e dobras intrafoliais disruptas, indicando, 
sem dúvida, que o conjunto foi submetido a metamorfismo, se
guramente no decorrer dos Ciclos Transamazônico e Brasiliano, 
em especial neste último. 

O Complexo Juiz de Fora mantém relações de contato com o 
Complexo Pocrane, Gnaisse Piedade e Suítes Intrusivas Ai
morés e Galiléia. Nestes dois últimos os contatos são intrusivos, 
enquanto com o Gnaisse Piedade é francamente tectônico, 
sendo do tipo gradacional com o Complexo Pocrane. 

Uma falha inversa, com transporte tectônico para oeste, lo
calizada a sudoeste de Governador Valadares, marca parte do 
contato deste complexo com o Gnaisse Piedade. Esta última uni
dade, em que pese seu caráter de tectonito, exibe uma zona de 
transição com o Complexo Juiz de Fora, delimitada em mapa por 
contato inferido. 

Com relação ao Complexo Pocrane, os limites parecem ser do 
tipo gradacional, uma vez que nas proximidades de Tarumirim a 
zona de contato estabelecida situa-se entre os granada-biotita 



gnaisses bandados do Complexo Juiz de Fora e metatexitos 
com dobras anisópacas do Complexo Pocrane, compostos de 
paleossomas anfibolíticos e de biotita gnaisses. Na região de 
lmbé, o contato posiciona-se entre ortognaisses de composição 
granodiorítica do Complexo Pocrane e gnaisse a hiperstênio do 
Juiz de Fora. Admite-se, como hipótese de trabalho, que o Com
plexo Pocrane seja em parte coevo ao Complexo Juiz de Fora, os 
quais pertenceriam aos chamados terrenos de alto grau, típicos 
de tratos arqueanos. 

1.2.1.1.3- Distribuição na área 

Esta unidade apresenta distribuição restrita na Folha SE.24 Rio 
Doce, assomando apenas em uma pequena faixa de largura vari
ável e direção meridiana, na porção oeste da Folha SE.24-Y-C e 
numa parcela sudoeste da Folha SE.24-Y-A. 

Neste complexo individualizou-se uma diminuta faixa de ori
entação NNE-SSO, na qual existe uma dominância de granada
biotita gnaisses, com feições migmatíticas, aflorantes a oeste de 
ltanhomi. Estes litótipos mostram-se bem foliados, eviden
ciando bandas máficas e félsicas, estas geralmente representa
das por neossomas quartzo-feldspáticos, amiúde com granada. 
A porção máfica constitui-se de granada-biotita gnaisses, sendo 
comum a presença de corpos anfibolíticos, possivelmente re
presentativos de pretéritos diques básicos. Admite-se que estas 
litologias sejam de origem sedimentar, provenientes de material 
pelítico aluminoso, dada a ocorrência de material similar paten
teado por gnaisses kinzigíticos, fora dos domínios da Folha 
SE.24 Rio Doce. Nas proximidades de Tarumirim constatou-se a 
presença de granada-biotita gnaisses, com duas gerações de 
mobilizados, ambos foliados, dos quais o mais novo é singulari
zado pela existência de megacristais de feldspato cinza. 

Gnaisses a hiperstênio, gnaisses quartzo-feldspáticos e bio
tita gnaisses completam o quadro litológico desta unidade, nos 
quais são marcantes os bandeamentos, de origem tectônica, re
tratados por bandas máficas e félsicas, intensa cataclase e a 
ocorrência de dobras intrafoliais disruptas. As referidas litolo
gias apresentam neossomas comumente de coloração cinza, de 
caráter in situ, cortados por veios de coloração rósea e esverdea
da com evidências inteiramente intrusivas. 

Merecem citação especial os mobilizados de coloração esver
deada que cortam esta unidade, em vista de suá postura discor
dante da foliação regional, tendo como característica principal a 
presença de hiperstênio. Devem estar ligados genética e tem
poralmente a plutões ígneos referidos à Suíte Intrusiva Aimorés, 
fato corroborado pela presença de litótipos desta unidade cor
tando o Complexo Juiz de Fora. 

Corpos ígneos de composição" intermediária a básica tam
bém cortam este complexo, a exemplo do que ocorre a oeste de 
Tarumirim, nas proximidades desfa, na rodovia para ltanhomi, 
assim como na região de São João do Jacutinga. 

Os magmatitos acima referidos podem ser o resultado da fu
são total de rochas pertencentes ao Complexo Juiz de Fora, 
tendo no entanto formações vinculadas ao Proterozóico Su
perior, em consonância com dados radiométricos disponíveis. 

1.2.1.1.4- Geocronologia 

Muitas foram as tentativas para datar essa unidade metamórfica 
de alto grau, porém os baixos teores de Rb e a homogeneidade 
do conjunto dificultaram tais determinações. 

Os dados geocronológicos deste complexo na região em es
tudo referem-se a quatro determinações Rb-Sr realizadas pelo 
Projeto RADAMBRASIL em rochas do afloramento 1185/67.1, lo
calizado nas proximidades de Tarumirim (Tab. 1.1). 

As idades convencionais não constam na Tabela 1.1, em vir
tude das baixas relações Rb87/Sr86

, pois uma pequena variação na 
relação Sr"'/Sr"' tornaria irreais estes dados. Um tratamento iso-
crônico foi efetuado (Fig. 1.5) e o ali.nhamento obtido indicou !,· 
uma idade de 560 MA, para uma relação inicial de 0,708. No dia
grama os pontos analíticos estão posicionados no interior de um 
retângulo, colocado propositalmente para mostrar o erro analí-
tico obtido nessas amostras, com baixas relações Rb-Sr. 

Saliente-se que estas faixas granulíticas têm sua maior ex
pressão para sul e oeste, já nos domínios das Folhas SE.23 Belo 
Horizonte e SF.23 Rio de Janeiro. Assim, nos arredores de Cara
tinga (Folha SE.23 Belo Horizonte), estendendo-se até as proxi
midades de Governador Valadares, vários afloramentos de ro
chas migmatíticas e granulíticas foram estudados através do 

TABELA 1.1 
Complexo Juiz de Fora. Determinações Rb-Sr, R.T., para rochas gnáissicas próximas a Tarumirim 

N.0 de N. 0 de N. 0 de Rocha 
ordem laboral. campo 

48 5765 VV-MI-05 67.1.b Gnaisse 
48 5766 VV-MI-05 67.1.c " 
48 5767 VV-MI-05 67.1.d " 
48 5768 VV-MI-05 67.1.1 " 

• lsócrona com I = 560 MA (R. I. = 0,708) 
N.T.- Neste Trabalho 
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Fig. 1.5- Diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas granulíticas dos arredores de 
Tarumirim (Complexo Juiz de Fora). 

5r 
Rb87/Sr86 Sr'171Sr"6 Idade 

Ref. (ppml (MAl 

524,6 0;25 0,7116 -· N.T. 
459,8 0,42 0,7126 -· N.T. 
383,2 0,81 0,7144 -· N.T. 
457,8 0,58 0,7133 -· N.T. 

método Rb-Sr (Tab. 1.11). O padrão isocrõnico foi interessante, 
pois amostras de cada afloramento individualmente alinharam
se segundo retas de idades brasilianas, com valores em torno de 
600 MA. 

Estas amostras quando estudadas conjuntamente (Fig. 1.6) 
estruturam alinhamentos paralelos, portanto com as mesmas 
idades (600 MA) e relações iniciais rliferentes, denotando com
partimentações distintas, que não se homogeneizaram. Adicio
nalmente foi traçada uma isócrona com idade de 1.800 MA para 
as amostras de rochas granulíticas da região de Caratinga, na 
Folha SE.23 Belo Horizonte, evidenciando a presença de núcleos 
pelo menos transamazõnicos, que não foram totalmente rejuve
nescidos. Tal comportamento é fundamental na interpretação 
genética destas rochas da fácies granulito, pois demonstra que 
não se trata de materiais catazonais brasilianos, hoje expostos, 
mas sim de reomogeneizações ocorridas neste período, que mo
dificaram sensivelmente suas relações isotópicas. 

Dados adicionais que confirmam o caráter policíclico desta 
unidade já haviam sido observados nos arredores de Juiz de 
Fora (MG). O interessante é que para esta região as análises iso
tópicas, quando tratadas em um diagrama isocrõnico, em rocha 
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TABELA 1.11 
Complexo Juiz de Fora. Determinações Rb-Sr, R:T., para rochas gnáissicas localizadas ao sul de Governador Valadares 

N.Ode N.Ode 
ordem laboral. 

47 1491 
47 1492 
47 1329 

• lsócrona com t = 600 MA (R. I. = 0.7221 

0,80 

015 

0,70 

., 
• .. 
"' ,._'-

CD .. 
"' 

.. -• ...,.,.....- 65A 
-·. 65B 

1 

--------

2 

N.0 de Rocha campo 

JD-62-A Gnaisse 
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JD-62-C Gnaisse 

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

3 4 

Rb 
(ppm) 

34,0 
21,2 

251,5 
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Çt.\.-:.~_.... ......... 

j.-- (ofl.65) 

5 6 

Sr 
(ppm) 

195,0 
177,5 
102,6 

Idade Rb87/Sr86 Sr"7/Sr86 
(MA) 

0,506 0,726 -· 
0,346 0,724 -· 
7,14 0,774 681* 
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Fig. 1.6- Diagrama isocrõnico Rb-Sr para rochas das regiões de Caratinga e Governador Valadares (Complexo Juiz de Fora). 

total, mostram um alinhamento em 3.280 MA e R. I. de 0,703, su
gerindo a formação dessas rochas no Arqueano, em época si
milar à dos núcleos de Mutuípe (BA). segundo Cordani (1973). A 
baixa relação inicial obtida indica que se trata provavelmente de 
rochas diferenciadas do manto, na época de sua formação. Por 
outro lado, as várias fases minerais analisadas marcam para 
esta porção uma homogeneização isotópica de Sr brasiliano, cu
jos efeitos terminaram há cerca de 500 MA, fato também obser
vado em diagramas isocrônicos, em rocha total, de gnaisses 
dessas imediações, caracterizando uma homogeneização isotó
pica brasiliana em grande escala. 

O conjunto de dados geocronológicos apresentados para o 
Complexo Juiz de Fora denota o caráter antigo (Arqueano) desta 
unidade, sucessivamente retrabalhada, deixando preservados 
vestígios transamazônicos e características da forte atuação de 
eventos brasilianos. 

1.2.1.1.5- Petrografia 

A) Anfibolitos e rochas básicas a intermediárias xistificadas 

O estudo petrográfico desses litótipos não deixa de ser seletivo, 
tendo em vista o.pequeno número e os tipos de rochas analisa
das. O estudo textura I aponta a dominância de litologias com ar
ranjo isotrópico (amostras 1185/66.1, 1185/66.2 e 1185/68.1). di
fícil de concluir se correspondem a rochas magmáticas ou meta
mórficas, devido à imposição generalizada de um evento dinâ
mico que obliterou as texturas originais. Entretanto, evidências 
isoladas de geração magmática, retratadas pela ocorrência de 
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cristais de plagioclásio com macias Albita-Carlsbad e cristais de 
hornblenda com geminados simples, são observadas, por 
exemplo, nas amostras 1185/66.1 e 1185/67.1. Tais fatos, aliados 
a interpretações de ordem petroquímica:levaram a admitir uma 
geração magmática pretérita para algumas das rochas em consi
deração. 

Na primeira das amostras ocorrem faixas com textura grano
blástico-poligonal adjacentes ou englobando porfiroclastos de 
plagioclásio, clinopiroxênio e hornblenda dentre outros, que 
atestam aquecimento em temperaturas superiores àquelas pre
dominantes na cataclase. Observa-se, também, a presença de 
hornblenda cristalizando-se a expensas do clinopiroxênio, fato 
este caracterizado pela existência de restos diminutos e corroí
dos do piroxênio que são englobados pela hornblenda (Hein
rich, 1972, alinha essa característica, dentre outras, com critério 
passível de distinguir entre ortoanfibolitos e paraanfibolitos), 
bem como pelo envolvimento parcial do clinopiroxênio em cris
tais grandes por cristais de hornblenda, jamais ocorrendo o 
oposto, e também por venulações do anfibó!io no piroxênio. 

A segunda amostra exibe textura granoblástica típica, de gra
nulação fina, ocorrendo em determinados locais da lâmina. En
contra-se desenhada principa.lmente por plagioclásio e horn
blenda, predominando contatos retos a ligeiramente curvados 
entre esses minerais, levando a sugerir que a rocha esteve em 
equilíbrio com as condições físicas do metamorfismo, havendo, 
entretanto, insinuações de instabilidade propagadas pelas rela
ções entre anfibólio e clinopiroxênio. Exsolução muito interes
sante entre hornblenda e cummingtonita ocorre na amostra 
1185/68.1. Esses minerais podem sobrevir tanto em cristais 



isolados como em cristais compostos que compartilham por 
exemplo as mesmas clivagens, sendo possível observarem-se, 
com objetiva de X 1 O ou maior, finas la melas incolores e descon
tínuas de cummingtonita no cristal de hornblénda. Adicional
mente, observa-se ao redor dos cristais de cummingtonita, 
quando em contato com plagioclásio, orla de anfibólio ver
de-azulado, em associação não muito clara com pequenos grãos 
de quartzo. Só a cummingtonita exibe esse tipo de relação. 

No tocante à mineralogia, o plagioclásio, juntamente com 
hornblenda, clinopiroxênio ou biotita, podendo estes máficos 
ocorrer individualmente ou associados, representa os minerais 
essenciais mais freqüentes dessas rochas. Isso decorre, eviden
temente, da seletividade da amostragem. Seguem-se cumming
tonita (que ocorre apenas na amostra citada anteriormente) e 
opacos, epídoto-zoisita, allanita e quartzo, este por vezes clara
mente introduzido como acessório menor. 

A ocorrência na amostra 1185/66.2 do par hornblenda-plagio
clásio, em aparente equilíbrio, indica que as rochas como um 
todo atingiram condições de P e T correspondentes à fácies anfi
bolito (na acepção de Turner, 1981 ), apesar de não ter sido possí
vel determinar a composição do plagioclásio. Reação entre cum
mingtonita (não se sabendo se este mineral é metamórfico ou 
magmático) e plagioclásio, tendo como produtos um anfibólio 
verde-azulado e quartzo, indica um estado de desequilíbrio e 
parece corresponder a uma variação nas condições de pressão 
no sentido de um aumento da mesma (Shido, apud Ernst, 1968). 

Afora esses minerais, identificou-se ortopiroxênio em amos
tra de características híbridas (migmatíticas, amostra 1185/ 
67.1). que sofreu cataclase tardia, que ocorre tanto na parte mais 
escura com índice de cor entre 25 e 30% e composição gabróica a 
quartzo-gabróica, como na adjacente parte pegmatóide. Essa 
ocorrência, de valor ímpar, poderá, à mercê de melhores estu
dos, vir a ajudar a elucidação da gênese das rochas graníticas 
porfiróides da Suíte Intrusiva Aimorés. 

Os minerais citados acima mostram as seguintes característi
cas: o plagioclásio ocorre geralmente em porfiroclastos de talhe 
arredondado e diâmetro de até 1,7 mm, e discretas inclusões de 
hornblenda (mesmo euédrica). biotita e outros minerais; apre
senta macias lamelares com maior incidência ou Albita-Carls
bad. Sua composição não foi determinada, mas é provavel
mente andesínica até mais cálcica tendo em vista os máficos as
sociados. A hornblenda ocorre em cristais anédricos, associa
dos a clinopiroxênio, biotita e opacos, em relações intergranula
res ou de inclusão. Alguns grãos exibem macia simples (depen
dendo da amostra). 

O clinopiroxênio exibe cristais anédricos de coloração neutra 
a ligeiramente verde e em contato com outros máficos. Em rela
ção à hornblenda exibe em geral desequilíbrio. É biaxial com 2V 
moderado a grande. A biotita é típica e apresenta-se pardo-aver
melhada. A cummingtonita está intercrescida com hornblenda e 
foi identificada pelos finos geminados lamelares, exibindo colo
ração neutra. Os opacos ocorrem geralmente na forma de inclu
sões na hornblenda. Os outros minerais mostram suas proprie
dades gerais, ocorrendo tanto em inclusões como em contato 
com as principais fases minerais. 

1.2.1.1.6- Petrogênese e petroquímica 

Procurou-se dar ênfase através das análises químicas aos aspec
tos genéticos dessas rochas que foram inicialmente levantados 
no tópico de petrografia. Os resultados das análises estão, junta
mente com a composição normativa ("Norma Standart", Hut
chison, 1975). apresentados na Tabela 1.111. 

Oliveira (1980). aproveitando dois diagramas que exibem os 
campos das principais rochas sedimentares, além do trend das 
rochas ígneas (elaborados originalmente por Wahlstrom & Kim, 
1959). plotou diversas análises dos Grupos Barbac.ena, Paraíba 
do Sul (incluindo a Faixa Juiz de Fora) e Serra dos Orgãos. Utili
zando-se os mesmos diagramas, obteve-se, até com melhor de
finição que aquela obtida pelo citado autor, para amostras do 
Complexo Juiz de Fora (amostras RADAMBRASIL), tendência 
em acompanhar o trend das rochas ígneas (Figs. 1.7 e 1.8). Pela 
utilização de outro.s diagramas reportados também por Oliveira 
(op.cit.). obtiveram-se de novo relações compatíveis com ori-

gem magmática (diagramas Fe20 3 totai-MgO e Fe20 3 total-Ti02 
(Figs. 1.9 e 1.1 O). Oliveira (op.cit.) citando Sighinolfi (1971) credi
tou a interveniência mais provável de processo magmático que 
sedimentar às correlações positivas observadas nos últimos dia
gramas. Pelo visto e considerando as relações petrográficas, 
conclui-se pela origem magmática seguida por eventos dínamo
termais das presentes rochas. 

Da análise da Tabela 1.111, observa-se que o teor de Si02 varia 
de 43, 9 a 52,2%, definindo, pois, termos básicos a intermediá
rios. O FeO varia de 5,44 a 10,30%, enquanto que o MgO, de 4,04 
a 8,16%. Os álcalis apresentam 11alores relativamente baixos, 
com máximo de 3,84% na amostrá 1185/67.1. 

No diagrama AFM (álcalis-FeO totai-MgO, Figura 1.11). duas 
das amostras caem no campo toleítico (1185/66.2 e 1185/68.1 ), 
enquanto que a outra cai no campo calcoalcalino. Não se pode 
tecer outras considerações acerca desse desacordo e das suas 
conseqüências em termos de ambiente geotectônico, tendo em 
vista o pequeno número de análises. Das amostras que se si
tuam no campo toleítico e nas proximidades dos plotes dos ba
saltos, a de referência 1185166.2 apresenta teores em Co, C r e Ni, 
respectivamente 43, 160 e 130 ppm, em acordo com as variações 
que são encontradas em basaltos e diabásios das províncias 
toleíticas continentais (Carmichael; Turner; Verhoogen, 1974). 

1.2.1.2- Complexo Caraíba-Paramirim 

1.2.1.2.1 -Generalidades 

Cordani ( 1973). em trabalho de cunho geocronológico efetuado 
na faixa costeira entre Salvador (BA) e Vitória (ES), mencionou 
para a região sul do Estado da Bahia a presença de gnaisses kin
zigíticos e rochas graníticas, com idades relacionadas ao Pro
terozóico Superior (Ciclo Brasiliano). Este autor interpretou as 
idades destes gnaisses kinzigíticos como devidas a retrabalha
mento, não excluindo, contudo, a hipótese de que pelo menos 
parte deste material tenha sido formada no citado ciclo. 

Posteriormente, Silva Filho et ali i ( 1974). na execução do Pro
jeto Sul da Bahia (Convênio DNPM/CPRM), consoante com a reu
nião tríplice de integração regional (CPRM; PROSPEC; DNPM, 
1974), denominou de Pré-Espinhaço aos litótipos que afloram na 
região sul da Bahia. Nomeou-os de Complexo Metamórfico-Mig
matítico, sendo constituído por biotita-muscovita gnaisses, me
tatexitos de composição kinzigítica, diatexitos e granitóides por
tiróides. 

No ano seguinte, Nunes et alii (1975). em trabalho elaborado 
para o Projeto RADAM em convênio com o Governo do Estado 
da Bahia, cognominaram de Complexo Caraíba os polimeta
mortitos que afloram no quadrante nordeste da Folha SE.24 Rio 
Doce, posicionando-os no Pré-Cambriano Inferior. Destacaram 
uma faixa com orientação noroeste-sudeste, onde assomam 
gnaisses kinzigíticos e quartzitos subordinados, que correspon
deriam, de certo modci, ao Complexo Metamórfico-Migmatítico 
de Silva Filho et ali i (1974). 

Inda & Barbosa (1978), respaldados nas informações apre
sentadas por Silva Filho et alii (op. cit.) e Cordani (op. cit.). incluí
ram os gnaisses kinzigíticos e diatexitos associados no Comple
xo Basal Transamazônico, enquanto que a região a leste de Salto 
da Divisa (MG) foi cartografada como sendo do Arqueano lndi
ferenciado. Estas unidades foram incluídas no Domínio Geotec
tônico-Geocronológico denominado de Região de Dobramentos 
Araçuaí. 

Silva et a/ii (1978) incluíram as unidades acima no Pré
Cambriano lndiferenciado, fazendo, no entanto, uma separação 
litológica, no que concerne aos gnaisses kinzigíticos. 

À semelhança de Inda & Barbosa (op. cit.). Lima et ali i (1981 ), 
no mapeamento ao milionésimo da Folha SD.24 Salvador para o 
Projeto RADAMBRASIL, resolveram separar os gnaisses kinzigíti
cos da região de Bandeira (MG) dos gnaisses bandeados dare
gião de ltapebi (BA). Aos primeiros denominaram de Complexo 
Paraíba do Sul, em vista das semelhanças litológicas, estruturais 
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TABELA 1.111 
Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnai!:ise Piedade. Análises químicas e composições normativas 

Amostra 118& 1185 1185 1185 
n.o 66.2 67.1 68.1 100.2 

Si02 43,90 48,20 52,20 50.40 

i-
Ti02 1,09 1,23 1,89 0,87 

o AI203 14,00 19,00 14,89 21,60 

lll Fe203 3,44 3.75 3,95 3,23 
~ FeO 10,30 5,44 7,55 3,15 
"' ·;;; 

MnO 0,28 0,13 0,19 < 0,10 c. 
"ü MgO 8,16 4,04 4,93 3,83 c 
'§. C aO 11,71 8,68 8,58 7,79 

"' Na20 1,79 3,84 o 1,89 4,85 
"C ·;c K20 1,28 2,12 0,55 2,03 
·O 

P20s < 0,10 0,36 0,25 0,15 
P.F. 1,10 0,99 0,73 0,98 

:Total 97,05 97,78 97,60 98,88 

Q 0,00 0,00 13,18 0,00 

c 0,00 0,00 0,00 0,00 

;;;- OR 7,89 12,98 3,35 12.31 
..... AB 10,56 27,67 16.49 32,24 "' 
c AN 27,54 29,37 31.47 32.00 
:;; NE 2.48 2,84 0,00 4,67 

:.c MGDI 16,26 7,21 5,64 4,53 B 
:::> FEDI 10,28 3,15 3,11 0.75 J: 
.,;, 
Q) 

MT 5,30 5,74 6,02 4,89 

"' EN 0,00 0,00 10,ü4 0,00 
5: 
"- FS 0,00 0,00 6,35 0,00 
u 
<O FO 9,58 4,96 0,00 5,39 
§ FA 7,66 2.74 0,00 1,12 
o z IL 2,16 2.41 3,70 1,69 

HM 0,00 0,00 0,00 0,00 

AP 0,24 0,88 0,61 0,36 

Ag < 1 < 1 < 1 < 1 

8 30 16 22 46 

Ba 198 740 270 620 

Be <2 <2 <2 <2 

Cd < 20 < 20 < 20 < 20 

C e < 150 < 150 < 150 < 150 

Co 43 16 26 30 

C r 160 5 96 72 
Ê Cu 5 27 76 10 c. 
~ F 700 1080 740 550 
"' 
~ La 36 36 < 30 96 

;;; Li <50 <50 <50 <50 

B Mo <5 <5 <5 <5 
c 

Nb < 20 < 20 < 20 < 20 Q) 

E 
Ni 130 20 56 70 Q) 

w 
Pb 20 16 12 20 

Rb 54 68 63 91 

Sn <5 <5 <5 <5 

Sr 280 530 200 620 

v 220 196 260 240 

w < 300 < 300 < 300 < 300 
y 40 32 16 30 

Yb 4 2 1 3 

Zr 72 196 144 176 

Zn < 200 < 200 < 200 < 200 

e radiométricas com os litótipos do vale do Paraíba do Sul. Aos 
outros denominaram de Complexo Caraíba-Paramirim, corre
lacionável, grosso modo, à junção do Complexo Paramirim de 
Jardim de Sá et ali i (1976). com o Grupo, Complexo e Supergru
po Caraíba de diversos autores. Esta unidade foi considerada ar
queana, tendo sido no entanto retrabalhada no decorrer do Pro
tero;zóico Médio e Superior. 

Considerando-se a continuidade física e as similaridades li
tológicas, estruturais e radiométricas, utilizar-se-á no presente 
trabalho a denominação de Complexo Caraíba-Paramirim, 
consoante proposição de Lima et ali i (1981) no ãmbito da Folha 
SD.24 Salvador. 
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1185 

103.1 

60,60 

0,52 
15,02 

3,24 

2,84 

< 0,10 
3,91 

7,63 

4,62 
0,22 

0,20 

0.44 

99,24 

14,25 

0,00 

1,31 

39.49 
19,79 

0,00 
11,67 

1,89 

4,83 

4.42 
0,82 
0,00 

0,00 

0,99 
0,00 

0.47 

< 1 

22 
210 

<2 

< 20 
< 150 

26 
210 

32 
350 

42 

<50 
<5 

< 20 

98 
22 

18 

<5 
530 

176 

< 300 

15 
< 1 

68 
< 200 

1185 1185 1185 1132 1132 
116 130.1 132.1 138.1 139.1 

52,00 61,60 64,70 66,90 69,80 

51,11 0,69 0.42 0.40 0.41 
15,81 14.00 16,95 17.44 14,75 

3,98 3,14 2,87 1,64 2,63 

6,94 4,81 0.47 1,26 0,13 
0,27 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
4,09 3,60 1,72 0,88 0,61 

7,51 5,38 4,03 3,70 2.45 
3,30 3,10 5,32 5,29 3,70 

1,85 1,86 1,88 1,56 4.41 
0,21 < 0,10 0,13 0,13 0,10 

0,92 0,75 0,62 0,75 0,97 

97,99 99,04 99,11 99,95 99,96 

3,36 19,30 16,45 21,22 25,93 

0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 

11,25 11,16 11,26 9,27 26,28 

28.73 26.64 45,62 45,05 31,57 

23,53 19,08 17,04 17,61 10,70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,51 3,96 1,83 0,00 0,28 

4.49 2,02 0,00 0,00 0,00 

6,05 4,71 0,63 2.44 0,00 

7.46 7,26 3.49 2,20 1,39 

5,90 4,25 0,00 0.46 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,16 1,33 0,80 0,76 0,49 

0,00 0,00 2,53 0,00 2,70 
0,5, 0,23 0,31 0,31 0,23 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

46 30 16 30 16 

320 620 1000 650 880 

<2 <2 <2 <2 <2 

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

< 150 < 150 < 150 < 150 < 150 

10 24 12 6 5 
12 130 68 11 44 

8 <5 39 43 22 

600 575 560 450 335 

< 30 36 86 33 36 

<50 <50 <50 <50 <50 

<5 <5 <5 <5 <5 

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

<5 46 20 8 59 

20 28 14 26 23 

65 82 102 72 156 

<5 <5 <5 <5 <5 

400 770 900 845 330 

174 174 82 52 27 

< 300 < 300 < 300 < 300 < 300 

22 26 26 < 10 < 10 

3 1 2 < 1 <1 

52 190 220 100 170 

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 

Nos domínios da Folha SE.24 Rio Doce, essa unidade com
põe-se de biotita e/ou hornblenda gnaisses e gnaisses quart
w-feldspáticos com ou sem muscovita. anfibolitos e biotita xis
tos, dispostos em bandas deci a centimétricas, localmente mo
bili;zados, além de ocorrências restritas de quart;zitos e calcossili
catadas. 

1.2.1.2.2- Posição estratigráfica 

Consoante dados radiométricos, o Complexo Caraíba-Parami
rim é definido como uma unidade policíclica, cuja origem re-
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Fig. 1.7- Diagrama 113 Si02-(Ca0+Mg0)-(Na20+K,O) (Wahlstrom & Kim, 1959) 
para as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. Dados dos 
Grupos Paraíba do Sul, Serra dos Órgãos e Barbacena, segundo Oliveira (1980). 
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Fig. 1.8- Diagrama AI,03-CaO-(MgO + FeO) (Wahlstrom & Kim, \1959) para as rochas 
dos Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. Dados dos Grupos Paraíba 

do Sul, Serra dos Órgãos e Barbacena, segundo Oliveira (1980). 

o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 

+ o 

<P<P o 

+ 

+ o o • 
o o 

o 
o 

00 

o 

+ 

e 
o 

e 

o e 

O,lL--------r----T---~~-T-T-r~,--------r----r-----~ 

Grupo Porofbo do Sul 

+ Grupo Serro dos Órgãos 

o Grupo Barbacena 

e Complexo Juiz de Foro 

o Complexo Pocrone 

cP Gnaisse Piedade 

Fig. 1.9- Diagrama ferro total (como Fe20 3) versus Ti02 para as rochas dos Comple
xos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. Os dados dos Grupos Paraíba do Sul, 

Serra dos Órgãos e Barbacena são de Oliveira (1980). 

monta ao Arqueano, com retrabalhamentos nos Ciclos Transa
mazônico (ca 2.000 MA) e Brasiliano (ca 650 MA). constituindo o 
embasamento da porção setentrional da Folha SE.24 Rio Doce, 
podendo ser correlativa com o Complexo Pocrane, jacente na 
porção meridional. 

Mantém contato tectônico com o Complexo Paraíba do Sul, 
através de falha de orientação NO-SE, conforme se verifica na re
gião de Salto da Divisa. Ademais, constitui o embasamento dos 
metassedimentos do Grupo Macaúbas, jacentes sob a forma de 
ampla sinclinal com traços axiais de direção aproximadamente 
E-0, indicando uma discordância angular. Mostra-se também 
encoberto discordantemente pelos sedimentos horizontais do 
Grupo Barreiras . 

Intrusivas pertencentes ao Complexo Medina, com idades ao 
redor de 600 MA, secionam esta unidade e representam eventos 
termotectônicos sin a tarditectônicos relativos ao Ciclo Bra
siliano. 

A datação em rochas granitóides em zircão pelo método U
Pb, a oeste de Porto Seguro, com valores de cerca de 2.000 MA, 
atesta perfeitamente um importante episódio dinamotermal que 
afetou as rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, provavel
mente relacionado à fase principal de metamorfismo dos metas
sedimentos pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul. 

1.2. 1 .2.3- Distribuição na área 

O Complexo Caraíba-Paramirim mostra pequena distribuição 
geográfica na Folha SE.24 Rio Doce. Assoma no quadrante nor-
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Fig. 1.10- Diagrama ferro total (como Fe20 3) versus MgO para as rochas dos 
Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. Os dados dos Grupos Paraíba 

do Sul, Serra dos Orgãos e Barbacena são de Oliveira (1980). 

deste da Folha SE.24-V-B em uma faixa com direção noroes
te-sudeste desde Salto da Divisa (MG) até o rio Jequitinhonha, 
dispondo-se a partir daí recoberto pelos sedimentos terciários 
horizontalizados do Grupo Barreiras, para finalmente voltar a 
aflorar nas cercanias do rio Buranhém, localizado ao sul das pri
meiras exposições. Apresenta-se também como testemunho 
exumado entre os sedimentos do Grupo Barreiras, entre os rios 
Jequitinhonha e Buranhém. 

Os afloramentos mais típicos dessa unidade referem-se aos 
das regiões de Salto da Divisa e aos do norte e sul de ltagimirim. 
Na maioria dos cortes aparece uma sucessão monótona de gnais
ses bandados, com intercalações de anfibolitos, biotita xistos e 
quartzo-anfibólio xisto, compondo bandas deci a centimétricas, 
com a presença de mobilizados dispostos discordantemente 
com a foliação regional. Intercalados nesses gnaisses ocorrem 
quartzitos e calcossilicatadas sob a forma de lentes. 

Os gnaisses são bem foliados, com dobras anisópacas, do 
tipo similar, sendo petrograficamente classificados como biotita 
e/ou hornblenda gnaisses com ou sem muscovita e gnaisses 
quartzo-feldspáticos. As dobras são desenhadas por leitos biotí
ticos e quartzo-feldspáticos, com foliação plano-axial. Este ban
deamento parece evidenciar pretérito acamamento, haja vista a 
disposição regular das litologias por grandes distâncias, além 
de contraste litológico observado, com espessura uniforme, su
gerindo dobramentos apertados do tipo isocfinal. 

Nas regiões de Salto da Divisa e norte de ltagimirim, obser
va-se uma forte foliação de transposição com orientação NO-SE, 
tendo em vista a existência de dobras intrafoliais disruptas com 
ápices espessados, sugerindo a atuação de um evento dinâmico 
nessas rochas. Salienta-se ainda a presença de corpos anfibolíti
cos boudinados, revelando a ocorrência de antigos corpos bási
cos intrusivos. 
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Fig. 1.11 -Diagrama AFM (porcentagem em peso dos óxidos) para as rochas dos 
Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. A linha tracejada separa os 
campos toleíticos, acima, e calcoalcalino, abaixo (segundo lrvine & Baragar, 
1971). Dados dos Grupos Paraíba do Sul, Serra dos Órgãos e Barbacena segundo 

Oliveira (1980). 

Mobilizados de coloração rósea e cinza cortam esses litóti
pos, tanto concordante como discordantemente com caracterís
ticas intrusivas, indicando sua colocação posterior. 

Lentes de calcossilicatadas ocorrem geralmente boudinadas 
e apresentam, quase sempre, coloração esverdeada e granula
ção média. 

Rochas quartzíticas foram cartografadas ao sul do rio Jequiti- · 
nhonha, no quadrante nordeste da Folha Slõ.24-V-B, vindo reco
bertas na porção mais meridional pelos sedimentos"terciários 
do Grupo Barreiras. Possuem coloração creme, granulação mé
dia e textura sacaroidal, mostram-se bastante recristalizadas e 
contêm quantidades subordinadas de sericita e opacos. 

1.2. 1 .2.4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos desta unidade foram amplamente 
discutidos por Lima et alii (1981) e Fernandes et ali i (1982) nas re
giões referentes às Folhas SD.24 Salvador e SD.23 Brasília, res
pectivamente. Em resumo, constitui. uma unidade complexa, 
polimetamórfica e policíclica, apresentando heranças arquea
nas (ca 3.000 MA). formações e/ou retrabalhamentos no Ciclo 
Jequié (ca 2.600 MA) e Ciclo Transamazônico (ca 1.900 MA). ida
des isocrônicas pós-transamazônicas (ca 1.700 MA) e aqueci
mentos generalizados no Ciclo Brasiliano. 

Os únicos dados isotópicos disponíveis para esta unidade na 
Folha SE.24 Rio Doce referem-se ao granitóide (JD-233). locali
zado a oeste de Porto Seguro, onde Delhall e Demaiffe (informa
ção escrita) realizaram neste afloramento determinações U-Pb 
em duas frações de zircão. Estes dados alinharam-se em um Dia
grama Concórdia, interceptando a curva na idade de 2.000 MA, 
refletindo a formação dessas rochas no Ciclo Transamazônico. 
Interessante é que a mesma amostra datada pelo método Rb-Sr, 
em rocha total, mostrou-se parcialmente rejuvenescida acu
sando uma idade convencional de cerca de 900 MA (Tab. 1.1V), 
para uma relação inicial assumida de 0,705. 



TABELA 1JV . 
o t · ações Rb Sr R T para as rochas gnâissicas da porção oriental da Folha SE.24 Ato Doce 1 ·c rb P Complexos Parafba do Su e ara a arammm. e ermtn ... 

N.0 de Rb Sr Rbs71Sr86 s,S7/Sr86 Idade Rei. N.0 de N.0 de Rocha (ppm) (ppm) (MAl ordem laborat. campo 

25{PS) 175 CASC-A Gnais. kinz. 212,0 36,8 16,91 0,8490 597* 
25 (PS) 175 CASC-B 137,0 144,1 2,76 0,7460 1.037* 
10 (PS) 173 EU-41.8 " 88,3 30,6 8,42 0,7890 699* 
10 (PS) 173 EU-41.C " 92,6 83,0 3,25 o,757e 1.119* 

88,5 5,23 0,7590 724* " 158,9 36 {PS) - NV-1.8 
26 {PS) 176 PRA-165.A " 158,3 66,2 6,97 0,7820 773* 
26 (PS) 176 PRA-165.8 " 128,5 111,5 3,35 0,7460 857* 

0,7680 843* " 188,3 104,9 5,23 4(PS) - SD-41.A 
24(PS) 3527 JD-235 .. 215,2 119.1 5,26 0,7650 799* 
13 (CP} 3526 JD-233 Granitóide 148,7 69,8 6,22 0,7903 959 ± 39 
11 (PS) 3682 JD-234 Gnais. kinz'. 119,1 88,0 3,94 0,7509 817* 
37 (PS) 5756 RN-MI-JM·VV 145.2 Granitóide 196,4 235,6 2,42 0,7314 765** N.T. 
37 {PS) 5757 " 145.3 244,4 221,2 3,21 0,7356 669** N.T. 
37 (PS) 5758 .. 145.4 .. 94,8 192,2 1,43 0,7239 925** N.T. 
37 (PS) 5759 .. 145.5 .. 247,9 248,9 2,89 0,7349 725 .. N.T. 

3 (PS) 5846 .. 122.3 Gnaisse 127,3 311,0 1,19 0,7179 762*-lf--lf N.T. 
3 (PS) 5761 .. 122.4 .. 218,1 286,0 2.21 0,7273 707***" N.T. 
3 IPSl 5762 .. 122.5 .. 177,2 282,1 1,82 0,7241 736*** N.T. 
3 (PS) 5763 .. 122.6 .. 141,2 289,9 1,41 0,7209 789*** N.T. 

• lsócrona com t ~ 600 MA {R. L = 0,7230). •• lsócrona com t 507 MA (R.I. = 0,7137). ••• lsócrona com t ~ 630 MA (R.I. ~ 0,708) 
PS- Complexo Paraíba do Sul e CP- Complexo Caraíba-Paramirim 
N.T.- Neste Trabalho 

1.2.1.3- Complexo Pocrane 

1.2.1.3.1 Generalidades 

Fontes et alii (1978) denominaram os litótipos da porção 
oeste-sudoeste da Folha SE.24 Rio Doce de Complexo 
Gnáissico-Migmatítico, correlacionável à Associaç~o ~arbac~na 
e aos gnaisses charnockíticos atribuídos à Assoc1açao Para1ba 
do Sul, do Projeto Paraíba do Sul (Convêni~ DNP~/CPRM), de 
Brandalise, Ribeiro e Ferrari (1976), sendo a litolog1a fundamen
tal, de origem metassedimentar, um biotita gnaisse bandado, lo
calmente migmatítico com intercalações diversas ?e x1stos, 
quartzitos e anfibolitos, posicionados no Pré-Cambnano. Esta 
mesma região foi anteriormente incluída por Costa (1_9~8) no 
Grupo Paraíba, quando da apresentação do Mapa Geolog1co do 
Estado de Minas Gerais. 

Silva et alii (1978), no mapeamento ao milionésimo_p~~a o 
PCGBM do DNPM, interpretaram-na como pertencent~ as Ro
chas da Associação Charnockítica", compostas ?e gnatsses ~a
tazanais e mesozonais eom migmatitos subordinados, relaciO
nadas ao Pré-Cambriano Médio. 

Os trabalhos de campo executados pelo RADAMBRASIL 
comprovaram a presença de rochas gnáissico-migmatíticas, com 
estilos estruturais distintos daquelas que assomam a oeste de 
Governador Valadares, aqui denominadas de Gnaisse Piedade, 
com associações litológicas bem características, consoante da
dos petrográficos. Deste modo, é perfeitamente lícito individua
lizar-se no presente mapeamento a porção oeste-sudoeste da 
Folha SE.24 Rio Doce em duas unidades. A primeira, situada no 
quadrante oeste, será denominada de Gnaisse Piedad_~· e~ vista 
de constituir-se em um tectonito, enquanto para a reg1ao Situada 
no sudoeste propõe-se a denominação de Complexo Pocrane. 

A denominação Pocrane advém de um município do Estado 
de Minas Gerais, situado no quadrante da Folha SE.24 Rio Doce, 
pertencente à região do vale do rio Doce, no leste do Estado de 
Minas Gerais. 

O Complexo Pocrane, aqui definido, constitui-se de biotita 
e/ou hornblenda gnaisses bem foliados, com ou sem granada, 
localmente com a presença de mobilizados migmatíticos; meta
texitos com paleossoma de anfibolitos, ~io_tita e/ou ho~nb!e.nda 
gnaisses; ortognaisses de compos1çao granodiOrlttc~
tonalítica, gnaisse quartzo-feldspáticos em intercalações cent1 a 
decimétricas, compondo estruturas dobradas anisópac~s; or
tognaisses de composição granodiorítica a tonalítica; e x1stos e 
quartzitos em quantidades subordinadas. . 

As informações de campo evidenciam para esta ~m1dade ~ 
presença tanto de rochas ortoderivadas como tambem de on
gem sedimentar pretéritas. 

Com base em dados estruturais, relações de campo com o 
Complexo Juiz de Fora e associações litológicas, admite-se para 
esta unidade uma idade arqueana, compondo com o co~plexo 

retrocitado os chamados "terrenos de alto grau" exaustiva
mente descritos nos Escudos Báltico, Canadense, Au~tral;a~o e 
Africano dentre outros. No entanto, os dados rad10metncos 
disponív~is referem-se ao Ciclo Transamazõnico com retraba
lhamento no Ciclo Brasiliano. 

1.2.1.3.2- Posição estratigráfica 

Apesar dos dados radiométricos indic~~em idades relacionadas 
ao Proterozóico Superior (Ciclo Brasiliano) para o Complexo 
Pocrane (ca 600 MA) as relações iniciais elevadas (R.I. = 0,709) 
denotam uma vida crustal anterior, provavelmente ligada ao 
Ciclo Transamazônico (ca 2.200 MA e R.l. = 0,709), uma vez qu~ 
importante episódio deste ciclo afetou as unidades litoestrate
gráficas circunjacentes (região de Carangola-MG). 

Os dados estruturais indicam pelo menos três fases de defor
mação para esta unidade, inclusive com. a presenç.a de figuras de 
interferência tipo 3 (Ramsay, 1967). Alem do ma1s, o~ c?n!at~s 
gradativos com o Complex~ J_uiz de For_a ~ ~ grande ~~~1dencea 
de ortognaisses de compostçao granod10nt1ca a tonahttca com 
encraves básicos parecem sugerir uma origem arqu~ana para 
esta unidade a qual juntamente com o Complexo JUiz de Fora 
comporiam os chamados "terrenos de alto grau", bastante co
muns em regiões arqueanas de outras partes d? mundo. C?~re
laciona-se esta unidade com o Complexo Cara1ba-Parammm, 
disposto na porção setentrional desta Folha. 

Em que pese tais considerações, o que existe _de conc~~to 
para esta unidade é o intenso retrabalhamento no C!clo Brastl~a
no, ao redor de 600 MA, com a colocação de plutonttos ass?c•a
dos às Suítes Intrusivas Galiléia e Aimorés e o metamorfismo 
regional, na fácies anfibolito, dos Grupos São Tom~ e Cren~g~e. 

Os contatos desta unidade com as Suítes lntrus1vas Galtleta e 
Aimorés são francamente intrusivos, em parte concordantes e 
às vezes discordantes, enquanto que com os Grupos São Tomé e 
Crenaque são estruturalmente concordantes, em vista da atua
ção do evento responsável pelo metamorfismo e deformação.de 
ambas as unidades ter parcialmente provocado esta consonan
cia estrutural, embora o Complexo Pocrane evidencie U':f1 nú
mero maior de fases de deformação que os referenciados 
grupos. . _ _ 

Os limites com o Complexo Para1ba do Sul nao sao bem 
claros, admitindo-se que os mesmos sejam gradativos, havendo 
por outro lado concordância na parte estrutur~l. Isso se deve, em 
parte, ao caráter poliçíclico de ambas as umdades, expostas ~ 
atuação de eventos similares em épocas concernentes aos Ct
clos Transamazônico e Brasiliano. 

1.2.1.3.3- Distribuição na área 

O Complexo Pocrane possui distribuição geográfica pouco si_g
nificativa na Folha SE.24 Rio Doce. Assoma apenas na porçao 
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centro ocidental da Folha SE.24-Y-C, envolvendo as cidades de 
Pocrane, Alvarenga, Mutum, lpanema e ltanhomi, dentre outras. 

Dispõe-se aí de forma contínua, mantendo contato com 
várias unidades, tendo como limites oeste e leste litótipos dos 
Complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, respectivamente. 

Representa-se por metatexitos bem foliados com dobras ani
sópacas e ortognaisses de composição granodiorítica e tonalí
tica, com frações minoritárias de xistos e quartzitos. 

Constitui-se também de gnaisses bandados, com bandas 
centimétricas a decimétricas com grande continuidade lateral, 
mesocráticas a leucocráticas com intercalações rítmicas de ban
das melanocráticas. As primeiras são constituídas por biotita 
gnaisse fino, milimetricamente bandado e leitos graníticos 
gnáissicos finos a grosseiros, por vezes com estruturas oftalmí
ticas, muitas vezes estiradas e rotacionadas. Nos leitos escuros 
predominam a biotita e a hornblenda bem lineadas, com estru
tura gnáissica conferida por níveis félsicos subordinados. Anfi
bolitos geralmente ocorrem boudinados ou com estruturas do 
tipo pinch and swell, podendo atingir até 2 m de espessura. 
Intercalam-se também rochas ultrabásicas xistificadas. 

Em algumas exposições, como por exemplo nas cercanias da 
antiga mina de ouro de Cuieté Velho, existe uma dominância de 
rochas anfibolíticas, com intercalações de rochas quartzo
feldspáticas, evidenciando dobras similares de amplitude deci
métrica a centimétrica. Secundariamente ocorrem xistos gnais
sóides ricos em granada e biotita gnaisses. 

Ao sul de Tabajaras, biotita-hornblenda gnaisses encontram
se migmatizados pela injeção de lentes de rocha,granitóide gros
seira, de provável composição granodiorítica. Aqueles se inter
calam leitos de biotita gnaisses listrados, de tonalidade escura. 
Restos de corpos básicos estão representados por corpos ovói
des e lenticulares, envolvidos por material neossomático, à se
melhança de uma estrutura do tipo schol/en. Deste modo, verifi
ca-se a existência de metatexitos sendo truncados por mobiliza
dos mais jovens, denotando uma remigmatização do conjunto, 
corroborado por foliação do tipo plano-axial (Fig. 1.12). A folia
ção mais antiga é perfeitamente observada nas zonas intermi
crolithon. 

Semelhantes relações foram observadas em outros aflora
mentos, em especial naqueles situados na rodovia Alvarenga
Cuieté Velho, onde leitos centimétricos escuros, constituídos 
predominantemente por biotita e anfibólio com aspecto xistoso, 
intercalam-se com leitos de rochas gnáissicas quartzo
feldspáticas, de granulação fina a grossa, além de anfibolitos. 
Mostram dobras do tipo isoclinal com a foliação plano-axial 
truncando a mais antiga. 

Ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica cons
tituem litótipos de boa expressão geográfica no âmbito do Com
plexo Pocrane. São representados por gnaisses de coloração 
cinza, granulação média, com bandeamento milimétrico des
contínuo, simbolizado principalmente pela hornblenda e biotita, 
além de porfiroblastos de feldspato cinza, estirados. Estas fei-

Fig. 1.12-Complexo Pocrane- Gnaisses metatexíticos dobrados. Sul de Tabajaras. 
Folha SE.24-Y-C. 
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ções sugerem um processo de gnaissificação de rochas ígneas 
porfiróides de composição ácida a intermediária. Mobilizados 
essencialmente quartzo-feldspáticos com possança, amiúde, 
centimétrica, ocorrem no seio desses ortognaisses, os quais 
mostram-se dispostos concordantemente com a toliação regio
nal, inclusive mostrando figuras de interferência, a exemplo do 
que ocorre numa pedreira nas imediações de lpanema (MG). 

Nas proximidades de lmbé, afloram ortognaisses de compo
sição granodiorítica, com encraves e feições anatexíticas. Em 
algumas exposições mostram-se bem bandados, com uandas 
centimétricas passando para rochas pouco gnaissificadas, onde 
se tornam mais evidentes as feições ortoderivadas. 

Na rodovia Alvarenga-Cuieté Velho afloram ortognaisses 
cinza, de granulação média, bem foliados, com abundantes cor
pos fusiformes de coloração cinza-escuro, tratando-se provavel
mente, de autólitos deformados. Dignos de menção são os leitos 
de granulação mais grosseira e de composição granodiorítica, 
pouco deformados, representando talvez injeções posteriores 
relacionadas à Suíte Intrusiva Galiléia. 

Diques básicos, alguns já anfibolitizados e dobrados, de pos
sança decimétrica, ocorrem cortando esses ortognaisses, con
forme se verifica numa pedreira em lpanema (MG). 

Tendo em vista o bandamento marcante observado em al
guns afloramentos do Complexo Pocrane, pode-se admitir a 
presença de feições que se assemelham ao Gnaisse Piedade. No 
entanto, os mergulhos são médios a fortes, contrapondo com os 
desta unidade que são fracos e suborizontais. Além do mais, o 
bandamento do Complexo Pocrane é produto de diferenciação 
metamórfica, envolvendo processos parciais de anatexia, po
dendo estar relacionado ao pretérito acamaménto sedimentar, 
porém nunca de caráter tectônico como ocorre com o Gnaisse 
Piedade. 

1.2.1.3.4 - Geocronologia 

Muitas foram as tentativas de datações geocronológicas desta 
unidade, porém a grande homogeneidade e as baixas relações 
restringiram essas determinações. 

Foram efetuadas três análises isotópicas, duas referentes ao 
afloramento VV-MI-OS-132.1, correspondente a uma pedreira 
próxima a lpanema, e a outra VV-MI-OS-103.1, localizada ao 
norte de Alvarenga (Tab. 1.V). Num diagrama isocrônico (Fig. 
1.13}, os dois primeiros dados alinharam-se segundo a idade de 
600 MA, com uma relação inicial de aproximadamente 0,708, 
caracterizando o retrabalhamento dessas rochas no Ciclo Bra
siliano. O outro ponto analítico posicionou-se acima dessa re
ta, podendo representar porções mais antigas que não foram 
completamente rejuvenescidas ou mesmo porções "brasilia
nas" com elevada razão inicial. 

Quatro outras determinações incluídas propositalmente 
neste diagrama, devido à proximidade física com o afloramento 
VV-MI-OS-1 03.1 e a direções estruturais concordantes, referem
se a rochas dioríticas deformadas (VV-Ml-OS-1 00.2) e a encraves 
(autólitos) observados neste conjunto (VV-MI-OS-100.1 ), aflo
rantes também a norte de Alvarenga. 

Apesar desses dados apresentarem-se relativamente disper
sos, observa-se um alinhamento médio, com idades de 600 MA, 
para uma relação inicial de 0,709, concordante com os dados 
obtidos para as rochas gnáissicas da amostra VV-MI-OS-132. 

Isto vem demonstrar que a influência do Ciclo Brasiliano 
nesta região foi marcante e que as relações iniciais relativa
mente elevadas revelam o retrabalhamento de rochas preexis
tentes. Tal assertiva encontra re~paldo mais ao sul, nos arre
dores de Carangola (MGJ, Folha SF.23 Rio de Janeiro, onde 
rochas gnáissicas, leptiníticas e granulíticas desta unidade e do 
Complexo Juiz de Fora denotam rejuvenescimentos "transama
zônico" (ca 2.200 MA e R.L 0,709) e "brasilianos" (600 MA e R.l. 
= 0,710). lsócronas Rb-Sr em minerais {biotita, K-feldspato e 
plagioclásio) foram elaboradas e o alinhamento observado é 
próximo de 500 MA, caracterizando a época referente ao resfria
mento desta unidade. 
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Fig. 1.13- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas gnáissico-migmatíticas ao sul de Conselheiro Pena (Complexo Pocrane). 

1.2.1.3.5- Petrografia 

A) Biotita hornblenda gnaisses 

Gnaisses a biotita e hornblenda constituem a litologia mais 
abundante nesta unidade litoestratigráfica. Um aleitamento já 
observado em afloramento ou amostra de mão é caracterizado 
por diversas combinações de biotita e hornblenda, minerais que 
são acompanhados por plagioclásio, quartzo e acessórios 
(exemplos dados pelas amostras 1185/103.1, 1185/116 e 1185/ 
130.1 ). Biotita e hornblenda podem chegar a totalizar uns 30% do 
volume de cada leito, dominando, em geral, a hornblenda. En
tretanto, há leitos onde a biotita é o mineral máfico predomi
nante. Além desse tipo de estrutura, em algumas amostras ocor
re segregação em leitos claros e escuros, constituídos respecti
vamente por minerais félsicos, feldspatos mais quartzo, e máfi
cos, biotita e hornblenda, podendo-se falar de gnaisses banda-
dos (Loczy & Ladeira, 1976 e outros). · 

A biotita e a hornblenda se arranjam em orientação dimen
sional, de modo que definem uma foliação paralela ao citado 
aleitamento. Os contatos entre os minerais podem ser retos a 
ligeiramente curvados, denotando equilíbrio, exemplificado 
pela amostra 1185/130.1, ou retos com a interveniência da bio
tita. Nas amostras 1185/116 e 1185/130.1, a textura tem aspecto 
granoblástico, sendo fina sua granulação. Esses elementos tex
turais sugerem que essas rochas foram metamorfizadas e que 
alcançaram equilíbrio com as condições físicas do evento meta
mórfico. 

Adicionalmente aos tipos aleitados e bandados, mas de 
amostragem mais restrita, ocorrem rochas homogêneas e algo 
foliadas. Exemplo com foliação cataclástica e composição diorí
tica, apresentando índice de cor de 40, é a amostra 1185/100.2. É 
notável por possuir encrave de rocha gnáissica de composição 
tonalítica. Outro exemplo de composição diorítica provém de 
uma pedreira situada na cidade de lpanema (MG). Trata-se de 
rocha isotrópica que apresenta áreas empobrecidas em biotita 
quando observada ao microscópio (compostas por plagioclásio 
e quartzo). que parecem representar pretéritos megacristais. 
Um outro exemplo difere dos anteriores por exibir composição 
granítica: trata-se de tipo pobre em máficos (ocorre anfibólio 
fortemente pleocróico, 2Va. = 25° a inferior; ferro-hastingsita?). 
com microclina perfeitamente reticulada e não pertítica. 

Os termos heterogêneos (gnaisses aleitados) apresentam 
como minerais essenciais plagioclásio, hornblenda, biotita e 
quartzo. Aos leitos mais pobres em máficos pode-se atribuir 
composição tonalítica a quartzo-diorítica. O par hornblenda
plagioclásio, em suposto equilíbrio termodinâmico, haja vista a 

presença de contatos retos entre esses minerais (plagioclásio 
com An35 ). sugere que as rochas alcançaram condições P e T da 
fácies anfibolito (Turner, 1981). Os acessórios são titanita, opa
cos, apatita, epídoto-zoisita e clinopiroxênio (mineral raro, 
amostra 1185/130.1 ). 

O plagioclásio ocorre em grãos submilimétricos que entram 
em contato com hornblenda, biotita etc., por vezes de aparência 
poligonal, macias de albita e/ou periclina e estrutura zonar di
fusa (amostra 1185/116). A composição é andesínica (An35 e 
An4s• respectivamente, nas amostras 1185/130.1 e 1185/116). 

A hornblenda ocorre em cristais submilimétricos, anédricos 
ou subédricos, tanto em seções longitudinais como transver
sais. Exibe raras inclusões de quartzo globular, titanita etc. Seu 
pleocroísmo forte: a. = amarelado, f3 = oliva carregado e -y = 
verde (quase oliva) é biaxial com 2Va. = 75o a maior. 

A biotita apresenta palhetas orientadas, tendo maior absor
ção pardo-avermelhada. 

O quartzo mostra-se em contato com os minerais acima ou 
ainda como inclusões no plagioclásio ou hornblenda etc., po
dendo exibir extinção ondulante. 

Os minerais acessórios geralmente ocorrem como inclusões. 
Dentre os opacos ocorrem mais comumente tipos globulares ou 
laminares como na amostra 1185/130.1. 

B) Xistos a anfibólio 

São duas amostras, de referência 1185/103.2 e 1 03.3, que foram 
coletadas no mesmo afloramento e em associação com gnaisses 
bandados. A foliação é gerada pela orientação dimensional de 
prismas de hornblenda ou actinolita e de modo secundário por 
outros minerais, como clorita, agregados de plagioclásio e 
quartzo etc. 

Diferindo mineralogicamente, essas amostras também di
ferem na textura. A primeira é composta por 75-80% de horn
blenda de forma prismática, entremeada por cristais de plagio
clásio, titanita, epídoto-zoisjta etc. Os prismas atingem de 0,8 a 
1.7 mm de comprimento. Areas de coloração clara em nicóis 
paralelos são compostas por plagioclásio e quartzo que se arran
jam em mosaico. Tem-se a impressão que epídoto-zoisita asso
cia-se preferencialmente a essas áreas, enquanto a titanita, às 
margens da hornblenda. A segunda amostra possui textura sim
ples, desenhada por prismas de actinolita e tremolita (75-80% da 
rocha), orientados dimensional mente juntamente com palhetas 
de clorita. A granulação média é submilimétrica. 

Trata-se, conforme se infere da mineralogia citada anterior
mente, de rochas com composição básica a ultrabásica que 
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foram submetidas a processos metamórficos. A associação mi
neralógica da amostra ultrabásica (1185/1 03.3) é deveras in
teressante. A actinolita verde-pálido ou termotransicional para 
hornblenda está associada com anfibólio incolor, cujas proprie
dades parecem corresponder a tremolita, embora não se tenha 
certeza. Ocorre tanto em cristais homogêneos de coloração ver
de-pálida, como referido, e pleocróicos, como em cristais he
terogêneos que, ademais da parte verde-pálida, também pos
suem parte incolor. O exame da parte de coloração verde-pálida 
desses cristais heterogêneos com objetiva de X 40 mostra a 
existência de finas lamelas incolores exsolvidas de natureza 
desconhecida. Xistos muito parecidos ocorrem na falda norte de 
Jacuí (região meridional de Minas Gerais), tendo sido descritos 
por Choudhuri (1980). que concluiu terem: a) cristais isolados de 
anfibólio incolor que correspondem a antofilita (ocorrem subor
dinadamente à actinolita, como aqui) e b) as la melas exsolvidas 
da actinolita têm composição cummingtonítica. Para os mesmos 
foi admitido metaformismo pelo menos na parte inferior da 
fácies anfibolito. 

1.2.1.3.6- Petrogênese e petroquímica 

Tanto os gnaisses aleitados bandados como os tipos homogê
neos foram submetidos a análises químicas. Ao todo são cinco 
análises químicas do Complexo Pocrane, cujos resultados em 
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Fig. 1.14- Diagrama Ba versus Sr (O'Nions & Pankhurst, 1978) para rochas dos 
Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse Piedade. 
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elementos maiores, menores e traços, ao lado das composições 
normativas, estão expostos na Tabela 1.111. Foram procurados no 
estudo do comportamento químico dessas rochas levantar seus 
aspectos petrogenéticos, características químicas e, consi
derando sua semelhança com os terrenos gnáissicos de alto 
grau do Arqueano, a similaridade química entre esses tipos 
litológicos. 

Visando à parte petrogenética, foram utilizados os mesmos 
diagramas anteriormente utilizados no estudo das rochas do 
Complexo Juiz de Fora (diagramas triangulares inter
relacionando elementos maiores e menores e diagramas de 
variação, tendo Fe20 3 total como índice de variação (Figs. 1.7, 
1.8, 1.9 e 1.10) e adicionalmente diagramas Ba-Sr e Rb-K (Figs. 
1.14 e 1.15). Nos diagramas triangulares, os gnaisses aleitados e 
bandados podem seguir o trend das rochas ígneas (rigida
mente, no caso do diagrama CaO + MgO - 1/3 Si02 - Na20 + 
K20). enquanto os gnaisses homogêneos afastam-se do mesmo. 
Nos diagramas tendo o Fe20 3 total como abscissa não há boa 
correlação. 

Quanto à classificação petroquímica, essa unidade exibe, à 
semelhança de outros terrenos arqueanos, afinidades calcoal
calinas (Fig. 1.11, diagrama AFM). Os termos aleitados e banda
dos exibem teores de K20 entre 0,22 e 1,86%, tendo assim valo
res inferiores aos registrados para os gnaisses Uivak (de colora
ção cinza, do Arqueano do Labrador-1,16-3,92%). Os teores de 
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Fig. 1.15- Diagrama Rb versus K (O'Nions & Pankhurst, 1978) para as rochas dos 
Complexos Juiz de Fora e Pocrane, e Gnaisse PiedadA. 



Rb variam de 18 a 82 ppm, compatíveis com aqueles da suíte 
trondhjemito-granodiorito do "northeastern Minnesota" (7,8-
75,9 ppm). mas inferiores aos encontrados nos gnaisses Uivak 
(70-145 ppm). Ba varia de 210 a 620 ppm (amostras 1185/103.1 e 
1185/130.1, respectivamente). compatível com a média dos 
gnaisses Uívak (263 ppm) e com o valor médio da crosta conti
nental (425 ppm) (os dados dos gnaisses Uívak segundo Bridg
water & Collerson, 1976). Por fim, observa-se que os gnaisses 
homogêneos exibem K20, Rb e Ba em valores superiores aos 
encontrados para os gnaisses aleitados. 

Plotando-se os valores de Sr versus Ba e Rb versus K (con
forme procedimento de O'Nions & Pankhurst. 1978). observa-se 
que tanto os gnaisses aleitados como os homogêneos caem no 
chamado grupo tonalitico (~ 300 ppm de Sr e Sr/Ba > 0,5). O 
agrupamento dos dados do presente trabalho com o grupo to· 
nalítico permite supor, em consonância com os estudos dos 
padrões de terras-raras desenvolvidas pelos citados autores e 
outros, para os gnaísses do Complexo Pocrane, uma origem 
inicial magmática, com envolvimento de fonte de composição 
basáltica, seja por cristalização fracionada, seja por fusão parcial 
(quartzo eclogito ou granada anfíbolito). Adicionalmente deve
se admitir sobre essas rochas a atuação de um metamorfismo 
regional que atingiu temperaturas relativamente altas, de modo 
a proporcionar recristalização e ajustamento às condições da 
fácies anfibolito. 

1.2.1.4- Gnaisse Piedade 

1.2.1.4.1 -Generalidades 

H. Ebert, R. Helmbold e PROSPEC S.A. na apresentação do 
"Mapa Geológico Preliminar da Parte Sul do Estado de Minas 
Gerais" dividiram a Série Barbacena de Barbosa (1954), de idade 
arqueana, em várias fácies, dentre as quais destacam-se os 
"Gnaisses de Piedade e da Mantiqueira". A denominação Pie
dade é devida a estes tectonitos situarem-se nos domínios do 
município de Piedade de Minas, no Estado de Minas Gerais. 
Cumpre ressaltar que as referidas fácies não foram individuali
zadas no citado mapa. 

Uma descrição mais pormenorizada desse tectonito foi efe
tuada por Coutinho (1968), que descreveu os gnaisses de Pie
dade nas zonas de contato com o gnaisse alcalino da serra do 
Matola, caracterizando-o como um gnaisse biotítico, heterogê
neo, de granulação fina a média, leuco a mesocrático, indicativo 
de formação a partir de grauvacas, mais antigo que o gnaisse 
alcalino de Matola e mais novo que os gnaisses charnockíticos 
das áreas adjacentes. 

Os trabalhos de campo desenvolvidos pelo Projeto 
RADAMBRASIL, nas Folhas SF.23 Rio de Janeiro e SE.23 Belo 
Horizonte, confirmaram a existência desses litótipos, como tam
bém seu prolongamento para norte até os domínios da Folha 
SE.24 Rio Doce. Expõem-se em uma faixa submeridiana, com 
largura de dezenas de quilômetros, adentrando no âmbito da 
Folha SE.24 Rio Doce, na região de Governador Valadares. 

Ponderando-se a continuidade física, confirmada através de 
verificações no terreno, além de caracteres estruturais, associa
ção litológica e idades radiométricas similares, propõe-se deno
minar esses tectonitos de Gnaisse Piedade. Com efeito, estes 
tectonitos, em verdade, não têm conotações estratigráficas, cor
respondendo a uma unidade litoestrutural, daí a utilização do 
termo gnaisse, no presente relatório. 

Fontes et alíí (1978) incluíram a aludida região no seu Com
plexo Gnáissico-Mígmatítíco, cujos litótipos mais importantes 
são gnaisses bandados, localmente migmatíticos, além de xis
tos e quartzitos, imputados por esses autores como de origem 
sedimentar. Por outro lado, Silva et alíi (1978) cartografaram 
nesta região gnaisses diversos, anfibolítos, charnockitos e már
mores, posicionados no Arqueano. Entretanto, Costa ( 1978) con
siderou esta porção como pertencente ao Grupo Paraíba, de 
idade pré-cambríana. 

O Gnaisse Piedade constituí-se de rochas bem foliadas, em 
vista do bandeamento gnáissico marcante, dispostos em ban
das máficas e félsicas, com espessura deci a centímétríca. N'a 
parte máfíca ocorrem biotíta e/ou hornblenda gnaisses com ou 
sem granada, anfibolitos e protomilonitos de composição to-

nalítica. A porção félsica é retratada por gnaisses quartzo
feldspáticos de composição granítica a granodiorítica. ocor
rendo eventualmente intercalações de mármores, calcossilica
tadas e quartzitos. 

Admite-se que a origem desta unidade esteja vinculada a 
movimentos compressionais de baixo ângulo, responsáveis 
pela formação de dobras isoclinais, qua atuando nas rochas 
preexistentes - provavelmente arqueanas - originaram o 
Gnaisse Piedade. 

Deste modo, esta unidade litoestrutural relaciona-se a um 
cinturão móvel de idade transamazônica, com orientação meri
diana a submeridiana, que afetou esta porção da Folha SE.24 Rio 
Doce, com grande representatividade nas Folhas SE.23 Belo 
Horizonte, SF.23 Rio de Janeiro e SF.24 Vitória. 

1.2.1.4.2 - Posição estratigráfica 

Admite-se que o Gnaisse Piedade seja o resultado da intensa 
transposição que afetou rochas preexistentes, provavelmente 
de terrenos arqueanos. Estes são bem representados nas Folhas 
SE.23 Belo Horizonte e SF.23 Rio de Janeiro, correspondendo 
<Jm parte ao que Barbosa (1954) denominou de Série Barbacena. 
E possível que nas zonas de contato com o Complexo Juiz de 
Fora exista a participação dessa unidade, uma vez que a mesma 
foi atingida pela transposição que deu origem ao Gnaisse Pie
dade. 

Outra questão a ser especulada diz respeito à idade desse 
evento tectônico. Conforme dados radiométricos disponíveis, é 
lícito afirmar que esta transposição tenha ocorrido em torno de 
2.200 MA. No entanto, são necessárias mais determinações iso
tópicas, para confirmação desta conjectura. 

A presença de núcleos antigos, confirmados pela radiome
tria, corroboram a hipótese de uma origem a partir de rochas 
arqueanas. 

Outro parâmetro que deve ser considerado, conforme dados 
obtidos no terreno e ratificados através de datações isotópicas, é 
com relação à presença de uma foliação meridiana com mergu
lhos verticais, que corta a foliação do Gnaisse Piedade. Este 
evento deve estar relacionado ao Ciclo Brasiliano (ca 600 MAl. 
tendo inclusive afetado unidades mais novas que o Gnaisse 
Piedade, como o Grupo Macaúbas, o Complexo Paraíba do Sul, a 
Suíte Intrusiva Galiléia e o Complexo Medina. 

As relações de contato desta unidade com as unidades mais 
velhas são essencialmente tectônicas, a exemplo do que ocorre 
com o Complexo Juiz de Fora. Com as demais é do tipo discor
dância angular, já bastante mascaradas pela atuação do Ciclo 
Brasiliano. 

1.2.1.4.3- Distribuição na área 

Esta unidade assoma apenas na porção ocidental da Folha SE.24 
Rio Doce, mais especificamente em uma faixa de orientação 
meridiana, desde a região de Governador Valadares até Guara· 
ta ia, no quadrante sudoeste da Folha SE.24-Y-A, quando é reco
berto discordantemente pelos metassedimentos do Grupo Ma" 
caúbas, voltando a afl.orar a oeste de Poté, na Folha SE.24-V-C. 
Nesta região é encoberta ao norte pelos metassedimentos da 
Formação Carbonita (Grupo Macaúbas) e a leste está em contato 
com os plutonitos do Complexo Medina. 

O Gnaisse Piedade tem como característica principal a pre
sença de rochas bandadas, em sua maioria descontínuas, com 
bandas félsicas e máficas de espessura deci a centimétrica, com 
estas ocorrendo também em leitos milimétricos. As bandas má
ficas são representadas por biotita e/ou hornblenda gnaisses, 
ortognaisses de composição tonalítica a diorítica e anfibolitos. 
Estes estão comumente boudinados, ou dispõem-se sob formas 
lenticulares e ovóides, com espessuras variáveis, que podem 
atingir valores métricos. A porção félsica patenteia-se por gnais
ses quartzo-feldspáticos, muito dos quais correspondem a mo
bilizados, como também por ortognaisses de composição graní
tica a granodiorítica. 

Ocorrem mobilizados cinza. concordantes com a foliação, 
como também de coloração rósea, discordantes da estruturação 
geral do afloramento, os quais. amiúde, se apresentam fratura
dos. Megacristais de feldspato alcalino róseo, geralmente eue-
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drais e com hábitos retangulares, ocorrem nos planos de fali
ação. 

Outra característica ímpar desta unidade é a foliação bem 
marcante, geralmente com baixos mergulhos (Fig. 1.16). A pri· 
meira impressão que se obtém da análise dos afloramentos 
desta unidade é que a mesma representa pretéritos metassedi
mentos. No entanto, ao exame mais minudente do afloramento, 
observam-se dobras intrafoliais disruptas com ápices espessa
dos, comumente desenhados por leitos biotíticos e veios quart
zo-feldspáticos, caracterizando seu caráter tectônico. Estas es
truturas são milimétricas a centimétricas, eventualmente ocor
rendo as de amplitude decimétrica. Por outro lado, as bandas 
não apresentam grande continuidade lateral, o que ratifica ainda 
mais a afirmação acima. 

Em algumas exposições observa-se a presença de gnaisses 
granatíferos, biotita xistos e biotita-quartzo xistos gnaissóides. 
Diques de pegmatito cortam todo o conjunto, geralmente de 
maneira discordante, evidenciando estruturas do tipo pinch and 
swe/1. 

Estruturas do tipo schollen foram observadas no sul de Frei 
Serafim, em pedreira localizada na rodovia BR-116, em vista da 
presença de mobilizados cinza pegmatóides envolvendo por
ções paleossomáticas representadas por gnaisses tonalíticos. 
Estes mobilizados são seguramente pós-transposição, prova
velmente relacionados ao Proterozóico Superior (Ciclo Brasilia
no). Zonas de recristalização, minerais estirados e intensa cata
clase são parâmetros adicionais que corroboram a origem tectô
nica dessa unidade. 

Quartzitos, mármores, calcossilicatadas e metabasitos 
aparecem intercalados concordantemente, em geral sob a forma 
de corpos lenticulares não mapeáveis na escala de trabalho. Na 

Fig. 1.16- Região de Governador Valadares. Folíação submcridiana cunhada nos 
tectonítos do Gnaísse Piedade. Folha SE.24-Y-A. 
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região de Governador Valadares, na base do morro lbituruna, 
ocorrem lentes de calcossilicatadas e mármores associados, 
cortados por mobilizados quartzo-feldspáticos, conferindo as
pecto de estrutura agmatítica, dispostas concordantemente com 
o bandamento geral do afloramento. 

Nas regiões de Jampruca e Pedro Pinto, ocorrem ortognais
ses bem bandados de composição granodiorítica a tonalítica, 
com a presença de porfiroblastos de feldspato cinza, estirados. 
Nestas exposições observa-se a existência de feições anatexí
ticas. 

Em vista desta unidade tratar-se de um tectonito formado a 
expensas de rochas mais antigas {provavelmente arqueanas), é 
de se esperarem ocorrências ligadas geneticamente ao Comple
xo Juiz de Fora. No entanto, não foram detectadas durante o 
desenvolvimento dos trabalhos de campo, embora, pelo ex
posto, seja bastante viável a existência das unidades em foco. 

Na região ceste de Poté, carente de afloramentos, são tam
bém observadas as feições acima descritas, mesmo tendo esta 
região sido afetada acentuadamente por falhamentos orienta
dos segundo NE-SO. 

1.2.1.4.4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos obtidos para o Gnaisse Piedade resu
mem-se, na Folha SE.24 Rio Doce, a três determinações Rb-Sr 
realizadas em rochas de um úníco afloramento (RN-MI-JM-138), 
localizado ao norte de Governador Valadares, na BR-116, nas 
proximidades de Frei Serafim. 

As idades convencionais não foram apresentadas na Tabela 
1.V, devido às baixas relações Rb8'/Sr86 observadas ( < 0,5) que 
tornam os dados isolados variáveis, em função do valor da 
relação inicial Sr87/Sr86 assumida. Essas análises quando plota
das em um diagrama isocrônico (Fig. 1.17) evidenciaram um 
alinhamento com idade de 560 :t 15 MA para uma relação inicial 
(R.I.) de 0,7113. Tal valor, acoplado à elevada razão inicial, carac
teriza a formação dessas rochas no Ciclo Brasiliano (560 MA), 
provavelmente a partir de materiais com vida crustal anterior. 

Padrão semelhante é observado nas rochas gnáissicas locali
zadas a leste de lpatinga (Folha SE.23 Belo Horizonte), onde os 
dados Rb-Sr refletem a influência do Ciclo Brasiliano. 

Nos arredores de Rio Casca e Ponte Nova (Fofha SF.23 Rio de 
Janeiro), Teixeira (1982) realizou inúmeras análises geocronoló
gicas. Os dados K-Ar executados em biotitas e anfibólios no 
conjunto gnáissico dessa unidade distribuíram-se entre 525 e 
670 MA, refletindo aquecimentos brasilianos que atingiram tem
peraturas de pelo menos 500°C. As análises Rb-Sr alinharam-se 
num diagrama isocrônico, e a idade observada foi de aproxima
damente 2.200 MA para uma relação inicíal de 0,715. A elevada 
razão inicial e o posicionamento de alguns pontos acima do 
alinhamento citado são indicativos da presença de rochas mais 
antigas que foram retrabalhadas no Ciclo Transamazônico. 

Esses dados vêm demonstrar que a tectogênese brasiliana 
atuou de maneira mais intensa na porção setentrional, reomo
geneizando completamente rochas mais antigas. No sul, nos 
domínios da Folha SF.23 Rio de Janeiro, nota-se forte aqueci
mento sofrido no "Brasiliano" por esse tectonito, capaz de ex
pulsar o Ar retido nas biotitas e anfibólios, porém preservan
do idades mais antigas quando utilizada a metodologia Rb-Sr. 

1.2.1.4.5- Petrografia 

A) Rochas gnáissicas e cataclásticas 

Bandeamento e/ou foliação de origem cataclástica são feições 
repetitivas observadas ao microscópio na maioria das lâminas 
dessa unidade (em relação a outras unidades dessa Folha, apre
senta amostragem repetitiva e reduzida a poucos afloramentos). 
A textura da amostra 1185/138.1 (representativa do conjunto) 
exibe cristais de feldspato em forma de olho, envolvidos pefo 
menos parcialmente pela foliação e com margens cominuídas 
(diâmetro máximo de 3,0 mm). Trails de opacos e biotita bem 
como faixas granoblásticas de granulação bem fina podem se
gregar-se, gerando discreto bandamento. Noutro exemplar, 
1185/139.1, examinou-se com maior detalhe uma dessas faixas 
granoblásticas que apresenta largura de mais ou menos 1 ,O mm 



TABELA'l.V 
Complexo Pocrane e Gnaisse Piedade. Determinações Rb-Sr, R.T., para rochas gnâissico-migmatiticas da porção ocidental da Folha SE.24 Rio Doce 

N.0 de N. 0 de N.0 de Rocha 
ordem laboral. campo 

49(P) 5859 W-MI-OS 100.1a Gnaisse 
49 (P) 5861 W-MI-OS 100.1e " 
49 (P) 5862 VV-MI-OS 100.2a .. 
49 (P) 5863 VV-MI-OS 100.2b " 
31 (Pd) 5864 MI-RN-1060 " 
31 (Pd) 5865 RN-MI-JM-VV 138.1 .. 
31 (Pd) 5867 RN-MI-JM.VV 138.2 .. 
SO(P) 5869 VV-MI-OS 103.1b .. 
56 (P) 6092 VV-MI-OS-132.a .. 
56 (P) 6093 VV-MI-OS-132.e .. 

• lsócrona com t = 600 MA (R.I. ~ 0,709). ** lsócrona com t = 560 MA (R.I. = 0,7113) 
P- Complexo Pocrane e Pd- Gnaisse Piedade 
N.T.- Neste Trabalho 

0,7200 

0,7180 

l!l .... 
(/) ,_, ., 
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(/) 

Rb Sr Rb871Sr86 Sr"71Sr86 Idade 
Rei. 

(ppm) {ppm) {MA) 

102,1 402,1 0,74 0,7161 -· N.T. 
104,2 431,0 0,70 0,7141 -· N.T. 
75,9 360,6 0,61 0,7122 -· N.T. 
73,8 487,5 0,44 0,7122 -* N.T. 
91,9 480,7 0,55 0,7157 -** N.T. 
32,0 541,1 0,17 0,7127 -·· N.T. 
39,3 507,6 0,22 0,7130 -** N.T. 
48,2 341,0 0,41 0,7190 -· N.T. 
65,3 884.4 0,21 0,7092 - . N.T . 
79.4 752,2 0,31 0,7103 - . N.T . 
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Fig. 1.17- Diagrama isocrônico Rb-Sr para os gnaisses bandados ao norte de Governador Valadares {Gnaisse Piedade). 

descontinuamente, envolvendo porfiroclastos de micropertita, 
sendo composta por K-feldspato e apresentando textura grano
blástica de contatos ligeiramente curvados e granulação fina. 
Bandamento em escala maior. milimétrico, visível a olho nu, é 
apresentado por essa amostra (1185/139.1). sendo desenhado 
de uma parte por leitos pobres em biotita, compostos por felds
patos e quartzo e que apresentam textura granoblástica fina; de 
outra parte, por leitos relativamente ricos em biotita e envol
vendo outros minerais. Mas essas bandas não são regulares, 
exibindo estrangulamentos e vênulas de quartzo policristalino 
que realçam o bandamento. Noutra amostra, 1076/1060, tem
se a nítida impressão de que o quartzo cristaliza preferencial
mente nas partes estranguladas de um leito em forma de colar, 
que sugere migração de material sob efeito compressional. 

Além das rochas bandadas descreveu-se exemplo de rocha 
foliada e homogênea. O exemplar 1076/1066 exibe foliação de
senhada pela orientação dimensional da biotita, que envolve, 
como que "olhos", também orientados, de agregados compos
tos por feldspato e quartzo, além de alguma biotíta. Esses agre
gados são mal definidos. Por vezes, tais domínios são compos
tos por um único cristal de feldspato, fraturado ou com extinção 
ondulante. A rocha enquadra-se na composição tonalítica (to
nalito gnaisse), cujo índice de cor é 10-20. 

Os minerais são plagioclásio, quartzo, microclina microper
tita (dependendo da amostra). A biotita é o principal acessório. 

Nota-se a ausência da hornblenda que é um acessório muito 
importante dos gnaisses do Complexo Pocrane. A cummingto
nita aparece na amostra 1076/1060.1, uma rocha gnáissica sem 
feldspato potássico, sendo essa ocorrência chamativa, por se 
tratar de rocha relativamente rica em quartzo. A cummingtoníta 
ocorre em agregados e cristais submilimétricos, exibe coloração 
neutra ou verde-pálida, sendo biaxial de 2V'I grande. Além 
desses minerais, também ocorrem, como acessórios, opacos, 
granada, carbonato, apatita, clorita, rutilo, titanita, allanita e 
minerais do grupo do epídoto. 

O plagioclásio ocorre em porfiroclastos com geminados Albi
ta-Carlsbad ou com macias lamelares, exibindo inclusões de 
biotita, opacos, quartzo etc., ou em grãos submilimétricos sem 
extinção ondulante e freqüentemente alterados de modo parcial 
para carbonato e sericita, dentre outros. Apenas na amostra 
1076/1066 foram medidos ângulos de extinção, encontrando-se 
composição mínima de An35 . 

A microclina micropertita ocorre em forma de porfiroclastos, 
fraturados e com sujidade nas regiões deformadas; suas macias 
são do tipo tartana descontínua. De modo oposto, exibe reticula
do perfeito e ausência de texturas pertíticas na amostra 1076/ 
1066. 

O quartzo é xenomórfico, constante e fortemente tensionado 
na maioria das amostras examinadas, límpido e isento de inclu
sões. Suas propriedades ópticas são as gerais do mineral. 
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A biotita tanto ocorre em palhetas bem formadas, por vezes 
seguindo a foliação, ou em trails juntamente com opacos. lncl~
sões e halos pleocróicos não são comuns. Sua fórmula pleocrol
ca é :x=amarelado e f3='Y = pardo. 

A granada exibe cristais mal formados que englobam parcial 
ou totalmente os outros minerais e pode mostrar envolvimento 
pela foliação. É perfeitamente isotrópica e tem coloração rósea. 

A allanita mostra ocorrência discreta. Na amostra 1076/1066 
aparece um único cristal de forma euédrica. Exibe anastomosing 
cracks, coloração pardenta e envolvimento descontínuo por epí
doto-zoisita. 

Os demais minerais são geralmente secundários, estando 
associados a plagioclásio ou biotita. Apatita e opacos seriam 
primários, mas de ocorrência secundária, muitas vezes como 
inclusões. 

1.2.1.4.6- Petrogênese e petroquímica 

Duas amostras do Gnaisse Piedade foram analisadas quimica
mente (Tab. 1.111, referência 1185/138. f e 1185/139.1 ). Tendo em 
vista os dados levantados na petrografia e em especial na parte 
de textura (além dos dados de campo), torna-se robustecida a 
idéia de que essa unidade é um tectonito, tendo ocorrido predo
mínio dos processos de deformação cataclástica. E de se es
perar, então, que incluídas nas litologias do Gnaisse Piedade s~ 
encontrem encraves das litologias mais representativas das uni
dades que lhe ficam adjacentes, como Complexo Juiz de Fora, 
Complexo Pocrane e assim por diante. Sendo assim, na pa~t~ de 
petroquímica, foram visados, além dos aspectos petrogenet1cos 
dessa unidade, também uma comparação, especialmente em 
cima de diagramas, com rochas dos Complexos Juiz de Fora e 
Pocrane. 

Em quase todos os diagramas já empregados no estudo das 
unidades descritas anteriormente (Figs. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 
1.14 e 1.15). as análises do Gnaisse Piedade se dispõem de modo 
peculiar e distinto. Nos diagramas triangulares, observa-se que 
a amostra 1185/139.1 cai seja no interior seja no limite do campo 
dos arcóseos; a relativa concordância sugere origem sedimen
tar e composição arcoseana para essa amostra. A mesma amos
tra comporta-se também distintamente em relação a sua compa
nheira de unidade (1185/138.1) nos diagramas Sr-Ba e K-Rb. No 
diagrama Fe2 0 3 total versus MgO os plotes das amostras do 
Gnaisse Piedade afastam,se bastante dos valores das outras 
unidades. Quanto a Fe20 3 total versus Ti02 , os plotes do Gnaisse 
Piedade mostram-se de novo afastados. Nesse diagrama tam
bém se observa que uma amostra do Complexo Pocrane se agru
pa com as duas amostras do Piedade (1185/132.1 ). Por fim, nos 
plotes Sr-Ba e K-Rb observa-se comportamento dist!~to da 
amostra 1185/139.1 (posicionando-se no campo gran1t1co de 
O'Nions & Pankhurst, 1978). 

Da análise do diagrama AFM, observa-se que as amostras do 
Gnaisse Piedade caem no campo calcoalcalino (Fig. 1.11), afas
tadas, entretanto, das análises do Juiz de Fora e Pocrane (exceto 
de novo pela 1185/132.1, rocha tonalítica do Complexo Pocrane). 

Portanto, as duas amostras do Gnaisse Piedade compo~am
se petroquimicamente de modo distinto das amostras do JUiz de 
Fora e Pocrane. Coincidência em alguns diagramas foi encontra
da com uma amostra do Complexo Pocrane. Considerando o 
pequeno número de análises químicas ~ão se pode afirmar qu~ 
essas observações possam ser generalizadas. Outross1m, a on
gem tectônica do Gnaisse Piedade deixa margem para a ocor
rência de processos metassomáticos e potenciais mudanças nas 
composições químicas das rochas originais. 

1.2.1.5- Complexo Paraíba do Sul 

1.2.1.5.1 - Generalidades 

A primeira referência ao termo Complexo do Paraíba foi feita por 
Rosier em 1953 (apud Brandalise; Ribeiro; Ferrari. 1976), a um 
conjunto de rochas heterogêneas e muito tectonizadas da região 
do vale do rio Paraíba do Sul. Segundo estes autores, neste 
mesmo ano Ebert (1953) utilizou a denominação de Série Parai
buna para IÍtologias correlacionáveis ao Complexo do Paraíba, 
de Rosier, expostas na região de Juiz de Fora (MG). Ebert (1955), 
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tendo reconhecido ser esta série mais típica no vale do Paraíba 
do Sul, mudou a denominação para Série Paraíba. Esta seria 
constituída, da base para o topo, por quartzitos arcoseanos ou 
conglomeráticos, gnaisses com remanescentes de estrutura 
elástica e gnaisses charnockíticos milonitizados. 

Em 1956a, Ebert sugeriu restringir o nome Série Paraíba 
exclusivamente para os gnaisses do vale do Paraíba do Sul, 
propondo denominar Série Juiz de Fora uma seqüência de 
gnaisses com características metamórficas diferentes, que asso
mam na região homônima. O contato entre as Séries Paraíba e 
Juiz de Fora foi considerado por Ebert (1956b) como uma grande 
falha de empurrão de direção nordeste, ao longo da qual a Série 
Paraíba foi transportada por sobre os charnoquitos que consti
tuem a litologia superior da Série Juiz de Fora. 

Ebert (1957), apud Hasui, Sadowski e Carneiro (1978), reco
nheceu uma discordância entre a Série Mantiqueira {ou Barba· 
cena)- redefinidas pelo mesmo autor- e a Série Juiz de Fora, 
permitindo assim separar o Arqueano do Algonquiano na região 
sudeste de Minas Gerais. No mesmo ano, Rosier apresentou 
uma síntese de seus estudos no Estado do Rio de Janeiro, afir
mando que o Algonquiano da região de Juiz de Fora podia ter 
continuidade para sul, estando no vale do Paraíba do Sul paten
teado por uma seqüência inferior constituída por três séries
gnaisses kinzigíticos, gnaisses charnoquíticos e plagioclá$io
augita-hornblenda-biotita gnaisse- e uma seqüência superior 
mesometamórfica, representada por quartzitos, mármores, an
fibolitos, actinolita xistos e muscovita gnaisses. 

Em 1965, Rosier englobou as litologias consideradas algon
quianas da "Faixa do Paraíba" com a seqüência anteriormente 
denominada de "Nappe do Desengano" e chamou ao conjunto 
de Série Paraíba-Desengano. formada essencialmente por dois 
tipos litológicos: charnoquitos e gnaisses diversos (migmati
tos). Os charnoquitos foram considerados como rochas carac
terísticas da Série Paraíba-Desengano. Entre os gnaisses, 
apontou especialmente os gnaisses kinzigíticos e biotita-pla
gioclásio gnaisses (migmatitos e gnaisses embrechíticos). 
Foram ainda incluídas várias faixas de gnaisses granitóides e 
quartzo-dioríticos. 

Em 1967, Ebert utilizou o termo Grupo Paraíba para se referir 
aos sedimentos de características eugeossinclinais de uma 
grande faixa orogenética de idade assíntica, representada por 
rochas da fácies anfibolítica, subfácies com sillimanita, ocor
rendo também localmente rochas da fácies granulítica (Juiz de 
Fora) e mais freqüentemente da zona de granitização. Esta faixa, 
também denominada Paraíbides, compreenderia a serra do Mar 
e o vale do Paraíba do Sul, estendendo-se até os Estados do 
Paraná e Santa Catarina. 

Por fim, Ebert (1971) apresentou um esboço geotectônico do 
Estado de Minas Gerais e nordeste de São Paulo, referindo-se a 
um evento denominado "Ciclo Paraíba" ao qual pertenceria o 
Grupo Paraíba (Ebert, 1967). 

Silva Filho et alii (1974), na elaboração do Projeto Sul da 
Bahia, Convênio DNPM/CPRM, mapearam nas Folhas SE.24-V-B 
e SE.24-V-D, como pertencentes ao Complexo Metamórfico
Migmatítico biotita-muscovita gnaisses, passando a metatexi
tos de composição kinzigítica, com intercalações de quartzitos e 
mármores, além de granitóides porfiróides e diatexitos associa
dos. Este complexo foi posicionado no Pré-Espinhaço ICPRM; 
PROSPEC; DNPM, 1974), com idade pré-cambriana. 

Brandalise, Ribeiro e Ferrari (1976) na apresentação dos re
sultados do Projeto Vale do Paraíba do Sul (DNPM/CPRM) op
taram pela utilização do termo Associação Paraíba do Sul para 
designar as litologias anteriormente denominadas ~e ~érie~ 
Paraíba-DesenÇJano e Juiz de Fora. A mesma denommaçao f01 
utilizada por Silva & Ferrari (1976) na Folha SF.24 Vitória e na 
porção sudeste da Folha SE.24 Rio Doce, abrangidas pelo Pro-
jeto Espírito Santo (DNPM/CPRM). . . . 

Costa (1978), na apresentação do Mapa Geolog1co de Mmas 
Gerais, cartografou como Grupo Paraíba (Ebert, 1967) toda a 
porção nordeste deste estado, consoante verificações no terre-
no e interpretação de imagens de radar. . _ 

Fontes et alii (1978) utilizaram o termo Assoc1açao Barba
cena-Paraíba do Sul para as seqüências situadas a leste da área 
do Projeto Jequitinhonha (DNPM/CPRM), subdivididas no âm-



bito da Folha SE.24 Rio Doce em Complexo Gnáissico
Migmatítico jacente a oeste e sudoeste e Complexo Gnáissico
Kinzigítico a leste. 

Silva et alii (1978) na ap.resentação do Mapa Geológico da 
Folha SE.24 Rio Doce, para o Projeto Carta Geológica ao Milioné
simo do DNPM, consideraram a porção oriental da citada Folha 
como pertencente ao Pré-Cambriano lndiferenciado, desta
cando os gnaisses kinzigíticos. 

Lima et ali i (1981 ), no mapeamento da Folha SD.24 Salvador, 
utilizaram pela primeira vez a denominação Complexo Paraíba 
do Sul a um conjunto litológico representado por biotita e/ou 
hornblenda gnaisses, metatexitos de composição ki'nzigíticas e 
intercalações de quartzitos, calcossilicáticas e anfibolitos. Esta 
seqüência litológica, posicionada no Pré-Cambriano Médio, 
forma uma faixa de orientação grosseiramente este-oeste situa
da a norte de Pedra Azul (MG), infletindo para sudeste e aden
trando na Folha SE.24 R.io Doce, entre Salto da Divisa e Alme
nara. 

Utilizou-se no presente relatório a denominação Complexo 
Paraíba do Sul no sentido de Lima et ali i (1981) por ser a continui
dade física dos litótipos expostos na Folha SD.24 Salvador, além 
de apresentar parâmetros geocronolôgicos, litológicos e estru
turais similares. 

Considera·se o Complexo Paraíba do Sul, consoante dados 
petrográficos e evidências de campo, como uma unidade de 
origem sedimentar, relacionada em sua maioria a sedimentos 
pelíticos aluminosos e a porções restritas de arenitos, rochas 
carbonáticas e tufos. Pertence à fácies anfibolito de Turner 
(1981) e de grau metamórfico alto no sentido de Winkler (1977). 

Os gnaisses aluminosos jacentes na região de Cuparaque 
(MG) mostram a presença do mineral andaluzita e cordierita, 
que poderia corresponder a um cinturão de baixa pressão no 
sentido de séries de fácies de Miyashiro (1973). Fyfe & Leonar
dos Jr. (1974) incluíram esta região no Cinturão Granulítico 
Atlântico, interpretado como de baixa pressão, tipo séries de 
fácies Abukuma. 

A denominação Complexo Paraíba do Sul para esta unidade 
metassedimentar advém da região do vale do rio homônimo no 
Sudeste do Brasil. Os primeiros autores a estudarem, conforme 
já mencionado, consideraram a Unidade Paraíba como aquela 
jacente no citado vale. Moderna mente, pondera-se que tais litó
tipos correspondam a tectonitos, tendo Hasui, Carneiro e Coim
bra (1975) denominado a região de Zona de Transcorrência de 
São Paulo, que separa o Cinturão Ribeira em dois segmentos. 

1.2.1.5.2- Posição estratigráfica 

De acordo com as datações radiométricas, a formação dos meta
texitos e diatexitos deste complexo deu-se no Ciclo Brasiliano; 
contudo, as relações iniciais elevadas são indicativas de retraba
lhamento de material crustal preexistente. Com efeito, o evento 
tectonotérmico brasiliano encontra-se bem marcado nesta faixa 
atlântica, tendo-se verificado passagens transicionais entre es
tas rochas e os augen-granitóide gnaisses do Complexo Monta
nha, e, localmente, com granitóides do Complexo Medina. Em 
relação aos metassedimentos do Grupo São Tomé, os dados de 
campo e petrográficos sugerem uma gradação de xistos para 
gnaisses e metatexitos kinzigíticos; dado pelo grau crescente de 
metamorfismo e migmatização observado. As relações com os 
xistos Macaúbas não foram esclarecidos nesta Folha, mas Lima 
et ali i (op. cit.) fizeram referências a uma gradação metamórfica 
nos domínios da Folha SD.24 Salvador. 

Deve-se ressalvar, no entanto, que Silva Filho et ali i (1974) in
terpretaram, tomando por base dados petrográficos, a deriva
ção dos metatexitos kinzigíticos a partir de muscovita-biotita 
gnaisses do Complexo Metamórfico-Migmatítico, na área de 
atuação do Projeto Sul da Bahia (DNPM/CPRM). Posteriormente, 
Almeida et alii (1978) consideram os metatexitos kinzigítícos e 
granitóids associados, da área a norte da Folha SE.24 Rio Doce, 
como embasamento retrabalhado da Faixa de Dobramentos 
Araçuaí. 

Assim, admite-se que grande parte dos anatexitos que com
põem o Complexo Paraíba do Sul foi formada no Ciclo Brasiliano 
(600-650 MA), porém como retrabalhamento de material crustal 

mais antigo. É provável .que o material originário desta unidade 
esteja relacionado ao Ciclo Transamazônico (ca 2.000 MA). con
soante datações U-Pb executadas a oeste de Porto Seguro, em 
rochas do Complexo Caraíba-Paramirim. Tal interpretação de
ve-se ao fato de associar-se este valor a importante cinturão mó
vel, neste ciclo, no âmbito da Folha SD.24 Salvador, segundo Li
ma eta/ii(1981). 

É difícil, portanto, correlacionar os litótipos aqui descritos 
como metatexitos de composição i(inzigítica com os tectonitos 
do vale do Paraíba do Sul, o qual inclui, além de kinzigitos, ro
chas da fácies granulito, xistos, quartzitos, como também cata
clasitos e protomilonitos. No entanto, em termos geotectônicos, 
pode-se distinguir perfeitamente dois cinturões móveis, cujas 
evidências estão ressaltadas na Folha SF.23 Rio de Janeiro. Um 
de idade transamazônica, de orientação submeridiana, perfeita
mente delineada em imagens de radar, envolvendo os catameta
morfitos do Complexo Juiz de Fora e gnaisses aluminosos do 
Complexo Paraíba do Sul; cortado por outro de orientação NE
SO, abrangendo o vale do rio Paraíba do Sul, de idade brasiliana, 
limitado por falhas transcorrentes. 

Pelo exposto, é lícito incluir a faixa de gnaisses aluminosos 
que aflora na Folha SE.24 Rio Doce e adentra nas Folhas SF.23 
Rio de Janeiro e SF.24 Vitória, como pertencente a uma única 
unidade litoestratigráfica, diferindo apenas no vale do rio Paraí
ba do Sul pelo aspecto tectônico, em vista de ocorrência nesta 
região de importante evento geodinâmico no Ciclo Brasiliano, ti
pificado por falhamentos transcorrentes NE-SO. 

1.2.1.5.3- DistribuiÇão na área 

Este complexo é mais representativo nos quadrantes nordeste e 
sudeste da Folha SE.24 Rio Doce, com faixas menos expressivas 
nas porções centro-sul e centro-oeste que envolvem as regiões 
de Cuparaque, Cotaxé e Frei Gaspar. 

Litologicamente compõe-se de metatexitos, cujos paleosso
mas estão representados por biotita e/ou hornblenda-granada 
gnaisses e gnaisses kinzigiticos, com intercalações minoritárias 
de calcossilicatadas, mármores, quartzitos e anfibolitos. Os 
neossomas são quartzo-feldspáticos de composição variada, 
amiúde granítica a granodiorítica. 

Deve-se destacar como característica marcante da maior 
parte dos afloramentos a natureza mista destas rochas, poden
do-se individualizar leitos ou veios de granulação média a gros
seira, claros e de composição dominantemente quartzo
feldspática, e leitos escuros, foliados, com estrutura gnáissica 
ou xistosa. Trata-se, portanto, de metatexitos com estrutura 
geralmente estromática, eventualmente flebítica, dobrada ou 
ptigmática, nos quais os leitos quartzo-feldspáticos grosseiros 
representam os leucossomas e os leitos biotíticos recristaliza
dos, os melanossomas. Os níveis gnáissicos de granulação mé
dia, formados pela alternância milimétrica de leitos claros e es
curos (biotíticos). não podem ser comprovadamente denomina
dos paleossomas, haja vista sua clara gradação para os leucos
somas e melanossomas, mais grosseiros, indicando que foram 
também afetados por processos de recristalização e neoforma
ção. Característicos paleossomas são representados por dois ti
pos de resistatos. O mais freqüente é uma rocha fina a afanítica, 
de coloração cinza-esverdeado e composição calcossilicática, 
que se apresenta boudinada na formél de corpos lenticulares ou 
ovóides de comprimento geralmente inferior a 1 m e de espes
sura centimétrica a decimétrica. Outros tipos paleossomáticos 
ostentam também configurações lenticulares ou irregulares, 
granulação fina, cor escura e estrutura xistosa. Deve-se notar 
que os paleossomas apresentam reduzida expressão em área 
dos afloramentos e não estão sempre presentes. 

As rochas que compõem essa unidade mostram amiúde fei
ções anatexíticas, destacando-se os metatexitos evidenciados 
pela sua natureza mista e heterogênea, assim como diatexitos 
subordinados, com feições homogêneas. Muitas vezes é comum 
encontrarem-se os dois tipos aci'ma descritos em um mesmo 
afloramento. 

Merece destaque o fato de que em muitas exposições dessa 
unidade, em que pesem as feições heterogêneas existentes, tor
na-se difícil individualizar o paleossoma do neossoma. Nesses 
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casos admite-se como hipótese de trabalho que a rocha paleos
somática seja em verdade um granitóide cujos processos de 
anatexia poderiam mascarar suas feições e dificultariam sobre
maneira sua separação em afloramento da porção neossomá
tica composicionalmente semelhante. Outra hipótese é que se 
trataria de diatexitos, com fusão total do paleossoma e posterior 
recristalização. Aliás, uma característica muito comum desses li
tótipos é a grande incidência de "restitos" de biotita na zona de 
contato com os mobilizados quartzo-feldspáticos. 

No que tange aos neossomas, os mesmos são representados 
por uma porção leucossomática quartzo-feldspática, com gra
nulação média a grosseira e coloração cinza-claro a creme. Os 
melanossomas têm na biotita seu constituinte principal, secun
dada pela hornblenda. 

Os minerais predominantes são feldspato, quartzo, biotita e 
granada. A granada é geralmente muito abundante em cristais 
individuais mil i métricos de cor rósea, ou agregados, e dispõe-se 
tanto nos leucossomas· quanto nos melanossomas. Os aces
sórios são sillimanita, cordierita e localmente grafita. A sillima
nita associa-se geralmente à biotita, podendo formar agregados 
nodulosos. A cordierita é mais freqüente nos níveis neossomáti
cos. A presença de anfibólio foi registrada em alguns afloramen
tos junto a feldspato, quartzo e cordierita. 

No extremo norte da Folha SE.24 Rio Doce estas litologias re
presentam a continuidade física do Complexo Paraíba do Sul, 
mapeado por Lima et a/ii (op. cit.) no sul da Folha SD.24 Salva
dor. Seus contatos a nordeste são com as litologias do Comple
xo Caraíba-Paramirim, através de uma falha de direção noroes
te-sudeste que passa pouco a oeste de Salto da Divisa. A partir 
deste ponto os limites a leste são delineados nas Folhas SE.24-V
B e SE.24-V-D pelas coberturas terciárias do Grupo Barreiras. Na 
Folha SE.24-V-A estas litologias ocupam toda a sua porção leste, 
com relações de contato não devidamente elucidadas com os 
granitóides do Complexo Medina, vindo ainda capeadas discor
dantemente pelos metassedimentos do Grupo Almenara. Seus 
limites a oeste estendem-se até as proximidades da cidade de 
Jequitinhonha (MG) e à região noroeste de Joaíma. Nas regiões 
nordeste e leste da Folha SE.24-V-C os contatos são ainda verifi
cados predominantemente com os granitóides do Complexo 
Medina, à exceção das regiões sul e sudeste de Carlos Chagas, 
onde os contatos são com os augen-granitóide gnaisses do 
Complexo Montanha. Cabe mencionar que nesta região a mig
matização é apenas incipiente, predominando gnaisses e gnais
ses xistosos de granulação fina, que gradacionam para gnaisses 
de granulação média, localmente com estrutura oftalmítica. Os 
primeiros são constituídos por biotita, quartzo e feldspato, 
tendo como acessório granada, enquanto que os últimos mos
tram-se ricos em granada e sillimanita. A cordierita foi também 
identificada em análise microscópica. 

A presença de metatexitos típicos, anteriormente descritos, 
foi registrada a noroeste de Carlos Chagas, na rodovia para Pa
vão. A afinidade composicional entre estes diferentes tipos su
gere uma derivação a partir da mesma seqüência sedimentar, o 
que é adicionalmente reforçado pela presença nos gnaisses de 
níveis lenticulares de composição calcossilicática de caracterís
ticas petrográficas idênticas aos paleossomas dos metatexitos. 

Mais a sul metatexitos desta unidade foram constatados a su
doeste de Vila Pereira, com prolongamento para a região nor
deste da Folha SE.24-Y-A, onde predominam os diatexitos. 

Faixas menos expressivas destes litótipos ocorrem nas por
ções oeste e central da Folha SE.24-Y-A. A faixa mais ocidental 
tem seus limites a norte, na região de Teófilo Otoni, apresen
tando contatos de um lado com os metassedimentos do Grupo 
São Tomé e de outro com os granodioritos e tonalitos da Suíte 
Intrusiva Galiléia. O prolongamento para sul passa pela cidade 
de Pescador e se estende até as proximidades de Tumiritinga. 
Nesta área o Complexo Paraíba do Sul apresenta relações de 
contato não devidamente esclarecidos com os xistos do Grupo 
Macaúbas e contato por falha com o Gnaisse Piedade. A leste os 
contatos são com os magmatitos do Complexo Medina e Suíte 
Intrusiva Galiléia. Estende-se ainda até a parte sul da Folha, atin
gindo as proximidades de Mantena. 

Na porção sudeste da Folha SE.24 Rio Doce as litologias do 
Complexo Paraíba do Sul estão amplamente representadas, 
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sendo limitadas a leste pelas coberturas do Grupo Barreiras, a 
oeste pelos Complexos Medina e Montanha e no extremo sul da 
Folha pelo Complexo Pocrane. Na região de São Gabriel da Pa
lha (ES) os metatexitos apresentam como particularidade o de
senvolvimento de bandeamento marcante, indicado pelos ní
veis centi a decimétrico quartzo-feldspáticos, evidenciando do
bras intrafoliais disruptas, com ápices espessados. Na porção 
paleossomática ocorrem granada-biotita gnaisses, eventual
mente com sillimanita, cordierita e grafita. 

Nas regiões de Colatina e Santa Teresa, no Espírito Santo, os 
tipos litológicos são muito homogêneos, ocorrendo granada
biotita gnaisses, em associações metatexíticas, com a presença 
na porção neossomática de grafita, cordierita e eventualmente 
sillimanita. As estruturas mais comuns são as estromáticas, com 
a ocorrência de lentes de rochas calcossilicáticas esverdeadas. 
Em muitos afloramentos ocorrem diatexitos, com os minerais 
acessórios acima mencionados, em que a gnaissificação é pou
co desenvolvida. 

1.2.1.5.4- Geocronologia 

Quatro determinações Rb-Sr foram efetuadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL em rochas gnáissicas kinzigíticas de um único 
afloramento, localizado nas proximidades de Almenara (Tab. 
1.1V, n.o de ordem 3). Num diagrama isocrônico esses dados 
apresentaram um bom alinhamento, com idade de 630 MA, para 
uma relação inicial de 0,708 (Fig. 1.18), caracterizando a forma
ção dessas rochas no Ciclo Brasiliano, provavelmente a partir de 
rochas preexistentes. 

Observa-se que se trata de uma isócrona verdadeirà, reali
zada em rochas de alto grau metamórfico, portadoras de cordie
rita, sillimanita e granada, denotando altas temperaturas e/ou 
pressões de formação. Geneticamente tais fatos implicam que 
estas rochas kinzigíticas formaram-se em zonas profundas, cata
zonais, no decorrer do Proterozóico Superior, encontrando-se 
hoje expostas à superfície. 

Esse padrão brasiliano é confirmado ao longo de todo cin
turão kinzigítico, através de uma isócrona de referência (Fig. 
1.19; Tab 1.1V). que acusou uma idade de 600 MA, para uma rela
ção inicial (R.I.) de 0,723. Esta elevada razão evidencia retraba
lhamentos de rochas crustais preexistentes. Ressalta-se ainda 
uma relativa dispersão dos dados analíticos neste diagrama, com 
pontos localizados acima do alinhamento traçado (EU-41-B; EU 
41-C). bem como abaixo (NV-I.B; JD-234; CASC-A). devendo re
fletir a presença de materiais com diferentes relações iniciais en
volvidos no processo. 

Ao sul, já nas proximidades de São Gabriel da Palha, afloram 
rochas gnáissico-migmatíticas, que gradam a porções homogê
neas, de aspecto granítico, onde não mais se distingue paleos
soma de neossoma. Quatro determinações Rb-Sr foram realiza
das em amostras de um único afloramento, coletadas nesta por
ção homogênea (Tab. 1.1V, n.0 de ordem 37). Esses dados alinha
ram-se num diagrama isocrônico (Fig. 1.20). indicando uma 
idade de 507 MA, para uma relação inicial (R.I.) de 0,7137. Tal 
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Fig. 1.18- Diagrama isocrõnico Rb-Sr para rochas gnáissico-kinzigíticas próximas 
a Almenara (Complexo Paraíba do Sul). 
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Fig. 1.19- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para gnaisses ltlnzigiticos da Folha SE.24 Rio Doce (Complexo Paraíba do Sul) (Cordani, 1973). 

valor reveste-se de importância por revelar condições para a for
mação de rochas granitóides neste cinturão, há cerca de 500 MA. 
A elevada relação inicial (0,7137) evidencia a derivação destas 
rochas de materiais preexistentes. 

Os dados K-Ar efetuados em biotita concentram-se no inter
valo 450-540 MA ITab. l.VI), refletindo o resfriamento desta uni
dade kinzigítica. Um valor foge um pouco a este padrão, e refere
se a um biotita-gnaisse próximo a Santa Teresa. com idade de 
600 MA, superior aos valores observados ao longo de todo o 
complexo (Tab. l.VI, n.o de ordem 53). 

Nota-se através do exposto que o Ciclo Brasiliano foi o res
ponsável pela formação desta imensa faixa kinzigítica, perten
cente ao Complexo Paraíba do Sul, caracterizando o intervalo 
600-650 MA como principal, com prosseguimento das ativida
des até cerca de 450 MA, quando se deu o resfriamento final 
desta unidade. 
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Fig. 1.20- Diagrama isocrônico Rb-Sr para os diatexitos próximos a São Gabriel da 
Palha (Complexo Paraíba do Sul). 

TABELA l.VI 
Complexo Paraíba do Sul e Grupo Almenara. Determinações K-Ar em metamorfitos da porção oriental da Folha SE.24 Rio Doce 

N.0 de N.0 de N.0 de ~ccSTP) %Ar!?m. 
Idade 

ordem laboral. Rocha Mater. %K Ar1l'd X 10-S g- (MA) campo 

2 (PS) 2380 ALM-1 Gnaisse kinz. Biot. 7,83 16,61 17,1 477 ± 30 
6 (PS) 2335 ALM-186 Biot. gnaisse " 7,68 18,90 4,8 543 ± 22 

53 (PS) 2359 C0-53 " 7,89 21,9 3.4 602 ± 8 
54(PS) 2394 C0-66 Gnaisse kinz. " 7,98 16,22 3,2 459 ± 7 
14(PS) 1972 M-P A " " 7,80 16,76 2,5 482±8 
27 (PS) 2215 NO-O " " 7,76 18.95 82,8 539 ± 66 
51 (PS) 2395 NV-126 " " 7,71 15,60 4,0 457 ± 7 
30 (PS) 2222 Pinheiro " " 7,95 18,52 3,8 517 ± 12 
9 (PS) 2385 EU-61 Biot. gnaisse " 7,63 15,91 12.4 470 ± 31 

35 (PS) 2384 GOV-98 Gnaisse kinz. " 7,93 16,18 1,7 461 ± 5 
5(A) 2307 ALM-1048 Tremolita xisto Trem. 0,231 0,517 32,5 550 ± 34 
5(A) 2312 ALM-104C " " " 0,068 0,224 34,1 695 ± 40 

PS- Complexo Paraíba do Sul e A- Grupo Almenara 
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1.2.1.5.5- Petrografia 

AI Migmatitos estromáticos (paleossomas) 

I. Biotita gnaisses 

Trata-se de rochas de composição pelítica que foram classifica
das como gnaisses com base no teor de feldspato, visto a dificul
dade de adotar-se como critério classificatório a petrotrama 
(Fritsch et alii, 1967, apudWinkter, 1977). Ao microscópio os ter
mos com mesopertita e sem plagioclásio (ou subordinados) 
mostram orientação dimensional da. biotita, algum opaco ta
bular e cordierita, mas sem se tratar de textura lepidoblástica tí
pica. A granulação varia de fina a média e os contatos retos pare
cem mais comuns quando intervém a face (0011 da biotita. Grãos 
de cordierita são chamativos na amostra 162/135 pelo seu tama
nho e abundantes inclusões de sillimanita em seu interior. As 
agulhas de sillimanita concentram-se no núcleo do cristal de cor
dierita, deixando uma borda livre de inclusões. Esses grãos de 
cordierita são anédricos e sensivelmente maiores do que a mé-
dia de granulação da rocha. · 

Essa e outras feições texturais, por possuírem significado pe
trogenético, serão discutidas mais adiante. 

As feições texturais descritas acima correspondem ao estudo 
de amostras que não deixam dúvida quanto ao seu caráter de ro
cha-mãe (ou paleossoma). Entretanto a nível de lâmina em mui
tas amostras observam-se feições correspondentes quer a pa
leossomas, quer a restitos melanossomáticos e partes leucosso
máticas. 

A mesopertita ocorre com mais freqüência do que plagioclá
sio. O quartzo ocorre em todas as amostras, embora seu teor 
seja variável. Dos ferromagnesianos, a biotita é um constituinte 
freqüente. A cordierita parece ocorrer (talvez por acaso) apenas 
nos gnaisses com K-feldspato e sem plagioclásio. 

A mesopertita ocorre em contato com quartzo, biotita e cor
dierita desenhando a textura da rocha. São grãos anédricos, de 
granulação inferior a 1 mm e de textura pertítica geralmente 
classificada como mesopertita (com objetiva de x40 pode ser di
fícil individualizar os hóspedes, muito embora em alguns grãos 
isso seja possível a x2,5). Pode mostrar geminação em tartana. 
O quartzo pode ocorrer em contato com cordierita, biotita e K
feldspato (forma maiscomum) ou em forma de simplectitos com 
cordierita. Na primeira forma é ané9rico e límpido. Exibe propri
edades ópticas comuns, sem particularidades. A cordierita ocor
re em cristais anédricos de granulação submilimétrica, que po
dem exibir macias lamelares que se cruzam com ângulo de 52°. 
Inclusões diminutas de biotita e de espinélio também ocorrem. 
Cristais maiores, descritos anteriormente, apresentam diâmetro 
máximo de 3 mm, identificados em grãos frescos pela ocorrên
cia de halos pleocróicos amarelo-gema ao redor de certas inclu
sões. A granada ocorre em grãos relativamente pequenos era
ros ou grandes, que podem atingir 1 em de diâmetro. Em contato 
com cordierita parece corroída, sendo interessante sua ocorrên
cia na lâmina 1104/40.1. Na parte paleossomática ocorre um 
único grão de granada, que entra em contato com micropertita; 
é um grão alongado. Nesse paleossoma não ocorre sillimanita. 
Já no leucossoma adjacente (ou mistura de leuco a melanos
soma) ocorrem cristais de granada de tamanho grande, in
cluindo agulhas de sillimanita. 

A biotita mostra ocorrência principal na forma de palhetas 
orientadas (juntamente com opacos etc.) de tamanho inferior a 1 
mm. Muitas vezes entra em contato com opacos e também ocor
re como inclusão na cordierita. Apresenta maior absorção com 
forte tom vermelho. Opacos, sillimanita e outros minerais aces
sórios ocorrem em geral na forma de inclusões. Opaco lamelar 
ou laminar ocorre na amostra 1621135. 

11. Rochas calcossilicatadas 

Do estudo microscópico despontam tipos com textura poiquilo
blástica a porfiroblástica, tipos com textura poiquiloblástica 
simplesmente e tipos com textura granoblástica típica. Cristais 
de clinopiroxênio (salita provavelmente), por vezes exibindo or
la parcial de ortopiroxênio (trata-se de mineral com proprieda
des tais como relevo alto, 2Vo. = 60-70°, ligeiramente uraliti-
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zado), bem como poiquiloblastos de granada com inclusões de 
quartzo e formas irregulares que se distribuem em massa quart
zo-feldspática, caracterizam o primeiro tipo textura! (amostra 
162/132.A). Quartzo e plagioclásio dividem o volume dessa mas
sa e exibem textura granoblástica. Cristais de clinopiroxênio de 
forma anédrica e tamanho pouco acima de 1 mm, que apresen
tam contatos irregulares, além de muitas inclusões de quartzo, 
algum opaco e titanita, distribuídos em massa granoblástica, 
exemplificam o tipo poiquiloblástico simplesmente (amostra 
1 026/62.A.1). 

Textura granoblástica típica, desenhada por quartzo, plagio
clásio e clinopiroxênio, de granulação fina (abaixo de 1 mm), en
contra-se exemplificada nas lâminas 1104/13 e 1104/28. Por ve
zes aparece em alguns locais uma textura granoblástico-poligo
nal. Na amostra 1104/28 tem-se um aparente paradoxo textura!: 
ocorre granada (que nessas rochas deve tratar-se de glossulária) 
em contato de equilíbrio com clinopiroxênio em alguns locais da 
lâmina; em outros ocorre emitindo lobos que penetram os con
tatos dos minerais adjacentes, além de englobar de modo sur
preendente o clinopiroxênio. 

Abstraindo-se as fases que ocorrem na forma de porfiroblas
tos ou "poiquiloblastos", observa-se que plagioclásio, quartzo e 
clinopiroxênio são fases repetitivas em várias amostras. A estas 
devem-se acrescentar granada, carbonato (amostra 1026/ 
62.A.1) e titanita. Adicionalmente ocorrem minerais opacos, ura
lita, ortopiroxênio etc. Wollastoríita não foi observada nas pre
sentes rochas, sendo reportada por Fontes et alii (1978). Par
tindo da mineralogia, é difícil enquadrar essas rochas em deter
minada classe química. Não se enquadram quer na definição de 
rochas carbonatadas, pois possuem Al 20 3 (presença da gra
nada). quer na definição de margas no sistema restrito, devido à 
existência de MgO (considerando a ocorrência de salita). 

O plagioclásio exibe grãos anédricos de diâmetro submilimé
trico e praticamente isentos de inclusões (mas podendo incluir 
titanita). Dominam geminados lamelares mal desenhados tipo 
albita ou periclina. Diversas tentativas infrutíferas foram feitas 
para determinar sua composição. Fontes et alii (op. cít.) repor
taram composição labradorítica. 

O clinopiroxênio ocorre em grãos anédricos e de coloração 
neutra, de tamanho diminúto, e também .em cristais porfiroblás
ticos ou poiquiloblásticos milimétricos. E biaxial com 2V'Y = 60°. 
Considerando-se esse valor para o ângulo óptico, é razoável 
pensar-se em composição tipo salita. 

O quartzo ocorre em cristais anédricos e submilimétricos. A 
granada é tanto poiquiloblástica como formadora da matriz. No 
último caso é anédrica e submilimétrica e pode exibir inclusões 
diminutas, não identificadas (amostra 1 026/62.A.1 ). É de colora
ção neutra e perfeitamente isotrópica. 

O carbonato foi identificado pela ocorrência de pleocroísmo 
de relevo, estando em aberto se se trata de calcita ou dolomita. 

Os demais minerais, tais como opacos, uralita e titanita, são 
subordinados e ocorrem principalmente na forma de inclusões. 
Na amostra 1104/28 o clinopiroxênio altera-se constantemente 
para misturas de carbonato e uralita. 

111. Rochas básicas 

Trata-se de rochas escuras que podem mostrar relações intrusi
vas discordantes ou concordantes com os migmatitos contíguos 
(na verdade a amostragem é restrita, amostras 1104/40.3 e 1104/ 
53). Exibem foliação desenhada pela orientação de palhetas de 
biotita ao lado de alguns minerais félsicos. Foliação de uma 
parte e ocorrência de textura semelhante a granoblástica de ou
tra em alguns locais da lâmina 1104/53 sugerem a atuação de 
processos metamórficos na geração dessas rochas. 

Entretanto ocorrem cristais de plagioclásio que pelas suas 
características levam a pensar em plagioclásio ígneo (isso ocor
re na amostra 1104/53, exatamente aquela concordante com os 
migmatitos contíguos e da qual não se poderia, a priori, suspei
tar de geração magmática). Trata-se de microfenocristais que 
preservam uma forma geral euédrica e estão corroídos. Podem 
orientar-se concordantemente com a foliação ou dispor-se 
transversalmente à mesma. Podem ter como inclusões biotita, 
apatita e piroxênio? A ocorrência de geminados tipo Albi-



ta-Carlsbad também sugere formação magmática para esses 
cristais. Argumento independente e que parece robustecer a in
tervenção de processo ígneo na geração magmática da referida 
amostra é dado pela composição do plagioclásio. Grãos me
nores do que os microfenocristais pelo emprego do método de 
Michei-Lévy indicaram composição mínima de An68, valor esse 
considerado alto para composições metamórficas (Spry, 1969). 

A composição é gabróica a quartzo-gabróica. Biotita é um mi
neral muito importante em termos volumétricos, acima do que 
se poderia esperar para rochas de composição gabróica (talvez 
sua ocorrência esteja ligada a processos metamórficos que atin
giram a rocha por último). Além desses minerais, ocorrem orto
piroxênio, quartzo e opacos. Anfibólio aparece exclusivamente 
na amostra 1104/40.3, parecendo cristalizar à custe de ortopiro
xênio, a quem engloba na forma de restos corroídos, biotita e 
opacos. Esse anfibólio (hornblenda?) tem coloração pardenta (ex 
= incolor, 13 = pardento e -y = pardento-claro), extinção máxima 
-y 1\ C de 27° e sinal óptico negativo. 

O plagioclásio (matricial) ocorre em grãos anédricos e sub
milimétricos, geminados Albita ou Periclina e composição mí
nima de Anss· 

A biotita ocorre em pequenas palhetas orientadas, forma 
mais comum de ocorrência, ou como inclusões. Seu pleo
croísmo (maior absorção) é pardo-avermelhado. 

O ortopiroxênio aparece em grãos anédricos e pequenos, po
dendo englobar opacos. Sem pleocroísmo ou com pleocroísmo 
ligeiro (coloração neutra) de 2Vcx = 60-70°, parece corresponder 
a bronzita. 

O quartzo, de ocorrência sempre subordinada ou intersticial, 
é límpido. Os opacos, de ocorrência subordinada, podem ocor
rer como inclusões ou em contato com ortopiroxênio. 

IV. Leucossomas 

As feições texturais equiparam-se àquelas que foram descritas 
por Mehnert (1971) como típicas e gerais para a maioria dos leu
cossomas (em campo, as partes denominadas leucossomas al
ternam com leitos escuros e exibem como características princi
pais coloração clara, granulação média grossa e aspecto ve
nular). O estudo microscópico exibe rochas com textura granu
lar-xenomórfica e granulação média em geral (quartzo pode fu
gir dessa granulação). Apesar de não exibirem granulação ex
cepcionalmente desenvolvida, como é comum nos leucossomas 
mais típicos (com grandes cristais de feldspato, até vários centí
metros de diâmetro). possuem com esses muitos pontos de se
melhança, como, por exemplo, o "xenomorfismo" e ausência de 
forma tabular do plagioclásio, além da uniformidade óptica des
se feldspato. Inclusões nos principais minerais não constituem 
um aspecto notável, tendo correspondência, assim, com os mo
bilizados de alto grau de Mehnert (op. cit.). Agregados de grãos 
de minerais máficos, que incluem granada e biotita comumente, 
ocorrem associados na amostra 162/127.2. Biotita forma syn
neusis, além de associar-se constantemente com cristais de apa
tita na amostra 1132/145. Também nessa amostra encontram-se 
massas locais esverdeadas que parecem representar pseudo
mortos de cordierita em pinita; no contato com granada exibem 
simplectitos muito finos. A ocorrência de minerais máficos em 
partes referidas como leucossomas não é normal, exceto como 
inclusões mecânicas (Mehnert, op. cit.). 

Também aqui descrevem-se mobilizados que se encontram 
associados a rochas gnáissicas de modo discreto ou que se en
contram em grandes volumes e aparentemente não associados 
com paleossomas (pontos 1104/09 e 11 04/06). Diferem dos leu
cossomas descritos anteriormente por não apresentarem o as
pecto pegmatóide característico daqueles; ademais, podem 
apresentar a olho nu agregados de coloração amarronzada (gra
nada + cordierita?). Microscopicamente trata-se de mesopertita 
granitos (em termos composicionais) de granulação fina a mé
dia. Grãos de quartzo amebóides, maiores do que a média de 
granulação da rocha, englobam os outros minerais, mas a tex
tura é granular-xenomórfica. Os minerais máficos são bastante 
subordinados (cordierita em poucos grãos inclusa em quartzo 
ou opacos mais hercinita inclusa em plagioclásio, amostra 1104/ 
09; agulhas de biotita vermelhaça e submilimétrica, bem como 
prismas de sillimanita, amostra 11 04/06). 

Deu-se ênfase às propriedades dos minerais que ocorrem 
nos leucossomas de aspecto pegmatóide por se constituírem no 
tipo mais comum. Composicionalmente trata-se de granitos 
(162/127.2) ou mesopertita granito (1132/145). K-feldspato, 
quartzo e plagioclásio sâo os minerais essenciais e típicos. Adi
cionalmente ocorrem granada, opacos, biotita e mirmequita, 
dentre outros. 

O K-feldspato examinado com objetiva de menor aumento 
( x 2,5) mostra texturas pertíticas em partes deformadas dos 
grãos. Mas o exame dessas partes com x40 mostra hóspedes 
muito finos e aparência mesopertítica. Os grãos são anédricos 
(diâmetro máximo de 5 mm). possuem inclusões de plagioclá
sio, a quem parecem corroer, e mostram geminados em tartana 
grosseiras nas bordas dos grãos (microclina). 

O plagioclásio mostra grãos anédricos, geminados Albita ou 
Periclina, com inclusões discretas de feldspato, quartzo e biotita, 
e de tamanho comparável ao K-feldspato. 

O quartzo ocorre em grãos anédricos que podem englobar os 
demais constituintes das rochas. 

A granada ocorre em grãos anédricos, grosseiros por vezes, 
com inclusões de biotita, apatita? etc.; na amostra 1104/127.2 
mostra-se separada do leuc.ossoma-tipo, por intercrescimento 
entre plagioclásio e biotita. E perfeitamente isotrópica e verme
lhaça. 

A biotita, em agregados ou palhetas isoladas, mostra altera
ções para produtos que incluem sericita e titanita ou agulhas de 
rutilo? (amostra 1104/145). Alterações e posterior cristalização 
ou recristalização de sericita em massas de pinita também se ob
servam nessa última amostra, além de associações de "baixo 
grau", representadas por sericita radial, carbonato e titanita. 

Em diversas lâminas, e mesmo em amostra de mão, observa
se uma mistura, sem termos estanques, entre partes que exibem 
características similares àquelas apresentadas pelos leucosso
mas, o que se acabou de descrever, e partes que são ricas em 
minerais ferromagnesianos (exemplos são dados pelas lâminas 
162/126 e 162/153). Os ferromagnesianos que ocorrem nessas 
misturas incluem cordierita, biotita, granada e opacos. O con
fronto, em termos de granulação, entre as palhetas de biotita 
que ocorrem nessas partes misturadas e aquelas de típicos pa
leossomas indica que as biotitas das referidas partes apresen
tam como uma regra tamanho sensivelmente maior do que 
aquelas ocorrentes nos paleossomas, tendo em média acima de 
1 mm de comprimento. Também a granulação dos outros mi
nerais ferromagnesianos que ocorrem nessas partes misturadas 
é sensivelmente superior às suas contrapartes que ocorrem no 
paleossoma. 

Admite-se no presente trabalho que essas referidas misturas 
representam na parte clara (muitas vezes, mostrando só um cris
tal bem desenvolvido de feldspato) leucossomas e, na parte es
cura, muitas vezes intimamente misturadas com esses feldspa
tos e quartzos maiores, melanossomas; em outras palavras,res
titos máficos resultantes do processo de diferenciação dos 
gnaisses paleossomáticos. 

1.2.1.5.6- Petrogênese 

O caráter híbrido das principais litologias do Complexo Paraíba 
do Sul, evidenciado desde a escala de campo, descendo até a es
cala microscópica, requer um enfoque mais amplo no que tange 
às considerações de cunho petrogenético. Exige que se faça um 
apanhado que atenda aos dois principais tipos de processos que 
se julga terem ocorrido na formação dessas rochas. Inicial
mente, tratar-se-á dos processos que levaram as rochas a alcan
çar o aspecto migmatítico pelo desenvolvimento de partes neos
somáticas e a seguir tratar-se-á dos aspectos ligados aos proces
sos metamórficos puros de âmbito regional, ambos ligados à 
atuação de um importante evento dínamo-termal ocorrido na Fo
lha SE.24 Rio Doce durante o Ciclo Brasiliano. 

Atualmente reconhecem-se como processos possíveis que 
levam um terreno metamórfico a ser transformado em migma
tito os seguintes: em sistemas abertos incluem-se os processos 
de injeção ígnea e metassomatismo e,em sistemas fechados, os 
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processos de anatexia e segregação metamórfica (Yardley, 
1978). Examinadas criticamente à luz das características alinha
das por Hyndman (1972), chega-se à conclusão de que ocorreu 
um mecanismo dominante nessas rochas, o qual corresponde à 
fusão parcial ou anatexia dos metapefitos (tipos fito lógicos mais 
abundantes na área). As características que vêm a favor de uma 
origem anatéxica são as seguintes: a) a soma do material dos 
veios leucossomáticos, isto é, quartzo e feldspatos, minerais fél
sicos, mais o material das partes melanossomáticas, rico em mi
nerais escuros máficos, tais como biotita, cordierita, granada e 
opacos, seriam equivalentes ao das rochas gnáissicas que ocor
rem como testemunhos pouco transformados nos afloramentos 
dos migmatitos típicos ou como xistos e gnaisses mais para 
oeste da área de ocorrência dessa unidade; b) as características 
texturais dos veios leucossomáticos, a saber, granulação grossa 
e arranjo granular-xenomórfico, correspondem a exemplos da 
literatura julgados serem de origem anatéxica ou ígnea; por ou
tro lado, a mineralogia, dominantemente quartzo-feldspática, é 
compatível com massas fundidas, obtidas em experimentos de 
laboratório no estudo das fusões anatéxicas;e c) os veios leucos
somáticos são corpos isolados nas três dimensões, não pare
cendo relacionados, a não ser em raros casos, a corpos graníti
cos de colocação intrusiva. Localmente apenas têm-_se evidên
cias que levam a pensar em intrusão de magma granítiCO nas en
caixantes, por exemplo nas proximidades de Jacinto, em aflora
mentos ao longo da rodovia que liga essa cidade a Almenara, 
onde parece ser grande a quafitidade de material granítico em 
relação às partes gnáissicas. As mesmas conclusões se chega 
pelo confronto de muitas das características dessas rochas com 
aquelas levantadas por Yardley (op. cit.) na distinção entre os 
principais processos que levam uma rocha a transformar-se em 
migmatito e que não serão repetidas aqui por corresponderem 
em grande parte ao que foi discutido acima. 

No que tange aos aspectos puramente metamórficos, o 
exame das associações dos paleossomas pelíticos e em parti
cular do par K-feldspato-cordierita (amostras 162/135 e 1104/ 
40.1) sugere que as rochas alcançaram condições físicas em con
sonância com a chamada zona cordierita-feldspato potássico da 
região de Moldanubicum da área de Lam-Bodenmais, Bavaria 
(Biumel & Schreyer, 1977), isto é, 2-3 kb de pressão e 650-700°C 
de temperatura (supondo que a pressão da água foi igual à pres
são total). Através de relações texturais, os citados autores reco
nheceram que o par cordierita-feldspato potássico foi estabili
zado pela reação biotita + sillimanita + quartzo = cordierita + 
K-feldspato + H20. Feições texturais em grãos individuais no 
presente trabalho nas amostras 162/126 e 162/135 e que consistem 
na inclusão pela cordierita de palhetas de biotita e agulhas de sil
limanita isoladas ou a inclusão pela cordierita de agulhas de silli
manita que se localizam no centro do grão de cordierita po
der~m responder pela mesma reação acima. Além dessas rela
ções e nas mesmas amostras ocorrem grãos de cordierita que 
incluem granada corroída ou entram em contato com esse mi
neral. No primeiro caso, poder-se-ia pensar num outro tipo de 
reação formadora de cordierita que incluísse a granada como re
agente, admitindo que duas reações pudessem ocorrer em volu
me relativamente pequeno (de poucos centímetros, no espaço 
de uma lâmina delgada). Já a granada em contato com a cordie
rita mostra contatos de desequilíbrio. Lobos de quartzo, à seme
lhança de um simplectito, associam-se a essa cordierita. Admi
te-se aqui para essa última relação um outro tipo de reação gera
dora da cordierita. Quanto aos paleossomas de composição cal
cossificática ou básica não serão utilizados para considerações 
petrogenéticas. Adianta-se que os paleossomas básicos teriam 
sido rochas magmáticas (conforme se infere das relações de 
campo e feições texturais e mineralógicas) que tiveram parte de 
seus minerais recalibrados para as condições físicas ocorrentes 
durante a migmatização; prova disso é dada, na amostra 1104/ 
40.3, pela formação de anfibólio pardento à custa de ortopiro
xênio. 

Por fim, Sighinolfi et alii (1979), com base em inferências re
tiradas do exame das associações minerais em rochas pelíticas, 
julgaram que as condições físicas que atuam nessas rochas 
foram, no caso da temperatura, acima de 720-960°C. 
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1.2.1.6- Grupo São Tomé 

1.2.1.6.1 -Generalidades 

Barbosa et a/ii (1964) utilizaram a denominação Formação São 
Tomé ou xistos São Tomé para os metassedimentos aflorantes 
na região do Médio Rio Doce, entre Galiléia e Conselheiro Pena, 
no Estado de Minas Gerais, com continuidade para sudeste até 
as proximidades da serra João Pinto. Estão amplamente distri
buídos também a leste destas cidades, ocupando os vales das re
giões das serras do Urucum e do Sacrifício, estendendo-se para 
sul até as proximidades da cidade de Resplendor. O nome pro
vém do córrego São Tomé, afluente da margem esquerda do rio 
Doce, a jusante da cidade de Galiléia. Segundo estes autores, a 
unidade é constituída por xistos que variam a xistos gnaissóides 
e gnaisses, excepcionalmente com delgadas intercalações de 
quartzitos e raros anfibólio-xistos. 

Fanton, Arioli e Moura (1978) adotaram a mesma denomina
ção para os biotita-xistos e biotita-quartzo xistos situad~s no 
prolongamento norte da área mapeada por Barbosa et a/11 (op. 
cit.) abrangendo as cidades de Divino das Laranjeiras e Mendes 
Pimentel. 

Tendo em vista a representatividade geográfica da Formação 
São Tomé, de Barbosa et ali i (op. cit.). ampliada por Fanton, Ario
li e Moura (op. cit.) e pelos trabalhos de campo desenvolvidos na 
Folha SE.24 Rio Doce, propõe-se denominar esse conjunto Gru
po São Tomé, o qual engloba também a Formação Tumiritinga e 
a parte essencialmente xistosa das Formações Córrego do Funil 
e Palmital do Sul, de Barbosa et a/ii (op. cit.), em vista da simili
tude litológica entre as mesmas. A utilização do termo grupo 
justifica-se pela possibilidade de futura divisão em formações, 
dada a expressiva distribuição geográfica dessa unidade. 

Ressalte-se que Fontes et alii ( 1978) e Silva et alii ( 1978) consi
deraram estas supracrustais como pertencentes ao embasa
mento da região. No entanto, no presente trabalho, com res
paldo em dados estruturais e geocronológicos e informações 
contidas em Barbosa et alii (1964). considera-se o Grupo São 
Tomé como uma cobertura brasiliana, correlativa à porção in
ferior do Grupo Macaúbas, com a qual identifica-se litologica
mente. 

Acredita-se que esta unidade tenha sido metamorfizada em 
torno de 650 MA, correspondente às fácies albita-epídoto-anfi
bolito e Anfibolito de Turner & Verhoogen (1975). grau meta
mórfico de fraco a médio no sentido de Winkler (1977). Apre
senta como minerais índices de metamorfismo a biotita, gra
nada e eventualmente estaurolita e sillimanita. Pode estar rela
cionada a séries de fácies de média pressão de metamorfismo 
regional de Miyashiro (1973). correlacionável, deste modo, com 
cinturões do tipo barrowiano. 

Esta unidade mostra grande similaridade litológica e estru
tural com o Grupo Macaúbas, principalmente aquele cartogra
fado na região de ltambacuri. Ressalte-se que a denominação 
Grupo São Tomé está principalmente ligada ao fator geográ~ico, 
uma vez que não são litologicamente distintos daqueles aqUI de
nominados de Grupo Macaúbas. 

Compõe-se de quartzo-biotita xistos, localmente com gra
nada e sillimanita, apresentando intercalações restritas de bioti
ta-quartzo xistos e lentes de calcossilicáticas, raramente gnais
sóides; e intercalações subordinadas de quartzitos, anfibólio 
xistos, mármores e migmatitos de injeção nas proximidades de 
corpos granitóides. 

1.2.1.6.2- Posição estratigráfica 

As relações de campo mostram que as litologias do Grupo São 
Tomé estão sotopostas ao Grupo Crenaque, em contatos grada
cionais, e foram cortadas pelas intrusões das rochas granitóides 
aqui denominadas Suítes Intrusivas Urucum e Galiléia, sendo 
portanto mais antigas que estas. Pode-se, pois, estabelecer uma 
idade mínima para a seqüência, tendo por base o valor de 
650 MA, obtido em diagrama isocrônico Rb-Sr para a Suíte Intru
siva Galiléia. No entanto, encontrou-se dificuldade maior para o 
estabelecimento do limite inferior desta unidade, em vista de 
apresentar contatos aparentemente transicionais e estrutural-



mente concordantes com os gnaisses e migmatitos dos Comple
xos Paraíba do Sul e Pocrane. 

Em que pesem os contatos gradacionais referidos, merece ci
tação o fato de que no Grupo São Tomé não foram observados 
nos trabalhos de campo migmatitos, in situ, como também a 
análise estrutural evidenciou um número menor de fases de de
formação em relação aos complexos acima citados. 

Assim, posiciona-se o Grupo São Tomé principalmente pela 
correlação litológico-estrutural com as demais áreas de xistos 
situados a oeste e noroeste da Folha SE.24 Rio Doce e em espe
cial aos xistos da região de ltagimirim, na porção nordeste da 
mesma, todos pertencentes ao Grupo Macaúbas. Admite-se, 
portanto, que o Grupo São Tomé constitua uma cobertura bra
siliana que à semelhança do Grupo Macaúbas foi deformado e 
metamorfizado em torno de 750 a 650 MA. 

1.2.1.6.3- Distribuição na área 

O Grupo São Tomé está representado na região do Médio Rio 
Doce por uma expressiva faixa que acompanha grosseiramente 
o curso deste rio desde Galiléia até a região sudeste da cidade de 
Conselheiro Pena. Mais a leste está bem retratado em faixas 
anastomosadas, ocupando as partes topograficamente mais 
baixas das serras do Sacrifício e Urucum, prolongando-se para 
sul e atingindo novamente o rio Doce, nas proximidades deRes
plendor. As litologias predominantes são biotita-quartzo xistos 
de granulação fina, com leitos milimétricos formados por 
quartzo e biotita. No entanto, freqüentemente estes minerais es
tão recristalizados, com a biotita formando la melas bem desen
volvidas envolvendo pequenas lentes quartzosas, que refletem 
muitas vezes ápices disruptos de microdobras intrafoliais. Estas 
recristalizações podem corresponder a efeftos de metamor
fismo de contato nas proximidades de corpos graníticos e peg
matíticos. Os veios milimétricos a centimétricos quartzo-felds
páticos, quase sempre intensamente microdobrados com pa
drão desarmônico, observados nestas zonas de recristalização, 
repr~sentam provavelmente efeitos de migmatização por in
jeção. 

Segundo Barbosa et alii (1964), a associação mineralógica 
dominante é representada por quartzo, biotita, muscovita e pla
gioclásio, sendo freqüentes granada e turmalina. Sillimanita foi 
descrita localmente nas variedades gnáissicas. Os xistos podem 
formar uma disposição em leitos compostos por lâminas de 
quartzo de granulação variável e lâminas de biotita e muscovita. 

Moura, Fanton e Arioli (1978) descreveram os xistos dare
gião da serra do Urucum como constituídos essencialmente por 
quartzo e biotita, tendo como acessórios almandina, estaurolita, 
muscovita, afrisita e plagioclásio. Em muitos locais interca
lam-se bancos de quartzito micáceo, conferindo um banda
menta centimétrico a decimétrico à rocha. 

Esta seqüência litológica prolonga-se para norte, numa faixa 
que passa a leste de Galiléia e estende-se até Mendes Pimentel, 
Central de Minas e São Geraldo do Baixio. Segundo Fanton, Ari
oli e Moura (1978), nestes xistos se encaixam vários corpos peg
matíticos, que induzem nos mesmos fenômenos metassomáti
cos de turmalinização, feldspatização e muscovitização. 

Merecem destaque as intercalações centimétricas a métricas 
de xistos de granulação mais desenvolvida, com presença de sil
limanita e granada, além de bioüta e quartzo. Associam-se tam
bém pequenos corpos ovóides ou lenticulares de rocha calcos
silicatada fina a afanítica, mostrando efeito de boudinage. Estes 
níveis sillimaníticos e granatíferos com a presença de boudins 
de rocha calcossilicática são importantes pela correlação com 
afloramentos das mesmas características litológico-estruturais 
verificadas na região de Teófilo Otoni (BR-418), sendo também 
observáveis no Grupo Macaúbas da região de ltagimirim e na 
porção nordeste da Folha SE.24-V-B. 

Mais a norte descreveram-se xistos e xistos gnaissóides que 
gradam para gnaisses, ao longo da BR-418, trajeto Teófilo Oto
ni-Carlos Chagas. O afloramento mais característico, situado a 
8,6 km do entroncamento BR-418/BR-116, exibe alternâncias 
centimétricas a decimétricas de xistos, com diferentes carac
terísticas. O tipo de granulação mais fina é composto essencial
mente por quartzo e biotita, com sutil disposição em leitos mil i-

métricos. Este gradaciona para um xisto gnaissóide formado por 
agregados ocelares de quartzo e feldspato e/ou sillimanita en
voltos por filmes de biotita. Intercalam-se nestas faixas métricas 
de granulação média a grosseira, sillimanita-biotita-quartzo xis
tos feldspáticos, exibindo uma crenulação típica. Merece desta
que a presença de corpos ovóides ou lenticulares de 5 a 20 em de 
comprimento de rocha calcossilicatada fina a afanítica de tonali
dade cinza-escuro a esverdeada envolvidos pelo xisto. A exis
tência de veios milimétricos a centimétricos quartzo-feldspáti
cos, intensamente microdobrados, evidencia efeitos de inci
piente migmatização. 

Outros afloramentos de rocha xistosa a gnáissica foram des
critos nesta área, geralmente cortados por diques de aplitos, 
pegmatitos ou granitóides. Há aparentemente um aumento do 
grau metamórfico para leste, dado pelo aparecimento de gnais
ses granatíferos e sillimaníticos. A presença de rocha calcossili
catada acima referida é também caracterizada nestes gnaisses, 
formando núcleos preservados dos processos de migmatização 
(resistatos). 

De uma maneira geral, os xistos do Grupo São Tomé mos
tram-se cortados por mobilizados notadamente nas proximida
des de corpos granitóides, relacionados deste modo a migmati
tos de injeção. Também é bastante comum a ocorrência de cor
pos tabulares de pegmatito, dispostos concordante e discordan
temente, com relação a estes xistos. 

Nas proximidades de Galiléia tem-se a ocorrência de encra
ves xenolíticos de xistos do Grupo São Tomé em granitóides da 
Suíte Intrusiva Urucum, em que os mobilizados de injeção pro
venientes de tal magmatito evidenciam nos xistos dobras intra
foliais com ápices espessados, indicando a ocorrência de um 
evento pós-injeção dos mobilizados. 

Na região do córrego do Funil, ao norte de Cuieté Velho, aflo
ram xistos e xistos gnaissóides formados por biotita, muscovita, 
quartzo e rara granada. Mostram-se freqüentemente migmatiza
dos com injeção de mobilizados dispostos concordantemente 
com a foliação regional. 

Na região de Tumiritinga ocorre uma seqüência pelítica, su
bordinadamente psamítica, com contribuições químicas impor
tantes. Os litótipos constituem-se de xistos a xistos gnaissóides 
com intercalações quartzíticas e mármores, apresentando-se 
cortados por mobilizados de injeção dispostos concordante
mente com a foliação. 

Observou-se em alguns afloramentos, em especial nas proxi
midades de Galiléia, a existência de pegmatitos dobrados junta
mente com os xistos. Compõem dobras isópacas, com ampli
tude métrica, provavelmente relacionadas às fases finais de de
formação. 

1.2.1.6.4- Petrografia 

A) Micaxistos 

Nas diversas amostras examinadas o elemento textural
estrutural mais comum é uma foliação que se encontra desenha
da pela orientação dimensional das micas biotita e muscovita 
(essas feições e outras descritas a seguir referem-se aos mica
xistos da área descrita originalmente por Barbosa et a/ii, 1964). 
Adicionalmente, e podendo dispor-se de modo paralelo, forma 
mais comum, ou formando um ângulo com a foliação, em duas 
ou três amostras, ocorre um aleitamento composicional dado 
por leitos compostos de uma parte por micas e turmalina; de ou
tra por micas e quartzo dominando as micas. Exemplo do se
gundo caso é dado pela amostra 1.07611.049. Trata-se de um 
aleitamento de coloração escura a olho nu e espessura uniforme 
de 5 mm, que faz com a foliação um ângulo de aproximada
mente 30°. 

Esses xistos apresentam granulação fina, destacadamente 
inferior àquela apresentada pelos micaxistos do Grupo Macaú
bas que afloram na região de ltagimirim. Os contatos entre os mi
nerais a nível de lâmina são variáveis, sendo os retos mais co
muns quando intervém a face (001) das micas. A sillimanita 
parece ocorrer em quase todas as lâminas sob a forma de peque
nas inclusões em grãos de quartzo, mas comprovadamente ape
nas na amostra 1076/1029.1. O quartzo e a biotita também oco r-
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rem sob a forma de pequenos grãos e palhetas, respectiva
mente, como inclusões do raro plagioclásio. 

Como bem ·observou Barbosa et ali i (op. cit.), o aleitamento 
tendo a foliação colocada de modo paralelo pode exibir dobra
mentos de pequena dimensão (crenulações). O mais importante 
é que a esses dobramentos pode associar-se de forma discreta e 
não consistente, mesmo a nível de lâmina, uma segunda folia
ção de plano axial gerada pela orientação de biotita (exemplifi
cada nesse trabalho pela amostra de número 1132/154). 

Os xistos que afloram na região da cidade de Teófilo Otoni e 
que estão agrupados dentro dessa unidade também apresentam 
características texturais similares aos da região de São Tomé. 
Micro a mesodobramentos da foliação e aleitamento são bem 
desenvolvidos nas amostras da região de Teófilo Otoni. As úni
cas diferenças são dadas pela composição mineralógica das 
amostras das duas áreas. Adiante será mostrado que os xistos 
da região de Teófilo Otoni exibem uma mineralogia de um grau 
metamórfico mais alto. 

Quartzo, biotita e muscovita são os minerais essenciais des
sas rochas, ocorrendo de modo abundante em quase todas as 
lâminas (muscovita primária está ausente dos xistos da região 
de Teófilo Otorii). Na verdade é perigoso generalizar para todos 
os xistos da citada região a ausência da muscovita, consi
derando a pequena amostragem disponível. Em geral, a soma 
das micas ultrapassa os 50% do volume rochosó, embora possa 
fugir dessa cifra num leito particular. Além desses três minerais, 
também ocorrem fibrolita, granada, plagioclásio, K-feldspato 
(região de Teófilo Otoni), turmalina, apatita, zircão e opacos. 

Esses minerais exibem as seguintes propriedades: 
-a biotita e muscovita ocorrem em palhetas bem cristalizadas 
de modo isolado, ou em cristais compostos (sanduíches de bio
tita e muscovita). A biotita pode apresentar material avermelha
do ao longo das clivagens e bordas, representando provavel
mente lixiviação e retenção de óxidos de ferro. Interessante que 
a muscovita pode exibir um segundo modo de ocorrência, na 
forma de cristais maiores do que a média da rocha (granulação 
fina), transversais à foliação e com inclusões de fibrolita. A bio
tita tem pleocroísmo a= amarelado e {3 = y = pardo. A musco
vita tem pleocroísmo de relevo e demais propriedades ópticas 
comuns a esse mineral. O quartzo tem sua principal ocorrência 
sob a forma de grãos anédricos em contato com micas e feldspa
tos. Está isento de extinção ondulante ou inclusões (em geral). A 
granada, de ocorrência incomum para esse tipo de mineral, 
exibe cristais muito alongados ao longo do aleitamento que po
dem medir até mais de 1,5 em, ricos em inclusões de quartzo e 
rastros de opacos paralelos à foliação. Acompanham a contor
ção do aleitamento na medida em que eles estão microdobra
dos. Seriam, então, pré-tectônicos com relação a essa segunda 
fase dé deformação. Trata-se de mineral perfeitamente isotró
pico e de coloração vermelhaça. A fibrolita ocorre tipicamente 
na forma de agregados de fibras, por vezes contorcidos (amos
tra 1132/130). É de ocorrência discreta e difícil de aparecer, 
quando inclusa em quartzo em uma ou duas agulhas. A micro
pertita só ocorre na amostra 11321130 e aparece sob a forma de 
poiquiloblastos anédricos que incluem quartzo, biotita paralela 
à foliação, fibrolita etc. A textura pertítica não é exibida por todos 
os grãos de modo completo, podendo ocorrer na extremidade 
do grão e visível com objetiva de 40x. Os demais minerais são 
bastante subordinados. 

B) Quartzitos 

Trata-se de uma única amostra que tem por referência 1185/85. A 
textura é granoblástica fina, localmente poligonal. A pouca bio
tita exibe orientação dimensional. Quartzo é o principal mineral, 
perfazendo uns 90% do volume rochoso. Além do quartzo, ocor
rem biotita pardo-avermelhada, sericita, clorita em intercresci
mento com titanita e resultante da alteração da biotita e micro
clina. 

1.2.1.6.5- Petrogênese 

Tanto os micaxistos que afloram na região de Teófilo Otoni 
quanto aqueles que afloram na região-tipo caracterizam-se com-
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posicional mente pela riqueza em minerais micáceos e quartzo, 
indicando, indiretamente, os altos teores em Ab03, K20 e Si02 
dessas rochas. Composições assim são comuns na natureza em 
rochas de composição pelítica, tais como folhelhos, argilitos etc. 
A comprovação da suspeita de que essas rochas derivam de ma
teriais sedimentares deve, então, ser buscada também através 
de outros argumentos que não os composicionais. Os dados de 
campo indicam em alguns afloramentos (por exemplo, 1132/ 
130, que fica situado a leste de Teófilo Otoni) a ocorrência de 
rochas calcossilicatadas intercaladas em micaxistos, o que su
gere um acamamento reliquiar ou pseudo-acamamento, visto o 
grau de deformação a que estiveram sujeitas essas rochas. Bar
bosa et alii (op. cit.) citaram que as estruturas sedimentares do 
Grupo São Tomé se reduzem a lentes de quartzito. Por outro la
do, o aleitamento composicional observado em algumas lâmi
nas e que não parece corresponder à atuação de processo tipo 
diferenciação metamórfica vem de igual modo reforçar a idéia 
de que essas rochas representam um pacote metassedimenar. 
Portanto, os dados disponíveis tanto composicionais como es
truturais sugerem que o Grupo São Tomé foi edificado pelo me
tamorfismo de rochas sedimentares, tendo os xistos sido deriva
dos de sedimentos pelíticos. 

O metamorfismo que atingiu essas litologias foi de âmbito re
gional. Examinando as associações minerais quanto ao grau 
metamórfico, observa-se uma variação no espaço. As rochas da 
região de São Tomé aparentemente não alcançaram condições 
de temperatura tão altas quanto aquelas da região de Teófilo 
Otoni, haja vista a não ocorrência, nessas últimas, do par quart
zo-muscovita. Como minerais-índice na área de São Tomé, ocor
rem granada, que faz claramente parte da paragênese, e sillima
nita que ocorre na forma de inclusões. A ocorrência da granada, 
em associação com quartzo-muscovita-biotita leva a admitir 
condições da fácies anfibolito tendo atuado na referida área (fá
cies anfibolito no sentido de Turner, 1981 ). Já os xistos da região 
de Teófilo Otoni, além de terem alcançado a fácies anfibolito, so
freram temperaturas do extremo superior dessa fácies. Outros
sim, o fato de possuírem K-feldspato e fibrolita (também 
cordierita?) de uma parte e não a ocorrência de muscovita e 
quartzo de outra (embora não sejam claras as relações texturais 
entre K-feldspato e sillimanita) é compatível com a reação mus
covita +quartzo= K-feldspato + sillimanita + H2 0, além de indi
carem grau forte no sentido de Winkler (1977). 

. Quanto ao tipo bárico (série de fácies), de Miyashiro (1973). 
levando em consideração, apesar da exigüidade de minerais-ín
dice, a ocorrência de suposta cordierita em xistos da região de 
Teófilo Otoni, e embora esse mineral não seja diagnóstico, pare
ce predominar o tipo low-pressure, Miyashiro (op. cit.). Isso é 
compatível com a ocorrência generalizada na Folha SE.24 Rio 
Doce de um magmatismo granitóide exemplificado pelas uni
dades litoestratigráficas Medina, Galiléia e outras. Mas aquele 
mesmo autor reconhece que cinturões tipo medium-pressure 
também exibem rochas graníticas associadas, à semelhança dos 
tipos low-pressure. Adianta, ademais, que as diferenças entre os 
dois tipos de terrenos podem não ser intrínsecas, mas decorren
tes das diferenças no nível da intrusão dos magmas graníticos. 
Assim, o tipo low-pressure corresponderia a intrusões em nível 
relativamente superficial, enquanto o tipo medium-pressure a 
intrusões mais profundas. 

1.2.1.7- Grupo Crenaque 

1.2.1.7.1- Generalidades 

A denominação Grupo Crenaque foi formalizada por Barbosa et 
a/ii (1964) para uma seqüência de quartzitos, xistos e gnaisses, 
aflorantes a sudoeste de Conselheiro Pena (MG). O nome pro
vém de uma estação ferroviária da E.F.V.M., às margens do rio 
Doce, entre Conselheiro Pena e Resplendor, tendo sido subdivi
dida na Formação Palmital do Sul, na base, e Formação João 
Pinto, no topo. 

Silva et ali i (1978) incluíram estes quartzitos nas "Rochas da 
Associação Charnockítica", posicionadas no Pré-Cambriano 
Médio. Por outro lado, Fontes et ali i (1978) englobaram o Grupo 
Crenaque, de Barbosa et alii (1964). no Complexo Gnáis-



sico-Migmatítico, atribuindo-lhe inclusive uma origem princi
palmente sedimentar em vista da ocorrência de gnaisses ban
dados e das citadas supracrustais. 

No presente trabalho adotar-se-á a denominação Grupo Cre
naque, de Barbosa et ali i (op. cít.), porém com algumas modifica
ções, procurando-se agrupar, quando possível, os sedimeptos 
principalmente psamíticos. Deste modo, a Formação Palmital do 
Sul, originalmente desse grupo, passa a compor parte do Grupo 
São Tomé, o mesmo ocorrendo com a unidade xistosa da For
mação Córrego do Funil. 

A seção-tipo desta unidade localiza-se nas regiões de Crena
que e serra do Boiadeiro, disposta a sul de Conselheiro Pena. 
(Fig. 1.21). Litologicamente compõe-se de quartzitos puros a 
muscovita, quartzitos de coloração creme e granulação média a 
grosseira, ocasionalmente fina; intercalações subordinadas de 
biotita xisto granatíferos a estaurolita e/ou sillimanita e már
mores. 

Juntamente com o Grupo São Tomé, o Grupo Crenaque re
presenta sedimentos brasilianos, metamorfizados e deforma
dos no Proterozóico Superior (Ciclo Brasiliano). Parece repre
sentar o tipo bárico de pressão média de Miyashiro (1973), per
tence à fácies anfibolito, de Turner & Verhoogen (1975). e meta
morfismo de grau médio de Winkler (1977). 

Corresponde a uma unidade metassedimentar de origem es
sencialmente psamítica e secundariamente pelítica aluminosa e 
carbonática, com a presença de corpos básicos anfibolitizados 
representativos de antigas soleiras. 

1.2.1.7.2- Posição estratigráfica 

Os dados disponíveis sobre a região são insuficientes para se 
estabelecer um posicionamento seguro para esta unidade, pois 
as relações de campo indicam contatos transicionais com as 
supracrustais pelíticas do Grupo São Tomé, mas mostram tam
bém uma concordância estrutural com os gnaisses do Complexo 
Pocrane. Barbosa et alii (op. cit.), com base em interpretação 
estrutural, consideraram o Grupo Crenaque sobreposto aos xis
tos São Tomé. Tendo isso em conta, adotou-se a estratigrafia 
proposta por estes autores, posicionando-os como mais novos 
que o Grupo São Tomé. 

Mostra contatos intrusivos com as Suítes Intrusivas Galiléia e 
Urucum e estruturalmente concordante com o Complexo Pocra-

ne. Aliás, mereée destaque o trend estrutural marcante desta 
unidade para o NO-SE, o que de certo modo é perfeitamente 
distinto do Complexo Paraíba do Sul e Grupo Macaúbas. 

Nas regiões de Alvarenga e Tabajaras as exposições do Gru
po Crenaque estão bem realçadas nas imagens de radar. 

Consoante dados geocronológicos das unidades litoestrati
gráficas que mantêm relações de contato com o Grupo Crena
que, pode-se inferir uma idade referente ao Proterozóico Su
perior (650-750 MA) para a fase de metamorfismo principal, 
tendo sido provavelmente sedimentado no Ciclo Brasiliano por 
analogia com os metassedimentos do Grupo Macaúbas. 

1.2.1.7.3- Distribuição na área 

O Grupo Crenaque distribui-se na parte ocidental da Folha 
SE.24-Y-C, formando faixas de quartzitos que se intercalam de 
modo geral nas litologias do Complexo Pocrane e Suíte Intrusiva 
Galiléia. As principais faixas desenvolvem-se a oeste de Crena
que, na serra do Boiadeiro, nos arredores de Alvarenga (MG) e 
na região de lpanema (MG). 

A sul de Crenaque os quartzitos deste grupo formam uma 
serra de orientação noroeste-sudeste, mantendo contatos a 
norte com as litologias do Complexo Pocrane, através de falha 
de empurrão de vergência nordeste, e com granitos e granodio
ritos da Suíte Intrusiva Urucum. Nestes contatos verificam-se 
intercalações de apófises de granito na forma de corpos tabula
res de espessura decimétrica penetrando no xisto, que consti
tuem níveis subordinados deste grupo. Este xisto é formado 
essencialmente por biotita e quartzo finos, com uma incipiente 
disposição em leitos milimétrícos alterados. Apresentam um 
princípio de migmatização por injeção manifestado através de 
níveis quartzosos microdobrados concordantemente. Dobras 
intrafoliais com ápices disruptos formados por leitos quartzosos 
foram interpretadas como efeitos de transposição. 

Nas cabeceiras do córrego da Lapa, no sopé da serra do 
Boiadeiro, os quartzitos mostram um plaqueamento de espes
sura centimétrica a decimétrica de granulação grosseira e leitos 
de granulação fina a média, com leitos centimétricos de xistos 
ricos em granada. Pouco a jusante aparecem intercalações mais 
expressivas de quartzo-muscovita-biotita xistos granatíferos. 

Na região de Alvarenga (MG) os quartzitos são grosseiros, 
plaqueados, devido à presença de leitos de muscovita, nos quais 

Fig. 1.21 Região da serra do Boiadeiro. Estruturas dobradas (sinclinais) em metassedimentos do Grupo Crenaque. Folha SE.24-Y-C. 
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pode-se observar também turmalina. Quando o teor de micá
ceo_s cresce a rocha adquire aspecto xistoso. Estes quartzitos 
estao estruturalmente concordantes com os ganaisses do Com
plexo Pocrane. 

Outras intercalações quartzíticas de menor espessura ocor
r~m na região de lpanema (MG), seis quil_!)metros a oeste desta 
c1dade, no trajeto para Santo Antônio do Manhuaçu, onde ban
cos de tremolita-muscovita quartzito formam intercalações com 
gnaisses e xistos. Aproximadamente 15 km a sudoeste de lpa
nema, na rodovia para Manhuaçu, foram descritos quartzitos de 
granulação fina a média com tonalidade esverdeada devido à 
ocorrência ~e minerais como clinopiroxênio e anfibólio. A nor
deste de lpanema, ~as proximidades do povoado de Três Barras, 
prevelacem quartzitos grosseiros com iptercalações de sillima
nita-biotita xisto. 

De uma maneira gera f, predominam nesta unidade quartzitos 
puros ou sericíticos e muscovíticos, com a presença de turmali
na e opacos. Outro fator determinante é a presença de dobras do 
tipo similar, inseridas no bandamento destes litótipos, pare
cendo indicar que o conjunto sofreu pelo menos duas fases de 
deformação. Intercalações centimétricas a decimétricas de bio
tita xistos com granada e eventualmente com estaurolita silli-
manita e cianita são Óbservadas. ' 
. O conjunto mostra-se amiúde cgrtado por diques de pegma

t•to, e mobilizados quartzo-feldspáticos discordantes associa
dos aos magmatitos concernentes às Suítes Intrusivas' Galiléia e 
Urucum. 

Quartzitos ocorrem a oeste de Cuieté Velho, atravessando o 
rio Caratinga e prolongando-se para sul. Estes metapsamitos 
possuem granulação média, com mica subordinada {biotita e/ou 
musçovita) ªlocalmente caulim. Apresentam-se sob a forma de 
placas, çom lâminas finíssimas de micas e com intercalações de 
anfibólio xisto e micaxistos. 

1.2.1. 7.4 - Petrografia 

A) Xistos a estaurolita e granada 

As feições descritas a seguir foram observadas apenas numa 
lâmina delgada e, portanto, são observações incompletas em 
termos da litologia como um todo. Nesta amostra é visível, tanto 
a olho nu como ao microscópio, um dobramento de ângulo 
grande(- 90°), que se encontra desenhado por leitos mil i métri
cos quartzo-micáceos e leitos quartzosos. O exame da zona de 
charneira dos leitos quartzosos mostra quartzo poligonal, sinto
mático de recristalização tardia. 

A rocha é fanerocristalina de granulação fina e textura lepido
blástica típica. Contatos retos são muito comuns e envolvem 
tanto grãos contíguos de quartzo como quartzo e a face (001 J das 
micas. 

Quartzo e micas totalizam em torno de 70% do volume da 
rocha, sendo a muscovita a mica mais abundante. Quartzo e· a 
soma das micas são equivalentes. Além desses minerais ocor
rem como varietais a estaurolita e a granada e acessórios me
nores como clorita, turmalina e opacos. 

O quartzo ocorre em grãos eqüidimensionais anédricos de 
granulação fina. Nos leitos quartzosos, atinge tamanho médio. A 
muscovita exibe palhetas diminutas desenhando a foliação, o 
mesmo ocorrendo com a biotita. São minerais típicos quanto às 
suas propriedades óticas. A biotita exibe maior absorção em 
pardo-amarelado. A granada ocorre em um único grão anédrico, 
de tamanho médio e que exibe inclusões de quartzo e opacos, é 
perfeitamente isotrópica e sua coloração é neutra. A estaurolita 
mostra grãos diminutos que ocorrem de preferência nas áreas 
ricas em muscovita. Os grãos são subédricos e exibem peque
nas inclusões não identificadas. 

Dentre os acessórios menores apenas a clorita merece cita
ção. Também ocorre de preferência nas áreas ricas em musco
vita, não parecendo ser de origem secundária. 

B) Quartzitos 

Também para esta litologia tem-se apenas uma lâmina delgada. 
A textura é granoblástica fina (isotrópica) e está desenhada por 
quartzo, microclina, clinopiroxênio, anfibólio etc. Esses últimos 
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minerais interpõem-se por entre os grãos de quartzo, que exibe 
granulação variável. 

O quartzo ocorre em grãos anédricos, milimétricos, que exi
bem propriedades típicas. A microclina também ocorre em 
grãos anédricos de diâmetro milimétrico, que exibem macia em 
tartana perfeita, tendo, por outro lado, raras texturas pertíticas. 
O clinopiroxênio exibe ocasionais seções basais (duas direções 
em ângulo reto) e relevo alto, coloração neutra a 2V 'f = grande. 
O anfibólio ocorre em seções prismáticas que apresentam rele
vo inferior ao do clinopiroxênio, é incolor a neutro, e de ângulo 
de 2V grande. 

1.2.1. 7.5 - Petrogênese 

A) Xistos 

Trata-se de metassedimento de composição pelítica, tendo em 
vista sua particular composição e a ocorrência nessa unidade de 
lentes de quartzitos e de rochas carbonáticas. 

Quanto ao grau metamórfico, a presença de estaurolita é 
sugestiva de que as condições físicas do metamorfismo alcan
çaram a fácies anfibolito {Turner, 1981) ou grau médio no sen
tido de Winkler (1977). Outrossim, a associação de muscovita 
mais quartzo e quartzo mais estaurolita indica que as citadas 
condições físicas não atingiram a parte superior da fácies anfi
bolíto. 

Quanto ao tipo bárico, os dados intrínsecos à unidade são 
poucos e não permitem qualquer afirmação. 

Quanto aos quartzitos, as considerações são as mesmas le
vantadas para os xistos a estaurolita e granada. 

1.2.1.8- Grupo Macaúbas 

1.2.1.8.1 - Generalidades 

A primeira referência às litologias xistos micáceos e xistos ar
gilosos, que são atualmente mapeadas como Grupo Macaúbas, 
é atribuída a Helmreichen em 1846 {apud Moraes et alii, 1937), 
que as estudou nas regiões de Grão Mogol e do rio Macaúbas. 

Hartt em 1866 (apud Moraes et a/ii, 1937), realizando excur
são na região nordeste de Minas Gerais, drenada pelos rios 
Araçuaí e Jequitinhonha, fez a primeira referência a uma possí
vel origem glacial para as rochas desta área, classificando-as 
como ardósias. Relatou também a presença de camadas argilo
sas avermelhadas, designadas por drift, drift scheet e drift clay e 
a ocorrência de camadas com abundância de seixos e de ma
terial não rolado, julgando-as como representantes de glaciação 
pleistocênica. 

Moraes (1929) descreveu um conjunto de rochas que se dis
tribuem em uma área que compreende as regiões de Mendanha e 
lnhaí, no Estado.de Minas Gerais, e estendem-se para nordeste, 
a leste do r.io Jequitinhonha, constituído por filitos, arenitos e 
conglomerados. Entretanto, em 1925, Moraes já havia mencio
nado rochas idênticas a estas na região dos rios Macaúbas
Tabatinga como pertencentes à Série ltacolomi. Posteriormente, 
com os novos dados adquiridos até 1929, retirou-as da Série 
ltacolomi, para posicioná-las em uma série mais nova, denomi
nada Lavras. 

O termo formação foi utilizado pela primeira vez para o Ma
caúbas por Moraes & Guimarães em 1930, quando estudaram a 
região diamantífera do norte de Minas Gerais. Esta região foi a 
mesma que em 1929 Moraes denominou Série Lavras. A Forma
ção Macaúbas seria constituída por filitos, conglomerados, fi! i
tos conglomeráticos e arenitos. Os aludidos autores concluíram 
que esta unidade seria de origem glacial, com os conglomerados 
e filitos conglomeráticos correspondendo a verdadeiros tilitos 
metamórficos e afirmaram ser a Formação Macaúbas mais nova 
que a Série ltacolomi e mais antiga que a Série Bambuí. 

Moraes (1932) verificou a ocorrência da Formação Macaúbas 
a oeste de Teófilo Otoni, ocupando uma área que abrange Minas 
Novas, Araçuaí, ltamarandiba e médio Jequitinhonha, sendo 
predominantes os fílonitos conglomeráticos associados com 
poucas camadas de quartzitos e raras intercalações de calcários. 
Citou ainda que o melhor critério para identificação desta uni-



dade são camadas conglomeráticas e que as rochas que com
põem a referida formação são polimetamórficas. 

Guimarães (1937) mencionou que os xistos argilosos e tolhe
lhos que ocorrem na Bahia correspondem na realidade a filitos 
decompostos da "Série Lavras". Mencionou ainda a necessi
dade de um estudo sistemático das litologias pertencentes à 
Formação Macaúbas existentes na Bahia, para a realização de 
um estudo comparativo. 

A Formação Macaúbas, segundo Moraes eta/ii(1937), é cons
tituída por filitos, micaxistos e filitos conglomeráticos, arenitos, 
quartzitos e raras camadas de calcário, sendo que os conglo
merados existentes em Buriti Grande e Conceição do Barreiro, 
situados nas encostas da Serra do Cabral, mais o descrito por 
Derby (1880 e 1882) apud Moraes et alii (op. cit.) no Arraial de 
Jequitaí, são idênticos ao conglomerado (tilito) Macaúbas. Para 
estes autores a Formação Macaúbas seria mais nova que a For
mação Sopa. 

Pflug (1965 e 1967), apud Schobbenhaus Filho (1972), inter
pretou a estratigrafia da serra do Espinhaço Meridional sob o 
ponto de vista geotectônico. A Formação Sopa foi posicionada 
na base da Série Minas, com o nome de Formação Sopa
Brumadinho, e a Formação Macaúbas foi interpretada como 
sendo a fácies elástica da Série Bambuí (Pré-Cambriano Su
perior), representando sedimentos sinorogênicos da miogeos
sinclinal Minas. 

Pflug (1969). apud Schobbenhaus Filho (1972). englobou a 
Série Bambuí e a formação Macaúbas no Grupo São Francisco, 
denominando-as Fácies Bambui e Fácies Macaúbas. 

Scholl & Souza (1970) elevaram a Fácies Macaúbas à cate
goria de grupo. 

Schobbenhaus Filho (1972), estudando a borda oriental da 
serra do Espinhaço, utilizou ainda o termo Fácies Macaúbas, 
constituída principalmente por metaconglomerados com inter
calações de quartzitos e quartzitos conglomeráticos, além de 
filitos com intercalações de quartzitos, numa região mais a oes
te-noroeste notadamente nos vales do rios Carrascão e Peixe 
Bravo Superior. Neste último são também encontrados filitos 
grafitosos. 

Silva Filho et ali i (1974) descreveram a presença de metasse
dimentos no interior de uma faixa com direção noroeste
sudeste, situada na região nordeste da Folha SE.24 Rio Doce, e 
que possui a cidade de ltagimirim e o povoado de Mundo Novo 
como os principais pontos de referência. Estes metassedimen
tos foram então posicionados no Supergrupo Espinhaço, sendo 
constituídos de biotita-muscovita xistos granatíferos, local
mente com cianita, que gradam em determinados locais a fi li tos 
às vezes grafitosos, possuindo, na base, um horizonte de quart
zito descontínuo. 

Hettich (1975), apudScholl (1976), dividiu o Grupo Macaúbas 
na região do Médio/Alto Jequitinhonha em quartzitos com sei
xos (horizonte basal), uma grauvaca (tilito) e uma seqüência su
perior composta de filitos a siltitos e quartzitos com intercala
ções de xistos verdes. 

Karfunkel & Karfunkel (1976) dividiram o Grupo Macaúbas 
em três formações na região mediana da serra do Espinhaço: 
-Formação Carbonita: quartzitos e siltitos com intercalação de 
xisto verde; 
-Formação Terra Branca: tilitos com intercalações de quartzi
tos e matassiltitos; e 
-Formação Califorme: quartzitos imaturos com intercalações 
de conglomerados. 

Para estes autores a Formação Terra Branca é de origem 
glacial e foi subdividida em três fácies diferentes, de oeste para 
leste: Fácies Jequitaí (glacial-terrestre); Fácies Caçaratiba (gla
cial-marinha) e Fácies Turmalina (glacial-marinha). 

Scholl (1976), estudando a região do Médio/Alto Jequitinho
nha, referiu-se à presença de estromatolitos em dolomitos que 
se localizam abaixo do tilito Macaúbas. Estes estromatolitos são 
do grupo Conophyton metula Kirichenkov e possuem a idade 
variando no intervalo de 950 a 1.350 MA (Rifeano Médio), que 
seria indicativa do período de deposição desta unidade. 

Almeida (1977) descreveu o Grupo Macaúbas como repre
sentante de uma sedimentação geossinclinal, pertencente à Fai
xa de Dobramentos Araçuaí, sendo originalmente constituído de 

pelitos, arenitos, grauvacas, arcóseos e conglomerados, ocor
rendo subordinadamente calcários, itabiritos e produtos vulcâ
nicos básicos. Citou também que o metamorfismo que atuou 
sobre estas rochas cresce da fácies xisto verde, nas regiões 
próximas ao Espinhaço, até a fácies anfibolito, nas regiões dos 
baixos cursos dos rios Jequitinhonha, Araçuaí e Pardo. 

Andrade et a/ii (1977) assinalaram que na região situada na 
porção sul-sudeste do Estado da Bahia, envolvendo as cidades 
de ltambé, Macarani e Encruzilhada, assomam metassedimen
tos atribuídos ao Supergrupo Espinhaço, e compostos por meta
conglomerados, metarcóseos, granada-micaxistos e sillimanita 
gnaisses. 

Hettich (1977) identificou o Grupo Macaúbas como presente 
em três regiões. Duas constituem faixas estreitas, uma situada 
em torno da serra do Cabral e ao norte de Jequitaí, a segunda 
acompanhando a borda ocidental da serra do Espinhaço e a 
terceira abrangendo uma área bem expressiva na região do Alto 
Jequitinhonha e do rio Araçuaí, entre Couto Magalhães e a di
visa com a Bahia. 

Este autor descreveu que a glaciação proterozóica do Macaú
bas é comprovada por tilitos de composição e estrutura típica; 
sedimentos glaciomarinhos, pavimentos estriados polidos com 
caneluras, um esker, um varvito; seixos achatados, ovóides, 
facetados, escoriados e estriados e, finalmente, pela distribui
ção paleogeográfica dessas várias rochas. 

Sá (1977) relatou na região do Médio Jequitinhonha, que 
engloba partes dos municípios de Araçuaí e ltinga, rochas atri
buídas ao Grupo Macaúbas, e classificadas como quartzo
micaxistos, localmente ricos em cordierita, apresentando inter
calações de corpos lenticulares de anfibolitos. 

Fontes et alii (1978) dividiram a Formação Macaúbas em 
quatro unidades. Uma constituindo a base e as outras três com 
posicionamento incerto. A que representa a unidáde basal é 
composta principalmente por diamictitos e metadiamictitos ca
taclásticos às vezes conglomeráticos e subordinada mente ritmi
tos, argilitos, ardósias, quartzitos, xistos e filitos. A segunda 
unidade é formada por mica xistos, localmente carbonáticos e às 
vezes conglomeráticos, quartzitos cataclásticos com hematita e 
xistos verdes. A terceira é constituída de quartzo-biotita xisto 
granatifero ou não, ocorrendo ocasionalmente estaurolita e 
mais esporadicamente cianita. Subordinadamente existem xis
tos carbonáticos, rochas calcossilicáticas, níveis de conglomera
do polimítico e rochas quartzíticas hematíticas ou não. A última 
unidade é constituída por micaxistos com predominância de cia
nita, estaurolita e anfibólio. Apresenta intercalações de xistos 
carbonáticos, rochas básico-ultrabásicas, quartzitos e ocasio
nais lentes de calcário dolomítico e raras lentes de rochas cal
cossilicáticas. 

Walde, Karfunkel e Karfunkel (1978) dividiram o Grupo Ma
caúbas em três unidades na região central da serra do Espinhaço 
(da lapa para a capa): 
- uma seqüência de quartzitos com intercalações de conglo
merados; 
-uma seqüência heterogênea de diamictitos, quartzitos e me
tassiltitos contendo seixos e fragmentos de rochas com dimen
sões e formas variáveis; e 
-uma seqüência de quartzitos, metassiltitos e filitos com inter
calações de xistos verdes. 

Braun & Baptista (1979) sugeriram ser mais prudente restrin
gir o termo Macaúbas às rochas psefito-filonítícas ou "diamicti
tóides" e às camadas quartzíticas, quartzo-calcário e filíticas que 
a elas se subordinam. 

Viveiros et alii (1979) limitaram o Grupo Macaúbas em duas 
formações, na região dos vales dos rios Peixe Bravo e Alto 
Vacaria. A basal foi denominada Formação Peixe Bravo e a su
perior Formação Nova Aurora, tendo separado nesta última um 
membro que foi chamado de Riacho Poções. A Formação Nova 
Aurora é composta principalmente por diamictitos e quartzitos e 
subordinada mente por filitos e o Membro Riacho Poções é cons
tituído principalmente por diamictitos cinza, diamictitos hematí
ticos e subordinadamente por quartzitos hematíticos e xistos 
hematíticos. A Formação Peixe Bravo possui filitos como a litolo
gia predominante e secudariamente quartzitos e filitos grafi
tosos. 
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Pereira & Ortiz (1980), estudando a região nordeste da Folha 
SE.23 Belo Horizonte, dividiram o Grupo Macaúbas, baseando· 
se principalmente em dados estruturais e sedimentológicos, em 
três formações, descritas da base para o topo: 
- Formação Salinas: biotita-quartzo. xistos, granada-bioti
ta-quartzo xistos (apresentando sillimanita junto aos corpos gra
nitóides), carbonáticos ou não, com intercalações de quartzitos 
e conglomerados; 
- Formação Carbonita: quartzo-biotita xistos, grana
da-quartzo-sericita xistos, filitos (bordo oeste da bacia), com 
intercalações de quartzitos, calcários, dolomitos e estauroli
ta-cianita-grafita xistos; e 
-Formação Jequitaí: diamictitos, metadiamictitos com matriz 
grauváquica e intercalações de quartzitos e filitos. 

Couto & Bez (1981) propuseram o intervalo de 640 a 950 MA 
como o período de deposição do Grupo Macaúbas, baseando-se 
em datações das unidades sobrepostas e sotopostas. 

Karfunkel, Schimidt e Karfunkel (1981) dividiram o Grupo 
Macaúbas em três formações (superior, média e inferior) e con
sideraram o tilito existente na formação média como sendo uma 
camada-guia e a mais característica da seqüência. Esta estrati
grafia é válida, segundo os referidos autores, para as seguintes 
regiões do Estado de Minas Gerais: serra do Cipó, ao norte de 
Belo Horizonte; barragem Paraúna, ao sul de Gouveia; serra do 
Cabral; serra Mineira; Medanha-Couto Magalhães-ltamaran
diba; Terra Branca-ltacambira-Grão Mogol; Turmalina e 
Salinas-Araçuaí. 

Fernandes et alii (1982) descreveram o Grupo Macaúbas em 
duas regiões na Folha SD.23 Brasília, ambas situadas no seu 
canto sudeste. Adotaram a divisão de Pereira & Ortiz (op. cit.) 
para o Grupo Macaúbas observando: 
-Formação Salinas: biotita-quartzo xistos, quartzitos feldspáti
cos, metarcóseos, quartzitos, metagrauvacas e lentes de conglo
merados; 
- Formação Carbonita: quartzo-biotita xistos, com granada, 
estaurolita, cianita e turmalina, localmente hematíticos, for
mando depósitos de ferro e manganês, tendo ainda intercala
ções de quartzitos micáceos, quartzitos e filitos hematíticos e 
conglomerados olígomíticos; e 
- Formação Jequitaí: predominam paraconglomerados grau
vaquianos, ocorrendo subordinadamente quartzitos. 

Lima et alii (1981), estudando a região do Alto/Médio Rio 
Pardo, situada na porção sul-sudoeste da Folha SD.24 Salvador, 
assinalaram a presença de metassedimentos atribuídos ao Gru
po Macaúbas, constituídos de leptitos (metarcóseos), ciani
ta-micaxistos, sillimanita-micaxistos, gnaisses, metadiamictitos 
(conglomerados polimíticos), metapsamitos, localmente con
glomeráticos e intercalações de quartzitos. Mencionaram que os 
metadiamictitos devem situar-se no topo deste grupo, em face 
da grande semelhança com os paraconglornerados da região de 
Jequitaí, e que os metarcóseos parecem representar a sua uni
dade basal. Os aludidos autores englobaram no Grupo Macaú
bas as litologias anteriormente descritas por Andrade et alii 
(1977), como Supergrupo Espinhaço. 

Adotar-se-á na Folha SE.24 Rio Doce a divisão que foi esta
belecida por Pereira & Ortiz (1980) para o Grupo Macaúbas, em 
vista de ser a que melhor se coaduna com os trabalhos de campo 
realizados no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce. Ressalta-se que 
apenas duas delas- Formações Salinas e Carbonita - asso
mam nesta Folha. 

Além das litologias mapeadas como pertencentes às forma
ções acima referidas, foram observadas em outras regiões ro
chas que não puderam ser enquadradas em nenhuma destas 
unidades. Assim sendo, optou-se por denominá-las Grupo Ma
caúbas Indiviso. 

Pelo exposto, o Grupo Macaúbas acha-se representado na 
Folha SE.24 Rio Doce pelas Formações Salinas e Carbonita, além 
do Indiviso. 

As litologias que compõem estas unidades são: 
- quartzo-biotita xistos com intercalações de quartzitos; cal
cários; quartzitos (Formação Carbonita); 
- quartzo-biotita xistos, localmente com intercalações rítmicas 
de biotita-quartzo xistos, com ou sem granada e/ou sillimanita, e 
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porfiroblastos de cordierita; lentes de calcossilicáticas; quartzi
tos (Formação Salinas); e 
- biotita xistos com intercalações locais de biotita-quartzo xis
tos, lentes de calcossilicáticas e quartzitos; quartzo-biotita xis
tos com predominância de cianita e ocorrências locais de estau
rolita, intercalações restritas de quartzitos e filitos grafitosos; 
quartzo-biotita xistos com predominância de sillimanita e inter
calações locais de biotita-quartzo xistos (Indiviso). 

Além das datações que serão apresentadas nas descrições 
das Formações Salinas e Carbonita, existem duas referências 
em relação à idade deste grupo. Uma se deve a Scholl (1976), 
que descreveu o intervalo de 950 a 1.350 MA para o período de 
deposição desta unidade, baseando-se em estromatolitos. A 
outra foi a de Couto & Bez (1981 ), que, levando em conta as 
datações existentes nas unidades sobrepostas e sotopostas, es
tabeleceram o intervalo de 640 a 950 MA como a idade do Grupo 
Macaúbas. 

1.2.1.8.2- Grupo Macaúbas Indiviso 

1.2.1.8.2.1 - Generalidades 

Parte das litologias aqui mapeadas como pertencentes ao Grupo 
Macaúbas Indiviso foi descrita inicialmente por Silva Filho et alíí 
(1974) na Folha SE.24-V-B, região de ltagimirim, como perten
cente ao Supergrupo Espinhaço. Tal unidade representa-se por 
uma seqüência de micaxistos granatíferos, localmente com cia
nita, que gradam em determinados locais para filitos, às vezes 
grafitosos, tendo na base um horizonte descontínuo de quart
zitos. 

Fontes et alii (1978) citaram na região de ltambacuri-Poté a 
presença de xistos a biotita, granada. estaurolita, relacionados 
aos biotita gnaisses regionais; englobaram este conjunto no 
Complexo Metamórfico-Migmatítico, pertencente à Associação 
Barbacena-Paraíba do Sul. 

Inda & Barbosa ( 1978) relataram que as rochas existentes na 
mesma região mencionada por Silva Filho et ali i (op. cit.) perten· 
cem ao Espinhaço Meridional, sendo constituídas por metarcó
seos com níveis micáceos e intercalações de quartzitos e por 
micaxistos com níveis lenticulares de anfibolitos e que seriam, 
provavelmente, antigos si//s de diabásio. 

Ainda com relação às litologias existentes na região de ltagi
mirim, Silva et a/ii (1978) posicionaram-nas no Pré-Cambriano 
lndiferencíado, enquanto que as da região de ltambacuri-Poté 
foram inseridas nas "Rochas da Associação Charnockítica do 
Pré-Cambriano Médio". i 

Os metassedimentos da região de ltagimirim, porção nor
deste da Folha SE.24-V-B, apresentam similaridade de ordem 
estrutural e litológica, inclusive no que tange aos minerais
índice de metamorfismo, com aqueles referidos por Urna et ali i 
(1981) na porção sudoeste da Folha SD.24 Salvador, incluídos na 
"Faixa de Dobramentos Araçuaí", de Almeida et alii (1978). 

Por outro lado, na região de ltambacuri-Poté assomam me
tassedimentos intensamente cortados por mobilizados quartzo
feldspáticos, cujos caracteres litológicos se assemelham aos 
das Formações Salinas e Carbonita, de Pereira & Ortiz (1980). 

Deste modo, cartografaram-se as citadas seqüências como 
pertencentes ao Grupo Macaúbas Indiviso. Trabalhos posterio
res, com maior controle petrográfico e estrutural, poderão en
caixá-las nas formações que compõem o Grupo Macaúbas. 

Para a região de ltarnbacuri-Poté as lítologias típicas seriam 
biotita xistos com intercalações locais de biotita-quartzo xistos, 
lentes de calcossilicáticas e quartzitos, intensamente cortadas 
por mobilizados quartze-feldspáticos com origem francamente 
arterítica, enquanto que para a região de ltagimirim seriam quart
zo-biotita xistos com predominância de cianita a ocorrências 
locais de estaurolita, intercalações restritas de quartzitos e filitos 
grafitosos; quartzo-biotita xistos com predominância de si !lima· 
nita e intercalações de biotita-quartzo xistos. 

1.2.1.8.2.2 - Posição estratigráfica 

O Grupo Macaúbas Indiviso está sobreposto ao Complexo Caraí
ba-Paramirim em discordância angular, na região de ltagimirim 



(Fig. 1.22). Neste trato o Grupo Macaúbas apresenta pelo menos 
duas fases de deformação, com traços axiais orientados, grosso 
modo, para E-0, sem evidências de migmatização. Por outro 
lado, o Complexo Caraíba-Paramirim mostra, no mínimo, três 
fases de deformação, com gnaisses bandados, dobrados isocli
nalmente e com mobilizados migmatíticos. Com efeito, ambas 
as unidades foram envolvidas por eventos termotectônicos, re
lacionados ao Ciclo Brasiliano, provocando aparente parale
lismo estrutural. 

Na região de ltambacuri-Poté ocorre fato semelhante, 
porém tendo como embasamento o Gnaisse Piedade, cujas fei
ções estruturais e estilos tectônicos diferem grandemente da
queles do Grupo Macaúbas. Ressalte-se que nesta região os 
metassedimentos deste grupo estão intensamente cortados, de 
modo concordante, por mobilizados quartzo-feldspáticos, os 
quais mostram-se dobrados pela atuação de eventos relaciona
dos ao Ciclo Brasiliano (Fig. 1.23) 

No que concerne às relações de contato com a Suíte Intrusiva 
Galiléia, pode-se afirmar que são intrusivas de maneira tanto 
concordante como discordante, em relação a estes mesometa
morfitos, em vista de seu caráter sina tarditectônico em relação 
ao Evento Brasiliano que afetou essa região, fato corroborado 
através de datações radiométricas. 

Não foram observadas relações de campo diretas com os 
polimetamorfitos aluminosos do Complexo Paraíba do Sul, 
porém tendo em vista que estes representam sedimentos origi
nalmente transamazônicos, consoante datações radiométricas, 
admite-se que os mesmos foram intensamente retrabalhados 
no Ciclo Brasiliano. Aliás, muitas exposições do Complexo 

Paraíba do Sul são muito semelhantes às do Grupo Macaúbas, 
fato que poderia ser explicado pelo caráter pelítico aluminoso de 
ambas as unidades. Outra hipótese que não pode ser descartada 
é que estas unidades representariam um único pacote sedimen
tar, das quais aquelas aqui referidas como Grupo Macaúbas 
representariam as seqüências estratigráficas mais jovens. 

1.2.1.8.2.3 - Distribuição na área 

Esta unidade distribui-se em duas grandes reg10es na Folha 
SE.24 Rio Doce. A primeira situa-se no quadrante nordeste da 
Folha SE.24-V-B, envolvendo a cidade de ltagimirim. A outra 
ocupa a porção sudoeste da Folha SE.24-V-C e noroeste da Folha 
SE.24-Y-A, encerrando a região de ltambacuri-Poté. 

As rochas que compõem a região de ltagimirim foram indivi
dualizadas em dois conjuntos litológicos. O primeiro ocorre em 
uma faixa estreita, de direção este-oeste, passando por ltagi
mirim, e constituído por xistos com predominância de cianita, 
filitos grafitosos e quartzitos. Os filitos foram observados ape
nas no afloramento situado a 200 m a sul da ponte sobre o rio 
Limoeiro, na BR-101, localizado nas imediações de ltagimirim. 
Trata-se de rochas de granulação fina com coloração cinza-claro, 
conferida pela existência de grafita. A foliação é evidenciada 
pela presença de minerais filitosos. Estes filitos grafitosos pas
sam lateralmente, de maneira gradual, para cianita xistos, pelo 
desenvolvimento de minerais micáceos e pela diminuição da 
grafita com o aparecimento da cianita. Os xistos possuem gra
nulação fina, podendo localmente ser média, e compostos prin
cipalmente de biotita, quartzo e muscovita, havendo também 

Fig. 1.22 -Região de ltagimirim. Exposições do Grupo Macaúbas Indiviso, com traços axiais em torno de E·O, Folha SE.24-V-B. 
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Fig. 1.23- Região a oeste de ltambacuri. Foliaçáo NE-50 em metassedimentos do 
Grupo Macaúbas (p<m). Plutões da Suíte Intrusiva Galiléia (pe~g). Folha SE.24·Y·A. 

cianita e mais raramente estaurolita e granada. A estaurolita 
ocorre na forma de porfiroblastos sem nenhuma orientação pre
ferenciaL 

Quanto às estruturas observadas, destaca-se a xistosidade, 
bem desenvolvida e evidenciada pela orientação das palhetas 
micáceas. Foram anotadas crenulações, de modo geral pouco 
desenvolvidas, e, localmente, falhas com pequeno rejeito. 

A presença dos quartzitos foi verificada no afloramento situa
do na estrada que liga ltagimirim a Salto da Divisa, a 27 km de 
ltagimirim, sendo impuros, feldspáticos e micáceos, com gra
nulação que varia de fina a média, e foliação cataclástica. Neste 
afloramento foi verificada também a presença de um veio de 
quartzo dobrado, com esta feição estrutural estando relacionada 
a falhamentos. 

O outro conjunto litológico, que assoma nesta região, é cons
tituído de micaxistos que possuem a sillimanita como o mine
ral-índice mais importante, mas que não se encontra presente 
em todos os afloramentos. Estas rochas possuem xistosidade 
bem acentuada, granulação variando de fina a média e compos
tas por biotita, quartzo e muscovita, expondo também, em me
nor proporção, sillimanita e granada. 

Foi observada em alguns afloramentos visitados a presença 
de uma alternância representada petrograficamente por sillima
nita-biotita xisto de granulação média e por biotita-quartzo 
xisto, contendo ou não sillimanita, de granulação fina, su
gerindo um acamamento pretérito. A xistosidade é paralela à 
estrutura que constitui esta disposição original, indicando com 
isto que ela foi desenvolvida por um dobramento isoclinal. Em 
alguns dos afloramentos visitados foi observado que esta xisto
sidade encontra-se afetada por um dobramento aberto pos
terior. Este fato é evidenciado pela ondulação çla alternância 
metassedimentar, pelos dobramentos abertos apresentados 
pela xistosidade dos xistos menos pelíticos e pelas crenulações 
desenvolvidas na xistosidade.das camadas mais pelíticas. Onde 
não foi observada esta alternância metassedimentar a xistosi
dade existente é mais distintiva, notando-se o desenvolvimento 
de crenulações nos litótipos de origem pelítica. 
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Na região de ltambacuri-Poté pequena exposição situa-se a 
sudoeste de Novo Cruzeiro, a qual é constituída essencialmente 
por xistos, que possuem, de um modo geral, granulação fina e 
compõem-se prinçipalmente de quartzo e biotita, com xistosi
dade proeminente. Concordantemente com a xístosídade exis
tem leitos leucocráticos de espessura centimétrica, com formas 
regulares em todos os afloramentos visitados. 

Este conjunto, xistos e leitos leucocráticos, encontra-se do
brado. As dobras, que chegam a alcançar a escala métrica, são 
apertadas, possivelmente isoclinais, e seus eixos possuem mer
gulhos suborizontais. Estes xistos encontram-se cortados por 
diques pegmatiticos, que localmente se apresentam boudina
dos, sendo também notada a presença local de falha de gravi
dade. 

Outra região de ocorrência do Grupo Macaúbas Indiviso, e 
que é a mais expressiva, abrange uma área que compreende o 
extremo sudoeste da Folha SE.24-V-C e a porção mais oeste-no
roeste da Folha SE.24-Y-A, nas cercanias da cidade de ltamba
curi. Os xistos que afloram nesta região possuem granulação 
fina a média, localmente tendendo a grossa, e são compostos 
principalmente de biotita e quartzo. Muscovita e feldspato têm 
ocorrência restrita. Em alguns dos afloramentos foram observa
dos mobilizados, constituídos por materiais de composição di
ferente, geralmente pegmatóides, quartzo-feldspáticos e subor
dinadamente de quartzo. Os dois primeiros são de injeção, en
quanto que o último trata-se de segregação metamórfica.provo
cada talvez por movimentos tectônicos. 

Quanto às estruturas, foram detectados dois tipos principais: 
um representa o possível acamamento original, o outro é repre
sentado pela xistosidade. O primeiro não está presente em to
dos os afloramentos estudados, no entanto caracteriza-se por 
uma alternância de litologias. Esta alternância é constituída al
gumas vezes por intercalações de biotita xistos e quartzo xistos, 
em outras por biotita xistos e lentes calcossilicáticas e em último 
caso por biotita xistos e camadas arenosas. 

A xistosidade existente na maioria dos afloramentos, que 
exibem as alternâncias referidas acima, foi desenvolvida por 
dobramentos isoclinais. Isto porque, além dela ser paralela à 
estrutura que representa o possível acamamento, é plano-axial 
às dobras isoclinais configuradas em alguns dos afloramentos. 

Com relação à xistosidade existente nos afloramentos onde 
não foram observadas estas alternâncias, verificou-se que ela se 
encontra transposta com mergulhos subverticais, principal
mente as dos xistos que ocorrem ao longo da BR-116. Em alguns 
destes afloramentos ela é plano-axial à crenulação existente. As 
únicas exceções que foram observadas ocorrem nos afloramen
tos situados, um a 11,3 km a norte da entrada de Campanário e o 
outro a 12,2 km a sul desta mesma cidade, ambos localizados na 
BR-116. A xistosidade existente nestas duas exposições rocho
sas encontra-se mergulhada para sudeste, com valores de 50° e 
65° respectivamente. 

1.2.1.8.2.4 - Petrografia 

A) Região de ltagimirim 

I. Micaxistos 

Foram reconhecidos dois tipos de estrutura planar nesses mica
xistos (não na mesma amostra): a) o primeiro gerado pela orien
tação dimensional das micas biotita e muscovita e quartzo, 
sendo da mesma ordem da foliação encontrada nos mica,xistos 
do Grupo São Tomé (amostras 162/109A e 162/1098). E uma 
feição que se enquadra na definição de textura lepidoblástica. 
Essas rochas apresentam granulação fina. São comuns contatos 
retos entre os minerais, com freqüência intervindo à face (001) 
das micas. Dobramento da citada foliação também é visível. As 
dobras têm abertura de 45° ou menor e aparentemente a defor
mação não foi muito intensa, visto a ausência de diferenciação 
e/ou micrólitons. b) o segundo tipo é desenhado pelo envolvi
mento de "olhos" de biotíta (mais comumente), de quartzo + 
biotita ou ainda de rocha por faixas compostas de mica branca 
(sericita) em associação com poeira de minerais tais como opa
cos, turmalina etc. Esse tipo ocorre na amostra 162/116. Os 
"olhos" de biotita possuem clivagem de orientação variável, 



mas nota-se persistência numa direção mais antiga. Esses 
"olhos" de biotita representam com muita clareza cristais pré
tectônicos. Da análise dessa lâmina deduz-se que uma antiga as
sociação mineral composta por biotita e quartzo que estava es
truturada de modo planar em função de uma primeira fase de de
formação (à qual deve-se acrescentar granada, que aparece em 
cristais fraturados) foi atingida por uma fase de deformação, in
tensa e tardia. 

Em campo, a determinadas camadas pelíticas associam-se 
nódulos milicentimétricos e achatados cuja composição ao mi
croscópio é dada por quartzo+ muscovita + fibrolita. Ao micros
cópio, observa-se que essas nódulos representam áreas perfei
tamente diferenciadas da matriz adjacente (micaxisto), inclusive 
pela granulação mais desenvolvida da muscovita e do quartzo. A 
fibrolita encontra-se quer em agregados no interior da musco
vita, quer como pequenas agulhas no interior do quartzo. A 
muscovita exibe aparência de quem está sendo corroída pelo 
quartzo, que nesse processo aprisionaria em seu interior agu
lhas de fibrolita. Na verdade, a origem desses nódulos encon
tra-se em aberto na falta de melhores estudos, tanto no campo 
como petrográficos e químicos. 

Trata-se de rochas compostas essencialmente por quartzo, 
biotita e muscovita, mais sericita na amostra 162/116. Em geral a 
soma das micas é maior do que o volume de quartzo, embora 
possa ocorrer equilíbrio. Os acessórios incluem fibrolita, gra
nada, estaurolita e cianita (em amostra de mão), plagioclásio, 
rutilo (?), zircão, opacos e clorita secundária. 

O quartzo ocorre juntamente com as micàs ao desenhar a 
textura das rochas. Desse modo, exibe grãos anédricos e límpi
dos, isentos de extinção ondulante. Pode englobar cristais de 
turmalina e de outros acessórios. Seu outro tipo de ocorrência é 
quando está fazendo parte dos referidos nódulos. Biotita e mus
covita ocorrem comumente sob a forma de cristais compostos. 
A muscovita que ocorre nos nódulos parece transversal à folia
ção da rocha encaixante. Esses minerais exibem propriedades 
ópticas gerais. Para a biotita tem-se pleocroísmo a= amarelado 
e {3 = 'Y = pardo-alaranjado. A fibrolita restringe-se aos citados 
nódulos. Nesses nódulos, a fibrolita pode ocorrer tanto em fei
xes no interior da muscovita como em agulhas no quartzo. Há 
um cristal acicular na amostra 162/109 B que mede 1 mm de 
comprimento e que. atravessa o contato entre os grãos de 
quartzo nos quais está incluso. A granada ocorre em cristais 
anédricos de diâmetro milimétrico. São cristais fraturados e 
cheios de poeira mineral, não identificada (amostra 162/116) e 
mostra "rim" de óxido de ferro. Os demais minerais são típicos 
bastante subordinados. 

11. Calcossilicatadas 

Trata-se de uma única amostra de referência 162/117. Exibe 
textura poiquiloblástica (cristais maiores de granada, alguns 
perfeitamente euédricos que têm diâmetro médio de 1 mm e 
prismas de hornblenda). A matriz de textura granoblá~tica está 
composta por quartzo, feldspato, opacos e titanita. E interes
sante que os poiquiloblastos de granada exibem uma borda 
isenta de inclusões de quartzo, opacos etc. 

8) Região de ltambacuri-Poté 

I. Xistos migmatizados a biotita 

São as rochas mais representativas dessa área. O exemplar 
examinado apresenta um bandamento que é desenhado (amos
tra 1197/1085) de um lado por parte xistosa e de granulação fina 
e de outro por parte relativamente grosseira que corresponde a 
um mobilizado quartzo-feldspático. A parte xistosa mostra tex
tura lepidoblástica e granulação uniforme, inferior a 1 mm. Con
tatos retos são mais comuns com a face (001) da biotita. Conta
tos ligeiramente curvados são mostrados por quartzo e plagio
clásio. 

Quartzo, plagioclásio, biotita, opacos e zircão são os minerais 
que ocorrem na parte xistosa. Dentre eles apenas os três primei
ros são importantes, sendo que o plagioclásio deve somar mais 
de 20% do volume rochoso. O plagioclásio ocorre em grãos 
anédricos que se encontram maclados a Albita ou Periclina e 

podem exibir discreta estrutura zona r. O quartzo também ocorre 
em grãos anédricos, isento de inclusões e com extinção normal. 
A biotita ocorre em palhetas bem cristalizadas que atingem com
primento inferior a 1 mm. Exibe ligeira cloritização em algumas 
palhetas. Seu pleocroísmo é a= amarelado, {3 = 'Y = pardo-aver
melhado. 

Os demais minerais são bastante subordinados e exibem 
propriedades comuns. 

11. Calcossilicatadas 

Encontram-se na forma de intercalações nos xistos migmatiza
dos. São rochas afaníticas e de coloração verde-acinzentada. 
Aqui descreve-se um exemplar que foi amostrado no ponto 
1197/1084. 

O exame da lâmina por transparência a olho nu mostra a 
existência de leitos acinzentados de uma parte e compostos por 
hornblenda, clinopiroxênio, plagioclásio, quartzo e titanita, e de 
leitos esverdeados de outra, onde são mais abundantes o pla
gioclásio e a hornblenda. Esses leitos exibem espessura mil i mé
trica e regularidade na escala considerada. Textura granoblás
tica fina é observada no primeiro desses leitos. 

O aleitamento, que é dado pela abundância de um ou mais 
minerais, é conhecido de outras rochas calcossilicáticas, sendo 
talvez o melhor exemplo uma amostra que foi coletada em área 
mapeada como Grupo São Tomé. Provavelmente, esses aleita
mentos composicionais representam acamamento reliquiar. 

A hornble'nda ocorre em grãos anédricos que atingem tama
nho máximo milimétrico. Exibe pleocroísmo a = esverdeado, 13 
= verde-pardento e 'Y = verde-acinzentado. O 2V a é grande, 
enquanto que 'Y A c tem máximo de 24°. 

O clinopiroxênio ocorre em grãos an~dricos que exibem 
relevo maior do que a hornblenda. Trata-se de salita provavel
mente (2V 'Y = 60° e coloração neutra). 

O plagioclásio, o quartzo e a titanita exibem formas anédri
cas. O plagioclásio exibe geminados Albita ou Periclina de um 
modo geral. A titanita parece ocorrer preferencialmente nos li
mites dos grãos. 

1.2.1.8.3- Formação Salinas 

1.2.1.8.3.1 -Generalidades 

A primeira referência às litologias que constituem esta unidade 
se deve a Hartt (1870), apud Moraes et ali i (1937), que descreveu 
a presença de filonitos cortados por granitos nas imediações da 
cidade de ltinga (MG). 

Costa Se na (1882), apud Sá (1977), mencionou que os gnais
ses existentes entre o rio Araçuaí e o ribeirão Piauí são cortados 
por veeiros de pegmatitos e quartzo. 

Sá (1977), estudando os pegmatitos situados na região que 
pertence aos municípios de ltinga e Araçuaí, citou que as rochas 
encaixantes destes pegmatitos pertencem ao Grupo Macaúbas, 
e estão representadas por micaxistos, localmente com cordieri
ta, granada e andaluzita e corpos de anfibolitos, lenticulares, 
concordantes com a xistosidade. A cordierita ocorre na forma de 
nódulos ovóides, às vezes em concentração elevada, permitindo 
classificar a rocha de cordieríta xisto, sendo possível confundir 
estes xistos com metaconglomerados. 

Fontes et alii (1978) subdividiram o Grupo Macaúbas em 
quatro unidades litológicas, sendo três delas de posicio'namento 
incerto. Aquela correspondente ao que aqui se denomina For
mação Salinas compõe-se de mícaxistos, com predominância 
de cianita, estaurolita e anfibólio, ocorrendo associados rochas 
básico-ultrabásicas e quartzitos. 

Como já mencionado anteriormente, adotar-se-á nesta por
ção da Folha SE.24 Rio Doce a proposição de Pereira & Ortiz 
(1980). 

A Formação Salinas constitui-se de quartzo-biotita xistos, 
localmente com intercalações rítmicas de biotita-quartzo xistos, 
com ou sem granada e/ou sillimanita, e porfiroblastos de cordie
rita; lentes de calcossilicáticas e quartzitos. 
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1.2.1.8.3.2 - Posição estratigráfica 

A Formação Salinas está sotoposta à Formação Carbonita, com 
contatos gradacionais, consoante observação de Pereira & Ortiz 
(1980). No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce interpretou-se o 
contato entre estas unidades como de caráter tectônico, em vista 
das evidências de campo observadas nas regiões circunvizi
nhas, no domínio da Folha SE.23 Belo Horizonte. Deste modo, 
grande parte deste contato é balizado por uma falha inversa, de 
orientação ENE-OSO, com transporte tectônico para sul. 

No que tange às relações de contato com o Complexo Me
dina, admite-se que seja intrusivo, porém em grande parte con
cordante. Ressalte-se também o efeito térmico desses plutoni
tos no Grupo Macaúbas. 

A Suíte Intrusiva ltinga, de caráter pós a tarditectônica em 
relação ao metamorfismo principal do Grupo Macaúbas, é de 
caráter francamente intrusiva. Sá ( 1977) fez referência à pre
sença de xenólitos de xistos na borda de um maciço à margem 
direita do ribeirão Piauí, no quadrante sudoeste da Folha SE.24-
V-A. 

Deste modo, a Formação Salinas é considerada como a uni
dade basal do Grupo Macaúbas, com sedimentação em torno de 
900 MA, e metamorfismo principal em 650-750 MA, consoante 
datações isotópicas disponíveis. 

1.2. Í.8.3.3- Distribuição na área 

As litologias que constituem esta unidade encontram-se dispos
tas na porção oeste-sudoeste da Folha SE.24-V-A e noroeste da 
Folha SE.24-V-C e estão representadas por xistos e quartzitos, 
com predominância dos primeiros. Estes possuem, de modo 
geral, granulação fina e são compostos principalmente_ de bio
tita e quartzo. Quando frescos, apresentam aspecto mac1ço com 
tonalidade cinza-escuro e efervescem fracamente em ácido clo
rídrico. A xistosidade é bem evidenciada em afloramentos al
terados. 

Foram verificadas no interior dest~s xistos duas característi
cas que merecem ser ressaltadas. Uma delas ocorre naqueles 
localizados ao longo do ribeirão Piauí, no quadrante sudoeste da 
Folha SE.24-V-A. Trata-se de nódulos, no interior de um quartzo 
xisto, formados principalmente pela concentração de biotita, 
tendo sido identificado também um mineral prismático, que 
pode ser estaurolita. Estes nódulos possuem formas que variam 
de arredondadas a elipsoidais com diâmetro maior compreen
dido entre dois e cinco milímetros orientados ou não. A outra 
característica foi verificada em afloramentos situados ao longo 
do rio ltinga, a norte da cidade de ltinga, representada por U!fl~ 
estrutura que foi interpretada como sendo o acamamento ong1· 
nal, evidenciado pela alternância metassedimentar .. Esta alter
nância é constituída por biotita xisto e quartzo x1sto, sendo 
observada no interior deste uma rocha calcossilicátíca, que se 
encontra sob a forma de boudins. 

O biotita xisto possui granulação fina a médià, sendo com
posto principalmente de biotita e quartzo, ocorrendo em deter
minados afloramentos a presença de nódulos formados, ma
croscopicamente, por estes minerais. O quartzo xisto tem gra· 
nulação fina, sendo constituído essencialmente d~ _quartzo e 
biotita. A calcossilicática mostra-se geralmente afantttca e com
posta, macroscopicamente, de quartzo e/ou felds~ato e máfic?s· 

A xistosidade presente nesses afloramentos fot desenvolvtda 
por dobramento fechado chegando a isoclinal, pois a mesma é 
paralela ao acamamento nos flancos e perpendicular na zona de 

charneira. Apresenta-se, em determinados afloramentos, afe
tada por dobramentos abertos, relacionados a uma outra fase de 
deformação. 

Uma feição comumente observada em escala de afloramento 
são as penetrações de material granítico e pegmatítico na forma 
de corpos tabulares com até 5 metros de espessura ou de cama
das centimétricas quartzo-feldspáticas, que se intercalam con
cordantemente com a xistosidade. Em alguns afloramentos es
tas intercalações chegam a formar verdadeiros migmatitos de 
injeção, encontrando-se, às vezes, dobradas. 

Os quartzitos, que ocorrem subordinadamente aos xistos, 
constituem um corpo alongado de direção nordeste, localizado 
na região oeste da Folha SE.24-V-A nas imediações da vila de 
Amparo do Sítio; possuem granulação grossa e são pouco micá
ceos. Em amostra de mão estão recristalizados mostrando-se 
friáveis quando alterados. 

1.2.1.8.3.4- Geocronologia 

As análises geocronológicas realizadas em rochas deste grupo 
restringem-se, no médio curso do rio Jequitinhonha, a onze 
determinações Rb-Sr (Tab. 1.VII), executadas por Sá & Kawashi
ta (1976). Esses dados quando plotados num diagrama isocrô
nico apresentaram-se relativamente dispersos, com um alinha
mento médio em 660 MA, para uma relação inicial de 0,7126, 
retratando o metamorfismo desta unidade (Fig. 1.24). Conforme 
observado por Sá (1977), trata-se de uma isócrona de referência, 
visto que as amostras datadas distribuem-se em uma área bas
tante ampla. Pontos situados acima da isócrona podem repre
sentar sistemas com idade similar, e relações iniciais mais eleva
das. Tal fenômeno é comum em metassedimentos cujas fontes 
de material podem ser distintas. 

Interessante é ressaltar que os metassedimentos do Grupo 
Macaúbas, no Estado da Bahia, apresentam uma inflexão, pas
sando a orientar-se E-0. Nesta região inúmeras datações Rb-Sr 
foram efetuadas e amplamente discutidas em Lima et ali i (1981) 
e Fernandes et alii (1982). Resumidamente observou-se uma 
grande dispersão dos pontos analíticos em diagramas isocrôní
cos, com um alinhamento aproximado em 750 MA (R. I.= 0,718). 

Ressalte-se que nesta região, além dos metassedimentos 
existem granitos e gnaisses que se alinham na idade aparente de 
750 MA. Tal valor, embora preliminar, não é interpretável com 
facilidade do ponto de vista geotectônico, podendo relacionar
se a um brasiliano precoce ou mesmo a um rejuvenescimento 
parcial de rochas mais antigas. Esta última hipótese torna-se 
plausível ao considerar-se uma zona transicional entre o Craton 
do São Francisco e a Faixa de Dobramentos Araçuaí (Almeida et 
alii, 1978), causando, como foi observado, uma grande disper
são dos pontos analíticos no diagrama. 

1.2.1.8.3.5- Petrografia 

A) Quartzo micaxistos 

Algumas lâminas exibem uma foliação que é desenhada pela 
orientação dimensional da biotita, muscovita e ocasionais pris
mas de turmalina listo é, textura lepidoblástica). Mas jamais se 
trata de uma foliação forte como aquela que se observa nos 
micaxistos do Grupo Macaúbas, na região de ltagimirim, ou nos 
xistos do Grupo São Tomé. Chega-se mesmo a ter isotropismo 
em lâmina, conforme está exemplificado pela amostra 194/28. 
Esse fato leva a pensar na possibilidade de rochas metamorfiza-

TABELA 1.VII 
Determinações Rb-Sr, R.T., em xistos do Grupo Macaúbas 

N.0 de N.0 de N.0 de Rb Sr Rb87/SrB6 Sr1ntsr"" Idade 
Rocha {MA) ordem laboral. campo (ppm) (ppm) 

17 1481 JH-26-A Xisto 179,9 118,4 4.42 0,7541 778* 
17 1478 JH·25 82,3 90,1 2,65 0,7398 918* 
16 1479 JH-20·8 " 125,4 111,7 3,26 0,7443 843* 
18 1480 JH-23-A " 124,8 110,8 3,27 0,7474 906* 
18 1521 JH-23-B " 127,9 70,7 5,27 0,7605 738* 

• lsócrona com t = 660 MA (R.I. = 0,7126) 
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Fig. 1.24- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para os metassedimentos do Grupo Macaúbas (Formação Salinas) (Sá, 1977). 

das em regime de low-stress ou na atuação de um forte evento 
térmico pós-deformação (que não foi observado, ressalte-se). 
Também nessas rochas a granulação, além de fina, é bem in
ferior à granulação observada nos xistos do Grupo Macaúbas 
Indiviso e do Grupo São Tomé. 

Além da foliação, em algumas lâminas observam-se feições 
adicionais: a) ocorrência de corpos que se assemelham a elas
tos, mais ricos em quartzo do que a rocha que os engloba e de 
granulação inferior. Esses corpos exibem textura granoblástica 
fina (poligonal, localmente), sendo compostos de quartzo, que é 
o principal constituinte dos corpos, biotita e algum opaco. Exi
bem forma arredondada ou alongada com diâmetro de poucos 
milímetros. A biotita no interior desses corpos encontra-se ori
entada de modo paralelo à foliação da rocha encaixante. Além 
desses corpos também ocorrem concreções compostas quase 
exclusivamente de biotita, que, a priori, são interpretadas como 
clastos pelíticos; b) ocorrência de uma clivagem discreta (cliva
gem de crenulação) que atinge a foliação descrita anterior
mente. No interior dessas clivagens, que parecem corresponder 
a verdadeiras aberturas, ocorreu cristalização de micas que se 
orientam paralelamente às paredes das referidas clivagens. 

A mineralogia desses xistos é simples, destacando-se em 
termos volumétricos o quàrtzo (mais abundante do que a soma 
das micas). Os acessórios são granada, que ocorre em quase 
todas as lâminas, turmalina, opacos e plagioclásio. Sá (1977) 
reportou a ocorrência dos acessórios adicionais cordierita e an
daluzita. 

O quartzo exibe grãos diminutos (anédricos). que são mais 
bem individualizados com objetiva de X1 O, visto a granulação 
das rochas. Comumente engloba poeira de opacos. 

As micas exibem pequenas palhetas de comprimento sub
milimétrico. Podem englobar opacos ou poeira de opacos (com
portamento da biotita). Não se observam cristais compostos. A 
biotita tem pleocroísmo C( = amarelado e 13 = -y = pardo
avermelhado. A granada ocorre em grãos diminutos de forma 
anédrica (são poucos grãos por lâmina). Pode possuir pequenas 
inclusões de quartzo?, opacos etc. A turmalina aparece em cris-

tais prismáticos, subédricos, que comumente exibem estrutura 
zonar com núcleo esverdeado. Também exibem inclusões de 
quartzo e outros minerais. 

8) Rochas calcossilicatadas 

Trata-se de um único exemplar que ocorre intercalado em biotita 
xistos (1132/124.1). É uma rocha afanítica que exibe textura 
granoblástica poligonal, a par de ligeira orientação de prismas 
de anfibólio. 

É notável que o anfibólio possa apresentar em alguns cristais 
borda incolor e fino estriamento que deve corresponder a ex
solução. 

Composicionalmente dominam quartzo, anfibólio (com 30-
35% do volume rochoso) opacos, granada e titanita. 

o quartzo ocorre em grãos pequenos desenhando o mosaico 
granoblástico. O anfibólio ocorre na forma de prismas, exibe 
pleocroísmo moderado a forte em tons de verde e -y 1\ c máximo 
de 14°. Deve tratar-se de ferroactinolita. O plagioclásio dificil
mente apresenta geminados tipo Albita. A granada é perfeita
mente isotrópica. 

1.2.1.8.4- Formação Carbonita 

1.2.1.8.4.1 - Generalidades 

A única referência existente sobre as litologias ocorrentes na 
área que atualmente é mapeada como Formação Carbonita se 
deve a Fontes et a/ii (1978). Estas rochas foram englobadas em 
uma das unidades de posicionamento incerto, por eles indivi
dualizadas no Grupo Macaúbas, sendo constituído por mica
xisto com predominância de cianita, estaurolita e anfibólio, além 
de rochas básico-ultrabásicas e quartzitos associados. 

A Formação Carbonita é aqui adotada com a mesma concei
tuação proposta por Pereira & Ortiz (1980). sendo nos domínios 
desta Folha constituída por quartzo-biotita xisto, com intercala
ções de quartzitos, calcários e quartzitos. 
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1.2.1.8.4.2- Posição estratigráfica 

Suas relações de contato com o Gnaisse Piedade são discordan
tes, do tipo angular, no entanto, pela grande incidência de falha
mentos direcionados segundo NE-SO, alguns de caráter inverso, 
grande parte destas relações mostra-se obliterada. 

A Formação Carbonita posiciona-se acima da Formação Sali
nas, sendo a passagem entre ambas feita de maneira gradativa, 
conforme Pereira & Ortiz (op. cit.), em observações de campo 
realizadas nas regiões vizinhas fora do âmbito da Folha SE.24 
Rio Doce. Nesta, grande parte deste contato é tectônico. 

No que tange às relações com o Complexo Medina, têm-se 
evidências da mesma ser de caráter alóctone, porém em grande 
parte concordante. 

Em resumo, a Formação Carbonita é mais nova que a Forma
ção Salinas, jaz discordantemente sobre o embasamento, aqui 
representado pelo Gnaisse Piedade, e mostra relações intrusi
vas com o Complexo Medina. O metamorfismo principal, re
ferente ao Ciclo Brasiliano, que atingiu estes metassedimentos 
há 750-650 MA, parece corresponder a uma cobertura deste 
ciclo, depositada por volta de 900 MA. 

1.2.1.8.4.3- Distribuição na área 

As litologias pertencentes a esta unidade ocorrem em três re
giões, todas dispostas na Folha SE.24-V-C, estando a principal 
situada entre Novo Cruzeiro e Queixada, e as outras localizadas, 
aproximadamente, a 7 km a sudeste de Ladainha e a 7 km a oeste 
de Poté. 

A região principal é constituída por uma alternância de quart
zitos e xistos, com predominância dos primeiros. O contato en
tre estas duas litologias é gradacional. Aqueles possuem gra
nulação grossa e apresentam composição variável. Em certos 
locais são puros, enquanto em outros tornam-se feldspáticos 
e/ou micáceos. Quando alterados são friáveis, podendo às vezes 
mostrar-se plaqueados milimetricamente, podendo-se notar 
também a presença de cimento esbranquiçado a amarelado. 

Os xistos, que ocorrem geralmente subordinados aos quart
zitos, expõem-se freqüentemente sob a forma de camadas centi
métricas a decimétricas. Possuem granulação variando de fina a 
média e são compostos principalmente de biotita e secundaria
mente de quartzo, muscovita e um mineral branco alterado, que 
pode ser feldspato e/ou sillimanita. 

Foi observado que a xistosidade é paralela ao acamamento, 
este determinado pela alternância de litologias diferentes, fato 
que pode indicar que o conjunto foi dobrado isoclinalmente 
antes de ter sofrido outras deformações, pois em alguns locais 
encontra-se suborizontal, afetado por dobramento aberto com 
eixo mergulhando para nordeste, enquanto em outros encontra
se controlado por falhamento com mergulho subvertical, alcan
çando até 45° para sudeste em certas regiões. 

A região locada a sudeste de Ladainha é constituída por 
intercalações de rocha granitóide e mármore, que chegam a 
formar um pacote com aproximadamente 25 m de espessura. 
Este é impuro e apresenta uma estrutura que parece indicar o 
acamamento original, sendo revelada pela passagem gradual 
entre um mármore com raras palhetas de biotita, muscovita e 
cristais milimétricos de pirita e um mármore filitoso mil i metrica
mente laminado. Em escala de afloramento seria um mármore 
que ostenta níveis carbonáticos brancos e níveis filitosos cinza
escuro a esverdeado, com passagem gradual entre ambos. 

A terceira região, situada a oeste de Poté, é composta princi
palmente de metacalcários e subordinadamente de xistos. 
Aqueles apresentam às vezes estrutura maciça com intercala
ções de lentes calcossilicáticas, camadas arenosas e camadas 
pelíticas, e às vezes possuem variação em sua composição for
mando leitos claros e escuros. Os que se afiguram em estrutura 
maciça fruem uma cor cinza com tonalidade azulada, com gra
nulação variando de média a grossa. São foliados, com pontua
ções de sulfetos, biotita e tremolita-actinolita. Esta foliação foi 
gerada por dobramento que desenvolveu diferentes tipos de 
dobras nas intercalações que se encontram no seu interior de
vido à diferença de competência existente entre elas. No outro 
tipo de calcário, as lentes claras possuem granulação grosseira e 
são compostas principalmente por cristais de calcita e subordi-
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nadamente por agregados de minerais metálicos e um mineral 
prismático ripiforme de coloração esverdeada. Algumas destas 
lentes claras são arenosas, com cimento calcífero. As lentes 
escuras apresentam granulação média e são compostas de 
quartzo, biotita, cristais de granada e minerais metálicos, com 
cimento calcífero. Os xistos, que ocorrem em menor proporção, 
mostram-se bastante dobrados e cortados por diques pegmatíti
cos. Possuem granulação grossa e são constituídos de sericita, 
biotita, muscovita e quartzo. 

.2.1.8.4.4- Geocronologia 

Conta-se adicionalmente com uma análise K-Ar efetuada na bio
tita de um xisto das proximidades de Carbonita (Folha SE.23 
Belo Horizonte). A idade obtida, de 545 MA, é indicativa da época 
do resfriamento desta unidade xistosa, concordante com os da
dos observados para o corpo granítico de ltinga, intrusivo nestes 
metassedimentos. 

1.2.1.8.4.5- Petrografia 

A) Quartzitos 

Dessa unidade tem-se um conhecimento petrográfico muito po
bre, que é fornecido por uma única amostra (referência 1026/ 
56.A). Trata-se de um quartzito de textura granoblástica
poligonal fina a média que é desenhada por quartzo e clinopiro
xênio. 

A feição mais chamativa texturalmente é a substituição par
cial dos cristais de clinopiroxênio por prismas de anfibólio in
color. A substituição começa a partir das margens do clinopiro
xênio. Os prismas de anfibólio são diminutos e exibem orienta
ção caótica no interior dos referidos cristais de clinopiroxênio. 

O quartzo é o mineral mais abundante, perfazendo algo como 
80% da rocha. Como acessórios ocorrem clinopiroxênio, anfi
bólio e titanita. 

O quartzo apresenta forma anédrica, poligonal, isento de 
tensão e límpido. O clinopiroxênio pode exibir cliyagens ortogo
nais, encontrando-se em arranjo com o quartzo. E um tipo com 2 
V'l = 60-75° e coloração neutra (salita). O anfibólio, como referi
do, se forma à custa do clinopiroxêriio. Exibe extinção inclinada 
e é incolor. A titanita, em grãos muito pequenos, de volume 
desprezível na lâmina, foi identificada pela coloração pardenta e 
pelo relevo. 

1.2.1.8.4.6 - Petrogênese 

Por tratar-se de uma unidade fragmentária no sentido de que 
suas subdivisões afloram em terrenos afastados geografica
mente, torna-se obrigatório um enfoque particular de cada uma 
dessas áreas antes de se tentar uma síntese do conjunto (uni
dade como um todo). Na primeira dessas áreas, aquela que se 
situa na região de ltagimirim, afloram dominantemente micaxis
tos e raras intercalações de rochas calcossilicatadas, além de 
quartzitos. A natureza metassedimentar das litologias que aflo
ram na referida área é assim patente, quer através da composi
ção mineralógica das mesmas (pelitos, sedimentos carbonáti
cos e arenitos), quer através de feições interpretadas como aca
mamento reliquiar. Os nódulos de quartzo-muscovita-fibrolita 
que se associam às camadas mais pelíticas e que foram descri
tos anteriormente têm sua gênese em aberto. O aspecto global 
das rochas, às quais se associam os nódulos, assemelha-se 
bastante ao que Macaudiêre & Touret (1969), em terrenos meta
mórficos na Noruega Meridional, interpretaram como fibroliti
zação tectônica. Mas o estudo microscópico das amostras do 
presente trabalho não endossa a citada explicação. Nos nódulos 
da área estudada por Macaudiêre & Touret (op. cit.) as principais 
feições texturais, a saber: presenças de cristais de quartzo me
nores que a rocha matriz, além de achatados (discóides) e com 
contatos denteados; presença de sillimanita em meadas ao 
longo das juntas intercristalinas etc., não encontram correspon
dência nos nódulos examinados aqui. Tampouco, parecem es
ses nódulos testemunhar feições texturais geradas pela passa
gem dos xistos a cianita para xistos a sillimanita através das 
reações reconhecidas por Carmichael (1969), muito embora 



ocorra alguma semelhança entre a associação quartzo
muscovita-fibrolita dos nódulos examinados aqui com a Figura 
4.b do citado autor. O metamorfismo que atingiu essas rochas é 
classificado como regional, parecendo estarem representadas 
as zonas da cianita e da sillimanita em áreas bem delimitadas. A 
polaridade dá-se de norte para sul. Tendo em vista a ocorrência 
dos minerais-índice cianita e sillimanita, sendo a cianita o mi
neral diagnóstico do tipo bárico medium-pressure na acepção 
de Miyashiro (1973), e a não ocorrência de glaucofânio, admite
se que as rochas alcançaram condições metamórficas da fácies 
anfibolito sob um gradiente de cerca de 20 °C/km. 

Na área onde afloram as litologias correspondentes à Forma
ção Salinas (parte noroeste da Folha SE.24 Rio Doce), o meta
morfismo foi atuante também em cima de rochas sedimentares. 
Também aqui dominam os xistos. A derivação dos xistos a partir 
de rochas tipo argilitos, folhelhos etc. (pelitos), fica clara quando 
se comparam os valores em Al 20 3 e K20 encontrados nessas 
rochas (de análises reportadas por Sá, 1977) com as médias 
reportadas por Miyashiro (op. cit.) para rochas pelíticas. Nos 
xistos da Formação Salinas são encontrados para o Al 20 3 valo
res que variam de 9,92 a 15,68%, enquanto para o K20 valores de 
2,40 e 3,78%. Esses valores são compatíveis com aqueles repor
tados por Miyashiro (op. cit.), respectivamente de 16,62 e 3,54%. 
As associações minerais descritas aqui indicam que os xistos e 
as rochas associadas alcançaram condições físicas do metamor
fismo referidas à fácies anfibolito (associação de quartzo
biotita-muscovita mais granada). Sá (op. cit.) descreveu como 
acessórios adicionais nos xistos, além da granada, a ocorrência 
de andaluzita e cordierita. Esse fato, isto é, a ocorrência da 
andaluzita, permite admitir que essas rochas foram metamorfi
zadas num regime tipo low-pressure, à semelhança do que foi 
admitido para as rochas do Grupo São Tomé. 

Quanto à terceira das áreas de afloramento do Grupo Macaú
bas, isto é, aquela da região ltambacuri-Poté, dispõe-se de 
poucos dados. De novo os xistos constituem as litologias predo
minantes, com a diferença de que se apresentam migmatizados, 
visto a ocorrência de abundantes mobilizados pegmatóides 
quartzo-feldspáticos e quartzosos. Portanto, à história geológica 
dessas rochas deve-se acrescentar um evento ou condições mig
matíticas. A impressão que se tem com os poucos dados dispo
níveis é que a migmatização se deu em sistema aberto, tipo 
arterito, considerando a ausência sistemática de restitos mela
nossomáticos entre os xistos e seus mobilizados pegmatóides 
concordantes. Entretanto, como referido, os dados são insufi
cientes para que se desça a detalhes genéticos. 

Em síntese, os dados do metamorfismo que se encontram 
registrados nas rochas do Grupo Macaúbas, considerando espe
cialmente os pe.litos como rochas que reagem bem tanto a even
tos deformacionais como térmicos, permitem compreender um 
pouco a atuação do Ciclo Brasiliano na Folha SE.24 Rio Doce. 
Aparentemente, o gradiente geotérmico na parte ocidental foi 
mais alto do que aquele atuante na parte nordeste da Folha, visto 
terem-se registrado associações tipo low-pressure na referida 
parte ocidental e tipo medium-pressure na região nordeste. En
tretanto, os mesmos dados poderiam também resultar do nível 
de erosão exposto que seria mais profundo na parte nordeste 
(Miyashiro, op. cit.). A polaridade do metamorfismo entre as 
duas áreas (parte ocidental e parte nordeste) é no sentido do 
aumento do grau metamórfico para a parte central da Folha, 
exatamente a região onde é maior a manifestação do magma
tismo granítico. Essa situação poderia ser gerada, quer pelo 
encurvamento de um cinturão metamórfico que tivesse na parte 
ocidental da Folha SE.24 Rio Doce direção submeridiana, en
quanto na parte norte-nordeste da referida Folha adquirisse 
direção este-oeste a noroeste-sudeste, quer pela interseção de 
dois cinturões metamórficos que tivessem as citadas direções. A 
primeira situação corresponde, segundo os dados da literatura, 
à organização da chamada Faixa Araçuaí. 

O exame dessas litologias, segundo o prisma dos eventos de 
deformação, indica que as rochas da Formação Salinas sofreram 
pelo menos dois eventos de deformação, sendo que o primeiro 
deles poderia se enquadrar no tipo low-stress (Spry, 1969). O 
segundo desses eventos ou fases de deformação permitiu a 
criação de clivagens de crenulação. Considerando que após a 

formação das referidas clivagens ocorreu um evento térmico, 
atestado pela cristalização de micas no interior das mesmas, 
poder-se-ia admitir que as anisotropias criadas pela primeira 
fase de deformação tivessem sido obliteradas por esse último 
evento térmico. Desse modo, não teria muito sentido imaginar 
para a primeira fase de deformação um regime tipo /ow-stress. 
Quanto às rochas do Grupo Macaúbas na região de ltagimirim, 
reconhecem-se duas fortes fases de deformação, em ambas 
sendo criadas foliações penetrativas (a segunda pelo menos 
localmente). A primeira fase seria contemporânea de um meta
morfismo na fácies anfibolito, enquanto a segunda teria se dado 
em condições menos enérgicas possibilitando a cristalização de 
se ri cita. 

1.2.1.9- Grupo Almenara 

1.2.1.9.1 - Generalidades 

Fontes et alii (1978), na execução do Projeto Jequitinhonha, 
Convênio DNPM/CPRM, cartografaram várias exposições de 
quartzitos na poção oriental da Folha SE.24-V-A, os quais dis
põem-se nas cerc!'lnias das cidades de Felizburgo, Jequitinho
nha, Almenara e Aguas Formosas. Alguns destes foram incluí
dos no Complexo Gnáissico-Migmatítico, enquanto outros o 
foram no Complexo Kinzigítico, ambos pertencentes à Associa
ção Barbacena-Paraíba do Sul, de idade pré-cambriana. 

Silva et alii (1978), por sua vez, incluíram no Pré-Cambriano 
lndiferenciado estas rochas quartzíticas, quando do mapea
mento ao milionésimo da Folha SE.24 Rio Doce, para o DNPM. 

Estas exposições de quartzitos citadas por Fontes et ali i (op. 
cit.) e Silva et alii (op. cit.) são perfeitamente realçadas nas 
imagens de radar em vista de seu caráter litológico que reflete 
uma feição geomórfica típica. 

Considerando-se as relações de discodância com o embasa
mento, estilo estrutural típico, associação litológica e distribui
ção geográfica, propõe-se no presente relatório denominar de 
Grupo Almenara os sedimentos principalmente metapsamíticos 
que ocorrem na porção oriental da Folha SE.24-V-A. Elege-se 
como seção mais representativa a rodovia BR-367, no trecho 
Almenara-Guarilândia (Fig. 1.25). 

Litologicamente compõem-se de quartzitos grosseiros, maci
ços ou plaqueados com intercalações decimétricas a centimétri
cas de biotita xistos; corpos concordantes de metabásicas e 
metaultrabásicas boudinadas. 

Estruturalmente, patenteia-se por dobras, sinclinais e anticli
nais com duplo caimento, ou seja, típicos sistemas de dobra
mentos descontínuos ou idiomórficos, intermediários entre con
dições plataformais e orogênicas, ligados a movimentos verti
cais. 

No que tange à fácies metamórfica, em que pese a carência 
de minerais-índice de metamorfismo, admite-se que pertença à 
fácies albita-epidoto anfibolito a almandina-anfibolito de Turner 
& Verhoogen (1975), em consonância com dados petrográficos. 

1.2.1.9.2- Posição estratigráfica 

Os metapsamitos que compõem o Grupo Almenara estão dis
postos discordantemente sobre os polimetamorfitos do Com
plexo Paraíba do Sul, fato evidenciado pelos baixos mergulhos 
existentes e também pelo estilo tectônico típico de dobramentos 
descontínuos, como, por exemplo, a presença de "dobras em 
caixa" (box fold). Pelos dados geocronológicos existentes, o 
Complexo Paraíba do Sul foi afetado por um evento termotectô
nico em torno de 750 a 650 MA, que pode ser considerado o 
limite inferior da idade do Grupo Almenara. 

Datações efetuadas em rochas ultrabásicas xistificadas que 
cortam o citado grupo, pelo método K-Ar em tremolita, indi
caram valores de 550 ± 34 MA e 659 ± 40 MA. Com relação a este 
último valor o teor baixo em K (;;, 0,07%) deixa dúvidas não só no 
tocante à precisão analítica, como também de um possível ex
cesso de argônio. Deste modo, o valor de ca 550 MA pode ser 
considerado como limite superior de idade, inclusive indicativo 
da época de resfriamento sofrido pela seqüência. 

Os metassedimentps do Grupo Almenara, na exposição lo
calizada ao norte de Aguas Formosas (MG), no quadrante su-
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Fig. 1.25- Região de Almenara. Dobramentos descontínuos nos metassedimentos 
do Grupo Almenara (p<al). Folha SE.24-V-A. 

deste da Folha SE.24-V-A, mostram-se cortados discordante
mente por magmatitos do Complexo Medina, cuja idade situa-se 
em torno de 600 MA. 

Correlacionam-se os metassedimentos do Grupo Almenara 
com aqueles do Grupo Macaúbas, parecendo, no entanto, que o 
Grupo Almenara está relacionado à depressão intermontana, de 
ambiência continental. Litologicamente assemelha-se ao Grupo 
Crenaque, distinguindo-se deste pelo estilo tectônico diferente. 

1.2.1.9.3- Distribuição na área 

Esta unidade distribui-se de forma descontínua na porção orien
tal da Folha SE.24-V-A, em contato discordante com os polimeta
morfitos do Complexo Paraíba do Sul. 

O Grupo Almenara está bem representado nas proximidades 
da cidade homônima, na rodovia BR-367, trecho Almenara
Guarilândia. Aí afloram quartzitos grosseiros, recristalizados, 
com algumas camadas de granulação fina a média. Nos leitos 
mais impuros as cores são brancas ou avermelhadas devido à 
alteração de material argiloso. Intercalam-se camadas centimé
tricas a decimétricas de biotita xistos a quartzo-biotita xistos, 
constituídas por quartzo e biotita de granulação fina. A passa
gem para as camadas quartzíticas é transicional. Localmente 
registrou-se a intercalação de rocha básica xistificada em forma 

58/GEOLOGIA 

de boudins. Os freqüentes vekls quartzo-feldspáticos pegmatói
des com mica subordinada representam processo de injeção 
posterior. As atitudes são horizontalizadas ou com suaves mer
gulhos. 

Estes metassedimentos ocupam expressivas áreas com for
mato peculiar entre Almenara e Felizburgo e a sul e sudoeste 
desta cidade. Os quartzitos são geralmente impuros, com a pre
sença de minerais argilosos e micáceos, mostrando-se foliados 
e cataclasados. Localmente encontram-se associados a xistos 
gnaissóides de granulação fina contendo biotita, epídoto, 
quartzo e feldspato, que exibem incipiente disposição em leitos 
milimétricos. Pouco a oeste, a 18 km de Jequitinhonha na rodo
via BR-367, o quartzito forma camadas centimétricas a decimé
tricas intercaladas no gnaisse xistoso já descrito. A norte da 
cidade de Jequitinhonha es!a rocha ocupa uma ampla área 
aplainada de relevo positivo. E grosseiro, feldspático e micáceo. 
Algumas ocorrências menores assomam a sul do rio homônimo. 

Todas as áreas citadas apresentam características estruturais 
e morfológicas semelhantes. No entanto, mais a sul, na porção 
situada a leste de Fronteira dos Vales, os bancos de quartzito 
mostram mergulhos mais acentuados, formando um relevo aci
dentado de vales e cristas mais ou menos alinhadas. Desta
cam-se aí a presença de corpos granitóides intrusivos e um 
nítido sistema de falhas de direção NE-SO. 

O Grupo Almenara está associado principalmente aos·gnais
ses aluminosos metatexíticos do Complexo Paraíba do Sul, com 
relações de contato discordantes, em vista dos estilos estru
turais distintos. Os litótipos do Grupo Almenara ressaltam-se 
por uma topografia mais elevada, enquanto os polimetamorfi
tos do Complexo Paraíba do Sul ocupam as porções topografica
mente arrasadas. 

1.2.1.9.4- Geocronologia 

As análises geocronológicas realizadas em rochas deste grupo 
restringem-se a duas determinações K-Ar (Tabela 1.VI, n." de 
ordem: 5, ALM-104 B e C), efetuadas em tremolita-xistos a sul de 
Almenara. Os dados obtidos foram respectivamente de 550 e 
695 MA. Observa-se que o teor em K da amostra ALM-104 C é 
bastante pequeno ("" 0,07%). deixando dúvidas não só no to
cante à precisão analítica, como também de um possível exces
so de argônio. Portanto, o valor de 550 MA deve ser atribuído, 
preliminarmente, à época de resfriamento desta unidade xis
tosa, reflexo da Tectogênese Brasiliana atuante na região. 

1.2.1.1 O- Complexo Montanha 

1.2.1.10.1 -Generalidades 

Expressivas áreas de dominância de granito-gnaisses grossei
ros pré-cambrianos, com estrutura augen, foram individualiza
das, no âmbito da Folha SE. 24 Rio Doce, pelos projetos Espírito 
Santo e Jequitinhonha (DNPM/CPRM). No primeiro, este tipo 
litológico foi informalmente denominado de migmatito embre
chítico de Montanha por Silva & Ferrari (1976), estando repre
sentado no noroeste da Folha SE.24-Y-B (São Mateus) que tem a 
cidade de Montanha (ES) como a principal referência geográfica, 
sendo constituído por feldspato, quartzo, biotita e granada, des
tacando-se porfiroblastos de feldspato de comprimento médio 
de 5 em, podendo atingir até 20 em. Os contatos com os demais 
gnaisses e migmatitos da Associação Paraíba do Sul foram des
critos como gradacionais, mediante o aparecimento e desenvol
vimento de porfiroblastos de feldspato, admitindo a origem dos 
migmatitos embrechíticos a partir daqueles gnaisses regionais. 

No Projeto Jequitinhonha, Fontes et alii (1978) utilizaram a 
denominação de augen-granitóides para tipos litológicos cor
respondentes aos migmatitos embrechíticos de Montanha, de 
Silva & Ferrari (1976), representados na parte leste da Folha 
SE.24-Y-A, sudeste da Folha SE.24-V-C e nordeste da Folha 
SE.24-Y-C, envolvendo as cidades de Ecoporanga, Mantena e 
Pancas. Esta litologia foi descrita como granitóide porfiroblás
tico com estrutura orientada a quartzo, K-feldspato, biotita, pla
gioclásio, granada, sillimanita e localmente cordierita. Os conta
tos com os granitóides porfiróides foram descritos como transi
cionais, o que foi evidenciado pela progressiva perda da estru-



tura augen, pelo desaparecimento de granada e sillimanita, e 
pelo dese.nvolvimento de megacristais tabulares de feldspato. 
Citaram ainda contatos também transicionais com os gnaisses 
e migmatitos de composição kinzigítica (Complexo Gnáissi
co-Kinzigítico). 

Silva et alii (1978) denominaram de gnaisses facoidais os 
litótipos retrorreferidos, incluídos nas "Rochas da Associação 
Charnockítica", posicionadas no Pré-Cambriano Médio. 

Considerando a ampla distribuição geográfica na Folha SE.24 
Rio Doce, além de caracteres estruturais e petrográficos singula
res, propõe-se denominar de Complexo Montanha os au
gen-granitóides gnaisses que têm como área-tipo a cidade de 
Montanha (ES). Correspondem ao que Silva & Ferrari (1976) 
cognominaram de migmatitos embrechíticos, aos augen-grani
tóides de Fontes et ali i (1978) e aos gnaisses facoidais de Silva et 
alii (1978). 

Adotou-se o termo complexo para esta unidade em vista do 
caráter tanto alóctone como autóctone dos augen-granitóides 
gnaisses, como também por abarcar outros litótipos, alguns dos 
quais com feições migmatíticas (diatexitos). 

Litologicamente constitui-se de augen-granitóides gnaisses 
à biotita, granada, sillimanita e eventualmente cordierita, leuco 
a mesocráticos, com encraves xenolíticos e surmicaceous. Inclu
em-se neste conjunto biotita granitóides gnaisses, uma vez que 
os mesmos estão intimamente associados aos litótipos acima 
referidos. 

Pelas feições estruturais concordantes com o Complexo 
Paraíba do Sul e pelos contatos gradacionais evidenciados com 
esta unidade no terreno, admite-se que este complexo seja sin
tectônico em relação ao Ciclo Brasiliano. 

Parece corresponder a granitóides de derivação crustal, com 
origem predominantemente sedimentar, provavelmente dos 
metassedimentos aluminosos do Complexo Paraíba do Sul, em 
condições mesozonais. 

1.2.1.1 0.2 - Posição estratigráfica 

As relações de campo indicam uma estreita associação entre os 
litótipos desta unidade e os granitóides porfiróides do Comple
xo Medina e metatexitos kinzigíticos do Complexo Paraíba do 
Sul. Além disso, as características sugerem que estes granitói
des representam um estágio intermediário no processo evolu
tivo que deu origem aos citados migmatitos e granitóides por
tiróides, portanto de formação sintectônica em relação ao 
evento de granitização e migmatização brasiliana, que afetou a 
Folha SE.24 Rio Doce. 

Por conseguinte, posiciona-se esta unidade no Proterozóico 
Superior, com formação em torno de 750-650 MA, siritectônica 
em relação ao Ciclo Brasiliano e parecendo corresponder aos 
mais antigos granitóides de origem brasiliana da área. 

1.2.1.10.3- Distribuição na área 

O Complexo Montanha aflora segundo uma faixa de orientação 
grosseiramente meridiana, desde as proximidades de Carlos 
Chagas (MG). a norte, até as circunvizinhanças de Pancas (ES), a 
sul, com seus limites ocidental e oriental passando pelas cidades 
de Montanha (ES) e Ataléia (MG), respectivamente. Tem maior 
representatividade nas porções leste da Folha SE.24-Y-A e oeste 
da Folha SE.24-Y-B. 

Suas litologias c"aracterísticas são augen-granitóides gnáissi
cos, leuco a mesocráticos, com abundantes megacristais de 
feldspato cinza, com formas ocelares eventualmente retangula
res, porém sempre lineados. Mineralogicamente são constituí
dos por feldspatos, quartzo, biotita e granada, freqüentemente 
sillimanita e mais raramente cordierita. A composição é graní
tica e secundariamente granodiorítica. 

O feldspato é o mineral predominante com dimensões variá
veis, desde alguns milímetros até 1 O centímetros de compri
mento, de modo que se torna difícil precisar o limite entre mega
cristais e matriz. As formas são ocelares ou lenticulares, em 
disposições alongadas, embora cristais euédricos retangulares 
tenham sido também observados. Em alguns locais as formas 
ocelares correspondem a agregados de feldspato e quartzo. O 

quartzo é um mineral abundante na matriz, anédri~o, de granula
ção grosseira, podendo apresentar, quando a foliação é mais 
intensa, formas fitadas de 1 a 3 milímetros de espessura, con
forme se observa nas cercanias de Pancas a aproximadamente 
3,6 km do entrocamento da rodovia ES-137. Estas lâminas po
dem estar encurvadas, amoldando-se ao formato dos megacris
tais de feldspato. A biotita, de um modo geral, forma filmes que 
contornam os cristais de feldspato. A sillimanita, quando ocorre, 
vem associada à biotita. A granada está geralmente presente, 
sendo localmente muito abundante na forma de cristais milimé
tricos ou agregados, podendo-se apresentar, também, estirada. 
Em vários afloramentos foram descritos bolsões centimétricos 
arredondados, formados por agreg_ados de quartzo, granada, 
cordierita e anfibólio. 1 

Observa-se, freqüentemente, a presença nestas rochas de 
encraves, resquícios do processo ·ae anatexia a que foram sub
metidas, sendo distinguidos doi~ tipos. Um mais grosseiro, xis
toso ou gnáissico, rico em biotítá, com contornos pouco nítidos, 
muitas vezes terminando na forma de schlieren de biotita e 
granada, com boas exposições ocorrendo às margens do braço 
norte do rio São Mateus, na localidade de Pedra do Oratório. O 
outro (surmicaceous), mais comum, de granulação fina e tonali
dade escura, sendo constituído predominantemente por biotita 
e quartzo, dispõe-se sob a forma de lentes centimétricas parale
las à foliação, ou preenchendo interstícios entre os megacristais 
de feldspatos. 

O Complexo Montanha apresenta contatos com os granitos 
porfiróides e granitóides gnáissicos do Complexo Medina, com 
os hiperstênio-granitos da Suíte Intrusiva Aimorés e com os 
gnaisses metatexíticos do Complexo Paraíba do Sul (Fig. 1.26). 

As relações de contato com as litologias deste complexo 
apresentam-se, de um modo geral, transicionais, conforme são 
observadas em alguns locais da Folha, como por exemplo na 
BR-418, trecho Carlos Chagas-Teófilo Otoni, onde gnaisses de 
granulação fina a ele referidos gradam a augen-gnaisses de 
granulação média a grossa, granatíferos e sillimaníticos, 
evoluindo a partir daí para augen-granitóides gnaisses carac
terísticos da unidade em tela. Uma exceção, evidentemente den
tro do aspecto regional do trabalho, verificou-se a oeste de 
Angelo Frechiani, próximo ao entroncamento da rodovia para 
Pancas (ES) com a ES-137, em que afloramentos de metaxitos 
com estrutura estromática do Complexo Paraíba do Sul e de 
granitóides típicos do Complexo Montanha, espaçados menos 
de 2 km um do outro, ocorrem sem que se observe uma zona de 
transição aí intrometida. 

Na porção nordeste da Folha SE.24-Y-C, interpõe-se entre 
estas unidades uma área composta por granito-gnaisses relati
vamente homogêneos, eqüígranulares de granulação média a 
grossa, constituídos porfeldspatos, quartzo, biotita e subordina
damente granada, aqui englobados no Complexo Medina. Sua 

Fig. 1.26- Região de Vila Pereira. Relações espaciais entre os Complexos Monta
nha (pqmt) e Paraíba do Sul (p<psk). Folha SE.24-V-C. 
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passagem para os augen-granitóides gnaisse é caracterizada 
pelo desenvolvimento de megacristais de feldspato. Ainda nes
sa área, encontram-se com freqüência encraves surmicaceous e 
estruturas do tipo sch/ieren e nebulíticas, correspondendo pro
vavelmente a produtos de grau mais avançado de anatexia em 
relação aos metatexitos do Complexo Paraíba do Sul. Es!es en
craves e estruturas são também denotados na região de Angelo 
Frechiani (ES) e de Monte Claro (ES). em áreas de exposição de 
litótipos do Complexo Medina, inseridas em terrenos kinzigíti
cos do Complexo Paraíba do Sul. 

Na sua maior extensão os augen-granitóides gnaisses desta 
unidade estão em contato com os granitóides do Complexo 
Medina, com os quais mantêm estreita associação. Os limites 
entre estes dois complexos fazem-se segundo uma linha de ori
entação grosseiramente norte-sul que passa pelas imedia
ções de Ataléia (MG), infletindo para sudeste nas proximidades 
de Mantena (MG). As diferenças entre granitos porfiróides e 
augen-granitóides gnaisses residem fundamentalmente na fali
ação mais pronunciada, formas ocelares dos feldspatos e pre
sença freqüente de granada e sillimanita, eventualmente cordie
rita, nos últimos. Entretanto, feldspatos com formas prismáticas 
podem estar presentes em ambos, enquanto que foliação inci
piente e presença de granada e raramente sillimanita foram 

registrados nos primeiros. Estas características são indicativas 
de gradações entre estes dois tipos litológicos que, aliadas aos 
aspectos morfológicos semelhantes, dificultam a precisão do 
traçado dos limites em imagens de radar, tornando imprescindí
vel o controle de campo. Assim é que, apoiando-se em dados 
obtidos no terreno, vários corpos menores de granitóides do 
Complexo Medina foram individualizados na área de predomi
nância dos augen-granitóides gnaisses do Complexo Montanha. 

As relações de contato com os hiperstênio granitóides por
tiróides da Suíte Intrusiva Aimorés foram sugeridas como transi
cionais, tendo em vista o vislumbre, localmente, da cor verde 
característica destes, em afloramentos de augen-granitóides 
gnaisses. Esta sugestão é ainda fundamentada pelas semelhan
ças morfológicas entre os granitóides porfiróides do Complexo 
Medina e os litótipos da Suíte Intrusiva Aimorés. 

1.2.1.10.4- Geocronologia 

Dispõe-se de duas determinações K-Ar, realizadas em biotitas 
deste conjunto granítico (Tab. 1.VIII, n. 0 de ordem: 38 e 28). As 
idades obtidas foram respectivamente de 480 e 487 MA, refle
tindo o arrefecimento da temperatura abaixo de 250°C, quando o 
argônio é retido nesse mineral. 

TABELA l.VIII 
Determinações K-Ar em rochas dos Complexos Montanha e Medina e Suíte Intrusiva Aimorés 

N.0 de N.0 de N.0 de Rocha Mate r. 
ordem laboral. campo 

28(M) 2214 NQ-103-A Biot. gnalsse Biot. 
38 (M) 2221 GOV-208 Gnaisse " 
12(Md) 4104 IGM-6 Granito " 

71 (Ai) 4971 VM-jM-58A Gabronorito " 

M- Complexo Montanha, Md- Complexo Medina e Ai- Suíte Intrusiva Aimorés 
N.T.- Neste Trabalho 

1.2.1.10.5- Petrografia 

A) Granito-gnaisses a biotita e granada 

Megascopicamente nas várias amostras observadas ocorre a 
chamada estrutura augen conferida pela orientação dimensio
nal de ocelos de feldspato, geminados Carlsbad e envolvidos 
pela biotita em razoável foliação; com maior raridade os ocelos 
sãq constituídos por feldspato mais quartzo. Algumas vezes, 
observa-se, além da estrutura augen, a ocorrência de outras 
feições tais como veios de feldspato com espessura centimétri
ca, ou a tendência de alguns feldspatos ao idiomorfismo e de 
crescerem transversalmente à foliação. Em amostras coletadas 
próximas a terrenos gnáissicos os ocelos de feldspatos atingem 
tamanho inferior ao tipo normal. que alcança 4,0 a 5,0 em. Raras 
amostras, ao invés de ocelos de feldspato, exibem faixas de 
feldspato em paralelismo com a foliação. 

Ao microscópio a foliação é desenhada pela biotita ou outro 
mineral félsico tal como feldspato ou quartzo, sendo discreta, e 
recebendo a denominação de grosseira (amostras 1026/71, 
1026/82,1104/01, dentre outras). Em escala microscópica não se 
observam feições ocelares ou a elas relacionadas, que, como 
descritas, seriam típicas em amostras de mão ou afloramento. 
Via de regra, não ocorre segregação, embora em algumas lâmi
nas ocorram faixas de granulação fina e espessura milimétrica, 
com textura granoblástica e que se desenvolvem mais ou menos 
de modo paralelo à foliação colocando-se por entre os cristais 
maiores ou massas de feldspato e quartzo. Essas faixas parecem 
estar relacionadas a eventos de natureza dinâmica (metamor
fismo dinâmico). não penetrativo, que atingiram essas rochas, 
seguindo-se, posteriormente, aquecimento em temperatura 
mais alta, ocorrendo recristalização tardia (amostras 1076/992 e 
1104/01 ). A granulação das rochas descritas é variável, os
cilando de média a grossa. Grandes massas compostas por 
quartzo de formato alongado que se encontram adjacentes e 
corroendo cristais de feldspato ocorrem em algumas amostras 
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(ccSTP) %Ar:Pm. 
Idade %K Ar'igd X 10-5 -

9
- Rei. (MA) 

7,79 16,94 81,5 487 ± 76 
7,54 16,12 8,8 480 ± 28 
5,29 13,61 25,9 560 ± 10 
7,25 16,57 8,77 509 ± 14 N.T. 

(por exemplo 1059/191 ). Nesta amostra as tais massas exibem 
tensionamento, bem como englobam cristais de biotita orien
tada dimensionalmente, além de plagioclásio etc. Ocasional
mente ocorrem amostras que exibem textura porfiróide, que 
lembram os granitos porfiróides do Complexo Medina. Os me
gacristais exibem macia em tartana grosseira e forma algo ta
bular, alcançando até 1.4 em de comprimento; suas margens 
são balizadas aqui e ali por intercrescimentos mirmequíticos. 

Deve-se acrescentar aos tipos foliados descritos acima a 
ocorrência de rochas isotrópicas que estão exemplificadas pela 
amostra 1026/87. Esta exibe textura granular-alotriomórfica que 
é desenhada por quartzo, K-feldspato, plagioclásio e biotita. Esta 
de modo peculiar agrupa-se em synneusis. Encontra-se granula
ção média na maioria das regiões da lâmina e secundariamente 
massas informes de quartzo de tamanho grosseiro, à seme
lhança das massas que ocorrem em alguns tipos foliados. 

Aos termos mais típicos da unidade em pauta (isto é, os 
granitos gnaisses) corresponde na maioria das vezes uma com
posição OAP granítica. Os máficos mais repetitivos e que so
mam quase sempre menos de 15% das rochas são granada, 
biotita e opacos. Podem ocorrer exemplares que possuem teor 
de quartzo relativamente alto e que acarretam uma composição 
que vai até a de granitóide rico em quartzo (amostra 1 076/992). 
Além desses minerais também ocorrem mirmequita, apatita, 
zircão e sillimanita, bem como cordierita (amostra 1076/999). 

O quartzo ocorre principalmente sob a forma de grãos anédri
cos embaiados, com diâmetro muito variável, sendo encontrado 
cristal com diâmetro máximo da ordem de 5,0 mm. Subordina
damente ocorre como inclusões nos cristais de plag·ioclásio e 
K-feldspato. O plagioclásio ocorre sob a forma de cristais anédri
cos que exibem macias Albita ou Periclina. Antipertita ocorre na 
amostra 1104/01 em cristais mais ou menos deformados (os 
hóspedes são raros e de forma quadrática). Sua composição 
parece variar de oligoclásio a andesina, sendo que na amostra 
1076/999 encontrou-se valor de An35 (empregando-se o Método 
de Michel Levy). O K-feldspato ocorre em cristais anédricos que 



podem ser eqüidimensionais ou alongados (máximo de 
5,0 mm), sendo que em alguns cristais observa-se transforma
ção marginal para intercrescimentos de biotita mais quartzo, ou 
substituição por massas radiais de sericita. Trata-se de feldspato 
mesopertítico cujos hóspedes são visíveis a partir da objetiva de 
X 10. A macia tartana grosseira ou difusa é exibida por alguns 
grãos, caracterizando, portanto, a presença de microclina. A 
cordierita ocorre em cristais anédricos que exibem alteração 
para produto esverdeado a partir das margens. Está presente em 
apenas uma amostra (1076/999), onde o maior cristal alcança 
3,5 mm. Pode carregar inclusões de quartzo, granada e opacos 
dentre outros. O parâmetro diagnóstico para sua identificação 
foi a alteração para pinita a partir de suas margens. A granada 
ocorre quer em cristais relativamente grandes em contato com 
os principais minerais da rocha, quer na forma de inclusões. No 
primeiro caso, podem atingir diâmetro de até 5,0 mm, ao 
mesmo tempo que engloba biotita, quartzo e espinélio verde, 
dentre outros. Biotita e sillimanita (ou fibrolita) estão presentes 
geralmente de modo subordinado, sendo que as agulhas de 
sillimanita estão associadas às faixas granoblásticas, ou inclu
sas no plagioclásio, granada etc. Apatita, zircão, carbonato e 
outros acessórios secundários mostram ocorrência discreta, 
não sendo dignos de menção. 

1.2.1.1 0.6- Petrogênese e petroquímica 
Algumas rochas desta unidade foram também analisadas quimi
camente (elementos maiores, menores e traços). com os resulta
dos das análises apresentadas na Tabela 1.1X. Nesta exibem-se 
os valores das composições normativas que foram obtidos de 
acordo com os procedimentos propostos por Hutchison (1975). 
O tratamento químico teve por objetivos principais: a) caracteri
zar a unidade do ponto de vista petroquímico, isto é, enquadrá-la 
numa das séries reconhecidas na petrologia, e, ademais, mos
trar os valores dos seus principais elementos; b) estabelecer, em 
conjunto com os dados de campo e petrográficos, os aspectos 
genéticos destas rochas. 

A caracterização petroquímica foi elaborada com base em 
dois diagramas: Peacock (1931) apud Barth (1962). que é um 
diagrama mais geral,e Wright (1969). Segundo o diagrama de 
Peacock (op. cit.) o Complexo Montanha apresenta afinidade 
calcoalcalina, obtendo-se 60,3 para o valor do índice "álcali-cál
cico" (Fig. 1.27). Igualmente, no diagrama de Wright (op. cit.) 
as rochas analisadas exibem na maior parte afinidade calcoal
calina ou transição para alcalina (Fig. 1.28). Em ambos os diagra
mas, à semelhança do que se observa em outros diagramas, 
verificou-se um comportamento químico muito aproximado das 
análises disponíveis. 

TABELA 1.1X 
Complexo Montanha. Análises químicas e composições normativas 

Amostra 1Q26 1026 1059 1076 1104 1104 1104 1132 
n.o 71 82 191 999 01 02 05 161 

s;o, 68.20 71,10 70,80 70,60 65,70 66,60 70,20 70,60 

~ 
TiO, 0,47 0.35 0,55 0,33 0,84 0,58 0,51 0,41 

o AI203 15,92 14,65 14,13 14,50 15,03 15,04 14,16 14,05 

"' Fe,03 0,93 0.47 0,70 0,48 (},83 1,50 0,48 0,44 " E-
F e O 2,41 1,72 2,16 1,53 4,98 2,35 2,36 1.45 

"' ·;;; 
MnO <0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 o. 

'ü 
MgO 0,66 0,76 0,85 0,50 1,39 0,76 0,71 0,51 c ·g_ 
C aO 3,33 2,50 1,96 2,48 3,20 2,25 2,17 1,50 

~ Na2o 4,38 4,25 3,74 3,64 3,64 3,27 3,27 3,30 
'O ·x K,O 2,72 3,36 4,31 3,73 2,33 5,51 4,27 5,41 ·O 

PzOs 0,12 <0,10 <0,10 0,12 0,28 0,17 <0.10 0,19 

P.F. 0,50 0.52 0,60 0,58 0,42 0,53 0,65 0,61 

Total 99,64 99,68 99,80 98,49 98,74 98,56 98,78 98,47 

;r, o 23,32 26,56 26,32 29,07 24,58 20,35 28,39 26.99 

"' c 0,51 0,00 0,00 0,25 1,39 0,01 0,45 0,50 "' 
c: OR 16,18 19,98 25,61 22,48 13,99 33,16 25,65 32,62 
o 

AB 37,33 36,18 31,82 31,41 31,31 28,18 28,13 28.49 "' :c 
l:l AN 15,84 11,Q4 9,09 11,74 14,28 10,23 10,28 6,32 

" MEDI J: 0,00 0,31 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'" FEDI 0.00 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ., 
"' MT 1,38 0,69 1,04 0,72 1,24 2,25 0,72 0,66 
~ 
u EN 1,65 1,75 2,12 1,26 3,51 1,92 1,79 1,29 

"' FS 3,07 2,20 2,66 2,08 7,36 2,32 3,32 1,83 
E 

IL 0,89 0,66 1,04 0,63 1,62 1,12 0,98 0,79 o z AP 0,28 0,23 0,23 0,29 0,67 0,41 0,23 0,45 

8 18 < 10 16 20 15 12 16 20 
Ba 660 430 720 570 835 1040 680 500 

Be <2 <2 <2 <2 <2 ·< 2 <2 <2 
C r 28 18 34 18 32 30 31 <5 

Cu <5 <5 5 7 14 27 21 13 
E F 900 510 860 450 540 450 750 1025 c. 
,S. La 36 280 36 34 30 50 100 < 30 

"' Li <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 o 
"' <O 

Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

" " Nb 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 .9 c: Ni <5 <5 <5 <5 6 10 <5 <5 " E Pb 12 <10 < 10 <10 13 16 < 10 < 10 "' ·-ü:i Rb 198 190 196 150 150 127 157 237 
Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Sr 58 106 <50 90 <50 120 58 <50 
Zn < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 
Zr 272 140 142 332 370 442 284 212 

GEOLOGIA/71 



. 
p2~ 

15 

• 
• • • 

10 
5 • • 

•• K20 

•• 
• • 

5 

• • No20 5 

•• -( 
50 60 % SiOz 

Fíg. 1.27- Diagrama de Peacock (1931 apud Barth, 1962) para as rochas do Comple· s 
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Fíg. 1.28- Diagrama de Wright (1969) para as rochas do Complexo Montanha. 

A variação dos elementos maiores em relação ao Sí02 encon
tra-se exposta na Figura 1.29. Do exame da citada figura, obser
va-se a existência de algumas correlações negativas envolvendo 
o Ti02, o FeO e outros, ao lado de correlações positivas, envol
vendo o K20, por exemplo. Em princípio, essas regularidades 
podem indicar que as rochas envolvidas possuem algum tipo de 
filiação. 

A comparação dos valores das análises do presente trabalho 
com as médias dos granitos, de acordo com Taylor (1964) apud 
Sá (1977), mostra relativa concordância tanto no que se refere 
aos elementos maiores como no que tange aos elementos-traço. 
Exceção digna de nota deve-se ao Sr, pois enquanto os valores 
do complexo variam de menos de 50 a 106 ppm, o valor médio 
do Sr em granitos é de 285 ppm; os valores encontrados estão, 
assim, bem abaixo do que se poderia esperar. 

Do mesmo modo que se observa em mapas esquemáticos da 
região da Montanha Negra, ao sul do Maciço Central Francês 
(Jung & Roques, 1967) a passagem dos migmatitos embrechíti
cos para anatexitos, o Complexo Montanha parece gradacionar 
para os granitos porfiróides do Complexo Medina, situando-se 
entre os referidos granitos e os migmatitos estromáticos do 
Complexo Paraíba do Sul. A ocorrência nos granitos-gnaisses da 
unidade em pauta de minerais quase que exclusivos dos migma-
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Fig. 1.29- Diagrama de variação {Harker, 1909} para as rochas do Complexo Mon
tanha. 



titos estromáticos do Complexo Paraíba do Sul, tais como cor
dierita, granada e sillimanita, vem reforçar a idéia da gradação. 
Desse modo, os grariitos-gnaisses representariam um meio
termo da evolução dos migmatitos estromáticos do Complexo 
Paraíba do Sul para os granitos porfiróides (e outros granitos) do 
Complexo Medina. 

Outras evidências que reforçam tal idéia são devidas a que 
em muitos afloramentos do Complexo Montanha ocorrem típi
cos encraves surmicaceous e encraves de rochas gnáissicas, às 
vezes em quantidades notáveis; afloramentos representativos 
ocorrem nas proximidades da cidade de Montanha e na margem 
esquerda do rio São Mateus, no perímetro do povoado de Ora
tório. Nesse último local observa-se a transformação gradual de 
encraves gnáissicos para encraves surmicaceous em relevo (en
craves compostos por biotita e granada). Os encraves surmica
ceous são tidos como fortes indicadores de que rochas graníti
cas foram geradas por anatexia (Didier, 1973), e representariam 
os resíduos da fusão parcial. Por outro lado, a associação de 
encraves surmicaceous com encraves das rochas regionais em 
vias de transformação sugere uma situação encontrada mais 
comumente em maciços migmatíticos autóctones. 

Tendo por objetivo uma caracterização do processo de anate
xia que teria sido responsável pela geração dessas rochas, os 
valores das composições normativas foram plotadas em diagra
ma 0-Ab-Or juntamente com dados experimentais sobre arrate
xia (Figura 1.30; curvas de 2,5 e 7 kb de pressão de água reporta
das por Winkler, 1977, cada ponto da curva representando um 
determinado teor de An da massa fundida). Das oito análises 
disponíveis, as de referência 1026/71 e 1104/01 não foram plota
das na referida figura por terem a soma 0-Ab-Or inferior a 80%, 
isto é, inferior ao limite composicional das rochas graníticas 
(Tuttle & Bowen, 1958, apud Marmo, 1971). Muito embora as 
análises restantes caiam nas proximidades das citadas curvas, 
chega-se à conclusão, por exame comparativo dos respectivos 
valores de An com aqueles referidos pelas curvas de pressão, 
que as análises do presente trabalho não representariam, em 
princípio, massas fundidas do mínimo de temperatura. Obser
va-se que as presentes análises possuem teor de anortita relati
vamente alto para a área do diagrama em que se encontram, 
sendo surpreendente, tendo em vista a provável néltureza autóc
tone e para autóctone dessas rochas, a não obtenção de massas 
correspondentes ao mínimo de temperatura. Portanto, a partir 
dos dados referentes às massas fundidas do mínimo de tem
peratura, não foi possível determinar-se as condições P e T 
responsáveis pela fusão dessas rochas. 

Q 

Fig. 1.30- Diagrama O·Ab-Or para as rochas do Complexo Montanha. Projeções das 
linhas cotéticas isobãricas para 2, 5 e 7 kb segundo Winkler (1977). 

1.2.1.11- Complexo Medina 

1 .2. 1.11.1 - Generalidades 

Grossi Sad (1968) apud Fontes et ali i (1978) na apresentação do 
Mapa Geológico dó Estado de Minas Gerais, escala 1:1 .000.000, 
utilizou a denominação de Complexo Granitóide de Medina para 
o conjunto de rochas granitóides do nordeste de Minas Gerais, 
com maior expressão na região da cidade homônima, e que se 
estende para oeste até as proximidades de Coronel Murta, Ru
belita e Salinas. 

Silva Filho et a/ii (1974), Projeto Sul da Bahia do Convênio 
CPRM/DNPM, individualizaram no Complexo Metamórfico-Mig
matítico- Associação Pré-Espinhaço- granitóides porfiróides 
e diatexitos, que gradacionam para gnaisses kinzigíticos, na 
porção nordeste da Folha SE.24 Rio Doce. 

Silva & Ferrari (1976), na execução do Projeto Espírito Santo, 
Convênio CPRM/DNPM, na porção sudeste da Folha SE.24 Rio 
Doce, incluíram igualmente os granitóides no Complexo Migma
títico. 

Finalmente, lima et alii (1981) mapearam na região de Pedra 
Azul (MG), nos domínios da Folha SD.24 Salvador, granitóides, 
alguns dos quais porfiróides, que não foram posicionados cro
noestratigraficamente, em que pese a existência de uma isócro
na de referência Rb-Sr, colocando-os no Proterozóico Superior. 
Tais granitóides têm continuidade física para a Folha SE.24 Rio 
Doce, em seu quadrante noroeste. 

Costa (1978) individualizou no Mapa Geológico do Estado de 
Minas Gerais, na escala 1:1.000.000, áreas com predominância 
de rochas ígneas ácidas, na mesma região, sem contudo deno
miná-las ou posicioná-las estratigraficamente. 

Fontes et alíi (1978) utilizaram a denominação informal de 
Complexo Granitóide- Associação Barbacena-Paraíba do Sul 
-para a grande variedade de granitóides expostos nos tratos do 
Projeto Jequitinhonha, faixa ocidental da Folha SE.24 Rio Doce, 
e que foram subdivididos em sete tipos, tendo por base carac
teres texturais e petrográficos, a saber: granitóides porfiroblás
ticos, augen-granitóides, granitóide granatífero, granitóides de 
composição tonalítica, granodiorítíca e granítica, e granitóides 
indiferenciados. 

Por observar-se uma grande incidência de rochas granitóides 
no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce e apoiado em relações de 
campo, dados texturais e estudos petrográficos, procurou-se 
agrupar aqueles granitóides, que apresentassem relações co
genéticas entre si, e que estivessem de acordo com as proposi
ções de Fontes et alii (op. cit.), Silva Filho et alii (op. cít.) e Silva & Fer
rari (op. cit.). 

Por conseguinte, propõe-se a denominação de Complexo 
Medina para abranger o que Fontes et alii (1978) denominaram 
de granitóides porfiroblásticos e granatíferos, Silva Filho et alii 
(op. cit.) cognominaram de granitóides porfiróides, e Grossi Sad 
(1968) apud Fontes et alii (op. cit.) denominou de "Complexo 
Granitóide de Medina". A utilização do termo Medina advém de 
um município do Estado de Minas Gerais, no vale do Jequitinho
nha, onde existem afloramentos típicos desta unidade, além do 
fato de já ter sido utilizado anteriormente por Grossi Sad (1968), 
apud Fontes et alii (1978). Adotar-se-á no presente relatório o 
termo complexo para esta unidade, em vista da mesma abarcar 
um grande número de litótipos, cujas relações entre os mesmos 
não foram perfeitamente definidos. Além do mais incluem-se 
litótipos com feições autóCtones, paraautóctones e alóctones. 

Constituem plutonitos de mesozona, formados no Protero
zóico Superior (Ciclo Brasiliano), através de processos de anate
xia em material crustal preexistente, provavelmente a expensas 
de litótipos do Complexo Paraíba do Sul. Apresentam tanto 
feições autóctones como alóctones ora concordantes ora discor
dantes, e representam eventos sina tarditectõnicos em relação 
ao Ciclo Brasiliano. 

1.2.1. 11.2- Posição estratigráfica 

As relações de contato com os augen-granitóides gnaisses do 
Complexo Montanha e com os hiperstênios-granitóides porfirói
des da Suíte Intrusiva Aimorés são transicionais, enquanto que 
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com as litologias do Complexo Paraíba do Sul verificaram-se 
contatos em parte transicionais e em parte intrusivos. 

As datações radiométricas efetuadas em amostras de grani
tos porfiróides típicos, de diferentes locais, forneceram uma 
isócrona de referência de 580 MA, com razão inicial de 0,709. 

Oeste modo, posiciona-se o Complexo Medina como sin a 
tarditectônico em relação ao Ciclo Brasiliano, como cronocorre
lato às Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia, e em parte ao Com
plexo Motanha. 

Admite-se que seja de posicionamento, principalmente me
sazonal, produto de atuação de anatexia total em rochas do 
Complexo Paraíba do Sul, intensamente remobilizado no referi
do ciclo. 

1.2.1.11.3 - Distribuição na área 

Os litótipos desta unidade estão amplamente representados nas 
Folhas SE.24-V-A, SE.24-V-B, SE.24-V-C e SE.24·Y-A, compondo 
extensos batólitos, com a presença de pequenos plutões nas 
Folhas SE.24-V-D e SE.24-Y-B. 

Procurou-se dentro das regiões com relativo controle de 
campo individualizar tipos petrográficos e texturais mais homo
gêneos. Dentre esses observaram-se: 
- biotita granitos porfiróides granulares grosseiros, de coloração ró
sea e cinza com ou sem granada, presença de encraves (granitos por· 
tiróides); 
- biotita granitos, eqüigranulares e porfiróides, de granuração 
média a grosseira, localmente ricos em encraves (granitos ine
qüigranulares); 
- biotita granitóides de textura variada, amiúde de granulação 
média a grosseira, leucocráticos, sendo freqüente a presença de 
granada (granitóides granatíferos); 
- biotita granodioritos ou tonalitos gnaissificados, com ou sem 
granada, de granulação fina a grossa (granitóides gnaisses); 
- biotita e/ou hornblenda granitos, granulação fina a média, 
eqüigranu!ares, de coloração rósea a cinza; 
- biotita hornblenda granitos, granulação fina a média, por
tiróides; 
- biotita granitos gnaissificados, granulação média, de colora
ção rósea, com a presença de magnetita; e 
- granitóides indivisos. 

Para efeito ilustrativo far-se-á uma descrição sucinta destes 
diferentes tipos litológicos, com a respectiva distribuição geo
gráfica. 

A) Granitos porfiróides 

Estes podem ser considerados os litótipos mais representativos 
desta unidade dadas as feições petrográficas e morfoestruturais 
características, aliadas a sua ampla distribuição geográfica. 

Feldspatos, quartzo e biotita são os principais constituintes 
. minerais, prevalecendo o primeiro na forma de megacristais 
euédricos e anédricos retangulares de 3 a 4 em de comprimento 
maior, às vezes atingindo mais de 10 em. Podem estar caotica
mente arranjados, mas comumente mostram uma fraca orienta
ção, ou dispor-se fortuitamente orientados. Apresentam tonali
dade cinza-claro a rósea e uma matriz grosseira, constituída por 
biotita e feldspato. Como acessório ocorre eventualmente gra· 
nada. Os megacristais são geralmente predominantes sobre a 
matriz. 

Ocorrem nestes granitos encraves melanocráticos, com for
mas lenticulares ou ovóides, mais raramente retangulares, de 
comprimento centimétrico a decimétrico, de granulação fina, 
constituídos por biotita, quartzo e feldspato, com textura xis
tosa. Apresentam contornos bem definidos. Algumas vezes ob
servam-se cristais grosseiros e euédricos de feldspato no in
terior dos encraves ou, mais raramente, formando uma auréola 
nos contatos com a rocha envolvente. 

Esta litologia está bem representada nas regiões de Medina 
(MG) e Pedra' Azul (MG), compondo batólitos com forma aproxi
madamente circular (Fig. 1.31 ). Os contatos com os outros litóti
pos desta unidade são difíceis de precisar, devido às freqüentes 
variações de tipos porfiróides para tipos granulares, mesmo na 
área de predominância dos primeiros. Os contatos a sudoeste 
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com os xistos do Grupo Macaúbas não foram bem definidos; no 
entanto, a oeste, na região das cabeceiras do rio ltinguinha, os 
processos de migmatização por injeção no xisto evidenciaram 
apófises desta litologia, sugerindo contato intrusivo. 

Mais a leste, Folha SE.24-V-B, destaca-se o batólito situado ao 
sul de Jacinto (MG) cujos contatos com o Complexo Paraíba do 
Sul parecem ser do tipo gradacional. Constitui-se de rochas de 
composição granítica, secundariamente granodiorítica a tonalí
tica, granulação média a grosseira, eqüigranulares a porfiróides, 
leucocráticas a mesocráticas, com ou sem granada, maciços a 
foliados e com encraves xenolíticos, microgranulares e surmica
ceous. 

Ao sul de Padre Paraíso (MG) estes litótipos contornam um 
pequeno corpo de hiperstênio-granito porfiróides (Suíte Intru
siva Aimorés), cujos contatos são transicionais e encontram-se 
envolvidos por granitos foliados granatíferos desta mesma uni
dade. Os contatos transicionais entre estes tipos litológicos 
foram também confirmados na porção centro-sul da Folha 
SE.24-V-C, onde no perfil ao longo da BR-418, trecho Teófilo 
Otoni-Carlos Chagas, verifica-se uma gradativa mudança na 
tonalidade dos megacristais de feldspato de cinza-claro a verde, 
no sentido dos hiperstênio-granitos, desde que a superfície de 
afloramento não esteja alterada. Na mesma rodovia, cerca de 32 
km de Teófito Otoni, pode-se verificar o contato com os xistos e 
xistos gnaissóides do Grupo São Tomé. Neste ponto o granito 
porfiróide contém xenólitos de gnaisses, xistos e calcossilicáti
cas, evidenciando a característica intrusiva deste contato. 

Mais a leste, uma área de predominância destes litótipos 
desenvolve-se a noroeste de Nanuque (MG). Na parte central da 
Folha SE.24-Y-A os granitos porfiróides ocupam uma faixa de 
orientação meridiana, chegando até as proximidades de Man
tena. Os contatos a leste com os augen-granitóides-gnaisses do 
Complexo Montanha são transicionais, tendo-se utilizado no 
campo critérios de associação mineralógica e estruturas para 
distinguir estes dois tipos. Os contatos a oeste não foram obser
vados. Uma área menor de predominância destes granitos foi 
mapeada ao sul de Mantenópolis. 

A sudeste de Nova Venécia (ES) um pequeno corpo de gra
nito porfiróide destaca-se na imagem de radar, pelas feições 
positivas e forma subcircular. Mostra características bastante 
homogêneas, com os megacristais de 1 a 2 em, orientados, 
prismáticos, com encraves microgranulares e, mais raramente, 
núcleos de tonalidade esverdeada. 

8) Granitos granulares a porfiróides 

Este tipo petrográfico, embora apresente de modo geral textura 
porfiróide, distingue-se do anteriormente descrito por apresen
tar megacristais de feldspato de dimensões menores e variações 
para tipos granulares e, por formar, via de regra, pequenos 
corpos sob a forma de stocks. 

Mineralogicamente é constituído por feldspato, quartzo e 
biotita. O feldspato é o mineral predominante, de cor cinza-claro 
a rósea, com granulação grosseira ou destaca-se na forma de 
megacristais retangulares de 1 em em média de comprimento 
maior. O quartzo e a biotita têm de 3 a 5 mm de comprimento. A 
foliação é conferida pela lineação da biotita e cristais de felds
pato. 

Freqüentemente ocorrem encraves semelhantes aos descri
tos para os porfiróides típicos. São melanocráticos, granulação 
fina, estrutura xistosa a gnáissica, constituídos por biotita, 
quartzo e feldspato,. sob formas lenticufares e fusiformes, e mais 
raramente retangulares. . 

Entre as melhores exposições deste litótipo, citam-se os cor
pos situados a sul de Joaíma (MG) e a leste de Fronteira dos 
Vales, na porção sudeste da Folha SE.24-V-A, representados por 
estr.uturas circulares. Nos limites com a Folha SE.24-V-B desta
cam-se os corpos situados a oeste e sul de Rubim, com forma 
irregular e contatos marcados em grande parte por falhas, tendo 
sido observados abundantes encraves microgranulares, com 
formatos lenticulares e fusiformes, dispostos concordante
mente com a folição e localmente xenólitos de rocha gnáissica. 
Esta última característica indica, portanto, a "colocação" intru
siva destes granitos. 



Fig. 1.31 -Região de Medina. Plutonitos do Complexo Medina, destacando-se na porção central a Estrutura Circular de Medina. Folha SE.24-V-A. 

No entanto, na porção noroeste da Folha SE.24-V-A, ocorre 
uma área de predominância deste tipo petrográfico com varia
ções para porfiróides mais grosseiros e presença de núcleos de 
granito, indicando talvez processos de diferenciação a partir dos 
corpos situados na região de Medina. 

Outros pequenos corpos deste litótipo ocorrem esparsa
mente distribuídos nas litologias do Complexo Paraíba do Sul. 

Admite-se pelas relações de contato já evidenciadas, como 
também pela forma de ocorrência em stocks, que grande parte 
desses litótipos seja intrusiva tarditectõnicas, em vista do cará
ter localmente discordante mostrado no terreno. 

C) Granitóides granatíferos 

Agrupam-se nesta categoria granitóides de granulação média a 
grosseira, amiúde gnaissificados, de cor branco-acinzentada a 
rosada. São constituídos por feldspato, quartzo e biotita, tendo 
granada como acessório muito freqüente, mais raramente silli
manita, e sericita como mineral secundário. 

O feldspato e o quartzo são os minerais predominantes e 
responsáveis pela tonalidade clara da rocha. A biotita, embora 
sempre presente, é relativamente pouco abundante e orientada, 
imprimindo uma foliação à rocha. A granada, localmente muito 

profusa, ocorre em agregados nodulares de 0,5 a 1 em ou em 
cristais milimétricos rosados, mas pode estar ausente em alguns 
afloramentos. Em vários locais observou-se sillimanita associa
da à biotita, enquanto a sericita é um mineral secundário que 
aparece com freqüência. 

Este litótipo está amiúde associado às áreas de predominân
cia dos granitos porfiróides, como ocorre na região de Medina, o 
que parece sugerir que os mesmos sejam co-magmáticos. Na 
porção noroeste da Folha SE.24-V-C uma vasta área de exposi
ção desta litologia se desenvolve, envolvendo os granitos por
tiróides e hiperstênio-granitos porfiróides da Suíte Intrusiva Ai
morés. 

Pelo seu caráter leucocrático, como também pela presença 
de minerais aluminosos, tais como sillimanita e granada, além 
de feições anatexíticas algo preservadas, admite-se que estes 
litótipos mesozonais sejam o resultado da fusão total de sedi
mentos aluminosos, em especial aqueles aqui referidos ao Com
plexo Paraíba do Sul. 

D) Granitóides gnaisses 

Estas rochas granitóides ocupam posições um pouco mais afas
tadas da massa principal dos litótipos do Complexo Medina, 

GEOLOGIA/75 



associando-se principalmente às áreas de predominância dos 
metatexitos aluminosos do Complexo Paraíba do Sul e augen
granitóides-gnaisses do Complexo Montanha, na parte leste
sudeste da Folha SE.24 Rio Doce. As melhores exposições estão 
situadas a sudoeste e sul de São Gabriel da Palha (ES). São 
constituídas por rochas granitóides foliadas, de granulação mé
dia a grosseira, formadas por feldspato, quartzo e biotita, tendo 
granada como acessório freqüente. As cores são claras com 
porções mais escuras dadas por encraves ou "restites". A tex
tura é predominantemente granular, mas pode-se observar 
eventualmente cristais esparsos de feldspato e agregados quart
zo-feldspáticos mais desenvolvidos, prismáticos ou lenticula
res. Essas constatações indicam uma passagem gradativa para 
os ljtótipos do Complexo Montanha. 

E característica destes granitóides-gnaisses a presença de 
lentes centimétricas melanocráticas de granulação fina, consti
tuídas por biotita, quartzo e feldspato, com granada como aces
sório, exibindo estrutura xistosa ou gnáissica. Outras partes 
escuras mas sem contornos definidos são c'ompostas por níveis 
ricos em biotita que representam "restites". Em afloramento 
situado próximo à rodovia Colatina-São Gabriel da Palha, a 
aproximadamente 40 km da primeira, estruturas nebulíticas e 
schlieren foram registradas. 

Do exposto conclui-se que os granitóides gnaisses desta re
gião são produtos de processos anatéticos vinculados às litolo
gias do Complexo Paraíba do Sul e do Complexo Montanha, 
portanto sintectô11icos ao Ciclo Brasiliano. Mais ao norte, nos 
limites entre as Folhas SE.24-Y-A e SE.24-Y-B, os granitóides 
gnaisses associam-se aos granitóides do Complexo Montanha, 
distinguindo-se pela ausência de megacristais ocelares. Outras 
áreas de predominância deste litótipo foram mapeadas na re
gião de Mantena (MG) e a norte de Baixo Guandu (ES). 

E) Biotita e/ou hornblenda granitos 
Ocorrem de maneira restrita na Folha SE.24 Rio Doce, asso
mando apenas três corpos na região de Governador Valadares e 
Frei Inocêncio, sob a forma de stocks. 

No morro de lbituruna, situado a sul de Governador Vala
dares, aflora biotita-hornblenda granito com aegirina, de tonali
dade cinza-claro, com foliação cataclástica e feições anatexíti
cas. A biotita dispõe-se de modo irregular, formando manchas 
difusas conforme o grau de concentração, parecendo tratar-se 
de encraves surmicaceous. Este corpo foi objeto de pesquisa 
pela CNEN, em vista dos valores radiométricos anômalos regis
trados. 

Os outros dois corpos ocorrem na região de Frei Inocêncio, 
um deles compondo a serra do Paiol, mostrando-se bastante 
cataclástico e constituído essencialmente por feldspato cinza a 
róseo, além de quartzo. A biotita é o máfico dominante. 

Estes tipos litológicos apresentam características intrusivas, 
conforme atestam as evidências de campo, parecendo corres
ponder a corpos tarditectônicos em relação ao Ciclo Brasiliano. 

O caráter discordante desses plutonitos é facilmente paten
teado, em vista de trun-carem os tectonitos do Gnaisse Piedade. 
Aliás, na região de Governador Valadares e cercanias, é mar
cante a presença de mobilizados róseos truncando as estruturas 
do embasamento, representado por esta unidade litoestrutural. 

F) Biotita-hornblenda granitos 

Apresenta-se na serra do limoeiro, situada na porção nordeste 
da Folha SE.24-V-B, exibindo granulação fina a média e colora
ção cinza, com porfiróides esparsamente distribuídos. Evidencia 
forte cataclase de orientação aproximadamente E-0. As carac
terísticas petrográficas sugerem um caráter intrusivo para esses 
plutonitos. 

G) Biotita granitos 

Ocorrem restritamente na Folha SE.24 Rio Doce, denotando ape
nas na região de Salto da Divisa (MG), em dois corpos sob a 
forma de stocks. 

Mostram-se intensamente afetados por foliação cataclástica 
de orientação NO-SE, conferindo um aspecto elíptico a esses 
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corpos. Retratam caráter intrusivo em vista da presença de mo
bilizados e apófises no embasamento, representado pelo Com
plexo Caraíba-Paramirim, parecendo ser sintectônicos, em 
vista da postura concordante apresentada. 

Apresentam granulação média e coloração rósea, tendo 
como máfico principal a biotita, além de ocorrer magnetita alea
toriamente distribuída. 

H) Granitóides indivisos 

Incluem-se nesta categoria os tipos petrográficos que não pu
deram ser enquadrados nas subdivisões já descritas, ou 
que, mesmo correspondendo àqueles tipos, não apresentam 
expressão em área suficiente para individualizá-los. 

Na parte central e noroeste da Folha SE.24-V-A, os litótipos 
incluídos nesta subdivisão são predominantemente granito
gnaisses granatíferos, subordinadamente leucogranitos, diate
xitos e granitos porfiróides. Granito-gnaisses foram descritos no 
perfilltaobim-Jequitinhonha como rochas foliadas de granula
ção média, tonalidade clara, localmente com o feldspato for
mando megacristais de 1 centímetro. São ricos em granada que 
ocorre disseminada ou em bolsões leucossomáticos. Outro tipo 
granito-gnáissico aflorante nas proximidades de ltaobim apre
senta granulação fina e aspecto bastante homogêneo, cortado 
por reticulado de veios quartzo-feldspáticos pegmatóides, ricos 
em granada com presença subordinada de afrisita, muscovita e 
biotita. O aspecto lembra estrutura agmatítica. 

Na área situada a sudoeste da Folha SE.24-V-C, centralizada 
na cidade de Ladainha (MG), predominam granitóides foliados, 
de cor branca, granulação grosseira, constituídos predominan
temente por feldspato e quartzo, subordinadamente biotita, gra
nada, muscovita e/ou sericita e eventualmente sillimanita. Mos
tram abundantes veios leucossomáticos granatíferos, local
mente com a presença de turmalina. 

Os granitos-gnaisses granatíferos são outra vez as litologias 
predominantes na área incluída nesta subdivisão na região su
doeste de Águas Formosas (MG). 

Pelo exposto, observa-se a grande variedade de tipos petro
gráficos que compõem esta unidade, alguns de caráter nitida
mente sintectônico, outros, tarditectônico. Em alguns tipos evi
dencia-se o caráter alóctone a paraautóctone, enquanto em ou
tros as feições sugerem um posicionamento autóctone. Amiúde 
são de mesozona, não se descartando as ocorrências de tipos 
catazonais. 

1.2.1.11.4- Geocronologia 

Inúmeras determinações Rb-Sr foram realizadas para estes ma
ciços, algumas delas discutidas por ocasião dos comentários 
geocronológicos da Folha SD.24 Salvador (Lima et ali i, 1981 ). 
Um diagrama isocrônico de referência foi aqui construído, 
acrescido dos novos dados referentes à região em estudo (Tab. 
1.X, n. 0

' de ordem: 1, 7, 8 e 22). Neste diagrama (Fig. 1.32).. 
constam análises realizadas em amostras coletadas nos arre
dores de Pedra Azul (MI-L0-451, 465,441,440 e 1026/02). Santo 
Antônio do Jacinto (162/145, 149). e a sul de Padre Paraíso (1132/ 
167.2). De modo geral os pontos analíticos alinharam-se na 
idade de 580 MA, para uma relação inicial de 0,709, caracteri
zando a formação desses corpos no Ciclo Brasiliano. A razão 
inicial (0,709) é indicativa de um retrabalhamento de rochas 
crustais preexistentes. 

Interessante é notar que as duas análises pertencentes ao 
corpo de Santo Antônio do Jacinto posicionaram-se um pouco 
abaixo da reta traçada, definindo um alinhamento paralelo, por
tanto com a mesma idade, e uma relação inicial inferior. Admi
tindo-se a co-geneticidade entre os corpos graníticos, tal fato é 
indicativo de diferenças nas relações Sr"7/Sr86 primordiais, po
dendo representar contaminações crustais desse corpo graní
tico durante a subida, ou mesmo a presença de materiais distin
tos submetidos a processos anatéticos a 580 MA. 

Valor similar fora obtido para as rochas graníticas aflorantes 
nas proximidades de Governador Valadares, cabendo seu es
tudo geocronológico a Besang et alii (1977). Estes autores reali
zaram três determinações radiométricas neste corpo, utilizando-



TABELA 1.X 
Complexo Medina. Determinações Rb-Sr, R.T., para rochas graníticas porfiróides da porção setentrional da Folha SE.24 Rio Doce 

N.0 de N.0 de N.0 de Rocha 
Rb 

ordem laborat. campo {ppm} 

8 5847 JN-RN 145 Granito 316,2 
7 5848 JN-RN 149 " 242,0 
1 5849 RN-W-02 " 216,7 

22 5850 RN-MI-JM-W-167.2 " 230,1 
33 - AL-1297 " 159,0 
33 - AL-1299 " 167,9 
33 - AL-1301 " 134,9 

• lsócrona com t ~ 580 MA (R. I. ~ 0,709). •• lsócrona com t ~ 560 MA (R. I.= 0,7108) 
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Fig. 1.32- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para rochas graníticas da porção setentrional da Folha SE.24 Rio Doce (Complexo Medina). 

se do método Rb-Sr, em rocha total (Tab. 1.X, n.o de ordem: 33). 
Num diagrama isocrônico (Fig. 1 .33) esses dados analíticos 
apresentaram um bom alinhamento com 560 MA, para uma 
relação inicial de 0,7108. 

Adicionalmente dispõe-se de uma determinação K·Ar reali
zada em biotita do maciço granítico da região de ltagimirim, na 
serra do Limoeiro, que acusou uma idade de aproximadamente 
560 MA (Tab. 1. VIII, n.0 de ordem: 12). refletindo o resfriamento 
deste corpo abaixo de temperaturas da ordem de 250°C, quando 
o argônio é retido nos retículos cristalinos desse mineral. 

1.2.1.11.5 - Petrografia 

A) Biotita granitos porfiróides 

Muito embora se apresentem uniformes em termos megascópi
cos, tanto em campo como em amostra de mão- são de gra
nulação grossa com megacristais de feldspato de até 3,5 em com 
cor de carne e cinza -, o ·comportamento dessas rochas ao 
microscópio não é simples, identificando-se dois ou três tipos 
particulares. O tipo mais comum encontra-se representado pelo 
grande maciço que aflora na parte centro-oeste da Folha SE.24-
V-B (amostras 162/145, 162/147, 162/149, dentre outras), sendo 
caracterizado pela ocorrência de um ou dois grandes megacris
tais de micropertita, raramente observando-se mais de um ao 
microscópio. Os megacristais estão colocados em matriz gra
nular-alotriomórfica média a grossa, em geral, ou granular
hipidiomórfica. A composição da matriz é granítica ou granodio
rítica, em alguns casos, se bem que a caracterização petrográfica 
dessas rochas seja geralmente difícil. 

Analisando-se as mesmas apenas do ponto de vista textura!, 
chega-se à conclusão de que em muito se assemelham aos 
hiperstênio granitóides pertencentes à Suíte Intrusiva Aimorés. 

Aprofundando-se nas características texturais, observam-se 
megacristais de comprimento centimétrico, com um mínimo de 
1,4 em, na amostra 1026/02. A forma completa pode ser retan
gular ou regular, encontrando-se, contudo, quase sempre, parte 
do cristal exibindo não só retilinearidade, mas também margens 
côncavas em contato com mirmequita. Mostram inclusões de 
minerais tais como plagioclásio, quartzo, biotita, sillimanita, 
opacos etc.; as inclusões de plagioclásio podem ser diminutas e 
sem orientação, além de mostrarem núcleos não identificados 
(sillimanita?) na amostra 162/145, ou orientação mais ou menos 
paralela às margens do megacristal. Texturas pertíticas ocorrem 
em quase todos eles, parecendo mais comum um tipo que com 
objetiva de. X 2,5 apresenta veios e áreas aparentemente homo· 
gêneas. O exame dessas áreas com aumento maior mostra nu
merosos strings, configurando textura mesopertítica (objetiva 
de X 40) na amostra 1026/12A. Há casos onde com objetiva de X 
2,5 observam-se áreas do megacristal, aparentemente homogê
neas, que são dominantes, e áreas com hóspedes em forma de 
filme, por exemplo, numa extremidade. 

Esses tipos exibem uma matriz que se situa por entre os 
megacristais de K-feldspato ou mais raramente de plagioclásio, 
a qual tem textura granular alotriomórfica, sendo desenhada por 
quartzo, feldspatos, biotita, opacos, mirmequita etc. A matriz 
pode não ser muito clara, ocorrendo exemplares onde se teve 
dificuldade em aplicar o termo matriz. Isso parece corresponder 
àquilo que no campo foi descrito como uma gradação dos ter-
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Fig. 1.33- Oíagrama isocrôníco Rb-Sr para rochas graníticas de Governador Valadares !Complexo Medina) (Besang et alii, 1977). 

mos porfiróides para os termos granulares. Além disso, ocorrem 
outros tipos de porfiróides que ao microscópio diferem do des
crito e que se caracterizam de um lado por apresentarem mega
cristais de K-feldspato menores e melhor formados que os ou
tros porfiróides, e de outro por apresentarem matriz com "cris
tais" de quartzo arredondado. Esse último tipo encontra-se re
presentado pelas amostras 194/02 e 194/05. 

Como minerais secundários, não fazendo parte da paragê
nese, ocorrem carbonato, clorita, sericita e epídoto-zoisita. O 
carbonato (calcita?) é relativamente abundante na amostra 
1026/90, parecendo, contudo, que foi introduzido na rocha a 
partir de uma fonte externa, tendo em vista que os plagioclásios 
associados estão frescos. Outros minerais tais como granada, 
espinélio e sillimanita também não fariam parte da associação, 
pois encontram-se corroídos e inclusos nos minerais principais. 

Dentre os minerais principais, o K-feldspato é de longe o mais 
importante dessas rochas, ocorrendo quer na forma de mega
cristais, quer na matriz, ou ainda como hóspedes do plagioclásio 
antipertítico. O K-fefdspato matricial mostra, por vezes, gemina
ção tipo tartana, que indica estrutura da microclina, à seme
lhança do que ocorre com os megacristais, embora estes exibam 
uma tartana grosseira, além de poder estar combinada com 
macia tipo Carlsbad. Os cristais são anédricos em geral, embora 
sejam pertíticos quer com a objetiva de X 2,5, quer com a de X 40 
(em forma de filmes). Em algumas amostras, encontram-se adi
cionalmente e lado a lado com os cristais geminados tartana 
outros cristais que podem ser homogêneos mesmo a X 40 e 
exibem 2V grande (amostra 162/162). 

Quartzo, cujo principal modo de ocorrência dá-se na matriz, 
ocorre ao lado dos feldspatos, biotita e outros minerais. Por 
vezes, exibe massas de granulação grossa, informes, que cor
roem e/ou englobam os outros minerais, parecendo constituir a 
última fase dessas rochas. 
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O plagioclásio ocorre em matriz quase sempre em cristais 
anédricos e apresenta geminados albita ou periclina, ocorrendo 
também em forma de inclusão no K-feldspato, englobando, por 
sua vez, minerais singulares para o tipo de rocha, tais como 
granada e espinélio verde. Muito raramente atinge tamanho 
grande, tendendo a megacristal, ocasião em que exibe carac
terísticas tabulares e geminação Albita-Carlsbad, além de zo
neamento difuso (amostra 1026/02). No caso do corpo batolítico 
que se situa na parte centro-oeste da Folha SE.24-V-B, o plagio
clásio é antipertítico. 

Apenas na amostra 162/149 mediu-se a composição do pla
gioclásio, encontrando-se An25, tratando-se de cristal antipertí
tico, cujos hóspedes são feldspatos potássicos homogêneos a 
objetiva de X 40, e que exibem 2V grande. A biotita ocorre em 
palhetas bem cristalizadas de tamanho inferior ao dos outros 
minerais, exibindo absorção parda que pode chegar a bem forte, 
e por vezes em variado estado de alteração para clorita. Mirme
quita, opacos, zircão etc. são todos minerais secundários. 

Observação: aos biotita granitos porfiróides podem asso
ciar-se diversos encraves, tendo sido examinados tipos referi
dos como surmicaceous, que parecem cs mais comuns, micro
granulares, schlíeren e outros, merecendo os supostamente mi
crogranulares, visto sua importância petrogenética, uma amos
tragem para estudo petrográfico (amostra 1132/168 e 1132/176). 
Não é demais destacar que os encraves surmicaceous poderiam 
de imediato ser interpretados como restitos da anatexia crustal 
de metassedimentos, quer ligados aos granitos encaixantes, 
quer como produto de contaminação. Exibem forma escura e 
tamanho arredondado, sem borda de reação (1132/168), pare
cendo constituir o único tipo de encrave existente nessa exposi
ção, sendo a encaixante um granito eqüigranular a porfiróide de 
coloração rósea, isotrópico. Mostram no outro afloramento uma 
borda de reação, atestando desequilíbrio com a encaixante, es-



tando associados a encraves surmícaceous em granito porfirói
de cinza. 

No estudo microscópico, os encraves são termos com índice 
de cor superior ao da rocha encaixante. Trata-se de meladiorito 
no caso da amostra 1132/176, considerando que a biotita, seu 
único mineral varietal, soma 50-60% do volume rochoso, ocor
rendo plagioclásio subédrico e grandes palhetas de sericita que 
seriam de origem secundária. Na outra amostra, ocorre plagio
clásio de provável origem magmática, em decorrência dos co
muns geminados Albita-Carlsbad. Outras feições que levam a 
admitir-se origem magmática para esses encraves são o arranjo 
isotrópico exibido pelos referidos encraves e a semelhança pe
trográfica com rochas pertencentes a diques sinintrusivos. 

8) Rochas graníticas granulares e porfiróides 

Se bem que no campo possa-se fazer referências a granitos 
porfiróides ou semelhantes a porfiróides, mas de granulação 
inferior, o estudo microscópico evidencia tratar-se de um tipo 
com características próprias. A ocorrência de cristais de micro
clina micropertita de forma retangular constitui uma das princi
pais feições texturais dessa litologia. As amostras descritas pro
vêm de alguns stocks que afloram na parte sudeste da Folha 
SE.24-V-A e parte noroeste da mesma Folha, respectivamente 
amostras 194/60 e 194/63 (do mesmo corpo), e amostras 194/86 e 
194/13. A textura dessas rochas é granular-alotriomórfica, sendo 
desenhada por quartzo e feldspatos, podendo localmente ser 
granular-hipidiomórfica; neste caso a granulação é média a 
grossa. Também ocorre textura granular que, a exemplo da 
amostra 194/13, tende a porfiróide. 

Menos típica é a presença de follação em rochas desse con
junto (amostra 194/86), que, de qualquer modo, é geralmente 
fraca. Além dessa última amostra que já apresenta foliação em 
escala megascópica, também foram incluídas nessa litologia 
diversas amostras foliadas, das quais se destaca a 1076/987 que 
se trata de um granito foliado com poucos máficos. 

A maior parte das amostras tem composição QAP granítica, 
porém alguns termos alcançam composição granodiorítica, cujo 
exemplo na série estudada é a amostra 194/86. A biotita é o 
principal acessório, ao qual seguem opacos, apatita e secun
dários tais como sericita e carbonato. 

Em lâmina delgada o K-feldspato ocorre quer em cristais 
subédricos, por vezes sericitizados, de forma retangular, como 
já referido, quer anédricos, e pode carregar inclusões de plagio
clásio, quartzo e outros minerais. Trata-se de microclina micro
pertita que exibe reticulado perfeito, por vezes em combinação 
com macia Carlsbad. Texturas pertíticas aparecem comumente 
com objetiva de X '2,5, em veios, ou com X 40 em forma de 
strings, em alguns cristais. O quartzo freqüentemente em con
tato com os feldspatos pode também aparecer ou na forma 
intersticial, ou como inclusões. Pode ocorrer, adicionalmente, 
como massas grosseiras que englobam outros minerais (amos
tra 194113, por exemplo). O plagioclásio que ocorre em cristais 
tanto subédricos como anédricos, em algumas amostras encon
tra-se constantemente impregnado por seritita e carbonato, não 
tendo sido possível determinar sua composição. A biotita ocorre 
em palhetas bem cristalizadas que se destacam dos outros mi
nerais pela maior absorção parda, podendo exibir halos pleo
cróicos, sendo que os demais minerais acessórios, apatita, opa
cos e outros, são bastante restritos. 

C) Granitos granatíferos 

À semelhança de outros termos pertencentes ao Complexo Me
dina, também essa litologia conta com a granada como um de 
seus principais minerais. Contudo, a ocorrência desse mineral 
se dá em agregados com o quartzo, configurando "bolsões" 
discretos nos afloramentos, de modo que não seria, no stricto 
sensu um constituinte petrográfico desses granitos. Afora esse 
tipo de fenômeno, que poderia corresponder a um evento de 
recristalização sofrido pelas rochas, trata-se de rochas isotrópi
cas que ao microscópio exibem textura granular-alotriomórfica, 
fina a grossa (amostras 194/48, 1026/05 dentre outras). 

Além das rochas sem orientação preferencial dos seus cons
tituintes, ocorrem tipos com orientação dimensional da biotita, 
exemplificadas pela amostra 1132/173. 

Por vezes, associam-se aos afloramentos dessa litologia di
ques sinintrusivos de granito foliado, cujo índice de cor é sensi
velmente maior do que o das encaixantes, sendo também de 
granulação inferior, citando-se, como exemplo, o afloramento 
que ocorre na BR-101, 37,9 km a sul de Padre Paraíso. 

Outras feições de interesse incluem a constante sericitização 
do K-feldspato que ocorre principalmente na forma de vênulas 
em algumas amostras, e a existência de biotita em forma de 
agregados (synneusis). Granada em íntima associação com 
quartzo, como que na forma de intercrescimento, ao redor do 
qual aparece preferencialmente a biotita e quartzo de granula
ção grossa, que ocorre na lâmina 1026/05, também constituiria 
feição de interesse. 

A quaisquer das amostras, tanto isotrópicas quanto foliadas, 
associam-se composição granítica e índice de cor de no máximo 
10%. Biotita é o principal acessório varietal, sendo que os de
mais acessórios e secundários incluem granada, sericita, zircão, 
apatita, clorita, carbonato, leucoxênio, allanita e opacos. A gra
nada foi observada unicamente na amostra 1026/05, devendo 
sua pobre ocorrência estar relacionada ao tipo particular de 
aparição (em bolsões discretos). Os principais minerais são re
presentados pela microclina micropertita que é facilmente iden
tificada por exibir macia em tartana perfeita e texturas pertíticas. 
Na amostra 1132/167 ocorrem raros cristais de K-feldspato que 
não exibem geminação em tartana, apresentando, outrossim, 
estrutura zona r cujos limites são dados por hóspedes pertíticos. 
Já o plagioclásio exibe suas propriedades gerais e altera-se para 
carbonato (calcita). O quartzo possui forma variada de ocorrên
cia, inclusive na forma de massas grossas que englobam outros 
minerais, tais como biotita. De propriedades comuns, estando, 
às vezes, tensionado. A biotita ocorre preferencialmente em 
contato externo com os outros minerais, em palhetas de tama
nho variável, que podem alcançar até 3,0 mm de comprimento, 
ou na forma de inclusões no interior do quartzo e feldspato, 
podendo alterar-se para clorita. 

D) Biotita granito gnaisses 
Essa litologia que está mapeada em tratos isolados da Folha 
SE.24 Rio Doce foi estudada em poucas amostras, sendo que 
apenas uma dessas seria típica. A amostra 1026/81 é, sem dúvida, 
de rocha gnáissica, caracterizando-se, texturalmente, por apresen
tar foliação via biotita que envolve cristais de plagioclásio. Na ver
dade trata-se de tonalito-gnaisse, tendo em vista sua composição 
QAP tonalítica. A amostra 1076/987 muito pelo contrário não exibe 
foliação e sim textura granular-alotrioipidiomórfica, onde alguns 
cristais de feldspato tendem a atingir tamanho maior e forma su
bédrica. 

Essas rochas incluiriam tanto termos graníticos como tonali
ticos, sendo que nas amostras examinadas o teor de máficos 
varia de 15% no granito (amostra 1 076/987) até 20-25% no tonali
to-gnaisse. A biotita é o principal mineral varietal, ocorrendo na 
forma de acessórios os opacos, a granada (apenas na amostra 
tonalítica) e a sericita. Dentre os minerais principais, o plagio
clásio exibe na amostra tonalítica macias Albita ou Periclina de 
modo freqüente, e mais raramente as macias Albita-Carlsbad. 
Mostra ainda no tonalito gnaisse composição An30. O K
feldspato ocorre em ambas as amostras na forma de mícroclina 
perfeitamente reticulada ígeminação em tartana), sendo que no 
granito pode exibir combinação das geminações tartana e 
Carlsbad. 

O quartzo ocorre ao lado dos feldspatos e biotita desenhando 
a textura das rochas, exibindo palhetas bem cristalizadas. 

E) Ferro-hastingsita biotita granitos 

O corpo que edifica a serra do limoeiro, situada a norte de 
ltagimirim, nordeste da Folha SE.24-V-8, é composto por litolo
gias sui generis dentre os granitóides do Complexo Medina, por 
apresentarem afinidades alcalinas. Apesar da amostragem ser 
restrita, parece, visto as características petrográficas algo di
ferentes, ser o citado plutão um corpo heterogêneo. 
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O exame da amostra 162/112 evidencia textura porfiróide, 
onde os megacristais, formados por microlina micropertita, po
dem ter forma tabular bem desenhada e macia Carlsbad, tendo 
hóspedes pertiticos constituídos por cristais anédricos de um 
plagioclásio com gemi nação albita bem forte em la melas estrei
tas. Ocorrem também megracristais compostos, que exibem 
"invólucros" de microclina micropertita, tendo por núcleo um 
cristal de plagioclásio com inúmeras e diminutas inclusões de 
biotita verde, inclusive plaquetas de forma hexagonal. Há uma 
coincidência da orientação óptica entre o plagioclásio que ocor
re como núcleo e os domínios que desenham, no invólucro, a 
textura pertítica, sugerindo que o núcleo é parte de um antigo 
cristal de plagioclásio que sofreu substituição. Esse megacristai 
tem forma grosseiramente alongada com o núcleo medindo 1,7 
x 3,0 mm, ao passo que a microclina envoltória tem aproxima
damente 1,7 mm de largura. A matriz tem uma textura granular 
ou granoblástica (?), possivelmente recristalizada, fina-média, 
sendo desenhada por quartzo e feldspato. 

A outra amostra difere textura I mente da descrita acima, tra
tando-se de rocha foliada, visto a orientação dimensional da 
biotita que se intercala por entre os cristais de quartzo e feldspa
tos,que tem granulação fina. 

Embora mais ou menos coincidentes quanto aos minerais 
que possuem, as amostras diferem no que se refere à proporção 
dos constituintes essenciais. O termo porfiróide tem por matriz 
um quartzo sienito, podendo, entretanto, chegar a gra[lito. 
Já a rocha foliada tem composição de microlina granito-gnaisse. 
São varietais a biotita e a ferro-hastingsita que somam 15-20% 
no granito gnaisse, também ocorrendo titanita, fluorita, allanita 
e zircão. 

Sendo um dos principais minerais dessas rochas, a microcli
na micropertita exibe por vezes inclusões de biotita e quartzo. A 
geminação em tartana que caracteriza este tipo de K-feldspato 
ocorre de modo bem desenvolvido na amostra 162/113, sendo 
discreta nos megacristais. O quartzo e os plagioclásios ocorrem 
tipicamente, sendo que estes exibem comumente geminados 
tipo albita, não tendo sido possível determinar sua composição. 
A biotita mostra-se em palhetas bem cristalizadas e pratica
mente sem inclusões. No termo porfiróide exibe tamanho má
ximo de 1,7 mm, além de ora entrar em contato reto com o 
anfibólio, ora mostrar-se intercrescida com titanita granular. A 
ferro-hastingsita exibe pleocroísmo forte o. = esverdeado, oliva, 
f3 = verde-escuro a quase opaco e 'Y verde-escuro, verde-azula-
do, com 2V pequeno. 

F) Granitos foliados a bandados a biotita 

A maioria das amostras de mão pertencentes a esse agrupa
mento exibe uniformidade em suas características, isto é, é folia
da via biotita, com coloração rósea, e atesta o caráter homogê
neo do stock de onde proveio (corpo situado nas cercanias de 
Salto da Divisa). Entretanto, no campo nota-se, localmente, 
grande teor de magnetita, que pode ocorrer ora em cristais 
octaédricos e de tamanho milicentimétrico, ora formando bol
sões. 

A composição QAP é granítica, sendo que o único varietal, a 
biotita, não chega a 10% do volume rochoso na amostra 1132/ 
181, ou 15-20% em tipo bandado, ocorrendo, adicionalmente, 
fluorita, allanita (?) e zircão. 

Os feldspatos ocorrem como microclina micropertita e pla
gioclásio, os quais podem exibir formas subédricas, sendo en
tretanto as formas anédricas as mais comuns. A microclina 
exibe geminação tartana típica e textura pertítica, stríngs ou 
"filmes". Quanto ao plagioclásio, está geminado albita exclusi
vamente e tem por composição An35• Biotita, quartzo, fluorita, 
allanita etc. não mostram feições dignas de menção. 

G) Granitóides indivisos 

Sob esta denôminação estão incluídos os granitos foliados a 
granada e a biotita, os granitos foliados a biotita e outras rochas 
graníticas. 
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I. Granitos foliados a granada e a biotita 

Sob esta denominação foram agrupadas algumas amostras pro
venientes da parte ocidental da Folha SE.24-V-C, cercanias da 
cidade de Ladainha, que se caracterizam, megascopícamente, 
por apresentarem coloração clara a esbranquiçada, estrutura 
foliada e composição granatífera (amostras 1026/48, 1026/50 e 
1026/53). As duas primeiras, muito parecidas também em .ter
mos.microscópicos, apresentam ligeira orientação dimensional 
da biotita, de tal modo que, abstraindo-se a pouca biotita, poder
se-ia falar de textura granular-alotriomórfica. Faltam entretanto 
a essas rochas, bem como à maioria dos termos foliados do 
Complexo Medina, os cristais de feldspato em forma de augen 
que sendo envolvido pela foliação definem texturalmente as 
rochas chamadas de granito-gnaisses. 

Além dessas feições, merecem destaque a freqüente pre
sença de albita intergranular que aparece em forma de orla nos 
cristais de plagioclásio que estão em contato com a microlina, 
ou a tendência que tem a mícroclina de crescer de forma blás
tica, com muitas inclusões e projeções em direção da matriz em 
potencial. 

Essas rochas apresentam composição QAP granítica, tendo 
por máficos mais típicos a granada e a biotita. Ambas ocorrem 
em todas as amostras, mas, singularmente, não foi detectado ao 
microscópio o segundo desses minerais. Como acessórios estão 
presentes zircão e fibrolita, sendo que a sericita é o mais impor
tante dentre os secundários. 

Os minerais essenciais estão representados pela microclina 
micropertítica que ocorre em cristais anédricos, com diâmetro 
médio, podendo carregar inclusões de plagioclásio e de quartzo 
globular, também exibindo borda de albita. Por vezes, ocorre 
substituição do K-feldspato por sericita venular, como exempli
ficado pela amostra 1026/53. Mostra macia tartana perfeita, sub
milimétrica, e possui texturas pertíticas em forma de veios ou 
strings. O quartzo mostra grãos anédricos com formas interloba
das, ou algo amebóides, ocorrendo também sob a forma de 
inclusões nos feldspatos. O plagioclásio também exibe cristais 
anédricos que comumente apresentam macias Albita ou Pericli
na, podendo possuir inclusões de biotita, ou mais discretamente 
de quartzo, sendo sua composição provavelmente oligoclásica 
ou andesínica. A biotita ocorre em palhetas diminutas com 
maior absorção parda. 

11. Granitos foliados a biotita 

Aparentadas dos termos acima, estas rochas são foliadas, mas, 
de modo diverso, exibem no campo características de origem 
cataclástica em alguns dos afloramentos estudados (194/53, 
1132/178, por exemplo) tais como faixas de transposição e pre
sença de mobilizados dobrados. As amostras exibem coloração 
acinzentada, granulação fina e são também granatíferas, muito 
embora a granada pareça associada aos citados mobilizados 
apenas. O estudo microscópico mostra rochas que são em quase 
tudo semelhantes aos tipos folia dos com granada e biotita, tanto 
em termos texturais, como mineralógicos, inclusive não se en
contrando texturas cataclásticas ou feições de metamorfismo 
dinâmico como indicam os dados de campo. 

111. Outras rochas graníticas 

A par dos tipos de rochas graníticas descritas anteriormente 
como granitóides indivisos, e cuja área de exposição não amea
lharia nem sequer 50% da área total desses granitóides, muito 
embora se exponham em tratos bem estabelecidos da Folha 
SE.24 Rio Doce, deve-se acrescentar outras rochas graníticas de 
ocorrência esparsa. Aflorantes em pontos afastados uns dos 
outros e exibindo características petrográficas mais ou menos 
distintas, essas últimas rochas atestam a dificuldade que se 
encontra em subdividir essa porção do Complexo Medina. Das 
inúmeras amostras que estão relacionadas no conjunto denomi
nado "outras rochas graníticas" foram estudadas ao microscó
pio termos isotrópicos ligeiramente folia dos a isotrópicos e ter
mos que exibem textura porfiróide. 

Dentre as isotrópic.as, foram descritas rochas com textura 
granular tanto alotriomórficas como hipidiomórficas típicas. 



Merece destaque particular a amostra de referência 1026/10A 
pelas .características microscópicas de geração magmática, 
principalmente textura!, consistindo em um granito de granula
ção média e coloração cinza. Encraves microgranulares de bio
tita melatonalito com algumas feições texturais magmáticas re
forçam a idéia de ser o corpo magmático. A encaixante é um 
granito que tem por mineral varietal a biotita, a qual não soma 
mais de 15% do volume rochoso. Seu plagioclásio exibe alguns 
cristais geminados Albita-Carlsbad, tendo sido encontrados 
num desses cristais composição de An2s. 

Rochas foliadas, às quais aplicaram-se termos tais como gra
nitos-gnaisses e granitos foliados, também se fazem presentes, 
nos quais a amostra 1132/169 poderia ser enquadrada, se bem 
que esta rocha apresente estrutura mais isotrópica que foliada. 
Essa amostra apresenta também como feição singular a pre
sença de cristais de quartzo de formato arredondado, à seme
lhança do que ocorre com algumas amostras da Suíte Intrusiva 
ltinga. A biotita é o principal mineral varietal, não chegando a 
somar mais de 15% em volume. 

Por fim, ocorrem rochas de textura porfiróide que exibem ao 
microscópio clara distinção entre megacristais e matriz, asse
melhando-se, outrossim, aos biotita granitos porfiróides da uni
dade em descrição. O termo representado pela amostra 194/118 
enquadra-se nessa categoria e no mesmo foram observados 
megacristais de K-feldspato micropertítico que mede 1,5 em de 
comprimento. 

1.2.1.11.6- Petrogênese e petroquímica 

Visando a levantar as características petroquímicas das rochas 
dessa unidade foram feitas análises químicas de amostras das 
várias litologias descritas anteriormente, especificamente, dos 
granitos granatíferos, dos ferro-hastingsita biotita granitos, dos 
granitos foliados a bandeados a biotita e de algumas amostras 
dos granitóides indivisos, estando os resultados das referidas 
análises que incluem elementos maiores, menores e traços, bem 
como os valores normativos obtidos através da metodologia 
proposta por Hutchison (1975). reportados na Tabela 1.XI. Os 
valores normativos foram utilizados tendo por objetivos a ob
tenção por intermédio dos plotes dos valores QAP normativos 
de uma classificação para os chamados biotita granito porfirói
des, tendo em vista a ambigüidade da classificação petrográfica 
dessas rochas em decorrência da granulação grossa. Plotados 
os valores normativos obtêm-se composições graníticas no dia
grama QAP para a maioria das amostras, sienograníticas na 
verdade, existindo algumas amostras que estão situadas próxi
mas ou no limit~ entre os campos dos sienogranitos e álcali
feldspato granitos (Fig. 1.34). Ainda se observa que duas das 
amostras estão situadas no campo dos quartzo sienitos. À guisa 
de conclusão, aventa-se que o comportamento descrito reflete a 
riqueza em álcalis das amostras analisadas, especificamente do 
potássio, levando em conta a dominância dos megacristais de 
K-feldspato em relação à matriz nessas rochas. No referido dia
grama também foram plotadas, além dos biotita granito por
tiróides, as demais amostras do Complexo Medina para efeito de 
comparação com a classificação petrográfica e confronto mú
tuo. Como segundo objetivo, de cunho petrogenético e que será 
discutido mais adiante, os valores normativos foram plotados 
em diagramas quartzo-albita-ortoclásio juntamente com dados 
experimentais de anatexia de gnaisses reportados por Winkler 
(1977). 

Plotados em diagramas de classificação petroquímica (séries 
de rochas), obtêm-se que os biotita granito porfiróides exibem 
termos que vão de calcoalcalinos, mas que se situam próximos 
da transição para alcalino, até termos tipicamente alcalinos 
(amostras 1026/06, 1026/12A e 194/04) (Fig. 1.35). Das amostras 
dos biotita granitos porfiróides, há uma que está situada clara
mente distanciada dos demais pontos, situando-se entre os 
campos dos granitos calcoalcalinos e transição para alcalinos. 
Trata-se da amostra 11 04/09A que de modo diferente das demais 
amostras dos granitos porfiróides possui, além da biotita, tam
bém hornblenda como mineral varietal. Para as demais litolo
gias do Complexo Medina observa-se uma variação desde ter
mos transicionais para alcalinos, até termos transiciona.is para 

peralcalinos, ocorrendo maior concentração das amostras no 
campo alcalino. As amostras que estão situadas no campo de 
transição entre alcalino e peralcalino incluem as de referência 
162/112 e 162/113 (corpo que edifica a serra do Limoeiro) e 
162/123 e 1132/181 (corpo que se situa nas cercanias de Salto da 
Divisa), sendo que para as duas primeiras amostras o estudo 
petrográfico indica o caráter alcalino ou tendência alcalina das 
rochas pelo fato de terem como acessório varietal o anfibólio 
ferro-hastingsita. Interessante é que todas essas amostras da 
unidade em questão quando plotadas num diagrama de nature
za mais geral como aquele de Peacock (1931) apud Barth (1962) 
não exibem qualquer tipo de tendência, ficando difícil especifi
car se pertencem a uma série calcoalcalina, alcalina ou outra 
(este diagrama não está aqui reportado). A afinidade alcalina e 
gradacional para peralcalina de algumas amostras do Complexo 
Medina pode sugerir que os corpos foram posicionados no fim 
do ciclo geotectônico ao qual estão relacionados. 

A controvérsia atual no que tange à origem das rochas graní
ticas gira em torno de dois tipos de proveniência: origem do 
manto ("mantélica") versus origem crustal (Albuquerque, 1977, 
e Didier; Duthou; Lameyre, 1981 ). Os dados geocronológicos 
para a suíte em estudo incluem análises dos biotita granitos 
porfiróides, aos quais foram acrescentados dados até recente
mente inéditos da Folha SD.24 Salvador (Lima et a/ii, 1981) que 
possibilitaram a construção de diagrama isocrônico de referên
cia com idade de 580 MA e R.l. de 0,709 que sugere retrabalha
mento de rochas crustais pré-brasilianas. A ajuda que poderia 
fornecer os diagramas de variação química tipo Harker (1909) 
apud Cox, Bell e Pankhurst (1981) na elucidação do mecanismo 
gerador dessas rochas é ambíguo; normalmente esses diagra
mas são tomados como indicadores, desde que exibam varia
ções regulares entre os vários elementos, de algum tipo de 
filiação entre as diversas litologias, sendo que alguns dos pa
drões, por exemplo, correlações positivas entre o Si02 e os 
álcalis, ou negativas entre CaO, MgO etc., são muitas vezes 
interpretados como diferenciação magmática. Entretanto, numa 
discussão sobre diagramas desse tipo, Cox, Bell e Pankhurst 
(1981) demonstraram que as correlações assim obtidas não de
vem em todas as circunstâncias ter cunho petrogenético, consi
derando o pouco e divulgado fenômeno conhecido como cons
tant sum effect. Portanto, a variação que se observa entre os ele
mentos maiores em relação ao Si02 com as amostras da pre
sente unidade e que sugere, em princípio, algum tipo de relação 
genética entre elas, quiçá um processo de diferenciação mag
mática, deve ser encarada com devida cautela, à espera de traba
lhos de maior detalhe e profundidade (Fig. 1.36). Diagramas que 
confrontam as razões K/Rb, Ba/Rb e Ba/Sr em relação ao teor de 
K também podem ser considerados no estudo petrogenético 
dessas rochas graníticas, tendo Albuquerque (1977). em relação 
a plutões da Nova Escócia (Canadá). considerado que a constân
cia das razões K/Rb e Ba/Rb e o teor relativamente alto da razão 
Ba/Sr, em torno de 4-5, poderiam ser explicados a partir da fusão 
parcial de grauvacas ou de gnaisses quartzo-feldspáticos, à di
ferença do que se observa para algumas das litologias da pre
sente unidade; observa-se, por exemplo, que os biotita granito 
porfiróides (Fig. 1.37) não preenchem os requisitos citados, vari
ando a razão Ba/Rb de 2 a 9. 

Didier, Duthou e Lameyre (op. cit.). com base em estudos 
petrográficos e petroquímicos de rochas graníticas do Maciço 
Central Francês, em confronto com as rochas graníticas do "Tas
man Orogenic Bell", distinguiram dos granitos crustais ou grani
tos C os granitos gerados no manto ou gerados pela mistura de 
líquidos "mantélicos" e crustais, aos quais denominaram grani
tos M. Aplicada a citada classificação para as rochas do Comple
xo Medina, observa-se comportamento muitas vezes conflitante 
ou ambíguo, como é demonstrado a seguir. As características 
petrográficas e mineralógicas dos biotita granitos porfiróides 
indicam mais afinidades com os granitos C que os M, tendo em 
conta a ausência quase total da hornblenda, mineral que seria 
característico dos granitos M, bem como ocorrência em algumas 
amostras dos minerais granada e sillimanita, típicos dos grani
tos C (apesar de que nas presentes amostras estes minerais 
ocorrem na forma de inclusões e possam ser encarados como 
produtos incorporados pelos corpos antes do emplacement fi-
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TABELA l.XI 
Comple><o Medina. Análises qufmicas e composições normativas 

Amostra 162 162 194 1026 1026 1026 
n.o 145 149 04 06 12.A 19 

Si02 69,00 74,00 67,80 70,90 71,60 66.40 

* 
Ti02 0,59 0,24 0,48 0,38 0,39 0,67 

o AI203 14,84 14.46 14,80 14,06 14,39 14,99 ., 
Fe203 0,51 0,23 1,60 1,21 0,74 1,02 " .& FeO 2,27 0,39 1,29 0,71 0,98 3,56 .. 

"1! MnO <0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 
'<I MgO 0,65 0,18 0,83 0,52 0.40 0,50 <: 
"§. C aO 1,05 0,86 1,93 1.42 1,38 2,22 ., 
o Na20 3,71 3,50 4,85 4,31 4,72 3,71 

~ K20 5,87 5,86 4,45 4.47 4,17 5,80 

P20s 0,22 0,12 0,22 0,15 0,14 0,26 
P.F. 0,74 0,62 0,85 0,80 0,70 0,57 

Total 99,45 100.46 99,10 98,93 99,61 99,70 

Q 21,26 29,31 18.49 25,83 24,98 16,28 

u:; c 1,01 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

"' OR 35,09 34,64 26,72 26,87 24,88 34,52 !!? 
<: AB 31,76 29,62 41,70 37,11 40,32 31,62 
o AN 3,81 3,48 5,55 5,92 5,81 7,17 ., 
:ê AC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !! 
" MGDI 0,00 0,00 1,83 0,00 0,08 0,44 J: 
c, FEDI 0,00 0,00 0,32 0,00 0,05 1.46 
" ., 

MT 0,76 0,34 2,40 1,53 1,10 1,51 5; 
0.. EN 1,63 0,44 1,25 1,22 0,96 1,04 
ü 

"' FS 2,98 0,31 0,25 o,oó 0,69 4,01 
E IL 1,13 0.45 0,92 0,73 0,74 1,28 o z HM 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 

AP 0,52 0,28 0,52 0,36 0,33 0,61 

8 20 14 20 12 12 14 

Ba 670 650 2280 2360 1600 2630 
Be <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Ê C a <5 <5 47 <5 <5 <5 
o. 

Cu <5 <5 <5 <5 <5 7 .& ., F 1700 525 1700 825 650 1450 o 
"" La 36 <30 200 44 36 280 
~ 
B 

Li <50 <50 <50 <50 <50 <50 
<= Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 
" E 
" 

Nb < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 20 
ü:i Ni <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Pb 28 12 < 10 < 10 < 10 14 

Rb 359 321 238 310 313 227 

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

Sr <50 <50 1350 980 510 530 

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

Zr 298 12 400 142 224 860 

nal); ou ainda a raridade das composições monzograníticas ou 
granodioríticas. Já do ponto de vista petroquímico, os biotita 
granito porfiróides poderiam representar tipos M, haja vista os 
valores da razão AI20 3/Na20 + K20 + CaO que são, à semelhança 
dos granitos M, quase sempre inferiores a 1 ,2, ou de origem 
ambígua visto os valores de óxidos como Na20, K20 (Tab. 1.XII). 
Em relação a outras litologias do Complexo Medina, de novo o 
comportamento indica quer granitos C naqueles tipos que têm a 
granada como um varietal constante (os granitos foliados a 
granada e biotita estudados dentro dos Granitóides Indivisos), 
ou com baixo teor de biotita, inferior a 10%, quer tipos Me assim 
por diante. 

Como é de praxe no estudo das rochas graníticas, os valores 
normativos dessas rochas foram comparados com os valores 
obtidos em estudos experimentais da anatexia de gnaisses (plo
tados em diagramas Qz-Ab-Or, Winkler, 1977). Do exame da 
Figura 1.38, onde foram plotados os referidos valores, conclui
se, a priori, que muitas das rochas graníticas do Complexo Me
dina por se situarem mais ou menos afastados das curvas que 
indicam a faixa de pressões e temperaturas dominantes na 
crosta, não representariam massas fundidas do mínimo de tem
peratura. Tomando-se para discussão as amostras dos biotita 
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1026 1104 1132 1132 1132 1132 1132 1026 
27 09.A 131 167 168 168.A 176 82 

70,90 61,10 68,30 71,10 70,70 69,10 67,50 71,10 
0,44 1,23 0,59 0.40 0,51 0,48 0;74 0,35 

14,23 14,54 14,91 13,05 13,10 13,17 14,30 14,65 
0,83 1,89 1,13 0,67 0,88 0,88 0,82 0.47 
1,73 4,10 2,44 1,73 2,05 2,32 2,73 1,72 

< 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 
0,32 1,20 0,80 0,30 0.40 0,42 0,77 0,76 
1,59 3,85 3,06 1,33 1,58 2,04 1,69 2,50 
3,57 3,44 3,98 3,34 3,44 3,17 3,50 4,25 
6,06 4,72 3,02 5,52 5,49 5,78 5.40 3,36 
0,11 0,64 0,20 < 0,10 0,19 0,18 0,33 < 0,10 
0,51 0,65 0.49 0,64 0,76 0,92 0,80 0,52 

100,29 97,36 98,92 98,08 99,10 98.46 98,58 99,68 

23,00 14,38 25,53 27,55 26,10 24,22 21,59 26,56 
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0.42 0,00 

35,84 28,79 18,10 33,40 32,94 34,97 32,58 19,98 
30,23 30,Q4 34,16 28,93 29,55 27.46 30,24 36,18 
4,90 10,62 14,07 4.41 4,15 4,74 6,36 11,04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,61 1,81 0,00 0.41 0,70 1,10 0,00 0,31 
1,31 2,17 0,00 1,02 1.46 2,67 0,00 0,34 

1.22 2,88 1,69 1,01 1,32 1,33 1,23 0,69 
0,51 2,24 2,02 0,57 0,68 0,56 1,95 1,75 
1,24 3,06 2,78 1,64 1,62 1,56 3,35 2,20 

0,83 2.41 1,13 0,77 0,98 0,93 1.43 0,66 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,25 1,56 0.48 0,24 0.45 0.43 0,79 0,23 

12 < 10 < 10 20 18 20 14 < 10 
1040 1310 560 1640 1340 1500 1280 430 

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

<5 10 <5 <5 <5 <5 8 18 

35 16 <5 9 <5 <5 8 <5 
1600 2650 1050 1225 1750 1600 4000 510 

44 35 36 44 70 100 44 280 

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
24 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

<5 <5 <5 6 <5 6 6 <5 

< 10 < 10 < 10 22 < 10 < 10 12 < 10 
278 157 183 304 271 233 331 190 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

<50 600 106 <50 <50 <50 <50 106 

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 

540 730 190 440 420 .380 266 

granito porfiróides (já foi visto anteriormente que suas rochas
mãe têm uma vivência crustal anterior) que se situam todas 
abaixo da curva 7 kb de pressão de água, seu comportamento 
parece refletir uma situação imediatamente antes da solidifi'ca
ção de massas fundidas que estariam situadas sobre a superfície 
cotética plagioclásio + feldspato alcalino + L + V, fora da linha 
cotética. Para comprovar essa hipótese as amostras dos biotita 
granito porfiróides foram plotadas em diagramas não reporta
dos aqui (Winkler, op. cit.) onde para cada superfície cotética 
estão representadas nas pressões de 5 e 7 kb as isotermas de 
massas em equilíbrio com fusão e vapor, obtendo-se alguns 
valores coerentes quanto à composição em An do plagioclásio. 

1.2.1.12- Suíte Intrusiva Galiléia 

1.2.1.12.1- Generalidades 

Barbosa et alii (1964), no mapeamento realizado na região do 
Médio Rio Doce, denominaram de Tonalito Galiléia um batólito 
solidiapírico com quatro exposições maiores, além de massas 
menores associadas. A litologia típica é um biotita-quartzo diori
to a hornblenda, gradando, no entanto, para granito a granodio-
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1132 1132 1132 162 162 162 1132 1026 
166 167 173 112 113 123 181 10.A 

67,90 71,10 73,50 73,50 74,80 74,80 71,80 68,80 
3,89 0,40 0,24 0,36 0,28 0,30 0,32 0,63 

14,78 13,05 14,07 12,75 12,35 11,88 12,19 13,90 
1,12 0,67 0,51 0,64 0,71 1,05 2,02 0,73 
2,68 1,73 0,31 1,58 1,26 1.43 0,95 3,01 

<0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 <0.10 < 0,10 <0,10 
0,56 0,30 0,14 0,14 < 0,10 <0,10 < 0,10 0,55 
1,64 1,33 0,76 0,96 0,68 0,74 0,66 2,11 
4,65 3,34 4,59 4,38 4,58 4,04 4,31 3,77 
3,89 5,52 4,58 4,87 4,68 5,18 5,31 4,44 
0,12 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 0,36 
0,74 0,64 0,53 0,33 0,34 0,51 0,77 0,64 

101,97 98,08 99,23 99,51 99,68 99,93 98,33 98,94 

20,89 27,55 28,02 27.40 29,10 30,32 26,77 24,13 
0,23 0,00 0.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23.45 33,40 27,36 28,95 27,74 30,68 32,04 26,65 
40,13 28,93 39,26 37,28 37,59 32,34 33,84 32.40 

7.49 4.41 3,15 0,75 0,00 0,00 0,00 8,01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 2,99 0,00 
0,00 0.41 o."oo 0,50 0,33 0,34 0,54 0,05 
0,00 1,02 0,00 2,44 2,05 2,30 1,03 0,13 
1,68 1,01 0,63 0,95 0.48 0,70 1,54 1,09 
1.42 0,57 0,35 0,11 0,09 0,08 0,00 1,36 
3,32 1,64 0,00 0,66 0,67 0,69 0,00 4,05 
1,06 0,77 0.46 0,68 0,53 0,57 0,62 1,21 
0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 
0,29 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,86 

12 20 12 15 20 22 16 11 
1140 1640 520 1020 760 276 240 1670 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
<5 9 <5 <5 <5 <5 <5 16 

1550 1225 850 1875 1900 3900 5000 2600 
380 44 < 30 36 36 70 36 200 

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 130 146 20 
<5 6 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

< 10 22 < 10 <10 < 10 < 10 10 < 10 
344 304 359 1?7 205 196 198 290 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 435 
< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 

386 440 54 368 390 520 520 430 

rito. Segundo os autores retrocitados, o Tonalito Galiléia é intru
sivo em todas as formações metassedimentares da região. den
tre as quais citam-se: "Formação Tumiritinga", "Formação São 
Tomé", "Grupo Crenaque" e "Formação Córrego do Funil". 

Somente na década de 70, a região acima foi objeto de traba
lhos de cunho regional. Deste modo, Fontes et alii (1978). na 
execução do Projeto Jequitinhonha, Convênio DNPM/CPRM, es
tenderam o Tonalito Galiléia de Barbosa et ali i (op. cit.) para as 
regiões vizinhas sob a denominação informal de gr4, incluída no 
Complexo Granitóide, da Associação Barbacena-Paraíba do 
Sul de idade pré-cambriana. 

Moura, Fanton e Arioli (1978). como parte integrante do Pro
jeto Jequitinhonha da METAMIG S.A., apresentaram um mapea
mento regional da região de Galiléia-Mendes Pimentel na parte 
oriental do Estado de Minas Gerais. Cartografaram as unidades 
Tonalito Galiléia e Granodiorito Palmital de Barbosa et alii (op. 
cit.) na região em questão, porém sem individualizá-las. 

Silva et ali i (1978) incluíram tais litótipos no Pré-Cambriano A 
sob a denominação de "Granitos Intrusivos". 

Assim, observa-se um consenso entre os diferentes autores 
que trabalharam na região, no que concerne ao mapeamento de 

1026 1026 1026 1026 1059 1132 1132 
13 48 50 54 190 164 172 

73,30 73.40 74,20 72,10 70,20 68,80 72,60 

0,28 0,29 0,20 0,30 0,35 0,48 0,27 

15 •. 13 14,63 14,84 14,70 15,65 14,27 14.12 

0,37 0,44 0,02 0.41 0,60 1,19 0,05 

0,58 0,66 0,30 0,79 1,97 1,42 0,99 
< 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

0,27 0,25 0,12 0,26 0,55 0,43 0,23 

1,59 1,20 1,18 1,33 2,80 1,52 0.79 
5,32 4,92 4,72 5,19 4,92 3,67 3,74 

3.41 4,62 4,75 3,78 1,73 5,39 5,57 

< 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 0,17 

0,33 0,28 0,59 0,39 0,57 0,92 0,59 

100,58 100,69 100,92 99,25 99,34 98,09 99,12 

25,44 24,28 25.83 24.41 27.46 23,44 27,66 

0,03 0,00 0,02 0,00 0,83 0,00 0,92 
20,05 27,12 27,91 22,54 10,33 32,70 33,36 

44,80 41,36 39,72 44,32 42,05 31,88 32.07 
7,20 4,16 5,17 5,70 13,37 6,72 2,84 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,51 0,00 0,12 0,00 0,16 0,00 
0,00 0,39 0,00 0,13 0,00 0,12 0,00 
0,54 0,64 0,02 0,61 0,89 1,80 0,07 
0,66 0,38 0,29 0,59 1,38 1,02 0,58 
0,47 0,33 0,38 0,73 2,74 0,95 1,53 

0,52 0,54 0,37 0,57 0,67 0,93 0,51 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,40 

16 < 10 < 10 < 10 18 16 10 
1200 1040 750 800 210 2440 450 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
<5 9 <5 <5 <5 21 <5 
525 3100 2300 450 525 950 650 -
30 70 35 36 44 70 36 

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 
<5 <5 <5 <5 10 <5 5 

< 10 < 10 < 10 < 10 <10 < 10 < 10 
207 292 304 225 81 261 297 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
680 180 58 106 <50 <50 <50 

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 
108 12 28 112 194 440 64 

tais plutonitos. havendo apenas controvérsias com relação à 
denominação. Por conseguinte, propõe-se a denominação Suíte 
Intrusiva Galiléia no sentido de Sohl (1977). para abarcar o que 
Barbosa et ali i (1964) denominaram de Tonalito Galiléia e Fontes 
et alii (op. cit.) de Complexo Granitóide (gr4). Utilizar-se-á a 
denominação Galiléia- cidade às margens do rio Doce (MG) -, 
por existirem em s.uas cercanias significativas exposições dessa 
unidade, topônimo já anteriormente usado por Barbosa et alii 
(op. cit.). 

Deste modo a Suíte Intrusiva Galiléia compreende rochas de 
composição tonalítico-granodiorítica, diorítica a quartzo
diorítica e granítica, geralmente de granulação média, ricas em 
encraves microgranulares (autólitos) e diques sinintrusivos. Os 
encraves apresentam comumenta forma elíptica, mesma com
posição e granulação mais fina, podendo conter megacristais de 
feldspato em seu interior. 

Apresenta-se sob a forma de batólitos e alguns stocks de 
caráter intrusivo, sina tarditectônicos com relação ao Ciclo Bra
siliano, originados a partir da anatexia das rochas pertencentes 
principalmente ao Complexo Pocrane e parte do Complexo Juiz 
de Fora. 
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• Biotito granitos porfirÓides do Complexo Medina 

o Demais rochas graníticos do Complexo Medina 

• "suíte" Intrusivo Urucum 

+"suíte" Intrusivo Guorotingo 

Fig. 1.34- Diagrama QAP (Streckeisen, 1975) para as rochas do Complexo Medina. 
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Fig. 1.35- Diagrama de Wright (1969) para as rochas do Complexo Medina. 
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Fig. 1.36- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as rochas do Complexo Medina. 
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Fig. 1.37- Diagrama K versus K/Rb, Ba/Rb e Ba/Sr (Albuquerque, 1977) para as 
rochas do Complexo Medina. 

1.2.1.12.2 - Posição estratigráfica 

Barbosa et alii (op. cit.), com base nas re1ações de campo obti
das, consideraram o Tonalito Galiléia como o mais jovem que 
todas as seqüências metassedimentares (supracrustais) das re
giões de Conselheiro Pena e Barra do Cuieté e mais antigo que 
todas as intrusivas, por eles mapeadas, à exceção de dois tipos 
de granitóides, sem expressão na escala aqui adotada. De uma 
maneira geral estes litótipos mostram relações de contato intru
sivos nos Complexos Pocrane e Juiz de Fora, como também com 
os Grupos São Tomé e Crenaque. 

As datações radiométricas efetuadas neste tonalito forne
ceram idade de 650 MA, que é aqui considerada como época de 
formação destas litologias, provavelmente produtos de remo
bilização dos Complexos Pocrane e Juiz de Fora. 

1.2.1.12.3- Distribuição na área 

5% K 

Os plutonitos da Suíte Intrusiva Galiléia apresentam uma ampla 
distribuição nas Folhas SE.24-Y-C e SE.24-Y-A, com uma peque
na exposição no sudoeste da Folha SE.24-V-C. Na primeira 
ocupa uma faixa que se estende desde a região de Mutum, a sul, 
até Pocrane, a oeste, com prolongamento para norte passando 
por Santa Rita do ltueta, Conselheiro Pena e Barra do Cuieté, 
com extensão para noroeste até a vila de Santa Luzia. Outro 
corpo situa-se a norte da cidade de Resplendor, tendo como 
principal referência a localidade de Independência. O prolonga
mento deste corpo para norte ocupa uma faixa na região centro
sul da Folha SE.24-Y-A, balizada a sul pelas cidades de Galiléia e 
a vila de Goiabeira, estendendo-se para norte até as proximida
des de Nova Módica e São José do Divino, com inclusões de 
faixas menores de xistos do Grupo São Tomé. 

Os afloramentos mais típicos mostram uma rocha mesocrá
tica de granulação média, coloração cinza a cinza-escuro, consti
tuída por ~eldspato, quartzo, biotita, anfibólio e eventualmente 
granada. E característica·a presença de encraves melanocráti
cos, apresentafldo aproximadamente a mesma composição da 
envolvente, porém com maior proporção de minerais máficos. A 

foliação é incipiente, podendo estar bem desenvolvida em al
guns pontos. Aliás, a presença de encraves em grande quanti
dade é uma característica destes plutonitos. 

Esta unidade dispõe-se sob a forma de lajedos nas porções 
arrasadas, ou compõem morros formando feições tipo 
"pão-de-açúcar". Localmente mostram-se foliadas, nas quais 
observa-se um controle estrutural dos encraves, que se mantêm 
orientados, no entanto, apresentando-se discordantes da folia
ção regional. 

Em algumas exposições observou-se a presença de feições 
anatexíticas típicas, cbm a presença de mobilizados quart
zo-feldspáticos e surmicaceous, além de estruturas "nebulí
ticas". 

Com efeito, na porção ocidental das Folhas SE.24-Y-A e SE. 
24-V-C, as exposições desta unidade mostram foliação cataclás
tica bem marcante, com aparecimento de bandas félsicas e máfi
cas, de ordem centimétrica, além de dobras intrafoliais disrup
tas com ápices espessados, fato bem exemplificado nas regiões 
de ltambacuri e Teófilo Otoni. Acredita-se que este evento esteja 
relacionado ao Ciclo Brasiliano, uma vez que afeta os metassedi
mentos do Grupo Macaúbas, ali exposto. 

Segundo Barbosa et ali i (op. cit.) os afloramentos típicos do 
Tonalito Galiléia apresentam 1 O a 20% da superfície exposta 
ocupada por inclusões máficas, que denominaram de autólitos, 
não no sentido de produto inicial de cristalização magmática, 
mas no sentido de porções mais preservadas do processo de 
anatexia que produziu os tonalitos. Os autores do presente rela
tório utilizam a terminologia "autólito" no sentido de rochas 
"consangüíneas", intimamente relacionadas às suas rochas en
caixantes. 

Os encraves possuem formas elípticas, ovóides, retangulares 
ou irregulares, com os contornos geralmente marcados por 
maior concentração de biotita. A granulação é equivalente ou li
geiramente inferior à da rocha envolvente, notando-se local
mente a presença de megacristais esparsos de feldspato e/ou 
quartzo. Estes encraves têm dimensões muito variáveis, sendo 
mais freqüente um comprimento de 10 a 20 em para o eixo 
maior, podendo atingir vários metros. Em corte da ferrovia Vitó
ria-Minas nas proximidades de Barra do Cuieté, encontrou-se 
um encrave elíptico de aproximadamente 3 m de eixo maior, 
contendo outro em seu interior. 

Admite-se que grande parte desses encraves seja em ver
dade autólitos, haja vista os mesmos serem composicional
mente semelhantes à encaixante, a ausência de bordos de rea
ção, além da forma comumente elíptica. Identificaram-se encra
ves do tipo surmicaceous com formatos lenticulares alongados, 
com terminações difusas, na forma de cordões de biotita, su
gerindo uma provável "digestão" pela encaixante. Ressalte-se 
que pelas formas apresentadas em afloramento muitos desses 
encraves parecem corresponder a diques sinintrusivos. 

As relações de contato com os xistos do Grupo São Tomé são 
intrusivas e concordantes, conforme observado em corte da fer
rovia Vitória-Minas, no trecho Resplendor-Conselheiro Pena, 
a aproximadamente 4,5 km da primeira. Constatou-se também 
nesta exposição a presença de xenólitos do xisto no tonalito. Se
gundo Barbosa et alii (op. cit.) os contatos dos xistos São Tomé 
com o Tonalito Galiléia são sempre concordantes com as respec
tivas estruturas internas (xistosidade e foliação). O contato pode 
ser direto ou marcado pela injeção de corpos tabulares de tonal i
to gnaissóide no xisto. Com relação aos metassedimentos do 
Grupo Crenaque, estes autores citaram contatos bruscos e con
cordantes com a presença de xenólitos de quartzito, verificados 
nas cercanias de Crenaque. No entanto, na região do córrego de 
Sossego, referiram-se à formação de brechas e injeção de di
ques e soleiras de tonalito que recortam as camadas de gnais
ses, quartzito e xistos, caracterizando, portanto, contatos irre
gulares e discordantes, apenas localmente concordantes. 

Quanto aos contatos com os gnaisses metatexíticos banda
dos do Complexo Pocrane, as relações não são claras. Entre
tanto, nas proximidades da antiga mina de ouro de Cuieté Velho, 
os gnaisses bandados encontram-se migmatizados pela injeção 
de leitos granitóides que se apresentam dobrados concordante
mente. A presença de tonalito da Suíte Intrusiva Galiléia nas pro
ximidades sugere que essa migmatização sintectônica seja rela-
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TABELA 1.XII 
Complexo Medina. Elementos maiores nas principais famllias de rochas graniticas 

Dados de Didier, Duthou & Lameyre (inédito) Dados do Projeto 
~lamentos maiores Granitos S Leucogranitos 

Si02 
K = 70,2 (66-75) 

72,7 (66-79) 
M = 72,9 (69,5-75) 

moi 
AI203 

> 1,2 
Na20 + K20 + CaO 

>1,1 

Na,o 
< 3,2 para 5% K20 

3,35 
< 2,2 para 2% K20 

K,O 
K = 3,83 
M = 4,52 

4.42 

C aO 
K = 2,17 
M = 1,55 

0,91 

I Fe20 3 + FeO + MgO + MnO + Ti02 
K = 5,67 (2-4) 

2,61 (0-6) 
M = 3,09 (2-5) 

Elementos maiores Granitos I Granodioritos 

Si02 
K = 63,6 (47-75) 

M = 68,5 (57-76) 
67,4 (54-73)" 

moi 
AI203 

Na20 + K20 + CaO 
<1,1 < 1,2 

Na2o Félsico > 3,2 3,31 Máfico > 2,2 

K,O 
K = 2,13 

4,13 
M = 4,34 

C aO 
K = 5,45 

M = 2,97 
1,86 

I Fe20 3 + FeO + MgO + MnO + Ti02 
K = 7,8 (2-17) 

5,66 (2-11) 
M = 5,2 (1-11) 

K- Kosciusko e M- Moonbi 

Q 

PHtJ.,:z_Kb _..,...-• .. 
~·· /"~ . .... 

5K~:.-~=-~ e . .. ,. 
7K e 

• 

• Complexo Medina 

• ''suíte" Intrusivo Urucum 

~, 162 162 194 1026 1026 1026 1026 1104 
s 145 149 04 06 12.A 19 27 09.A 

s 

Si O, 69,00 74.00 67,80 70,90 71,60 66.40 70,90 61,10 

moi 
AI203 

Na20 + K20 + CaO 
1,03 1,06 0,91 0,99 0,97 0,91 0,92 0,82 

Na2o 3,71 3,50 4,85 4,31 4,72 3,71 3,57 3,44 

K,O 5,87 5,86 4.45 4.47 4,17 5,80 6,06 4,72 

C aO 1,05 0,86 1,93 1,42 1,38 2,22 1,59 3,85 

I Fe20 3 + FeO + MgO + MnO + Ti02 4,02 1,04 4,20 2,82 2,51 5,75 3,32 8.42 

cionada à intrusão dos tonalitos. Entretanto, Barbosa et alii (op. 
cit.) consideraram os contatos dos tonalitos com os gnaisses da 
região de Tumiritinga como irregulares e discordantes. 

Um pouco mais afastado da massa principal da Suíte Intru
siva Galiléia foram descritos dois corpos, sendo um no noroeste 
da Folha SE.24-Y-A e o outro no sudoeste da Folha SE.24-V-C. O 
primeiro situa-se nas imediações de Guarataia e está encaixado 
nos litótipos do Gnaisse Piedade, enquanto o outro está situado 
a norte de ltambacuri, e apresenta-se foliado podendo ser tam
bém denominado de gnaisse tonalítico. Seus contatos com os 
xistos de ltambacuri e com os granitóides da região de Ladainha 
não foram observados. 

Entre Alvarenga e Cuieté Velho, descreveu-se um hornblenda 
diorito gnáissico associado aos metatexitos do Complexo Pocra
ne, com características correlacionáveis aos tonalitos da suíte 
em foco. A datação desta rocha por métodos radiométricos for
neceu idade de 600 MA. Este corpo, apesar de pouco expressivo 
em área, poderia estar relacionado a esta unidade. Além disso, 
numerosos corpos de diorito de pequenas dimensões ocorrem 
associados aos gnaisses do Complexo Pocrane na região de lpa
nema, em geral com foliação bem desenvolvida, podendo ser 
também classificados de ortognaisses. Somente trabalhos de 
maior detalhe poderão determinar se estão geneticamente rela
cionados à Suíte Intrusiva Galiléia. 

Tendo em vista as considerações acima apresentadas, admi
te-se para a Suíte Intrusiva Galiléia um posicionamento sina tar
ditectônico em relação ao evento geotectônico, que afetou prati
camente todo o trato da Folha SE.24 Rio Doce (Fig. 1.39). 

1.2.1.12.4- Geocronologia 

Fig. 1.38- Diagrama 0-Ab-Or para as rochas do Complexo Medina. Projeções das 
linhas cotéticas isobáricas para 2, 5 e 7 kb segundo Winkler (1977). 

Quatro determinações radiométricas foram efetuadas através 
do método Rb-Sr (Tab. 1.XIII) em rochas tonalítico-dioríticas dos 
arredores de Galiléia. Esses dados alinharam-se num diagrama 
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1132 1132 1132 1026 1132 1132 1132 162 162 
168 168.A 176 82 166 167 173 112. 113 

70,70 69,10 67,50 71.10 67,90 71,10 73,50 73,50 74,80 

0,90 0,87 0,97 0,97 1,00 0,94 1,01 0,90 0,89 

3.44 3,17 3,50 4,25 4,65 3,34 4,59 4,38 4,58 

5.49 5,78 5.40 3,36 3,89 5,52 4,58 4,87 4,68 

1,58 2,04 1,69 2,50 1,64 1,33 0,76 0,96 0,68 

3,84 4,10 5,06 3,30 8,25 3,10 1,20 2.72 2,25 

Fig. 1.39- Região de São Sebastião da Vala. Stock da Sufte Intrusiva Galiléia (P•191 
encaixado nos polimetamorfitos do Complexo Pocrane (p<pc). Folha SE.24-Y-C. 

isocrônico (Fig. 1.40). em 650 MA, para uma relação inicial (R. I.) 
de O, 712, caracterizando a formação dessas rochas no Ciclo Bra
siliano, possivelmente a partir de material com vida crustal an
terior. 

Os dados K-Ar referentes a esta suíte (Tab. 1.XIV), todos reali
zados em biotita, exceção feita a um veio pegmatítico analisado 
em muscovita, concentraram-se no intervalo 450-490 MA, re
velando épocas relativas ao resfriamento desta unidade abaixo 
de 250°-300°C, quando se deu a retenção do argônio pelas micas. 
Um único valor mostrou-se algo mais elevado, com uma idade 
máxima de 580 MA (Tab. 1.XIV n.o de ordem: 44), podendo retra-

162 
123 

74,80 

0,87 

4,04 

5,18 

0,74 

2,78 

1132 1026 1026 1026 1026 1026 1059 1132 1132 

181 10.A 13 48 50 54 190 164 172 

71,80 68,80 73,30 73.40 74,20 72,10 70,20 68,80 72.60 

0,87 0,94 0,99 0,96 0,99 0,98 1,04 0,97 1,04 

4,31 3,77 5,32 4,92 4,72 5,19 4,92 3,67 3,74 

5,31 4.44 3.41 4,62 4,75 3,78 1,73 5,39 5,57 

0,66 2,11 1,59 1,20 1,18 1,33 2,80 1,52 0,79 

3,29 4,92 1,50 1,64 0,64 1,76 3.47 3,52 1,54 

ta r diferenças nos padrões de resfriamento deste imenso maciço 
granodiorítico-tonalítico. 

1.2.1.12.5- Petrografia 

A) Hornblenda-biotita tonalitos a granodioritos 

Muitas das amostras aqui agrupadas foram coletadas no maciço 
batolítico, que, situado na parte centro ocidental da Folha SE.24-
Y-C, estende seus limites para a Folha SE.24-Y-A. 

Estas amostras exibem de modo geral textura granular alotri
omórfica, havendo também registro de textura granular alotrioi
pidiomórfica, com plagioclásio subédrico e/ou quartzo intersti
cial (amostras 1185/71.1,1185/97.1 e 1076/1048.1). 

Apresentaram granulação variando de fina a média, sendo 
que a microclina, apesar de não ser no caso um mineral impor
tante, ocorre ou de modo intersticial ou em cristais relativa
mente grandes e anédricos, corroendo e/ou englobando parcial
mente plagioclásio, biotita e quartzo dentre outros. 

Merece destaque também o plagioclásio, pela forte estrutura 
zona r euédrica, presente tanto em cristais grandes como peque
nos, observando-se na amostra 1076/1048.1, em alguns cristais, 
quase uma dezena de zonas paralelas às faces cristalinas. En
quanto em algumas amostras os indivíduos maclados Albi
ta-Carlsbad mostram poder ser o zoneamento parcial, em ou
tras, a estrutura zonar pode ser rara e difusa, a exemplo do que 
ocorre na amostra 1076/1042.1 coletada na borda do batólito. Ao 
lado da estrutura zona r que é desenhada pela ocorrência de zo
nas paralelas entre si, e mais ou menos paralelas a algumas fa
ces externas do cristal, ocorre outro tipo de zoneamento em que 
a zona externa teria corroído e absorvido um antigo cristal que 
constitui a zona mais interna, assemelhando-se ao zoneamento 
em patchy de Barth, 1969. 

A maior parte das amostras provenientes do batólito exibe 
arranjo isotrópico, ou foliação muito discreta. Contudo amos-
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TABELA 1.XIIl 
Sufte Intrusiva Galiléia. Determinações Rb-Sr, R.T., para rochas diorfticas das cercanias de Galiléia 

N.Ode N.0 de N.0 de 
ordem laboral. campo 

32 6088 RN·MI·JM·VV 151.8 
46 5871 VV·MI-OS 741f 
46 5872 VV·MI·OS-74.1.c 
32 5989 VV-MI-OS-151.10 

• lsócrona com t = 650 MA (R.I. 0,712) 
N.T.- Neste Trabalho 

I 
(i, 

;:::.. 
"' ,_ 
(Jj 

0,7400 

0.73 

0.7300 

0,7250 

o.noo 

0,7150 

0.7100 

0,7050 

0,7000 

o o.s 

Rocha Rb 
(ppm) 

Hornb. qz. diorito 72,9 .. 96,6 .. 102,2 .. 83,6 

1,0 

Sr 
Rb87/Sr86 

(ppm) 

228,0 0,93 
205,4 1,36 
184,9 1,60 
207,3 1,17 

• 650 MA 
R. i. • o, 712 

A Rb • 1,42 x 10"1onos·• 

1,5 

Sr87/Sr86 Idade 
(MA) Ref. 

0,7198 -· N.T. 
0,7255 1052* N.T. 
0,7262 926* N.T. 
0,7235 1067* N.T. 

Fig. 1.40- Diagrama isocrônico para rochas dioríticas dos arredores de Galiléia {Suíte Intrusiva Galiléia}. 

TABELA 1.XIV 
Suíte Intrusiva Galiléia. Determinações K-Ar em granitóides vizinhos a Galiféia 

N.0 de N.0 de N.0 de 
Rocha Mate r. ordem laboral. campo 

34 2231 GOV-68 Pegmatito Musc. 
43 - F-177-30 Tonalito Biot. 
41 - F-222-18 .. .. 
39 - F-36-35 .. .. 
42 - F-180·9A .. .. 
40 - F-181-32 Granodiorito .. 
40 - F-132-61 .. .. 

tras de corpos adventícios ao referido batólito podem mostrar 
foi i ação e/ou cataclase (amostras 1076/969, 1185/86 e 1185/ 
112.1 ). 

Em algumas amostras, em vista da dificuldade na estimativa 
da composição moda!, não se afasta a possibilidade das mes
mas encerrarem composições até quartzo-dioríticas, como 
exemplificado pela amostra 1076/1037. 

Dentre os principais minerais, ao microscópio, o plagioclásio 
mostra macias Albita, Periclina e Albita-Carlsbad, e cristais na 
maioria das vezes anédricos e com granulação variável. Na 
amostra 1076/1048.1 alcança freqüentemente maior desenvolvi
mento, exibindo forma subédrica e forte zoneamento, pare
cendo equivaler a um tipo que na amostra 1185/74.1 alcança 
comprimento de até 5,0 mm. Menos freqüentemente mostra-se 
desprovido de zoneamento. Devido ao zoneamento é de espe
rar-se variação na composição deste mineral, inclusive a nível de 
cristal. Entretanto, em cristais diminutos, aparentemente sem 
zoneamento, obteve-se pelo método Michei-Lévy, na amostra 
1076/1037, composição An55• O quartzo ocorre quer intersticial-
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(ccSTPl %Ar:fm. Idade o/oK A~d X 10'5 -
9
- (MA) 

8,680 18,93 11,4 488 ± 8 
7,564 15,52 3,1 463 ± 14 
6,993 13,85 2,7 449 ± 13 
7,655 15,27 3,1 452 ± 14 
7,460 15,53 3.4 469 ± 14 
7,070 14,39 3,2 460 ± 14 
7.535 20,10 6,7 582 ± 17 

mente, quer em gotículas no interior dos feldspatos, sendo en
tretanto mais comum quando desenha a textura das rochas. 
Neste caso os cristais são anédricos e por vezes mostram-se ten
sionados. A biotita e a hornblenda ocorrem em contato entre si, 
com outros minerais, ou ainda como inclusões no plagioclásio, 
concluindo-se neste caso pela geração precoce destes dois máfi
cos. Na amostra 1076/1037 foram observados diminutos cristais 
euédricos de hornblenda, no interior de plagioclásio discreta
mente zonado e com macia Albita-Carlsbad. A microclina, de 
modo geral pouco importante, exibe gemi nação em tartana, dis
cretas texturas pertíticas e sua forma de ocorrência sugere que 
se cristalizou depois do plagioclásio. Tanto epídoto-zoisita 
quanto a titanita encontram-se preferencialmente como inclu
sões no plagioclásio, podendo contudo os primeiros ocorrer em 
cristais relativamente grandes em contato com palhetas de bio
tita, aparentemente sem relação direta com o plagioclásio 
(amostra 1185/97.1 ). Os demais minerais. são bastante subordi
nados e sem expressão no contexto geral das amostras estu
dadas. 



Os encraves microgranulares nos hornblenda biotita tonali
tos exibem ao microscópio feições comuns às encaixantes 
(amostras 1185/74.3 e 1185/97.2). Em reforço à provável origem 
magmática desses encraves, vem a ocorrência de diques com 
mineralogia e textura muito semelhantes, ocorrentes na área, 
sendo que no ponto 1185/98 um destes diques corta gnaisses do 
Complexo Pocrane. 

Texturalmente estes encraves apresentam matriz granular 
alotrioipidiomórfica, desenhada por feldspatos e quartzo, ocor
rendo microfenocrístais de plagíoclásio, em número reduzido, 
que parecem grada r para a matriz, sendo que apenas em certas 
regiões da lâmina delgada, as duas partes são claramente di
ferenciadas. Um desses microfenocristais (amostra 1185/97.2), 
com formato triangular, tem diâmetro de 1,7 mm, estando posi
cionado em matriz tonalítica de granulação fina. Em outro micro
fenocristal verifica-se como que zoneamento em patchy e altera
ção do núcleo para sericita e saussurita (amostra 1185/74.3). Al
guns cristais de plagioclásio exibem estrutura zona r forte, ocor
rendo exemplares com 4 ou 5 zonas. 

A essas rochas pode-se associar uma orientação dimensional 
dos minerais máficos, bem evidenciada na amostra 1183/74.3, 
observando-se aí orientação dimensional da biotíta, bem como, 
em alguns locais, discretas áreas granoblásticas em que inter
vêm plagioclásio e quartzo, ou somente quartzo. 

A composição da matriz desses encraves varia de tonalítica a 
quartzo-diorítica, com índice de cor variando de 20-30%, e per
feitamente relacionado ao índice de cor dos diques anterior
mente referidos. Os minerais dessas rochas são plagioclásio, 
K-feldspato (bastante subordinado), quartzo, biotita, horn
blenda, epídoto-zoisita, allanita e titanita, com características 
idênticas àquelas observadas nas rochas encaixantes. 

Merece destaque um encrave encontrado na borda oriental 
da massa tonalítica, que de modo notável engloba, por sua vez, 
encraves muito semelhantes aos descritos anteriormente (aflo
ramento situado a 1,6 km de Barra do Cuieté em direção a Conse
lheiro Pena). Este encrave de dimensões métricas mostra no 
campo coloração mais clara que os encraves jacentes no seu in
terior. Exibe propriedades petroquímicas peculiares, pois apre
senta nefelina normativa. 

Trata-se de rocha com orientação dimensional da biotita, 
com granulação fina a grossa, sendo mais comum a média. Tam
bém se observam feições texturais já descritas nos hornblenda 
bíotita tonalitos, a exemplo da inclusão parcial e corrosão de 
cristais de plagioclásio por microclina. A composição varia de 
monzodiorítica a monzogabróica, tendo como principais máfi
cos a biotita e a hornblenda, além de secundariamente epído
to-zoisita, titanita e quartzo. O plagioclásio exibe estrutura zona r 
que pode ser descrita como forte. 

B) Biotita-hornblenda dioritos 

Além dos hornblenda-biotita tonalitos, também pertencem à 
Suíte Intrusiva Galiléia termos com composição diorítica e gra
nítica. De qualquer modo, as rochas tonalíticas, por entrarem de 
modo majoritário na composição da massa batolítica já referida, 
seriam seus mais importantes litótipos. Os biotita-hornblenda 
dioritos de textura granular deformada até augen (amostras 
1185/101.1 e 1185/118.1) mostram também textura porfirítica, 
tendo o plagioclásio como fenocristais (amostra 1185/117). Ape
sar do evento de deformação, ainda consegue-se reconhecer no 
plagioclásio feições que sugerem geração magmática, repre
sentadas pela forma tabular associada à macia Albita-Carlsbad, 
e pela estrutura zona r forte, inclusive em patchy. 

O evento de deformação que atingiu essas rochas parece ter 
sido responsável pelo aparecimento de outras feições texturais, 
tais como ocorrência de quartzo reticulado que corrói alguns 
cristais de plagioclásio; descoloração das bordas de alguns cris
tais de hornblenda; e aparecimento de simplectitos de quartzo+ 
anfibólio verde nessas bordas. 

Estas rochas encerram como principal mineral varietal a 
hornblenda, que juntamente com a biotita e demais máficos con
figuram índice de cor relativamente elevado, podendo mesmo 
alcançar valor próximo a 50% na amostra 1185/101.1. Ao micros
cópio o plagioclásio com macias da Albita, Periclina e Albi-

ta-Carlsbad pode encontrar-se corroído por quartzo com extin
ção ondulante. Pela impossibilidade na identificação de sua 
composição pelos métodos ópticos corriqueiros, a classificação 
dessas rochas como dioritos deveu-se à presença de hornblenda 
e biotita como máficos. A hornblenda e a biotita, também envol
tas na deformação sofrida por estas rochas, não exibem nenhu
ma característica especial digna de menção. Os demais minerais 
também sem feições particulares estão representados por 
quartzo, granada, opacos, allanita, titanita e epídoto-zoisita. 

Associados aos biotita hornb!endas dioritos encontram-se 
encraves microgranulares que se caracterizam pela relativa ri
queza em hornblenda, sendo contudo claramente diferentes dos 
encraves microgranulares presentes nos hornblenda biotita to
nalitos. Assim a cada uma dessas litologias associa-se um tipo 
peculiar de encrave. 

Assim nas amostras 1185/101.2 e 1185/118.2, os encraves 
microgranulares nas rochas dioríticas exibem orientação di
mensional da hornblenda, tratando-se muito provavelmente de 
fenômeno ligado a cataclase, já que numa amostra ocorrem 
hornblenda e plagioclásio ocelares. Também nestes encraves 
encontram-se microfenocristais de plagioclásio, por vezes em 
synneusis, envoltos pela foliação e com formas arredondadas, e 
que podem exibir inclusões de biotita, hornblenda e opacos, estes 
na periferia dos cristais. A matriz exibe textura granular fina, 
sendo que localmente a impressão da existência de arranjo gra
noblástico deva ser creditada a um possível evento de recristali
zação pós-deformação, superimposto à textura magmática. Esta 
textura encontra-se desenhada por plagioclásío, que de modo 
semelhante aos microfenocristais também pode exibir zonea
mento mais ou menos forte, hornblenda, opacos, quartzo e bio
tita. Do ponto de vista com posicional a matriz oscila de quartzo
diorito a diorito. 

Nestas rochas o índice de cor é superior a 40%, podendo a 
hornblenda constituir-se no principal mineral. sobrepujando até 
mesmo o plagioclásio. A hornblenda, que é o mineral que confi
gura a orientação dimensional nessas rochas, apresenta-se 
constantemente anédrica, com macias simples, e por vezes as
sociada com anfibólio incolor em forma de estrias. Segue-se o 
plagioclásio com macias Albita, Periclina e Albita-Carlsbad, de 
composição indeterminada e com freqüente alteração para epí
doto-zoisita, clorita e sericita. Completando a mineralogia estão 
presentes opacos, biotita, quartzo e allanita. 

C) Rochas graníticas e granodioríticas 

Além das rochas já descritas anteriormente, foram incluídos 
nesta unidade termos de composição granítica e granodiorítica 
e termos essencialmente granodioríticos, cuja única seme
lhança microscópica com as demais rochas da Suíte Intrusiva 
Galiléia resume-se à presença de alguns cristais de plagioclásio 
com estrutura zonar discreta (amostras 11851114 e 1076/1052). 

Nestas rochas está presente foliação de origem cataclástica, 
evidenciada pelo surgimento de porfiroclastos lenticulares a 
arredondados de plagioclásio e microclina, com margens comi
nu idas, embora recristalizadas na amostra 1185/134.2. Esta fali
ação poderia contudo ter outra origem, apesar da existência de 
feições texturais cataclásticas que parecem representar antigos 
cristais de plagioclásio e microclina, totalmente triturados, que 
sofreram recristalização em uma fase subseqüente. 

Em todas as amostras citadas a foliação é reforçada pela 
orientação dimensional da biotita, principal mineral acessório, 
que ocorre em palhetas esparsas, por entre os demais consti
tuintes. Granulação fina a média é exibida pelils áreas grano
blásticas, muitas vezes dispostas sob a forma de faixas, tendo 
alguns cristais de feldspatos e quartzo granulação algo mais 
desenvolvida. 

Também foi descrita uma amostra que, apesar de não ser 
foliada, exibe textura granular alotriomórfica média (1976/1 052) 
com algumas evidências de deformação, representadas pela 
ocorrência de cristais de plagioclásio com macias de deforma
ção, além de discretas áreas com aspecto granoblástico. 

Nas amostras estudadas estão presentes plagiocfásio, micro
clins, biotita, granada, hornblenda ou ferro-hastingsita, allanita, 
titanita e zircão. Exceto pela percentagem dos feldspatos, não 
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existe muita diferença nos minerais presentes nas variedades 
graníticas e granodioríticas. 

1.2.1.12.6- Petrogênese e petroquímica 

O estudo petroquímico foi desenvolvido com base nas análises 
das amostras dos hornblenda biotita tonalitos e das rochas gra
níticas (Tab. 1.XV). além do encrave representado pela amostra 
1185/74.2. 

Para o cálculo da composição normativa foi adotado o proce
dimento de Hutchison (1975), norma com biotita e hornblenda, 
aqui empregado pela primeira vez. 

Plotados os dados normativos e as composições modais do 
Tonalito Galiléia, Granodiorito Palmital e Granito Urucum, com 
valores obtidos de Barbosa et alii (1964), em diagrama QAP, 
observou-se relativa concordância entre estas rochas (Fig. 1.411. 
exceção feita ao plote referido ao encrave. Este posicionou-se no 
campo das rochas feldspatóidicas, com presença de nefelina 
normativa, que deveria ser esperada se em tal amostra n Na20 + 
n K2 0 > n Al20 3 e n Na20 + n K20 > n 1/2 Si02 (segundo Bayly, 
1972), o que contudo não ocorre, em vista da presença de tal 
mineral não ter sido detectado em lâminas delgadas, ocorrendo 
mesmo pequenas quantidades de quartzo. 

Considerando-se o diagrama de Peacock {1931) (apud Barth, 
1962), ter-se-ia uma unidade com afinidades calcoalcalinas (Fig. 
1.421 e com índice álcali-cálcico em torno de 62. Afinidades 
calcoalcalinas foram encontradas para a maioria das amostras 
plotadas no diagrama de Wright (1969) que entretanto refere-se 
a diagrama para rochas graníticas (Fig. 1.43). Observa-se que a 
análise do encrave foge ao comportamento geral nos dois dia
gramas, sendo que no de Wright (op. cit.) mostra um teor em 
sílica nitidamente inferior com relação às demais amostras, em
bora o índice de alcalinidade seja praticamente idêntico. Por 
outro lado, a análise do encrave situa-se no diagrama de Wright 
(op. cit.) em posição transicional para o campo alcalino. Interes
sante é que através de relações independentes não se obteve 
natureza alcalina para esse encrave. 

Nos diagramas de variação tipo Harker (1909) apudCox, Bell 
e Pankhurst ( 1981 I alguns dos elementos maiores e menores 
exibem correlações negativas no caso dos óxidos Ti02 , Al2 0 3, 

FeO e CaO, positivas para Na20 e K20 (Fig. 1.44). Esse comporta
mento é observado também em outras suítes calcoalcalinas 
reportadas pela literatura, para as quais admite-se a intervenção 
de processo de diferenciação como principal mecanismo gené
tico (Nockolds & Allen, 1953). 

TABELA 1.XV 
Suíte Intrusiva Galiléia. Análises químicas e composições normativas 

Amostra 1076 1076 1132 1185 1185 1185 1185 1185 1185 
n.o 1048.1 1052 151 72 74.1 74.2 82.2 86 134.2 

Si02 64,40 69,90 58,90 68,00 65,70 53,20 73,80 71,80 74,50 

Ti02 0,61 0,39 0,84 0,51 0,55 0,68 0,26 0,44 0,22 
"ii AI203 15,57 14,37 16,64 15,34 15,73 21,80 14,00 14,26 13,65 
o 
"' Fe203 1,35 1,05 1,72 2,62 2,33 2,73 1,05 2,11 1,06 
"' .e- F e O 3,66 1,97 5,20 1,58 2,43 3,47 0,25 1,23 0,22 
"' ·;;; MnO <0,10 < 0,10 < 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 c. 
'õ MgO 1,25 0,51 2,25 0,98 1,42 1,71 0,35 0,72 0,20 
" ·~ CaO 4,58 3,14 6.46 4,16 4,61 6,08 1,50 3,50 2,08 ., 

Na20 3,54 3,57 3,10 3,71 3,77 4,78 4,18 3,98 4,11 o 
'O ·x K20 2,61 3,11 1,93 2,56 2,70 3,86 3,85 1,68 3,78 
-o 

P20s <0,10 0,14 <0,10 <0,10 0,14 0,11 <0,10 <0,10 0,12 
P.F. 0,71 0,70 0,50 0,60 0,68 0,76 0,62 0,40 0,38 

Total 98,40 98,71 97,79 100,06 99,92 99,21 99,97 100,12 100,20 

o 25,56 31,64 21,77 28,57 24,87 0,00 32,21 35,34 32,37 
Ui c 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0.33 0,00 .... 
"' OR 8,67 15,41 0.40 12,29 10,85 16,14 22,05 7,80 21,86 
c: 

AB 30,62 30,74 26,95 31,48 32,06 37,91 35,55 33,68 34,75 o ., 
:;: AN 19,30 13,81 26.49 17,69 18,11 27.06 5,85 15,18 7,63 
~ 
::l NE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0.00 0,00 0,00 :r 
Ól wo 0,39 0,00 1,03 0,23 0,95 0,10 0,00 0,00 0,53 

"' MT 2,04 2,61 3,88 3,46 4,09 1,13 3,11 1,03 "' 1,57 s: HM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,36 a.. 
u TN 1,52 0,97 2,11 1,25 1,35 1,69 0,64 1,08 0,53 
E AP 0,29 0,23 0,34 0,23 0,23 0,33 0,26 0,23 0,23 
(; 

MGBI 4,21 1,71 7,62 3,24 4,71 5,73 1,16 2,38 0,66 z 
FEBI 7,36 3,71 10,64 1,09 3,36 5.40 0,00 0,82 0,00 

B 16 14 12 26 18 26 < 10 18 < 10 

Ba 580 680 390 540 510 720 840 750 2700 

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

C r 40 8 42 16 23 26 <5 10 <5 
E Cu 13 <5 10 c. 18 <5 <5 <5 <5 44 
.e- F 675 560 1900 00 00 00 00 00 00 
"' 34 30 80 80 *30 36 220 o La 36 30 
"' !!! Li <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
~ 

Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 s 
" Nb < 20 < 20 < 20 26 650 25 < 20 210 840 "' E Ni 8 <5 <5 19 9 11 <5 7 8 "' w Pb < 10 < 10 < 10 <TO <lO 24 32 16 36 

Rb 143 140 100 137 118 158 161 111 158 

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

Sr 300 300 58 161 152 224 124 190 194 

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

Zr 226 276 226 196 176 300 94 246 162 
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Fig. 1.41- Diagrama OAP (Streckeisen, 1975) para as rochas da Sulte Intrusiva 
Galiléia. Dados do Tonalito Galiléia, Granodiorito P.almital e Granito Urucum, se

gundo Barbosa et alii {1964). 

% 

10 

o --62 o--a- ...... ...o. 

--1)--~ CoO -- ~ --o 
o 

0~--r-~----~~--------~------r--------.------~ 
50 60 70 

% Si02 

Fig. 1.42- Diagrama de Peacock (1931 apud Barth, 1962) para as rochas da Suíte 
Intrusiva Galiléia. 
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Diagrama de Wright (1969) para as rochas da Surte Intrusiva Galiléia. 
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Fig. 1.44- Diagrama de variação {Harker, 1909) para as rochas da Surte Intrusiva 
Galiléia. 

Encraves microgranulares escuros, à semelhança dos que 
ocorrem na Suíte Intrusiva Galiléia, seriam gerados a partir de 
magmas básicos, de modo que certos granitos intrusivos es
tariam relacionados quer direta, quer indiretamente a rochas 
básicas (Didier, 1973). Na Fig. 1.45, que toma a variaç~o das 
razões K/Rb, Ba/Rb e Ba/Sr em função da porcentagem de K das 
rochas, foram plotadas para comparação análises dos biotita 
tonalitos do cinturão apalachiâno da Nova Scotia, no Canadá 
(Albuquerque, 1977). 
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Fig. 1.45 Diagrama K versus K/Rb, BaiRb e Ba/Sr {Albuquerque, 1977) para as 
rochas da Suíte Intrusiva Galiléia. 

Por se tratar de massas que passaram por um estágio mag
mático, conforme atestam as relações de campo, com presença 
de encraves xenolíticos e apófises nas rochas encaixantes, as 
rochas da Suíte Intrusiva Galiléia devem estar relacionadas a 
processos de diferenciação magmática (cristalização fracio
nada), ou fusão parcial de rochas que seriam os dois processos 
dominantes na evolução das rochas ígneas, segundo Cox, Bell e 
Pankhurst (1981). 

Barker & Arth (1976) e Barker (1979) sugeriram na geração de 
líquidos trondhjemítíco-tonalíticos (low and hígh - Al20 3 ) a 
intervenção dos processos de diferenciação atuantes sobre 
magmas basálticos wet ou andesíticos "low- K", ou fusão 
parcial de eclogitos, anfibolitos ou gabros. Portanto, as consi
derações petrogenéticas para as rochas da presente unidade 
podem ser discutidas sob o prisma dos mecanismos sugeridos 
por Barker & Arth (op. cit.). E importante assinalar que Barbosa 
et a/ií (op. cít.) consideraram que os encraves encontrados de 
modo peculiar na Suíte Intrusiva Galiléia seriam restos das ro
chas regionais que teriam sofrido um processo de fusão durante 
o metamorfismo regional. O fato dos granitos serem mais jovens 
do que os tonalitos (Barbosa et alii, op. cit.) poderia vir a favor de 
um processo de cristalização fracionada para as rochas da pre
sente unidade, não fosse a ausência de alguns termos extremos 
encontrados em séries de diferenciação citados pela literatura, 
tais como ~;~abros e trondhjemitos. Por outro lado, os dados 
isotrópicos sugerem a geração dos tonalitos a partir de material 
com vida crustal anterior, o que permite abandonar uma origem 
mantélica ou processo de diferenciação a partir de magma bá· 
sico (os dados geocronológicos indicam R.l. de 0,712). Talvez o 
único argumento forte em favor de·um processo de cristalização 
fracionada esteja relacionado às correlações já discutidas nos 
diagramas de Harker (op. cit.); contudo, as limitações de diagra
mas desse tipo foram anteriormente citadas no Complexo Me· 
di na. 

Podendo-se descartar, a priorí, uma geração dos termos da 
Suíte Intrusiva Galiléia por diferenciação de líquidos básicos, 
resta a opção de fusão parcial de rochas possivelmente crustais, 
para as quais faltaria definir em termos da Folha SE.24 Rio Doce, 
os tipos de rochas-mãe. Os biotita-hornblenda gnaisses e xistos 
a anfibólio que ocorrem no Complexo Pocrane parecem preen
cher essa condição, mesmo porque os corpos da unidade em 
consideração restringem-se mais ou menos à área de extensão 
do citado complexo. 
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1.2.1.13- Suíte Intrusiva Aimorés 

1.2.1.13.1- Generalidades 

A primeira referência sobre a presença de rochas charnockíticas 
no Brasil deve-se a Brajnikov (1953), que as estudou nos Estados 
do Espírito Santo e Minas Gerais, em especial nas regiões do 
Alto e Médio Rio Doce, afirmando serem de origem metamórfica, 
e resultantes de uma granitização (potassificação e silicificação) 
de noritos preexistentes, classificando-as de charnockito 
gnaisses. 

Posteriormente, Guimarães (1956) realizou estudos petro
gráficos em alguns corpos charnockíticos do Estado do Espírito 
Santo, advogando para os mesmos uma origem magmática, 
relatando, ainda, que esses charnockitos sofreram apenas uma 
fase de metamorfismo e que possuem uma história genética 
complexa .. 

Guimarães (1961) referiu-se aos charnockitos da Faixa Paraí
ba-Desengano como de origem basáltica, sugerindo que os 
mesmos se originaram de regiões profundas das geossinclinais 
pré-paleozóicas . 

Após um grande interlúdio no que concerne ao estudo desses 
litótipos, somente na década de 70, Cordani (1973), em trabalho 
de cunho geocronológico na faixa costeira atlântica entre Salva
dor (BA) e Vitória (ES), revelou a ocorrência de núcleos granulíti
cos no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, tais como nas regiões de 
Barra de São Francisco, ltapina, ltanhém, Epaminondas Otoni e 
Padre Paraíso. Idade K-Ar em biotita, em um desses corpos, 
indica valores referentes ao Ciclo Brasiliano, com cerca de 490 
MA, e que foi interpretada como rejuvenescimento total no ci
tado ciclo, a partir de material preexistente. 

Posteriormente, Silva Filho et a/ii (1974), em mapeamento 
executado na região Sul da Bahia (Convênio DNPM/CPRM), 
identificaram corpos charnockíticos na Folha SE.24-V-D, sob a 
forma de stocks, e que teriam sua origem ligada a lentes de 
composição diferente das rochas originárias dos metatexitos de 
composição kinzigítica com os quais mantém relações de con
tato. Ademais, postularam que apenas o corpo de Maçaran
duba seria explicado pela proposição de Ebert (1968), uma vez 
que o mesmo está associado a zona de falha. Posicionaram estes 
corpos no Pré-Espinhaço, com idade pré-cambriana. 

Silva & Ferrar i (1976) citaram a presença de corpos charnockí
ticos no âmbito do Projeto Espírito Santo, do Convênio DNPM/ 
CPRM, dos quais apenas o localizado na região de Fundão ocorre 
na Folha SE.24 Rio Doce. Admitiram para os mesmos uma ori· 
gem magmática, relacionando-os à Associação Paraíba do Sul, 
de idade pré-cambriana. 

Fontes et alií (1978), na execução do Projeto Jequitinhonha, 
cartografaram na porção ocidental da Folha SE.24 Rio Doce 
vários corpos charnockíticos de caráter essencialmente porfiro
blástico, sob a forma de stocks e batólitos, alguns dos quais já 
citados por Cordani (1973). Admitiram origem magmática para 
esses corpos, incluídos no Complexo Charnockítico da Associa
ção Barbacena-Paraíba do Sul, de idade pré-cambriana. Res
salte-se que os citados autores posicionaram também no citado 
complexo rochas charnockíticas com foliação gnáissica, que 
ocorrem essencialmente no quadrante sudoeste da Folha SE.24 
Rio Doce, a oeste do meridiano de Tarumirim. Tais litótipos, já 
descritos, foram incluídos no presente relatório no Complexo 
Juiz de Fora. 

Menezes & Paradella (1981), utilizando imagens de radar e 
Landsat, trabalhos de campo e respaldadas nas informações de 
Silva & Ferrari (1976), descreveram a presença de corpos char· 
nockíticos de dimensões batolíticas na região Norte do Estado 
do Espírito Santo. Destes. três ocorrem no âmbito da Folha 
SE.24 Rio Doce, como seja nas cercanias de ltapina, lbituba e 
ltaguaçu. Advogaram para os mesmos origem magmático
migmática, tendo em vista as similaridades com os corpos des
critos na região de São Fidélis (RJ) por Moutinho da Costa & 
Marchetto (1978). 

Finalmente, o mais recente trabalho sobre rochas chanockíti
cas deve-se a Pinheiro, Biondi e Pinheiro (1978) que estudaram 
os maciços de Aimorés, ltanhomi, ltapina e ltaguaçu distribuídos 
no quadrante sudoeste da Folha SE.24 Rio Doce. Estes autores 
referiram-se à presença de texturas ígneas gabróides, assim 



como atribuíram a atuação de metamorfismo na fácies granulito 
nos referidos maciços. 

p~ uma maneira geral;-ps pesquisadores acima refe.ri~os sã? 
unan1mes em apresentar (;Qracteres macro e mesoscop1cos si
milares para os diferentes corpos em que assomam as rochas 
charnockítiças, havendo, no entanto, discordância no que con
cerne à origem dos mesmos. Sob o ponto de vista geocronoló
gico existe também um consenso geral, com relação aos resulta
dos obtidos. 

Pelo acima exposto, propõe-se no presente trabalho a deno
minação de Suíte Intrusiva Aimorés, no sentido de Sohl (1977), 
para abarcar os ortopiroxênios granitóides porfiróides e noritos 
associados, que jazem na Folha SE.24 Rio Doce sob a forma de 
batólitos e stocks. Os mesmos possuem composição variando 
de granítico-tonalítica a norítica, granulação grosseira, com me
gacristais de feldspato, amiúde esverdeados, maciços ou com 
foliação cataclástica. Possuem raros encraves microgranulares 
e xenolíticos. 

Utilizar-se-á a denominação Aimorés, em vista da ocorrência 
típica de rochas charnockíticas nesta cidade, às margens do rio 
Doce, assim como nas circunvizinhanças, abrangendo grande 
parte deste município, locado na zona lindeira dos Estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo. 

A par de caracteres petrográficos e relações de campo admi
te-se no presente trabalho caráter essencialmente alóctone para 
os litótipos da suíte em apreço, assertiva esta já referida por 
vários autores. 

Ademais, deve-se acrescentar que, consoante dados radio
métricos, a presente unidade litoestratigráfica está relacionada 
ao Proterozóico Superior, talvez produto de anatexia dos litóti
pos que compõem os Complexos Juiz de Fora e Pocrane, em 
condições preferencialmente catazonais, haja vista a ocorrência 
de minerais anidros como o hiperstênio. Ressalte-se que a ocor
rência em grande escala de biotita pode indicar condições me
nos enérgicas de P e T, talvez relacionados a retrometamor
fismo, com o colapso e/ou substituição parcial do hiperstênio 
pela biotita. 

A elevada razão inicial obtida nos litótipos que compõem esta 
unidade indica vida crustal anterior, ligada ao retrabalhamento 
de material preexistente, parecendo confirmar, em parte, a as
sertiva acima configurada. 

Concorda-se com Silva Filho et alii (1974), os quais mencio
naram que dificilmente os charnockitos estariam ligados geneti
camente aos metatexitos kinzigíticos do Complexo Paraíba do 
Sul, em que pese manterem relações de contato com esta uni
dade. 

Pela aparente disposição elíptica concordante com a foliação 
regional, encraves xenolíticos, além de ocorrência restrita de 
foliação nestes litótipos, admite-se tratar-se de rochas sin a 
tarditectônicas em relação ao Ciclo Brasiliano, assertiva esta 
ratificada por dados isotópicos. 

Outro fato que chama bastante atenção é a íntima relação 
desta "unidade" com os granitóides porfiróides do Complexo 
Medina, sugerindo em parte uma relação genética entre ambas, 
cuja distinção principal poderia estar relacionada apenas ao 
nível crustal. 

Entende-se que os citados corpos que compõem esta suíte 
não fazem parte do chamado "Cinturão Granulítico Atlântico", 
de Fyfe & Leonardos Jr. (1974), e considerado como tal por 
diversos pesquisadores. Com efeito, admitem alguns que po
deriam corresponder a restos do Complexo de Jequié (Lima et 
alií, 1981 ), que se tornaram refratários aos processos de anate
xia, ocorridos no decorrer do Proterozóico. Advoga-se no pre
sente trabalho uma origem alóctone para estes corpos, com 
derivação crustal e características magmáticas. 

1.2.1.13.2- Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Aimorés mostra relações de contato com os 
Complexos Medina, Montanha, Paraíba do Sul, Pocrane e Juiz 
de Fora. 

No que tange às relações temporais com o Complexo Me
dina, admite-se que as mesmas sejam em parte coetâneas, haja 
vista os contatos gradacionais observados, datações isotópicas 

similares e estreita relação espacial entre ambos. Ademais, não 
se observou a presença de encraves desta unidade no Complexo 
Medina e reciprocamente. Ressalte-se a grande semelhança pe
trográfica entre os hiperstênio granitóides da Suíte Intrusiva 
Aimorés e os biotita granitóides porfiróides do Complexo Me
dina, cuja distinção no terreno é feita pelo parâmetro cor, ha
vendo dificuldades em afloramentos intemperizados. Por conse
guinte, advoga-se que a Suíte Intrusiva Aimorés e os granitóides 
porfiróides do Complexo Medina tenham mesma origem, porém 
em níveis crustais diferentes, isto devido à presença de minerais 
anidros e hidratados nas unidades acima citadas. 

As relações de contato com o Complexo Montanha não foram 
observadas, contudo sugere-se que sejam do tipo intrusiva em 
vista do padrão esttutural distinto, entre ambas as unidades. 

Idêntica assertiva pode ser estendida com relação aos Com
plexos Paraíba do Sul, Pocrane e Juiz de Fora, uma vez que essas 
unidades são polimetamórficas, evidenciando metamorfismo 
na fácies anfibolito, enquanto na Suíte Intrusiva Aimorés, obser
vam-se apenas efeitos de foliação cataclástica. Ademais, as re
ferenciadas unidades exibem efeitos de migmatização e fases de 
deformação não detectadas nos magmatitos da suíte em foco. 

1.2.1.13.3- Distribuição na área 

Os litótipos que compõem esta unidade expõem-se em maciços 
com dimensões batolíticas ou então sob a forma de stocks, e 
estão amplamente distribuídas na Folha SE.24 Rio Doce, mere
cendo destaque aqueles jacentes nas regiões de Barra de São 
Francisco, Padre Paraíso, ltarana, ltapina, Crispim Jackes, Belo 
Oriente e Aimorés. 

O maciço de Crispim Jackes ocorre na porção centro-sul da 
Folha SE.24-V-C cuja melhor seção dispõe-se na BR-418. Retrata
se por hiperstênio granitóide com megacristais de feldspato, 
amiúde de coloração esverdeada, com hábito retangular e even
tualmente ovóide, em média com 3 em de dimensão maior. A 
granulação é média a grosseira, em cuja matriz ocorrem quartzo, 
feldspato, biotita e hiperstênio. Diques de rocha granítica cor
tam estes litótipos, que mostram coloração rósea, granulação 
fina e compõem-se mineralogicamente de quartzo, feldspato e 
biotita. Estes diques devem estar relacionados a eventos mag
máticos posteriores, quiçá ligados geneticamente à Suíte Intru
siva Guaratinga. 

Neste maciço ocorrem raros encraves, sob formas elípticas, 
merecendo ressalto aquele situado na BR-418, no entronca
mento para Epaminondas Otoní. Trata-se de uma rocha de gra
nulação fina, melanocrática, classificada como ortopiroxênio
biotita-feldspato alcalino-plagioclásio granofels. 

Em direção a Carlos Chagas, na BR-418, nas proximidades do 
contato com os granitóides porfiróides do Complexo Medina, 
encontra-se um dique de coloração esverdeada,, granulação 
fina, que apresenta, em alguns locais, granulação mais grosseira 
com alguns megacristais pouco desenvolvidos. Constitui-se por 
biotita, hornblenda hiperstênio e feldspato, sendo sua coloração 
esverdeada devida essencialmente aos feldspatos, tanto os da 
matriz como os megacristais. Petrograficamente este litótipo foi 
classificado como hornblenda norito porfirítico. 

Ainda nos domínios da Folha SE.24-V-C têm-se boas exposi
ções desses litótipos nas regiões de Padre Paraíso, Belo Oriente 
e Pampam, sob a forma de maciços batolíticos, ou então de 
stocks, aflorante entre os povoados de Macambaia e Maranhão. 

Estruturalmente os maciços acima referidos são isotrópicos, 
exceção feita ao corpo de Belo Oriente. A granulação varia de 
média a grosseira, amiúde com megacristais de feldspato esver
deados, com hábito tabular. Mineralogicamente compõem-se 
de ortopiroxênio, biotita, quartzo, feldspato e localmente gra
nada. A coloração de uma maneira geral é esverdeada. Dos 
afloramentos estudados apenas os que se situam no corpo de 
Belo Oriente são monótonos. Nos outros, verificou-se freqüen
temente a presença de diques de rochas graníticas e/ou pegma
títicas. No que tange à ocorrência de. encraves, os mesmos são 
escassos, ocorrendo freqüentemente com formas ovóides e diâ
metros em média de 15 em. São de granulação mais fina que a 
rocha encaixante e apresentam comumente um maior teor de 
máficos. 
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O encrave da região de Padre Paraíso foi classificado petro
graficamente como biotita melagranito, enquanto o da região do 
povoado de Pampam, como feldspato potássico-granada
biotita-quartzo-plagioclásio gnaisse. 

Nas Folhas SE.24-V-D e SE.24-Y-A, os maciços estudados 
apresentam de uma maneira geral as mesmas características 
macroscópicas, sendo portanto descritos em conjunto. Na pri
meira Folha a quase totalidade dos corpos situa-se em seu qua
drante nor-nordeste encontrando-se apenas um na região su
deste. Dentre estes, têm-se os das regiões de ltanhém, vilas de 
lbirajá e Centenário, e Maçaranduba. Assomam sob a forma de 
stocks, alguns dos quais com formas elipsoidais. Na Folha 
SE.24-Y-A os maciços situam-se exclusivamente na sua porção 
oriental, merecendo destaque os das regiões de Cotaxé, vilas de 
Santo Onofre e Todos os Santos, e o da Barra de São Francisco e 
circunvizinhanças. Representam-se por hiperstênio granitóides 
porfiróides, amiúde isotrópicos, algumas vezes orientados, fato 
evidenciado pela disposição dos megacristais. A granulação 
varia de média a grossa e compõe-se mineralogicamente por 
hiperstênio, biotita, granada, quartzo e feldspato. O feldspato 
encontra-se tanto na matriz como na forma de megacristais, os 
quais emprestam à rocha uma coloração esverdeada, típica da 
presente unidade. Os encraves presentes nestes corpos foram 
observados em poucos afloramentos e são em sua maioria elíp
ticos, com diâmetro em média de 13 a 15 em. Quanto à composi
ção, os mesmos são semelhantes à rocha hospedeira, contudo 
com uma granulação mais fina e uma coloração mais escura, 
talvez devido à maior incidência de máficos. Um desses encra
ves foi classificado petrograficamente como ortopiroxênio
biotita-plagioclásio-quartzo xisto gnaissóide. 

Nas Folhas SE.24-Y-C e SE-24-Y-D, os maciços possuem certo 
alinhamento estrutural segundo a direção meridiana e apresen
tam-se comumente sob a forma de batólitos alongados segundo 
esta mesma direção. Na primeira Folha ocorrem nas regiões de 
vila Alto Rio Novo, Pancas, Aimorés, ltapína, Vila Nova, ltanhomi 
e ltarana, enquanto na segunda cartografou-se apenas um 
corpo, na região de Fundão (Fig. 1.46). 

Em que pese a feição alongada desses corpos, merece res
salva a feição circular de Aimorés, que, pelas características 
morfológicas evidenciadas nas imagens de radar, sugere uma 
estrutura do tipo astroblema. No entanto, os dados de campo 
demonstraram apenas a presença de corpos noríticos em sua 
parte central arrasada, confirmando em parte as anomalias 
magnéticas delineadas pelo mapa aeromagnético do Convênio 
Geofísica Brasii-Aiemanha.Os hiperstênios granitóides por
tiróides exibem caracteres macroscopicamente semelhantes 
aos corpos já descritos desta suíte, ressaltando-se uma maior 
incidência de veios mobilizados leucocráticos pegmatóides, 
além de diques de pegmatitos. Raros encraves foram observa
dos, assim como é bem evidente a foliação cataclástica afetando 
a grande maioria destes corpos. No que concerne aos corpos 
básicos, os mesmos ocorrem na parte interna, de topografia 
plana, da estrutura circular acima referida, aflorando sob a 
forma de lajedo, assim como blocos rolados. Mostra-se em 
grande parte encoberto por elúvios e colúvios de idade quater
nária, mas, tendo em vista as anomalias magnéticas registradas 
para esta porção, optou-se em mapeá-la como formada por 
rochas básicas, não se levando em consideração as coberturas 
recentes. 

Este corpo básico possui coloração verde-escura, granulação 
grosseira, estrutura isotrópica, sendo classificado como biotita 
leuconorito. Não se observaram relações de contato com os 
hiperstênios granitóides porfiróides, que compõem as cristas da 
estrutura, mas tendo em vista as datações isotópicas similares, 
preferiu-se incluir este litótipo na unidade em tela. 

No maciço de Fundão observa-se marcante bandeamento, de 
caráter cataclástico, de possança deci a centimétrica, constituí-
· do por bandas ricas em biotita e zonas félsicas com megacristais 
orientados, emprestando ao conjunto um aspecto gnaissóide. 
Idêntica feição foi observada localmente nos corpos de ltapina e 
ltarana. 

Advoga-se que tal bandeamento esteja ligado ao Alinha
mento Vitória-Ecoporanga, produto de reativação em tempos 
mesozóicos. 

94/GEOLOGIA 

1.2.1.13.4 - Geocronologia 

Inúmeros maciços de rochas graníticas, portadores de ortopiro
xênio, e apresentando uma textura porfiróide, expõem-se na 
porção oriental da Folha SE.24 Rio Doce, estendendo-se à Folha 
SF.24 Vitória. 

Grande quantidade de amostras foi coletada destes corpos 
para fins geocronológicos, porém a grande homogeneidade e as 
baixas relações Rb-Sr dificultaram essas determinações. 

Quatro datações foram realizadas através do método Rb-Sr 
para o corpo próximo a ltarana (Tab. 1.XVI). A distribuição des
ses dados num diagrama isocrônico (Fig. 1.47) evidenciou uma 
idade de 600 MA. para uma relação inicial de 0,708, caracterí
zando a formação dessas rochas no Ciclo Brasiliano. Observa-se 
que as relações Rb67/Sr"6 desses pontos analíticos são extrema
mente baixas(< 0,4), e indicadas na Figura 1.47 por meio de 
retângulos que retratam os erros na abscissa (Rb87/S,SS) e na or
denada (Sr"7/Sr"6) do diagrama. 

Valores similares foram anteriormente obtidos nas Folhas 
SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória, para as rochas charnockíticas de 
São Fidélis, 600 MA (R.I. = 0,710), e Ubatuba, 550 MA (R.I. = 
0,710). 

As razões iniciais mencionadas são relativamente elevadas, 
indicando que o material originou-se provavelmente por anate
xia a partir de rochas do embasamento do cinturão. 

Adicionalmente foi realizada uma determinação K-Ar, numa 
biotita do no rito (VV-JM-58.A), associado à estrutura circular de 
Aimorés. A idade obtida foi de 509 MA (Tab. 1.VIII), caracteri
zando atividade ígnea cujo resfriamento final, abaixo de tem
peraturas da ordem de 250°C, se deu nesta época. 

1.2.1.13.5- Petrografia 

A) Biotita ortopiroxênio granitóides 

Correspondem a rochas que denotam, macroscopicamente, 
uma coloração verde-acinzentada, granulação grossa e estru
tura maciça, sendo estas características observadas na maioria 
das amostras estudadas, colocando as referidas litologias como 
uma das mais uniformes, dentre as tantas que ocorrem na Folha 
SE.24 Rio Doce. 

Em termos texturais, verificam-se comumente tipos porfirói
des e granulares-xenomórficos que parecem sobrevir num 
mesmo afloramento, conforme é também verificado em biotita 
granitos porfiróides do Complexo Medina, sendo bem exempli
ficado no maciço que aflora na BR-418 entre as cidades de Teó
filo Otoni e Nanuque. 

Os tipos porfiróides são muito semelhantes a estes litótipos 
da unidade acima mencionada, observando-se nas lâminas um 
único megacristal de K-feldspato, colocado ou justaposto a uma 
matriz granular-alotriomórfica média. 

Os megacristais mostram-se ligeiramente pertíticos e estão 
maclados por interpenetração, exibindo ainda inclusões de pla
gioclásio e outros minerais. Têm em geral comprimento su
perior a 1 em e suas margens são algo irregulares, embora 
mantenham um contorno retilíneo - estas características são 
bem marcantes na amostra 1132/159. Quanto à matriz, tem em 
plagioclásio, quartzo e K-feldspato os seus principais constituin
tes mineralógicos, além de ferromagnesianos dispostos entre 
estes minerais. 

A presença de cristais arredondados de feldspato e de macias 
secundárias são algumas das feições texturais cataclásticas evi
denciadas em muitos exemplares, ocasião em que se observa, 
como na amostra 1059/187, uma sutil orientação dimensional da 
biotita. Ocorre ainda em várias lâminas quartzo "informe" on
dulante que aparenta corroer os outros minerais e que certa
mente cristalizou-se após a principal fase de formação dessas 
rochas. Mais raramente, visualizam-se amostras com texturas 
granulares-hipidiomórficas locais, atestando uma fase magmá-
1ica na evolução das mesmas. 

A classificação petrográfica dessas rochas é dificultada pela 
exagerada granulação por elas exibidas, sendo entretanto ad
missível a ocorrência de composições tonalíticas e graníticas 
com a matriz dos tipos porfiróides revelando tão-somente estas 
últimas. 



Fig. 1.46- Reg1ao de ltarana. Batólito de Praça Oito (centro) da Suíte Intrusiva Aimorés disposto discordantemente nos metamorfitos do Complexo Paraíba do Sul (pepsk). Folha 
SE.24-Y-C. 

Os principais minerais são plagioclásio, quartzo e K
feldspato, sendo que apenas o primeiro é patenteado em todas 
as lâminas estudadas. Como acessórios varietais aparecem 
ortopiroxênio- constituinte diagnóstico da unidade-, biotita e 
hornblenda, os quais constituem 10 a 20% do volume de cada 
amostra. Ocorre ainda em menor proporção, granada, apatita, 
opacos etc. 

O plagioclásio é retratado sob formas, tamanhos e texturas 
internas bastantes diversificadas, podendo-se particularizar 
pelo menos dois tipos: 

Um, mais freqüente, que transmite, dentre outras caracterís
ticas, formato tabular de até 5 mm de comprimento, geminados 
Albita-Carlsbad e, às vezes, plagioclásios menores englobados. 
Os cristais podem ostentar kinkse texturas antipertíticas, com os 
hóspedes, de caracteres homogêneos, retangulares e não gemi
nados, distribuídos nas margens ou no seu interior, registrando
se um ângulo 2V = 30° na amostra 1059/187. Uma composição 
An40 foi obtida de um cristal deste tipo. 

O outro mostra cristais geminados la melares (albita ou peri
clina) e anédricos, ocorrendo ainda formas euédricas retangula
res, assinalando-se na amostra 1059/186 um teor An35 através do 
método de Michei-Lévy. 

O quartzo assoma tanto em massas, constituindo a matriz 
dos tipos porfiróides, como em cristais anédricos, claramente 
tardios. Acusa também forma globular inclusa na mesopertita, 
menos freqüente a "reticulada" e, mais raramente, sob a 
aparência de orla entre biotita e opaco ou ortopiroxênio (amos
tra 1076/1019 por exemplo). Este mineral revela ainda proprieda
des ópticas típicas. 

A principal disposição dos K-feldspatos se dá como mega
cristais; no entanto, em algumas amostras, apresentam-se ané
dricos e visivelmente intersticiais, quando então carecem de 
macias e expressam um ângulo 2V pequeno (amostra 1026/ 
85.A). Os termos expostos na matriz dos tipos porfiróides não 
exibem inclusões nem texturas pertíticas. Nota-se ainda ocor
rências deste mineral nos plagioclásios antipertíticos. 
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TABELA 1.XVI 
Sufte Intrusiva Aimorés. Determinações Rb-Sr, R.T., para os hiperstênios granitóides das proximidades de ltarana 

N.0 de N.Ode N.0 de 
ordem laborat. campo 

52 5854 W-Ml-OS 175.1 
52 5855 W-Ml-OS 175.2 
52 5856 W-Ml-OS 175.6 
52 5858 W-Ml-OS 175.9 

• lsócrona com t = 600 MA (R.I. = 0,7082) 
N.T.- Neste Trabalho 

"' "' cn 
........ ... .. 

0,7160 (/) 

0,7140 

0,7120 

Rocha 

Hiper. gra. 

.. .. 

Rb Sr Rb87iS,.SS Srl!7iS,.SS Idade Ref. (ppml (ppm) (MA) 

82,7 591,9 G.40 0,71!6 -* N.T. 
41,9 514,3 0,24 0,7098 -· N.T. 
54.9 545,4 0,29 0,7106 -· N.T . 
47,6 552,6 0,23 0,7096 -· N.T . 

' --------------------,Jrl'·~,-----------------·-0,7100 l _______________________ -;-~· •í75.a 175.6 
175.9 

0,706 
600MA 

IH 0,7082 
0,7040 Allb 1,42 • 1Õ 11onos-1 

MSWD = 0,5 
0,7020 

0,7000L-------------------T-------------------T-------------------.-------------------.--------=~~~----_. 
O 0,1 0,2 0,3 0,4 Rb87

/Sr 86 

Fig. 1.47- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o hiperstênio granito próximo a Jtarana (Sulte intrusiva Aimorés). 

Algumas considerações inerentes a estes K-feldspatos mere
cem citação, tais corno: as inclusões, quando observadas, trans
gridem, por vezes, o traço de união dos dois indivíduos macia
dos Carlsbad, sendo que na amostra 1132/159 aparece cristal 
subédrico de ortopiroxênio preenchendo essa condição; a exis
tência de geminado em tartana é visualizada apenas em alguns 
cristais da amostra 1076/1008; em geral, as texturas pertíticas 
são discretas, podendo dispor-se em faixas, com os hóspedes 
exibindo ou não macias albita ou periclina; o mineral às vezes 
aparenta certa homogeneidade através da objetiva X 40, ou 
demonstra aspecto rnesopertítico com hóspedes na forma de 
"filme". Essas rnesopertitas poderiam indicar urna temperatura 
de "desrnisturação" acima de 600°C (Subrarnanian, 1959). 

A ocorrência de ortopiroxênio se dá, geralmente, sob formas 
anédricas com tamanho de até 3,0 rnrn. Encontra-se quase sem
pre associado a outros minerais ferrornagnesianos corno biotita, 
alguns opacos"étc., cujos contatos diretos com os primeiros são 
variáveis, inclusive retos, embora em alguns exemplares tenha
se urna idéia de substituiÇão por biotita mais quartzo. Em alguns 
cristais verificarn.:se <lentre outras inclusões as de plagioclásio 
subédrico e de zircão euédri{;:O em contato com biotita. Esboçam 
ainda fraco a moderado pleocroísrno com u' esverdeado e 'Y' 
neutro, observando-se também cristais com 2Vu entre 70 a 80° e 
algumas ocorrências de extinção reta. Em termos cornposicio
nais parecem predominar nesses ortopiroxênios tipos bronzí
ticos. 

Equivalendo-se volurnetricarnente ao ortopiroxênio, em al
gumas arnostr_as, a biotita ocorre em palhetas bem cristalizadas, 
freqüentemente associada a opacos e piroxênio, podendo in
cluir ambos os minerais. Exibe propriedades comuns, pos
suindo pleocroísrno pardo-claro a amarelado. 
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Os demais constituintes destas rochas referem-se a: horn
blenda de coloração verde-oliva a parda; cristais euédricos de 
granada vermelha, perfeitamente isotrópicos, podendo mostrar 
contatos retos com ortopiroxênio, o que elimina a hipótese de 
provirem da transformação deste; além de outros minerais 
corno opacos, apatita etc. 

Em alguns maciços das rochas em epígrafe, encontram-se 
encraves descritos no campo ora corno supostamente rnicrogra
nulares e ora ditos xenolíticos. Tendo em vista as conotações 
genéticas que impõem o estudo petrográfico de relações exis
tentes entre os primeiros e encaixantes, registram-se adiante 
algumas feições aí anotadas. 

Amostras de possíveis encraves rnicrogranulares coletadas 
nas cercanias da cidade de Epaminondas Otoni (Folha SE.24-V
C), ao contrário de texturas rnagrnãticas corno era óbvio esperar, 
revelam feições que mais se assemelham a granoblásticas, 
corno por exemplo pontos triplos envolvendo cristais de plagio
clásio na amostra 1132/159. Apresentam composição básica, 
constituindo-se de plagioclásio, biotita, feldspato alcalino e or
topiroxênio, onde o primeiro representa mais de 50% do volume 
total. 

Didier (1973), fundamentado em exemplos da literatura, cita 
em várias oportunidades a existência de encraves de rocha íg
nea destituídos de te'!tura granoblástica, em especial aqueles de 
constituição básica. E portanto difícil admitir os tipos em ques
tão corno rnicrogranular recristalizado, ainda que postergando a 
composição algo incomum destas litologias, sendo mais fácil 
alvitrar que os mesmos correspondarn a rochas encaixantes ou 
regionais da área em pauta, as quais teriam sido capturadas pelo 
maciço antes do emplacement final. 



Outros exemplos de encraves provêm do maciço situado nas 
proximidades de Padre Paraíso, tratando-se numa das amostras 
estudadas (1132/174) de melagranito que possui biotita e horn
blenda pardacenta como minerais ferromagnesianos. A textura 
é granular alotriomórfica a porfiróide, sendo improvável a exis·
tência de características de encrave microgranular, a começar 
pela granulação média denotada. 

Pelo que foi exposto e considerando a reduzida amostragem 
disponível, nada se pode concluir a respeito das relações dos 
encraves que ocorrem associados aos biotita-ortopiroxênio gra
nitóides, bem como o significado na evolução das citadas ro
chas. 

8) Rochas noríticas 

Ao lado dos termos graníticos porfiróides que constituem os 
litótipos mais importantes da Suíte Intrusiva Aimorés, ocorrem 
rochas noríticas de características petrográficas similares aos 
referidos tipos e que foram amostrádas em pontos esparsos da 
Folha SE.24 Rio Doce, tendo sido estudadas duas amostras de 
referências 1026/92.A e 1104/58.A. 

A primeira apresenta relações de contato intrusivas (dique). 
correspondendo a um hornblenda norito porfirítico que exibe 
dois ou três fenocristais de plagioclásio, imersos numa matriz 
granular fina de composição QAP gabróica, sendo as caracterís
ticas de campo e texturais indicativas de geração magmática. 

A outra amostra, coletada no interior da "Estrutura Circular 
de Aimorés", é de rocha classificada como biotita leuco (?) ga
bronorito, de textura granular média a grossa, contendo cristais 
de plagioclásio tabulares maclados Albita-Carlsbad que podem 
mostrar zoneamento. Uma origem magmática é também acolhi
da para estas rochas, levando-se em conta tão-somente os as
pectos texturais, já que as relações de campo não foram devida
mente prefinidas. 

Essas rochas, com índice de cor entre 20 e 30%, tem em 
plagioclásio, ortopiroxênio e biotita, além de clinopiroxênio e 
hornblenda nas amostras 11 04/58.A e 1 026/92.A, respectiva
mente, os seus minerais mais proeminentes, ocorrendo ainda 
como acessórios menores quartzo, micropertitas intersticiais, 
opacos e apatita. 

A presença de plagioclásio é verificada comumente em cris
tais geminados Albita-Carlsbad, sendo que na amostra de no rito 
porfirítico este grupamento se dá tanto nos fenocristais como na 
matriz. Podem apresentar, dentre outras peculiaridades, textura 
schiller e ligeira deformação. Uma composição An40 foi encon
trada em cristais matriciais, utilizando-se do método Michei
Lévy, e um teor An4 5 obteve-se de cristal maclado Albita
Carlsbad da amostra de leuco (?) gabronorito. 

O ortopiroxênio além de ocorrer na amostra 1 026/92.A mos
trando um fraco pleocroísmo, assoma também no leuco (?) ga
bronorito com pleocroísmo verde a rosa e 2Vo. = 60°, tratando-se 
provavelmente de hiperstênio que pode estar envolvido por 
clin,opiroxênio de cor verde-pálido ou pela biotita. 

E evidente que a classificação dessas rochas como norito 
deve-se à ocorrência de ortopiroxênio e a procedimento idêntico 
encetado na literatura para rochas noríticas e leuconoríticas que 
são encontradas em terrenos charnockíticos, embora associa
das a anortositos, o que não se verifica no presente caso(Strec
keisen, 1975). 

1.2.1.13.6 - Petrogênese e petroquímica 

Amostras frescas e representativas dos tipos graníticos porfirói
des foram analisadas nesse trabalho quanto aos elementos mai
ores, menores e alguns traços, estando os valores expostos na 
Tabela 1.XVII, juntamente com as composições normativas cal
culadas de acordo com Hutchison, 1975. Visando a um melhor 
entendimento da constituição dessas rochas e confrontando 
tanto mutuamente quanto com dados da literatura, as normas 
foram plotadas em diagramas OAP (Fig. 1.48). Nesta mesma 
figura estão os plotes das rochas dos maciços de Aimorés, lta
pina, ltaguaçu e ltanhomi, com dados obtidos de Pinheiro, 
Biondi e Pinheiro (1978), cujas relações de campo sugerem, pelo 
menos para os termos ácidos, uma filiação com a unidade ora 

em estudo. Observa-se ainda grande variabilidade nas composi
ções das rochas, inclusive no interior de um mesmo maciço 
(amostras 1059/183 e 1 059/187), indo desde graníticas até quart
zo-sieníticas, ou limites entre graníticas e quartzo-monzoníticas 
(amostras do presente trabalho). Do mesmo modo, é grande a 
variação das rochas dos maciços acima referidos, chegando a 
incluir até componentes gabróicos. 

O comportamento dos elementos maiores encontra-se ex
posto na forma de diagrama tipo Harker, 1909 apud Cox, Bell e 
Pankhurst (1981) (Fig. 1.49), ao lado de outros dados da litera
tura. Como muitas vezes ocorre nesses tipos de diagramas, 
notam-se correlações quer negativas, quer positivas entre os 
diversos óxidos e a sílica tomada como índice de variação, cujo 
significado no aspecto petrogenético pode ser ambíguo, con
forme foi mencionado, algumas vezes, para o Complexo Me
dina. 

As amostras coletadas pelo RADAMBRASIL, bem como as 
dos maciços referidos anteriormente que integram o denomi
nado "Cinturão Granulítico Atlãntico", parecem seguir um trend 
calcoalcalino ao invés de toleítico, como ocorre com as rochas 
çharnockíticas da área-tipo que se situa perto de Madras, na 
lndia (diagrama AFM, Fig. 1.50). Petrograficamente, é patente a 
similaridade entre as rochas graníticas porfiróides da Suíte In
trusiva Aimorés com a denominada Suíte Charnockítica das ime
diações de Madras no sentido de Subramanian (1959). que ree
xaminou as rochas na citada área. Na concepção deste autor, a 
Suíte Charnockítica incluiria termos graníticos, enderbíticos, 
quartzo-sieníticos e alasquíticos, ficando entretanto excluídas 
as rochas básicas, em contradição ao conceito de outros pesqui
sadores que as colocam como integrantes desta suíte. 

Os dados químicos suportam a idéia de que o aparecimento 
de ortopiroxênio em rochas graníticas esteja controlado pela 
razão Fe2+/Fe2 + + Mg da composição global das rochas. De 
Waard ( 1969) apud Stephenson & Hensel ( 1978) sugeriu que os 
faialita-granitóides são termos equivalentes dos charnockitos, 
mas com razão Fe2+/Fe2+ + Mg alta, a partir do estudo desiste
mas experimentais que possuem o quociente acima elevado 
onde faialita +quartzo cristalizariam em lugar de ferrossilita em 
condições de pressões baixas a moderadas. Sendo assim, foram 
compilados os dados de Stephenson & Hénsel (op. cit.). obser
vando-se que as razões Fe2+/Fe2+ + Mg nos faialita granitóides 
variam de 0,76 a 0,98 tendo por média 0,85, enquanto que para 
os ortopiroxênios granitóides a variação seria de 0.44 a 0,83, 
com a maioria dos exemplos situando-se abaixo de 0.75, numa 
média de 0,67. 

Os valores aqui obtidos para a Suíte Intrusiva Aimorés, bem 
como aqueles reportados por Pinheiro, Biondi e Pinheiro (op. 
cit.). fornecem razões Fe2+/Fe2+ + Mg entre 0,26 e 0,8, estando 
portanto perfeitamente concordantes com os referidos dados da 
literatura. 

Geneticamente atribuídos a processos metamórficos ou 
magmáticos nos trabalhos mais antigos, parece existir atual
mente um certo consenso em considerar os ortopiroxênios gra
nitóides como gerados na maioria dos casos por magmatismo 
(Windley, 1978; Stephenson & Hensel, op. cit.; Jackson, 1979 e 
Martignole, 1979). Rochas relacionadas à Suíte Intrusiva Ai
morés foram interpretadas como de origem magmática, subse
qüentemente metamorfizadas, à semelhança do explanado 
por Guimarães (1956) quando estudou os charnockitos do Es
tado do Espírito Santo, segundo o qual teriam sido gabronoritos 
submetidos a ulterior metamorfismo. Ainda Guimarães (1961) 
apud Fontes et ali i (1978) pondera que os charnockitos da Faixa 
Paraíba-Desengano são de origem basáltica e englobariam 
variedades noríticas, gabróicas, dioríticas e granodioríticas, 
aléru de diferenciados plagioclásios graníticos. Segundo Fontes 
et alii (op. cit.) os charnockitos de granulação fina, citados no 
Projeto Paraíba do Sul, teriam revelado distribuição geoquímica 
dos elementos menores e traços, congruentes com rochas íg
neas básicas. Em relação aos termos porfiroblásticos que equi
valem aos tipos porfiróides deste relatório, os mesmos autores 
argumentam um metassomatismo mais intenso por eles osten
tado. Outrossim, atribuíram a quase totalidade da biotita como 
oriunda de piroxênio e anfibólio magmáticos, concluindo, en
tão, pela origem ortometamórfica dessas rochas charnockíticas. 
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TABELA !.XVII 
Sultes Intrusivas Aimorés, Urucum e Guaratinga. Análises químicas e composições normativas 

Amostra 1026 1059 1059 1059 
n.o 85.A(A) 183{A) 187{A) 199(A) 

Si02 65,70 63,30 68,30 62,40 
Ti02 0,50 1,09 0,84 1,00 

# AI203 15,68 14,93 13,60 15.41 
o Fe,Oa 1,12 1,81 2,01 2.43 .. 
"' FeO 3,39 4,34 2,16 3,94 ~ 
.!!! MnO < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 
"' Q. MgO 1,37 1,19 0,75 1,25 ·;:; 
c: CaO 4,25 3,95 2,53 3,61 
·~ .. Na20 3,87 4,28 3.50 4,01 
o K,O 2,60 2,79 4,75 3.17 'tJ ·x 

-o P20s <0,10 0,39 0,29 0,41 
P.F. 0,49 0,25 0,80 0,69 

Total 98,97 98,32 99,53 98,32 

Q 21,11 17,51 24,54 17,30 
(Õ c 0,00 0,00 0,00 0,00 

ª OR 15,56 16,78 28,38 19,15 
c: AB 33,17 36,86 29,94 34,69 g 
:2 1\N 17,96 13,52 7,45 15,01 s MGOI 1,04 1,32 1,80 0,22 
:X: 

FEDI 1,23 1,88 0,90 ci> 0,23 ., 
MT 1,67 2,72 3.00 3,67 ., 

~ EN 2.97 2.40 1.05 3,07 
ü FS 4,04 3,91 0,60 3,68 

IL 0,96 2,10 1,61 1,94 ~ 
z HM 0,00 0,00 0,00 o.oo 

AP 0,23 0,94 0,69 0,99 

B 16 18 20 30 

Ba 500 1400 1160 2080 

Be <2 <2 <2 <2 
Cm 23 6 <5 47 

Cu <5 17 7 25 E 
Q. F 600 1150 1250 1450 
~ ., La 36 35 34 280 
o 

Li <50 <50 <50 v- <50 

~ Mo <5 <5 <5 <5 
s Nb < 20 < 20 <20 < 20 c 

"' Ni 6 8 <5 8 E ., 
Pb <10 14 < 10 14 lii 
Rb 118 170 206 121 

Sn <5 <5 <5 <5 

Sr <50 140 <50 250 
Zn <200 < 200 < 200 < 200 

Zr 206 540 550 940 

A- Suíte Intrusiva Aimorés; U- Suíte Intrusiva Urucum e G- Suíte Intrusiva Guaratinga 

Os dados isotópicos obtidos no presente trabalho (isócrona 
verdadeira com R.l. de 0,708) são sugestivos de que os corpos 
graníticos porfiróides foram gerados por palingênese de rochas 
do embasamento dos terrenos em estudo. Mesmo perscrutando 
unicamente as informações petrográficas dos termos graníticos 
porfiróides, é possível aceitar uma origem magmática para estas 
litologias, apesar das constantes indicações que denunciam ca
taclase e modificações tardias, a exemplo da introdução de 
quartzo em algumas rochas. Este ia-se tal assertiva na ocorrência 
generalizada de cristais de plagioclásio maclados Albita
Carlsbad que, ademais, exibem forma tabular e feições mais 
compatíveis de cristalização magmática do que metamórfica 
(Spry, 1969). Observam-se, inclusive em algumas amostras, 
quartzo iritersticial a cristais subédricos de plagioclásio, corro
borando a hipótese de origem magmática aqui enunciada. Por 
outro lado, embora reconhecendo que ocorreram transforma
ções texturais nas rochas em consideração, os conhecimentos 
ora auferidos permitem discordar dos autores que aventaram a 
ocorrência de várias fases de metamorfismo impostas a essas 
rochas (Guimarães, 1956), ou cristalização dos feldspatos alcali
nos por metassomatismo numa fase pós-cataclássica (Fontes et 
alii, op. cit.l. 
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1104 1132 162 1185 
45(AI 159(A) 167(G) 82.2(U) 

60,40 61,40 63,40 73,80 
1,03 1,03 1,02 0,26 

15,90 15,05 14,83 14,00 
2,20 1,28 1,33 1,05 
4,02 4,32 3,64 0,25 

< 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
1,16 1,12 1,18 0,35 
4,12 3,11 2,78 1,50 
4,18 3,71 3,67 4,18 
4,12 5,23 4,73 3,85 
0,41 0,37 0,67 0,11 
0,22 0,62 0,70 0,62 

97,76 97,24 97,95 99,97 

10,48 11,32 16,71 31.49 
0,00 0,00 0,22 0,49 

24,91 31,93 28,69 22,86 
36,19 32,44 31,87 35,55 
12,74 9,26 9.66 6,76 
2,05 1,32 0,00 0,00 
2,49 2,21 0,00 0,00 

3,32 1,95 2,01 0,38 
2,00 2,26 3.01 0,87 

2,78 4,34 4,17 0,00 
2,00 2,02 1,98 0,49 

0,00 o.oo 0,00 0,81 
0,99 0,90 0,62 0,26 

18 14 ui < 10 

2840 2080 3300 840 

<2 <2 <2 <2 

<5 <5 23 <5 

12 <5 20 <5 
1100 1025 2175 350 

44 < 30 200 < 30 

<50 <50 <50 <50 

<5 <5 <5 <5 
< 20 < 20 < 20 < 20 

<5 8 <5 <5 
10 <10 14 32 

100 159 188 161 

<5 <5 <5 <5 

660 160 1040 124 

<200 < 200 < 200 < 200 
760 700 680 94 

Argumento independente que evidenciaria uma origem mag
mática para as rochas charnockíticas do "Cinturão Granulítico 
Atlântico" de Fife & Leonardos Jr. (1974), é fornecido pelas corre
lações encontradas entre Ti02 e MgO versus o Fe total (expresso 
como Fe20 3 ), visualizadas nas Figuras 1.51 e 1.52. Foram aí 
plotados os resultados analíticos obtidos atravé do RADAMBRA
SIL e os dados dos maciços, reportados por Pinheiro, Biondi e 
Pinheiro (op. cit.), verificando-se uma regular correlação positiva 
entre ambos que, a princípio, poderia estar relacionada a algum 
tipo de processo magmático consentâneo aos termos em es
tudo. 

Aparentemente, a maior parte das evidências disponíveis 
sugere que os granitos porfiróides da Suíte Intrusiva Aimorés 
originariam-se de líquidos provenientes da fusão parcial no Ci
clo Brasiliano, modificados superficial a profundamente por 
eventos termodinâmicos (transformações subsólidas) ainda no 
mencionado ciclo. Essas litologías teriam evoluído a partir da 
anatexia de rochas de alto grau do embasamento da Folha SE.24 
Rio Doce, tendo como causa provável a ascensão de magmas 
básicos do manto, que seriam hoje representados por rochas 
noríticas, também incluídas na unidade em pauta, muito em
bora, em termos petrogenéticos, poderiam isentar-se de qual-
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o 1'Su(te
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Intrusiva Aimorés 

o Maciços de Aimorés, ltaguaçu, ltapina e ltanhOmi 
( Pinheiro; Biondi; Pinheiro, 1978 ) 

Fig. 1.48- Diagrama OAP (Streckeisen, 19751 para as rochas da Suite Intrusiva 
Aimorés. Dados dos maciços de Aimorés, ltaguaçu, ltapina e "ltanhomi, segundo 

Pinheiro, 8iondi e Pinheiro (1978). 

quer relação direta com os tipos graníticos. Ficam em aberto as 
condições de pressão e temperatura que teriam atuado nas ro
chas do embasamento e permitindo a geração dos já referidos 
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1.2.1.14- Suíte Intrusiva Urucum 

1.2.1.14.1- Generalidades 

O termo Granito Urucum foi utilizado por Barbosa et ali i (1964) 
para designar um tipo de granito exposto na região do Médio Rio 
Doce, destacando aqueles da serra dÔ Urucum e da região do 
córrego Palmeirinha. Trata-se de granito grosseiro, gnaissóide, 
com a foliação devida à orientação das micas e pelo arranjo dos 
porfiroblastos de feldspato. A matriz é constituída por quartzo, 
oligoc\ásio, biotita e muscovita. O porfiroblasto mais comum é a 
microclina, e menos freqüentemente o o\igoclásio. São orienta
dos, retangulares, com tamanho médio de 3 em, podendo che
gar até 10 em. A matriz possui granulação em torno de 2 mm e é, 
às vezes, foliada. Localmente a predominância dos porfiroblas
tos é tão grande que praticamente inexiste matriz. 

O granito da serra do Urucum foi descrito por Moura, Fanton 
e Arioli (1978) como uma rocha leucocrática a mesocrática, ró
sea esbranquiçada a cinza-claro, porfirítica de matriz fina, na 
qual os fenocristais de oligoclásio e microclínio representam 
30% a 80% do volume. Os cristais euédricos de feldspato distri
buem-se segundo estruturas de fluxo. 

Barbosa et a/ii (op. cit.) individualizaram na mesma região um 
tipo de granitóide denominado de Granodiorito Palmital, cuja 
princrpal área de ocorrência situa-se na margem esquerda do rio 
Doce a leste e sudeste da Galiléia. Nesta área este litótipo é de 
granulação média e constituído por quartzo, feldspato, biotita e 
muscovita. A granada está quase sempre presente, em cristais 
milimétricos. Algumas vezes a biotita tende a envolver os agru
pamentos quartzo-feldspáticos, conferindo estrutura gnaissói
de. Nestes casos é comum o aparecimento de porfiroblastos 
retangulares de feldspato que atingem até 3 em de compri
mento, com estrutura subfluidal mas sempre subordinados em 
relação à matriz. 
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Fig. 1.49- Diagrama de variação (Harker, 1909) para as rochas da Suite Intrusiva 
Aimorés. Dados dos maciços de Aimorés, ltaguaçu, ltapina e ltanhomi, segundo 

Pinheiro, Biondi e Pinheiro (1978). 

Fontes et alii (1978) incluíram o Granodiorito Palmital e o 
Granito Urucum de Barbosa et ali i (op. cit.) no Complexo Grani
tóide, pertencente à Associação Barbacena-Paraíba do Sul de 
idade pré-cambriana. Por outro lado, Silva et alii (1978) englo
baram os plutonitos acima do Pré-Cambriano Superior, denomi
nando-os informalmente de "Granitos Intrusivos". 

Propõe-se aqui a denominação de Suíte Intrusiva Urucum, no 
sentido de Sohl (1977). para compor as rochas granitóides origi
nalmente denominadas de Granito Urucum e Granodiorito Pai-
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Fig. 1.51 - Diagrama ferro total (como Fe20 3 ) versus Ti02 para as rochas da Suíte 
Intrusiva Aimorés. Dados dos maciços de Aimorés, ltaguaçu, ltapina e ltanhomi, 

segundo Pinheiro, Biondi e Pinheiro (1978). 
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segundo Pinheiro, Biondi e Pinheiro (1978), 

mital por Barbosa et alii (op. cit.) e pegmatitos filiados. A reunião 
destas duas unidades justifica-se na escala de trabalho adotada, 
devido aos contatos transicionais entre ambas e pelas seme
lhanças nas características petrográficas e relações de contato 
com as demais litologias. Enquadra-se também nesta suíte um 
pequeno corpo situado entre Penha do Norte e a serra do Uru
cum que foi individualizado por Barbosa et alii (op. cit.) sob a 
denominação de Granodiorito João Coelho, tendo em vista seus 
caracteres semelhantes com a unidade aqui proposta . 

Deste modo, a referida unidade aqui definida compõe-se de 
granitos a duas micas e secundariamente granodioritos, mesa a 
leucocráticos, de granulação média a grosseira, e textura ineqüi
granular, amiúde porfiróide, podendo mostrar estrutura de flu
xo. Incluem-se também corpos de granodioritos de granulação 
grosseira a localmente porfiróides, os quais podem exibir estru
turas de fluxo. 

1.2.1.14.2- Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Urucum apresenta sempre relações de contato 
intrusivos com as unidades que lhe são confinantes. De acordo 
com dados radiométricos e relações de contato, interpreta-se 
que esta unidade seja tardi a pós-tectônica em relação ao meta
morfismo principal do Ciclo Brasiliano, que afetou esta região no 
Proterozóico Superior, ratificado pelo fato de ser mais nova que 
a Suíte Intrusiva Galiléia e os metassedimentos dos Grupos São 
Tomé e Crenaque. 

Deste modo, posicionou-se esta unidade no Cambriano, con
forme datações radiométricas, mas em vista das informações 
obtidas no terreno, admite-se que sua formação esteja relacio
nada ao Proterozóico Superior. 

Advoga-se um posicionamento epi a mesozonal para estes 
plutonitos, a expensas de anatexia das porções basais dos Gru
pos São Tomé e Crenaque, como também em parte dos litótipos 
que compõem o Complexo Pocrane. 



1.2.1.14.3- Distribuição na área 

As litologias da Suíte Intrusiva Urucum estão jacentes a leste e 
sudeste de Galiléia, onde formam vários maciços separados pelos 
xistos do Grupo São Tomé. Os mais típicos são os formadores 
das serras do Urucum e Sacrifício, e aqueles da região do córre
go Palmeirinha. Litologicamente são representados por leuco
granito ou granodiorito porfiróide a duas micas, foliados. Os 
megacristais de feldspato de 1 a 3 em de comprimento, em 
média, estão orientados segundo a foliação, embora um número 
considerável apresente-se oblíquo ou até transversal em relação 
à mesma. Megacristais arqueados foram também observados e, 
localmente, as deflexões na orientação sugerem estruturas de 
fluxo. A matriz é de modo geral predominante sobre os mega
cristais e constituída por quartzo, feldspato, biotita e muscovita. 
Ocasionalmente a foliação é bem desenvolvida. Megacristais ou 
agregados quartzo-feldspáticos podem atingir até 10 em de 
comprimento, envolvidos por filmes de micas e nestes casos a 
matriz torna-se subordinada. 

Os encraves surmicaceous e "restites" verificados nos aflo
ramentos desta unidade sugerem uma origem anatética para 
seus litótipos. Nos locais em que se observou as relações destes 
granitóides com os xistos encaixantes do Grupo São Tomé, os 
mesmos eram sempre discordantes. 

Nas proximidades de Galiléia, na rodovia que a interliga com 
a serra do Urucum, observou-se a presença de xistos do Grupo 
São Tomé sob a forma de encraves nos plutonitos da unidade 
em foco. Em vários deles, os xistos evidenciam uma fase de 
deformação a mais, em vista da presença de dobras intrafoliais 
com flancos disruptos. Por outro lado, nas exposições observa
das nas serras do Urucum e Sacrifício, delineia-se a presença de 
megaencraves de xistos do Grupo São Tomé nestes plutonitos 
(Fig. 1.53). 

Nas proximidades de Penha do Norte, observaram-se conta
tos intrusivos francamente discordantes nos referidos xistos do 
Grupo São Tomé (Fig. 1.54). 

Na rodovia que liga Conselheiro Pena a Penha do Norte, 
mapeou-se um pequeno corpo desta unidade, com apófises dis
cordantes nos metassedimentos do Grupo São Tomé. 

Segundo Barbosa et alii (op. cit.) as relações de contato entre 
o Granito Urucum e o Granodiorito Palmital são transicionais. A 
passagel)1 gradual de um para o outro ocorre nas cabeceiras do 
córrego Agua Limpa, mediante o enriquecimento de porfiroblas
tos que vão se tornando orientados e passam a predominar 
sobre a matriz. No entanto, no córrego Rochedo, blocos angulo
sos do Granodiorito Palmital são envolvidos pelo Granito 
Urucum. 

No que tange ao Grupo Crenaque, nas proximidades da ci
dade homônima ocorrem granitos a duas micas cortando os 
quartzitos do referido grupo. 

A esta unidade associam-se pegmatitos, produtores de mica 
e berilo. Segundo Barbosa et alii (op. cit.) os minerais predomi-

Fig. 1.53- Região da serra do Sacrifício. Stocks da Suíte Intrusiva Urucum (E.-yu) 
inseridos nos metassedimentos do Grupo São Tomé (P<SI). Folha SE.24·Y·C. 

Fig. 1.54- Região da serra do Urucum. Relações espaciais entre as Suítes Intrusi
vas Galiléia (p.-yg) e Urucum (qu), e o Grupo São Tomé (pest). Folha SE.24-Y-A. 

nantes dos pegmatitos são quartzo, feldspato, subordinada
mente muscovita e freqüentemente berilo. Ocasionalmente são 
encontrados turmalina, kunzita, ambligonita, columbita
tantalita e água-marinha. 

1.2.1.14.4- Geocronologia 

As análises realizadas por fluorescência de raios X nestas rochas 
graníticas revelaram teores elevados em Rb, e relativamente 
baixos em Sr. Além deste aspecto, a grande homogeneidade em 
termos de relações Rb-Sr dificultou uma seleção de amostras 
que permitisse uma boa distribuição num diagrama isocrônico. 
Foram efetuadas três determinações Rb-Sr para o corpo graní
tico localizado nas proximidades de Conselheiro Pena (Tab. 
1.XVIII). Num diagrama isocrônico (Fig. 1.55), observa-se que 
esses pontos analíticos possuem elevadas relações Rb87/Sr86 

(> 1 0), o que não permitiu um bom controle da relação inicial 
(Sr"7/Sr"6 li. 

O alinhamento dessas amostras revelou uma idade de 503 
MA, para uma relação inicial de 0,7263, caracterizando a forma
ção dessas rochas numa fase pós-tectônica brasiliana, já no 
período Cambriano. 

A razão inicial obtida para esse corpo granítico é elevada, 
indicando que esse material originou-se por refusão de rochas 
com vida crustal anterior. 

1.2.1.14.5- Petrografia 

A) Granitos e granodioritos gnaisses com biotita e muscovita 

As observações de campo, efetuadas em quase uma dezena de 
afloramentos de litótipos desta unidade, revelaram termos por
tiróides e leucocráticos com turmalina, mostrando gradações 
entre ambos. Os tipos porfiróides são caracterizados pela ocor
rência de megacristais de coloração cinza, com estiramentos 
imputados a catac!ase (não confirmado ao microscópio) e por 
apresentar uma regular foliação. 

Estas rochas demonstram uma aparência quase que incon
fundível em relação aos diversos corpos graníticos que ocorrem 
na Folha SE.24 Rio Doce, pela significativa afluência de mica 
branca primária (muscovita) nas várias exposições estudadas, 
podendo-se desta forma considerar como um atributo inerente à 
Suíte Intrusiva Urucum. A composição varia de granítica a gra
nodiorítica, com os minerais micáceos totalizando até 15% do 
volume rochoso. 
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TABELA 1.XVIII 
Surte Intrusiva Urucum. Determinações Rb·Sr, R.T., para rochas granfticas dos arredores de Conselheiro Pena 

N.0 de N.0 de N.O de 
ordem laboral. campo 

45 5851 W-MI-OS 79.2 
45 5852 W-MI-OS 79.6 
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Fig. 1.55- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o corpo granítico da serra do Sacrifício (Suíte Intrusiva Urucum). 

Apenas duas amostras ( 1185/76 e 1185/79) foram submetidas 
à análise petrográfica, expressando certa similaridade no as
pecto textura I, em função da existência de uma foliação delinea
da por muscovita e biotita. 

A amostra 1185/79 é realçada pela presença de megacristal 
alongado de microclina, envolvido por micas e repleto de inclu
sões de plagioclásio, biotita, muscovita etc., podendo-se referir 
a uma textura tipicamente porfiróide foliada. Mede aproximada
mente 1,5 em de comprimento, dispõe-se sob a forma tabular 
grosseira e exibe combinação das màclas Carlsbad e tartana. Já 
a matriz ostenta'feiçãó textura! granular-alotriomórfica e gra
nulação média, possuindo urpa compo_sição granítica. No con
tato entre os cristais de plagioclásio e de K-feldspato, desenvol
ve-se auréola de albita com espessuréj.submilimétrica, testemu-
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nhando prováveis transformações subsólidas em resposta às 
mudanças nas condições de pressão e temperatura do ambiente. 

Dentre os principais minerais observados, o K-feldspato e 
plagioclásio foram identificados pela natural evidência de gemi
nados em tartana e lamelares (albita ou periclina), respectiva
mente, podendo estes últimos manifestarem-se incipientes na 
amostra 1185/76. Estes minerais encontram-se inalterados, 
sendo ocasionalmente denotadas macias Albita-Carlsbad. A 
composição do plagioclásio não foi determinada, admitindo-se, 
entretanto, uma variação de oligoclásio a andesina. 

Outros componentes mineralógicos importantes referem-se 
a quartzo e micas, devendo-se acrescentar que o primeiro acha
se isento de tensões. 



1.2.1.14.6 - Petrogênese e petroquímica 

Uma única amostra foi analisada quimicamente, tornando-se 
difícil tecer considerações de cunho geral para esta unidade 
(amostra 1185/82.2, Tab. 1.XVII). Os resultados foram plotados 
em diversos diagramas aludidos ao Complexo Medina, objeti
vando confrontá-los com os valores obtidos para os litótipos 
desta mencionada unidade (Figs. 1.34, 1.35, 1.36 e 1.38). Dentre as 
características petroquímicas observadas, destaca-se principal
mente a natureza peraluminosa, evidenciada tanto através da 
análise química - quantidades moleculares de Al 20 3 superam a 
soma de álcalis mais CaO, além da ocorrência de coríndon norma
tivo - como também pelo aparecimento megascópico e/ou mi
croscópico de muscovita e turmalina. 

Provavelmente essas rochas graníticas alcançaram um está
gio magmático, asseverado por algumas relações de campo que 
incluem apófises, xenólitos etc. A presença de encraves surmi
caceous em alguns afloramentos sugere que as litologias foram 
geradas por anatexia crustal de termos pelíticos. Nesse sentido, 
é mister assinalar a existência, na área de exposição dos maci
ços desta unidade, de rochas supracrustais pertencentes ao Gru
po São Tomé, incluindo xistos, gnaisses e quartzitos. 

Presta-se a presença da muscovita primária para especula
ções acerca das condições de pressão e temperatura que teriam 
sido responsáveis pela geração dos líquidos graníticos. Consi
derando os dados experimentais da literatura, é possível imagi
nar que as rochas em pauta poderiam ter sido originadas a partir 
da interação de uma fase volátil com um líquido granítico meta
luminoso, tendo a muscovita alcançado a estabilidade em pres
sões próximas de 4 kb (Carmichael; Turner; Verhoogen, 1974). 

1.2.1.15 ~ Suíte Intrusiva ltinga 

1.2.1.15.1 - Generalidades 

As primeiras referências a rochas granitóides na região de ltin
ga-Araçuaí devem-se a Hartt (1866) apud Sá (1977), o qual 
relata a presença de veios de granitos atravessando os micaxis
tos, no "Arraial de ltinga". 

Sá (1977) mencionou para a região dos municípios de ltinga e 
Araçuaí a presença de xistos atribuídos ao Grupo Macaúbas, 
assim como plutões de composição granítica e pegmatitos litiní
feros associados. Estes granitos são intrusivos, discordantes 
nos xistos do Grupo Macaúbas, e apresentam teores elevados 
de lítio, césio e berílio. 

Almeida et ali i (1978) relataram a ocorrência de corpos graní
ticos pós-tectônicos na Faixa de Dobramentos Araçuaí (Almeida, 
1977) de idade brasiliana, localizados nas vizinhanças de Coro
nel Murta e no baixo vale do rio Araçuaí. 

Fontes et ali i (1978) referiram-se à presença de granitos intru
sivos de posicionamento duvidoso para toda a área do Projeto 
Jequitinhonha (Convênio DNPM/CPRM), reportando a presença 
dos mesmos na região de Coronel Murta-ltinga, no vale do mé
dio Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais. 

Pelo exposto, considerando-se o elevado grau de informa
ções químicas, petrográficas, geocronológicas e relações de 
contato com as rochas encaixantes, propõe-se designar, no sen
tido de Sohl (1977), de Suíte Intrusiva ltinga os plutões graníticos 
que ocorrem na região do município homônimo e adjacências. 

Litologicamente compõe-se de biotita-granitos de granula
ção média a grosseira, eventualmente porfiróides, com mega
cristais de feldspatos dispersos aleatoriamente. Inclui-se tam
bém granitos e granodioritos a duas micas, com estrutura orien
tada e pegmatitos filiados. 

Representam o magmatismo pós-tectônico da Faixa de Do
bramento Araçuai de Almeida (op. cit.). ocorrendo sob a forma de 
stocks ou batólitos, com contatos geralmente discordantes, 
cujas encaixantes mostram-se intensamente migmatizadas 
pelos mobilizados relativos a esses corpos. 

1.2.1.15.2- Posição estratigráfica 

Conforme já referido, os granitos e pegmatitos da Suíte Intrusiva 
ltinga encontram-se cortando micaxistos pertecentes ao Grupo 
Macaúbas, cuja fase principal de metamorfismo estaria em 

torno de 650 a 750 MA. Os dados anteriormente relatados indicam 
para esta unidade uma colocação posterior ao metamorfismo e 
tectogênese das encaixantes, provavelmente nas fases tardias do 
evento de granitização do Ciclo Brasiliano. Conforme dados geo
cronológicos, situou-se esta unidade no Cambriano relacionado a 
evento pós a tarditectônico do Ciclo Brasiliano. 

1.2.1.15.:3- Distribuição na área 

A Suíte Intrusiva ltinga está bem caracterizada na região do mé
dio rio Jequitinhonha entre Araçuaí e ltinga e arredores. Alguns 
corpos, no entanto, afloram a noroeste de ltinga, nas cabeceiras 
do córrego ltinguinha. Representam estruturas circulares des
contínuas sob a forma de stocks e batólitos, compondo morros 
com topos arredondados distribuídos a oeste e sudoeste da Fo
lha SE.24-V-A (Fig. 1.56) e noroeste da SE-24-V-C. 

Estes granitos são macroscopicamente caracterizados por 
serem leucocráticos, granulação média a grosseira e uma para
gênese mineral formada essencialmente por feldspato, quartzo, 
biotita e muscovita, eventualmente turmalina e granada. 

No corpo localizado na fazenda Pé de Serra, situada a norte 
da Chapada do Piauí, entre o ribeirão do mesmo nome e a cidade 
de Araçuaí, apresenta como particularidade textural a presença 
de megacristais retangulares euédricos de feldspato branco de 
até 5 em de comprimento, esparsos na matriz granular. Local
mente a textura é "porfiróide fina", isto é, os cristais de felds
pato distinguem-se da matriz grosseira, não ultrapassando, 
porém, 1 a 2 em de comprimento. 

Pouco a leste aflora um corpo de expressão batolítica e con
tornos irregulares, situado na margem direita do ribeirão Piauí. 
Este corpo apresenta nas suas bordas uma granulação bastante 
irregular, grosseira a pegmatítica, estando a muscovita e a tur
malina bem representadas. Este tipo poderia ser denominado de 
granito pegrnatítico. Na p~rte mais interna, especialmente nas 
proximidades da fazenda Agua Branca, verificou-se o desenvol
vimento de uma foliação, provavelmente de origem cataclástica. 
O corpo encontra-se cortado por diques centi a decimétricos de 
pegmatitos constituídos por feldspato, quartzo, muscovita e tur
malina preta (afrisita). 

Fig. 1.56- Região de ltinga. Stocks e batólito da Suíte Intrusiva itinga (qi), expostos dis
cordantemente nos metassedimentos da Formação Salinas (pems). Folha SE.24-V-A. 
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Mais a norte esta unidade está tipificada por corpos elípticos, 
1 a 8 km de diâmetro, que se encontram esparsa mente distribuí
dos na região do Médio Jequitinhonha, tendo como principal re
ferência geográfica a cidade de ltinga. As características petro
gráficas permitem associá-los aos corpos descritos anterior
mente, ou seja, leucocráticos, granulação média a grosseira, 
foliação incipiente e a composição mineralógica à base de felds
pato, quartzo e biotita, com proporções variáveis de muscovita e 
freqüente presença de turmalina. Granada pode estar presente 
em pequenas proporções. Outra característica é a abundância 
de veios, bolsões e diques pegmatóides nos quais se destacam a 
muscovita e a turmalina. 

No tocante às relações de contato com as encaixantes, verifi
caram-se características intrusivas, evidenciadas principal
mente pela injeção de corpos tabulares de granito, aplito e peg
matito nos xistos do Grupo Macaúbas e os efeitos de migmatiza
ção de injeção observadas nos mesmos. 

Intercalações de corpos tabulares de 50 em de espessura 
foram descritas nas proximidades da fazenda Água Fria e à mar
gem do córrego ltinguinha sob a ponte para a localidade de Co
mercinho, a 1 1,5 km a norte de ltinga. Neste local os corpos são 
constituídos por granito predominantemente leucocrático de 
granulação média nos bordos, gradacionando para pegmatítica 
no centro. A mineralogia é constituída principalmente por felds
pato branco e quartzo e subordinadamente por biotita, musco
vita, turmalina e granada, com incipiente foliação. Os veios cen
timétricos são essencialmente quartzo-feldspáticos e inter
calam-se com leitos de xistos formando típicos "migmatitos de 
injeção". Tanto neossoma quanto paleossoma encontram-se 
afetados por dobras apertadas com desenvolvimento de inci
piente foliação plano axial, enquanto que as flexuras da fase 
posterior são mais nítidas nos leitos de espessura decimétrica. 
Ainda neste ponto constataram-se modificações texturais no bio
tita xisto devidas ao desenvolvimento da biotita nas proximida
des dos veios neossomáticos. 

Com o efeito metassomático no contato granito e xisto obser
vou-se apenas a turmalinização desenvolvida no contato com o 
corpo da fazenda Pé de Serra. 

São freqüentes nestes plutões a ocorrência de encraves xe
nolíticos, em especial de xistos do Grupo Macaúbas, como ocor
re no corpo da fazenda Pé de Serra. 

1.2.1.15.4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos obtidos por Sá (1977) nesta suíte re
ferem-se a determinações Rb-Sr (Tab. 1.XIX), que num diagrama 
isocrônico alinharam-se na idade de 545 MA, para uma relação 
inicial (R.I.) de 0,7126 (Fig. 1.57). 

O valor obtido para a razão inicial nestas rochas graníticas é 
da mesma ordem daquele calculado para os xistos do Grupo Ma
caúbas (0,7126), o que sugere uma derivação do material a partir 
de rochas crustais mais antigas, ou até mesmo derivação direta, 
a partir do próprio material da faixa metamórfica, que foram 
submetidos a processos anatéticos sob condições de elevadas T 
e/ou P (mesozona). 

Dados adicionais foram obtidos através de duas determina
ções K-Ar em muscovitas, provenientes dos pegmatitos das la
vras da Cacheira e do Maxixe, que forneceram idades respecti-

vamente de 474 e 498 MA (Tab. 1.XX), refletindo o resfriamento 
desta unidade abaixo de 300•C, quando o argônio é retido nesse 
mineral. 

1.2.1.15.5- Petrografia 

A) Biotita e/ou muscovita granitos 

Alguns plutões graníticos que assomam na região de ltinga 
(MG), próximos às margens do rio Jequitinhonha, foram objetos 
de estudos neste relatório, verificando-se amostras portadoras 
de muscovita primária (194/27 e 194/34) provenientes de um ma
ciço situado no vale do ribeirão Piauí, afluente da margem direita 
do citado rio. Trata-se de rochas de coloração clara- quase uma 
peculiaridade da suíte- e de granulação fina a média, variável 
de um maciço para outro. 

De uma maneira geral, estas rochas exibem textura granular
alotriomórfica e raramente apresentam megacristais, embora 
alguns cristais de microclina tendam a expandir-se mais do que 
os outros minerais, ao tempo em que revelam inclusões de pla
gioclásio, quartzo globular etc. Sá (1977) assinalou que a pre
sença de fenocristais de microclina seriam comuns nas partes 
internas dos corpos graníticos. 

Em que pese denotarem normalmente um arranjo isotrópico, 
observam-se nas amostras contendo muscovita uma foliação 
bem desenvolvida. A feição textura! mais relevante é atinente a 
ocorrência de quartzo em formato circular, de diâmetro esti
mado em cerca de 1 ,O mm, estando representada na amostra 
194/34, coletada na borda de um maciço granítico, bem como na 
194/41, provinda de um pequeno dique aplítico, fato similar foi 
descrito porWernick (1979) em rochas graníticas pós-tectônicas, 
do sudeste do Brasil, que teriam sido posicionadas em nível 
crustal relativamente alto, citando, na verdade, quartzo arredon
dado em grãos grandes. Por fim, distinguem-se amostras (194/ 
22.1 por exemplo) que expressam granulação grossa a pegma
tóide, com os cristais de microclina podendo alcançar dimen
sões de até 7,0 por 5,0 mm. 

Predomina nas rochas aqui analisadas uma composição graní
tica, não obstante termos granodioríticos sejam aventados a al
guns afloramentos, tal como o da amostra 194/31. 

No tocante à mineralogia, os litótipos desta unidade são com
postos principalmente por microclina, plagioclásio e quartzo, 
além de muscovita e biotita em proporções variáveis. Os aces
sórios menores referem-se à turmalina, apatita, zircão e opacos, 
incluindo-se como minerais secundários se ri cita, clorita e carbo
natos. Estas rochas caracterizam-se por exibir microclina em ta r
ta na bem evidenciada e texturas pertíticas discretas, além de as
sinalar, em alguns exemplares, a presença de muscovita pri
mária e de cristais relativamente grandes de turmalina. A biotita 
está ausente apenas nos tipos pegmatóides constituindo entre 5 
e 15% do volume da rocha, enquanto a muscovita, quando ocor
re, contribui com até 20%. 

Algumas propriedades óticas demonstradas pelos minerais 
mais proeminentes das exposições desta suíte são adiante retra
tadas: 
- cristais milimétricos de microclina ao lado de quartzo e pla
gioclásio são os responsáveis pela textura observada nessas li
tologias. Este K-feldspato é geralmente anédrico, embora apre-

TABELA 1.XIX 
Suíte Intrusiva ltinga. Determinações Rb-Sr, RT., para as rochas graníticas da região de ltinga 

N.0 de N.O de N.O de Rocha 
Rb Sr Rb87/Sr8B Sr'171Sr86 Idade 

ordem laborat. campo (ppm) (ppm) (MA) 

21 - JH-21-C Granito 202,2 199,5· 2,94 0,7346 705* 
21 - - Jj-f-21-D " 213,8 157,8 3,94 0,7429 675* 
21 - JH-21-G " 223,8 144,4 4,51 0,7475 661* 
21 - OUA/10 " 264,1 187,0 4,10 0,7442 669* 
20 - JH-50A " 408,1 56,9 21,11 0,8756 567* 
19 - JH-57A " 418,0 44,9 27,54 0,9257 562* 
19 - JH-58 " 353,2 47,7 21,81 0,8850 579* 
15 - JH-64-1 " 174,2 17,9 28.79 0,9271 541* 
15 - JH-64-2 " 174,2 17,9 28,79 0,9269 541* 

*lsócrona com t = 545 MA (R.I. = 0,7126) 
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Fig. 1.57- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas graníticas da região de ltinga-Araçuaí !Suíte Intrusiva ltingaiiSá, 1977). 

TABELA 1.XX 
Suíte Intrusiva ltínga. Determinações K-Ar de pegmatitos da região de ltinga 

N.0 de N.0 de N."de Rocha Mater. 
ordem laboral. campo 

57 3220 - Pegmatito Musc. 
58 3232 - " 

sente em determinadas ocasiões faces cristalinas (amostra 194/ 
34). Além da manifestação forte e constante de cristais macia dos 
em tartana, surpreende-se fortuitamente em combinações desta 
com macia Carlsbad; 

excetuando algumas amostras, como a 194/34, onde se visua
lizam cristais de plagioclásio quase euédricos, este mineral ex
põe comumente um formato anédrico. Podem apresentar-se 
substituídos por outros componentes mineralógicos, a exemplo 
de sericita e carbonato, havendo inclusive amostras que conce
bem a idéia de ser a microclina o mineral substituinte. Os gemi
nados mais corriqueiros aí expressados referem-se a lamelares 
do tipo albita ou periclina. Foi observada, por vezes, a ocorrência 
de estrutura zonar em cristais euédricos, com núcleo mostrancc 
do-se parcialmente sericitizado, na amostra 194/19, ou discreto, na 
194/16; 
- o quartzo ocorre habitualmente em cristais anédricos, sendo 
também indicadas formas arredondadas, conforme já referidas 
anteriormente. Mostra propriedades óticas peculiares, denotandv 
algumas vezes extinção ondulante; e 

" 

lccSTP) %Ar:m. 
Idade 

%K Ar1,?d X 10-5 -g-
I MAl 

7,93 16,73 26,27 474 18 
8,02 17,88 6,19 498 ± 12 

-a biotita apresenta-se em palhetas bem formadas, exibindo ple
ocroísmo pardo-avermelhado a amarelado, sendo típica nessas 
rochas a presença de inúmeros halos pleocróicos. Da mesma ma
neira que a mica acima, a muscovita é retratada por palhetas bem 
delineadas dispostas em contato reto com plagioclásio, microclina 
e quartzo. Em algumas lâminas observa-se uma borda descontí
nua de quartzo entre a microclina e este filosr-õlicato. 

1.2.1.15.6- Petroquímica e petrogênese 

As conclusões que ora serão explanadas creditam-se ao trabalho 
executado por Sá ( 1977) em parte da área de exposição de granitos 
aqui imputados à Suíte Intrusiva ltinga. Este autor realizou estudos 
mais ou menos detalhados nestas rochas graníticas, incluindo tra
tamento químico, isotópico e petrográfico. As deduções mais in
teressantes, emanadas a partir dos dados químicos, foram assim 
reportadas: levando em consideração os relativos altos teores de 
potássio e cálcio, consignados como valores médios em peso, da 
ordem de 4,15 e 1, 15%, respectivamente, conclui-se, após confron-
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ta r estes dados com os disponíveis na literatura, que essas rochas 
tendem aos chamados granitos alcalinos; e os teores elevados de 
li, Cs e Be correspondentes a 216; 24 e 15 ppm são nessas litolo
gias superiores às médias dos granitos descritos pela literatura e 
seriam peculiares às rochas analisadas. Citou, ·ainda, que a esses 
corpos graníticos estão associados pegmatitos mineralizados em 
Li, Cse Be. 

Indubitavelmente as rochas graníticas desta suíte passaram 
por uma.fase líquida magmática alóctone, conclusão essa obtida 
por intermédio dos dados de campo, de Sá (op. cit.) e do presente 
trabalho, que incluem a disposição de diques de granitos cor
tando xistos e outras litologias do Grupo Macaúbas, a presença 
de xenólitos dos citados xistos e a ocorrência de margens esfria
das (chilled margins) em alguns corpos. Os dados isotópicos as
sinalados por Sá (op. cít.l são considerados indicativos de deriva
ção crustal, isto é, as rochas graníticas teriam sido derivadas de 
material crustal, mostrando inclusive razões iniciais logradas 
para os granitos iguais àquela que foi conseguida para os mica
xistos do Grupo Macaúbas, sendo de 0,712. 

Admitindo uma origem por anatexia crustal para as rochas 
graníticas da Suíte Intrusiva ltinga, restaria definir as condições 
de pressão e temperatura envolvidas na geração dos líquidos 
graníticos. Pactuando-se das ponderações de Carmichael, Tur
ner e Verhoogen (1974), quando trata da ocorrência de musco
vita primária em rochas graníticas, pode-se supor que os termos 
a duas mic~s (granitos a biotita e muscovita) teriam sido gerados 
em condições de pressão próximas de 4 kb. 

1.2.1.16- Suíte Intrusiva Guaratinga 

1.2.1.16.1 - Generalidades 

Besang et alii (1977) apresentaram os resultados de datações 
radiométricas em granitóides intrusivos das regiões de Eco
poranga (ES) e Umburatiba (MG), interpretados como pós-tectô
nicos em relação ao Ciclo Brasiliano. Estes corpos foram posteri
ormente denominados de Granito Ecoporanga e Granito Um
buratiba por Silva et alii (1978). 

Silva Filho et alii (1974) relataram a ocorrência de granitos 
eqüigranulares na região sul da Bahia, porém sem posicioná-los 
cronologicamente. 

Fontes et alii (1978) referiram-se à ocorrência de granitos 
intrusivos. nas regiões de Felizburgo, Teófilo Otoni e Governa
dor Valadares, no entanto considerados como de posiciona
mento duvidoso. 

Os trabalhos de campo efetuados pelo Projeto RADAMBRA
SIL, nesta Folha, detectaram exposições de plutões intrusivos, 
com encraves xenolíticos na região de Guaratinga (BA) e litóti
pos de composição similar entre Salto da Divisa e Jacinto (MG), 
na porção setentrional da Folha SE.24-V-B, como também na 
região de Barra de São Francisco (ES) na Folha SE.24-Y-A. 

Considerando-se as informações acima, propõe-se designar 
de Suíte Intrusiva Guaratinga, no sentido de Sohl (1977), aos 
plutonitos denominados por Silva et alii {1978) de Granito Eco· 
poranga e Granito Umburatiba, parte dos plutonitos da região 
de Teófilo Otoni, de Fontes et alii (op. cit.), além daqueles ma-
peados no presente trabalho. · 

A colocação dos aludidos corpos em uma suíte, tem por base 
o fato dos mesmos serem intrusivos, pós-tectônicos, além de 
apresentarem uma petrografia bastante similar. No entanto, não 
se exclui a possibilidade dos mesmos serem individualizados 
em outras unidades, em trabalhos de mais detalhe. 

Fato digno de menção é que as datações referentes aos cor
pos de Umburatiba e Ecoporanga de Besang et alii (op. cit.), em 
torno de 460 MA, parecem indicar um emplacement em condi
ções anorogênicas, relacionadas a uma fase de reativação. 

1.2.1.16.2 - Posição estratigráfica 

Os magmatitos que compõem esta unidade são intrusivos tanto 
nos polimetamorfitos do Complexo .Paraíba do Sul como nos 
granitóides dos Complexos Mediria e Montanha com os quais 
mantêm relações de contato. As datações radiométricas efetua· 
das nos corpos de Ecoporanga e Umburatiba, conforme já referi· 
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do, indicam uma posição relativa mais jovem que as Suítes 
Intrusivas ltinga e Urucum. 

Por conseguinte, tendo em vista os dados anteriormente 
apresentados sugere-se um caráter pós-tectõnico a anorogê
nico, meso a epizonal, para-esta unidade. Outro parâmetro de 
importância é que grande parte dos plutões desta unidade estão 
dispostos na Dorsal do Médio Rio Doce, no Alinhamento Vi
tória-Ecoporanga, de orientação NNO-SSE, que parece estar 
ligado a uma fase de reativação, em condições cratogênicas. 
Caso esta assertiva esteja correta, parte dos corpos que com
põem a unidade em foco são anorogênicos. 

No que tange aos corpos de Guaratinga, Jacinto-Salto da 
Divisa e Umburatiba; poderiam estar ligados ao Lineamento 
ltapebi-Boninal, de orientação similar ao Alinhamento Vi
tória-Ecoporanga, conforme apresentado por Lima et a/ii 
(1981). 

Litologicamente esta unidade constitui-se de biotita monzo
granitos a tonalitos e muscovita-biotita granitos isotrópicos, 
com raros encraves xeno!íticos. As texturas são porfiríticas a 
eqüigranulares, a granulação fina a média, leuco a mesocrá
ticas. 

1.2.1.16.3- Distribuição na área 
Os plutonitos desta unidade mostram-se distribuídos nas re
giões de Guaratinga e Salto da Divisa-Jacinto, compondo três 
corpos na Folha SE.24-V-B. Na região de Teótilo Otoni, dispõem
se sob a forma de três plutões enquanto um outro está situado 
na região de Umburatiba. Na Folha SE.24-Y-A encontram-se três 
outros corpos desta unidade, o primeiro na região de Eco
poranga e os outros dois na de Mantena. 

O corpo de Guaratinga possui uma forma ovalada e está em 
contato discordante com os granitóides do Complexo Medina e 
metatexitos do Complexo Paraíba do Sul, sendo a rocha petro
graficamente homogênea, de granulação fina a média, e perfei
tamente isotrópica. Diversos xenólitos foram descritos com as
pecto xistoso ou gnáissico, exibindo orientações variadas. Mais 
a norte, entre Salto da Divisa e Jacinto, dois tipos de característi
cas petrográficas similares afloram sob a forma de stocks, mos
trando foliação cataclástica. 

Englobaram-se também nesta unidade rochas graníticas de 
granulação fina a média, de cor creme e rosada, que ocorrem na 
forma de blocos ou diques de espessura métrica, a sudoeste de 
Topázio, cortando granitóides porfiróides do Complexo Medina. 
Nesta mesma área foram incluídos os granitos profiríticos de 
granulação fina a média descritos por Fontes et alii (op. cít.). 

Um pequeno corpo de leucogranito de granulação média, 
constituído por quartzo, feldspato, biotita, granada e muscovita 
foi descrito à margem da BR-418, a aproximadamente 43,5 km 
do entroncamento com a BR-116. Por ter sido interpretado como 
correspondente a uma fase residual, com características intrusi
vas pós-tectônicas, optou-se por enquadrá-lo nesta unidade. 

Nos limites entre os Estados de Minas Gerais e Bahia ocorre 
uma área de granitos pertencentes à Suíte Intrusiva Guaratinga, 
que correspondem aos descritos por Besang et a/ii (op. cit.) a 
oeste de Umburatiba. As informaçõelõ destes autores serviram 
ainda para a delimitação de outra área de corpos graníticos 
desta unidade, situada a noroeste de Ecoporanga (ES) (Fig. 1.58). 
Trata-se de pequenos corpos aflorantes na forma de diques e 
stocks, de coloração cinza-claro a rósea, granulação média e 
textura porfirítica. Os fenocristais são de microclina com hábitos 
retangulares mostrando fraca orientação. A mineralogia predo
minante é microclina, plagioctásio, quartzo, biotita e muscovita 
(Besang et alii, 1977). 

As características de isotropia, granulação fina a média e 
composição mineralógica permitiram a inclusão nesta suíte dos 
granitos situados imediatamente a sul de Barra do São Francisco 
(ES). Estes podem conter raros megacristais euédricos de felds
pato, de aproximadamente 2 em, e cristais de granada esporádi
cos. Inclusive naquele situado na área urbana de Barra do São 
Francisco, detectaram-se valores radiométricos anômalos. 

1.2.1.16.4 - Geocronologia 
Os maciços graníticos aflorantes nos arredores de Umburatiba e 
Ecoporanga foram aqui incluídos na Suíte Intrusiva Guaratinga, 



Fig. 1.58- Região de Ecoporanga. Stock de Ecoporanga da Suíte Intrusiva Guara
tinga (<o-ygtl. balizada pelo Alinhamento Vitória-Ecoporanga. Folha SE.24-Y-A. 

cabendo seu estudo geocronológico a Besang et ali i (1977). Es
ses autores efet,uaram respectivamente três determinações Rb
Sr em rocha total para o primeiro corpo (Tab. 1.XXI n.o de ordem: 
23), e quatro para Q segundo (Tab. 1.XXI n. 0 de ordem: 29). 
Devido às semelhanças petrográficas e geocronológicas foi aqui 
construido um diagrama isocrônico conjunto para os dois cor
pos graníticos (Fig. 1.59). A idade obtida foi de 460 MA, para uma 
relação inicial de 0.718, denotando a formação dessas rochas 
graníticas numa fase pós-tectônica ao desenvolvimento das es
truturas brasilianas. Além disso, a elevada razão inicial (0.718) 
sugere que essas rochas graníticas sejam derivadas de materiais 
com vida crustal anterior. 

1.2.1.16.5- Petrografia 

A) Biotita granitos (monzogranitos) 

Essas rochas constituem, à mercê da amostragem disponível, a 
principal litologia desta unidade, secundadas pelos biotita to
nalitos. 

Possuem coloração acinzentada ou clara, granulação fina a 
média, encontrando-se em muitas amostras estrutura maciça. 

O corpo situado nas proximidades_de Guaratinga (BA), ho
mônimo desta unidade, apresenta em amostras provenientes 
de sua parte central, textura granular-alotriomórfica, na qual ob
servam-se diversos cristais euédricos de plagiocláio e de 
K-feldspato, com quartzo intersticial, como exemplificado na 
amostra 162/167. Nesta mesma amostra vez por outra ocorrem 

cristais de plagioclásio envoltos e/ou corroídos por K-feldspato, 
o qual pode mostrar forma de borda. 

Na amostra 1621166 supostamente proveniente da borda do 
referido maciço a granulação é fina, contrastando com a gra
nulação média proveniente das amostras de sua parte central, 
apesar de em alguns casos cristais de K-feldspato atingirem 
dimensões de megacristais. 

Apesar da grande semelhança megascópica entre as amos
tras que constituem esta unidade, observam-se algumas di
ferenças texturais, pois além da já citada textura granular-alo
triomórfica, ocorre também a textura granular-hipidiomórfica, 
sendo que a presença de quartzo arredondado foi verificado nas 
amostras 162/166 e 1076/1018, fato este comum em outras uni
dades graníticas da Folha SE.24 Rio Doce, e já discutido na Suíte 
Intrusiva ltinga. 

Nas diversas amostras estudadas, ao lado do quartzo e dos 
feldspatos ocorrem biotita, como varietal, e apatita, zircão, tita
nita e opacos, como acessórios, observando-se em alguns casos 
intercrescimentos mirmequíticos. 

O K-feldspato cuja forma e tamanho já foram mencionados, 
também ocorre como pequenas manchas no plagioclásio anti
pertítico. Em alguns exemplares a macia tartana é difusa ou 
discreta, encontrando-se fortuitamente· cristais macia dos Carls
bad. As texturas pertíticas em geral são discretas, ocorrendo 
regiões nos cristais que são homogêneas, mesmo quando vistas 
com objetiva de 40 X. Entretanto em algumas amostras ocorrem 
cristais que exibem texturas pertíticas a mesopertíticas, mesmo 
sob a objetiva de 2,5 X. Em cristais da amostra 162/166, não 
maclados, foram medidos ângulos 2Vo. = 45°, devendo-se es
perar que o K-feldspato dessas rochas inclua termos com a 
estrutura do ortoclásio. 

O plagioclásio exibe comumente macias lamelares albita ou 
periclina, sendo a Albita-Carlsbad encontrada nas amostras pro
venientes do corpo situado nas proximidades de Guaratinga. 
Cristais com inclusões de biotita, apatita e opacos são visíveis na 
amostra 162/167, sendo que nesta mesma amostra em cristal 
geminado Albita-Carlsbad foi encontrada An 27 . Algumas vezes 
altera-se para sericita. · 

O quartzo é quase sempre anédrico, encontrando-se dese
nhando a textura da maioria das amostras, sendo que a forma 
arredondada já foi descrita anteriormente. Encontra-s,e tensio
nado de modo moderado a forte, em diversas amost~s. 

A biotita mostra-se em palhetas bem cristalizadas, com a 
maior absorção mais ou menos variável de parda a parda-aver
melhada, exibindo em alguns casos inclusões de opacos e apa
tita. 

Os demais minerais são acessórios e ocorrem em proporções 
bastante subordinadas, e sem nenhuma feiçao digna de 
menção. 

B) Biotita tonalitos 

Amestradas em um único afloramento (162/132). estas rochas 
assemelham-se texturalmente a alguns granitos da Suíte Intru
siva ltinga, pelo fato de apresentarem textura granular-alotrio
mórfica fina a média. Também ocorrem cristais com dimensões 
maiores que a média de granulação da rocha, e que englobam 
palhetas de .biotita e pequenos glóbulos de quartzo. 

Evidências de cataclase discreta aparecem nos cristais maio
res de plagioclásio, através de kinks e extinção ondulante. 

TABELA 1.XXI 
Suíte Intrusiva Guaratinga. Determinações Rb-Sr, R.T., para os plutões graníticos de Ecoporanga e Umburatiba 

N.0 de N.0 de N.0 de 
Rocha 

Rb Sr Rb87/Sr86 s.-s7tsr86 Idade 
ordem laboral. campo (ppm) (ppm) (MAl 

29 - AL-1292 Granito (ai 322,3 112,1 8,38 0,7732 571* 
29 - AL-1293 " 370,1 70,4 15,40 0,8192 520* 
29 - AL-1294 " " 375,4 72,6 15,13 0,8171 520* 
29 - AL-1295 " " 318,0 102,0 9,09 0,7778 562* 
23 - AL-1351 " (b) 325,6 125,4 7,56 0,7693 596* 
23 - AL-1353 " 341,2 114,3 8,70 0,7768 578* 
23 - AL-1354 " " 304,6 137,2 6,46 0,7615 613* 

*lsócrona com t ~ 460 MA (R. I.~ 0,718) 
a- Corpo granítico de Ecoporanga e b- Corpo granítico de Umburatiba 
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Fig. 1.59- Diagrama isocrônico Rb·Sr para rochas graníticas de Ecoporanga e Umburatiba (Suíte Intrusiva Guaratinga). 

A mineralogia destas rochas é bastante simples, ocorrendo 
quartzo, feldspatos, biotita, zircão e raros opacos, sendo que a 
biotita mostra-se na prática como o único mineral ferromagne
siano, não ultrapassando 15% do volume rochoso. 

O plagioclásio que se mostra inalterado e anédrico exibe 
comumente macias albita ou periclina, tendo alguns cristais a 
macia albita-periclina. Apesar de sua composição não ter sido 
determinada supõe-se a ocorrência de tipos oligoclásios e ande
sínicos. 

O quartzo também ocorre em cristais anédricos, constante
mente tensionados e por vezes com inclusões de biotita. 

A biotita com palhetas bem cristalizadas e maior absorção 
parda-avermelhada engloba algumas vezes mineral opaco a 
translúcido, do qual pode se separar por intermédio de uma 
borda de quartzo. 

1.2.1.16.6- Petroquímica e petrogênese 

Apenas uma amostra (162/167) foi submetida a análise química, 
estando os resultados expressos na forma de elementos maio
res, menores e traços, ao lado da composição normativa, repor
tados na Tabela 1.XVII. Os valores da análise foram plotados nos 
mesmos diagramas utilizados para o estudo petroquímico do 
Complexo Medina, não carecendo portanto de outros esclareci
mentos. Contudo, cabem aqui dois reparos: o primeiro refere-se 
ao aparecimento de coríndon normativo na referida análise que 
levaria a pensar imediatamente em rocha peraluminosa, não 
fosse o não preenchimento da condição moi. Al20 3 > (moi. CaO 
+ Na20 + K20), além do estudo petrográfico não mostrar a 
ocorrência de minerais característicos das rochas peralumino
sas como muscovita primária, turmalina, coríndon, topázio etc. 
Independente do conceito de saturação em alumina, a citada 
rocha teria natureza intermediária, tendo em vista possuir 
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63.40% de Si02• O segundo reparo refere-se à classificação em 
termos de série de rochas, tendo-se obtido uma afinidade cal
coalcalina no diagrama de Wright (Fig. 1.35). 

Quanto aos aspectos petrogenéticos, admite-se que as ro
chas da unidade em pauta teriam sido geradas por anatexia de 
rochas crustais. 

Que teriam. sido magmas, torna-se patente tanto a partir dos 
dados de campo quanto dos estudos petrográficos. Pelo menos 
numa exposição (162!167). que se situa no ponto mais alto da 
cidade de Guaratinga, foram observados numerosos encraves 
xenolíticos de natureza gnáissica a xistosa (encraves 
surmicaceous?) que levam a concluir de imediato emplacement 
do corpo e, em decorrência, pretérita geração magmática. O 
estudo petrográfico, adicionalmente, evidencia a ocorrência de 
texturas granulares-hipidiomórficas com quartzo intersticial 
que juntamente com outras características texturais também 
sugerem geração magmática. 

Portanto, a tendência aqui é considerar-se que a Suíte Intru
siva Guaratinga foi gerada por processos magmáticos em nível 
crustal, descartando-se uma origem mantélica, haja vista a não 
observação de encraves de natureza básica magmática (micro
granulares), e a relativamente alta razão inicial Sr"7/Sr"6 = 0,718 
obtida nos corpos de Umburatiba e Ecoporanga que foram in
cluídos nesta unidade. Falta, contudo, definirem-se as condições 
de P e T responsáveis pela anatexia. 

1.2.1.17- Suíte Intrusiva Fundão 

1.2.1.17.1 -Generalidades 

Silva & Ferrari (1976),na apresentação dos resultados do Projeto 
Espírito Santo, Convênio DNPM/CPRM, mencionaram a pre
sença de rochas básicas, geralmente diabásios, na Folha SE.24-



Y-D, porção sudeste da Folha SE.24 Rio Doce. Estes corpos aflo
ram sob a forma de diques alinhados segundo as direções estru
turais regionais predominantes. 

Fontes et ali i (1978) relataram a ocorrência de diques básicos 
sob a forma de gabros e diabásios, na área do Projeto Jequiti
nhonha (Convênio DNPM/CPRM), posicionados na porção orien
tal da Folha SE.24-Y-A. 

A interpretação das imagens de radar na escala 1:250.000, 
complementadas por verificações no terreno, evidenciaram a 
existência de uma faixa cataclástica com orientação NNO-SSE, 
na qual estão encaixados concordantemente os diques básicos 
reportados nos trabalhos anteriores, como os de Silva & Ferrari 
(op. cit.) e Fontes et alii (op. cit.), além dos encontrados no pre
sente mapeamento. Considerando-se os dados estruturais, pe
trográficos e geocronológicos, propõe-se denominar, no sen
tido de Sohl (1977), de Suíte Intrusiva Fundão aos diques básicos 
orientados preferencialmente para NNO-SSE, ocorrentes na 
porção centro-sudoeste da Folha SE.24 Rio Doce. A utilização do 
termo Fundão para denominar esta unidade é devido à ocorrên
cia de corpo básico datado geocronologicamente, nas proximi
dades desta cidade do Espírito Santo, situada às margens da ro
dovia BR-101. 

Litologicamente compõe-se de diabásios de granulação fina 
a média e gabros, melanocráticos, com texturas ofítica e inter
granular. 

1.2.1.17.2- Posição estratigráfica 

Consoante dados radiométricos disponíveis, esta unidade está 
relacionada ao Mesozóico, mais especificamente ao Jurássico. 
Um número maior de datações poderá estabelecer, com maior 
segurança, seu posicionamento cronoestratigráfico, inclusive 
as fases de maior paroxismo. 

Cordani & Siga Junior (informação escrita) associaram a 
colocação destes corpos às atividades tectônicas que prece
deram a deriva dos continentes Sul-Americano e Africano. 

Pelas informações estruturais disponíveis atualmente, a hi
pótese dos citados autores é bastante viável, haja vista a coloca
ção dos corpos desta unidade estarem associados a uma zona de 
reativação, caracterizada por intensa cataclase, aqui denominda 
de "Alinhamento Vitória-Ecoporanga". É de se esperar que os 
diques mais próximos à costa sejam mais novos, fato que po
derá ser comprovado por datações radiométricas. 

Fenomenologia semelhante ocorre no T. F. do Amapá, repor
tado por Lima et alíí (19741. no que concerne aos corpos básicos 
pertencentes à unidadde Diabásio Cassiporé, de idade permotri
ássica. 

1.2.1.17.3- Distribuição na área 

Esta unidade afiara principalmente na porção centro-sudoeste 
da Folha SE.24 Rio Doce, dispondo-se sob a forma de diques. 

Na Folha SE.24-Y-A, ocorre tanto a norte como a sul de Barra 
de São Francisco (ES} como, também regiões de lmburana e 
Joaçuba, no Estado de Minas Gerais (Fig. 1.60). As exposições 
são restritas devido ao avançado grau de alteração desses litóti
pos, ocorrendo sob a forma de "pseudoconglomerados" em 
vista da esfoliação esferoidal típica. São melanocráticos, de gra
nulação média, e compostos de feldspatos e piroxênios, com al
guns exemplares denotando perfeitamente a textura ofítica. 
Ocorrem também tipos mais grosseiros de composição ga
bróide. 

Na região de Colatina, Folha SE.24-Y-C, na margem esquerda 
do rio Doce, assomam dique!etes de diabásio de granulação 

Fig. 1.60- Região de Joaçuba. Enxame de diques da Suíte Intrusiva Fundão (Jj3f) 
cortando os lítótipos do Complexo Montanha (p.-ymti. Folha SE.24·Y·A. 

fina, melanocráticos, truncando as estruturas dobradas de 
gnaisses e calcossilicáticas do Complexo Paraíba do Sul. 

Na Folha SE.24-Y-O, afloram nas proximidades de Fundão e a 
nordeste de Unhares, encaixados nos metatexitos do Complexo 
Paraíba do Sul, consoante informações de Silva & Ferra ri (1976). 

Em virtude da ausência de processos metamórficos e pelo 
caráter ígneo indicado nas lâminas delgadas, incluiu-se nesta 
unidade o corpo aflorante na Folha SE.24-V-A, nas proximidades 
da fazenda Altamira-Morro Grande, situado 7 km ao norte de 
Fronteira dos Vales, na rodovia para Joaíma. Constitui-se de ro
cha gabróide, ocorrente sob a forma de blocos, cuja disposição 
no terreno sugere ocorrência sob a forma de dique. 

1.2.1.17 .4 Geocronologia 

Foram realizadas duas determinações geocronológicas em dia
básios, utilizando-se o método K-Ar, sendo a primeira relativa a 
um plagioclásio que acusou uma idade de 174 MA, e a segunda 
referente rocha total, cuja idade foi de 172 MA (Tab. 1. XXII, n.os 
de ordem: 55 e 72). Os valores obtidos são relativamente eleva
dos quando comparados a áreas adjacentes, sugerindo uma 
associação com os estágios iniciais da Reativação Wealdeniana, 
que afetou toda a plataforma Sul-Americana, e em particular a 
costa Atlântica, sítio da separação, no Mesozóico, entre África e 
América do Sul. 

1.2.1.18-Grupo Barreiras 

1.2.1.18.1 Generalidades 

O termo "Barreiras" originou-se da designação "Formação Bar
reiras", dada aos sedimentos continentais costeiros, que for
mam extensos tabuleiros, freqüentemente cortados por falésias 
junto à linha cotidal máxima. Foi utilizado inicialmente por Bran
ner (1902) para designar os tabuleiros formados por sedimentos 
inconsolidados ou pouco consolidados que ocorrem na faixa 
costeira atlântica. Este termo adquiriu conotações cronoestrati
gráficas quando Oliveira & leonardos (1943) usaram a denomi
nação de Série Barreiras. Entretanto, Matos & Robertson (1955) 
preferiram a intitulação de "Formação Cenozóica lndiferencia
da" e Andrade (1955) de "Terciário Superior Indiviso" para os 

TABELA 1.XXII 
Suíte Intrusiva Fundão. Determinações K·Ar de rochas básicas da porção oriental da Folha SE.24 Rio Doce 

N.0 de N.0 de N.0 de 
Rocha Mater. %K Alf,id x 1o·slcc~TP~ 0/oAr~m. Idade 

R e f. ordem laborat. campo {MA) 

55 2721 C0-78 Diabásio Plag. 0,38 0,27 29,1 174 6,0 
72 4968 MI-RN-1000 R.T. 0,6676 0,4659 34,9 172 8,0 N.T. 

N.T.- Neste Trabalho 
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mesmos sedimentos (apud Silva & Ferrari, 1976). 'A primeira 
utilização do termo Formação Barreiras deve-se a Oliveira & An
drade Ramos, em 1956. 

Bigarella & Andrade (1964) estudaram estes sedimentos nos 
arredores de Recife (PE), subdividindo-os em duas formações e 
elevando-os à categoria de grupo. No ano seguinte, Campos e 
Silva (1966) acrescentaram a estas mais duas formações. Pes
quisas posteriores desenvolvidas por Mabesoone, Campos e 
Silva e Beurlen (1972) estabeleceram a subdivisão do Grupo Bar
reiras nesta região, composto pelas Formações Serra do Mar
tins, Guararapes e Macaíba. 

No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, cabe citar os estudos de 
Carvalho & Garrido (1966) que adotaram a denominação de For
mação Barreiras. A utilização deste termo foi posteriormente 
justificada pelos estudos de Menezes Filho {1972) no sudeste da 
Bahia, próximo à foz do rio Jequitinhonha, que não constatou a 
existência de mais de uma unidade, tanto em superfície quanto 
em subsuperfície. 

Barreto & Pinto (1972), apud Amador (1982a), estabeleceram 
a seguinte coluna para a parte aflorante dos sedimentos do Gru
po Barreiras nas proximidades de Prado: o nível A, que é o mais 
inferior, possui uma espessura de 2,4 m. sendo formado por um 
arenito endurecido, de granulação predominantemente grossei
ra; o nível B é composto principalmente de material argiloso 
com uma pequena percentagem de fração arenosa e apresenta 
uma espessura de 4,0 m; o nível C, de 6,0 m de espessura, possui 
uma composição areno-argilosa; e, finalmente o nível O, quere
presenta o horizonte superior com 3,0 m de espessura, é consti
tuído essencialmente de argila e subordinadamente de sedi
mento arenoso. 

Silva Filho et alii (1974) no mapeamento geológico realizado 
na região sul da Bahia denominaram de Grupo Barreiras, en
quanto Silva & Ferrari (1976) cognominaram de Formação Bar
reiras os sedimentos costeiros atlânticos do norte do Espírito 
Santo. 

Amador & Dias (1978) definiram a Formação Pedro Canário, 
na região compreendida entre os rios Mucuri e ltaúnas, no norte 
do Espírito Santo, como sendo constituída por uma seqüência 
de depósitos continentais do Terciário Superior, provavelmente 
Mioceno-Piioceno. Esta seqüência é composta principalmente 
por arenitos grosseiros, arcoseanos, raramente quartzíticos, e, 
subordinadamente, intercalações de argilitos de forma lenti
cular. Algumas camadas de folhelhos apresentam abundância 
de fósseis vegetais, retratados por impressões de folhas. Os re
feridos autores relatam que a deposição desta unidade se deu 
em ambiente fluvial num sistema de drenagem anastomosante, 
em condições climáticas secas (semi-áridas) e que sofreram 
curto transporte. Descreveram ainda que a Formação Pedro C~
nário ocorre discordantemente sobre rochas gnáissicas ou char
nockíticas do Pré-Cambriano, bem como, provavelmente, sobre 
calcários da Formação Caravelas, de idade terciária média
superior (Asmus et alii, 1971, apud Amador & Dias, 1978). 

lima et alii (1981) acharam mais consentâneo denominar de 
Formação Barreiras os sedimentos classificados como Grupo 
Barreiras por Silva Filho et ali i (op. cit.). 

Mais recentemente, Amador (1982b) descreveu que a Forma
ção Pedro Canário, unidade basal do "Grupo Barreiras", no 
norte do Estado do Espírito Santo e de idade Mioceno Superior
Piioceno, encontra-se separada dos sedimentos pleistocênicos 
do "Barreiras Superior" através de uma discordância erosiva. 
Citou, ainda, que a referida formação corresponde, em superfí
cie, ao Membro Piranha da Formação Rio Doce, descrita por As
mus et alíí (1971) (apud Amador & Dias, 1978). Oeste modo, ob
serva-se que o citado autor já admite a denominação de Grupo 
Barreiras para o âmbito da Folha SE.24 Rio Doce. 

Neste mesmo ano, Amador (1982a) correlacionou os sedi
mentos continentais inconsolidados do Estado do Espírito Santo 
com a Formação Riacho Morno (parte superior do Grupo Barrei
ras nos arredores de Recife), incluindo-os no Grupo Barreiras 
Superior, de idade pleistocênica. Baseando-se em observações 
de inconformidade interna e em litologia, distinguiu diferentes 
seqüências deposicionais para o Grupo Barreiras Superior ao 
longo do Estado do Espírito Santo. Observou duas fases de de
posição para esses sedimentos pleistocênicos situados nas ba-
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cias de Marataízes e Guarapari, no extremo sul do estado, com a 
unidade inferior sendo composta principalmente por sedimen
tos grosseiros unimodais (areias arcoseanas e cascalhos) e se
cundariamente por lentes ou camadas estreitas de material pre
dominantemente bimodal descontínuo (areno-argíloso e argila
arenoso). 

Na região de Vitória-Cariacica-Nova Almeida ocorrem se
dimentos do Grupo Barreiras Superior expostos em excelentes 
afloramentos. Nesta área podem ser observadas, segundo Ama
dor (op. cit.), até 3 fases de deposição pleistocênica com uma es
pessura que não ultrapassa 50 m. A unidade inferior é formada 
principalmente por leitos regulares de areias arcoseanas estrati
ficadas, localmente conglomeráticos e, secundariamente, por 
níveis argilosos. A unidade superior é constituída geralmente 
por camadas ou lentes irregulares de material bimodal arena
argiloso ou argilo-arenoso. 

No norte do Estado do Espírito Santo os sedimentos perten
centes ao Grupo Barreiras Superior encontram-se geralmente 
restritos a um único estrato de poucos metros de espessura re
presentado, na região de ltaúnas-Mucuri, incluindo o litoral; 
por material arcoseano que se encontra capeado por uma ca
mada de argila caulinítica e um manto de alteração. 

Amador (op. cit.) assinalou que o contato do Barreiras Su
perior com o Barreiras Terciário (Formação Pedro Canário, For
mação Rio Doce) ou com o embasamento cristalino é caracteri
zado por uma discordância erosiva. Citou, ainda, que o Barreiras 
Superior encontra-se capeado por depósitos coluviais, aluviais 
ou marinhos, do Pleistoceno Superior e/ou Holoceno. 

De uma maneira geral, existe um consenso entre os pesqui
sadores, que estudaram a unidade Barreiras, em posicioná-la no 
Terciário, havendo divergências, no entanto, se a mesma consti
tui um grupo ou formação. 

Adotar-se-á no presente relatório a denominação Grupo Bar
reiras, uma vez que se acredita que em trabalhos detalhados po
derá esta unidade ser dividida em formações, a exemplo do que 
ocorreu nas pesquisas de Amador & Dias {1978) e Amador 
(1982a e b) na faixa costeira do Estado do Espírito Santo, no âm
bito da Folha SE.24 Rio Doce, e em outros tratos da costa bra
sileira. 

Os principais constituintes litológicos são representados por 
conglomerados poli míticos, com seixos de gnaisses, quartzo lei
toso, etc., de matriz psamítica com mau selecionamento, e por 
arenitos maturos que mostram cores variadas, comumente com 
estratificação plano-paralela e secundariamente estratificação 
cruzada. A fração pelítica é restrita e se apresenta sob a forma de 
camadas decimétricas, com cores variegadas. 

Os vários autores que estudaram esta unidade são unânimes 
em afirmar que o seu ambiente de sedimentação é continental. 
Silva Filho et a/íi (1974) estabeleceram que os sedimentos foram 
originados a partir de alternâncias climáticas. Durante os climas 
úmidos atuava o intemperismo químico no embasamento, en
quanto que nos períodos de clima semi-árido havia a desagrega
ção mecânica e transporte por correntes fluviais. Silva & Ferra ri 
(1976) advogaram a influência do clima tropical úmido na área
fonte, admitindo que a rocha foi totalmente intemperizada in 
situ para depois ser erodida e posteriormente foi depositada em 
planícies de inundação, ressaltando ainda a importância doam
biente lagunar na formação dos níveis argilosos. 

Amador (1982b) descreveu que a deposição dos sedimentos 
da Formação Pedro Canário foi predominantemente fluvial, do 
tipo anastomosante, com o material sofrendo um transporte 
curto e torrencial, quase que inexistindo uma planície de inunda
ção. As condições climáticas subsistentes nesta ocasião foram 
provavelmente.de clima seco, do tipo semi-árido ou semi
úmido. O referido autor mencionou ainda que o clima existente 
antes da sedimentação da Formação Pedro Canário era presumi
velmente úmido, deixando como registro uma unidade de tolhe
lhos com abundantes fósseis vegetais. 

Poços da Petrobrás na área de Conceição da Barra, no Espíri
to Santo, indicam uma espessura máxima para esses depósitos 
da ordem de 250m, enquanto que na região de Cumuruxatiba o 
poço estratigráfico Cxsr-1-Ba atravessou 30m destes sedimen
tos, que estão sobrepostos a uma seqüência terciária marinha. 



Segundo Silva Filho et a/ii (1974), nas imediações de Monte 
Pascoal esses sedimentos têm uma possança de 3 a 4 m, en
quanto nas falésias de Porto Seguro apresentam 70 m de espes
sura. 

A área-fonte destas rochas elásticas relaciona-se a litótipos 
dos Complexos Paraíba do Sul, Caraíba-Paramirim, Montanha 
e Medina, alguns dos quais ainda preservados sob a forma de 
seixos dos conglomerados polimíticos da unidade em questão. 

1.2.1.18.2- Posição estratigráfica 

Duas correlações regionais podem ser estabelecidas no sentido 
de auxiliar o posicionamento estratigráfico do Grupo Barreiras. 
Na região de Capanema, Estado do Pará, esta unidade repousa 
sobre a Formação Pirabas, de idade miocênica. No Estado do Rio 
Grande do Norte os seus depósitos são mais recentes que o vul
canismo basáltico do Cabugi, que consoante datações isotópi
cas apresenta idade miocênica. 

Além destas, outras considerações de ordem cronológica, 
envolvendo direta ou indiretamente o Grupo Barreiras, são tam
bém merecedoras de citação, dentre as quais as de Carvalho & 
Garrido (1966); Bandeira Junior, Petri e Suguio (1975); Amador 
& Dias (1978); e Amador (1982a e b). 

Carvalho & Garrido (op. cit.) estabeleceram idade pliocênica 
a sedimentos idênticos aos do Grupo Barreiras, fundamentados 
em estudos de fósseis vegetais, na localidade de Ouriçangui
nhas, no Recôncavo Baiano. 

Na região da foz do rio Doce, a unidade em tela acha-se 
sobreposta à Formação Rio Doce, de idade eocênica a miocê
nica, tendo Bandeira Junior, Petri e Suguio (op. cit.) observado 
contato gradual e inclusive recorrência litológica, admitindo no 
entanto posicionamento pliocênico para o Grupo Barreiras. 

Amador & Dias (op. cit.) assinalaram que a Formação Pedro 
Canário, unidade basal deste grupo no norte do Espírito Santo, 
justapõe-se em discordância no embasamento cristalino e pro
vavelmente nos calcários da Formação Caravelas de idade ter
ciária média superior. 

Amador (1982b) foi mais taxativo, em relação às formações 
referidas no parágrafo acima, ao afirmar que a primeira dispõe
se em direção à plataforma continental, de modo discordante 
sobre as rochas carbonáticas da segunda, datada como Mioceno 
Superior. Posteriormente, o mesmo Amador ( 1982a) mencionou 
que o Grupo Barreiras Superior encontra-se capeado por depó
sitos coluviais, aluviais ou marinhos do Pleistoceno e/ou Holo
ceno. 

Pelas observações colhidas destes autores, é justo consi
derar uma idade miopliocênica para a sedimentação do Grupo 
Barreiras que, no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, recobre dis
cordantemente todas as unidades existentes, exceção feita aos 
depósitos qUaternários que são mais jovens. 

1.2.1.18.3- Distribuição na área 

O Grupo Barreiras ocupa uma área expressiva da Folha SE.24 
Rio Doce, dispondo-se ao longo de toda a sua faixa costeira e 
pode ser distinguida nas imagens de radar pelas suas feições 
morfológicas típicas de tabuleiros. A característica tabular é 
melhor evidenciada nas proximidades da orla marítima, onde 
aparecem vales escavados e falésias. Feições onduladas são 
observadas apenas nas regiões influenciadas pelo relevo das 
rochas cristalinas sotopostas, em conseqüência da reduzida es
pessura do pacote sedimentar. 

Os contatos a oeste são predominantemente com as litolo
gias do Complexo Paraíba do Sul (Fig. 1.61 ), enquanto com o 
Complexo Montanha são verificados principalmente entre as 
cidades de Nova Venécia (ES) e Nanuque (MG). Na Folha SE.24-
V-D, estes sedimentos estendem-se para oeste até as proximida
des de Medeiros Neto e Nanuque, apresentando contatos locais 
com os granitóides porfiróides do Complexo Medina. Na Folha 
SE.24-Y-B o Grupo Barreiras é unidade predominante, cobrindo 
em torno de 80% da mesma. Os contatos com o Complexo 
Paraíba do Sul na região de Nova Venécia não são conspícuos 
em imagem de radar, havendo necessidade do apoio de campo. 

Fig. 1.61- Região a oeste de Monte Pascoal. Contatos discordantes entre o Grupo 
Barreiras (Tb) e embasamento representado pelo Complexo Paraíba do Sul (pepsk). 

Folha SE.24-V-B. 

Na Folha SE.24-V-B os contatos são em parte com os xistos do 
Grupo Macaúbas. 

A leste, o Grupo Barreiras atinge o litoral em vários pontos, 
mas os contatos mais extensos são com os terraços arenosos ou 
aluviões quaternárias, que apresentam distribuições mais ex
pressivas na região da foz do rio Doce entre ltaúnas (ES) e Santa 
Cruz (ES) e, na região de Caravelas, no extremo sudeste da 
Bahia. 

Em que pese o caráter tabular deste grupo recobrindo discor
dantemente as unidades pré-cambrianas, foi possível delinear 
alguns alinhamentos estruturais, indicados como "encobertos" 
em mapa, dentre os quais estruturas do tipo graben, a exemplo 
da ocorrente na lagoa Juparanã. 

Por outro lado, interpretaram-se "ilhas" do embasamento no 
seio desta unidade, exemplificado a leste de Montanha, na Folha 
SE.24-Y-B, pertencente ao Complexo Paraíba do Sul. 

Finalmente identificou-se a oeste de Caravelas, na Folha 
SE.24-V-D, extensa cobertura arenosa, com ressalto nas ima
gens de radar, podendo estar relacionada a uma variação litoló
gica deste grupo; no entanto, por falta de dados mais concretos 
a mesma não foi individualizada em mapa. 

1.2.1.19- Coberturas Detríticas 

1.2.1.19.1- Generalidades 

Nos domínios da Folha SE.24 Rio Doce, assomam extensos cha
padões, com superfície plana, cujas exposições mais significa
tivas situam-se na Folha SE.24-V-A, com altitudes em torno de 
800 m. Nas regiões de Carlos Chagas e Aimorés, os mesmos 
voltam a expor-se, porém em menor expressão geográfica, nas 
cotas entre 200 e 400 m. 

Fontes et alii (1978) fizeram referência a "Formação de Cha
padas", situada na Folha SE.24 Rio Doce, na região ao sul de 
ltinga, incluindo as exposições restantes sob a denominação de 
"Coberturas Detríticas lndiferenciadas". 

Anteriormente, Cobra (1970). apud Fontes et ali i (1978), deno
minou de Formação Caraíba aos chapadões situados na porção 
nordeste da Folha SE.23 Belo Horizonte, na região de Salinas 
(MG), constituídos de arenitos grosseiros, bancos conglomeráti
cos com seixos de sílex, estimando para a mesma uma espes
sura máxima de 82 m. Ressalte-se que estes chapadões têm 
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continuidade para a Folha SE.24 Rio Doce, em especial para a 
região de ltinga, Medina e Almenara, na Folha SE.24-V-A. 

Silva et alii (1978) referiram-se à existência de coberturas 
detríticas, laterizadas ou não, na região que abarca a porção 
centro-ocidental da Foll'la SE.24-V-A e parcela noroeste da 
SE.24-V-C. consoante informações de fontes et alii (1978). 

Np presente relatório adotar-se-á, em parte, a proposição 
utilizada por Lima et alii ( 1981) na Folha SD.24 Salvador, em vir
tude da proximidade geográfica, como também por ser no atual 
estádio de conhecimentos a mais consentânea com o que se pro
põe o presente trabalho. 

Estas coberturas estão relacionadas geneticamente aos ci
clos de aplainamento do final do Fanerozóico {Terciário e Qua
ternário), distribuindo-se nas superfícies por eles elaboradas 
que, no domínios da Folha SE.24 Rio Doce, se encontram nas 
cotas escalonadas entre 800 e 200 m. Deste modo, propõe-se 
relacionar ao ciclo de aplainamento Sul-Americano (King, 1956) 
aquelas superfícies em torno de 800 m de altitude, enquanto que 
as posicionadas abaixo deste valor referem-se às peneplaniza
ções Velhas e/ou Paraguaçu, sendo neste relatório denominadas 
de TQd1 e TQd2, respectivamente. Esta última, por ser mais 
nova, pode originar-se do retrabalhamento da primeira super
fície. 

As çoberturas detríticas que assomam na Folha SE.24 Rio 
Doce consideram-se como formadas por materiais de origem 
sedimentar depositados em extensas áreas peneplanizadas, de 
composição a reno-argilosa a conglomerática, às vezes cimenta
dos por limonita. No entanto, nos trabalhos de campo desenvol
vidos observou-se constituírem solos residuais, geralmente in
temperizados e eventualmente lateríticos, produtos da decom
posição de rochas subjacentes, localmente com a presença de 
coluviões. Deste modo, esses platôs com feição inconfundível 
nas imagens de radar e outros sensores, correspondem, na reali
dade, a material eluvionar e em parte coluvionar, acolá lateriza
dos em vista das condições climáticas reinantes. 

Pelo exposto, as referidas coberturas, TQd1 e TQd2, são em 
verdade unidades edafoestratigráficas, fato aliás enfatizado por 
Fontes et alii (1978), Inda & Barbosa (1978) e Lima et a/ii (1981 ). 

1.2.1.19.2- Distribuição na área 
A Unidade TQd1, aqui cartografada, representa para sul uma 
extensão da superfície de aplainamento do Planalto de Con
quista, da Folha SD.24 Salvador, consoante Lima et alíi (1981 ). 
Dispõe-se preferencialmente na Folha SE.24-V-A, envolvendo as 
cidades de Medina, ltaobim e ltinga, compondo extensos platõs 
que recobrem litótipos relacionados ao Grupo Macaúbas (For
mação Salinas) e plutonitos do Complexo Medina. Mais para sul 
ocorre, em realce, na porção noroeste da Folha SE.24-V-C, a 
norte de Novo Cruzeiro, praticamente dentro dos domínios do 
Grupo Macaúbas. 

Litologicamente compõe-se de sedimentos areno-argilosos, 
mal selecionados, de cor branca a branco-amarelada que, com a 
percolação de óxido de ferro, adquire tonalidades variadas. Por 
vezes são observados leitos conglomeráticos que podem atingir 
até 2m de espessura, assim como zonas caulinizadas {Fontes et 
alii, 1978). 

A Unidade TQd2 ocorre nas superfícies de cotas inferiores 
às da anterior e sua distinção nas imagens de radar nem sem
pre é bem clara, ressaltando o fato da·existência de certa ambi
güidade com os depósitos terciários do Grupo Barreiras em 
função das feições similares apresentadas no sensor radar. 
As principais exposições localizam-se na porção oriental da Fo
lha SE.24-V-C, a nordeste de Carlos Chagas, como também na 
folha SE.24-Y-C, nas regiões de Cuieté Velho (município de Con
selheiro Penal e Aimorés. 

Na área a nordeste de Carlos Chagas, a ambigüidade repor
tada acima foi parcialmente dirimida a partir do desenvolvi
mento de atividades de campo. Esta região representa-se por 
superfícies dominadas por solos arenosos, com razoável teor de 
argila e níveis lateríticos restritos, recobrindo principalmente 
rochas do Complexo Paraíba do Sul e em parte os plutónitos do 
Complexo Medina. 

Como já citado anteriormente, exposições desta unidade são 
ainda verificadas nas cercanias de Cuieté Velho, não mapeáveis 
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na escala deste trabalho, bem como ao norte de Aimorés, onde 
se observa também uma grande contribuição de material colu
vionar. 

1.2.1.19.3 - Idade 

As unidades edafoestratigráficas descritas integram-se aos ní
veis de aplainamento referidos por King (1956) como Ciclos 
Sul-Americano, Velhas e Paraguaçu posicionados no Terciário 
Superior ao Quaternário, com a TQd1 relacionadaao primeiro e 
a TQd2 aos dois restantes. Lima et alii (1981)ádmitiram idade plio
pleistocênica para esta última. 

1.2.1.20- Depósitos quaternário" 

1.2.1.20.1 - Generalidades 

Os depósitos quaternários da Folha SE.24 Rio Doce estão bem 
retratados na faixa costeira atlântica, enquanto que para o in
terior do continente têm representatividade apenas nas calhas 
das grandes drenagens, como os rios Doce, Jequitinhonha e 
Mucuri, entre outros. Representam a sedimentação mais re
cente ocorrida na área e que recobrem discordantemente as 
unidades que lhes são confinantes. 

Vários pesquisadores, em trabalhos localizados ou de caráter 
regional, já estudaram esses depósitos no âmbito da Folha 
SE.24 Rio Doce. 

Carvalho & Garrido (1966), fundamentados em dados do 
poço estratigráfico CST-1-Ba da PETROBRÁS, na região de Cara
velas, denominaram de Formação Caravelas aos calcários com 
intercalações de argila margosa, com espessura por volta de 30 
m. Salienta-se que esta unidade não af!ora, mas os citados au
tores baseados em feições geomorfológicas estimaram sua área 
de ocorrência desde AI co baça até Mucuri. Admitiram uma idade 
pleistocênica, consoante os abundantes fósseis marinhos en
contrados~ 

Silva Filho et alii(1974), na execução d() Projeto Sul da Bahia, 
Convênio DNPM/CPRM, identificaram a presença de depósitos 
quaternários aluvionares, coluvionares, cordões litorâneos e 
areias lixivíadas, sem contudo individualizá-las. 

Silva & Ferrari (1976), no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, 
subdividiram as áreas de sedimentos quaternários do norte do 
Estado do Espírito Santo em aluviões fluviais e fluviomarinhos, 
restingas e depósitos de praia. 

Fontes et alíi (1978), na execução do Projeto Jequitinhonha, 
Convênio DNPM/CPRM, dividiram os depósitos quaternários 
continentais holocênicos em aluviões recentes, terraços aluviais 
antigos, coluviões e aluviões, alguns dos quais não mapeáveis· 
pela falta de representatividade na escala adotada. 

Entretanto, as maiores contribuições ao entendimento da 
evolução dos processos sedimentológicos que formaram os de
pósitos costeiros devem-se a Bandeira Junior, Petri e Suguio 
'1975), em trabalhos de detalhe na foz do rio Doce, através do 
'rojeto Rio Doce, desenvolvido pela PETROBRÁS. 

Por outro lado, merece destaque o mapeamento regional 
realizado por Martin et alii (1980), no quaternário costeiro do 
Estado da Bahia, parte do qual está inserido na Folha SE.24 Rio 
Doce. 

A individualização dos depósitos quaternários continentais é 
perfeitamente viável nas imagens de radar, existindo uma certa 
concordância com os dados apresentados por Silva Filho et alíi 
(op. cit.}, Silva & Ferrari (op. cit.} e Fontes et alii (op. cit.}. No 
entanto, no que concerne ao Quaternário costeiro, em vista da 
carência ·de controle no terreno, achou-se mais consentâneo 
adotar as informações de Martin et alií (1980) para a região Sul 
da Bahia e as de Bandeira Junior, Petri e Suguio (1975) para a 
região norte do Estado do Espírito Santo, adaptando-as às fei· 
ções texturaís mostradas pelo sensor radar. A parcela costeira 
correspondente à Folha SE.24-V-D foi interpretada procurando
se sempre utilizar os padrões·radargráficos usados nas regiões 
contíguas. 

Em vista do acima exposto, adotou-se a proposição de ma
peamento de Martin et alíi (1980), com pequenas modificações, 
sendo os depósitos quaternários individualizados em Terraços 



Arenosos Pleistocênicos, Terraços Arenosos Holocênicos, Pân
tanos e Mangues Holocênicos _e Holoceno Aluvionar. 

Para efeitos didáticos, achou-se mais conveniente dividir os 
sedimentos quaternários em dois grandes grupos de depósitos: 
marinhos e continentais. 

1.2.1.20.2- Depósitos quaternários marinhos 

Incluem-se neste conjunto as Subunidades Terraços Arenosos 
Pleistocênicos, Terraços Arenosos Holocênicos e Pântanos e 
Mangues Holocênicos. 

1.2.1.20.2.1 -Terraços Arenosos Pleistocênicos 

Expõem-se preferencialmente em duas regiões, a primeira en
volvendo o trato Alcobaça-Caravelas-Mucuri, no sul da Bahia, 
e a segunda, na porção setentrional do Estado do Espírito Santo, 
abrangendo a região norte de Linhares. Podem ser visualizados 

nas imagens de radar pela presença de feições lineares indicati
vas de cordões litorâneos pleistocênicos e também por situa
rem-se afastados da linha de costa atual, estando relacionados à 
parte final da penúltima transgressão marinha e à regressão 
correspondente. 

A origem litorânea desses depósitos é atestada pela presença 
de tubos fósseis de Callianassa- um artrópode marinho que 
vive na parte inferior da zona intermaré- (Martin et a/ii, 1980). A 
idade pleistocênica é atribuída por esses mesmos autores para a 
re~ião de Alcobaça-Caravelas-Mucuri, através de datações de 
C1 

, referenciando o que denominaram de terraços arenosos 
deixados acima do nível do mar pela regressão subseqüente à 
transgressão pleistocênica (Fig. 1.62). 

Carvalho & Garrido (op. cit.) denominaram de Formação 
Caravelas, consoante dados de um poço estratigráfico na região 
homônima, a uma unidade constituída por calcários e contribui
ções de argila, de idade pleistocênica, disposta tão-somente em 
subsuperfície. Mais recentemente, Martin et alii (op. cit.) encon-

Fig. 1.62- Região de Caravelas. Depósitos quaternários continentais e marinhos. Folha SE.24-V-D. 
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traram essa unidade a 12 m abaixo do nível médio do mar, 
durante uma perfuração efetuada sobre o recife de Coroa Ver
melha, região de Nova Viçosa. 

Piazza, Araujo e Bandeira Junior (1974) subdividiram os sedi
mentos quaternários da foz do rio Doce em duas formações que 
constituem as unidades superiores da Bacia do Espírito Santo. A 
Formação Monsarás - nome que provém da lagoa homônima 
situada nas proximidades de Povoação CES) -,de idade pleisto
cênica e constituída por argilas marinhas, que se sobrepõem 
discordantemente ao Grupo Barreiras, não aflora na parte emer
sa da Bacia do Espírito Santo, tendo sido definida em subsuperfí· 
cie através de poços estratigráficos. A outra unidade, denomi· 
nada Formação Unhares, está relacionada ao Quaternário Su· 
perior (Holoceno), sendo formada por areias grosseiras da 
frente deltaica e sedimentos areno-síltico-argilosos de origem 
fluviodeltaica, que compõem a planície costeira que se estende 
de ltaúnas, a norte, até Santa Cruz, ao sul. 

1.2.1.20.2.2- Terraços Arenosos Holocênicos 

Tais depósitos apresentam significativa distribuição espacial na 
faixa costeira atlântica da Folha SE.24 Rio Doce, assomando 
tanto na região Sul da Bahia, envolvendo as áreas a norte de 
Santa Cruz Cabrália e de Alcobaça-Caravelas-Mucuri, como 
também no norte do Espírito Santo, no trato Conceição da Bar
ra-Regência. Encontram-se geralmente dispostos na parte ex
terna da costa, posicionando-se em cotas menos elevadas em 
relação aos terraços pleistocênicos, com o topo situando-se 
desde alguns centímetros a mais de 4 m acima do nível atual do 
mar. 

Segundo Martin et alii {op. cit.), cristas de cordões litorâneos 
quase sempre bem desenvolvidas são aí delineadas, fato este 
bastante realçado nas imagens de radar, tendo. em vista a pos
tura das mesmas de modo perpendicular à faixa de varredura do 
sensor radar. Os autores supracitados referiram ainda que estes 
cordões litorâneos são bem diferenciados dos depósitos da pe
núltima transgressão (Terraços Arenosos Pleistocênicos) por 
serem mais finos, além de estreitamente próximos e paralelos 
entre si. 

Silva Filho et afii (op. cit.) assinalaram a ocorrência de cor
dões litorâneos que se estendem para sul a partir da região de 
Alcobaça, sendo constituídos de areias brancas, com granulo
metria grosseira, angulosas e compostas predominantemente 
de quartzo e fragmentos de conchas. A presença de tubos fós· 
seis de Caf/ianassa e conchas marinhas foi ressaltada por Martin 
et afií {op. cít.) nos por eles denominados de terraços arenosos, 
durante o mapeamento do Quaternário costeiro do Estado da 
Bahia, atestando portanto uma origem marinha para estes depó
sitos. 

Parte do que se mapeou na foz do rio Doce e adjacências, 
como Terraços Arenosos Holocênicos, corresponde ao Membro 
Povoação, unidade basal da Formação Unhares, de idade halo
cênica, consoante definição de Piazza, Araujo e Bandeira Junior 
(1974). Este membro compõe-se de areias quartzosas grosseiras 
e mal selecionadas, com grânulos e seixos e com boa percenta
gem de minerais pesados, principalmente hornblenda, zircão, 
monazita, turmalina, ilmenita e magnetita. Estes depósitos são 
constituintes dos cordões litorâneos, areias de praia e da plata
forma continental que recobrem as argilas da Formação Mon
sarás. 

1.2.1.20.2.3- Pântanos e Mangues Holocênicos 

Esta unidade está bem distribuída na faixa costeira da Folha 
SE.24 Rio Doce, porém com maior representatividade nas re
giões de Caravelas (BA) e Unhares (ES). Corresponde ao que 
Martin et afii (op. cit.) denominaram de "Pântanos e Mangues 
Atuais" para a região Sul da Bahia, e o que Piazza, Araujo e 
Bandeira Junior (op. cit.) nomearam de Membro Barro Novo, 
unidade de topo da Formação Unhares, de idade holocênica. Os 
primeiros autores descreveram esses depósitos como constituí
dos predominantemente de materiais argilo-siltosos ricos em 
matéria orgânica, locados nas zonas de influência das marés nas 
baías, como também nas margens protegidas das drenagens. 
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Por outro lado, o Membro Barro Novo é formado por sedimentos 
de planície deltaica que inclui áreas de inundações, pântanos, 
lagoas, diques naturais e canais fluviais. São representados por 
areias quartzosas finas e grosseiras, mal a regularmente selecio
nadas, em parte conglomeráticas, micáceas, com minerais pesa
dos e siltes argilosos, areias sílticas e arenosas, com matéria 
orgânica, turfas e vasas orgânicas. 

A delimitação dessa unidade nas imagens de radar foi bem 
facilitada pela tonalidade clara, características das regiões ala
gadas, em vista da vegetação típica instalada nesses ambientes, 
cujas copas funcionam à semelhança de comer reffector. Tonali
dades escuras, dentro da escala do cinza, refletem zonas com 
água e/ou carência de vegetação, sendo também critérios para 
individualização dessa unidade. 

1.2.1.20.3- Depósitos quaternários continentais 

Neste conjunto estão incluídos os depósitos fluviolagunares e 
fluviais. 

1.2. 1.20.3. 1 - Holoceno Fluviolagunar 

Os depósitos fluviolagunares estão distribuídos nas calhas dos 
rios João da Tiba, Buranhém, do Frade, Caraíva, Corumbaú, 
Jucuruçu, ltanhém, Moroba, Mucuri, ltaúnas, São Mateus, Pau 
Atravessado e Doce, além de afluentes nas proximidades de 
suas desembocaduras. Estes rios são do tipo exorréico, uma vez 
que deságuam no oceano Atlântico. 

São representados essencialmente por areias e siltes argilo
sos ricos em matéria orgânica. Adotou-se a proposição de Mar
tio et alii (op. cít.), de depósitos fluviolagunares, uma vez que os 
fluviais estão misturados com os de antigas lagunas e mangues 
que aí ocorrem e que foram assentados desde o início da última 
transgressão. Correspondem em parte ao Membro Povoação, 
da Formação Unhares, de Piazza, Araujo e Bandeira Junior (op. 
cit.) na região da foz do rio Doce. 

1.2.1.20.3.2- Holoceno Aluvionar 

Estes depósitos de origem fluvial continental são predominante
mente arenosos com contribuições menores de sílte, argila e 
cascalho. Estão bem evidenciados nos rios Jequitinhonha, 
Doce, Mucuri, Jucuruçu, São Mateus, ltanhém e outros de me
nor expressão. No âmbito dos dom os de Almenara e Feliz burgo, 
edificados em litótipos do Grupo Almenara, identificaram-se 
coberturas aluviais, contando com grande contribuição coluvial. 

As aluviões que assomam na planície de inundação dos rios 
Jucuruçu e ltanhém são de natureza argilo-arenosa, quase sem
pre com a ocorrência de mica decomposta, provavelmente rela
cionadas à erosão dos diques de pegmatito existentes na região. 

1.2.1.21 -Rochas de Posicionamento Duvidoso 

No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce ocorrem corpos cujas carên
cias de relações de campo e ausência de controle geocronoló
gico motivaram as suas colocações como de posicionamento 
duvidoso. 

Estes corpos, em que pese seu caráter intrusivo nas rochas 
que lhe são confinantes, apresentam composição mineralógica 
e características petrográficas distintas daquelas incluídas nas 
unidades litoestratigráficas definidas no presente trabalho. 

Incluem-se nesta categoria corpos de composição básica e 
ultrabásica, sob a forma de stocks, que sofreram ação de proces
sos metamórficos e/ou deformativos atuantes nos domínios da 
Folha SE.24 Rio Doce. 

De uma maneira geral, foram objeto de estudos em trabalhos 
anteriores, alguns dos quais adiante sintetizados: 

-Barbosa et alii (op. cit.) referiram-se à presença de anfibolitos 
e talcitos intercalados nas rochas supracrustais da região do 
Médio Rio Doce interpretados como soleiras; 

-Fontes et afii (op. cit.) mapearam numero-sos corpos intrusi· 
vos básicos e ultrabásicos na área do Projeto Jequitinhonha 
(DNPM/CPRM). No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, mencionaram 



os corpos ultrabásicos da porção oeste da Folha SE.24-Y-C, localiza
dos a sudoeste de lpanema, sudeste de Professor Sperber, sudeste 
de Tabajaras e noroeste de Alvarenga, além de algumas exposições 
de natureza básica que foram registradas nas descrições dos aflora
mentos. Como características gerais destas rochas apontaram a cor 
cinza-escuro e esverdeada, estrutura maciça, foliada ou xistosa, e o 
grau elevado de alteração que dificulta o estabelecimento das rela
ções de contato com as encaixantes. Estas rochas ultrabásicas são 
via de regra derivadas de peridotitos por processos de serpentiniza
ção, cloritização, anfibolitização, talcificação e carbonatação. Gabros 
e anfibolitos são as variedades mais freqüentes de rochas básicas; e 

- Rodrigues et alii (1980) apresentaram um estudo das rochas 
ultrabásicas da região de lpanema (MG), com auxílio de técnicas 
de microscopia ótica, difratometria de raios X e análises termo
diferencial. Segundo estes autores, a. mineralogia e as feições 
texturais destas litologias indicam tratar-se de corpos ígneos 
plutônicos compostos originalmente por olivina, ortopiroxênio, 
opacos e presumivelmente diopsídio, que foram submetidos a 
sucessivas condições de retrometamorfismo. As rochas encon
tram-se bastante alteradas, exibindo coloração verde
amarelada e estruturas isotrópicas, localmente bandadas. 

Tendo em vista a ação de processos metamórficos sobre es
ses corpos, prefere-se no presente trabalho conferir-lhes uma 
conotação genérica. Deste modo, serão referenciados como me
tamafitos e metaultramafitos, mesmo considerando as carac
terísticas de plutonitos mostradas em lã minas petrográficas. 

1.2.1.21.1- Metamáficas 

Vários corpos de metamáficas, a grande maioria não mapeáveis 
na escala adotada, foram estudados na Folha SE.24 Rio Doce, em 
especial nos domínios das unidades Gnaisse Piedade, Comple
xos Pocrane e Juiz de Fora e Grupo Crenaque. Ocorrem amiúde 
sob a forma de lentes, estruturalmente concordantes com as ro
chas encaixantes, e representam-se por anfibolitos e anfibólio 
xistos, os quais parecem ter origem ígnea. 

Merece destaque o corpo mapeado nas cercanias da antiga 
mina de ouro de Cuieté Velho, na rodovia Alvarenga-Cuieté Ve
lho, onde ocorrem actinolita xistos e anfibolitos, com intercala
ções decimétricas de quartzitos, evidenciando uma postura N5° a 
10° E/65° a 85° NO. Nos anfibolitos, observa-se a presença de nú
cleos félsicos, retratados por plagioclásio granoblástico, su
gerindo possível estrutura variolítica. Verifica-se também a 
ocorrência de rochas verdes alteradas, típicas de metaultramafi
tos. Este corpo, exagerado no mapa geológico, acha-se encai
xado em metapsamitos do Grupo Crenaque. 

Corpos menores foram também descritos nesta região, 
porém sem representatividade no mapeamento ora executado. 

1.2.1.21.2- Metaultramáficas 

À semelhança das metamáficas, esses litótipos ocorrem sob a 
forma de lentes, em geral não mapeáveis, encaixados concor
dantemente nos polimetamorfítos do Complexo Pocrane e nos 
metassedimentos do Grupo Crenaque, alvitrando também ori
gem ígnea. 

Algumas exposições foram descritas na região oriental da 
Tabajaras e nas proximidades de Cataca, representadas por 
bronzita talco serpentinito e por tremolita-actinolita xisto, res
pectivamente, dispondo-se em lentes decimétricas concordan
tes com a foliação regional do Complexo Pocrane. 

Dentre as metaultramáficas que ocorrem nesta Folha, desta
ca-se tanto pela importãncia econômica em termos de minerali
zações niquelíferas, como também pela sua representatividade 
dimensional, o corpo situado a aproximadamente 11 km de lpa
nema, na rodovia para São Geraldo. Mostra-se foliado e encai
xado concordantemente em quartzitos do Grupo Crenaque, 
além de encontrar-se intemperizado, exibindo coloração esver
deada e esfoliação esferoidal. É constituído por serpentina, tre
molita, talco e opacos, podendo a tremolita apresentar-se em 
megacristais com hábito fibrorradiado característico. Este corpo 
foi objeto de estudo detalhado por Rodrigues et alii (1980). 

1.2.1.22- Bacias marginais costeiras 

Na faixa costeira da Folha SE.24 Rio Doce, assomam bacias ter
ciário-cretáceas encobertas por sedimentos cenozóicos repre
sentados pelo Grupo Barreiras e depósitos quaternários. A deli
mitação e a caracterização de tais bacias devem-se a trabalhos 
desenvolvidos pela PETROBRÁS S/A, envolvendo tanto méto
dos diretos como indiretos, a partir da década de 50, em pesqui
sas exploratórias visando à descoberta de hidrocarbonetos. 

Em que pese estarem distribuídas apenas em subsuperfície, 
a inclusão descritiva neste relatório é por demais justificada, 
tanto pelo interesse econômico que representam, como tam
bém pela importância na evolução geológica no âmbito da Folha 
SE.24 Rio Doce. 

Consoante trabalhos l::le vários pesquisadores, foram defini
das na presente área as Bacias do Espírito Santo, Mucuri, Cu
muruxatiba e Jequitinhonha, adiante sintetizadas. 

1.2.1.22.1 - Bacia do Espírito Santo 
A Bacia do Espírito Santo faz parte de uma assembléia de bacias 
que jazem na margem continental brasileira, tipo Atlântico, de 
idade cretáceo-terciária, abrangendo uma área de 60.000 km2

• A 
porção terrestre ocupa um sexto da área total, sendo represen
tada por uma faixa estreita e alongada de cerca de 20 km de lar
gura, limitada ao norte pelo Alto de Cumuruxatiba (17° 30'S) e ao 
sul pelo Arco de Vitória (19° 45'S), um alto do embasamento. 
Para leste, em sua porção submarina, apresenta um desenvolvi
mento excepcional, atingindo uma largura de 240 km desde a li-
nha de costa até o talude da plataforma continental. . 

Esta bacia tem sido estudada desde 1957 pela PETROBRAS, a 
qual iniciou os trabalhos exploratórios através de geofísica, utili
zando-se dos métodos Gravimétricos, Sísmico e de Eletrorresis
tividade. Posteriormente, dispondo-se de dados de sondagens, 
alguns pesquisadores estudaram-na, destacando-se: Alves 
(1969), que identificou as unidades litoestratigráficas; Asmus, 
Gomes e Pereira (1971), que definiram e formalizaram as referi
das unidades, apresentando uma integração geológica regio
nal; Oliveira & Braga (1971) e Alves, Gueiros e Nepomuceno 
(1978) (apudCarvalho et ali i 1982), que analisaram as potenciali
dades petrolíferas; Mosmann & Pereira (1972), que interpre
taram a gênese do Grupo Nativo; Alves & Beurlen (1972) e Falke
nhein (1972), que pesquisaram a seqüência elástica da região da 
fazenda Cedro; Ti bana & Alves (1973) que estudaram o Membro 
Regência da Formação Barra Nova, procurando definir as carac
terísticas petrográficas das microfácies carbonáticas, com o fito 
de interpretar o ambiente deposicional do aludido membro; e, 
finalmente, Carvalho et ali i (1982), que apresentaram resultados 
sobre sistemas deposicionais e evolução diagenética dos Mem
bros ltaúnas e Regência na plataforma de São Mateus (ES). 

A coluna sedimentar, com espessura entre 8.000 e 9.000 m, 
exibe distintos intervalos representados por um inferior fluviola
custrino um médio evaporítico e um superior predominante
mente marinho. 

A porção terrestre desta bacia está encoberta por sedimentos 
continentais do Cenozóico, obstando os estudos de geologia de 
superfície, não cabendo portanto uma representatividade das 
suas unidades litoestratigráficas no mapa geológico. 

A estratigrafia aqui apresentada da base para o topo, cuja 
coluna cronoestratigráfica está indicada na Figura 1.63, é aquela 
de Asmus, Gomes e Pereira (1971), em vista de constituir-se no 
trabalho mais completo dentro da literatura ostensiva da aludida 
bacia. 

A unidade basal está representada pelo Grupo Nativo, o qual 
encontra-se dividido pelas Formações Mariricu e Barra Nova. A 
Formação Mariricu subdivide-se nos Membros Mucuri, com
posto predominantemente de arenitos imaturos, e ltaúnas, 
constituído por evaporitos e sedimentos associados. Por outro 
lado, a Formação Barra Nova é retratada pelos Membros São 
Mateus, formado de arenitos imaturos, e Regência, que consiste 
de calcários oolíticos, calcoarenitos e calcários micríticos. So
breposto a este grupo jazem sedimentos da Formação Urucu
tuca, caracterizados por intervalos monótonos de folhelhos ne
gros, estando todo o conjunto- Grupo Nativo e Formação Uru
cutuca- relacionado cronologicamente ao Cretáceo. 
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Fig. 1.63- Coluna cronoestratigráfica da Bacia do Espírito Santo (segundo Asmus; 
Gomes; Pereira, 1971). 

A unidade superior refere-se a sedimentos terciários do Gru
po Espírito Santo, patenteado pelas Formações Rio Doce e Cara
velas, que se interdigitam. A Formação Rio Doce é principal
mente arenosa, abarca sedimentos de origem fluvial, deltaica e 
pró-deltaica, compreendendo três membros: o Piraúna, com
posto de folhelhos e arenitos intercalados, por vezes ocorrendo 
camadas de calcários, de posicionamento basal; o Pirapitanga, 
constituído de arenitos com inserções de folhelhos e calcários; 
e, finalmente, o Piranha, evidenciado por arenitos predominan
temente de granulação grosseira. Já a Formação Caravelas é de
notada composicionalmente por calcários biomicríticos de pla
taforma rasa e por escassas interposições de folhelhos e areni
tos, constando de três membros: o Caraúna, basal, traduzido por 
intercalações de calcários e folhelhos; o Carapitanga, de posi
cionamento intermediário, composto de calcários micríticos al
ternados com arenitos e algumas vezes com folhelhos; por fim, 
o Caranha, disposto no topo e constituído de biomicritos e bios
paritos entremeados com folhelhos e arenitos. 

Ocorrem ainda, nesta bacia, rochas basálticas e sedimentos 
intercalados que compõem a Formação Abrolhos, onde o Mem
bro Santa Bárbara, constituído de lavas, é suposto formador do 
arcabouço· do banco de Abrolhos. Consoante dados radiométri
cos estabeleceram-se dois paroxismos principais, o primeiro re
lacionado ao Eocretáceo e o segundo ao Eoceno. Esta unidade 
está bem representada no arquipélago dos Abrolhos, sendo tam
bém delineada através de sondagens na plataforma continental. 

Estruturalmente, a bacia pode ser classificada como do tipo 
pericratônica, resultante de uma tafrogênese no Cretáceo In
ferior, que originou grabens e semigrabens alongados limitados 
por falhas normais com uma ampla variação de movimentos 
verticais (desde poucos metros até 500 m), e reativação decres
cente até o Terciário (Asmus; Gomes; Pereira, op. cit.). 

1.2.1.22.2- Bacias do Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha 
As bacias em epígrafe dispõem-se na margem continental atlân
tica brasileira, estendendo-se desde o sul da Bahia até o norte do 
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Espírito Santo, cobrindo uma área total de 25.000 km2
• A de Mu

curi corresponde a uma fração setentrional da denominada por 
Asmus, Gomes e Pereira (op. cit.) de Bacia do Espírito Santo, e as 
duas outras a referida por esses mesmos autores como Bacia do 
Jequitinhonha. 

A Bacia do Mucuri envolve uma área aproximada de 4.500 
km 2

, limitada ao sul e a leste pelo Complexo Vulcânico de Santa 
Bárbara, ao norte pelo banco de Abrolhos e parcel dos Paredes e, 
a oeste, pelo Complexo Paraíba do Sul. 

A Bacia de Cumuruxatiba ocupa uma área de 15.000 km2, cuja 
maior porção situa-se na plataforma continental. Limita-se ao 
sul com a Bacia de Mucuri, ao norte com o Alto Charlotte e com a 
plataforma de Porto Seguro. Seu limite leste coincide com o li
mite atual da plataforma continental. 

A Bacia do Jequitinhonha desenvolve-se em uma área de 
cerca de 6.000 km2

• A parte continental é ocupada pelas planícies 
de inundação dos rios Jequitinhonha e Pardo, enquanto que a 
porção marinha adentra pela plataforma continental, estenden
do-se cerca de 80 km ao norte da foz do rio Jequitinhonha, em 
cujo sentido vai-se tornando cada vez mais rasa. 

O resumo da estratigrafia aqui apresentado para as referidas 
bacias é baseado nas informações reportadas por Fischer et alii 
(1974), estando elas representadas pela Formações Rio Doce, 
Caravelas (Grupo Espírito Santo) e Urucutuca {Fig. 1.64). 

A Formação Rio Doce é uma unidade essencialmente elástica, 
constituída por arenito arcoseano, fino a grosseiro, localmente 
conglomerático, com intercalações subordinadas de folhelhos e 
siltito. O pequeno controle de poços sugere que os sedimentos 
desta formação sejam mais grosseiros na parte continental, tor
nando-se gradativamente de granulação mais fina para o centro 
da bacia. A Formação Caravelas compõe-se predominante
mente de rochas carbonáticas, interdigitando-se mergulho 
acima com os elásticos da Formação Rio Doce. Estes calcários 
são de dois tipos principais, prevalecendo calcarenitos na parte 
superior e calcilutitos na parte inferior, intercalados com me
nores proporções de margas, folhelhos e arenitos. A Formação 
Urucutuca consta, predominantemente, de folhelhos não calei
feros ou menos calcíferos que aqueles da Formação Caravelas, 
com inserções subordinadas de calcário e arenito. Na zona de 
transição entre as Formações Urucutuca e Caravelas uma série 
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Fig. 1.64 Quadro comparativo das unidades litológicas e sistemas deposicionais 
das Bacias do Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha (segundo Fischer et ali i, 1974). 



de areias inseridas entre folhelhos constituem as "Camadas" 
Prado. 

Em termos estruturais, assemelham-se bastante à Bacia do 
Espírito Santo, sendo limitada por falhas normais, compondo 
grabens e semigrabens. Os Altos Charlotte e de Cumuruxatiba 
constituem significativos arcos estruturais no contexto dessas 
bacias. 

1.2.1.23- Geologia do arquipélago dos Abrolhos 

1.2.1.23.1 -Generalidades 

Apresenta-se aqui uma sinopse das principais informações geo
lógicas do arquipélago dos Abrolhos, tendo em vista sua grande 
importância para um melhor entendimento da evolução geoló
gica da Folha SE.24 Rio Doce. Pelas dimensões restritas deste ar
quipélago, não foi possível sua representação no mapa geoló
gico. Deste modo, optou-se por apresentar na Figura 1.65 os 
grandes traços de suas principais unidades geológicas, con
soante compilação de Silva et alii (1978). assim como a localiza
ção das datações isotópicas realizadas neste arquipélago. 

Os primeiros informes sobre a geologia do arquipélago dos 
Abrolhos remontam ao século passado, através das aescrições 
efetuadas por Hartt (1870). Entretanto, um significativo avanço 
no conhecimento da geologia gestas ilhas resultou dos traba
lhos executados pela PETROBRAS. 

Cordani & Blazekovic (1970), utilizando os dados disponíveis 
e observações pessoais, apresentaram um mapa geológico es
quemático do arquipélago com três subdivisões litoestratigráfi
cas: rochas sedimentares, rochas basálticas de granulação sub
milimétrica e rochas basálticas de granulação milimétrica (Fig. 
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1.66). As rochas sedimentares constituídas predominantemente 
por arenitos e folhelhos haviam sido anteriormente denomina
das Formação Abrolhos, por Oliveira & Leonardos (1943). 

1.2.1.23.2- Posição estratigráfica 

As rochas sedimentares da Formação Abrolhos contêm restos 
vegetais interpretados por Hartt (op. cit.) como de idade cretácea 
superior. Troelsen (apud Cordani & Blazekovic op. cit.) estudou 
fósseis associados a testemunho de calcário tufáceo de 1.150 m 
de profundidade do poço SBst-1-Ba, atribuindo-lhes igualmente 
idade cretácea superior. 

As datações geocronológicas efetuadas por Cordani & Blaze
kovic (op. cit.) forneceram idades que variam do Paleoceno ao 
Oligoceno. Deve-se ress~lvar que os autores acreditam que es
tes resultados representam idades mínimas para eventos rela
cionados provavelmente aos estágios finais·do vulcanismo. 

Em função destes dados, posiciona-se a Formação Abrolhos 
no Cretáceo Superior, com desenvolvimento no Terciário In
ferior, até o Oligoceno. 

1.2.1.23.3- Distribuição na área 

O arquipélago dos Abrolhos é formado por cinco ilhas com for
mato subcircular ou alongado. As rochas vulcânicas são as li
tologias predominantes, ocupando geralmente as partes cen
trais das mesmas. Rochas sedimentares, principalmente areni
tos, folhelhos e calcários, dispõem-se em forma de franjas. Na 
parte mais externa, ao nível de oscilação das marés, ocorrem de
pósitos recentes representados por construções de recifes cora
li nos, segundo compilação executada por Silva et alii (1978). 
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Fig. 1.65- Esboço geológico do arquipélago dos Abrolhos. 

GEOLOGIA/117 



o 

100 

200 

300 

400 SECÃO- TIPO FN. ABROLHOS . 
B Basalto 500 

~ 
600 

.. 
E 700 

~~·}·?(;:./}:-] Arenito 

E .. 
~ 800 

~ Folhelho 

::0 

"' "' .. 
o. 900 
"' w 

E Calcário arenoso 

Farol de S. Bo~boro 

1000 

Segundo Hortt ( 1970) apud Cordoni a Blozekovic ( 1970) 

SECÃO DE REFERÊNCIA 
I 

Popo 2- S B -1 - BA ( PETROBRÁS) 

• • • • • 

•• • • • • • ••• 

Basalto 

Arenito e colco'rio 

Colco'rio, arenito e folhelho 

Folhelho 

lntercoloplles de folhelhos e bosoltÓs 

Tufo e brecha 

Folhelho colcÍf. tufoso 

Folhelho coldf tufoso 

Brecha e tufo 

Segundo Asmus) Gomes e Pereira ( 1971) 

Fig. 1.66- Seção-tipo e seção de referência da Formação Abrolhos. 

Cordani & Blazekovic (op. cit.) mostraram a seguinte distri
buição para os dois tipos de basaltos mapeados: os de granula
ção milimétrica ocorrem nas ilhas Santa Bárbara, Guarita e Re
donda e os de granulação submilimétrica nas ilhas Siriba e 
Sueste. As características microscópicas destas litologias são a 
textura holocristalina ofítica e subofítica, menos comumente 
porfirítica. Os minerais principais são augita e labradorita, tendo 
como acessórios magnetita, apatita, biotita e em alguns casos 
feldspato potássico associado a quartzo e minerais secundários 
de origem deutérica. Quanto à composição química, cabe citar o 
progressivo enriquecimento do teor de potássio no sentido das 
rochas mais jovens. 

1.2.1.23.4- Geocronologia 

Atividades vulcânicas paleocênico-eocênicas puderam ser cons
tatadas nas ilhotas do arquipélago dos Abrolhos, que foram in
cluídas no estudo geocronológico da Folha SE.24 Rio Doce. Na 
Tabela 1.XXIJI constam os dados analíticos obtidos para as de
zoito determinações K-Ar efetuadas em treze amostras do arqui
pélago (Fig. 1.65). 

De um modo geral, as idades aparentes apresentaram-se 
concordantes com as relações de campo observadas. Aqui tam
bém, em todos os casos, as idades K-Ar representam valores mí
nimos para os fenômenos eruptivos que contribuíram para a for
mação do edifício vulcânico dos Abrolhos, tratando-se presumi
velmente de amostras relacionadas com as últimas fases do ci
clo vulcânico. As determinações indicam eventos que ocorrem 
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durante um intervalo de tempo de cerca de 30 MA, entre o Paleo
ceno e o Oligoceno, retratando os últimos episódios de um vul
canismo que se iniciou pelo menos no Cretáceo Superior, de 
acordo com as evidências fossilíferas. Interessante ainda é ob
servar que existe tendência em enriquecimento progressivo de 
K para as amostras mais jovens. Finalmente, permanece inexpli
cada a discordância observada em dois casos (amostras AB-1 e 
AB-3), em que a idade aparente dos plagioclásios datados resul
tou significativamente inferior à das rochas totais das mesmas 
amostras, em ambos os casos datados em duplicata. Por outro 
lado, dados concordantes foram apresentados pelas amostras 
AB-17 e SB-BA-620. 

1.3- GEOLOGIA ESTRUTURAL 

1.3.1 - Introdução 

A Folha SE.24 Rio Doce apresenta um padrão estrutural bastante 
complexo, tipificado principalmente por feições lineagênicas de 
direções diversas, estruturas dobradas e presença de massas íg
neas de variado porte. A intensa tectônica rúptil que marcou as 
sucessivas fases diastróficas ficou registrada nos sistemas de fa
lhas locais e alinhamentos regionais, identificados através das 
imagens de radar com apoio dos dados de campo. As estruturas 
dobradas foram melhor evidenciadas nas áreas de dominância 
das unidades supracrustais. Caracteriza-se ainda por numerosas 
estruturas formadas por batólitos e stocks de plutonitos com for
mas circulares, elípticas ou irregulares. 



TABELA 1.XXIII 
Determinações K-Ar em rochas básicas do arquipélago dos Abrolhos 

N.Ode N.Ode N.0 de Rocha Mater. ordem laboral. campo 

59 1742 AB-1 Diabásio Plag. 
1744 AB-1 R.T. 
1914 AB-1 " R.T. 

60 1740 AB-3 " Plag. 
1746 AB-3 " R.T. 
1946 AB-3 " R.T. 

61 814 AB-5 " R.T. 
62 1749 AB-9 " R.T. 
63 1750 AB-16 " R.T. 
64 Í737 AB-17 " Plag. 

1748 AB-17 " R.T. 
65 1814 AB-19 " R.T. 
66 815 AB-23 " R.T. 
67 731 AB-26 " R.T. 
68 816 AB-29 " R.T. 
69 1810 AB-31 " R.T. 
70 267 SB1-BA·620 " Plag. 

261 SB1-BA-709 " R.T. 

Com o objetivo de melhor visualizar as características estru
turais de cada região, foram delimitados seis domínios, tendo 
em conta as direções estruturais predominantes, e padrões de 
dobramento e associações litológicas. As porções mais homo
gêneas de cada domínio foram individualizadas em subdomí
nios, alguns dos quais subdivididos em áreas de características 
particulares. As estruturas locais são descritas junto aos subdo
mínios ou áreas a que pertencem, ao passo que as estruturas re
gionais são apresentadas em item posterior. 

No sentido de complementar a caracterização das áreas, sub
domínios ou domínios, construiu-se, sempre que possível, dia
grama de freqüência dos pólos das foliações, utilizando-se da
dos deste Projeto e de trabalhos anteriores (Fontes et alii, op. 
cit.); Silva Filho et ali i, op. cit.; Silva & Ferra ri, op. cit.). Os pólos 
foram lançados na rede de Schmidt e a freqüência determinada 
através de rede Lampro 212. Em virtude da escassez de dados e 
da complexidade estrutural das áreas, as interpretações tentati
vas dos diagramas devem ser vistas com reservas. São, todavia, 
úteis para a visualização da distribuição das atitudes e propicia
ram algumas correlações. 

A Figura 1.67 apresenta um esboço dos domínios estruturais 
com as respectivas subdivisões e a localização das estruturas lo
cais e regionais. 

1.3.2- Domínios estruturais 

Domínio I- Abrange a porção oeste da Folha SE.24-V-A e noro
este da Folha SE.24-V-C. Predominam metassedimentos das 
Formações Salinas e Carbonita os quais encerram numerosos 
stocks subcirculares de granitos da Suíte Intrusiva ltinga. 

Domínio 11- Compreende uma vasta área de predominância 
de rochas plutônicas que formam o Arco Magmático Aimorés
Medina. Está representado pelas litologias do Complexo Medina 
e Suíte Intrusiva Aimorés, que ocupam a porção noroeste da Fo
lha SE.24 Rio Doce infletindo-se para sul até a região de Aimorés. 

Domínio 111- Constitui uma faixa submeridiana que reúne as 
litologias pré-cambrianas situadas mais a leste, especialmente 
as dos Complexos Paraíba do Sul e Montanha. Entretanto, en
globa também supracrustais dos Grupos Macaúbas e Almenara. 
A grande diversidade de direções estruturais e padrões de do
bramentos identificados exigiu o estabelecimento de subdomí
nios e áreas, totalizando 11 subdivisões. 

Domínio IV- É formado pelos sedimentos suborizontaliza
dos da Cobertura Tabular Costeira. Desenvolve-se na faixa li
torânea constituída pelo Grupo Barreiras e depósitos quater
nários. As coberturas tabulares mais internas, embora com o 
mesmo padrão estrutural, não puderam ser englobadas na área 
deste domínio, devido à falta de continuidade física. 

Domínio V- Está retratado na porção sudoeste da Folha 
SE.24 Rio Doce, com predominância de litologias do embasa
mento arqueano e proterozóico inferior, e supracrustais dos 

%K A~d x 1o-s!cc~TP) %Ar:fm. 
Idade 
(MA) 

0,587 0,104 76,4 44,9 ± 3,6 
0,294 0,756 84,0 65,1±7,2 
0,294 0,768 80,2 66,0 ± 5,9 
0,759 0,902 75,0 39,6 ± 2,3 
0,299 0,612 89,3 51,9 ± 7,3 
0,299 0,506 78,7 43,0 ± 3,5 
0,838 0,710 16,3 51,4 ± 1,7 
1,247 0,162 63,3 33,1 ±2,0 
0,461 0,816 80,0 43,1 ±3,9 
1,662 0,250 59,0 38,2 ± 2,3 
0,966 0,144 86,5 38,0 ± 4,9 
0,184 ·0.453 88,0 62,2 ± 9,3 
0,998 0,194 60,5 49,3 ± 2,0 
0,972 0,175 78,7 45,7 ± 3,6 
0,799 0,147 15,5 46,7 ± 1,5 
0,838 0,147 30,9 44,6 ± 2,6 
1.436 0,240 36,2 42,5 ± 1,2 
1,037 0,181 39,7 44,4 ± 1,3 

Grupos Crenaque e São Tomé. Os p·lutonitos da Suíte Intrusiva 
Galiléia apresentam considerável expressão em área neste do
mínio, que foi dividido em três subdomínios. 

Domínio VI- Está presente na porção oeste da Folha SE.24 
Rio Doce, abrangendo tectonitç:>s do Gnaisse Piedade e supra
crustais do Grupo Macaúbas. E constituído por três subdomí
nios. 

1.3.2.1 -Domínio Estrutural I 

Este domínio estrutural tipifica-se por abarcar essencialmente su
pracrustais do Grupo Macaúbas (Formações Carbonita e Sali
nas) e stocks da Suíte Intrusiva ltinga. Aquelas evidenciam no 
sensor radar uma orientação marcante segundo NE-SO, com 
mergulhos variáveis e com a ocorrência de falhamentos parale
los a esta direção. Estes pertencem ao mesmo sistema do Ali
nhamento ltinga-Jequitinhonha, alguns dos quais foram aqui 
interpretados como de caráter inverso. 

Traços axiais de dobras com orientação NE-SO, e vários plu
tões sob a forma de stocks pertencentes à Suíte Intrusiva ltinga, 
completam o quadro estrutural deste domínio. 

Nos trabalhos de campo foi possível identificar um acama
mento reliquiar (S0 ) marcado por diferença composicional, em 
vista da ocorrência de frações pelíticas e psamíticas intercala
das. A xistosidade (S 1 ) de uma maneira geral é sempre paralela 
ao acamamento, o que parece sugerir a ocorrência de dobra
mentos isoclinais ou apertados, ou ainda que o metamorfismo 
foi essencialmente térmico, daí a concordância estrutural do 
acamamento (S0 ) com a xistosidade (Sl). Entretanto, a última hi
pótese não foi confirmada nos estudos petrográficos desenvol
vidos. 

Finalmente, a direção dominante NE-SO, observada nas ima
gens de radar, e acima referida, corresponde a uma clivagem de 
crenulação (S2). provavelmente associada ao Alinhamento 
ltinga-Jequitinhonha. 

O diagrama de freqüência, indicado no diagrama I na Figura 
1.68, evidenciou uma guirlanda orientada para N36°E/60°SE, 
cujo pólo constitui uma feição linear com postura 24°N55°0 que 
coincide com a intersecção verificada no campo entre a xistosi
dade sl e uma clivagem s2. 

A) Estruturas locais 

I. Anticlinal da Serra do Capuchinho (1) 

Expõe-se no quadrante O-NO da Folha SE.24-V-A, no âmbito da 
serra do Capuchinho e corresponde a uma anticlinal com duplo 
caimento, com traços axiais orientados para NE-SO. Esta estru
tura compõe-se essencialmente de quartzitos da Formação Sali
nas e apresenta-se, em grande parte, encoberta por coberturas 
detríticas. 
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11. Stocks da Região de ltinga (2) 

Nas cercanias de ltinga, no âmbito da Formação Salinas, do Gru
po Macaúbas, aflora mais de uma dezena de stocks graníticos 
pertecentes à Suíte Intrusiva ltinga. Estes plutões, essencial
mente intrusivos, migmatizaram as zonas de contato com os xis
tos da Formação Salinas. Filiados a esses corpos são comuns 
pegmatitos, cuja maioria reveste-se de valor econômico. 

As dimensões desses plutões são variáveis, apresentando 
em média 6 km· de diâmetro. 

111. Anticlinal de Luta (3) 

No quadrante noroeste da Folha SE.24-V-C, nos domínios da 
Formação Carbonita, interpretou-se uma anticlinal, com traço 
axial orientado para NE-SO, de flanco invertido, jacente nascer
canias do povoado de Luta. 
_ A presença de tal tipo de estruturação deve-se à existência de 

falhas inversas, na zona de contato desta unidade com o emba
samento, cuja vergência é para sudeste. 

IV. Falha de Luta (4) 

Esta paráclase encontra-se associada à Anticlinal de Luta, acima 
reportada, a qual constitui um falhamento inverso orientado se
gundo NE-SO, com transporte tectônico para sudeste. 

Representa, em verdade, um sistema de falhas, responsável 
pelo acavalamento da Formação Carbonita sobre seu embasa
mento, aqui retratado pelo Gnaisse Piedade. 

1.3.2.2- Domínio Estrutural li 

Este domínio envolve exclusivamente plutonitos sin, tardi e pós
tectônicos com relação ao Ciclo Brasiliano, correspondendo, 
grosso modo, ao "Arco Magmático Aimorés-Medina", que 
será abordado adiante. Deste modo, as principais estruturas 
desta região patenteiam-se por stocks e batólitos. 

De uma maneira geral, a gnaissificação e o fraturamento 
foram as principais estruturas planares observadas no terreno, 
em especial nos domínios do Complexo Medina, com a presença 
de coberturas detríticas bem expressivas no âmbito da Folha 
SE.24-V-A. 

As principais direções estruturais retratam-se pelas orienta
ções NE-SO, NNE-SSO e NNO-SSE, com mergulhos variáveis. A 
primeira relacionada aos Alinhamentos ltinga-Jequitinhonha e 
Frei lnocêncio-Ataléia e as duas últimas aos Alinhamentos 
ltambacuri-Padre Paraíso e Vitória-Ecoporanga, respectiva
mente. 

As direções NE-SO são mais antigas, uma vez que são trunca
das pelas outras duas, conforme indicam feições perfeitamente 
observáveis nas imagens de radar. 

A) Estruturas locais 

I. Estrutura Circular de Medina (5) 

Localiza-se na Folha SE.24-V-A. envolvendo a região de Medina, 
estando representada por uma estrutura circular com cerca 25 
km de diâmetro, cuja identificação só foi possível graças à utili
zação de imagens de radar. 

Constitui-se quase que essencialmente de granitóides por
tiróides do Complexo Medina, advogando-se duas hipóteses 
para sua origem. A primeira é que constitu_iria um batólito cir
cular intrusivo, e a outra é que representaria a interação de fra
turamentos com ângulos de 120° entre si, responsáveis pela edi
ficação da estrutura. Esta última hipótese parece. ser a mais 
viável. 

11. Estrut4-ras Dobradas da Região de Pavão (8) 

Na porção central da Folha SE.24-V-C, nas cercanias de Pavão, 
assomam megaestruturas dobradas, impressas nos plutonitos 
do Complexo Medina. Em verdade, tais estruturas foram inter
pretadas a partir de imagens de radar, sendo que as observações 
de campo sugerem que estas feições parecem estar relaciona-

120/GEOLOGIA 

LEGENDA 

L Imite entre domínios 

Limite entre subdomínios 

Limite entre a'reaa 

Fraturas 

Fratura encoberta 

.........- Falha Inversa 

Trapo de foliaj:ÕO; dellnea9ão de estruturas 

---+-- Eixo de anil formal c I caimento 

---,--t- Eixo de slnformal c/ caimento 

--+- Eixo de anticlinal c I duplo caimento 

-+- Eixo de slncllnal c I duplo caimento 

-i--- Eixo de anticlinal c/ caimento 

--t--+ Eixo de slnclinal c/ caimento 

+ Domo 

--tJ-o Eixo de anticlinal c I flanco Invertido 

Plutonltos 

Dellmitopõo dos plutonltos 

.~3 Número de referência dos estruturas locais lndlcadaa 

no texto 

A - Bloco alto 

m - Domínio 

m .1 - Subdomlnio 

m.1.2. - A'rea 



o 
1-
z .. 
cn 

o 
1-

õ: ·-
Q. 

U> 
UJ 

o 
o 

... 
(J .. 

Cb 

.. 
o 

~ 
o .. 
"' 

0 Prado 

o 
~ 

"f 

~ 

<J 

o 

O 10 20 50 40 km 

Fig. 1.67- Domínios estruturais da Folha SE.24 Rio Doce. 

GEOLOGIA/121 



N 

Grupo Mocaúbos 

Domínio I 
Diagramo :I 

• Eixo graficamente determinado 

42 pÓlos 

• 7,2% 

[] 2,4% 

f'õ::õl Of ~ 4,810 

N 

Complexos Pocrone e Juiz de Foro 

Domínio Jr 
Subdomo'nios ll:2 e 1Z: 3 

Diagramo lX 
• Eixo medido no compo 
• Eixo graficamente determinado 
26 pÓlos 

f'õ:õJ Of ~ 7,7 lO 

Fig. 1.68- Diagramas de freqüência dos pólos das estruturas planares dos Domínios I, V e VI. 

das a zonas de cisalhamento, correspondendo a megadrags, re
lativos a planos orientados aproximadamente E-0. 

111. Stock de Topázio (6) 

Esta estrutura localiza-se nas vizinhanças de Topázio, a nordeste 
de Teófilo Otoni, na Folha SE.24-V-C, e corresponde a um stock 
de forma circular, com cerca de 8 km de diâmetro. Litologica
mente, constitui-se de rochas graníticas, de coloração rósea, 
pertencentes à Suíte Intrusiva Guaratinga, tardia pós-tectônicas 
em relação ao Ciclo Brasiliano. Parece relacionar-se genetica
mente com o Alinhamento Vitória-Ecoporanga. 

IV. Estrutura Circular de Aimorés (7) 

Localiza-se na Folha SE.24-V-C, nas cercanias de Aimorés, às 
margens do Médio Rio Doce, sendo que o formato circular com 
mergulhos aparentemente centrípetos parece sugerir que esta 
estrutura corresponde a um "Astroblema" (Fig. 1.69). No en
tanto, trabalhos minudentes são necessários para confirmar tal 
hipótese, em especial na busca dos chamados "metamorfismo 
de choque e cones de estilhaçamento", à semelhança do que foi 
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observado por Theilen-Willige (1981) na estrutura de Araguai· 
nha, no Brasil Central. 

Por outro lado, anomalias aeromagnéticas são indicadas 
para esta estrutura, cujos trabalhos de campo evidenciaram em 
seu interior rochas básicas (noritos), em que pese a grande 
cobertura elúvio-coluvial existente. 

Mostra um diâmetro c()m cerca de 12 km, sendo a periferia 
composta por hiperstênio granitóides da Suíte Intrusiva Ai
morés, e a porção central, básica, também interpretada como 
pertinente a esta unidade. 

Falhamentos orientados segundo NE-SO seccionam esta es
trutura, cuja feição circular não deve estar ligada à interação de 
fraturas, como alvitrado para a de Medina. 

1.3.2.3- Domínio Estrutural 111 

Abrange as seqüências pré-cambrianas da porção oriental da 
Folha SE.24 Rio Doce, formando uma faixa de postura submeri
diana, na qual estão incluídos principalmente litótipos dos Com
plexos Paraíba do Sul e Montanha. Foi definido fundamental
mente em função dos padrões de dobramentos característicos 
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Fig. 1.68- Continuação. 

das unidades citadas e das marcantes feições lineagênicas pro
duzidas pela intensa tectônica rúptil que as afetou. 

Tendo em conta a diversidade das direções estruturais pre
dominantes e o significativo número de litologias abrangidas, 
incluindo-se seqüências infracrustais e supracrustais, tornou-se 
necessário delimitar cinco subdomínios. Estes, por sua vez, 
foram subdivididos em áreas com características mais homogê
neas. 

Um tratamento estatístico das medidas das foliações foi efe
tuado em várias áreas, utilizando-se tanto informações do RA
DAMBRASIL como de trabalhos anteriores. Apesar da ausência 
cje análises estruturais mais aprofundadas, os diagramas das 
Areas 111.1.1, 111.1.2, 111.1.3, 111.5.1 e 111.5.2 são correlacionáveis em 
vários aspectos, justificando assim o enquadramento no mesmo 
domínio. 

1.3.2.3.1 -Subdomínio 111.1 

O presente subdomínio caracteriza-se por apresentar as folia
ções das litologias que compõem os Complexos Caraíba-Para
mirim e Paraíba do Sul e o Grupo Macaúbas, aproximadamente 
concordantes com a direção predominante noroeste-sudeste. 

Além dos litótipos que constituem as unidades retrorreferidas, 
ocorrem também rochas pertencentes ao Complexo Medina e 
Suítes Intrusivas Aimorés e Guaratinga, sob a forma de stocks e 
batólitos. 

Este subdomínio foi dividido em áreas, para melhor caracteri
zar os dobramentos que afetaram as litologias das unidades que 
compõem esta região. 

1.3.2.3.1.1-Área 111.1.1 
Esta área é formada essencialmente pelo Complexo Caraiba
Paramirim, sendo que as estruturas observadas se restrigem à 
escala mesoscópica, merecendo destaque as ocorrências de do
bras anisopacas e apertadas com eixos apresentando caimentos 
fortes para sudeste e intrafoliais com eixos verticais. Estas do
bras são configuradas por leitos biotíticos e quartzo feldspáti
cos, que representam o bandeamento gnáissico, e exibem folia
ção plano-axial. 

1.3.2.3.1.2- Área 111.1.2 
A região abarcada por esta área é constituída exclusivamente 
por metassedimentos atribuídos ao Grupo Macaúbas Indiviso, 
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Fig. 1.68- Conclusão. 

sendo que como estrutura penetrativa destaca-se a xistosidade, 
evidenciada pela orientação das palhetas micáceas, encontran
do-se, em alguns afloramentos, ordenada paralelamente à es
trutura que representa o acamamento pretérito. Este acama
mento é configurado pela alternância de dois xistos que são 
composicionalmente diferentes. Esta disposição, xistosidade 
paralela ao acamamento, caracteriza um dobramento isoclinal e 
representa a primeira fase de dobramento dos metassedimen
tos do Grupo Macaúbas Indiviso, situado nesta região (Fig. 1.70). 
A atitude do plano axial do dobramento mencionado acima foi 
obtida a partir do diagrama de freqüência n.OII (Fig. 1.71 ), sendo 
sua postura N75•E!Vertical. 

A segunda fase de deformação destes metassedimentos é 
caracterizada por dobramentos que provocaram crénulações 
nos leitos mais pelíticos e ondulações nos mais psamíticos. A 
interpretação do diagrama citado indica, para esta fase, dobra
mento fracamente assimétrico cujo eixo apresenta caimento de 
14• para S44•E. 

A) Estruturas focais 

I. Sinclinal de ltagimirim (9) 

Através da observação de imagens de radar, alicerçada em da
dos de campo, interpretaram-se no âmbito do Grupo Macaúbas 
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Indiviso duas estruturas sinclinais com traço axiais orientados, 
grosso modo, segundo E-0, com caimento para leste. 

Tais estruturas parecem, em verdade, corresponder a uma 
única, a qual foi seccionada, em vista da existência de paráclases 
orientadas segundo NO-SE, de caráter penetrativo na região. 

Em que pese a carência de afloramentos na região em foco, 
interpreta-se tal estrutura como sinclinorium, porquanto da dis
posição em leque da xistosidade, cuja vergência dispõe-se para 
norte. 

1.3.2.3.1.3 - Área 111.1.3 

A área em pauta é constituída principalmente pelas litologias 
pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul e, secundariamente, 
pelos litótipos atribuídos ao Complexo Medina e à Suíte Intru
siva Guaratinga, que ocorrem sob a forma de batólitos e stocks. 
Entre as primeiras destacam-se os metatexitos com estruturas 
estromáticas, subordinada mente ptigmáticas, dobradas, flebíti
cas etc. O acamamento (50 ) é representado pela alternância de 
biotita-quartzo-gnaisse, quartzo-biotita gnaisse, localmente sílli
manítico, e por lentes calcossilicáticas. A foliação (S,) paralela 
ao acamamento (S0 ) evidencia uma fase de dobramento isocli
nal (F1 ). Uma fase de dobramento aberto a apertado IF2) su
perimposto desenvolveu, eventualmente, uma foliação plano
axial (S2). 



Fig. 1.69- Região de Aimorés. Estrutura Circular de Aimorés pertencente à Suíte 
Intrusiva Aimorés e suas relações com as unidades circunjacentes. Folha SE.24· Y-C. 

As relações entre estas fases de deformação estão bem 
caracterizadas na localidade de Farpão, em lajedo às margens da 
rodovia que liga Salto da Divisa a Jacinto, onde pode-se consta
tar faixas nas quais a S1 está transposta segundo as direções de 
s2. . . . 

A atitude preferencial da foliação existente nos metatexitos 
que compõem o Complexo Paraíba do Sul está representada no 
diagrama 111 da Figura 1.71, tendo uma atitude de N38°0/60°SE. O 
diagrama mencionado mostra que o eixo que representa a fase 
de dobramento que originou esta foliação possui uma postura 
de 14° para S46°E. 

A) Estruturas locais 

I. Batólito de Santo Antônio do Jacinto (10) 

Este batólito situa-se na região centro-ocidental da Folha SE.24-
V-B e apresenta a cidade de Santo Antônio do Jacinto como o 

Fig. 1.70- Grupo Macaúbas Indiviso. Acamamento reliquiar mostrado pela alternân
cia de leitos pelíticos com sillímanita (círculos). psamíticos (pontos), pelítico
psamítícos {traços) e psamítico·pelíticos (traços e pontos). Foliação de crenulação 

(traços verticais). Região ao sul de ltagimirim. Folha SE.24-V-B. 

principal ponto de referência. Possui um formato irregular exi
bindo um alongamento aproximadamente N-S com uma exten
são máxima de 75 km e uma largura máxima de 65 km, encon
trando-se encaixado nos metatexitos pertencentes ao Complexo 
Paraíba do Sul. 

O referido batólito é constituído por litologias pertencentes a 
dois conjuntos do Complexo Medina: Indiviso e '11· As atribuídas 
ao indiviso possuem uma granulação média a grosseira, são 
foliadas, apresentam índice de cor variando de leuco a mesocrá
tico, de um modo geral são eqüigranulares e podem ser classifi
cadas petrograficamente como granito-gnaisse. 

As que foram mapeadas como -y1 são mais ou menos homo
gêneas, foliadas, e ricas em porfiroblastos de feldspato alcalino 
que podem enriquecer a rocha localmente, dispondo-se em fai
xas aproximadamente paralelas à foliação geral do afloramento. 
Somente no afloramento situado a 15 km ao norte de Jaguarão, 
nas cercanias do povoado de Brejo, é que foi observada a pre
sença de encraves arredondados ou schlieren fusiformes ricos 
em biotita. 

É interessante observar que estas rochas (-y1 ) ocupam de 
modo geral posições centrais enquanto que as primeiras {indi
viso) dispõem-se marginalmente em relação ao batólito. 

11. Stock de Guaratinga (11) 

Localiza-se na região central da Folha SE.24-V-B tendo a cidade 
de Guaratinga no seu interior, sendo representado por um corpo 
de forma elíptica, que ocupa uma área de relevo arrasado. Seu 
eixo maior, de orientação E-0, possui cerca de 9 km, enquanto o 
menor, aproximadamente 5 km. 

As litologias que compõem este corpo mantêm contato com 
aquelas atribuídas aos Complexos Paraíba do Sul e Medina e o 
Grupo Barreiras. 

O Stock de Guaratinga é constituído por rocha perfeitamente 
isotrópica, de granulação fina a média e que em escala de aflora
mento apresenta-se como uma rocha homogênea. Foi obser
vada no afloramento situado na cidade de Guaratinga a pre
sença de diversos xenó1itos de rochas foliadas de aspectos xisto
sos ou gnáissicos, mais ou menos transformados. Estes encon
tram-se orientados aleatoriamente, possuem tamanhos variá
veis, chegando a atingir a escala decimétrica a métrica. 

111. Estrutura Elíptica de Jordânia (12) 

Foi descrita por Lima et alii(1981) na Folha SD.24 Salvador, onde 
encontra-se localizada nos arredores da cidadé de Jordânia, 
possuindo continuidade física na Folha SE.24 Rio Doce, ocor
rendo na região noroeste da Folha SE.24-V-B, a norte da cidade 
de Jacinto. Possui formato aproximadamente elíptico, apresen
tando o eixo maior, de orientação NO-SE, com uma extensão em 
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Fig.1.71- Diagramas de freqüência dos pólos das estruturas planares do Domínio 111. 

torno de 25 km, dos quais somente 10 km ocorrem na Folha 
SE.24 Rio Doce; seu eixo menor tem cerca de 10 km. 

Esta estrutura, constituída por litótipos pertencentes ao Com
plexo Medina Indiviso, é limitada a sul por falha de direção 
NO-SE e a leste pelos litótipos pertencentes ao Complexo Paraí
ba do Sul. Trata-se de rochas granítico-ÇJnáissicas de granula
ção média a grosseira, leuco a mesocráticas, e de modo geral 
eqüigranulares. 

1.3.2.3.1.4- Área 111.1.4 

É representada por litologias atribuídas aos Complexos Paraíba 
do Sul e Medina e à Suíte Intrusiva Aimorés, sendo que as 
pertencentes ao Complexo Medina e a esta suíte constituem os 
batólitos e stocks que ocorrem na região ocupada pela presente 
área. 

As estruturas observadas ocorrem principalmente nos meta
texitos que foram imputados ao Complexo Paraíba do Sul, os 
quais possuem a estrutura estromática como a predominante. 

Em escala mesoscópica destaca-se a foliação, disposta, de 
modo geral, paralela à estrutura estromática. Localmente obser
vou-se a presença de dobras intrafoliais como a existente no 
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afloramento situado n~ cabeceira da ponte sobre o rio Alcobaça, 
localizada a 5 km de Nova Lídice. A dobra intrafolial presente 
atinge a escala métrica, sendo anisopaca e configurada por um 
leito de rocha calcossilicática que se encontra, em parte,boudi
nada no interior dos metatexitos. Possui o plano axial com ati
tude de N10°0/80°NE e seu eixo mostra caimento de 40° para 
N05°0. 

Em face das poucas medidas das atitudes das foliações, não 
foi possível elaborar um diagrama de freqüência de pólos, para 
que se pudesse melhor caracterizar este tipo de dobramento. 

Através da interpretação da imagem de radar foram detecta
dos alguns dobramentos sinformais e antiformais com direção 
NO-SE e caimento para NO, assim como dobramentos provoca
dos por falhas de deslocamento horizontais também com dire
ção NO-SE. 

A) Estruturas locais 

I. Batólito de Prata (13) 

Situa-se na porção no r-noroeste da Folha SE.24-V-D. nas imedia
ções do povoado de Prata, representado por um corpo de for-
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mato aproximadamente circular, que apresenta um diâmetro 
em torno de 20 km, delimitado por metamorfitos pertencentes 
ao Complexo Paraíba do Sul. 

O Batólito de Prata é constituído por litologias pertencentes à 
Unidade -y 1 do Complexo Medina, representada por biotita gra
nitos porfiróides de granulação média a grossa, com coloração 
rósea e cinza. 

As feições observadas nas imagens de radar sugerem que as 
foliações das encaixantes encontram-se dispostas paralela
mente à borda desta estrutura. 

11. Batólito de São José do Prado (14) 

Encontra-se localizado na região centro-norte da Folha SE.24-V
D possuindo o povoado de São José do Prado como principal 
ponto de referência. Trata-se de um corpo de forma grosseira
mente oval, que apresenta diâmetro maiór com direção NO-SE e 
comprimento por volta de 20 km, e diâmetro menor, com exten
são de 15 km. 

Este batólito é formado por litótipos atribuídos à Unidade '13 
do Complexo Medina, representados por rochas graníticas de 
coloração cinza, granulação média a grossa, que em determina-

dos locais encontram-se gnaissificadas, e raramente com mega
cristais de feldspato. 

1.3.2.3.2- Subdomínio 111.2 

Compreende a região de Almenara-Felizburgo, na qual pode
se distinguir dois padrões estruturais: o da infra-estrutura, for
mado por gnaisses e metatexitos do Complexo Paraíba do Sul, e 
o da supra-estrutura, representado pelos metassedimentos do 
Grupo Almenara. 

Os litótipos do Complexo Paraíba do Sul mostram, em escala 
mesoscópica, padrão de dobras anisopacas fechadas, assimétri
cas, sem desenvolvimento de foliação plano-axial. O efeito de 
boudinage manifesta-se nos níveis mais resistentes. São fre
qüentes os bolsões produzidos pelo espessamento dos leitos 
leucossomáticos. As direções estruturais predominantes, retra
tadas pelos traços axiais e falhas, apresentam uma direção 
N60°E e são truncadas, na região de Rubim, por direções N 15°0 
que coincidem com duas importantes estruturas locais denomi
nadas de Falha de Águas Formosas e Falha de Rubim. 

O padrão estrutural do Grupo Almenara é completamente 
distinto, marcado por dobramentos suaves, produzindo estru-
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turas de damos e bacias, configurando assim um padrão idio
mórfico. A interpretação das imagens de radar, apoiãda nos 
dados de campo, permitiu individualizar seis estruturas locais 
formadas por estas supracrustais. 

A) Estruturas locais 

L Falha de Rubim (24) 

Esta estrutura de direção N15°0 e aproximadamente 75 km de 
extensão difunde-se entre Palmópotis e Rubim (MG), cortando 
litótipos do Complexo Paraíba do Sul e estabelecendo o limite 
oeste do Batólito de Santo Antônio do Jacinto. Juntamente com 
outras falhas paralelas, constitui um sistema que trunca !IS es~ 
truturas nordeste-sudoeste, representadas pela Falha de Aguas 
Formosas. Os limites entre os Subdomínios 111.2 e 111.1 são esta
belecidos por esta estrutura. 

. 11. Falha de Águas Formosas (23) 

Desenvolve-se entre Águas Formosas e Palmópolis (MG), com 
direção N60°E e 65 km de extensão, afetando as litologias do 
Complexo Paraíba.do Sul. Constitui na verdade um sistema de 
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falhas bem representado no Subdomínio 111.2, atingindo de 
forma clara as supracrustais na Anticlinal de Fronteira dos Vales. 

111. Estruturas Dobradas da Região de Jequitinhonha (15) 

Uma expressiva área de metassedimentos do Grupo Almenara 
assoma nas cercanias de Jequitinhonha (MG), com formas ta
bulares horizontalizadas ou suavemente mergulhantes. As es
truturas dobradas apresentam traços axiais de direção N65°E e 
são truncadas por falhas de direção N30"E, reflexos do Alinha
mento ltambacuri-Padre Paraíso. 

IV. Domo de Almenara (16) 

Uma ár~a com forma subcircular, diâmetro médio de aproxima
damente 16 km e relevo positivo, com disposições tabulares 
características,_ salienta-se nos arredores de Almenara (MG). É 
constituída por quartzitos de granulometria variada, predomi
nantemente grosseira, com intercalações subordinadas de xis
tos e gnaisses xistosos. Estas camadas, com mergul~os médios 
de 15° a 25°, configuram uma estrutura dômica. 
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V. Domo de Felizburgo (18) 

[õqJ 
~ 

7, 7 °/o 

Apresenta-se sob a forma grosseiramente triangular, com mer
gulhos suaves ao norte da cidade de Felizburgo (MG), sendo as 
litologias predominantes quartzitos, que formam superfícies 
aplainadas com bordos escarpados, enquanto que as intercala
ções de xistos ocorrem nas áreas arrasadas. 

VI. Sinclinal do Ribeirão dos Prates (17) 

Trata-se de estrutura com forma alongada submeridianamente e 
comprimento de aproximadamente 15 km, situada entre os Do
mos de Almenara e Felizburgo, e cortada pelo ribeirão dos Pra
tes, afluente do rio Jequitinhonha. É formada por quartzitos e 
gnaisses xistosos do Grupo Almenara, que se dispõem em 
forma de sinclinal com caimento para norte. 

VIl. Sinclinal do Ribeirão Água Branca (20) 
Situa-se entre o Domo de Felizburgo e a Anticlinal de Fron}eira 
dos Vales, tendo como referência geográfica o ribeirão Agua 
Branca. Possui uma forma elíptica, com comprimento de aproxi
madamente 18 km, sendo que o seu eixo possui direção NNE
SSO, com duplo caimento. 

VIII. Anticlinal de Fronteira dos Vales (21) 

Esta estrutura desenvolve-se a leste de Fronteira dos Vales, com 
forma grosseiramente elíptica e comprimento de 46 km. Distin
gue-se nas imagens de radar das demais estruturas dobradas 
deste subdomínio pela sua morfologia mais acidentada e ausên
cia das formas tabulares, devido à intensa tectônica rúptil, a que 
foi submetida, representada pelo Sistema de Falhas de Águas 
Formosas. Seu eixo poss.ui direção paralela a estas falhas, mos
trando duplo caimento. E constituída principalmente por meta
psamitos do Grupo Almenara, sobrepostos a gnaisses metatexí
ticos do Complexo Paraíba do Sul, os quais sofreram a intrusão 
de granitos porfiróides (')12 ) do Complexo Medina, que consti
tuem o Stock de José Martins. 

IX. Stock de José Martins (22) 

É formado por um corpo de granito grosseiro a porfiróide, per
tencente ao Complexo Medina, com forma grosseiramente elíp
tica. Encontra-se embutido no núcleo da Anticlinal de Fronteira 
dos Vales, tendo como referência geográfica o povoado de José 
Martins, situado nas cabeceiras do rio ltanhém. 

X. Batólito de Rubim (19) 

Este plutonito possui uma forma bastante irregular, em grande 
escala moldada por acidentes tectônicos. Os contatos com as 
litologias do Complexo Paraíba do Sul nas quais encontra-se 
embutido são em geral bruscos e, em parte, tectônicos. Está 
localizado a oeste da cidade de Rubim (MG). É formado por 
granitos porfiróides foliados, com abundantes encraves micro
granulares. 

1.3.2.3.3- Subdomínio 111.3 

Caracteriza-se pelas direções estruturais situadas predominan
temente entre N20°-30°E, e abrange principalmente litótipos dos 
Complexos Paraíba do Sul e Montanha. Um tratamento estatís
tico das medidas das foliações foi elaborado separadamente 
conforme a predominância de cada unidade citada, o que justifi
cou a subdivisão em duas áreas. 

1.3.2.3.3.1 -Área 111.3.1 

Delimita-se a leste pelas falhas de direção N 15°0 e ao norte pelas 
falhas de direção N60°E, que truncam as direções estruturais 
predominantes desta área, situadas entre N20°-30°E. Entretanto, 
o diagrama de freqüência das foliações medidas mostrou uma 
grande dispersão dos pólos, não permitindo uma determinação 
confiável do padrão de dobramento. 

Desenvolve-se em litótipos do Complexo Paraíba do Sul, nos 
quais estão encaixados stocks de granitóides pertencentes ao 
Complexo Medina e à Suíte Intrusiva Guaratinga. Estão ainda 
representadas coberturas detríticas na forma de pequenas áreas 
com superfícies aplainadas e contornos irregulares que retratam 
porções do Domínio IV. 

A) Estruturas locais 

I. Stock de Umburatiba (25) 

Trata-se de plutonito pertencente à Suíte Intrusiva Guaratinga, 
com forma elíptica orientada segundo as direções estruturais 
pred01;ninantes. Situa-se nas proximidades de Pedra Grande, 
entre Aguas Formosas e Umburatiba. Esta denominação foi an
teriormente utilizada por Besang et alii (1977). 

1.3.2.3.3.2- Área 111.3.2 

Apesar da predominância das direções N20°-30°E, característi
cas deste subdomínio, ocorrem na porção leste falhas de direção 
N20°0, responsável por redobramentos das foliações. 

O diagrama n.o IV (Fig. 1.71 ), construído a partir de 14 medi
das de foliação, mostra uma relativa dispersão dos pólos. Foi 
possível o traçado de uma guirlanda, levando-se em conta ape-
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nas as duas concentrações mais importantes, a qual representa 
dobramentos assimétricos, com eixos de baixo ângulo de mer
gulho para N34°E. Não obstante a coerência com as direções 
evidenciadas na imagem de radar, esta interpretação do gráfico 
deve ser vista com ressalvas devido ao significativo número de 
pólos não representados na guirlanda. 

Predominam nesta área litótipos do Complexo Montanha e, 
secundariamente, do Complexo Paraíba do Sul, os quais envol
vem numerosos stocks com formas subcirculares do Complexo 
Medina e da Suíte Intrusiva Aimorés. Na porção leste ocorrem 
pequenas áreas planas formadas por coberturas terciárias que 
simbolizam extensões do domínio estrutural IV. 

1.3.2.3.4- Subdomínio 111.4 

Caracteriza-se pela intensa lineagênese de direção N20°0, que 
representa o prolongamento do Alinhamento Vitória-Eco
poranga. Os litótipos predominantes são os augen-granito
gnaisses do Complexo Montanha, cuja foliação é dada pela ori
entação dos filmes de biotita e pelo estiramento dos megacris
tais de feldspato. 

O diagrama de freqüência n.o V construído a partir de 33 
medidas de foliação mostrou uma grande dispersão dos pólos 
(Fig. 1.71), destacando-se apenas uma concentração no qua
drante sudeste, expondo direções em torno de N50°E, com mer
gulhos de 50° a 74°NO. Em vista disso, não foi possível uma 
interpretação confiável do estilo de dobramento, ficando paten
teada a·penas a complexidade causada provavelmente pela su
perposição dos eventos deformativos. A concentração secun
dária, de altitude N15°0, vertical, reflete as direções estruturais 
predominantes acima mencionadas. 

A) Estruturas locais 

I. Stock de Ecoporanga (26) 

Trata-se de plutonito granítico pertencente à Suíte Intrusiva 
Guaratinga, situado a noroeste de Ecoporanga (ES). Possui 
forma irregular e encontra-se também afetado pela tectônica de 
direção N20°0. A denominação Granito de Ecoporanga foi pela 
primeira vez utilizada por Besang et alii (1977). 

1.3.2.3.5- Subdomínio 111.5 

Situado na porção sul do domínio 111, este subdornJnio compre
ende essencialmente seqüências de metatexitos a gnaisses. A 
foliação é marcada pelo bandeamento gnáissico-migmatítico, 
dado por alternância de leitos leucossomáticos e leitos melanos
somáticos ou paleossomáticos. Esta foliação foi afetada por 
esforços compressivos, evidenciados, a nível mesoscópico, por 
dobras assimétricas fechadas, por vezes com espessamento dos 
feitos leucossomáticos nos ápices e desenvolvimento de inci
piente foliação plano-axial. Variações para dobramentos aber
tos e suaves foram também registradas. 

1.3.2.3.5.1 -Área 111.5.1 

Caracteriza-se pela sobrepujança das direções N30°-40°E, indi
cada pelo sistema de falhas e traços axiais das dobras. A direção 
N20°0 está patenteada apenas por algumas falhas que intersec
tam as estruturas acima referidas. O diagrama n.0 VI (Figura 1.71) 
mostra uma relativa dispersão dos pólos das foliações, o que é 
freqüente em terrenos com superposição de deformações (Fiori; 
Landim; Bettencourt, 1981 ). Todavia, uma concentração signifi
cativa aparece no quadrante sudeste, representando uma dire
ção média de N35°E, com mergulhos de 30° a 70° para NO. Duas 
concentrações menores aparecem em posição aproximada
mente simétrica, cujo ponto médio foi utilizado na tentativa de 
traçado de uma guirlanda. A partir desta pode-se determinar um 
eixo com caimento de ao para N26°E. Apesar da concordância 
desta determinação com os traços axiais evidenciados na ima
gem de radar, a interpretação destes dobramentos deve ser vista 
com restrições, tendo em conta a nítida predominância de um 
conjunto de foliações e a dispersão dos pólos restantes. 
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A) Estruturas locais 

I. Estrutura Circular de Nova Venécia (27) 

A leste de Nova Venécia (ES) ocorre um corpo de rocha granitóide, 
em grande parte encoberto pelo espesso manto de alteração in
tempérica. 

Os traços das foliações das encaixantes, nas proximidades 
dos contatos, detectados através das imagens de radar, indicam 
formas subcirculares para este plutonito. 

11. Batólito de São José (28) 

Este plutonito, situado a leste do povoado de São José e su
doeste de Nova Venécia (ES), está encaixado em metatexitos do 
Complexo Paraíba do Sul. 

É formado por granitos porfiróides do Complexo Medina, 
com morfologia característica. 

1.3.2.3.5.2- Área 111.5.2 

Caracteriza-se por um nítido sistema de falhas de direção N20°0, 
que compõe o Alinhamento Vitória-Ecoporanga. 

O diagrama de freqüência n.o VIl, mostrado na Figura 1.71, 
indica a predominância de direções situadas entre 0°-45°NE e 
mergulhos de 20° a 65° para NO. Em posição aproximadamente 
simétrica aparece outra concentração, porém com freqüência 
sensivelmente inferior. Uma guirlanda foi tentativamente tra
çada utilizando-se as duas concentrações mais importantes, que 
representariam dobramentos com eixo NE, suborizontal. Toda
via, a concentração desigual dos flancos e a relativa dispersão 
dos pólos não permitem uma determinação confiável do padrão 
de dobramento. Os planos verticalizados, com direções em 
torno de N20°0, refletem o sistema de falhas acima referidos. 

Cabe aqui uma comparação entre os diagramas VI e VIl da 
Figura 1.71, em face da clara coincidência dos máximos no qua
drante sudeste, indicando padrões de dobramentos semelhan
tes. Como principal diferença pode-se apontar as diversas pos
turas dos planos verticalizados, que na Area 111.5.1 apresentam
se com direções N30°-40°E e na Área 111.5.2 com direções N1 oaE a 
N30°0, o que é coerente com as características estruturais das 
respectivas áreas. 

1.3.2.3.5.3- Área 111.5.3 

Caracteriza-se pelas direções estruturailj orientadas segundo 
N30°E, portanto concordantes com as da Area 111.5.1 e truncadas 
pelas direções da Área 111.5.2. Predominam metatexitos do Com
plexo Paraíba do Sul, cujos leitos leucossomáticos apresentam
se freqüentemente na forma de agregados irregulares ou lentes, 
afetados por fase de dobramentos fechados e/ou crenulações 
(Fig. 1.72). Na porção norte da área as imagens de radar indicam 

Fig. 1. 72- Complexo Paraíba do Sul. Dobramento superimposto em metatexitos de 
composição kinzigítica, ressaltado por ondulações nos mobilizados (pontos). Cerca

nias de /tarana. Folha SE.24-Y-C. 



a presença de dobras com eixos mergulhantes para nor
nordeste e para nor-noroeste. 

O diagrama n.o VIII da Figura 1.71, construído a partir de 26 
medidas de foliação desta área, mostra uma grande dispersão 
dos pólos, indicativa da complexidade estrutural da área. Apesar 
disso, foi possível o traçado de uma guirlanda reunindo as con
centrações mais· importantes, a qual indica dobramentos assi
métricos com eixos de direção NNO-SSE, horizontais. Todavia, 
esta interpretação deve ser vista com reservas, pelos motivos já 
expostos. 

A) Estruturas locais 

I. Batólito de Praça Oito (29) 

Este plutonito de 25 km de comprimento aflora ao norte de Praça 
Oito (ES). com forma aproximadamente elíptica. É formado por 
hiperstênio granitos da Suíte Intrusiva Aimorés, cujas relações 
de campo sugerem contatos intrusivos na encaixante, retratada 
pelo Complexo Paraíba do Sul. 

1.3.2.4- Domínio Estrutural IV 

O domínio em epígrafe apresenta grande representatividade na 
faixa costeira da Folha SE.24 Rio Doce, a qual foi cognominada 
de "Cobertura Tabular Costeira", neste trabalho. 

Envolve essencialmente sedimentos terciários suborizontais 
do Grupo Barreiras, assim como depósitos quaternários de am
biência marinha e continental. 

Em que pese a ausência de tectonismo neste domínio, pode
se interpretar em consonância com as imagens de radar a pre
sença de estruturas, possivelmente reflexo do seu embasa
mento. 

Assim, tem-se no âmbito da Folha SE.24-V-D, um maior de
senvolvimento de sedimentos Barreiras, com possível controle 
estrutural do embasamento, através de falhas normais orienta
das segundo NO-SE. Da mesma maneira, nas Folhas contíguas 
parece existir um controle de blocos, dispostos segundo a orien
tação acima citada, representativos de altos e baixos estruturais 
que possivelmente controlaram a deposição da citada unidade. 

A) Estruturas locais 

I. Graben da Lagoa Juparanã (30) 

Na lagoa homônima, Folha SE.24-Y-D, interpretou-se através de 
imagem de radar um baixo estrutural, cujos limites acham-se 
encobertos por sedimentos do Grupo Barreiras. 

Tal estrutura poderia estar ligada aos processos de separa
ção continental, sincrônica aos movimentos tafrogênicos, weal
denianos, responsáveis pela edificação das bacias do Espírito 
Santo, Jequitinhonha, Mucuri e Cumuruxatiba. Uma outra hipó
tese poderia relacioná-la aos movimentos tensionais, ocorridos 
na intumescência pré-drift (Arco de Vitória). responsáveis pela 
colocação dos corpos básicos da Suíte Intrusiva Fundão. 

1.3.2.5- Domínio Estrutural V 

Caracteriza-se pela grande complexidade estrutural, marcada 
por deformações polifásicas associadas a eventos de migmati
zação e intrusões de massas ígneas. Situam-se neste domínio as 
unidades mais antigas da Folha SE.24 Rio Doce, referíveis ao Ar
queano e Proterozóico Inferior, além de supracrustais do Pro
terozóico Superior, representadas pelos Grupos São Tomé e 
Crenaque. Estas formam várias estruturas dobradas locais. O 
magmatismo é representado principalmente pelas Suítes Intru
sivas Galiléia e Urucum, formadoras de numerosos batólitos e 
stocks. 

A interpretação das imagens de radar com apoio dos dados 
de campo indicou duas direções preferenciais para os traços das 
foliações. As direções NNE-SSO estão presentes na porção 
oeste, especialmente nos Subdomínios V.1 e V.3, enquanto que 
o Subdomínio V.2 é marcado pelas direções NO-SE. Ambas en
contram-se secionadas pelo sistema de falhas de direção N60°E, 
que fazem parte do Alinhamento lpanema-Nova Venécia. 

1.3.2.5.1 -Subdomínio V.1 

Caracteriza-se pela predominância das direções NNE-SSO, es
tando suas litologias parcialm!lnte afetadas pelo Alinhamento 
ltambacuri-Padre Paraíso. E formado essencialmente por 
gnaisses metatexíticos do Complexo Paraíba do Sul, os quais 
exibem dobras assimétricas com espessamento nos ápices, cor
respondentes, no mínimo, a uma segunda fase de deformação. 
Áreas com dominância de xistos do Grupo São Tomé foram re
gistradas, com maior expressão, na região de Pedro Versiani
Teófilo Otoni, os quais mostram uma concordância estrutural 
com os metatexitos. 

A) Estruturas locais 

I. Batólito de Valão (31) 

Na região de Valão, situada a oeste de Teófilo Otoni, assomam 
granodioritos gnáissicos pertencentes à Suíte Intrusiva Ai
morés, que compõem um batólito de forma grosseiramente re
tangular e com aproximadamente 700 km 2 de área. A marcante 
foliação de porções deste batólito foi provavelmente provocada 
pela superimposição da tectônica relacionada ao Alinhamento 
ltambacuri-Padre Paraíso. 

11. Estruturas Dobradas de Pedro Versiani (32) 
Na área de predominância de xistos e gnaísses xistosos do Gru
po São Tomé, situada entre Pedro Versiani e Teófilo Otoni, foi 
possível detectar nas imagens de radar a presença de dobra
mentos abertos. A nível de afloramento estes metassedimentos 
mostram uma foliação S, paralela ao acamamento. Um dobra
mento aberto superimpõe-se a S,, provocando o desenvolvi
mento de uma foliação plano-axial (S2 ). marcada por crenula
ções típicas dos leitos pelíticos. É portanto estruturalmente cor
rei acionável aos xistos do Grupo Macaúbas descritos a sudoeste 
de ltagimirim(Área 111.1.2). 

1.3.2.5.2- Subdomínio V.2 

As direções estruturais orientadas segundo N45°0, indicadas 
pelos traços das foi i ações e, secundariamente, por falhas locais, 
constituem uma característica marcante deste subdomínio. Dire
ções NE-SO estão presentes apenas nas porções sul e oeste do 
mesmo. 

Os trabalhos de campo demonstraram a incidência de um 
marcante evento de transposição nas litologias do embasa
mento, representado pelos gnaisses bandados do Complexo 
Pocrane. E evidenciado pelas dobras intrafoliais com flancos 
disruptos, com ápices espessados e pelas formas estiradas dos 
megacristais de feldspato ou agregados quartzo-feldspáticos 
nos níveis gnáissicos ortoderivados (Fig. 1.73). Admite-se por is
so uma origem tectônica para o bandamento gnáissico. 

Fig. 1.73- Complexo Pocrane. Ortognaisses de composição granodioritico· 
tonalítica, cujas porções leucossomáticas evidenciam figura de interferência tipo 3 

de Ramsay (1967). Pedreira na cidade de lpanema. Folha SE.24-Y-C. 
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A foliação de transposição, que representa no mínimo a se
gunda fase de deformação, foi denominada de 5 2 • A foliação pre
existente (51 ) pode ser localmente identificada em porções pre
servadas da transposição, na região dos intermicrolithons. 

As medidas das foliações 5 2 efetuadas no decorrer dos traba
lhos de campo no ãmbito dos Subdomínios V.2 e V.3 foram lan
çadas no diagrama n.o IX da Figura 1.68. Verificou-se significa
tiva concentração de planos em torno de N35°E/60°SE. Os de
mais mostram uma relativa dispersão. A tentativa de traçado de 
uma guirlanda indicou dobramentos com eixos mergulhantes 
para N54°E, o que está em consonância com as medidas efetua
das no campo. Apesar disso, a complexidade estrutural e o res
trito número de dados impedem uma interpretação segura do 
diagrama, ficando apenas evidenciada a dispersão dos pólos 
das foi i ações 5 2 devido à atuação de esforços posteriores. Deve
se notar que atitudes NO-SE, verticalizadas, estão bem retra
tadas. 

O diagrama n.o X da mesma figura foi construído a partir de 61 
medidas de follações efetuadas por Fontes et alii (op. cit.) na 
mesma área, sem especificação da fase de dobramento a que 
pertencem. As duas possibilidades de guirlandas parciais apre
sentadas indicam dobramentos com eixos mergulhantes para 
N34°E. 

Com relação às supracrustais representadas pelos xistos do 
Grupo São Tomé, Moura, Fanton e Arioli (1978) determinaram 
duas fases de dobramentos, F, e F2 . A primeira provocou um do
bramento isoclinal do bandeamento mineralógico (S) estabele
cendo foliações 5 1 , geralmente paralelas a 50 . A fase F2 foi defi
nida pelas crenulações da biotita, clivagens de crenulação, mui
/íons e filonetes de quartzo. Assinalaram ainda que os corpos ta
bulares de pegmatitos e granitóides dispõem-se paralelamente 
à xistosidade 5 1• 

A análise estrutural aqui apresentada está de modo geral de 
acordo com as interpretações de Moura, Fanton e Arioli (op. cit.). 
As relações entre as fases F1 e F2 puderam ser melhor caracteri
zadas na serra do Urucum, em afloramento formado por corpo 
decimétrico de pegmatito com contatos paralelos à foliação 5 1 
do xisto, ambos afetados por um dobramento suave com desen
volvimento de foliação plano-axial (52 ), indicada por crenula
ções no xisto e lineação mineralógica de micas e turmalinas no 
pegmatito. 

Apesar do reduzido número de pontos tentou-se a constru
ção de diagramas de freqüência para as foliações 5 1 e 5 2 dos xis
tos do Grupo São Tomé. O diagrama n.o XI da Figura 1.68 mostra 
a predominância de direções em torno de N28°0, verticalizadas 
para a 5 1 • As foliações 5 2 mostram predominância de direções 
próximas de N-S, verticalizadas (diagrama n.o XII, Fig. 1.68 ). As 
imagens de radar indicam direções NO-SE para os traços das 
foliações. 

Entretanto, interpretações um pouco diferentes são apresen
tadas por Barbosa et ali i (op. cit.), que apresentaram diagramas 
de freqüência para o aleitamento, xistosidade primária e xistosi
dade secundária, mostrando uma acentuada diferença entre as 
atitudes do aleitamento e da xistosidade primária. Concluíram 
também que os pegmatitos dispõem-se concordantemente aos 
planos das xistosidades primária ou secundária. 

Os quartzitos do Grupo Crenaque mostram um comporta
mento estrutural correlacionável ao dos xistos, com a primeira 
fase apresentada por dobramentos isoclinais, constatado na es
cala mesoscópica, em várias exposições. Com menos freqüên
cia verificaram-se dobramentos abertos e ondulações com o de
senvolvimento de crenulações, indicativos da segunda fase de 
deformação. 

A) Estruturas locais 

I. Stock da Serra do Urucum (33) 

Esta estrutura, com forma aproximadamente elíptica, é formada 
por granitos da Suíte Intrusiva Urucum. Constitui a serra homô
nima, localizada a leste de Galiléia (MG) e é intersectada, na por
ção sudeste, pela Falha da Serra do Urucum. 
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11. Stock da Serra do Sacrifício (34) 

A nordeste do povoado de Penha do Norte (MG) assoma estru
tura aproximadamente circular, formada por um conjunto mon
tanhoso denominado de serra do Sacrifício. É constituída por 
granitos da Suíte Intrusiva Urucum, com intercalações de xistos 
do Grupo São Tomé, truncados a sudeste pela Falha da Serra de 
Urucum. 

111. Sinclinal da Serra do Boiadeiro (35) 

A estrutura em sinclinal do Grupo Crenaque nesta região já ha
via sido referida por Barbosa et ali i (op. cit.). Na serra do Boiadei
ro as litologias formam uma sinclinal invertida com duplo cai
mento, cujos flancos mergulham para sudoeste e o traço axial 
mostra uma direção noroeste-sudeste. Esta estrutura ostenta 
forma lenticular, com 32 km de comprimento. A nível de aflora
mento observou-se padrão de dobramento fechado (Fig. 1.74). 
cujos planos axiais merg~lham para sudoeste com valores an
gulares em torno de 40°. E cortada a nordeste pela Falha de Cre
naque. 

fig. 1.74- Grupo Crenaque. Estilo de dobramento, em quartzitos, típico desta uni
dade. Cercanias de Crenaque. Folha SE.24-Y-C. 

IV. Sinclinal da Serra João Pinto Pequeno (36) 

Deve-se novamente a Barbosa et ali i (op. cit.) a primeira referên
cia à estrutura em sinclinal formada pelos metassedimentos do 
Grupo Crenaque, nesta serra. Esta estrutura possui forma lon
gilínea, com comprimento de 21 km e largura, em média, de 7 
km. O eixo da sinclinal denota orientação norte-sul com inflexão 
para nor-noroeste e duplo caimento. 

V. Sinclinal de Bueno (37) 

Esta estrutura, situada nas cabeceiras do rio Manhuaçu, a oeste 
de Bueno, exibe formato grosseiramente triangular. Trata-se de 
sinclinal com caimento para sul, formada por quartzitos do Gru
po Crenaque. 

VI. Sinclinal de Cuieté Velho (38) 

A sudoeste de Cuieté Velho assoma uma estrutura, de 26 km de 
comprimento, de direção nordeste-sudoeste, e com a convexi
dade voltada para sudeste. Seu eixo apresenta duplo caimento e 
os flancos mergulham para noroeste, caracterizando uma sincli
nal invertida. A Falha de Alvarenga-Cuieté Velho intersecta-a 
na porção norte. 

VIl. Estruturas Dobradas da Região de Alvarenga (39) 

Nas imediações de Alvarenga ocorrem três anticlinais com eixos 
mergulhantes para sudeste e que se caracterizam por configura-



çoes longilíneas delineadas pelas cristas de quartzito do Grupo 
Crenaque, c'om comprimento médio de 10 km. 

VIII. Falha de Guaçuí (46) 

Constitui uma estrutura marcante na Folha SF.24-V-A, tendo 
sido descrita por Fonseca et alii (1979) como um falhamento de 
natureza transcorrente, com aproximadamente 160 km de exten
são, que passa a oeste da cidade de Guaçuí. Seu prolongamento 
para norte atinge a área em estudo a leste da serra da Chibata, 
estendendo-se até o rio Doce, entre ltapina e Baixo Guandu. 
Corta litologias dos Complexos Pocrane e Paraíba do Sul e da 
Suíte Intrusiva Aimorés, estabelecendo, em determinado tre
cho, o contato entre as duas últimas unidades. 

IX. Falha de Alvarenga-Cuieté Velho (47) 

Embora com traçado um pouco distinto, esta falha já havia sido 
referida por Fontes et alii (op. cit). Na imagem de radar apresen
ta-se curvilínea, com direções submeridianas, infletindo para 
noroeste nas proximidades de Cuieté Velho. Com uma extensão 
de aproximadamente 40 km, afeta litologias do Complexo Pocra
ne e do Grupo Crenaque e, em determinado trecho, estabelece o 
contato entre esta unidade e a Suíte Intrusiva Galiléia. 

X. Falha da Serra do Urucum (48) 

Esta estrutura possui direção noroeste-sudeste e aproximada
mente 40 km de extensão, afetando litologias das Suítes Intrusi
vas Urucum e Galiléia e do Grupo São Tomé. Constitui também o 
limite sudoeste dos stocks da serra do Urucum e da serra doSa
crifício. 

XI. Falha de Crenaque (49) 

Trata-se de falha de empurrão de direção noroeste-sudeste, com 
vergência para nordeste, alongando-se de Crenaque até a região 
sudeste de Resplendor, com um comprimento de aproximada
mente 28 km. Situa-se a nordeste da Sinclinal da Serra do Boia
deiro. Merece registro a falha quase paralela que corta as litolo
gias do Grupo Crenaque, ao longo desta estrutura. 

XII. Falha de Tarumirim (50) 

É uma falha de empurrão de direção NNE-SSO que se estende da 
região do Médio Rio Doce, a leste de Governador Valadares, e 
prolonga-se até a Folha SE.23 Belo Horizonte, passando nas ime
diações de Tarumirim. Seu traçado mostra inflexões e desloca
mentos causados por falhas menores. A noroeste desta e com 
direção aproximadamente paralela desenvolve-se outra falha de 
empurrão de menor alcance, ambas apresentando vergência 
para noroeste. 

XIII. Batólito de Tabaúna (40) 

Este corpo de dimensões batolíticas e formato irregular é consti
tuído por granodioritos da Suíte Intrusiva Galiléia, tendo como 
melhor referência geográfica a localidade de Tabaúna (MG). 
Abarca uma superfície de aproximadamente 800 km 2

• 

XIV. Batólito de São Sebastião da Vala (41) 

Com dimensões inferiores ao anterior e formato também irre
gular, situa-se a sul da localidade que lhe empresta o nome e é 
composto por maciços granitóides da Suíte Intrusiva Aimorés. 

XV. Batólito de Expedicionário Alicio (42) 

Este batólito tem a irregularidade de seu formato determinada 
pela presença de falhas qu_e marcam, em parte, o seu contato 
com o Complexo Pocrane. E representado por granodioritos da 
Suíte Intrusiva Galiléia, situados a sudoeste de Expedicionário 
Alício (MG). 

XVI. Batólito de Galiléia (43) 

Uma expressiva área de granodioritos e tonalitos da Suíte lntru-, 
siva Galiléia desenvolve-se a oeste da cidade homônima, a qual 
poderia ser caracterizada como um batólito pol_idiapírico, con
forme referência de Barbosa et ali i (op. cit.). Esta estrutura pos
sui uma configuração completamente irregular, ocupando uma 
área considerável deste subdomínio. 

XVII. Batólito de Pocrane (44) 

Este corpo, formado por rochas plutônicas da Suíte Intrusiva 
Galiléia, revela uma forma aproximadamente triangular e área 
de 150 km 2

, ocorrendo na região de Pocrane. 

XVIII. Batólito de Mutum (45) 

As rochas granitóides da Suíte Intrusiva Galiléia formadoras 
deste batólito encontram-se fortemente afetadas por sistemas 
de falhas de direção NE-SO, produzindo feições de cristas ali
nhadas nas imagens de radar. Com uma área de aproximada
mente 300 km 2 esta estrutura posiciona-se a sudoeste de 
Mutum. 

1.3.2.5.3- Subdomínio V.3 

Duas direções predominantes dos traços das foliações foram 
identificadas através das imagens de radar com apoio das infor
mações obtidas no terreno. Nas porções oeste e sul, especial
mente no âmbito do Complexo Juiz de Fora, predominam dire
ções NNE-SSO, enquanto que na porção leste, direções NE-SO 
sâo evidenciadas. Estas são paralelas ao marcante sistema de fa
lhas que compõem o Alinhamento lpanema-Nova Venécia, en
quanto as NNE-SSO estão representadas pela Falha de Taru
mirim. 

Em escala de afloramento verificaram-se dobramentos aper
tados, isoclinais e dobras intrafoliais com flancos disruptos, in
dicativos de transposição. Dobramentos suaves desta foliação 
com planos de cisalhamento, crenulações e drags associados in
dicam uma fase superimposta à foliação de transposição. 

Considerando-se as características estruturais correlacioná
veis entre os Subdomínios V.2 e V.3, os dados foram tratados 
conjuntamente na elaboração dos diagramas IX e X da Figura 
1.68, já discutidos no item anterior. 

1.3.2.6- Domínio Estrutural VI 

Este domínio situa-se na porção oeste da Folha SE.24 Rio Doce, 
envolvendo as regiões de Governador Valadares, ltambacuri e 
Novo Cruzeiro. 

O embasamento deste trato representa-se pelo Gnaisse Pie
dade, o qual é recoberto discordantemente por metassedimen
tos do Grupo Macaúbas e cortado por plutonitos sina tarditectô
nicos da Suíte Intrusiva Galiléia e do Complexo Medina. 

Direções estruturais marcantes são dispostas segundo NE
SO, NO-SE e NNE-SSO, as quais imprimiram marcante foliação 
nos litótipos deste domínio. 

Por abarcar regiões homogêneas, em ternios estruturais, 
subdividiu-se o presente domínio nos Subdomínios Vl.1, Vl.2 e 
Vl.3. 

1.3.2.6.1 -Subdomínio Vl.1 

Abrange a porção setentrional do Domínio VI, representando-se 
principalmente pelos tectonitos do Gnaisse Piedade, sobrepos
tos por restos de supracrustais da Formação Carbonita. 

A direção estrutural dominante dispõe-se segundo NE-SO, à 
qual relacionam-se falhamentos direcionais e inversos, sendo 
tal orientação parte integrante do Alinhamento Frei lnocêncio
Ataléia. 

Consoante informações do terreno, a direção NE-SO é su
perimposta à foliação primária do Gnaisse Piedade, a qual evi
dencia orientação submeridiana e baixos ângulos de mergulho. 
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1.3.2.6.2- Subdomínio Vl.2 

Envolve essencialmente as supracrustais referentes ao Grupo 
Macaúbas e aos corpos sin a tarditectônicos da Suíte Intrusiva 
Galiléia. 

A foliação dominante apresenta orientação submeridiana, com 
planos axiais com mergulhos forte a médio, responsáveis pelo de
senvolvimento de dobras deci a centimétricas, com espessamento 
apical. As estruturas dobradas são desenhadas pelos mobilizados 
quartzo-feldspáticos relacionados a corpos da Suíte Intrusiva Gali
léia. 

A orientação submeridiana evidenciada neste domínio deve 
relacionar-se ao Proterozóico Superior, provavelmente sina tar
dicinemática em relação ao emplacement dos corpos granitói
des acima referidos. 

A) Estruturas locais 

I. Batólito de Guarataia (51) 

Esta estrutura assoma na região homônima, Folha SE.24-Y-A, 
com dimensões de cerca 10 X 15 km, constituído por rochas de 
composição granodiorítica-tonalítica com encraves microgra
nulares, pertencentes à Suíte Intrusiva Galiléia. 

Mostra contatos discordantes com os metassedimentos do 
Grupo Macaúbas e limita-se a leste pela Falha de ltambacuri. 

11. Fàlha de ltambacuri (52) 

Constitui uma paráclase com orientação NNE-SSO, que se ex
põe na região de ltambacuri, no âmbito da Folha SE.24-Y-A. 

Representa, em verdade, um sistema de falhas de alto ân
gulo, provavelmente de deslocamento horizontal, reponsável 
por intenso cisalhamento, bem evidenciado nos metassedimen
tos do Grupo Macaúbas. 

1.3.2.6.3- Subdomínio Vl.3 

Este subdomínio abrange especialmente os tectonitos do Gnais
se Piedade, restos de supracrustais relativas ao Grupo Macaú
bas e stocks do Complexo Medina. 

A principal estrutura planar aí observada retrata-se pelo ban
deamento deci a centimétrico, com a presença de dobras intra
foliais nos tectonitos do Gnaisse Piedade, com ângulos de mer
gulhos baixos (Fig. 1.75). 

Esta foliação mostra-se truncada porfoliações de postura NE
SO, NO-SE e submeridianas, relativas às fases de deformação 
subseqüentes. É provável que as foliações NE-SO sejam mais 
novas e trunquem todas as demais. 

O diagrama n.o XIII da Figura 1.68 evidencia a predominância 
das atitudes suborizontais do bandamento. 

Fig. 1.75- Gnaisse Piedade. Bandamento de leitos máficos (traços) e félsicos (pon
tos). com o desenvolvimento de dobras intrafoliais (centro). Proximidades de Frei 

Inocêncio. Folha SE.24-Y-A. 
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A) Estruturas locais 

I. Stock de Frei Inocêncio (53) 

Localiza-se na Folha SE.24-Y-A, cercanias de Frei Inocêncio, e 
corresponde a um stock com dimensões de 10 X 5 km perten
cente ao Complexo Medina, intrusivo no Gnaisse Piedade. Dis
põe-se na zona de interseção dos Alinhamentos ltambacuri-Pa
dre Paraíso e Frei lnocêncio-Ataléia. 

11. Stock de lbituruna (54) 

Dispõe-se no morro homônimo, ao norte de Governador Vala
dares, representando um stock com dimensões de 7 X 3 km, in
trusivo nos tectonitos do Gnaisse Piedade. Pertence ao Comple
xo Medina e compõe-se de rochas graníticas a biotita. 

1.3.3 - Estruturas regionais 

1.3.3.1 - Introdução 

Nos domínios da Folha SE.24 Rio Doce foi possível identificar 
várias estruturas de âmbito regional (Fig. 1.76), estribado em 
imagens de radar nas escalas de 1 :250.000 e 1:1.000.000 e com
plementado por informações obtidas no terreno. 

Dentre essas, destacam-se aquelas de características essen
cialmente rupturais, associadas a esforços compressionais e 
tensionais aqui denominados de Alinhamentos ltinga-Jequiti
nhonha, Frei lnocêncio-Ataléia, lpanema-Nova Venécia, Vi
tória-Ecoporanga e ltambacuri-Padre Paraíso, e Lineamento 
ltapebi-Boninal. Os termos lineamento e alinhamento são aqui 
empregados no sentido de Hills (1963). 

Respaldado em determinações isotópicas,obtidas pelos mé
todos Rb-Sr, K-Ar e U-Pb, mapas aeromagnéticos do Convênio 
Geofísica Brasil-Alemanha, imagens de radar, dados petrográfi
cos e relações de campo, foi possível reconhecer a existência de 
dois cinturões móveis: um mais antigo, relacionado ao Protero
zóico Médio (Ciclo Transamazônico), e outro relativo ao Prote
rozóico Superior (Ciclo Brasiliano). Estes cinturões móveis fo
ram conceituados no sentido de Krõner (1977) e Cordani (1978). 

Finalmente, consideraram-se no presente relatório como es
truturas de âmbito regional a assembléia de rochas granitóides 
que assomam na porção central da Folha e sedimentos subori
zontais na faixa costeira. O primeiro foi denominado de "Arco 
Magmático Aimorés-Medina" e o outro de "Cobertura Tabular 
Costeira". 

1.3.3.2- Descrição das estruturas 

A) Cinturão Móvel Transamazônico 

Este evento geodinâmico relaciona-se ao Proterozóico Médio, 
em torno de 2.200 a 2.000 MA, e foi responsável pela intensa 
transposição nas rochas preexistentes, resultando na formação 
do Gnaisse Piedade, e metamorfismo e tectogênese dos metas
sedimentos do Complexo Paraíba do Sul. 

Esta tectônica compressional é bem evidenciada nos âmbitos 
das Folhas SE.23 Belo Horizonte e SF.23 Rio de Janeiro, com
pondo alinhamentos serranos bem realçados nas imagens de 
radar. No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, expõe-se principal
mente nas regiões de Governador Valadares e Frei Inocêncio. 

Tipifica-se por uma orientação submeridiana, com vergência 
para oeste, em vista da ocorrência de falhamentos inversos e 
direcionais, dentre os quais destaca-se a Falha de Tarumirim. 
Esta tectônica compressional mostra ângulos de mergulhos 
mais fracos em direção a oeste, incluindo as regiões de Governa
dor Valadares e Frei Serafim, daí o porquê do pouco realce desta 
tectônica nas imagens de radar desta região. 

Os litótipos do Complexo Paraíba do Sul mostram idêntica 
orientação regional, com vergência para oeste, aflorando essen
cialmente na faixa costeira. 

Este evento deve ter tido uma amplitude bem maior, sendo 
denominado de Cinturão Móvel Costeiro, por Almeida (1981 ). 
Relacionadas ao mesmo ocorreram intensa granitogênese e 
migmatogênese, sendo o grau de metamorfismo dominante de 



médio a forte (Winkler, 1977), em condições de pressão do tipo 
Abukuma, no sentido de Miyashiro (1973). 

B) Cinturão Móvel Brasiliano 

Este cinturão móvel relacionado ao Proterozóico Superior afe
tou toda a região abarcada pela Folha SE.24 Rio Doce, consoante 
dados radiométricos obtidos pelo método Rb-Sr. 

O embasamento composto pelos Complexos Juiz de Fora, 
Pocrane, Caraíba-Paramirim e Paraíba do Sul evidencia intenso 
retrabalhamento no Ciclo Brasiliano, ratificado pelas relações 
iniciais (Sr'17/Srll6 ); bastante elevadas. 

A fase principal de tectogênese e metamorfismo remonta há 
750-650 MA, com o desenvolvimento de grau de metamorfismo 
de fraco a médio (Winkler, 1977) nas supracrustais, em condi
ções de pressão do tipo Barroviano, seguido pela colocação de 
plutonitos sin, tardi e pós-tectônicos. 

Advoga-se para este evento do Proterozóico Superior uma 
origem essencialmente termotectônica, ratificada pela grande 
distribuição espacial de plutonitos, em especial aqueles de cará
ter sin a tarditectônicos. No entanto, efeitos compressionais 
tiveram lugar, resultando no conjunto uma vergência em dire
ção ao Craton do São Francisco. 

Falhamentos direcionais com postura NE-SO e reativações 
submeridianas, ambas relacionadas a este ciclo, foram de 
grande importância dentro do contexto evolutivo da área. 

C) Alinhamento ltinga-Jequitinhonha 

Esta feição ruptura I está bem evidenciada no âmbito das Folhas 
SE.24-V-A e SE.24-V-B, sendo constituída por um sistema de 
fraturas paralelas, com orientação dominante para NE-SO e ex
tensão de cerca de 160 km, só nos domínios da Folha SE.24 Rio 
Doce. 

Este alinhamento corta os litótipos pertencentes ao Gnaisse 
Piedade, Complexos Medina e Paraíba do Sul, e Grupos Macaú
bas e Almenara nos quais imprime forte foliação. 

Parece relacionar-se a movimentos tangenciais responsáveis 
pela formação de falhamentos inversos e direcionais, dentre os 
quais pertencem as Falhas de Luta e Águas Formosas. 

D) Alinhamento Frei lnocêncio-Ataléia 

Este alinhamento patenteia-se sob um sistema de fraturas, com 
orientação predominante NE-SO, bem exposto na Folha SE.24-
Y-A. 

Transecta litótipos pertencentes ao Gnaisse Piedade, Com
plexo Paraíba do Sul e plutonitos dos Complexos Medina e 
Montanha. 

Esta zona de fraqueza deve relacionar-se genética e tem
poralmente ao Alinhamento ltinga-Jequitinhonha, uma vez 
que os mesmos são paralelos e não existe separação nítida entre 
ambos. 

Dentro do âmbito deste alinhamento interpretaram-se algu
mas paráclases como de deslocamento horizontal. 

E) Alinhamento lpanema-Nova Venécia 

Este acidente tectônico representa-se por um sistema de fra
turas, com orientação NE-SO, bem evidente no âmbito das Fo
lhas SE.24-Y-C e SE.24-Y-B. 

Imprime foliação nos litótipos pertencentes aos Complexos 
Juiz de Fora, Pocrane e Paraíba do Sul, nos Complexos Medina e 
Montanha e Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia. 

Parece relacionar-se a movimentos com pressionais, em vista 
da ocorrência de falhamentos direcionais. 

De uma maneira geral os Alinhamentos ltinga-Jequitinho
nha, Frei lnocêncio-Ataléia e lpanema-Nova Venécia têm a 
mesma origem e na verdade constituem um mesmo alinha
mento, posto não existir qualquer separação evidente entre os 
mesmos. 

Advoga-se a hipótese de uma relação temporal dos citados 
"alinhamentos" com a denominada "Zona de Transcorrência de 
São Paulo", de Hasui, Carneiro e Coimbra (1975). principalmente 

por apresentarem orientações similares e estarem relacionados 
ao Proterozóico Superior. 

F) Alinhamento ltapebi-Boninal 

Esta zona lineagênica foi definida por Lima et alii (1981) nos 
domínios da Folha SD.24 Salvador. Apresenta orientação geral 
de NO-SE a NNO-SSE, com representatividade apenas no qua
drante nordeste da Folha SE.24 Rio Doce. 

Na área trabalhada tipifica-se pelo desenvolvimento de folia
ções verticalizadas no âmbito do Complexo Paraíba do Sul e 
Grupo Macaúbas Indiviso da região de ltagimirim. Em direção à 
costa mostra-se encoberto pelos sedimentos terciários do Gru
po Barreiras. Alguns stocks da Suíte Intrusiva Guaratinga pare
cem associar-se a este lineamento, dentre os quais aqueles ex
postos na Folha SE.24-V-B. 

G) Alinhamento Vitória-Ecoporanga 

Este importante evento tectônico expõe-se com maior represen
tatividade no quadrante sudeste da Folhu SE .. 24 Rio Doce, com 
orientação NNO-SSE, devendo constituir uma zona de reativa
ção ao qual se associaram no Eopaleozóico os plutões da Suíte 
Intrusiva Guaratinga, posteriormente ativado no Mesozóico 
(Jurássico) com a colocação de diques básicos da Suíte Intrusiva 
Fundão. 

No Eopaleozóico poderia ligar-se a movimentos de cisalha, 
enquanto que no Jurássico a movimentos tensionais em vista da 
intumescência do Arco de Vitória. 

H) Alinhamento ltambacuri-Padre Paraíso 

Esta feição tectônica dispõe-se na porção centro-oeste da Folha 
SE.24 Rio Doce, representada por um sistema de falhas de orien
tação NNE-SSO. 

Evidência bem marcante deste alinhamento é a ocorrência de 
mergulhos fortes, principalmente aqueles relativos à Falha de 
ltambacuri, nos domínios do Grupo Macaúbas Indiviso e Gnais
se Piedade. 

De uma maneira geral esta estrutura parece relacionar-se ao 
Proterozóico Superior, em vista de truncar e modificar unidades 
mais antigas do que aquelas referíveis ao Ciclo Brasiliano. 

I) Arco Magmático Aimorés-Medina 

Expõe-se na porção central da Folha SE.24 Rio Doce, envolvendo 
as regiões de Medina ao norte e Aimorés ao sul, e compõe-se 
essencialmente por plutonitos sin, tardi e pós-tectônicos. 

Esta estrutura megabatolítica foi formada no Proterozóico 
Superior e apresenta em sua periferia plutões menores. Consti
tui-se, em verdade, de um conjunto de plutões polidiapíricos 
relativos ao Ciclo Brasiliano. 

J) Cobertura Tabular Costeira 

Revela-se principalmente na faixa costeira da Folha SE.24 Rio 
Doce e representa-se por sedimentos suborizontais terciários do 
Grupo Barreiras e depósitos quaternários. 

Dentro do âmbito da referida Folha constitui-se em uma es
trutura de ambiência regional. 

1.4- HISTÓRIA GEOLÓGICA 

No âmbito da Folha SE.24 Rio Doce afloram terrenos geológicos 
com idades variáveis, abrangendo desde épocas arqueanas, pa
tenteados por metamorfitos de médio a alto grau no sentido de 
Winkler (1977), até sedimentos quaternários holocênicos de am
biência continental e marinha. Discussões sobre a evolução geo
lógica desses tratos, em especial os pré-cambrianos, são limita
das, em vista da natureza fragmentai das informações ora dispo
níveis e pelo imenso período de tempo envolvido. No entanto, 
respaldado em informes granjeados em trabalhos de campo, 
assim como complementado por dados isotópicos, petrográfi
cos, estruturais, sensoriamento remoto e da literatura geológica 
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da região, apresentar-se-á um esboço da evolução geológica da 
área em questão dentro do estádio de conhecimentos de que se 
dispõe atualmente. 

Com efeito, pelo fato da Folha SE.24 Rio Doce encerrar uma 
área restrita, determinadas' unidades litoestratigráficas estão 
mais bem conceituadas em tratos circunjacentes. Por conse
guinte, utilizar-se-ão os informes geológicos existentes dessas 
regiões, em especial aqueles inéditos revelados pelo RADAM
BRASIL, nas Folhas SE.23 Belo Horizonte, SF.23 Rio de Janeiro e 
SF.24 Vitória. 

O embasamento da área retrata-se pelos Complexos Juiz de 
Fora, Pocrane e Caraíba-Paramirim, os dois primeiros situados 
na Subprovíncia Médio Rio Doce, enquanto o último na Araçuaí. 
Constituem, em verdade, as chamadas "regioes de alto grau" 
(high.grade gneiss), bastante corylUns nos escudos arqueanos 
da Groenlândia, Canadá, Sul da Africa, Austrália, Sibéria e Es
candinávia, dentre outros. O Complexo Juiz de Fora é correla
tivo aos terrenos granulíticos, enquanto os Complexos Pocrane 
e Caraíba-Paramirim poderiam retratar tratos do tipo granite
greenstone. 

Ressalte-se que as assertivas acima alicerçam-se principal
mente em dados isotópicos, Rb-Sr em rocha total, em vista do 
caráter policíclico e polifásico das referenciadas unidades litoes
tratigráficas, que refletem a atuação de importantes eventos 
geodinâmicos no Proterozóico Médio e Superior, relativos aos 
Ciclos Transamazônico e Brasiliano, respectivamente. 

A interação dos citados eventos, em especial aqueles concer
nentes ao Ciclo Brasiliano, mascarou e modificou sobremaneira 
os caracteres geológico-geoquímicos e estruturais arqueanos, 
fato que não ocorreu nos escudos arqueanos mundiais já ci
tados. 

Os cinturões granulíticos representam-se na região em foco 
pelo Complexo Juiz de Fora, de provável origem plutônico
sedimentar, com grau de metamorfismo de médio a forte (Win
kler, 1977) e fácies anfibolito a granulito (Turner, 1981). A origem 
dessa unidade remonta ao Arqueano, Ciclo Guriense, de conso
nância com dados geocronológicos Rb-Sr em rocha total, consu
mada em rochas da fácies granulito da região de Juiz de Fora 
(MG), na Folha SF.23 Rio de Janeiro. Os valores isocrônicos 
situam-se em torno de 3.280 MA, cuja relação inicial de 0.703 
evidencia que se trata de rochas presumivelmente diferenciadas 
do manto, na época de sua formação. 

Conseqüentemente, pode-se extrapolar que a primeira fase 
de granulitização é aludida ao Ciclo Guriense, sendo deste modo 
cronocorrelata ao núcleo de Mutuípe (Cordani, 1973) no Estado 
da Bahia, pertinente ao Complexo de Jequié (lima et ali i, 1981 ), 
unidade litoestratigráfica essencialmente composta por rochas 
da fácies granulito. 

Os dados isotópicos acima reportados parecem sugerir que 
esta fase relaciona-se aos denominados "Supereventos de Acre
ção-Diferenciação Continental" (SADC) em que sial juvenil deri
vado do manto e/ou litosfera básica sofreu completa diferencia
ção ígnea, metamórfica e geoquímica, praticamente contem
porânea, para produzir crosta continental espessa, estável e 
permanentemente possuindo estratificação geoquímica grada
tiva (Moorbath & Taylor, 1981 ). 

Por outro lado, evidências de terrenos do tipo granite
greenstone são assinaladas nos domínios dos Complexos Po
crane e Caraíba-Paramirim, ambos de caráter plutônico
sedimentar, grau de metamorfismo médio (Winkler, 1977) e fá
cies anfibolito (Turner, 1981 ). 

O Complexo Pocrane apresenta como característica singular 
a presença de ortognaisses de composição granodiorítico
tonalítica com encraves básicos e gnaisses bandeados metatexí
ticos, de provável origem sedimentar, com intercalações de anfi
bolito. Determinações radiométricas realizadas através do mé
todo Rb-Sr, em rocha total, nos arredores de Carangola (MG). 
Folha SF.23 Rio de Janeiro, pontificam valores de ca 2.200 MA 
com R.l. de 0,709, revelando rejuvenescimento de rochas mais 
antigas, quiçá arqueanas. Dados estruturais obtidos nas vizi
nhanças de lpanema, na Folha SE.24 Rio Doce, assinalaram a 
ocorrência de figuras de interferência no sentido de Ramsay 
(1967). o que parece ratificar o caráter policíclico desta unidade. 
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Fig. 1.76- Esboço geotectõnico e estruturas regionais da Folha SE.24 Rio Doce. 
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Além do mais, as relações 'de contato com os terrenos granulíti
cos do Complexo Juiz de Fora são essencialmente gradacionais. 

No que concerne ao Complexo Caraíba-Paramirim, carac
teres bem similares ao Çomplexo Pocrane são evidenciados. 
Dados isotópicos apresentados por Lima et alii (1981) na Folha 
SD.24 Salvador assinalam idades arqueanas para esta unidade, 
com relações iniciais baixas, entre 0,702 e 0,703, indicativas de 
derivação mantélíca. Com efeito, o Complexo Caraíba-Para
mirim exibe contatos gradacionais com os terrenos granulíticos 
do Complexo de Jequié (Lima et alii, 1981 ), já fora dos domínios 
da Folha SE.24 Rio Doce. Litologicamente constitui-se por gnais
ses bandeados, com intercalações de anfibolitos, e ortognaisses 
calcoalcalinos. 

Portanto, observa-se uma estreita correlação entre os Com
plexos Juiz de Fora e Pocrane da Folha SE.24 Rio Doce, com re
ferência aos Complexos Caraíba-Paramirim e Jequié da Folha 
SD.24 Salvador, descritos por Lima et a/ii ( 1981 ). 

Em vista do sobredito, ratifica-se a existência de um grande 
evento isotópico de acrescimento em tempos arqueanos res
ponsável pela formação da crosta continental. Deste modo, su
gere-se que em períodos arqueanos estariam interligados os 
terrenos correspondentes aos Complexos Juiz de Fora e Jequié, 
como também aqueles relacionados aos Complexos Pocrane e 
Caraíba-Paramirim, representativos de regiões de alto grau, 
formados por processos de acrescimento derivados do manto. 
Em resumo, este conjunto abarcaria o que Almeida (1981) deno
minou de "Craton do Paramirim". 

O alto fluxo de calor existente em tempos arqueanos seria o 
responsável pelo metamorfismo e fusão parcial em níveis eleva
dos da crosta; conseqüentemente, é de se esperarem condições 
de baixa pressão/alta temperatura (fácies Abukuma) na forma
ção desses tratos, conforme estabelecido. por Fyfe & Leonardos 
Jr. (1974) e Anhaeusser (1975). 

Por conseguinte, a formação dos terrenos arqueanos da área 
abrangida pelas Folhas SD.24 Salvador, SE.24 Rio Doce e Folhas 
vizinhas seria eqüeva, admitindo-se que as rochas da fácies 
granulito se posicionaram em níveis crustais mais profundos e 
foram posteriormente alçadas a níveis mais superiores através 
de movimentos com pressionais, que segundo Krõner (1982) de
sempenhariam importante papel na geração desses tipos de 
terrenos. 

Por outro lado, vários pesquisadores imputam a formação 
desses tratos em ambientes relacionados à tectônica de placas, 
quer seja do tipo Andino ou através de colisão continental, à 
semelhança da cordilheira do Himalaia. Dentro desse conceito 
mobilista, um modelo tipo Andino (Windley, 1981) poderia se 
encaixar melhor na contextura do panorama geológico da re
gião, uma vez que explicaria a presença de rochas de composi
ção granodiorítico-tonalítica, como também a existência das 
estruturas do tipo greenstone belt, retratadas pelo Grupo Rio 
das Velhas na região do quadrilátero ferrífero, nos domínios 
das Folhas SE.23 Belo Horizonte e SF.23 Rio de Janeiro. No 
entanto, se o fluxo de calor em tempos arqueanos foi 2,5-3 vezes 
maior que no Fanerozóico, tais processos não ocorreriam, uma 
vez que toda a litosfera era flutuante. 

Por esta razão, acha-se mais consentãnea a proposição de 
Krõner (1981) que advoga a hipótese de um modelo hot spotcom 
a formação de sistema de thermal plume estreitamente espa
çada (100-500 km) e vigorosa convecção do manto, com recicla
gem do material litosférico no mesmo e produção de tonalitos 
por diferenciação e fusão parcial. 

Segue-se período de estabilização crustal tipificado pela 
ocorrência de diques básicos que cortam os ortognaisses do 
Complexo Pocrane e os polimetamorfitos do Complexo Juiz de 
Fora. 

No alvorecer do Proterozóico Inferior deve ter havido a depo
sição dos sedimentos que compõem o Complexo Paraíba do Sul, 
o qual, segundo Uma et alii (1981), seria composto por material 
essencialmente pelítico, com níveis psamíticos e secundaria
mente tufáceos ou margosos. Estes sedimentos poderiam pa
tentear sedimentos de ambiente marinho profundo, do tipo flys
chóides, os quais dentro do conceito de tectônica de placas se 
assemelhariam a uma associação do tipo Margem Continental 
Passiva. Essas seqüências poderiam retratar prováveis depósi-
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tos do tipo "geossinclíneos" relativos ao inicio do Ciclo Transa
mazônico, no Proterozóico Inferior. 

Conforme dados radiométricos do Projeto RADAMBRASIL 
obtidos em tectonitos, pelo método Rb-Sr nas regiões de Rio 
Casca e Ponte Nova na Folha SF.23 Rio de Janeiro, e que acu
saram idades em torno de 2.200 MA, a região em foco foi palco 
de enérgica atividade tectônica compressional, representada 
porfalhas de empurrão, com postura meridiana e vergência para 
oeste, conforme dados estruturais revelados no terreno. 

Esta tectônica compressional apresenta ampla distribuição 
geográfica, abrangendo grandes tratos das Folhas SE.23 Belo 
Horizonte, SF.23 Rio de Janeiro, SE.24 Rio Doce e SF.24 Vitória. 
Assoma desde a região de Piedade de Minas, adentrando para a 
região de lpatinga (vale do aço) no médio rio Doce e região de 
Governador Valadares. Com efeito, este acidente tectônico é 
perfeitamente visualizado nas imagens de radar e Landsat, 
como também nos mapas aeromagnéticos do Convênio Geofí
sica Brasil-Alemanha. 

Este evento tectônico provocou intensa transposição nos ter
renos arqueanos existentes, dando como resultado rochas ban
deadas com baixo ãngulo de mergulho, nas quais pontificam 
dobras intrafoliais com ápices espessados. Constitui deste 
modo um tectonito, aqui cognominado de Gnaisse Piedade. 

Os dados estruturais e petrográficos atestam a incidência 
desse tectonismo nos Complexos Juiz de Fora e Pocrane, em 
vista da ocorrência de cataclasitos, milonitos e dobras intrafoli
ais, com transporte tectônico para oeste conferindo, no entanto, 
foliações plano-axiais com mergulho de médio a forte. 

Interpreta-se que este importante evento relativo ao Ciclo 
Transamazônico seja o responsável pela tectonogênese dos se
dimentos que compõem o Complexo Paraíba do Sul, que tam
bém apresenta vergência tectônica para oeste. O grau de meta
morfismo atingido foi o médio a forte (Winkler, 1977), com fácies 
anfibolito (Turner, 1981) e condições de baixa pressão (tipo Abu
kuma) no sentido de Miyashiro (1973). Apresenta foliação sub
meridiana, cujos esforços tangenciais devem ter sido dirigidos 
de leste para oeste. Como produto desse metamorfismo resul
taram gnaisses kinzigíticos e biotita gnaisses metatexíticos, com 
lentes de mármores, quartzitos e calcossilicáticas. 

Pelas características acima discorridas é perfeitamente lícito 
denominar a região acima como típica de um cinturão móvel no 
sentido de Krõner (1977) e Cordani (1978), sendo bastante seme
lhante aos descritos pelo primeiro autor no continente africano. 
Com efeito, pode-se afirmar que esta entidade tectônica teve 
uma extensão bem maior em épocas transamazônicas, com
pondo o que Almeida (1981} denominou de Cinturão Móvel Cos
teiro, per!ongando a faixa costeira atlãntica com amplitude 
desde o Estado da Bahia até o Rio Grande do Sul. 

Este cinturão móvel, de caráter essencialmente ensiálico, 
deve ter mascarado grande parte das estruturas tipicamente 
arqueanas, como dobras ovaladas, estruturas do tipo greens
tone belt ou schist beft. 

Pressupõe-se no presente trabalho que a hipótese de colisão 
de placas continentais poderia em parte explicar o mecanismo 
desse evento transamazônico, tendo por base modelos coetâ
neos, a exemplo do que ocorreu na cordilheira do Himalaia, no 
continente asiático, conforme assinalado por Dewey & Bird 
(1970). No entanto, ressalve-se que as condições físicas reinan
tes, como fluxo de calor, espessura e dimensões das placas, 
dentre outras, devem ter sido diferentes das atuais. 

Dentro do conceito mobilista apresentado, considera-se a 
existência de miniplacas continentais, das quais a situada a 
oriente seria ativa, enquanto a do ocidente passiva, em vista do 
transporte tectônico vergente para oeste observado nos traba· 
lhos de campo. A linha de sutura situar-se-ia na Folha SE.23 Belo 
Horizonte, a oeste de lpatinga, comprovada por desnível topo
gráfico com orientação aproximadamente meridiana, estabele
cendo o limite ocidental dos tectonitos que compõem o Gnaisse 
Piedade. Nesta região assoma uma faixa restrita de metassedi
mentos associados a metaultramafitos, os quais poderiam evi
denciar material derivado do manto e/ou estruturas do tipo 
greenstone belt afetados por esse tectonismo, referidos na Fo
lha SE.23 Belo Horizonte como Grupo Andrelândia por Silva et 
alii (1978). Na interface dos Complexos Juiz de Fo~a e Gnaisse 



Piedade, na citada Folha, expõe-se também uma suíte de rochas 
básicas metamorfizadas, que poderiam retratar material prove
niente do manto ligado a este evento. Saliente-se que as folia
ções mostram um aumento do ângulo de mergulho no sentido 
de oeste para leste. A existência de falhamentos de empurrão 
com grande amplitude geográfica e transcorrências associadas, 
além de material máfico de origem ígnea, são evidências em que 
se apóia esta hipótese de trabalho, contudo a ausência de ofioli
tos no sentido da Conferência de Penrose e da fácies xistos azuis 
coloca restrições a tal proposta. 

Deste modo, crescimento crustal maciço, espessamento da 
litosfera, decréscimo do fluxo de calor e provável mudança do 
padrão de convecção do manto no final do Arqueano devem ter 
influenciado no comportamento da litosfera continental no perí
odo de tempo referente ao Proterozóico Inferior e Médio (Pipe, 
1976, e McEihinny & McWilliams, 1977, apud Krõner, 1981 ). Isto 
é exemplificado pela pequena representatividade de primitivas 
vulcânicas e granitóides, pela dominância de seqüências de pla
taforma estável e pelo aumento na razão Sr"'/Sr86

, sugerindo 
remobilização durante processos anatéticos intracratõnicos 
(Krõner, 1981 ). 

Aliás, os trabalhos recentemente publicados defendem uma 
tese que não segue os princípios do uniformitarismo, principal
mente porque as condições físicas da litosfera e do manto foram 
modificadas através do tempo geológico, mas aceitam o concei
to básico de que tectônica global e evolução crustal resultam da 
interação de placas litosféricas. 

Krõner (1981) admitiu que dominariam no Proterozóico In
ferior processos de cisalhamento intraplaca, através do qual 
segmentos da crosta inferior foram soerguidos e empurrados 
sobre blocos crustais superiores. Por conseguinte, um processo 
como o acima imputado poderia explicar com mais propriedade 
a presença de falhamentos de empurrão, com o desenvolvi
mento de cinturões lineares, assim como a elevação de terrenos 
gra(lulíticos a níveis mais superiores da crosta. 

E de se esperar que, aliadas a esse importante evento geodi
nâmico, estejam associadas significativas fases de granitogê
nese e migmatogênese, o que no âmbito da Folha SE.24 Rio 
Doce foi perfeitqmente visualizado nos domínios dos Comple
xos Juiz de Fora, Pocrane e Paraíba do Sul e no Gnaisse Piedade. 

É provável que esta época seja marcada no Complexo Juiz de 
Fora por intensa migmatização e retrometamorfismo das rochas 
da fácies granulito, com a penetração de corpos granitóides sina 
tarditectônicos. Idêntico processo deve ter ocorrido no Comple
xo Pocrane, contudo em vista desta unidade situar-se na fácies 
anfibolito as evidências de campo não são marcantes. 

No âmbito do Complexo Paraíba do Sul identificou-se nos 
trabalhos de campo a existência de corpos granitóides sintectô
nicos, com a ocorrência de megacristais deformados concor
dantes com a foliação regional. cuja carência de controle de 
campo impossibilitou a delimitação dos mesmos em mapa. No 
entanto, dados isotópicos U-Pb na região leste de Porto Seguro 
ratificam a atuação do Ciclo Transamazônico no quadrante nor
deste da Folha SE.24 Rio Doce, com valores em torno de 2.000 
MA, obtidos em rochas granitóides, aqui atribuíveis com dúvi
das ao Complexo Caraíba-Paramirim, sendo admissível que as 
mesmas possam estar relacionadas ao Complexo Paraíba do 
Sul. 

Cessados os efeitos desse importante evento geodinâmico, a 
região em questão foi então dominada por relevo cordilheirano 
e permaneceu estabilizada no decorrer do Proterozóico Médio, 
não se tendo informações concretas a respeito de supracrustais, 
granitogênese, mígmatogênese e reativações, a exemplo do que 
ocorreu nas regiões vizinhas, tipificado pelo desenvolvimento 
de estruturas do tipo aulacógeno (Costa & Inda, 1982) represen
tatiyo do Supergrupo Espinhaço, na serra homônima. 

E provável que em trabalhos futuros, mais detalhados e com 
respaldo geocronológico, essa assertiva seja modificada. 

No decurso do Proterozóico Superior a área em questão foi 
objeto de intensa atividade tectonomagmática e de tectogênese. 
No seu limiar foi palco de intensa sedimentação tanto de am
biente marinho como continental. consoante informações de 
vários pesquisadores. As referidas supracrustais representam
se pelos Grupos Macaúbas, São Tomé, Crenaque e Almenara. O 

Grupo Macaúbas foi dividido nas Formações Salinas e Carbonita 
(Pereira & Ortiz, 1980). Estas unidades litoestratigráficas apre· 
sentam similaridades litológicas com os Grupos São Tomé e 
Crenaque, demonstrando desse modo a grande distribuição es
pacial das mesmas. Por conseguinte, são "homotaxis" em que 
pesem os padrões estruturais distintos apresentados. 

Seguindo o conceito uniformitarista é perfeitamente lícito 
especular que as seqüências sedimentares que tipificam o Pro
terozóíco Superior da região estudada guardam estreita relação 
com a "Associação do tipo Margem Continental Passiva" ou 
seja, do tipo Atlântico (Dewey & Bird, 1970). Deste modo, admi
te-se a existência de uma margem continental tipo Atlântico no 
Proterozóico Superior. 

Dentro dessa linha de raciocínio, no Proterozóico Superior 
ocorreu a abertura do Prato-Atlântico Sul, com a deposição em 
ambiente marinho das supracrustais referentes aos Grupos Ma
caúbas (Formações Salinas e Carbonita), São Tomé e Crenaque. 
Informações ainda escassas a respeito de tais ambientes são 
reveladas na Formação Salinas, do Grupo Macaúbas, pela ocor
rência de ritmitos com dobras convolutas e marcas de onda, 
cujas feições se assemelham a turbiditos, além da ocorrência de 
diamictitos locais que poderiam indicar produtos de corrente de 
turbidez. No âmbito da Formação Carbonita assomam estroma
tólitos associados a rochas carbonáticas, que por sua vez seriam 
indicativas de ambiente marinho raso. Os Grupos São Tomé e 
Crenaque representam uma seqüência pelítica basal e psamítica 
de topo, respectivamente. Intercalações de rochas carbonáticas 
nestas unidades são freqüentes. Não se dispõe de provas se
guras acerca dos ambientes de sedimentação, em vista da au
sência de estruturas primárias. No entanto, em virtude da simila
ridade litológica com as Formações Salinas e Carbonita, do Gru
po Macaúbas, advoga-se idêntica origem. 

Posteriormente, a região foi objeto de marcante mudança 
climática com a formação de geleiras continentais, cujos depósi
tos típificam-se por tilitos com matriz grauváquica, denominada 
como Formação Jequitaí por Pereira & Ortiz (1980), representa
tiva da unidade de topo do Grupo Macaúbas, contudo não re
velada na Folha SE.24 Rio Doce. Por outro lado, esta unidade 
seria encimada pelas seqü.ências carbonáticas do Grupo Bam
buí, típicas de depósitos de plataforma continental, também 
sem exposição nesta Folha. 

Saliente-se que as unidades acima referenciadas têm corres
pondência na contraparte africana, na qual recebem a denomi
nação de "Geossinclinal do Congo Ocidental" segundo Scher
merhorn (1981). 

Por· outro lado, no quadrante noroeste da Folha SE.24 Rio 
Doce, expõe-se uma seqüência metassedimentar, com carac
terísticas litológicas díspares das sucessões já referidas. Parece 
estar relacionada a bacias intramontanas, de origem essencial
mente continental. Compõe-se de psamitos de granulação mé
dia a grosseira, com intercalações de pelitos, e básicas e ultra bá
sicas associadas. Esta unidade, cognominada de Grupo Alme
nara, exemplifica-se por uma tectônica relacionada a movimen
tos verticais, ilustrada por damos, sinclinais e anticlinais com 
duplo caimento. 

Não se dispõe de informações concretas sobre a idade de 
sedimentação dessas coberturas. No entanto, Couto & Bez 
(1981) admitiram que a glaciação Jequitaí envolveria o período 
de 640 a 950 MA atrás, respaldados em estromatolitos do Grupo 
Bambuí que se sobrepõem a esses sedimentos glaciais. 

Segundo interpretações de Hettich (1975). Karfunkel & Kar
funkel (1975) e Walde (1978) ocorreu no Proterozóico Superior 
uma glaciação continental, bem tipificada na serra do Cabral, na 
Folha SE.23 Belo Horizonte, composta por tilitos verdadeiros, 
gradando para leste em direção à Folha SE.24 Rio Doce, para 
uma faixa marginal constituída por sedimentos glaciomarinhos. 
As análises de tendência superficial indicaram que a direção de 
transporte das geleiras foi de O para E (Walde, op. cit.). 

Na contraparte africana assoma a "Seqüência Geossinclinal 
do Congo Ocidental", com idade relativa ao Proterozóico Su
perior (Schermerhorn, 1981 ). Expõe-se desde o norte de Angola, 
Congo, Zaire, Cabinda e Gabão com cerca de 1.400 km de exten
são, cronocorrelata às unidades aqui denominadas de Macaú
bas e "homotaxis" e Grupo Bambuí, que por sua vez tem sedi-
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mentos correlativos no baixo rio Pardo (Grupo Rio Pardo) e uma 
grande distribuição espacial no vale do rio São Francisco, em 
ambos os casos fora dos domínios da Folha SE.24 Rio Doce. 

Deste modo, no Proterozóico Superior as regiões em questão 
e~tavam representadas pelas seqüências do Congo Ocidental 
(Africa) e Supergrupo São Francisco (Brasil), analogia esta já 
exaustivamente reportada por vários pesquisadores como Tor
quato (1976), Hasui, Almeida e Brito Neves (1978), Scher
merhorn (1981), Torquato & Cordani (1981) e Trompette (1982). 

No período de 750-450 MA atrás toda a região abrangida pela 
Folha SE.24 Rio Doce foi cenário de intensa atividade tectônica, 
reproduzida por tectogênese nas supracrustais em vista de mo
vimentos tangenciais com vergência para o Craton de São Fran
cisco, no Brasil, e Craton do Congo na contraparte africana, 
acompanhado por transcorrências e movimentos de blocos, in
tensa granitogênese e migmatogênese, e rejuvenescimento das 
rochas que compõem o embasamento. 

Dados radiométricos, estruturais e petrográficos demons
tram perfeitamente a atuação do Ciclo Brasiliano no âmbito da 
Folha SE.24 Rio Doce, tanto nas supracrustais como no embasa
mento. 

As unidades litoestratigráficas representativas do embasa
mento assinalam intenso retrabalhamento, com valores isocrô
nicos em torno de 650-600 MA, ratificado pelas elevadas razões 
iniciais apresentadas. 

Significativa granitogênese de caráter sin, tardi e pós
tectônico é uma das principais características desse evento tec
tônico do Proterozóico Superior, no âmbito da Folha SE.24 Rio 
Doce. 

O metamorfismo principal deve ter ocorrido em torno de 
750-650 MA, bem simbolizado nas supracrustais com deforma
ção ressaltada por movimentos tangenciais, retratados por fa
lhamentos inversos e transcorrentes e secundariamente verti
cais. Metamorfismo regional da fácies xisto verde e anfibolito, 
correspondente a grau fraco a médio de Winkler (1977L em 
condições de pressão média de Miyashiro (1973) relativo à Fá
ceis Barroviana, produziu filitos grafitosos, micaxistos a estau
rolita e cianita, quartzitos, mármores e calcossilicatadas. 

As supracrustais de uma maneira geral revelam padrões es
truturais distintos. O Grupo Macaúbas expõe-se em três princi
pais regiões: ltinga, ltagimirim e ltambacuri. Na região de ltinga 
ocorrem falhamentos inversos e transcorrentes, responsáveis 
pela foliação dominante de postura NE-SO; na região de ltagi
mirim os traços axiais dominantes orientam-se segundo E-0, no 
entanto são truncados por foliação NO-SE; finalmente, na re
gião de ltambacuri as foi i ações principais são submeridianas, as 
quais são cortadas por foliação NE-SO. 

Os Grupos São Tomé e Crenaque evidenciam uma orientação 
preferencial para NO-SE com os traços axiais, falhamentos in
versos e transcorrentes dispostos segundo esta direção. Verifi
ca-se crenulação de foliações submeridianas. 

Por último, o Grupo Almenara mostra padrão estrutural dis
tinto, parecendo relacionar-se a movimentos, verticais, uma vez 
que os dobramentos são do tipo descontínuos. 

Sincronicamente ao metamorfismo principal, em torno de 
750 a 650 MA atrás,houve o emplacementde granitóides sintec
tônicos do Complexo Montanha, amiúde com dimensões batolí
ticas, formados por anatexia das porções basais do Complexo 
Paraíba do Sul, com o qual as relações de contato são franca
mente gradacionais. Esses granitóides são autóctones a paraau
tóctones de composição granítica, singularizados pela presença 
de megacristais e pelo aspecto gnaissóide. 

Posteriormente, por volta de 650 a 600 MA, formaram-se 
extensos batólitos de granitóides, representados pelo Comple
xo Medina e pelas Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia de am
biência mesozonal a catazonal, contudo de caracteres com posi
cionais díspares, indicando derivação de material crustal dis
tinto. O primeiro é relacionado ao Complexo Paraíba do Sul. por 
processos de anatexia, à semelhança do Complexo Montanha, 
porém com diacronismo temporal. As outras duas relacionam
se por processos semelhantes aos Complexos Juiz de Fora e 
Pocrane, respectivamente. A presença de contatos ora concor
dantes ora discordantes sugere a colocação dos mesmos em 
tempos sina tarditectônicos em relação ao evento principal do 
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Ciclo Brasiliano. Estas unidades aduzem composição granítico
granodiorítica (Medina), granodiorítico-tonalítica (Galiléia) e fi
nalmente charnockrtico-enderbítica (Aimorés) e apresentam 
evidências de serem autóctones, paraautóctones e alóctones. 

A ocorrência comum de maciços granitóides da Suíte Intru
siva Aimorés, no âmbito do Complexo Paraíba do Sul, parece 
indicar a existência de um embasamento de rochas da fácies 
granulito na base do citado complexo do qual poderiam ser 
originadas as rochas da referida suíte. Outra proposição é que a 
derivação crustal seria das porções basais, catazonais(?), do 
Complexo Paraíba do Sul. 

Em torno de 550-450 MA já em tempos eopaleozóicos, deu-se 
o emplacementde três suítes distintas de plutonitos, de ambiên
cia meso a epizonal com posicionamentos estrutural e composi
cional diferentes. As Suítes Intrusivas ltinga e Urucum .relacio
nam-se às supracrustais Grupos Macaúbas e São Tomé, respec
tivamente. Apresentam composição granítica a granodiorítica, 
amiúde com encraves xenolíticos. Por outro lado, os plutonitos 
aqui referidos como Suíte Intrusiva Guaratinga parecem interli
gar-se geneticamente a geofraturas de ambiência regional, den
tre as quais citam-se o Alinhamento Vitória-Ecoporanga e o 
Lineamento ltapebi-Boninal e sistemas associados, com orien
tação preferencial para NNO-SSE. 

Em termos estruturais merece ressalva a presença de falha
mantos direcionais e inversos, com orientação NE-SO, que cor
tam todas as unidades litoestratigráficas pré-cambrianas da Fo
lha SE.24 Rio Doce. Este acidente tectônico de amplitude regio
nal representa-se no Grupo Macaúbas (Formações Salinas e 
Carbonita) por falhamentos inversos e direcionais. Ademais, a 
citada orientação afetou e deformou as estruturas relativas ao 
Grupo Almenara, feições estas bem delineadas nas imagens de 
radar. Por outro lado, esta orientação é paralela ao Lineamento 
Paraíba, bem exposto na Folha SF.23 Rio de Janeiro, no vale do 
rio Paraíba do Sul, denominado por Hasui, Carneiro e Coimbra 
(1975) como "Zona de Transcorrência de São Paulo". Na Folha 
SE.24 Rio Doce recebe a denominação de Alinhamentos ltinga
Jequitinhonha, Frei lnocêncío-Ataléia e lpanema-Nova Ve
nécia. 

Além do mais, este evento tectônico é mais antigo do que 
aqueles representativos de "Zona de Reativação" exemplifica
dos pelos Lineamento ltapebi-Boninal e Alinhamentos Vi
tória-Ecoporanga e ltambacuri-Padre Paraíso. 

No entanto, em torno de 500 MA. tem-se o registro de intensa 
fase de reativação, tipificada pelos Alinhamentos Vitória-Eco
poranga e ltamQ.acuri-Padre Paraíso, na porção central e oci
dental da Folha SE.24 Rio Doce, e pelo Lineamento ltapebi
Boninal no quadrante nordeste da mesma, todos com direções 
submeridianas, provavelmente relacionados à Suíte Intrusiva 
Guaratinga. 

Saliente-se que estas faixas de reativação imprimiram inten
sa foliação catac!ástica nas rochas preexistentes, cujo trunca
menta da foliação regional está bem realçado nos Complexos 
Paraíba do Sul e Caraíba-Paramirim, no Grupo Macaúbas, e nos 
plutonitos, em especial nos Complexos Medina e Montanha. 

Pelo acima reportado observa-se a impos~ão de importante 
Evento Brasiliano no âmbito da Folha SE.221, Rio Doce, sobre 
unidades do embasamento e cobertura. Deste modo, pode-se 
alegar a existência de um Cinturão Móvel Brasiliano no sentido 
de Krõner (1977) e Cordani (1978). 

Schermerhorn (1981) invocou a existência de um motor tér
mico ligado a correntes de convecção do manto, em processos 
essencialmente intraplaca, para explicar os Eventos Pan
Africanos, no sistema do Congo Ocidental e embasamento asso
ciado. 

Aliás, este modelo propugnado por Schermerhorn (1981) para 
a contraparte africana pode perfeitamente ser aplicado no âm
bito da Folha SE.24 Rio Doce, haja vista o condicionamento 
geológico semelhante. Ressalve-se que a vergência seria do tipo 
centrífuga, uma vez que o "Sistema do Congo Ocidental" mostra 
vergência para o Craton do Congo, enquanto o sistema análogo 
em território brasileiro mostra vergência em direção ao Craton do 
São Francisco. 

As análises isotópicas levadas a efeito nas rochas que com
põem o embasamento da Folha SE.24 Rio Doce evidenciam 



intenso retrabalhamento e reomogeneização isotópica. Os da
dos estruturais assinalam a existência de falhamentos transcor
rentes e de empurrão, tipificados por cataclasitos, milonitos e 
metamorfismo na fácies anfibolito baixo a xistos verdes, nas 
supracrustais. 

Deste modo, admite-se o importante papel desempenhado 
pelas correntes de convecção do manto, em virtude da grande 
distribuição espacial de plutonitos de posicionamento epi, meso 
e catazonal que poderiam perfeitamente ser interpretados como 
um hot spot jacente na porção mediana desta, cognominado 
como Arco Magmático Aimorés-Medina. No entanto, ressalte
se que este motor também foi responsável por movimentos 
tangenciais e pressões dirigidas, resultando na elaboração de 
fo!iação penetrativa, nas supracrustais, assim como falhamen
tos direcionais e inversos, e secundariamente distensionais. 

Krõner (1981) apresentou um modelo de evolução de cin
turões relacionados ao Proterozóico Superior, através de afina
mento crustal, delaminação e subducção intracrustal. Esta pro
posição se coaduna com a ambiência geológica na região em 
foco, como seja: formação de aulacógenos (Supergrupo Espi· 
nhaço), em vista de distensão litosférica e fissuramento crustal; 
abertura continental com a deposição de associação tipo mar
gem continental passiva (Supergrupo São Francisco); emp/ace
ment de granitóides sintectônicos e posterior delaminação e 
afundamento de litosfera subcrustal densa; fase inicial dos pro
cessos de subducção intracrustal; culminando com a colisão 
intracrustal, desenvolvimento de falhamentos de empurão e 
emplacement de granitóides tardi a pós-tectônicos. Dentro do 
modelo proposto acima, o mesmo não explicaria a vergência 
centrífuga que ocorre na região. 

Uma outra hipótese provável relacionar-se-ia ao modelo de 
tectônica de placa tipo Andino, que explicaria o grande pluto
nismo existente e vergência centrífuga, porém falharia na au
sência de material básico derivado do manto, praticamente au
sente tanto na região da Folha SE.24 Rio Doce, como na contra
parte africana (Trompette, 1982, e Schermerhorn, 1981 ). 

Por conseguinte, advoga-se o modelo de Schermerhorn 
( 1981 ), com a presença de hot spot, ligado à corrente de convec
ção do manto, em processos essencialmente intraplaca, respon
sáveis por movimentos tangenciais e secundariamente verti· 
cais, à semelhança de um "domo termal". 

No decorrer do restante do Paleozóico parecem dominar mo
vimentos oscilatórios de longo comprimento de onda de peque
na amplitude, singularizados essencialmente por levantamen
tos verticais. 

Em tempos mesozóicos a pré-deriva continental Brasil-Áfri
ca e as forças tensionais ora existentes, provavelmente relacio
nadas a processos de convecção do manto devem ter provocado 
uma intumescência, tipificada pelo desenvolvimento de um arco 
(Arco de Vitória), em cujas porções a picais colocaram-se corpos 
básicos sob a forma de diques ou stocks, através de falhas 
profundas que atingiram o manto (Suíte Intrusiva Fundão). Este 
evento parece retratar uma fase de reativação do Alinhamento 
Vitória-Ecoporanga, anteriormente reportado. 

Cunhados em informações paleomagnéticas, Vilas & Valên
cia (1970) admitiram que a formação do Atlântico Sul começou 
no Mesozóico, após o Neotriássico, mas antes do Cretáceo 
Médio. 

Evidências geológicas permitem estabelecer mais precisa-. 
mente no Cretáceo Inferior (Wealdeniano) a época da maior exten
são e intensidade de tafrogenias, com orientação paralela à costa 
brasileira, responsável pela edificação das bacias do Espírito 
Santo, Mucuri, Jequitinhonha e Cumuruxatiba, típicas de margem 
continental tipo Atlântico. Estas bacias, de uma maneira geral, exi·· 
bem em sua porção basal sedimentos wealdenianos não marinhos 
cobertos por sedimentos marinhos aptianos, com a porção inferior 
transicional de evaporitos lacustrinos. 

Os sedimentos do estágio rift compreendem uma seqüência 
continentai caracterizada por intercalações de folhelhos e 
areias, possivelmente de origem deltaica depositada em um 
ambiente lacustre e de conglomerados síncronos com a intensa 
atividade tectônica. A deposição clástico-terrígena inicial foi se
guida por condições restritivas favoráveis à deposição de eva
poritos no Aptiano Superior. No Albiano foram desfeitas as con-

dições de restrição do proto-oceano Atlântico Sul, cujas bacias, 
como conseqüência, passaram a ser dominadas por um am
biente marinho franco, propício à deposição de carbonatos, se
dimentos predominantes desde a Albiano até o Turoniano (As
mus & Porto, 1972). 

Data do Terciário a ocorrência de intrusivas e extrusivas bási
cas, com idades geocronológicas variando do Paleoceno ao Oli
goceno (Cordani & Blazekovic, 1970) e bem expostas no arqui
pélago dos Abrolhos. Asmus (1970) (Asmus & Porto, 1972) deter
minou que este vulcanismo foi o resposável pela construção do 
banco de Abrolhos, um acrescimento vulcânico de olivina ba
salto, responsável pelo alargamento da plataforma continental 
em cerca de 100 km. 

Este vulcanismo é provavelmente relacionado a uma zona de 
fratura, associada a um hot spot, ao longo do qual ocorreram 
várias montanhas submersas, guyots e ilhas oceânicas (Almei
da, 1965). Advoga-se que esta atividade esteja relacionada dia
cronicamente com a unidade Suíte Intrusiva Fundão, pré-deriva 
continental, porém tornando-se mais jovem à medida que se 
afasta do continente. Por conseguinte, admite-se que esta ativi
dade ligada a correntes de convecção do manto tenha sido ini
ciada em tempos jurássicos, persistindo até o Terciário Su
perior, culminando com a edificação do banco de Abrolhos, 
envolvendo tanto rochas intrusivas como extrusivas. 

O período terciário (Paleogeno) iniciou-se com uma fase 
regressiva, com clímax no Oligoceno. Em épocas miopliocêni
cas (Neogeno), a região foi palco de intensa sedimentação conti
nental (Grupo Barreiras), desenvoivida a partir de alternâncias 
climáticas. No decorrer dos climas úmidos havia o intem
perismo químico da área-fonte, enquanto nos períodos de clima 
semi-árido havia a desagregação mecânica e transporte por cor
rentes fluviais do tipo anastomosante (Silva Filho et alii, 1974; 
Silva & Ferra ri, 1976; Amador, 1982b). Estes depósitos caracteri
zam-se por tabuleiros suborizontais, que assomam principal
mente na faixa costeira atlântica da Folha SE.24 Rio Doce. 

Segue-se período de soerguimento, com o desenvolvimento 
de superfícies de aplainamento, constituindo em verdade unida
des edafoestratigráficas, bem desenvolvidas no quadrante 
noroeste da Folha em estudo. 

Finalmente, tem-se a deposição de sedimentos quaternários 
tanto de ambiência continental como marinha, estes últimos 
bem exemplificados na faixa costeira. 

Os depósitos continentais representam-se por alúvios flu
viais e fluviolagunares, os primeiros essencialmente arenosos 
com contribuições menores de silte, argila e cascalho, enquanto 
os últimos com areias e siltes argilosos ricos em matéria orgâ
nica. 

Por outro lado os depósitos marinhos foram individualizados 
em Terraços Arenosos Pleistocênicos e Holocênicos, e Pântanos 
e Mangues Holocênicos, o primeiro relacionado à parte final da 
penúltima transgressão e à regressão correspondente, en
quanto o segundo à transgressão subseqüente com formação 
de fase regressiva de terraços arenosos menos elevados que os 
primeiros. Por fim formaram-se os pântanos e mangues atuais 
constituídos por partículas argilo-siltosas ricas em matéria orgâ· 
nica nas áreas protegidas dos rios, sob a influência da formação 
de marés e elaboração de dunas atuais nas proximidades das 
praias. 

No decorrer do Quaternário a linha de costa da Folha SE.24 Rio 
Doce sofreu pelo menos dois períodos de emersão, retratados 
pelas fases transgressivas correspondentes aos Terraços AreAo
sos Pleistocênicos e Holocênicos reportados. Atualmente, pode
se afirmar que a faixa costeira da Folha SE.24 Rio Doce encontra
se em fase de levantamento, tipificado pela linearidade de sua 
linha de costa, como também pela presença de vales afogados 
nos tributários do rio Doce. 

1.5 GEOLOGIA ECONÔMICA 

1.5.1 - Generalidades 

A Folha SE.24 Rio Doce abrange quase que a totalidade da área 
de distribuição da Província Pegmatítica Oriental do Brasil, 
sendo processadas atividades extrativas que visam tanto ao 
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aproveitamento econômico de minerais industriais, como à ob
tenção das mais variadas pedras coradas, de ampla utilização 
gemológica. 

São também 111erecedoras de destaques as jazidas de níquel 
de lpanema, com minério do tipo garnierítico; as antigas "la
vras" de ouro paladiado de Cuieté Velho, município de Conse
lheiro Pena; os depósitos de minerais pesados em pláceres de 
praia da região de Cumuruxatiba; além das áreas produtoras de 
petróleo e gás confinadas à Bacia Sedimentar do Espírito Santo. 

Os depósitos grafitosos conhecidos são relativamente pe
quenos em termos volumétricos, tendo a maioria deles experi
mentado explotações em épocas passadas. O da fazenda Gra
fita, em ltanhém {BA), é o único atualmente com desenvolvi
mento de trabalhos de lavra, sendo a sua produção destinada 
para beneficiamento em São Paulo. 

Outras ocorrências referem-se a mineralizações estaníferas 
associadas a veios de quartzo, em ltinga, à extensa faixa de 
material turfáceo na região do Baixo Rio Doce e a algumas lentes 
de rochas carbonáticas (calcário e mármore), além de cianita, 
minerais de titânio (ilmenita e rutilo), manganês e ferro, estes 
últimos insignificantes dentro do aspecto qualitativo e/ou quan
titativo. 

1.5.2 - Ocorrências minerais 

1.5.2.1 - Pegmatitos 

A presença de pegmatitos na Folha SE.24 Rio Doce ocorre na 
maioria das suas unidades litoestratigráficas, representando 
uma vasta área denominada "Província Pegmatítica Oriental do 
Brasil". 

Atividades extrativas, visando à obtenção de minerais de 
interesses industriais e, sobretudo, de pedras semipreciosas, 
têm sido uma constante, mormente por parte de garimpeiros. 

Para efeito de melhor facilidade descritiva serão abordados 
em separado, dentro de um enquadramento estritamente geo
gráfico, podendo inclusive caracterizar-se como distritos mi
neralizados. 

1.5.2.1.1 -Região de ltinga-Araçuaí 

Ocorrem pegmatitos litiníferos bastante diferenciados, 
portadores de uma gama de minerais economicamente explotá
veis, destacando-se: lepidolita, ambligonita, espodumênio, pe
talita, polucita, berilo, feldspato, muscovita, columbita-tantalita 
e cassiterita, além de turmalinas com espécimes de cores varia
das. Acham-se inseridos em micaxistos do Grupo Macaúbas e 
em granitos da Suíte Intrusiva ltinga, onde predominam pegma
titos do tipo simples. Concentram-se principalmente ao longo 
do ribeirão Piauí e em parte dos cursos dos córregos Jenipapo e 
das Tesouras, com a empresa Arqueana de Minérios Ltda. sendo 
a principal responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de 
mineração na região. A maior parcela da produção brasileira de 
minerais de lítio provém destes depósitos, cujas reservas, ofi
cialmente divulgadas, estão expressas na Tabela 1.XXIV, junta
mente com as de berilo, cassiterita, feldspato e columbita-tanta-

TABELA l.XXIV 
Reservas dos minerais úteis dos pegmatitos da região de ltinga-Araçuai 

Quantidade em toneladas 
Minerais 

Medida Indicada lnferida 

Ambligonita 2.076 - -

Espodumênio 75.000 - -
Lepidolita 4.368 - -

Petalita 70.732 121.435 533 

Berilo 1 - 3 

Cassiterita 256 115 -
Feldspato 2.383.417 3.306.259 1.828.261 

Columbita-tantalita 177 85 -
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lita. Teores da ordem de 5,97%, 1,99% e 0,75% de Li20 e de 50% 
de Sn foram consignados para as reservas medidas de ambligo
nita, lepidolita, petalita e cassiterita, respectivamente. 

Segundo Sá {1977), importantes modificações químicas, em 
termos de teores em Li, Cs, Rb, Zn e Sn, são observadas nos 
xistos encaixantes, quando confrontados os altos valores obti
dos nas imediações do contato com pegmatitos, com os revela
dos nas áreas de isenção da influência química destes corpos. 
Este autor demonstrou também que o conteúdo destes elemen
tos decresce de modo rápido e acentuado à proporção que se 
afasta das zonas de contato, sensibilizando tão-somente estrei
tas faixas xistosas que raramente ultrapassam 1 m. Assinalou 
ainda que a contribuição química assimilada pelos xistos tem 
uma dependência direta com o pegmatito associado, sendo 
mais intensa quando do tipo mais complexo e praticamente nula 
nos simples. Ainda este autor referiu-se a modificações de âmbi
tos texturais e mineralógicos nas faixas de xistos adjacentes aos 
pegmatitos. A primeira é caracterizada por evidências de recris
talização, sugeridas tanto pelo aumento da granulação dos mi
nerais, mormente da biotita, como através do grau de compaci
dade, mais intenso, em relação às rochas normais, enquanto que 
a outra é corroborada, principalmente, pelo surgimento de cris
tais aciculares de afrisita, posicionados, em sua maioria, de 
forma perpendicular aos planos de contato. Em alguns locais 
houve uma transformação dos xistos em verdadeiros turmalini
tos, como conseqüência de um notável efeito da turmalinização. 

Os pegmatitos do tipo simples são os mais abundantes na 
região, posicionando-se tanto nos xistos como também nos ma
ciços graníticos, preferencialmente nas suas bordas. A minerali· 
zação é a trivial, sendo compostos por feldspato, prevalecendo 
microclina, quartzo e muscovita, podendo ser portadores de 
berilo e turmalina de cor preta. Estes corpos têm dimensões 
geralmente pequenas, com espessuras que variam entre centí
metros e alguns metros e comprimentos da ordem de dezenas 
de metros, podendo excepcionalmente prolongar-se por poucas 
centenas de metros. Do ponto de vista econômico quase nenhu
ma atividade extrativa é verificada nestes pegmatitos. 

Os corpos do tipo complexo acham-se distribuídos invaria
velmente em micaxistos, sendo objeto de trabalhos de aprovei· 
tamento econômico, visando, sobretudo, à obtenção de mi
nerais de lítio que ocorrem em quantidades apreciáveis. Dis
põem-se normalmente numa morfologia próxima à lenticular, 
com um zoneamento interno bastante desenvolvido. As suas 
dimensões são variáveis, podendo atingir valores relativamente 
grandes, conforme se observa no pegmatito da "lavra" do Meio 
que se estende por cerca de 500 m. 

A área mineralizada envolvida pelo vale do ribeirão Piauí é a 
de maior extensão da região, prolongando-se de sul para norte, 
desde as imediações da localidade de Igrejinha até o rio Jequiti
nhonha. Diversos trechos em lavra envolvendo corpos pegmatí
ticos, na maioria das vezes individualizados, compõem o con
junto das mineralizações litiníferas, mantendo uma determi· 
nada preferência em relação aos minerais de lítio. Assim, dentre 
os trechos mais importantes, há uma predominância de petalita 
nos localmente denominados de "lavras" do Maxixe, da Chapa
dinha, do Meio e do Bié. Da mesma maneira, as "lavras" do 
Uru:,u, Generosa e do Alair caracterizam-se por possuir 
quantidades mais significativas de lepidolita, restringindo-se à 
"lavra" da Cachoeira o prevalecimento em espodumênio. 

Quanto aos pegmatitos inseridos nos vales dos córregos Je
nipapo ("lavras" do Morundu, do Vicente e do Jenipapo) e das 
Tesouras, nota-se, de um modo geral, uma afluência mais signi
ficativa de petalita em comparação com os demais minerais de 
lítio, à exceção de um único corpo no córrego das Tesouras, 
onde o espodumênio é o mineral litinífero mais abundante. 

Cita-se, ainda, o corpo pegmatítico da "lavra" do Baixão, 
localizado no córrego Teixeira, afluente da margem direita do rio 
Jequitinhonha, com a lepidolita sendo o mineral de lítio domi
nante. 

Ambligonita e berilo são minerais freqüentes nestes pegma
titos, secundados por cassiterita, tantalita-columbita e turmali
nas coradas, todos eles aproveitados economicamente como· 
subproduto. A presença de polucita, mineral de césio do grupo 
da leucita, é verificada unicamente em um corpo situado a 3 km a 



NO do povoado de Igrejinha. ("lavra" do Zé Mário), na margem 
esquerda do ribeirão Piauí. E um mineral característico de peg
matitos complexos, vindo sempre associado com minerais de 
lítio. 

Arsenopirita e fosfatos de lítio ocorrem preenchendo fraturas 
e cavidades em alguns corpos da região. O mesmo se verifica 
com relação a pequenos grãos de esfalerita e de pirita, que 
podem ser encontrados nas bordas dos xistos encaixantes ou 
dentro do próprio pegmatito. A presença de sulfetos sugere que 
as fraturas são muito posteriores à formação do corpo pegmatí
tico. 

Um zoneamento interno distinto é verificado nos pegmatitos 
complexos, podendo-se conferir nos termos mais evoluídos as 
seguintes zonas: de borda, com poucos centímetros de espes
sura e constituída de quartzo e muscovita, de granulação mili
métrica; de parede, com desenvolvimento de muscovita, às ve
zes em forma de livros, além de quartzo e feldspato, apresen
tando granulação centimétrica e com espessura em tqrno de 1 
m; a intermediária, onde predominam grandes cristais de felds
pato (microclina); e, finalmente, um núcleo composto essencial
mente de quartzo, quase sempre leitoso. 

Incluem-se nesta categoria de mais evoluídos os corpos com 
predomínio de lepidolita (Urubu, Generosa, Alair e Baixão) e o 
que contém polucita (próximo à Igrejinha), com estes minerais 
afluindo de modo exuberante nos feldspatos da zona interme
diária, numa posição bordejante ao núcleo de quartzo. A lepi
dolita difunde-se como grandes massas, relacionada a uma fase 
de albitização aí desenvolvida, onde também aparecem bolsões 
de ambligonita. A polucita ocorre na forma de veios e bolsões, 
associada, juntamente, com quantidades razoáveis de espodu
mênio, aos grandes cristais de microclina. 

Diversos corpos da região colocam-se numa situação de pou
co desenvolvimento dentro do processo evolutivo de pegmati
tos, com um posicionamento intermediário entre os tipos sim
ples, em função da mineralogia e textura, e os complexos, atra
vés da presença subordinada de minerais de lítio. 

Quase que a totalidade dos pegmatitos mineralizados da re
gião tem sido objeto de trabalhos extrativos, visando ao aprovei
tamento dos seus diversos bens minerais. Na lavra do Urubu as 
atividades datam de mais de 30 anos, estando atualmente em 
pleno desenvolvimento. Conta com uma frente de lavra com 
cerca de 80 m de comprimento e uma profundidade média esca
vada em torno de 20m, envolvendo um possante veio pegmatí
tico de 25 m de largura, encaixado em muscovita-sericita xisto. 
São produzidos principalmente lepidolita, ambligonita e berilo, 
além de cassiterita e turmalinas coradas e quantidades subordi
nadas de tantalita-columbita e petalita, ocorrendo ainda gran
des reservas de feldspato. 

O corpo pegmatítico da "lavra" do Maxixe corresponde a um 
veio mais ou menos concordante em micaxisto encaixante, com 
atitude no local N50°0/75°NE. Caracteriza-se por possuir, além 
de feldspato, quantidades apreciáveis de petalita, secundada 
por espodumênio e volumes menores de ambligonita. Os traba
lhos de explotação são executados tanto por escavações a céu 
aberto, como por lavra subterrânea através de um shaftde 20m 
de profundidade e galerias. 

As demais lavras são processadas exclusivamente a céu 
aberto, referindo-se não só as até então mencionadas, como 
também algumas outras, tais como: Manoel Teixeira, situada no 
córrego Santa Clara (afluente da margem direita do ribeirão 
Piauí), contendo petalita e cassiterita; Filão da Elvira, com peta li
ta, espodumênio e berilo; Lagoa do Alto, onde se destacam 
mineralizações de cassiterita, ambligonita e columbita-tantalita 
etc. Depósitos eluvionares constituídos de cascalhos estaníferos 
são verificados em algumas áreas da região, dentre as quais as 
lavras da Mutamba, do Procópio e do Algodão, esta última tam
bém produtora de ambligonita. A mina do Barreiro é a mais 
importante em termos de produção de minério de estanho, 
sendo lavrada exclusivamente para este fim na proporção de 1 
kg de cassiterita por metro cúbico de material desmontado. 

Em termos genéticos, os pegmatitos estão relacionados aos 
granitos de características pós-tectônicas, aqui denominados de 
Suíte Intrusiva ltinga, inseridos numa área dentro da Faixa de 
Dobramentos Araçuaí, desenvolvida durante o Ciclo Brasiliano. 

Dados geocronológicos de Sá (1977) indicam idades de 650 MA 
para os xistos e de 520 e 480 MA para os granitos e pegmatitos, 
respectivamente. Demonstra-se, deste modo, que a intrusão e a 
formação dos granitos se deram após o metamorfismo regional 
dos sedimentos do Grupo Macaúbas e a formação dos pegmati
tos foi praticamente contemporânea à dos granitos. 

Segundo este autor, além das evidências geocronológicas, 
também as geoquímicas e geológicas levaram a admitir ligações 
genéticas entre os granitos e pegmatitos da região, com estes 
últimos sendo originados a partir de frações residuais do 
magma granítico. 

O processo de evolução destes corpos pegmatíticos pode ser 
resumido em duas fases: a primeira, de cristalização direta, e a 
outra, de substituição intensa. 

Inicialmente houve a formação dos pegmatitos do tipo sim
ples, alguns dos quais foram submetidos a injeções fluidas ricas 
em lítio, cristalizando-se diretamente como petalita ou espodu
mênio, a depender das condições de pressão e temperatura. O 
espodumênio é estável em ambientes térmicos mais baixos que 
a petalita, sucedendo-se a este juntamente com a presença de 
quartzo. Segue-se a fase de substituição intensa, retratada por 
um notável efeito de albitização desenvolvido por metassoma
tismo, substituindo principalmente os feldspatos potássicos. A 
lepidolita ocorre subordinada a estas zonas de albitização, 
sendo um mineral característico dos termos pegmatítícos mais 
complexos. Aí se observam também as concentrações mais evi
dentes de ambligonita. A polucita é encontrada nestes tipos 
mais evoluídos, admitindo-se que a sua formação esteja ligada a 
um processo de substituição, através de fluidos enriquecidos 
em césio. 

Uma síntese dos pegmatitos da região foi elaborada por Sá 
(op. cit.): "São algumas dezenas de corpos zonados, com exce
ção dos portadores de espodumênio que tem estrutura interna 
homogênea. As dimensões dos pegmatitos são medidas desde 
poucos metros até algumas dezenas de metros na largura e os 
comprimentos não ultrapassam os 500 m. Estão encaixados em 
quartzo-micaxistos associados com granito datado em 520 MA; 
muscovitas dos pegmatitos têm idades em torno de 480 MA. 
Petalita, espodumênio e lepidolita distribuem-se em diferentes 
corpos que formam um zoneamento regional onde a petalita 
está nos corpos mais próximos dos granitos e a lepidolita naque
les mais afastados. Estes últimos são os que apresentam zonea
mento interno e mineralogia mais complexa. As reservas de 
petalita são avaliadas em cerca de 100.000 t". 

1.5.2.1.2- Região de Conselheiro Pena 

A área mineralizada de Conselheiro Pena estende-se de SE para 
NO, numa faixa que vai desde o município de Aimorés até o de 
Conselheiro Pena, acompanhando o rio Doce e infletindo, a par
tir daí, no sentido norte, até atingir o de Mendes Pimentel. En
volve ainda partes dos municípios mineiros de ltueta, Resplen
dor, Galiléia e Divino das Laranjeiras. 

Trata-se de corpos pegmatíticos com espessuras variáveis 
entre alguns centímetros até acima de 50 m, encaixados pre
ferencialmente em quartzo-micaxistos do Grupo São Tomé, po
sicionando-se, em geral, próximos a maciços graníticos. Encon
tram-se também associados diretamente com tonalitos, grano
dioritos, granitos e quartzitos, bem como nos contatos entre 
xistos e granitos, englobando, indiscriminadamente, litótipos 
dos Complexos Pocrane e Paraíba do Sul e das Suítes Intrusivas 
Galiléia e Urucum. 

Os pegmatitos encaixados nos xistos são, via de regra, con
cordantes com a foliação, enquanto nas outras rochas ocorrem 
preenchendo fraturas. Estes corpos, que se apresentam comu
mente sob formas tabulares e lenticulares, prevalecendo a pri
meira, correspondem na sua quase totalidade a pegmatitos do 
tipo diferenciados zonados. 

Os trabalhos de explotação visam principalmente ao felds
pato, à muscovita e ao berilo, sendo também produzidas quanti
dades menores de minerais de lítio (espodumênio, ambligonita 
e lepidolital. columbita-tantalita e cassiterita. Algumas pedras 
coradas têm sido obtidas destes corpos pegmatíticos, mor
mente por garimpagem, onde se destacam turmalinas (elbaíta, 
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rubelita e indicolita), berilo (água-marinha e morganita), topá
zio, brasilianita, crisoberilo (alexandrita), espodumênio róseo 
(kunzita) e granada. Outros minerais que ocorrem menos fre
qüentemente referem-se a fosfatos raros (trifilita, vivianita, pur
purita, arrojadita etc.), autunita, arsenopirita, lollingita, calco
pirita etc. 

Informações oficiais indicam para o município de Galiléia re
servas totais da ordem de 1.800.000 t de feldspato, 11.000 t de 
berilo e 80 t de muscovita, referentes às áreas de decreto de la
vra. Obviamente, estes valores pouco representam a real poten
cialidade da região, onde a maioria dos corpos pegmatíticos é 
carente de atividades de pesquisa e, conseqüentemente, de 
avalições de suas reservas minerais. 

Distinguem-se nos pegmatitos da região quatro zonas distin
tas, correspondendo à de borda, parede, intermediária e núcleo. 
A zona de borda representa a unidade mais exterior do pegma
tito, sendo relativamente delgada e composta por feldspato, 
quartzo, muscovita, turmalina, granada e flogopita. Possui uma 
textura muito fina, com os minerais prismáticos e micáceos ori
entados de modo perpendicular à superfície de contato. A zona 
de parede tem espessura variável entre decímetros e alguns me
tros, com distribuição extrema que pode constituir tanto a maior 
parte do volume de alguns corpos, como praticamente inexistir 
em outros. Em alguns casos observam-se, nesta ll'nidade de zo
neamento, concentrações evidentes de muscovitê. A zona inter
mediária é caracterizada pela presença de grandes cristais de 
feldspato, compondo-se ainda de quartzo, muscovita e afrisita. É 
comumente a mais importante do ponto de vista econômico por 
conter, além de feldspato, quantidades subordinadas de berilo, 
espoélumênio, ambligonita, lepidolita, cassiterita, columbita
tantalita, fosfatos raros e pedras coradas, com alguns destes mi
nerais sendo acessórios típicos do próprio zoneamento primário 
e outros, característicos de corpos de substituição. Por fim, tem
se a destacar na parte mais central da massa pegmatítica um nú
cleo composto essencialmente de quartzo leitoso onde, por ve
zes, é possível delimitarem-se porções hialinas (extraídas para 
lascas), opalescentes, róseas ou mesmo de quartzo esfuma
çado. 

Dentre os pegmatitos da região, a área onde estes corpos 
ocorrem em maior densidade refere-se à serra do Urucum, situa
da a norte da cidade de Conselheiro Pena. Distribuem-se de 
modo concordante à xistosidade principal de quartzo
micaxistos do Grupo São Tomé, nas imediações do contato com 
granitóides das Suítes Intrusivas Galiléia e Urucum. 

A produção de feldspato é a mais representativa da região em 
termos volumétricos, havendo porém grandes variações em 
face da irregularidade dos trabalhos rudimentares que são exe
cutados, na maioria das vezes, atr:.avés de garimpagem. No mu
nicípio de Galiléia, as "lavras" do Enio e do Tim chegam a produ
zir individualmente cerca de 300 t mensais de feldspato, igual 
valor sendo verificado na "lavra" da Confusão, situada a 4 km ao 
norte do distrito de Linópolis, no município de Divino das Laran
jeiras. 

Diversos outros corpos existentes na região podem ser cita
dos, muitos dos quais com suas atividades extrativas paralisa
das e outros mantendo produções menores de feldspato além 
de minerais úteis que ocorrem em pegmatitos. Incluem-se aí as 
mineralizações pegmatíticas da região de Sapucaia do Norte, 
São Sebastião das Laranjeiras e de São Geraldo do Baixio, no 
município de Galiléia; as localizadas a norte de Linópolis, em Di
vino das Laranjeiras; nas imediações da localidade de Frei 
Jorge, município de Mendes Pimentel; as do córrego Boa Vista, 
córrego Itatiaia e da região de Água Limpa, em Conselheiro 
Pena; as da Vala da Anta e córrego do E me, no município deRes
plendor; e algumas situadas no município de ltueta como os 
garimpos do Sinval, Paiol e Coqueiro. Além destas, uma série de 
outros corpos ocorre ainda nos municípios acima referenciados, 
dentre os quais os denominados de "lavras" do córrego Pres
soti, fazenda Melchiades, córrego Sossego, córrego do Ouro, 
córrego Laranjeiras, Laje, Boa Esperança, Moreira etc. 

Em alguns locais são observados trabalhos de garimpagem 
em aluvião, visando à cata de pedras coradas, conforme se cons· 
tata no córrego Itatiaia e em seu afluente córrego da Lava, onde 
são obtidas turmalinas nas variedades elbaíta e rubelita, bem 
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como no córrego Turmalina, nas proximidades de São Geraldo 
do Baixio, cujas atividades têm resultado achados de turmalina 
azul (indicolita) e cristal de rocha. 

1.5.2.1.3- Região de Medina-Padre Paraíso-Ataléia 

Trata-se de uma região de ampla distribuição de rochas do Com
plexo Medina, com numerosos corpos pegmatíticos genetica
mente associados. Trabalhos extrativos através de garimpagem 
têm sido executados em vários destes corpos, visando, sobre
tudo, à obtenção de água-marinha, com achados de ótima qual i· 
dade. Estas atividades são processadas quase sempre no ma
terial intemperizado, através de escavações subterrâneas, que 
correspondem a túneis relativamente estreitos. Outros minerais 
aí encontrados referem-se a topázio, berilo, turmalina, além de 
feldspato e muscovita. 

Destacam-se nesta região diversos trechos sujeitos a ativida
des extrativas, muitas das quais abandonadas e outras em pleno 
desenvolvimento, envolvendo principalmente os município de 
Medina, Comercinho, Jequitinhonha, ltaobim, Padre Paraíso, 
Caraí, ltaipé, Teófilo Otoni, Pavão, Ataléia e Ouro Verde de 
Minas. 

Depósitos aluvionares de vários córregos da região têm sido 
também objeto de trabalhos, visando à obtenção de pedras cora· 
das a partir do cascalho mineralizado, sendo encontradas inclu
sive algumas variedades de crisoberilo. 

No extremo norte do município de Teófilo Otoni observam-se 
escavações tanto nas "chapadas" como em aluviões, nos deno· 
minados garimpos do córrego da Faísca, ribeirão Santana e do 
Cilindro, de onde se obtêm berilo em geral e sua variedade água
marinha, crisoberilo (olho-de gato). topázio, ametista e 
crisolita(?), utilizados como gemas. Há inclusive uma área de de· 
creto de lavra englobando parte do córrego da Faísca, sendo a 
empresa Mineração Faísca Ltda. a responsável pelas extrações 
no local, com o cascalho sendo obtido através de dragagem ou 
manualmente. 

O garimpo de Três Barras, à margem da BR-116, no município 
de Caraí, desenvolve-se num brejo cujas escavações distribuem
se numa área de mais de 500 m de comprimento por 50 m de lar
gura, longitudinalmente a um córrego, produzindo-se após a la
vagem do cascalho água-marinha de boa tonalidade. 

No município de Pavão, bons espécimes de água-marinha 
são obtidos dos garimpos da região de Belo Oriente e Jabuti, 
bem como nos localizados nas fazendas Vitamina, Marambaia e 
São Pedro, provenientes de cascalhos aluvionares e de depósi
tos pegmatíticos de "chapadas" que se apresentam bastante de
compostos. Na fazenda Mironga, distante cerca de 3,5 km da ci
dade de Pavão, observou-se o início de uma intensa atividade de 
garimpo no vale de um pequeno córrego seco, havendo produ
ção de razoável quantidade de água-marinha. O cascalho rrii
neralizado é encontrado a partir de 60 em de profundidade, 
sendo constituído por quartzo esfumaçado, às vezes cristalino, 
ocorrendo nele turmalina de coloração verde-clara. 

Outros garimpos, a maioria dos quais produtores de água
marinha, são visualizados nos municípios de Ataléia (córrego 
São Fidélis;Lajedão, córrego da Areia, Pedra Pontuda e fazenda 
Maracanã), Ouro Verde de Minas (fazenda Avião, córrego da Es· 
pera11ça e fazenda Lavrinha), Medina ("lavra" dos Blocos, Bo
queirão da Pedra e Serrinha), Jequitinhonha (fazenda Ilha Alegre 
e Estiva), ltaipé {dentre outros, os situados próximos à locali
dade de Catugi), Caraí (córrego São José, Vila Januária e Ponto 
de Marambaia) e Padre Paraíso. Em muitas destas áreas ocor
rem topázio, ametista, cristal de rocha, outros variedades de 
berilo e, mais raramente, crisoberilo. 

Uma série de outros garimpos é ainda verificada não só nos 
município citados, como também nos de Pavão, Teófilo Otoni, 
ltaobim, Comercinho, Águas Formosas e, inclusive, no de Eco
poranga, Estado do Espírito Santo, na região da localidade de 
Cotaxé e do córrego Santa Rita, outrora produtores de ametista. 

1.5.2.1.4- Região do Extremo Sul da Bahia 

Nesta região ocorrem pegmatitos filiados a rochas graníticas do 
Complexo Medina, explo·rados desde a década de 40, através de 



garimpagem, de onde é obtida uma variedade de pedras semi
preciosas utilizadas como gemas, dentre as quais: água
marinha, berilo, crisoberilo (alexandrita e "olho de gato"). cri
sólita, andaluzita, ametista, cristal de rocha, quartzo esfuma
çado, turmalina, topázio e granada. 

Abrangem os municípios baianos de Guaratinga, ltamaraju, 
Porto Seguro, Prado, ltanhém, Medeiros Neto e Alcobaça e os 
mineiros de Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Jacinto e 
Santo Antônio do Jacinto. 

Apresentam-se na maioria das vezes bastante intemperiza
dos, observando-se comumente junto às ocorrências grandes 
volumes de material desmontados pelos garimpeiros, dificul
tando a determinação das dimensões e atitude dos corpos bem 
como as relações de contato com as rochas encaixantes. Depósi
tos aluviais decorrentes da desagregação dos veios pegmatíti
cos primários são observados nos cascalhos contidos nas mar
gens e leitos de alguns cursos de água, de onde também se ex
traem diversas pedras coradas. 

Os principais garimpos da região referem-se aos de Salo
mão-Centenário, abrangendo áreas dos municípios delta
nhém, Prado e ltamaraju; os de Juerana e Cachoeira do Mato, 
em Alcobaça; os localizados nas regiões de São Paulínho, Prata, 
Alho e Pirajá, em ltamaraju; os de São José do Prado, no municí
pio de Prado; além de alguns outros situados em Guaratinga, 
dentre os quais os de Buranhém e Barra Nova. 

As escavações existentes no garimpo de Salomão-Cente
nário distribuem-se por uma superfície superior a 15 km2

, envol
vendo não só o seio de inúmeros corpos pegmatíticos que se 
acham bastante decompostos, como também depósitos aluvio
nares em meio a "brejos" contendo cascalhos mineralizados. 
No primeiro caso ocorre mais freqüentemente água-marinha, 
enquanto nas aluviões há uma maior diversificação de pedras 
coradas, destacando-se exemplares de berilo, crisoberilo (olho
de-gato), alexandrita, crisólita e andaluzita, além de água
marinha, quase sempre de tamanhos pequenos. Por ser esta 
área de garimpo relativamente extensa, são reportados trechos, 
localmente denominados de Juazeiro, Sulzinho, Cambaleão, 
Cancão, Água Fria, Barro Branco etc. Informa-se ter sido obtida 
de um dos pegmatitos da região água-marinha pesando cerca de 
30 kg. Dado o alto estágio de intemperismo a que estão submeti
dos estes corpos é comum observarem-se pequenos depósitos 
de caulim, alguns dos quais aparentando ótima qualidade. 

Os garimpos da região de Cachoeira do Mato, atualmente 
paralisados, desenvolveram-se a partir da cabeceira do córrego 
homônimo, prolongando-se por parte do seu curso, tendo ha
vido produção de cristais de água-marinha, crisoberilo e crisóli
ta. Algumas das atividades extrativas foram também verificadas 
através de túneis, elaborados ao longo de veios pegmatíticos al
terados, visando à obtenção de água-marinha. 

Na região das "lavras" da Juerana, próximas ao povoado de 
Vila Marinha, os trabalhos exploratórios foram promovidos dire
tamente nos pegmatitos alterados, ocorrentes numa área su
perior a 100 hectares, e nas aluviões dos córregos Deus Dará e da 
Juerana que cortam esta área, cujo cascalho mineralízado é por
tador de berilo, água-marinha, turmalina e alexandrita. Obser
vam-se nestes pegmatitos quantidades razoáveis de muscovita 
e espessas faixas de quartzo hialino contendo porções de colora
ção rósea. Cerca de 6 km a sudeste do povoado acima indicado, 
atividades extrativas são realizadas por todo o curso do córrego 
Bananeira, afluente do rio ltanhém, sendo encontrados, no cas
calho aluvionar, crisoberilo, água-marinha e granada. 

Entre as localidades de Prata e de São José do Prado, a garim
pagem é desenvolvida ao longo de alguns cursos de água, tribu
tários do rio Jucuruçu do Sul, como os córregos Caranguejo, 
Queixada, Palmito e do Quebra Rabicho. Diversas pedras cora
das obtidas dos cascalhos destas aluviões referem-se principal
mente a crisoberilo, água-marinha e crisólita. 

Vários garimpos são observados em grande parte do municí
pio de ltamaraju, muitos dos quais abandonados, inseridos mais 
acentuadamente nas regiões de São Paulinho, Pirajá e Alho, en
volvendo massas pegmatíticas alteradas e as aluviões de alguns 
córregos. Citam-se os do córrego Cacheado, de onde se obti
veram quantidades significantes de água-marinha de ótima qua
lidade; as "lavras" do Fojo Velho, que teriam produzidos an-

daluzita (em aluviões), água-marinha e cristal de rocha; as esca
vações de túneis nas encostas e de catas nas aluviões do córrego 
Tutuquinha, com predominância de água-marinha, além de.beri
lo, topázio, crisólita, alexandrita, andaluzita e granada; e uma 
série de outras áreas trabalhadas dispersas nas mais diferentes 
fazendas e ao longo de alguns cursos fluviais. 

Em Guaratinga, as explotações verificaram-se princjpal
mente nas regiões de Buranhém, Barra Nova, Cajuíta, Agua 
Limpa e São João do Sul, com a produção de pedras coradas pro
vindas, mormente, a partir de escavações executadas diretamente 
nos pegmatítos decompostos. 

Excetuando a presença de quartzo, feldspato e muscovita, mi
nerais essenciais de pegmatitos e de berilo, pedras coradas e cau
lim (produto de alteração dos feldspatos), há referências sobre 
columbita em cascalho aluvionar de um córrego nas imediações 
de São Pau linho (cerca de 4 km a sul) e num pequeno bloco quart
zo-feldspático, situado a 5,5 km a sudeste deste povoado. 

1.5.2.1.5- Região de ltagimirim 

Ocorrem pegmatitos encaixados em xistos do Grupo Macaúbas, 
tendo sido realizadas algumas escavações objetivando, quase 
sempre sem sucesso, a obtenção de pedras coradas. De alguns 
destes trabalhos resultaram extrações de certas quantidades de 
muscovita, geralmente em placas reduzidas, pouco aceitável co
mercialmente. 

Trata-se de corpos pegmatíticos de dimensões limitadas e de 
mineralogia simples, constituídos basicamente por quartzo, 
feldspato (em geral caulinizados) e muscovita, além da presença 
de turmalina preta (afrisita). Há informações referentes à produ
ção de cristais pequenos de água-marinha, de alguns pegmati
tos que ocorrem nas fazendas Santa Terezinha, Bom Jardim e 
Santa Bárbara, situadas meridionalmente em relação à cidade 
de ltagimirim. 

1.5.2.1.6 Outras regiões 

Na região do córrego Santa Rosa, município de Malacacheta 
(MG), corpos pegmatíticos encaixados em terrenos mapeados 
como Grupo Macaúbas têm sido objeto de extração de ambligo
nita, berílo e turmalina (nas cores azul, verde e rosa). ocorrendo 
ainda lepidolita, além de feldspato, muscovita e quartzo leitoso. 
Correspondem a pegmatitos diferenciados e zonados, de dimen
sões expressivas, apresentando-se, no geral, sob a forma ta
bular em relação às rochas encaixantes (gnaisses bandados). 
com ramificações complexas. 

No município de Pancas (ES) trabalhos de garimpagem têm 
sido realizados nos córregos do Mangue e Gambá e em riacho 
afluente deste último, havendo produção de água-marinha, cri
soberilo e crisólita, a partir de cascalho aluvionar. Algumas esca
vações de túneis são verificadas ao longo de pegmatitos decom
postos, onde também se obtém água-marinha. A área está posi
cionada em terrenos do Complexo Medina. 

A sudoeste da cidade de Nova Venécia (ES) observam-se es
cavações nas aluviões dos córregos de Baixo, da Serra e Boa Es
perança, obtendo-se um cascalho portador de água· marinha e 
outras pedras coradas. No local visualiza-se uma saliente eleva
ção topográfica, referenciada a granitos porfiróides do Comple
xo Medina, de onde provêm os mencionados cursos de água. 

Posicionados em xistos do Grupo Macaúbas, na região da lo
calidade de Luta, município de Novo Cruzeiro (MG). ocorrem 
pegmatitos portadores de minerais de lítio, columbita-tantalita, 
cassiterita etc., semelhantes e pertencentes à mesma linhagem 
dos descritos na região de ltinga-Araçuaí. 

Citam-se ainda escavações de garimpagem em corpos peg
matíticos jacentes nos municípios capixabas de Baixo Guandu e 
Santa Teresa e nos mineiros de Joaíma, Ladainha, ltambacuri, 
Governador Valadares, Alvarenga etc. 

1.5.2.2 Níquel 

Depósitos niquelíferos são conhecidos na Folha SE.24 Rio Doce, 
correspondendo às jazidas de Santa Cruz e de Barra de Santa 
Maria, situadas no município de lpanema (MG), com as empre-
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sas Niquelminas S/ A e Mineração Níquel Santa Maria S/ A sendo 
respectivamente, as responsáveis pelas atividades de lavra. ' 

Trata-se de mineralizações garnieríticas subordinadas a cor
p_os ultrabásicos serpentinizados, encaixados em rochas gnáis
s•cas do Complexo Pocrane. As reservas oficialmente divulga
d~s para o município de lpimema referem-se a um total de 7,32 
m1lhões de toneladas de minério, das quais cerca de 55% corres
p~ndem à reserva medida com um teor em torno de 1,45% de 
mquel. 

A jazida de Santa Cruz, localizada a 10 km ao sul de lpanema, 
na margem da estrada para Manhuaçu, encontra-se com suas 
atividades extrativas paralisadas por força de embargo judicial. 
A lavra vinha sendo executada a céu aberto através de bancadas, 
evoluindo desde a zona de serpentinito parcialmente alterado, 
mais inferior, até o solo vermelho laterítico na porção mais su
perficial. Na principal frente de lavra, o solo laterítico tem uma 
espessura em torno de 8 m e aparece capeando a zona de mi
nério propriamente dita, éom aproximadamente 20m de altura. 
Esta zona mineralizada é representada verticalmente, de cima 
para baixo, por um nível argiloso de coloração róseo-esbranqui
Çé!da, de 4 m de espessura, com presença de raras vênulas de mi
nério que lhe confere algum conteúdo em Ni, sobrepondo-se a 
uma faixa em torno de 3 m de argila verde niquelífera de alto teor 
metálico. Seguem·-se; normalmente, as zonas de serpentinito 
decomposto e de serpentinito parcialmente alterado, providas 
de teores econômicos, mormente a primeira onde os valores de 
níquel são mais elevados. Camada de calcedônia distribui-se 
continuamente no contato entre o solo laterítico e o nível de ar
gila rósea, sendo observados, também, blocos deste material 
quartzoso na superfície do terreno. Fragmentos de magnetita 
ocorrem em meio ao solo superficial, tendo revelado teores ex
pressos em ppm de 2.1 00, 720, 2.400 e 2.100 para níquel, cobalto, 
cromo e vanádio, respectivamente, conforme resultado de análi
se química, em uma amostra, procedida através do RADAMBRA
SIL. Uma outra frente de lavra existente na área envolve um 
volume de minério bem menor que a da anterior, com o perfil 
mineralizado sendo constituído basicamente por serpentinito 
alterado, capeado por solo pouco espesso de argila verde e la
terítico. O teor médio em níquel desta jazida, para o volume de 
minério a ser lavrado, situa-se em torno de 1,5%, podendo ob
terem-se valores individualizados entre 4 e 6% das vênulas con
centradas de cor verde que se dispersam no serpentinito al
terado. 

A jazida de Santa Maria situa-se à margem esquerda do córre
go que lhe empresta o nome, nas imediações da confluência 
com o rio Manhuaçu, posicionando-se próximo à localidade de 
Tabajaras (município de lnhapim). A área já foi objeto de lavra, 
estando atualmente com suas atividades extrativas paralisadas. 
O perfil da mineralização é idêntico ao da anterior, tendo, entre
tanto, dimensões bem mais reduzidas, quer em área quer em 
distribuição vertical. Em contrapartida, os teores em níquel re
velam-se um pouco mais elevados, atingindo valores de até 
9,5% nas vênulas verdes altamente concentradas e entre 1,6 e 
2,8% no serpentinito alterado. Resultados analíticos obtidos em 
3 amostras do minério pelo RADAMBRASIL indicaram, em ter
mos percentuais, teores de 1,2; 1,3 e 1,5 para níquel e 0,63; 0,25 e 
0,28 para cromo, respectivamente. 

A origem destes depósitos está relacionada inicialmente ao 
processo de serpentinização da rocha ultra básica original, cons
tituída de olivina e/ou ortopiroxênio com proporções de níquel. 
Segue-se uma alteração por intemperismo do serpentinito, re
sultando um perfil mineralizado enriquecido em níquel, consti
tuído, a partir da superfície, por uma zona laterítica, uma argilo
sa niquelífera de cor verde e pelo serpentinito alterado. A partir 
da zona de argila verde o perfil vem capeado por uma camada de 
sílica sob a forma de calcedônia, liberada durante o processo de 
alteração do serpentinito, sendo de extrema importância na ma
nutenção do perfil, ao evitar a lixiviação das camadas subjacen
tes. A concentração mais evidente de níquel está na zona de ar
gila verde, ocorrendo também no serpentinito alterado e, em 
menor proporção, no solo laterítico. 
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1.5.2.3- Grafita 

A principal ocorrência de grafita da Folha SE.24 Rio Doce refe
re-se à da fazenda Grafita, situada nas imediações da cidade de 
ltanhém (BA), sendo objeto de trabalhos extrativos pela empre
sa concessionária da lavra, Minérios Brasileiros S/A- MINEBRA. 
As reservas da área estão em torno de 10.000 t de minério, tendo 
sido obtidos teores variáveis entre 23 e 56% de carbono fixo, por 
ocasião das atividades de pesquisa realizadas no início da dé
cada passada. Análise química procedida recentemente pele 
RADAMBRASIL em uma amostra da jazida indicou um valor de 
16,18%. Pelo aspecto visual do minério, na única frente.de lavn; 
exjstente na área, é de prever-se que o teor médio esteja entre 15 
e 20% de carbono fixo. Cerca de 150 t de grafita tem sido explo
tada mensalmente, sendo destinadas para beneficiamento em 
São Paulo. 

A mineralização é representada por uma lente grafitosa de 
direção N20°E, inserida numa área da peneplanície gnáissi
co-migmatítica do Complexo Paraíba do Sul. Esta lente é obser
vada por cerca de 100m de comprimento por 20m de largura, 
chegando a atingir profundidades superiores a 1Om, conforme 
se constata na escavação de lavra existente no local. Acha-se en
caixada em meio a um manto de intemperismo da rocha gnáis
sica original, notando-se também a presença de veio pegmatí
tico decomposto, associado à massa grafitosa. 

Cerca de 600 ma NO da cidade de Nanuque (MG), ocorre gra
fita sob a forma de escamas cristalinas milimétricas, associada a 
material caulínico. Corresponde a uma faixa de direção N80°E, 
com dimensões visíveis na superfície, de mais ou menos 20m de 
extensão por 2m de largura, exibindo algumas zonas de concen
tração mais acentuada do mineral. O local é caracterizado como 
uma cobertura ferciária, nas proximidades de terrenos do Com
plexo Paraíba do Sul e de rocha granítica porfiróide contendo 
granada do Complexo Medina. Foi realizada através do RADAM
BRASIL análise química numa amostra da parte mais concentra
da do minério, conferindo um teor de 35,77% de carbono fixo, 
bastante significativo e alentador para propiciar investigações 
mais acuradas, sobretudo no que concerne determinar as reais 
dimensões da mineralização, o seu prolongamento em subsu
perfície, o teor médio do minério e a existência de possíveis ou
tros níveis mineralizados na área. 

Uma outra ocorrência, atualmente sem expressão quantita
tiva, localiza-se a 3 km a leste da vila de Jardinópolis, município 
de Alcobaça (BA), nas margens de um pequeno córrego afluente 
do Sâo José. Trabalhos extrativos foram outrora realizados, a 
partir de uma única escavação, tendo sido retiradas e alienadas 
35 t de grafita, restando no local, tão-somente, alguns blocos do 
minério. A mineralização parece corresponder a um estreito ní
vel grafitoso, quase que totalmente removido, associado a ma
terial caulínico e a quantidades menores de quartzo e muscovita, 
oriundos de provável filão pegmatítico bastante intemperizado, 
contido em área mapeada como Complexo Paraíba do Sul. As di
mensões originais do nível mineralizado não deviam exceder 1 O 
m de comprimento por 1,5 m de largura média. 

O depósito de Lagoa Terra Alta, no município de Linhares 
(ES), é representado por um possante veio de grafita lamelar, de 
boa qualidade, encaixado em gnaisses kinzigíticos do Complexo 
Paraíi.Ja do Sul. A invasão da área de lavra pelas águas da lagoa 
representa um empecilho para a retomada das atividades extra
tivas que aí se processaram, inclusive através de escavações 
subterrâneas, durante o período de 1966 a 1973. 

Duas ocorrências são mencionadas no município de ltamara
ju (BA), dispostas em terrenos gnáissico-migmatíticos do Com
plexo Paraíba do Sul, de dimensões relativamente pequenas. A 
primeira delas localiza-se a 9 km a SE do povoado de Nova Ale
gria, numa encosta à margem direita do córrego São Domingos. 
A grafita se apresenta como agregados cristalinos, disseminada 
em um estreito filão pegmatítico decomposto constituído por 
quartzo, feldspato caulinizado e muscovita, orientado segundo 
N60°0. No local pode-se observar uma escavação com 15m de 
profundidade, de onde foram extraídas cerca de 15 t de minério. 
A outra ocorrência está situada nas imediações da sede da fa
zenda Atividade, a 21,5 km a NO do distrito de São Pau linho, com 
a grafita ocorrendo em massas escamosas relacionada a um pe
queno veio pegmatítico de direção N20°E, aparentando uma 



qualidade relativamente baixa. De uma escavação, existente ao 
longo do veio, teriam sido explotados 1.000 kg de minério. 

Em Guaratinga (BA). são assinaladas mineralizações grafito
sas, também incluídas em áreas do Complexo Paraíba do Sul. Na 
fazenda Santa Fé, situada a 3,5 km a sul da localidade de Barra 
Nova, a grafita ocorre disseminada em biotita-gnaisse, tendo 
sido executada uma escavação visando à extração do material, 
para fins exclusivamente analíticos. Já na fazenda Mirabela, a 
5,5 km a SE de Barra Nova, são visualizadas raras palhetas mili
métricas de grafita, dispostas em agregados de cristais centimé
tricos de calcita, totalmente desprovida de significado econô
mico. 

Ocorrência análoga a esta última verifica-se no município de 
Salto da Divisa (MG) em terras da fazenda Monte Cristo, onde pe
quenas placas hexagonais estão dispostas num bloco de agre
gados de calcita. Nas imediações deste local observa-se um ní
vel quartzo-feldspático contendo pequenas disseminações de 
escamas cristalinas grafitosas. Ocorre nesta área rocha migma
tizada do Complexo Paraíba do Sul. 

O depósito da fazenda Emparedado, localizado a 3 km a SO 
do povoado de Estiva, município de Jequitinhonha (MG), esteve 
sujeito a atividades minerais através da Companhia Nacional de 
Grafita Ltda.- CNG, apresentando-se na forma de veios encai
xados concordantemente em rocha bastante alterada, provavel
mente gnaisse, que ocorre numa área de ampla distribuição de 
granitóides do Complexo Medina. 

Níveis de sericita-xistos grafitosos, pertencentes ao Grupo 
Macaúbas, são registrados na região de ltagimirim (BA). Um des
tes níveis, observado a 2,5 km da BR-1 01, na margem da estrada 
para Salto da Divisa (MG), foi o que revelou o teor mais elevado 
em termos de carbono fixo, da ordem de 6,57%, conforme resul
tado analítico obtido através do RADAMBRASIL em uma amos
tra. Possui uma largura em torno de 15 m, mostrando-se local
mente alterado e orientado segundo a direção N70°0. 

Por fim, assinalam-se ainda ocorrências de grafita relaciona
das a gnaisses granatíferos e xistos decompostos do Complexo 
Paraíba do Sul, no local conhecido como Morro do Feijão, abran
gendo os municípios de lbiraçu e Colatina, no Estado do Espírito 
Santo. 

1.5.2.4- Minerais pesados de praia 

O principal depósito de minerais pesados refere-se ao de Cu
muruxatiba, no município de Prado (BA), onde predominam fra
ções de ilmenita, monazita e zirconita. Estende-se por cerca de 6 
km ao longo da linha de praia, desde a foz do rio Japará Grande, 
a sul, até a vila de Cumuruxatiba, a norte, posicionando-se entre 
o mar e as falésias formadas por sedimentos terciários do Grupo 
Barreiras. Apresenta uma largura média de 20 m e espessura 
variando desde alguns centímetros até 2m. 

A área foi alvo de trabalhos exploratórios. em 1972, através do 
Projeto Cumuruxatiba (Convênio CPRM-CNEN). onde foram efe
tuados levantamentos geológicos e radiométricos de detalhe, 
amostragem sistemática do minério a partir de 288 furos de tra
do, análises químicas das amostras e avaliação das reservas, 
além de um reconhecimento geral das demais ocorrências de 
minerais pesados, encravadas na faixa litorânea entre Porto Se
guro e Caravelas. As atividades de lavra, que se encontram para
lisadas há alguns anos, foram levadas a efeito pela CNEN, com a 
existência no local de uma usina para beneficiamento do mi
nério, consistindo de uma concentração inicial por meio de lava
gem em espirais Humphreys, seguida de uma separação eletro
magnética dos minerais pesados suficiente para a individualiza
ção de ilmenita, zirconita, monazita e rutilo. 

Para efeito de melhor viabilizar o estudos na área de Cumuru
xatiba são reportados trechos ao longo do jazimento conhecidos 
como Bica, Dois Irmãos, Areia Preta, Japará-Mirim e Japará 
Grande, embora a minera,lização disponha-se continuamente 
por toda a sua extensão. Foram consignadas reservas acima de 
170.000 t de ilmenita e valores próximos a 4.600 e 3.700 t de mo
nazita e zirconita, respectivamente. O trecho denominado de Ja
pará-Mirim revela-se como o detentor da maior reserva de ilme
nita (cerca de 87.000 t ). enquanto no de Areia Preta os valores 
obtidos para monazita (2.650 t) e zirconita (1.880 t) são os mais 
elevados. Para todo o depósito é indicado um teor médio de 
22.42% de minerais pesados, com a área de Japará-Mirim mani
festando-se como a de maior concentração destes minerais com 
um conteúdo médio de 25,10%. 

Durante as atividades de campo do RADAMBRASIL registra
ram-se, em alguns pontos do depósito, medidas cintilométricas 
oscilando entre 6.000 e 11.000 cps. Foram coletadas, na ocasião, 
duas amostras do minério de locais com grande concentração 
de minerais pesados, cujos resultados analíticos estão expres
sos na Tabela 1.XXV. 

Os depósitos contíguos de Guaratiba e Quati, localizados 
cerca de 1 O km ao norte da cidade de AI co baça, estão inseridos 
numa área de concessão de lavra da Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear- CNEN, sendo reportadas reservas da ordem de 
150.000 t de ilmenita, 3.440 de monazita, 9.675 de zirconita e 
1.720 de rutilo. Estendem-se por 1,8 km ao longo da praia, pos
suindo uma largura média de 10m. Níveis ricos em ilmenita são 
revelados à profundidade de 30 em, em contraste com a porção 
superficial do jazimento onde éiS areias da praia se mostram fra
cas no que tange à concentração de minerais pesados. Um teor 
de 22,58% destes minerais é indicado por Barreto & Ferraz, 1972 
apud Moraes Filho, 1974, como resultado de análise mineraló
gica em uma amostra da área. 

Uma série de outras ocorrências pode ainda ser visualizada, 
principalmente e, como as anteriores, na faixa de cordões litorâ
neos do extremo sul do Estado da Bahia, sem contudo desper
tarem interesses econômicos de imediato. Dentre estas, in
cluem-se algumas localizadas nos municípios de Prado e Porto 
Seguro, a seguir mencionadas: 
-na praia de Lagoa Pequena, a norte de Prado (1 km). a ocorrên
cia tem cerca de 1 km de extensão e 15m de largura média, 
sendo caracterizada por possuir um conteúdo relativamente alto 
de monazita, conforme constatações na Usina de Cumuruxatiba, 
a partir do concentrado obtido de 40 t de areia bruta, em tempos 
passados. Um teor de 21.46% de minerais pesados é assinalado 
por Barreto & Ferraz, 1972 apud Moraes Filho 1974, como ore
sultado analítico em uma amostra da área proveniente de furo 
de trado; 
-concentrações esparsas são observadas na Ponta do Ouriço, 
situadas a 10 km ao sul da vila de Cumuruxatiba, ocasionalmente 
distribuídas na porção basal de uma falésia, vindo a constituir 
uma faixa de aproximadamente 600 m de comprimento por 3 a 4 
m de largura, havendo indicação pontual de um conteúdo de mi
nerais pesados em torno de 27,6%; e 
-o depósito da enseada de Joacema, no município de Porto Se
guro, de características semelhantes aos demais, foi outrora ob
jeto de avaliação de suas reservas, estimando-se valores em to
neladas da ordem de 3.500 de ilmenita, 1.600 de zirconita e 650 
de monazita. 

Ocorrências ainda menores são observadas no litoral baiano, 
tais como: na foz do rio Alcobaça evoluindo para norte pelas 
praias de Alcobaça; na Ponta do Paixão, foz do rio Embassuaba, 
Ponta da Barreira e foz do rio do Peixe, no município de Prado; e 
as situadas nas imediações da barra do rio Coruípe e da locali
dade de Trancoso, no município de Porto Seguro. 

TABELA 1.XXV 
Análise química de concentrado de minerais pesados de praia da região de Cumuruxatiba 

Teores(%) 
Amostras 

s;o, Fe,o3 FeO TiO, P,05 U30a ThO, C e La Zr y 

1 15,30 20,40 0,76 30,30 4,Q4 0,027 0,585 2,28 1,23 2,60 0,18 

2 6,76 24,38 8.47 50,30 2,01 0,014 0,234 1,24 0,77 2,20 0,10 
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Finalmente, podem ser citados depósitos deste tipo, em tre
chos do litoral do Espírito Santo, mormente os localizados a par
tir das imediações da foz do rio Doce e que se prolongam por 
vários quilômetros no sentido sul. Incluem-se aí as concentra
ções de minerais pesados de praias do município de Aracruz, 
com avaliações de reservas da ordem de 38.342 t de ilmenita, 
2.964 t de monazita, 4.765 t de zirconita e 500 t de rutilo. 

A origem dos depósitos está relacionada inicialmente à pre
sença de minerais pesados nas rochas ígneas e metamórficas, 
que resistiram ao profundo intemperismo e erosão verificados 
desde épocas pretéritas. Por ação das águas pluviais e fluviais 
foram transportados e acumularam-se próximos à costa, nos se
dimentos do Grupo Barreiras, tendo a partir daí sofrido novo 
transporte para finalmente concentrar-se nos pláceres de praias 
antigas e atuais. Estes últimos estão sujeitos à ação dinâmica 
das marés e dos ventos, provocando constantes deslocamentos 
dos minerais, de um local para outro. 

1.5.2.5- Ouro 

Mineralizações auríferas revestidas de algum significado econô
mico mais imediato estão restritas à região envolvida pelo distri
to de Cuieté Velho, no município de Conselheiro Pena (MG), com 
trabalhos extrativos tendo sido processados em épocas passa
das, inclusive subterrâneos, através de um sistema de galerias. 

O ouro ocorre tanto em veios de quartzo como associado a 
arsenopírita, contidos em anfibólio-xistos de direção geral N5° a 
10°E e mergulho variável entre 65° e 85° para NO, entremetidos 
em terrenos do Grupo Crenaque. Encontra-se também como 
bolsões na própria rocha encaixante, que se apresenta comple
tamente friávet. contendo invariavelmente altas proporções de 
paládio. Em termos genéticos, pode-se admitir uma ação pneu
matolítica, com os agentes gasosos mineralizantes contendo 
ouro e paládio, vindo a penetrar ao longo da direção do planos 
de xistosidade da rocha, encontrando condições físicas neces
sárias para permitir um maior contato dos gases com a rocha e, 
conseqüentemente, uma livre cristalização dos elementos men
cionados. Por outro lado, as mineralizações associadas a arse
nopirita e veios de quartzo parecem corresponder a uma fase hi
drotermal posterior. 

Os locais conhecidos como Lavra do Cuieté e Rego Velho são 
os que revelam trabalhos antigos de mineração desenvolvidos 
no seio das mineralizações primárias. Análises químicas proce
didas através do RADAMBRASIL em 3 amostras de rochas bási
cas xistificadas que ocorrem no focal das explorações e nas suas 
proximidades indicaram valores de 250, 300 e 350 ppb de Au e 
um teor de 350 ppb numa amostra quartzosa. 

Depósitos aluvionares com a presença de cascalho aurífero 
acham-se distribuídos em alguns cursos de água da área, como 
o rio Cuieté, os córregos Maria Comprida e do Engenho e o ribei
rão Cuieté. Atividades exploratórias foram efetivadas em muitos 
locais, inclusive na fazenda Brejaúba, onde se pode observar um 
amontoado de cascalhos existentes à margem do córrego do En
genho, já lavados e constituídos essencialmente por seixos de 
tamanhos diversos de quartzo e quartzito. 

Afora estas ocorrências, há informações de garimpagem nos 
períodos de seca, ao longo do rio Jequitinhonha, entre as cida
des de ltaobim e Jequitinhonha, em Minas Gerais, com o ouro 
sendo obtido a partir do aproveitamento das areias e cascalhos, 
de caráter diamantífero, que ocorrem no seu leito. 

1.5.2.6- Carbonatos (calcário, mármore e calcita) 

Um reduzido número de ocorrências destas substâncias é co
nhecido na área, em que pesem as condições propícias de mer
cado para absorção do produto, por constituir-se na principal 
matéria-prima para a fabricação de cimento, além de permitir o 
seu uso como corretivo de solo ou ainda como pedras ornamen
tais. 

Nas imediações da cidade de Poté (MG), ocorre um corpo de 
calcário de atitude N50°E/35°SE, pertencente à Formação Carbo
nita. Apresenta-se em alguns locais bastante compacto e em ou
tros laminado, possuindo tanto textura fina, como um pouco 
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mais grossa, quando então nota-se a presença de calcita branca 
recristalizada. Sulfetos disseminados onde prevalece pirita são 
observados geralmente em pequena quantidade, com algumas 
amostras evidenciando maiores concentrações do mineral. Tra
balhos extrativos são executados normalmente a partir de uma 
pedreira, com dimensões atuais em torno de 150m de largura 
por 50 m de altura, sendo o material utilizado para o fabrico de 
cimento e cal, nas proximidades da jazida. Análise química reali
zada em uma amostra através do RADAMBRASIL indicou um 
teor de 22,7% de CaO e 1,03% de MgO e um valor de sílica de 
44,3%, com uma perda ao fogo da ordem de 14,5%. 

Outro corpo de calcário referenciado a esta mesma unidade 
litoestratigráfica ocorre no município de Ladainha, de dimen
sões menores que o anterior, não se observando aí trabalhos de 
explotação do material. 

Ocorrências de calcita são verificadas em áreas gnáissico
migmatíticas do Complexo Paraíba do Sul, desprovidas entre
tanto de atividades de significado econômico. Na fazenda Monte 
Cristo, município de Salto da Divisa (MG). têm-se duas ocorrên
cias deste mineral, a primeira, representada por uma lente de 
mármore orientada segundo N40°0, aflorante ao longo de uma 
colina de aproximadamente 200 m de comprimento, vindo re
cortada por pequenos veios pegmatíticos. Constitui-se quase in
variavelmente por cristais de calcita de cor branca a amarelada, 
com diâmetro médio em torno de 5 mm. A outra refere-se tão
somente a alguns blocos de até 1 m de diâmetro, composto de 
agregados de calcita contendo pequenas placas hexagonais de 
grafita, posicionados em meio a um solo de coloração marrom
avermelhada. Uma amostra de um destes blocos foi submetida à 
análise química por intermédio do RADAMBRASIL, revelando 
um teor de 50,5% de CaO e uma perda ao fogo de 41,1%, apre
sentando ainda valores insignificantes de alumina, sílica e óxi
dos de ferro e magnésio. 

Na fazenda Mirabela, localizada a 5,5 km a SE de Barra t-Jova 
(município de Guaratinga-BA), ocorrem blocos rolados compos
tos por cristais centimétricos de calcita leitosa, com raras palhe
tas de grafita, no leito de um pequeno córrego e na encosta de 
uma serra adjacente. São oriundos de uma provável lente carbo
nática, que em alguns pontos tem aspecto de mármore, disposta 
concordantemente a migmatitos. 

Nas imediações do ribeirão Itatiaia, na estrada que liga Con
selheiro Pena a Santa Rita do ltueto, em Minas Gerais, tem-se 
lente de rocha carbonática, macroscopicamente assemelhando
se a um mármore, encaixado em xistos do Grupo Crenaque. Re
sultados analíticos apresentados através do RADAMBRASIL, em 
uma amostra, determinaram teores de 12,54% de CaO e 2,45% 
de MgO, além de alta sílica (54,6%) e cerca de 13,43% de Al20 3 , 

embora já tenham sido divulgados valores em torno de 50% de 
CaO, com média de 3 amostras da referida ocorrência, com uma 
perda ao fogo de 40%, possuindo baixo conteúdo em sílica, alu-
mina e MgO. . 

Em região mapeada como Grupo São Tomé, no município de 
Tumiritinga (MG), são conhecidas algumas lentes de mármore, 
dentre as quais a que ocorre no local denominado de Limoeiro, 
entre o córrego que lhe empresta o nome e o da Capivara. 

rJuma pedreira abandonada das imediações da cidade de Go
vernador Valadares observa-se uma lente de mármore de di
mensões reduzidas (6 m de comprimento por 2m de espessura) 
encaixada concordantemente em litótipos do Gnaisse Piedade. 

Finalmente, merecem ser abordados os depósitos de calcário 
marinho de idade recente, formados por recifes de corais, que 
ocorrem em alguns trechos do litoral baiano. Na praia de Cu
muruxatiba, município de Prado, a ocorrência prolonga-se de 
modo descontínuo até a ponta do Cai, ao norte, apresentando 
uma largura bastante reduzida, caracterizando-a como de pouca 
expressão em termos volumétricos; no recife de Fora, situado 8 
km a NE de Porto Seguro, o depósito se estende por 3 km parale
lamente à linha de praia, tendo uma largura média em torno de 
1,5 km, dados estes observados tão-somente durante as fases de 
maré baixa; no município de Santa Cruz Cabrália, as ocorrências 
de Coroa Alta e Coroa Vermelha constituem um único depósito 
com cerca de 7 km de extensão e uns 800 m de largura, com es
pessuras aflorantes acima do nível de água de apenas algumas 
dezenas de centímetros; e os recifes da Gameleira, do Pontalzi-



nho e da Barra, que se estendem por 2 km ao longo da praia de 
Mogiquiçaba, a sul da cidade de Bel monte (localizada na Folha 
SD.24 Salvador). Pequenas atividades extrativas são observa
das em algumas destas ocorrências, visando tão-somente a 
atender as necessidades de consumo locais. 

1.5.2.7- Combustíveis fósseis (caustobiólitos) 

1.5.2. 7.1 - Petróleo e gás 

Distribuem-se na Bacia Sedimentar do Espírito Santo, recoberta 
na área por sedimentos terciários e quaternários, sendo a em
presa estatal PETROBRÁS S/ A a responsável direta pelo desen
volvimento dos trabalhos exploratórios. Destacam-se os cam
pos produtores cognominados de rio ltaúnas, Campo Grande, 
rio Preto, fazenda Cedro e São Mateus, confinados, indistinta
mente, às unidades estratigráficas referenciadas como Forma
ções Barra Nova, Mariricu e Urucutuca. 

1.5.2.7.2- Turfa 

A presença deste material restringe-se a uma longa faixa parale
la à linha de costa do Estado do Espírito Santo, que se estende de 
sul para norte por 120 km, desde as imediações da cidade de Ria
cho até o baixo rio São Mateus, na altura da cidade do mesmo 
nome, podendo prolongar-se até Conceição da Barra, mais ao 
norte. Isto representa a denominada por Suszczynski, 1980, "re
gião turfe ira gigante do Baixo Rio Doce", segundo o qual, há tre
chos onde a turfa apresenta um poder calorífico superior entre 
3.678 e 4.939 kcal/kg, en~uanto que em outros mantém-se na 
"média geral sempre acima de 4.000 kcal/kg", ocorrendo tam
bém certas fácies ou tipos turfáceos com valores abaixo de 3.000 
kcal/kg. 

Ainda esse autor considera previsionalmente um limite oci
dental mais abrangente desta faixa, chegando a consignar reser
vas potenciais da ordem de 1 bilhão de toneladas de material tur
fáceo. Por fim, admite como área favorável à existência de depó
sitos de turfa uma faixa litorânea compreendida entre as cidades 
de ltaúnas e Caravelas, nos Estados do Espírito Santo e Bahia, 
respectivamente. 

A origem da turfa está relacionada com a acumulação de ma
teriais vegetais decompostos, que ocorrem sob água ou num 
ambiente saturado de água, vindo a representar a primeira fase 
na fqrmação de matéria carbonosa. Posiciona-se em ambientes 
geológicos e/ou ecológicos recentes a sub-recentes, vindo por
tanto a constituir afloramentos ao longo de toda a extensão do 
depósito, ou, quando muito, encontrando-se recoberta porca
madas estéreis de poucos metros de espessura. 

1.5.2.8- Titânio 

Excetuando as ocorrências de ilmenita e rutilo assinaladas nas 
concentrações de minerais pesados de praia, pode-se registrar a 
presença destes minerais em terrenos mapeados como Comple
xo Paraíba do Sul, sem contudo constituírem depósitos relevan
tes em termos de reservas significativas. 

Na fazenda Guanabara, localizada a cerca de 7 km a NO da ci
dade de ltamaraju (BA), ocorre ilmenita associada a veio pegma
títico, tendo sido objeto de trabalhos de garimpagem através de 
escavações superficiais e túneis, que visavam à extração de 
água-marinha. Durante estas atividades, informa-se que houve 
uma produção de aproximadamente 900 kg de ilmenita, além de 
60 kg de berilo. 

A 3,5 km a oeste da localidade de Piragi, município de lta
maraju (BA), é possível observarem-se fragmentos irregulares 
de ilmenita, de tamanho variando entre 5 e 10 em, e de quartzo 
com incrustações do mineral, dispersos em material coluvionar 
de encosta, sendo a mineralização originada provavelmente de 
pegmatito. 

Finalmente, no município de ltanhém (BA), em terras da fazenda 
Lua Nova, há informações de ocorrência de rutilo oriundo de 
corpo pegmatítico, associado a quartzo e contido em meio a um 
solo de alteração, totalmente desprovida de interesse econô
mico, dada a sua insignificância em termos quantitativos. 

1.5.2.9- Manganês 

Uma única ocorrência de manganês foi verificada na Folha 
SE.24 Rio Doce, situando-se a 4,5 km a leste da cidade de Pampã 
(MG) num corte de estrada à margem esquerda do córrego 
Novo. Trata-se de uma pequena lente de direção N60°E, encai
xada concordantemente em quartzitos do Grupo Almenara. A 
lente tem uma largura descontínua de aproximadamente 8 m, 
com a substância manganesífera ocorrendo de modo disperso, 
revelando, contudo, uma zona de maior concentração que não 
ultrapassa 2m. A mineralização é do tipo enriquecimento supér
geno, com o principal mineral parecendo corresponder à psilo
melana que aparece misturado com material argiloso de colora
ção branca. Dada a sua relação com quartzitos, o minério é 
caracteristicamente silicoso, podendo mesmo ser considerado 
como um quartzito manganesífero, fato, aliás, corroborado pelo 
próprio teor em sílica, obtido da análise procedida em uma 
amostra, através do RADAMBRASIL, que atingiu cerca de 54%. 
Obteve-se também um conteúdo de 11% deAI20 3 , 14,5% de Mn e 
quantidade insignificante de ferro. 

Embora o teor em manganês não desperte, à primera vista, 
maiores interesses sobre a ocorrência, não se deve eliminar a 
possibilidade de virem a ser encontrados teores mais elevados 
no provável prolongamento da lente, bem como a existência de 
outros níveis mineralizados na área, contendo concentrações 
mais apuradas do metal. 

1.5.2.10- Ferro 

Ocorrência de ferro corresponde tão-somente à extensa área 
constituída por afloramentos de crosta ferruginosa, em zona do
minada por sedimentos quaternários, no local conhecido como 
Campo Grande, município de Caravelas (BA). 

Amostra de canga ferruginosa que ocorre nas falésias do 
Grupo Barreiras, em Cumuruxatiba, município de Prado (BA), re
velou analiticamente um teor de 45% de Fe20 3 • Esta feição geo
morfológica prolonga-se por vários quilômetros acompa
nhando a faixa litorânea. 

1.5.2.11 - Estanho 

Além das ocorrências subordinadas a corpos pegmatíticos, mi
neralizações estaníferas são assinaladas no local conhecido 
como Fumai, no município de ltinga (MG), dentro da região 
caracterizada como de pegmatitos litiníferos. 

Trata-se de veios de quartzo com cassiterita, cujas espes
suras atingem valores decimétricos. encaixados discordante
mente em relação a xistos da Formação Salinas, vindo posicio
nados próximo a granito da Suíte Intrusiva ltinga. A cassiterita 
destes veios tem uma coloração vermelho-escura, distinguin
do-se da encontrada nos pegmatitos da região que é quase 
preta. 

Trabalhos de lavra processados pela empresa Arqueana de 
Minérios e Metais Ltda. têm revelado um teor da ordem de 0,2 kg 
de cassiterita por metro cúbito de material desmontado. 

1.5.2.12- Cianita 

Cristais aciculares de cianita, bem azulados e de até 10 em de 
comprimento, podem ser observados num veio pegmatítico, en
caixado em micaxistos pertencentes ao Grupo Macaúbas, que 
no local apresenta uma atitude de xistosidade N40°0/70°NE. A 
ocorrência está situada cerca de 8 km a NO de ltagimirim, em ter
renos da fazenda Corcovado, tendo sido objeto de trabalhos ex
ploratórios através de algumas escavações, inclusive abertura 
de túneis, visando exclusivamente à obtenção de pedras cora
das. Estas atividades resultaram numa completa remoção do. 
pegmatito, contribuindo para dificultar uma precisa determina
ção das dimensões e atitude do corpo, bem como a relação de 
contato com as rochas encaixantes. 

Outras ocorrências menores são ainda verificadas nesta área 
de domínio do Grupo Macélúbas, não só associadas a micaxis
tos, como também incluídas nas aluviões de alguns córregos e 
em meio a solos eluvionares decorrentes destas rochas. 

GEOLOGIA/149 



1.5.3 ~ Possibilidades metalogenéticas 

Corpos pegmatíticos, intimamente associados a plutonitos sin, 
tardi e pós-tectônicos em relação ao Ciclo Brasiliano, são os que 
encerram as principais mineralizações no âmbito da Folha SE.24 
Rio Doce. Alguns jazimentos minerais, af verificados, apresen
tam condicionamento estrutural e/ou litológico proeminentes, 
ensejando uma relação direta com algumas das diversas unida
des litoestratigráficas definidas no presente relatório. 

Dentro da atual fase de conhecimento da área, em termos 
geotectônicos, estratigráficos, litológicos, estruturais e geocro
nológicos, é possível delinear uma avaliação das possibilidades 
metalogenéticas de forma individualizada para essas unidades. 

A) Complexo Juiz de Fora 

- Grafita e manganês em faixas de rochas granulíticas. 
- Au e sulfetos de Cu em corpos de rochas básicas xistificadas. 

8) Complexo Caraíba-Paramirim 

- Fosfato (apatita) em fácies de rochas calcossilicáticas. 
- Grafita em rochas gnáissicas. 
- Cianita em micaxistos e gnaisses. 

C) Complexo Pocrane 

- Níquel, cromo e cobalto em corpos de rochas ultrabásicas 
serpentinizadas. 
- Magnetita titanovanadífera associada a corpos de serpentini
tos e a anfibolitos. 
- Ouro associado a corpos e diques básicos, anfibolitos e ro
chas ultrabásicas xistificadas. 
-Sulfetos de cobre em rochas básicas e ultrabásicas. 
- Amianto em serpentinitos e corpos ultrabásicos anfiboliti-
zados. 
-Talco e vermiculita em corpos ultrabásicos. 
-Corpos pegmatíticos filiados à Suíte Intrusiva Galiléia. 

O) Gnaisse Piedade 

- Lentes subordinadas de mármore. 
- Pedras coradas, caulim, mica e feldspato em pegmatitos. 

E) Complexo Paraíba do Sul 

- Disseminações grafitosas em gnaisses e xistos. 
- Corpos lenticulares de manganês em gnaisses. 
- Lentes de mármore. 
- Pegmatitos contendo pedras coradas. 

F) Grupo São Tomé 

- Corpos lenticulares de mármore. 
- Pegmatitos mineralizados em Li, Sn, Nb, Ta, berilo, pedras 
coradas, mica etc., encaixados em xistos e nos contatos destas 
litologias com granitóides das Suítes Intrusivas Galiléia e 
Urucum. 

G) Grupo Crenaque 

- Lentes de mármore. 
- Pegmatitos mineralizados em turmalina, feldspato, nióbio e 
tântalo encaixados em xistos e quartzitos. 
- Muscovita quartzitos e quartzitos esverdeados como pedra de 
ornamentação. 
-Ouro associado a quartzitos e a veios de quartzo em meta ma
fitos. 
-Ouro e platinóides (paládio) em corpos de anfibólio xistos e 
anfibolitos encaixados em metapsamitos desta unidade. 

H) Grupo Macaúbas 

- Cianita em micaxistos e em depósitos eluvionares. 
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-Grafita em filitos e micaxistos. 
- Mineralizações de Li, Cs, Nb, Ta, Sn, berilo, turmalinas etc., 
em pegmatitos geneticamente associados a granitos da Suíte 
Intrusiva ltinga, encaixados em micaxistos. 
- Corpos de rochas carbonáticas (calcário). 
- Ferro e manganês em seqüências de xistos, filitos e quart-
zitos. 
- Sulfetos em calcários, veios de quartzo e quartzitos. 

I) Grupo Almenara 

- Lentes manganesíferas de enriquecimento supérgeno encai
xadas em quartzitos. 
-Sulfetos. 

J) Complexo Montanha 

- Pegmatitos pouco diferenciados. 

L) Complexo Medina 

- Pegmatitos contendo berilo, caulim e pedras coradas 
(água-marinha etc.) associados principalmente à unidade de 
granitos porfiróides {-y 1 ). 

-Minerais radioativos (U, Th etc.,) em granitos ineqüigranula
res h2l. biotita e/ou hornblenda granitos ('y5 ) e leucogranitos 
("(4). 
- Possibilidades de estanho e fluorita em biotita-hornblenda 
granitos hsl. 

M) Suíte Intrusiva Galiléia 

-Filiações pegmatíticas portadoras de minerais litiníferos, beri
lo, columbita, tantalita, cassiterita e pedras coradas, além de 
massas feldspáticas, caulim, muscovita, autunita, fosfatos raros 
etc. 

N) Suíte Intrusiva Aimorés 

- Pegmatitos portadores de pedras coradas. 

0) Suíte Intrusiva ltinga 

-Corpos pegmatíticos geneticamente associados, onde os ti
pos mais complexos, portadores de minerais de Li, Cs, Nb, Ta, 
Sn, berilo, turmalinas etc., distribuem-se em micaxistos do Gru
po Macaúbas; resumindo-se aos granitos os do tipo simples, 
podendo conter berilo e turmalina, além de feldspato, quartzo e 
muscovita. 
- Mineralizações estaníferas associadas aos granitos e a possí
veis greisens e stockworks das cúpulas. 

P) Suíte Intrusiva Urucum 

- Pegmatitos subordinados, bastante diferenciados, porta
dores de berilo, Li, Nb, Ta, Sn, pedras coradas, feldspato, caulim, 
muscovita, topázio, brasilianita, fosfatos raros (trifilita, vivianita, 
purpurita, arrojadita etc.), autunita, arsenopirita, lollingita, cal
copirita etc., encaixados preferencialmente em xistos do Grupo 
São Tomé ou nos contatos dessas rochas com granitóides. 
- Possibilidades de estanho e minerais radioativos relaciona
dos aos granitos. 

0) Suíte Intrusiva Guaratinga 

- Pegmatitos graníticos portadores de pedras coradas, berilo, 
lítio, estanho, nióbio e tântalo. 
-Possibilidades de estanho, wolfrâmio e minerais radioativos 
subordinados às rochas graníticas. 

R) Suíte Intrusiva Fundão 

-Possibilidades auríferas em diques e stocks de rochas básicas 
(diabásio e gabro). 



S) Grupo Barreiras 

-Argila e caulim. 

T) Coberturas Detríticas 

- Possibilidades de depósitos de diatomita em depressões for
madas nas superfícies de aplainamento sul-americano (TQd1). 

U) Depósitos Quaternários 

Minerais pesados (ilmenita, zirconita, monazita e rutilo) em 
pláceres fluviais e em cordões litorâneos ao longo da faixa cos
teira (terraços arenosos). 
- Turfa em planícies de inundação e deltaicas dos rios Doce, 
São Mateus, Mucuri, Peruípe, ltanhém, Jucuruçu, do Frade e 
Buranhém. 
- Depósitos aluvionares contendo diamante, ouro e estanho, 
além de uma variedade de pedras coradas (água-marinha, criso
berilo, turmalinas, ametista, crisolita, topázio, granada, andalu
zita etc.), oriundas de veios pegmatíticos decompostos. 

V) Rochas de Posicionamento Duvidoso 

- Referem-se a metaultramafitos e a metamafitos, destacados 
quando da planeação metalogenética do Complexo Pocrane e 
do Grupo Crenaque. 

X) Bacias Marginais Costeiras 

Argila e caulim. 
- Petróleo e gás nas Bacias do Espírito Santo, Cumuruxatiba, 
Mucuri e Jequitinhonha. 

Evaporitos na Formação Mariricu (Bacia do Espírito Santo). 
- Possibilidades de fosfatos em sedimentos carbonáticos da 
Bacia do Espírito Santo. 

Possibilidades de sulfetos de cobre e outros em arenitos e 
folhelhos. 

1.6- CONCLUSÕES 

- Confirmou-se, mais uma vez, a fidelidade das imagens de 
radar na interpretação geológica, constituindo-se no instru
mento básico do presente mapeamento. Dados complemen
tares foram obtidos através de imagens Landsat e mapas aero
magnéticos do Convênio Geofísica Brasil-Alemanha. 
- Definiu-se a Província Geológica Mantiqueira, cujo embasa
mento de idade arqueana foi totalmente remobilizado por even
tos geodinâmicos relativos aos Ciclos Transamazônico e Brasili
ano, este último responsável por intensa granitogênese e tecto
gênese das supracrustais. Alicerçado em critérios essencial
mente estruturais e litológicos dividiu-se a aludida entidade nas 
Subprovíncias Araçuaí e Médio Rio Doce. 

Identificaram-se terrenos de alto grau metamórfico, de ori
gem provavelmente arqueana, em consonância com dados geo
cronológicos e estruturais, patenteados pelos Complexos Juiz 
de Fora, Caraíba-Paramirim e Pocrane, sendo o primeiro essen
cialmente da fácies granulito, enquanto os outros dois da fácies 
anfibolito. 
-Manteve-se a conceituação de Complexo Paraíba do Sul, con
forme definida na Folha SD.24 Salvador em trabalhos de mapea
mento efetivados por este Projeto, em virtude da perfeita conti
nuidade física da citada unidade para o vale do Paraíba do Sul, 
no âmbito das Folhas SF.23 Rio de Janeiro e SF.24 Vitória. 
Ressaltem-se, no entanto, diferenças marcantes sob o ponto de 
vista estrutural, uma vez que esta última região situa-se em 
zonas de intensos movimentos transcorrentes, mais novos, ori
entados segundo NE-SO, enquanto que nas outras regiões apre
senta uma orientação regional submeridiana, relacionada a es
forços compressionais. 
-Caracterizou-se no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce um impor
tante evento geodinâmico relativo ao Ciclo Transamazônico, em 
torno de 2.000 a 2.200 MA, relacionado a movimentos tangen
ciais com orientação meridiana e vergência para oeste. Ligado a 

este evento houve a formação de um tectonito, aqui referido 
como Gnaisse Piedade. 
-Identificaram-se seqüências sedimentares representativas de 
coberturas relativas ao Ciclo Brasiliano (Proterozóico Superior), 
cujo metamorfismo principal ocorreu entre 750 e 650 MA. Tais 
unidades estão representadas pelos Grupos Macaúbas (Forma
ções Salinas e Carbonita), São Tomé, Crenaque e Almenara. 
-As denominações Salinas e São Tomé bem como Carbonita e 
Crenaque estão mais relacionadas ao próprio posicionamento 
geográfico, uma vez que as similaridades litológicas entre as 
mesmas são significativas, divergindo apenas no estilo estru
tural. 
- Importantes granitogêneses relativas ao Ciclo Brasiliano 
foram cartografadas nos domínios da Folha SE.24 Rio Doce, as 
quais foram individualizadas em unidades litoestratigráficas, 
tendo por base caracteres texturais, petrográficos, composicio
nais e químicos. Dentre estas citam-se: Complexo Montanha 
(sintectônica); Complexo Medina e Suítes Intrusivas Galiléia e 
Aimorés (sin a tarditectônicas); e Suítes Intrusivas Urucum e 
ltinga (tardi a pós-tectônica). 
-Advoga-se a hipótese de que a Suíte Intrusiva Guaratinga seja 
anorogênica, uma vez que parece relacionar-se a zonas de reati
vação, exemplificada pelo Lineamento ltapebi-Boninal e Ali
nhamento Vitória-Ecoporanga. 
- Caracterizou-se significa~iva atividade plutônica básica, pré
deriva continental Brasii-Africa, ligada à zona de intumescên
cia (Arco de Vitória). representativa da Suíte Intrusiva Fundão, 
de idade jurássica. 
-A identificação de coberturas detríticas e sedimentos relacio
nados ao Grupo Barreiras, em determinadas regiões, nas ima
gens de radar e Landsat, foi dúbia, sendo necessários trabalhos 
de campo para a perfeita caracterização das citadas unidades. 
-Consoante trabalhos de campo e dados da literatura ostensiva 
da região, foi possível identificar nas imagens de radar cinco 
diferentes tipos de depósitos quaternários: Holoceno Aluvionar, 
Holoceno Fluviolagunar, Pântanos e Mangues Holocênicos, Ter
raços Arenosos Holocênicos e Terraços Arenosos Pleistocê
nicos. 
-No que tange à Geologia Estrutural dividiu-se a região em seis 
domínios estruturais, nos quais foi descrita mais de meia cen
tena de estruturas locais. Várias fases de deformação foram 
evidenciadas na região, sendo exemplificadas através da ocor
rência de figuras e interferência. 

Estruturas de âmbito regional são tipificadas pelo Linea
mento ltapebi-Boninal e Alinhamentos lpanema-Nova Vené
cia, Frei lnocêncio-Ataléia, ltinga-Jequitinhonha, ltamba
curi-Padre Paraíso e Vitória-Ecoporanga, como também pelo 
Arco Magmático Aimorés-Medina e Cobertura Tabular Cos
teira. 

Em termos geotectônicos foi possível caracterizar a existência 
de dois cinturões móveis. O primeiro relacionado ao Ciclo Tran
samazônico, com pequena expressão na região, enquanto o 
outro relativo ao Ciclo Brasiliano, responsável pelo retrabalha
mento do embasamento mais antigo, intensa granitogênese e 
migmatogênese e deformação e metamorfismo das supracrus
tais brasilianas. 
-A zona de intumescência relativa ao Arco de Vitória e falha
mentos associados, com amplitude até o Terciário, deve ter 
condicionado impor~antes estruturações nas bacias do Espírito 
Santo e Campos. Alguns dos quais com significado econômico, 
no que concerne ao trapeamento de hidrocarbonetos. 
-Como reflexo da intensa granitogênese verificada na região, 
as principais mineralizações estão geneticamente associadas a 
corpos pegmatíticos de exclusiva filiação granítica. 
-Os termos pegmatíticos mais complexos restringem-se gene
ticamente aos granitos tardia pós-tectônicos das Suítes Intrusi
vas ltinga e Urucum, sendo eles os mais interessantes dentro do 
ponto de vista econômico por encerrarem importantes minerali
zações litiníferas e de outros elementos, tais como: Nb, Ta, Sn, 
Be e Cs. 
-Depósitos grafitosos ocorrem quase que exclusivamente em 
terrenos do Complexo Paraíba do Sul, excetuando alguns níveis 
de sericita xistos grafitosos referidos ao Grupo Macaúbas lndi-
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viso, jacentes no nordeste.da Folha, em que os teores de carbono 
fixo são relativamente pequenos. 
-A presença de corpos de metamáficas e metaultramáficas, no 
quadrante mais sudoeste da Folha SE.24 Rio Doce, encerrando 
depósitos auríferos (Cuieté Velho) e mineralizações niquelíferas 
(lpanema). observando-se ainda estruturas semelhantes a vario
titica em rochas básicas na região de Cuieté Velho, aliada a ocor
rências significativas de quartzitos e mármores incluídas aqui 
como supracrustais do Grupo Crenaque, pode alvitrar possível 
seqüência vulcanossedimentar revestida de suma importância 
por aglutinar depósitos minerais altamente significativos dentro 
do aspecto econômico. 
-Uma única ocorrência manganesífera foi observada na Folha, 
correspondendo a uma lente encaixada em quartzitos do Grupo 
Almenara, sendo viável a descoberta de novos níveis associados 
a estes litótipos. 
- Possibilidades estaníferas ligadas diretamente a greisens e 
stockworks das cúpulas graníticas são mais viáveis nas áreas de 
exposições das Suítes Intrusivas ltinga, Urucum e Guaratinga, 
as duas primeiras de características tardi a pós-tectônicas e a 
última pós-tectônica em relação ao Ciclo Brasiliano, sendo em 
parte anorogênica. 

1.7- RECOMENDAÇÕES 

-levantamento fotogramétrico de parte das Folhas SE.24-V-A 
e SE.24-V-C, a fim de complementar a cobertura deste tipo de 
senso r no âmbito da Folha SE.24 Rio Doce, fato que possibilitará 
a execução de trabalhos geológicos detalhados nas citadas Fo
lhas, em vista de serem regiões altamente promissoras, sob o 
ponto de vista de pegmatitos mineralizados. 
-levantamento aerogeofísico na escala 1:250.000, através dos 
métodos magnetométricos e cintilométricos, nos tratos referen
tes ao sul da Bahia e norte do Espírito Santo, não envolvidos pelo 
Convênio Geofísica Brasil-Alemanha, visando a concluir este 
tipo de cobertura nos domínios da Folha SE.24 Rio Doce, bem 
como a delinear possíveis anomalias que venham a recomendar 
trabalhos terrestres específicos. 
-levantamento aerogeofísico utilizando o sistema lnput e tra
balhos geológicos específicos, nas 1egiões das Folhas SE.24-V
C-I (ltanhomi) e SE.24-V-C-IV (lpanema), objetivando a identifi
cação e delimitação de corpos de metamafitos e metauitramafi
tos, sobretudo pela possibilidade de encerrarem importantes 
mineralizações auríferas - a exemplo do que ocorre em anfi
bólio-xistos da região de Cuieté Velho- e niquelíferas- como 
acontece em corpos serpentinizados das jazidas de Santa Cruz e 
de Barra de Santa Maria- além de cobre, cromo, cobalto, plati
nóides, vanádio, titânio, vermiculita e talco. 
-Trabalhos geológicos de detalhe acompanhados de levanta
mento geoquímico e radiométrico nos plutões pertinentes às 
Suítes Intrusivas Urucum, ltinga e Guaratinga, visando a depósi
tos de estanho, wolfrâmio e minerais radioativos, bem como a 
delimitação de pegmatitos mineralizados. 
- Trabalhos geológicos detalhados visando a mineralizações 
em corpos pegmatíticos das Suítes Intrusivas Galiléia e Aimorés 
e do Complexo Medina, principalmente na unidade de granitos 
porfiróides I'Y1 ). 

-Explorações geológicas, geoquímicas e radiométricas em li
tótipos do Complexo Medina, objetivando minerais radioativos 
em granitos ineqüigranulares ("f2 ), biotita e/ou hornblenda gra
nitos ("f5 ) e leucogranitos ("f4 ). bem como estanho e fluorita em 
biotita-hornble"nda granitos ("f6 ). 

- Estudos geológicos de detalhe calcados em mapeamento 
geológico, prospecção geoquímica e pesquisa mineral nos cor
pos pegmatíticos filiados à Suíte Intrusiva Urucum e encaixados 
em xistos do Grupo São Tomé, visando a aquilatar as reservas 
de minerais de lítio e quiçá de césio, além de Sn, Nb, Ta, Bei e 
outros minerais úteis. Idêntico procedimento é sugerido aos 
corpos filiados à Suíte Intrusiva ltinga dispostos em xistos do 
Grupo Macaúbas, entre as regiões de ltinga e luta. 
- Mapeamento geológico e levantamento geofísico detalhado 
da Estrutura Circular de Aimorés, em vista da ocorrência de 
anomalias magnetométricas aliadas à presença de corpos bási
cos em sua porção central. Procedimento semelhante poderia 
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ser estendido à estrutura de ltapina, pertencente à Suíte Intru
siva Aimorés, em vista da existência de também significativa 
anomalia magnética. 
-Trabalhos exploratórios na área de exposição de quartzitos do 
Grupo Almenara, mormente naquele situado a leste de Fronteira 
dos Vales {MG), objetivando a delimitação de possíveis lentes 
manganesíferas que possam indicar volumes e teores compen
satórios a futuras extrações econômicas. 
- levantamentos geológicos prospectivos nos domínios de li
tótipos do Complexo Paraíba do Sul, visando à descoberta e à 
caracterização de mineralízações grafitosas e manganesíferas, 
em especial nas áreas com ocorrências de grafita já conhecidas 
onde trabalhos mais acurados devem ser procedidos com o 
intuito de melhor aquilatar as potencialidades volumétricas e 
qualitativas do minério. 
- Trabalhos geológicos em caráter de reconhecimento nas 
áreas de exposições de coberturas detríticas TQd1, sobretudo 
naquelas que parecem corresponder ao prolongamento do Pla
nalto de Conquista, nor-noroeste da Folha, objetivando a desco
berta de acumulações diatomáceas. 
- Trabalhos exploratórios na faixa costeira atlântica, com a 
finalidade de individualizar e avaliar turfeiras, principalmente 
nos depósitos fluviolagunares das planícies de inundação e del
taicas dos rios Doce, São Mateus, Mucuri, Peruípe, ltanhém, Ju
curuçu e Buranhém, além de minerais pesados nos Terraços 
Arenosos Holocênicos e Pleistocênicos. 
-Mapeamento geológico de semidetalhe envolvendo o Alinha
mento Vitória-Ecoporanga, geneticamente associado a uma 
zona de reativação mesozóica, pré-deriva Brasil-África, vi
sando à identificação de possíveis maciços graníticos, básicos, 
ultrabásicos, alcalinos, carbonatíticos e kimberlíticos, a exem
plo do que é citado na literatura geológica para tal ambiente 
tectônico, passíveis de encerrarem mineralizações de urânio, 
estanho, wolfrâmio, molibdênio, ouro, cromo, níquel, platina, 
cobre, fósforo, nióbio, terras-raras, diamante etc. 
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Contatos: definido, inferido, titológico 

Folioçõo vertical 

Foliocõo inclinado 

Eixo de ontiformot com caimento 

Eixo de sinclinot com caimento 

Eixo de sinclinol com duplo caimento 

Eixo de sinclinol invertido com duplo caimento 

Falho 

Falho inverso 

Domo 

Dique ou corpo tabular 

Camada horizontal 

Holoceno Aluvionor 

Grupo Barreiras 

Terraços Arenosos Holocênicos 

Pântanos e Mangues Holocênicos 

Holoceno Fluviotagunor 

Terraços Arenosos Pleistocênicos 

Coberturas Oetdticos 

Cober t uras Oetríticas 

"Suíte" Intrusiva Fundão 

"Suíte" Intrusiva Guaratingo 

"Suíte" Intrusiva Urucum 

"Suíte" Intrusiva ltingo 

"Suíte" intrusiva Aimorés 

"Suíte" Intrusiva Galiléia 

Complexo Medina 

Complexo Montanha 

Gr~po Macoúbos 

Formação Salinas 

Grupo crenaque 

Grupo Sõo Tomé 

Grupo Almenara 

Complexo Poraíbo do Sul 

Gnaisse Piedade 

Complexo Pocrane 

Complexo Juiz de Foro 

Complexo Coraíba-Poromirim 

Oioritos 

Oiatexitos 

Granitos porfiróides 

Granito-gnaisse 

Granitos granotíferos 

Granito eqüigronutor de granuloçõo fino a médio 

Biotita-hornblenda granito 

Granodioritos 

Biotito-granada gnaisses 

Rocha básico 

Tonolitos 

Xistos o cionito 

Xistos a sillimanita 



A- Complexo Pocrana. Magaboudln de anfibolíto, disposto concordantemente am gnaiuea bandadoa metatexlli. 
co•. cuja loliaçio apresenta forte ângulo de mergulho. Córrego Maria Comprida. Folha SE.24·Y·C. 

8-Complexo Pocrana. Detalhe dos dobramentos do tipo similar evidenciado no• Analuet bandado• metatexfticos 
da loto anterior. Córrego Maria Comprida. Folha SE.24·Y·C. 
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ESTAMPA 1.11 
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A - Complexo Pocrane . Bandamento revelado pela alternânc•a de tenos maftcos f' fnlstr.os os qua•s se encontram 
dobradososoclrnalmente com fotraçao ptano-a>~al venrcal Corrego Marra Comprrda proxrmo ilan11ga mrna de ouro de 

Cuoetc Velho Folha SE 24 -Y·C 

a- Complexo Pocrdne. Gnatsses metateXftiCOS com '"tercalaçoos de bandos feiSICdS o mnltCUS nas quats se observa 
o ocorrolncril etc mocrortobramentos rcfacoonados a uma fase de deformaçao supcronoposta COrrcgo da Serra. ao norte 

de Alvarenga . Folha SE.24 Y·C 



A - Gnaoue Poedade. Gnaosses bandados. com bandas félsicas e máflcas de espessura variável. Observa·se à dorena 
do maneio encrave tectõnoco de rocha me1afgnea básica. Pedreira no sopé do morro lbnuouna. Folha SE.24·Y·A 

B - Gnaosse Piedade. Bovdins de rocha anlibolftica gerados pelos mesmos esforços responsbveos oelo desenvolvi· 
mento das dobras onlrafollais existentes nesta unidade. Pedreira na rodovia BA· 116. a 39.8 km a norte de Governador 

Valadares. Folha SE.24·Y·A. 

ESTAMPA 1.111 
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A - Gneisse Piedede. Aspecto do tipo de mesoestrutura que se encontra nessa unidade dobres mtralol lais cent•mé· 
I ricas q11e do desenhadas por leitos claros, escuros e acinzentados de rocha metaltxltlca. Pedreira na rodovia BR-116 

a 39,8 km a none de Governador Valadares. Folha SE.24·Y-A. 

B - Complexo Paralba do Sul. Gnaisses metatexl ticos de composiçAo kinzlgltica. evldenc•ando lolíaçAo plano-axia l e 
dobramentos com espessamento a picai . Fazenda Juazeiro a oeate de Jacutinga. Folha SE.24 -Y-C. 



"- - Complexo Para oba do Sul. Porfol de um dobramento em gnaosses bandados de composoç~o konzogotoct, metatexi 
tocos. com desenvolvomento de fohaçâo plano-axoal e espessamento dos dpocos F>edroora em Sao Gabroel da F'alha 

Folha SE 24 V-C 

B - Complexo Montanha Formas estiradas e dobradas dos megacrostaos de feldspa to dos iJugcn granotoodcs gnaos· 
ses. Rodovia ES·OBO a 11 km de Ebeneso Folha SE 24 Y·C 

ESTAMPA I V 
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A - Complexo Montanha. Augen granitóide gnaisse mostrando marcante lollaçáo em dobras angulares. CUJOS mega
crlstaos ev•denc•am forte estiramento- Rodovra BR-4 18, 10 km a leste de Carlos Chagas. Folha SE-24 v .c 

8 - Complexo Medrna. Afloramento de m 1gmatito esticto lir•co. O pa lcossoma é um gn:Hssc homogcneo. ac•nLentt~do 
c de granulaçao f• na. A parte neossoma1ica é dada por bolsocs com agregados de cord•Ortla c granada. Corre ele estra 

da entre ltaobrm e Almenara. a 77 km do 1revo de Alm cnara. Folha SE 24 V A 



A - Complexo Medtna. Aspecto 1extural ca racten SI ICO dos granitos porllró•des, exemplificado pe la forma o ~amanho 
dos megacrisl ais de feldspalo. A 1 km de Medrna, na rodovia para Comcrcrnho. Folha SE 24-V-A 

B - Complexo Medina. Gran•to 
porf•rótde ex•b•ndo encrave xcno 
li11co tus itorme oc b10 i il3 ·9n<HS · 
se. A 2.5 km de General Dul ro na r o · 
dov•a para Comercrn h o. folha 

SE 24 V A. 
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A - Comolexo Medo na Granilo porforóide cor1ando e envolvendo porçócs de granrlo equrgranular Na patlc supcroor 
da tolo nola·se conlalo no lido com granilo porlirórde de granulação maos lona La1cdo.! margem da rodovra General 

Oulra-Sanla Cruz de Salinas. a aproxrmadamcnlc 5 km da promeora Folha SE.24 V A 

B - Sulle lnlrusova Galo leoa Encraves mocrogranulares 1iprcos desta unodadc. com a presença de filmes de brotrla na 
zona do contato com os tona lo los da encaixanle. assim como ovldlmclas de leldspauzoçóo no seu orlleroor. Rodovoa 

Barra do Culeté-Aivarenga a 1.7 km da prlmoora Folha SE 24 Y C. 



A - Su•te lntrus•va Gahle•a Megaencrave m•crogranular 1acen1e em pluton11os de composu;ao granod•OttltCO tonalt 
l •ca, em CUJO mlcrtot c pcrtforuJ assomam encraves microgranulares menores, Pcc1rotra nascercantas de Ba• r a do Cut 

eté Folha SE 24-Y-C 

B - Grupo Macaubas lnd1viso !reg1áo de l tambacun-Potcl Alloram ontodc •1stos m1gma!11ados c•1bmdo cJobras de 
sarm6nlcas. Nesse local. os mobili~ados são predominantemente quomo·fcldsp~!lcos la1cdo s1tuado a 2.4 km il 

oeste de ltambacun Folha SE.24·Y A. 

ESTAMPA 1.1X 
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ESTAMPA I ,• 

166 GEOLOGIA 

A - Grupo M acaubas lno,v•so ucq,aoae llambacut -POIP Oot.Hdmuruo IJ.''''I.Jtlo • r .. ~~u~" rn.t1/.'Jdos C. o•• 
CSH..ld~J que ftgd Novo Crutc•ro a Mdid(dCheld d 11 9 ~m d.J l)f "(' '·• \.IILHJI 'o h a sr ' ~ v c. 

a Grupo M i.lCOUbdS IndiVISO lregtao deltaglmlttml Acam.mwmo tf III(Uiitt fi'VI' olHO IH''·• nh tr tLI\-JO tlt t! l(t~ mel..! 
JJOltCtCOs com nodulos dr "''lhmanna e mcldpsanu tu.:os Nos prtmeuo~ soo cvttJNHt.l;, lol!..tçocs po.~no ll)l;tU s C<lut~uu 

Aliança a sudoesh1 de H11q,m r,m Folh.t SE 14 V ij 



A- Grupo Macaubas ~Formaçao Salonas). Bio1na quaruo·K~Sios rnogmamados pela InJeção de mobdozados quan 
zo·leldspalocos. nas proximodades de corpos granflocos da Suí1e lnlrusova l ltnga. Rio lllnguinha. na rodovialllnga-Co· 

mcrcinho. Folha SE.24-V-A. 

B - Grupo Macaubas 1toomaçáu Carbonita). Aspeclo do desenvolvornonlo de oslfuluras mulllon on1re rocha carbonu 
loca acinzenlada que exibe clivagem. shuada abaoxo. e sequência dobrada que incluo lei1os pelilicos. acima Pedreua 

siiUada nas proximidades da cidade de Pou!. Folha SE.24·V·C. 

ESTAMPA l.XI 
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ESTAMPA 1 XII 
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A- Gna1JS8 Piedade. Folom•crografia da amostra 11321139 1 (qna1sse bandado. LP X 2.51 Le111icula de quamo não 
pohgranular que realça o bandamenlo dos gnaisses dessa unidade. Sugere evon1o de blastom•lonlllzaçao Folha 

SE.24-Y-A. 

B - Complexo Paraíba do Sul Fo1omicrograf1~ da amos1ra 162/ 126 (m1s1ura de leuco e melanossomas, LP X 2.5). Ob
serva-se uma faixa de cordterita meis ou menos paralela à fohaçéo em con1a1o di rolo e parecendo amoldar-se ao grão 
arredondado de granada. Transversalmenle à faixa de cordlerha, observa-se alleroçilo paro pintla (produto isotró· 

pico) . Folha SE.24·V·B. 



A - Complexo Paralba do Sul . Fotomicrografia da amostra 1621135 l paleossoma gnáisslco. LP X 2.5). Dentro outras 
feições, descacam·se as fnclusões de síllimanita que se si tuam preferencialmente no cen1ro e deixam livre uma borda 
no cristal de cordierita. Feição que sugere a ocorrência da seguinte reação : sillimanita 1 quarlzo 1 biotita - cordierila 

I K-leldspato t H20 . Folha SE.24-V- 8. 

8 - Complexo Paralba do Sul. Fotomlcrogralia da amostra 162rl351pateossoma gnálsslco, LP X 2,5) . A "massa" es
cura que ocupa quase todo o campo da fotomicrografia exibindo inclusões de quanzo e silllmanita é parte de um 

grande cristal de granada que se encontra corroldo por cordierita lntercrescida com quarrzo. Folha SE.24-V-B. 

ESTAMPA l.XIII 
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ESTAMPA l.XIV 
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A- Compluo Parefba do Sul. Fotomicrografia da amostra 1621132.A lpaleossoma de roçha calconillçatada, LP X 10). 
Neua lotomicrogrelia vê·se numa das extremidades do cristal de clinoplrodnlo (que 6 o mineral mostrado parcial· 
mente na fotomicrografia e que exibe cores de interferência amarela a vermelht) sua corros6o por massa de onopl ro-

xênio. Folha SE.24-V-B. 

B-Complexo Peraiba do Sul. Fotomicrogralia da amostra 110412Bipaleossome de rocha eelcos~llicatada, LP X 10). 
Aqui vt-segronada envolvendo grãos corroídos de clinopiroxênio (mineral que exibe cor de Interferência amarelada), 
ao mesmo tempo que invade os contatos dos grãos adjacentes. Nessa mesma IAmina e granada pode mostrar relações 

de equillbrlo com o clinopirodnlo. Folha SE.24· Y-A. 



A- Comple•o Medina. Fotomicrografia da amostra 1 132/ 169 (granito eqüigranular com biotita. LP X 2.51. Tipo de gra· 
nito do Comple•o Medina que mostra como particularidade significativa a forma arredondada dos cristais de quartzo 
fquamó dessa forma parece caracterizar corpos posicionados em nível rel ativamente superflciall. Também se ob· 

serva sericitização do K·feldspato. Folha SE.24·V·A. 

B-Comple•o Medina. Fotomicrografia da amostra 1026112.A (granito porfir6ide, LP X 2,5). Observa·se megacristal 
de microclina que engloba diversos cristais subédricos de plagioch!sio, quartzo e opacos. Os cristais de plagioclaslo 

orientam·se paralelamente a uma das faces da microclina (face não mostrada). Folha SE.24.V·A . 

ESTAMPA l.XV 
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ESTAMPA LXVI 
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A - Sune lnlrusrva Gahléra. Fo1omrcrografia da amos1ra 1076' 1037 (hornblenda-brolrla lonahto, LP X 2,5). E•emplo da 
reabsorç•o de um an1lgo CfiSia l de plagroclâSIO que mostra estrutura zonar Item se a rmpressao de que se I rala de 

estrutura zona r euédrica) por uma outra geraçao de plagroclllsio. Folha SE 24-Y·A. 

B - Suhe IntruSiva Guaratonga. Fotomicrografia da amostra 1621167 (biol l ta monzograni1o, LP X 2,5). No centro da 
folomrcrog ralla tem -se o envolvimento parcial e concomitante corrosão de plagiocláslo tabular e geminado albna por 

K· feldspato. Ambos os minerais parecem te r-se cristalizado num regime magmélico. Folha SE.24.V·B 
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RESUMO 

A Folha SE.24 Rio Doce, posicionada entre as coordenadas de 16° e 
20°5 e 36° e 42°WGr., abrange uma superfície de 119.280 km', envol
vendo partes do sul do Estado da Bahia, do norte do Espírito Santo e 
do leste de Minas Gerais. Com base na interpretação dos variados 
padrões de textura oferecidos pela imagem de radar e em trabalhos 
de campo foram elaborados os mapas geomorfológico e de avalia
ção do relevo. O presente relatório apresenta e discute as soluções 
encontradas para o mapeamento sistemático na escala 1 :1.000.000. 
As etapas de trabalho referidas e o apoio do acervo bibliográfico dis
ponível permitiram a identificação e análise das feições morfológicas 
segundo uma taxonomia que hierarquiza os fatos geomorfológicos 
em quatro domínios morfoestruturais, os quais englobam nove re
giões geomorfológicas, que, por sua vez, agrupam dezenove unida
des geomorfológicas. Reconstitui-se a evolução do relevo a partir de 
eventos pré-cretáceos até o Holoceno, concluindo pela importância 

das influências tectônicas, litológicas, paleoclimáticas e glacioeustá
ticas na origem e caracterização das feições morfológicas atuais. Os 
resultados obtidos através dos estudos de origem e caracterização 
atual do modelado, associados às informações oferecidas pelos 
demais estudos temáticos contidos neste volume, ofereceram os 
dados de morfodinâmica, possibilitando o estabelecimento de três 
graus de intensidade dos processos- Instável, Transição e Está
vel-, os quais constituem classes de manejo ambiental. É de
monstrada a importância desempenhada pelo tipo de relevo na 
orientação das variações dos regimes hídricos, nos tipos de escoa
mento e na suscetibilidade erosiva da área. O relatório finalmente 
aborda problemas relacionados a inundações, aos sítios urbanos e 
à remobilização eólica, chamando a atenção para a importância do 
emprego de técnicas conservacionistas mediante estudos no âm
bito de planos diretores de ordenamento regional. 
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ABSTRACT 

The Sheet SE.24 Rio Doce is positioned between the parallels 16° 
and 20°S, and the meridians 36° and 42°WGr., encompassing an 
area of 119,280 square kilometers referred to the southeastern re
gion ofthe State of Bahia, the northern region ofthe State of Espíri
to Santo and the eastern portion of the State of Minas Gerais. The 
annexed geomorphological and relief's evaluation maps were 
elaborated on basis on the interpretation ofthe varied texture pat
terns of radar imageries, supported by field researches and bib
liographical analysis. The report presents and discusses the solu
tions that were found for the systematic geomorphological map
ping at the 1:1,000,000 scale. lt identifies and hierarchizes the 
geomorphological features according to a taxonomy that made 
possible the definition of four morphostructural domains, which 
comprise nine geomorphological regions and include 19 geomor
phological units. The relief's evolution of the area is rebuilt since 
the pre-cretaceous events up to the Holocene Epoch. lt is concluded 
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by the major role performed by tectonic forces, lithologic interfer
ences, and paleoclimatic and glacio-eustatic influences in the ori
gin and delineation of the morphological features. The results that 
were actiieved with the geomorphogenesis and the characteriza
tion of the present-day landforms, associated to additional in
formation offered by the other thematic studies contained in this 
volume, made possible the evaluation of morphodynamic data. 
So, three degrees of intensity of the erosional processes were 
established -lnstable, Transition and Stable. These degrees of in
tensity of the morphogenetic processes represent classes of en
vironmental handling. The report demonstrates the importance 
given by the major types of relief to the variations of the hydric re
gimes, as well as to the drainage patterns and consequently to the 
area's erosive susceptibility. Some problems related to urban nu
dei are finally pointed out, warning about the urgency of detailed 
studies for regional planning. 



2.1 -INTRODUÇÃO 

Os dados apresentados neste relatório têm por objetivo comple
mentar os mapas geomorfológico e de avaliação do relevo em 
anexo, referentes à área da Folha SE.24 Rio Doce. A área contida 
nesta Folha está compreendida entre os paralelos de 16° e 20°S e 
os meridianos de 36° e 42°WGr., abrangendo 119.280 km 2

, inte
grando politicamente partes dos Estados da Bahia, do Espírito 
Santo e de Minas Gerais. 

Trata-se de ·uma área potencialmente favorável ao desenvol
vimento de atividades econômicas, principalmente onde as 
perspectivas de recursos naturais são excelentes para a explora
ção do solo, da vegetação, dos minerais e dos recursos hídricos. 
Essas características favorecem a fixação do homem e o desen
volvimento econômico e social regional, apoiado numa rede de 
comunicação eficiente representada por rodovias federais pavi
mentadas, que cortam a área no sentido N-S, a exemplo das BR-
1 01 e BR-116, e no sentido E-0, como a BR-418. Outras rodovias 
promovem ligações estaduais, como a BA-287 que liga Prado à 
BR-101; a MG-2 que tem o seu percurso ao longo do rio Jequiti
nhonha; as ES-34, ES-12 e várias outras estradas que servem ao 
Estado do Espírito Santo, ligando cidades principais tais como 
Montenópolis, Colatina e Linhares. Um trecho da Estrada de Fer
ro Vitória-Minas atravessa o sul-sudoeste da Folha, estenden
do-se de Fundão(ES), passando por Colatina(ES), Baixo Guan
du(ES). Resplendor(MG). Conselheiro Pena(MG) e Governador 
Valadares(MG), dirigindo-se para Belo Horizonte(MG). 

A rede de drenagem centraliza parte das bacias hidrográficas 
dos rios Jequitinhonha, ltanhém, Mucuri, ltaúnas, São Mateus 
e Doce, orientados, grosso modo, de oeste para leste; bacias in
dependentes menores organizam-se próximo ao litoral, desta
cando-se as dos rios Buranhém, do Frade, Jucuruçu, Peruípe e 
Ribeirão São José. 

A conformação variada do conjunto das formas de relevo 
inerentes à Folha SE.24 Rio Doce possibilitou a divisão em 4 do
mínios morfoestruturais que refletem importantes eventos e 
mantêm relação com as condicionantes litológicas e fatores 
paleoclimáticos. A província Mantiqueira constitui o embasa
mento geológico da Folha, através da presença das subprovín
cias médio rio Doce e Araçuaí. Destas subprovíncias, os Comple
xos Juiz de Fora e Pocrane e o Complexo Caraíba-Paramirim 
constituem as rochas mais antigas encontradas na área mapeada. 

Os eventos relativos aos Ciclos Transamazônico e Brasiliano 
desempenharam funções importantes, quer originando movi
mentos de tectônica com pressionai em sedimentos do Protero
zóico Inferior que vieram compor o Complexo Paraíba do Sul, 
quer favorecendo a colocação de sil/s, pós e tarditectõnicos, que 
compõem as diversas intrusões observadas na Folha, quer origi
nando grandes desníveis estruturais. Estes eventos geotectôni
cos combinados às modificações climáticas condicionaram a 
ação de variados tipos de processos morfogenéticos que origi
nam formas distintas. Têm-se assim áreas em que a presença de 
espesso manto de alteração, originando formas convexizadas 
de dissecação homogênea, serve como indícios da existência de 
épocas onde o clima mais úmido, favorecido pelas múltiplas li
nhas de fraqueza estruturais, possibilitou uma alteração pro
funda da rocha. Em outras áreas, a ocorrência de pontões com 
freqüente exposição do núcleo rochoso combinados com níveis 
mais baixos apresentando cascalheiras testemunha épocas de 
climas mais secos onde a dinâmica se processava através de um 
escoamento torrencial, removendo o manto de alteração do seu 
local original para outro de posicionamento topográfico inferior. 

Em épocas mais recentes as modificações climáticas possi
bilitaram a deposição de sedimentos detrítico-lateríticos de 
idade terciária em posições diferenciadas, sendo melhor identi
ficadas no vale do rio Jequitinhonha, havendo sido mapeadas 
como TOd. Assumem, aí, formas de chapadas, localmente apre
sentando movimentos de báscula, sendo freqüente a ocorrência 
de lagoas. Nas proximidades do litoral ocorrem os depósitos pli
ocênicos da Formação Barreiras que apresentam características 
de deposição horizontal a semi-horizontal, tomando forma de ta
buleiro com inclinação geral oeste-leste, sendo porém identifi
cados pequenos deslocamentos de direções variadas. Estes se
dimentos entram em contato, a leste, com as formações mais re
centes do Holoceno, onde a dinâmica costeira, associada aos 

movimentos glacioeustáticos, atuou de forma marcante, origi
nando formas distintas como sejam flechas litorâneas, falésias, 
terraços marinhos e fluviais. 

Os principais tipos de solos existentes na área são os Podzóli
cos e Latossolos seguidos de pequenas manchas de Cambis
solos. Nas áreas litorâneas predominam solos do tipo Podzol, 
Areias Ouartzosas marinhas e depósitos de mangues, enquanto 
que nas planícies fluviais predominam os solos aluviais. 

São ainda encontrados afloramentos rochosos e solos Litóli
cos em áreas localizadas. A cobertura vegetal acusa nas áreas li
torâneas influências fluviomarinhas e marinhas através das For
mações Pioneiras. Faixas de Floresta Ombrófila Densa e Aberta 
dispõem-se a partir da orla marítima em direção ao interior 
quando domina a Floresta Estacionai Decidual e Semídecidual. 
Manchas de Savana (Cerrado) e Estepe (Caatinga) são encontra
das em áreas localizadas assim como Áreas de Tensão Ecológica 
e Floresta Submontana. Ressalta-se, contudo, o avançado está
gio de degradação a que são submetidas essas formações vege
tais, degenerando para uma vegetação secundária ou sendo 
substituídas por pastagens e áreas de cultivo. 

As informações sobre a geologia, vegetação, solos e clima 
foram obtidas dos outros capítulos que compõem este volume, 
procurando-se manter a terminologia temática utilizada pelo 
Projeto RADAMBRASIL. 

Os padrões de drenagem são descritos conforme a classifica
ção proposta por Howard (1967). 

2.2- METODOLOGIA 

2.2.1 -Introdução 

O mapa geomorfológico anexo é resultante de uma evolução 
metodológica e cartográfica que fixa avanços fundamentados 
em dois pontos: melhoria no nível da interpretação e a reorgani
zação das informações atravé.s de urpa expressão gráfica que 
procura traduzir toda a visão global e riqueza de detalhes forne
cidas pela imagem de radar e por informes conseguidos na bibli
ografia e/ou no campo. 

De modo amplo, pode-se afirmar que os primeiros mapas, 
publicados em 1973, continham já os elementos essenciais do 
mapeamento. O aprimoramento da qualidade técnica se deu no 
âmbito de qualificação e quantificação dos processos geomor
fológicos e no aumento do poder de observação e controle da 
extrapolação das formas, materiais e processos morfogenéticos 
a serem representados. 

2.2.2- Material utilizado 

O material básico da pesquisa geomorfológica são os mosaicos 
semicontrolados de imagens de radar, abrangendo 1° de latitude 
e 1° 30' de longitude na escala 1:250.000, com área de aproxima
damente 18.000 km 2

. 

O mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas de 
imagens de radar. Cada faixa cobre aproximadamente 37 km de 
largura e o recobrimento em estereoscopia alcança até 25%. A 
estereoscopia é um recurso a mais do levantamento radargra
métrico, sendo utilizada sistematicamente para que não sejam 
perdidos detalhes significativos. A vantagem do mosaico é a vi
são de conjunto que se pode obter de uma área muito extensa. 
Os grandes conjuntos estruturais são nitidamente perceptíveis e 
formas de relevo de grande extensão são acompanhadas sem 
dificuldades. A drenagem pode ser acompanhada de modo pre
ciso e seus padrões são claramente discerníveis. Linhas de rup
tura podem ser traçadas, até mesmo aquelas que separam os ti
pos de leito de um rio. São estes elementos que permitem divi
dir, com nitidez, o relevo em partes conservadas, geralmente 
restos de superfícies de erosão antigas ou relevos estruturais, e 
relevos dissecados. O contraste entre estes dois tipos é claro 
quando ambos estão presentes na mesma Folha. 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem 
de radar pode oferecer contribuições efetivas. Sob vegetação 
dispersa pode-se discernir a orientação de dunas ou restingas. A 
rede de drenagem e interflúvios podem configurar fácies de dis
secação onde interferências sobre a morfogênese são tecnica
mente controladas. Fácies de dissecação iguais são discerníveis 
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em diferentes posições altimétricas. A homogeneidade do ima
geamento permite a compartimentação do relevo. Uma explora
ção adequada dos tons permite um aumento de clareza nas fá
cies de dissecação ou nas áreas de relevos conservados. 

Alguns recursos complementares podem auxiliar a correla
ção imagem-terreno, dando referências significativas. Dentre 
estes recursos destacam-se as cartas topográficas. Elas são 
úteis essencialmente para medições, quantificação de estudos 
de compartimentação do relevo e definição das fácies de disse
cação. Por outro lado, ocorre a possibilidade de se acrescen
tarem outros tipos de informes condicionados pelo acesso ao 
campo que a rede rodoviária oferece, pela integração com os da
dos fornecidos por imagens obtidas por satélites, pelo acúmulo 
de pesquisas geomorfológicas publicadas e pelas variadas co
berturas de aerolevantamentos convencionais em diferentes es
calas. 

2.2.3- Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um 
quadro geral da Geomorfologia do Brasil. 

Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um número 
crescente de usuários é outro dos objetivos do mapeamento. 

Um princípio fundamental em qualquer mapeamento está na 
definição do que deve ser ou não mapeado. O processo de redu
ção da escala 1:250.000, na qual é feita a interpretação, para 
1:1.000.000, em que é feita a publicação, por si mesmo delimita a 
representação do fato a ser mapeado (todavia, sempre há o re
curso de transformar um fato de pequena expressão geográfica 
em um símbolo). Isto permite um controle sobre o nível de deta
lhamento na coleta de informações em trabalhos de campo. 

Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um 
compromisso com o tempo. Os produtos finais do Projeto RA
DAMBRASIL são realizados em tempo curto, para que medidas 
governamentais não sejam tomadas sem apoio de instrumentos 
de base. A velocidade de produção é, pois, um elemento funda
mental, mas não pode ser traduzido pela diminuição da quali
dade. A solicitação de um trabalho técnico de qualidade e a exi
gência referida puderam ser solucionadas por metodologia 
eficaz. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os 
princípios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma 
operacional e por uma sistematização de mapeamento, todos 
suficientemente abertos, o mapa geomorfológico adquire a 
característica de reconhecimento adequado à escala e apresenta 
uma linguagem cartográfica aberta para a qual convergem infor
mes científicos e pragmáticos. 

2.2.4- Etapas de trabalho 

A experiência adquirida durante o mapeamento já realizado in
dica a viabilidade de se mapear com homogeneidade de quali
dade, utilizando-se uma pequena equipe técnica, na qual esteja 
assegurada uma permanente troca de informações e com con
sultoria técnica regional. Esta equipe se apóia também num re
ferencial de padrões de imagem de radar e em um manual de 
serviço, ambos organizados sistematicamente e sempre enri
quecidos pela experiência acumulada. 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etapas 
de trabalho são o modo decorrente para satisfazer aqueles prin
cípios. 

Na seqüência operacional a primeira fase consiste no levan
tamento do material bibliográfico e de toda a cartografia de 
apoio. Da bibliografia são selecionadas várias hipóteses de tra
balho no plano interpretativo. Uma exploração inicial sobre o 
mosaico a 1:1.000.000 permite obter uma visão global da área. 
As correlações temáticas são sempre realizadas permitindo que 
as relações mais diretas sejam explicadas ou transformadas em 
hipóteses de trabalho. 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar fei
ta Folha a Folha na escala 1:250.000. Ela inclui o mapeamento da 
drenagem e dos tipos de modelado. 

A fase de interpretação preliminar comporta uma seqüência 
de estudos que começa com a análise descritiva da drenagem, 

178/GEOMORFOLOGIA 

incluindo estudo ~ndividual dos cursos de água, das sub-bacias e 
bacias hidrográficas. Em seguida são delimitados os modelados 
de aplanamentos, de dissolução, de acumulação e os de disseca
ção, bem como são assinalados os símbolos. Delimitados os ti
pos de modelados, todas as informações obtidas se orientam na 
direção de agrupar aqueles que tenham uma evolução geomor
fológica comum, traçando-se, desse modo, as linhas prelimi
nares das unidades geomorfológicas. Estas são agrupadas em 
regiões geomorfológicas e domínios morfoestruturais, ainda 
com delimitações provisórias. 

Terminada a fase de interpretação preliminar e integradas to
das as Folhas, iniciam-se as operações de campo. Elas são feitas 
com sobrevôos a baixa altura e com percursos sobre o terreno. 
Essas operações destinam-se a sanar dúvidas havidas na inter
pretação preliminar. Porém, mais que isso, as operações de 
campo permitem o controle imagem-terreno, a descrição do 
relevo, a coleta de amostras de material das formações superfi
ciais, a tomada de fotografias e, principalmente, a busca de mais 
elementos para conferir as hipóteses de trabalhos anterior
mente levantadas. As características das unidades geomorfoló
gicas e seu agrupamento em regiões e domínios são também 
conferidos nos trabalhos de campo, ainda que sua delimitação 
seja mais fiel com a visão de conjunto dada pela imagem dera
dar. Todos os informes colhidos nas operações de campo são in
corporados ao mapeamento na etapa denominada reinterpre
tação. 

O preparo final do relatório é a última etapa dos trabalhos 
executados na escala'1 :250.000 e apresentados em Folha 
1:1.000.000. Esta posição nas etapas de trabalho justifica-se na 
medida em que o relatório contém, em primeiro lugar, a descri
ção, classificação e explicação dos fatos mapeados. Além disto, 
o relatório reúne um grande número de informações que não 
são mapeáveis e outras apenas representadas por símbolos. 

Os relatórios de Geomorfologia contêm, além de partes aces
sórias convencionais, partes comuns a todas as Folhas, a saber: 
-Metodologia; 
-Características Geomorfológicas; 
- Geomorfogênese; e 
-Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. 

O texto sobre Metodologia é transcrito em cada volume no 
sentido de se conseguir uma estrutura íntegra e porque a meto
dologia e a expressão gráfica podem ter modificações e aperfei
çoamentos. 

Eventualmente podem ser inseridas, em uma segunda parte, 
apreciações sobre a natureza e evolução dos conhecimentos an
teriores ao levantado pelo Projeto RADAMBRASIL. A introdução 
de uma seção especial sobre a natureza dos trabalhos anteriores 
é função de sua quantidade e qualidade. Registros bibliográficos 
são, contudo, abundantes nas outras part~s do relatório, de 
modo que a bibliografia pode ser tomada como um referencial 
abrangente. 

A parte seguinte do relatório tem o título Características Geo
morfológicas e corresponde à descrição das unidades em que foi 
dividido o mapeamento. O princípio de agrupamentos sucessi
vos de subconjuntos constituídos de tipos de modelados per
mite a identificação de unidades geomorfológicas e grupamen
tos dessas regiões que, por sua vez, constituem os domínios. Es
tes conjuntos se agrupam segundo uma taxonomia baseada em 
ordens de grandeza espacial e temporal. Operacionalmente o 
mapeamento foi trabalhado com os subconjuntos de menor or
dem de grandeza, mas a forma de apresentação gráfica e a des
crição e explicação no relatório são feitas a partir dos grandes 
domínios morfoestruturais. As ordens de grandeza que foram 
adotadas na taxonomia são diferenciadas entre si de acordo com 
a prevalência da causalidade e predominância de formas de rele
vo. Não guardam, contudo, diferenças em termos de áreas para 
resguardar as especialidades de cada Folha mapeada. Os domí
nios morfoestruturais constituem a maior divisão taxonômica 
adotada. Esse táxon organiza a causa de fatos geomorfológicos 
derivados de aspectos amplos da geologia com os elementos 
geotectônicos, os grandes arranjos estruturais e eventualmente 
a predominância de uma litologia conspícua. Esses fatores 
geram arranjos regionais de relevos com formas variadas, mas 
que guardam relações de causa entre si. Podem ser, por exem-



pio, restos de cadeias dobradas, grandes maciços de rochas cris
talinas, bacias sedimentares ou conjuntos de formas de acu
mulação recente. Esses grandes conjuntos de formas de relevo 
podem conter subdivisões que representam o segundo táxon, 
designadas como regiões geomorfológicas. Elas se caracteri
zam por uma compartimentação reconhecida regionalmente e 
apresentam não mais um controle causal relacionado às condi
ções geológicas, mas, essencialmente, estão ligadas a fatores 
climáticos atuais ou passados. A tectônica que lhes é relacio
nada é a epirogênese em relação às áreas próximas e a tectônica 
regional recente (e não mais estruturas e litologias herdadas), as 
quais lhes conferem características comuns e aspecto geral se
melhante. O clima é um fator interveniente ou integrante do con
ceito; alguns aspectos fitoecológicos e pedológicos, portanto, 
são também significativos regionalmente. 

O terceiro táxon se refere às unidades geomorfológicas. Es
tas são definidas como um arranjo de formas de relevo fisiono
micamente semelhantes em seus tipos de modelados; a simili
tude resulta de uma determinada geomorfogênese, inserida em 
um processo sincrônico mais amplo. A geomorfogênese e a si
militude de formas são explicadas por fatores paleoclimáticos e/ 
ou por outros relacionados à natureza dos domínios. 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, 
processos originários e formações superficiais diferenciadas de 
outras. O comportamento da drenagem, seus padrões e ano
malias são tomados como referencial na medida em que re
velam as relações entre os ambientes climáticos atuais ou pas
sados e as condicionantes litológicas ou tectônicas. 

A convergência de muitos indicadores, coerentes entre si, é o 
instrumento adequado para a separação das unidades geomor
fológicas, desde que apenas um único indicador, em geral, é in
suficiente para definir uma evolução geomorfológica complexa. 
Estas unidades não têm dimensão prefixada, mas se procura evi
tar a microcompartimentação, já dificultada pelo próprio prin
cípio taxonômico adotado desde que a divisão de uma unida
de geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza menor. 

Uma unidade geomorfológica pode ser tomada como base 
de uma divisão fisiográfica quando considerada a interação dos 
elementos constituintes de sua paisagem, como solo, clima e ve
getação. 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as uni
dades geomorfológicas assumem também uma conotação de 
compartimentação do relevo regional. Essa conotação não é in
congruente com a definição adotada, pois apenas se atribui às 
unidades geomorfológicas uma nova função, já que a divisão de 
relevo brasileiro é ainda um problema aguardando soluções em 
diferentes níveis. O Projeto RADAMBRASIL oferece, pela visão 
de conjunto dada pela imagem de radar e pela análise geomorfo
genética que faz, uma divisão de relevo baseada em um instru
mento de interpretação e uma conceituação que vem evoluindo 
no sentido técnico em todos os mapeamentos. 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre di
ficuldades na medida em que, em princípio, é aconselhável uma 
ligação com a toponímia regional, nem sempre rica ou expres
siva. O problema da denominação é sensível, independente
mente do nível taxonômico de que trata a divisão do relevo. Em 
decorrência, procurou-se adotar uma ordem de precedência dos 
termos a serem utilizados na denominação das unidades geo
morfológicas. Em geral, o termo inicial obedece à toponímia re
gional como planalto, planície, chapada, serra, entre outros. 
Quando essa toponímia não existe, a referência é feita pela car
tografia ou pelos estudos regionais realizados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE ou outros 
de relevância. A qualificação deste termo inicial da toponímia 
procura ser a mais técnica possível, com conotações preferente
mente genéticas, tais como estrutural, aplanado, dissecado e 
káq;tico. O terceiro elemento da denominação refere-se à topo
gr_áfia de fatos morfológicos significantes, preferentemente re
lacionados aos interflúvios e secundariamente relacionados a 
rios, bacias hidrográficas ou partes delas. Pode-se ainda usar re
ferências a pontos cardeais ou colaterais ou ainda posições rela
tivas de uma unidade em relação a outras. 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente geo
morfológico e mais detalhado, pois trata da Geomorfogênese. O 

assunto pode ser abordado tanto do presente para o passado 
como ao contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de 
campo, das análises geomorfológicas dos mosaicos e das infor
mações bibliográficas. A Geomorfogênese inclui também um 
ordenamento racional das várias etapas da evolução do relevo, a 
natureza das formações superficiais, as constatações morfocli
máticas e suas conseqüências na organização do relevo. As uni
dades geomorfológicas podem ser tomadas na evolução como 
elementos de referência. A linguagem é essencialmente técnica 
e os padrões são científicos. Nesta parte há uma distinção clara 
entre o que foi provado, o que é provável e o que é sugestão. 
Parte das conclusões da Geomorfogênese é resultado de infor
mações colhidas das diferentes fontes utilizadas, mas o princi
pal está representado no mapeamento ou deriva da interpreta
ção dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos mapas geológicos, geornorfológi
cos, pedológicos e de vegetação, do Projeto RADAMBRASIL, 
permite comparações que levam a conclusões paleoclimáticas. 
As formações superficiais são estudadas em perfis significativos 
das unidades geomorfológicas. O levantamento e a amostra
gem são feitos de modo completo, assim como o processa
mento das análises. Na medida em que os estudos das forma
ções superficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à 
cronologia absoluta podem aumentar bastante o nível de conhe
cimento sobre a Quaternário brasileiro, incluindo informações 
sobre as variações dos ambientes morfoclimáticos. 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que serve não ape
nas aos geomorfólogos. Ela é utilizada também como embasa
mento científico da quarta parte essencial do relatório, intitulada 
Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Esta parte estuda, com 
base científica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesqui
sas realizadas. Procura-se indicar aos planejadores e usuários 
quais os problemas existentes na área mapeada e os erros co
metidos no uso do relevo, apontando soluções para seu adequa
do aproveitamento. A variedade de problemas, que está relacio
nada à pesquisa geomorfológica, é muito grande e, na medida 
do diagnóstico feito, toda ela é referida em linguagem técnica 
acessível a um público de especialistas de diferentes formações. 
A experiência tem demonstrado que a metodologia exposta é 
adequada, com a imagem de radar e os trabalhos de campo fun
cionando como elementos adequados para os estudos que vi
sam à apropriação e ao uso do relevo. Baseado nessa metodolo
gia elaborou-se um mapa de avaliação do relevo, cujos princí
pios metodológicos e objetivos acham-se contidos em nota ex
plicativa impressa à margem do referido mapa. Através desses 
poderão decorrer pesquisas mais aprofundadas de áreas equi
problemáticas dirigidas para medidas de controle geomorfoló
gico. Esse controle se exerce, principalmente, em relação à defi
nição de categorias de avaliação do relevo, inferindo-se, através 
de seu grau de estabilidade morfodinâmica, as perspectivas 
para sua utilização. Além disso, são analisados problemas espe
cíficos da área mapeada, tais como: assoreamento de barra
gens, lagos e canais fluviais; traçado, abertura e conservação de 
estradas; interferência na mineração de aluvião e de jazidas de 
enriquecimento supergênico; indicação de locais para instala
ção de hidrelétricas; mudanças e ampliação de sítios urbanos, 
entre outros. 

2.2.5- Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, para
lelamente, por uma série de pesquisas e modificações na com
posição do mapa e na organização de sua legenda. 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se qualificar 
as informações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura 
do mapa mais diretamente associada à legenda e refletir a siste
mática da pesquisa geomorfológica realizada. 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da 
compatibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os re
cursos gráficos disponíveis. Para que esses objetivos fossem re
alizados em um mapa utilizaram-se combinações de cores, le
tras-símbolo e conjuntos alfanuméricos, ornamentos cartográfi
cos e símbolos. Esses recursos foram empregados segundo a o r-
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dem de grandeza e o grau de importância dos fatos mapeados na 
escala ao milionésimo. 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto 
RADAMBRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, 
que foi sendo gradativamente aperfeiçoada por pesquisas e en
saios sucessivos e continuados. 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de vi
sualização imediata. As cores são utilizadas na representação 
dos fatos de primeira, segunda e terceira ordens de grandeza, ou 
seja, os domínios morfoestruturais, as regiões e as unidades 
geomorfológicas. Para cada domínio é utilizada uma cor básica, 
da qual podem ser derivadas outras cores da mesma "gama" 
para representar a decomposição em regiões e estas em unida
des. O objetivo dessa decomposição de cores é a visualização, 
no mapa, de unidades geomorfológicas incluídas na mesma re
gião. Dentro da cor utilizada para uma unidade geomorfológica, 
os fatos de quarta ordem de grandeza- os tipos de modelados 
-podem ser representados por tonalidades da mesma cor, 
sendo que os de dissolução recebem um ornamento além desta 
cor. Os modelados de acumulação, quando não constituem uma 
unidade geomorfológica, são representados por uma cor di
ferenciada das cores básicas, recebendo convenções cartográfi
cas segundo suas gêneses. 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos 
mapeados segundo sua taxonomia reduz a expressão gráfica 
das cores de modo gradual, a ponto de exigir, a partir da quarta 
ordem de grandeza, a utilização de novos recursos gráficos: retí· 
cuias, convenções cartográficas, letras-símbolo e sua variação 
em conjuntos alfanuméricos. Estabelece-se, desse modo, uma 
relação cor e letras-símbolo para aumentar a facilidade de lei
tura na representação dos tipos de modelados. A chave das le
tras-símbolo seguiu um princípio de utilização do menor nú
mero possível de componentes para não dificultar sua memori
zação durante a leitura. O primeiro elemento é uma letra maiús
cula referente aos tipos de modelado de aplanamento, de dis
solução, de acumulação e de dissecação. Representando a 
quinta ordem de grandeza, são usadas letras minúsculas para 
qualificar as características inerentes a esses modelados; para o 
modelado de dissecação guardou-se, por sua significação espe
cial, uma combinação de um conjunto alfanumérico. Isto se jus
tifica pelo valor pragmático e científico desse tipo de relevo na 
medida em que ele traduz a energia da erosão. O conjunto alfa
numérico foi utilizado para representar duas variáveis morfomé
tricas desse tipo de modelado: a densidade e o aprofundamento 
da drenagem. As variáveis morfométricas são tratadas por 
amostragem de áreas mais representativas dentro de uma re
gião, com expressão de continuidade em até mais de uma Folha. 
Os valores obtidos integram uma tabela que permite a identifica
ção de cada combinação das variáveis em um conjunto de re
ferências globais comparativamente aos demais valores obtidos 
na Folha mapeada. 

A sexta ordem de grandeza, dentro do princípio básico de or
ganização taxonômica decrescente, abrange fatos que só po
dem ter, por sua dimensão geográfica, uma representação por 
símbolos lineares ou pontuais. As formações superficiais, pela 
complexidade e dimensões em que são tratadas, figuram como 
símbolos de ocorrência. 

A morfodinâmica é uma parte significativa do mapeamento 
tanto mais que alguns de seus mais importantes fenômenos sig
nificam desequilíbrios criados pela atuação do homem sobre o 
relevo. Alguns desses fatos generalizados, como a erosão dos 
solos, solifluxão, ação de térmitas e outros, são localizados, 
como os deslizamentos em rodovias. A representação por varie
dades de símbolos é uma imposição tanto da escala como do 
próprio fato. Utilizando-se variações nos símbolos pode-se 
acrescentar outros tipos de informes: continuidade têmpora
espacial e ritmo de ocorrência. 

2.2.5.1 -Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda no mapa geomorfológico foi organizada 
para que as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas 
dentro da classificação taxonômica expressa em ordem de gran-
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deza. É esse princípio que organiza as unidades da estrutura da 
legenda. 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios mor
foestruturais organizados em chaves laterais. Há uma ordena
ção na citação destes domínios refletindo uma implicação cro
nológica, em que os fatos devem ser plotados na legenda dos 
mais recentes para os mais antigos. 

A subdivisão dos domínios é feita imediatamente aos seus tí
tulos, pela titulação das regiões e das unidades geomorfológicas 
organizadas segundo seu grau de expressividade geomorfoló
gica. Abaixo dessas titul!lções estão representados os modela
dos de aplanamento, de dissecação, de dissolução e de acu
mulação por barras geométricas contendo a indicação da res
pectiva área mapeada. Essas barras contêm ainda as seguintes 
informações: as cores das unidades geomorfológicas separadas 
em duas cores derivadas para representar os tipos de modela
dos; as associações de letras-símbolo qualificando os tipos e as 
fácies dos modelados de aplanamento, de dissecação, de dis
solução e de acumulação. 

Os modelados de acumulação, dispersos no mapa em di
ferentes unidades geomorfológicas e que não constituem um 
domínio, têm sua área representada em barras, plotadas antes 
da definição das letras-símbolo. A definição dos tipos de mo
delados mapeados na Folha 1:1.000.000 vem em seguida ao 
conjunto de barras. Ela é feita a partir de uma definição padroni
zada das letras-símbolo. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades geomor
fológicas obedecem, na legenda, a um comando único, locali
zado no final das descrições dos modelados. São qualificadas 
em homogênea (quando controladas apenas pela erosão) e di
ferencial (quando há um forte controle estrutural). Elas são defi
nidas pela densidade de drenagem, qualificada em fina, média e 
grosseira (f, m e g). e pelos números de 1 a 3 que qualificam o 
aprofundamento da drenagem. Após as definições dos dois 
componentes da dissecação há um quadro em que todas as 
combinações possíveis destes componentes são agrupadas em 
um conjunto alfanumérico. O quadro permite ao leitor identificar 
as fácies de dissecação homogênea representadas no mapa. As 
fácies de dissecação diferencial são buscadas apenas pelo al
garismo relacionado ao aprofundamento da drenagem. 

Os fatos mapeados na sexta ordem de grandeza são organi
zados na lista de símbolos, tendo também comando único, inde
pendentemente da unidade geomorfológica onde foram ma
peados. 

De acordo com as características da metodologia, a natureza 
sistemática do mapeamento e a oportunidade de publicação em 
cores, o mapa geomorfológico, baseado em informação forne
cida pela imagem de radar complementada pelas pesquisas de 
campo, amplia os conhecimentos geomorfológicos, possibili
tando sua utilização por especialistas em outras áreas afins de 
conhecimentos. Além disto, fornece dados sobre a composição 
do relevo por unidade de manejo ambiental, que constitui o em
basamento teórico-prático no qual devem se apoiar a análise e o 
planejamento regionais. 

2.3- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

2.3.1 - Depósitos Sedimentares 

Englobam áreas distribuídas numa faixa alongada de direção 
aproximadamente norte-sul situada à margem do litoral sul do 
Estado da Bahia e do litoral norte do Estado do Espírito Santo, 
totalizando uma área com cerca de 4.404 km'. Caracterizam-se 
pela ocorrência de sedimentos do Grupo Barreiras e de ambien
tes costeiros, depositados durante o Cenozóico, sobre o emba
samento arqueano. Os depósitos sedimentares, arenosos e ar
gila-arenosos com níveis de cascalhos, são considerados de 
idade terciária, estendendo-se para oeste até o limite com as 
formações cristalinas. Os demais sedimentos arenosos e argilo
sos, acumulados durante várias etapas de evolução quaternária, 
são característicos de ambientes marinhos, fluviomarinhos, la
gunares e eólicos, estendendo-se para oeste até onde as influên
cias desses ambientes se fazem sentir. Estes depósitos estão 
condicionados ao controle tectônico que atingiu, a partir do 



Cretáceo, o embasamento, constituído por uma faixa orogênica 
com sistema rift valleys, possibilitando a evolução do litoral 
brasileiro do tipo "Costa de Arrastamento". 

As diversidades de composição e de estrutura dos referidos 
depósitos, reagindo às influências climáticas pretéritas e atuais, 
imprimiram ao modelado características.distintas a cada grupo, 
propiciando a identificação de duas regiões denominadas Planí
cies Costeiras e Piemontes lnumados. 

2.3.1.1 - Planícies Costeiras 
Compreendem a parte do Domínio dos Depósitos Sedimentares 
distribuída ao longo da costa, englobando os modelados mari
nhos, fluviomarinhos e eólicos que retratam diversas fases de 
evolução geomorfológica no decorrer do Quaternário. Estão re
presentadas pelos Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais, 
que, devido às limitações impostas pela escala do mapeamento, 
foram englobados numa só unidade geomorfológica, cujas 
características serão apresentadas a seguir. 

2.3.1.1.1 - Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais 

Esta unidade ocupa uma área com cerca de 3.410 km2
, distribuí

da de forma irregular e descontínua entre o Oceano Atlântico e 
os Tabuleiros Costeirc1s, englobando faixas de praias e as de
sembocaduras dos rios que para elas se dirigem em demanda do 
litoral. Sua fisionomia deve-se à ação combinada das correntes 
marinhas paralelas à costa, aos aportes fluviais e às ações eóli
cas, variáveis de acordo com as modificações climáticas. Possui 
uma largura variada, constituindo localmente faixas de praias 
muito estreitas, com cerca de 30m ou mais, a depender do fluxo 
e refluxo das marés, chegando parcialmente a romper sua conti
nuidade. Nesses trechos entre o mar e os Tabuleiros Costeiros, 
as costas de abrasão. apresentam-se destacadas por falésias 
atuais, construídas pela ação mecânica das ondas do mar, que 
provocam o seu recuo pelo intenso solapamento de suas bases e 
o conseqüente desmoronamento da parte superior, ocasio
nando o alargamento das referidas faixas de praias. Estas falé
sias ocorrem disseminadas ao longo do litoral, sendo mais re
presentativas no trecho entre as localidades de Prado e Cumuru
xatiba, ambas no Estado da Bahia (Est. 2.1 A). Quando recuadas 
como ocorre em vários setores e principalmente no trecho com
preendido entre a Ponta de Corumbaú (BA) e a localidade de 
Santa Cruz Cabrália (BA), constituem paleofalésias marcando 
antigos posicionamentos das linhas de costa. 

Esta unidade penetra para o interior através dos vales dos 
principais rios, onde alcança extensões mais significativas, lo
calmente assumindo feições de deltas nas áreas da foz do rio 
Doce, com cerca de 20 a 30 km de largura, e da foz do rio Peruípe 
próximo de Caravelas(BA). aproximadamente 15 km de largura. 
Nessas feições deltaicas mapearam-se modelados de acumula
ção marinha (Am). que apresentam em sua grande maioria cor
dões arenosos litorâneos, cujas disposições N-S, SO-NE e NO
SE refletem as mudanças de direção das correntes e posiciona
mentos de antigas linhas de costa. No delta do rio Doce as 
acumulações mais antigas formaram dois níveis de terraços 
marinhos (Atm), situados próximos do contato com os Tabulei
ros Costeiros e a cerca de 10 e 20 km da atual linha de costa, 
constituindo marcas de paleolitorais. 

Segundo Bacoccoli (1971) o delta do rio Doce é o mais impor
tante do litoral brasileiro, excedendo 2.500 km2 de área na sua 
parte subaérea. Apresenta características de delta destrutivo 
dominado por ondas, com predominância de fácies de influência 
marinha, destacando um único canal fluvial sem meandros nem 
distributários e que lança ao mar grande quantidade de mat.erial 
elástico. Devido à perda de velocidade da corrente ao penetrar 
no mar, ela deposita imediatamente o material, principalmente 
o grosseiro, formando uma barra com a extremidade voltada 
para sul e forçando o rio a deslocar constantemente sua foz 
nesta direção; a partir daí começa a ação do mar que remove 
imediatamente o material fino e redeposita o grosseiro ao longo 
da costa, formando cordões litorâneos e restingas. Na parte 
interna do referido delta ocorrem pântanos e lagoas, citando-se 
dentre estas as lagoas Suruaca. Zacarias, Monsarás e Belos Mon
tes, originadas sobre os antigos cordões e paleocanais (Fig. 2.1 ). 

Os cordões arenosos formam feixes de restingas ressaltadas 
por saliências (diques), intercaladas por sulcos paralelos tem
porariamente inundáveis. Eventualmente constituem um único 
cordão arenoso em contato com a praia, prolongando-se por 
meio de flechas litorâneas ou pontuais, projetadas no sentido 
N-S, barrando as desembocaduras dos rios e forçando-os a cor
rerem paralelos à costa como ocorre com o próprio rio Doce e 
com o rio ltaúnas, no Estado do Espírito Santo. O barramento de 
vários cursos fluviais ocasionou o surgimento de uma área de 
acumulação fluviomarinha (Afm), localizada entre os depósitos 
marinhos e os Tabuleiros Costeiros. 

Esta unidade penetra para o interior através dos cursos flu
viais, que formam vales largos, de fundos chatos preenchidos 
por sedimentos com influência das marés (Afm). apresentando 
solos orgânicos escuros invadidos por mangues. 

O retrabalhamento pelo vento das areias de diversas origens 
propicia o desenvolvimento de formas dunares pertencentes a 
pelo menos duas gerações. As dunas mais recentes encontram
se mais próximas da praia e são formadas de material predomi
nantemente grosseiro, enquanto nas mais antigas, situadas 
mais afastadas do mar, predomina material mais fino e modera
damente selecionado. Algumas destas dunas já se encontram 
dissipadas pelo vento; outras são ativas e em constante remo
bilização, ocasionando problemas a algumas comunidades ur
banas. 

Outros componentes importantes do litoral da Folha estu
dada são os recifes, constituídos predominantemente de areni
tos e posicionados paralelamente à costa, funcionando como 
barras de proteção natural ao vigor da erosão marinha. São 
encontrados, próximos ou distantes da costa, desde as imedia
ções da foz do rio Peruípe, em Ponta de Areia(BA), até o norte de 
Santa Cruz Cabrália, no Estado da Bahia {Est. 2.1 B). apresen
tando feições localmente interessantes passíveis de um estudo 
planejado com fins turísticos. 

2.3.1.2- Piemontes lnumados 

Esta região abrange cerca de 20.994 km 2 do Domínio dos Depósi
tos Sedimentares. registrando altitudes que decrescem de oeste 
para leste, com uma variação altimétrica de cerca de 100 m. 
Excede os limites da Folha em estudo, penetrando a norte na 
Folha SD.24 Salvador, onde foi denominada de Baixos Planaltos 
por Nunes, Ramos e Dillinger (1981). e ao sul nas Folhas SF.23/24 
Rio de Janeiro/Vitória. Constitui-se de sedimentos cenozóicos 
do Grupo Barreiras depositados sobre o embasamento muito 
alterado, fato que dificulta muitas vezes a diferenciação dos dois 
materiais. Os sedimentos apresentam espessura variada e dis
posição suborizontal, com mergulho para leste, em direção ao 
Oceano Atlântico, e apresentando inclinações locais para NE e 
SE. Esse condicionamento litológico influencia na natureza do 
modelado, que se caracteriza por feições predominantemente 
conservadas, representadas por interflúvios tabulares, razão da 
identificação de apenas uma unidade geomorfológica denomi
nada de Tabuleiros Costeiros. 

2.3.1.2.1 -Tabuleiros Costeiros 

Esta unidade está posicionada no sentido norte-sul, com largura 
variável entre 20 e 120 km e altitudes em torno de 1 O a pouco 
mais de 100 m, abrangendo área de 20.994 km 2 integrante dos 
Estados da Bahia e do Espírito Santo. De oeste para leste distri
bui-se desde o sopé das elevações cristalinas representadas 
pelas Unidades Chás Pré-Litorâneas, Depressão Marginal, Pata
mares Escalonados do Sul Capixaba e Baixadas Litorâneas até 
as planícies quaternárias, representadas pelos Complexos Del
taicos,Estuarinos e Praiais, em contato localmente estabelecido 
por paleofalésias ou porfalésias atuais (vivas) quando se esten
dem até a atual linha de costa. como ocorre ao norte da cidade do 
Prado {Est. 2.1 A). e ao sul da cidade de Porto Seguro, ambas no 
Estado da Bahia. 

Os Tabuleiros Costeiros coincidem com os sedimentos ceno
zóicos do Grupo Barreiras, constituídos de areias e argilas varie
gadas com eventuais linhas de pedra, dispostos em camadas 
com espessura variada de conformidade com as ondulações do 
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Fig. 2.1 -Delta do rio Doce cuJa progressão ó dada pela onentaçao de cordões arenosos localmente constnumdo terraços e em forma de crescente. desviando o curso das 
correntes. Dcstaca·se a presença de lagoas de barragem e de canars abandonados marcando a passagem de antigos cursos. Folha SE.24·Y·D. 
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substrato rochoso, que ocasionalmente a flora influenciando nas 
formas do modelado. A unidade caracteriza-se pela predomi
nância de feições aplanadas parcialmente conservadas submeti
-das a retoques e remanejamentos sucessivos (Pri). Ocorrem 
também áreas dissecadas constituídas de feições de topos con
vexos e eventualmente aguçados, formando pontões e até cris
tas, relacionadas com áreas de coberturas rasas e com exposi
ções ocasionais do substrato, a exemplo do que ocorre no monte 
Pascoal (586 m), no Estado da Bahia. Essas feições resultam de 
uma dissecação fluvia l em função de diferentes níveis de bases 
dados por numerosos rios. Dentre estes. os rios Doce. Mucuri e 
rio São Mateus seccionam a unidade apresentando um padrão 
de drenagem paralelo e subparalelo relacionado com controle 
tectônico. Esse controle tectônico possibilita a identificação de 
blocos basculados nas proximidades da cidade de Porto Seguro. 
onde rios, cujas nascentes se localizam próximo ao va le do rio 
Buranhém, não pertencem a sua bacia, vindo a ser afluentes do 
rio João de Tlba localizado a norte (Fig. 2.2). Esse fato é ainda 
confirmado pela própria forma dissimétrica do va le do rio Bura
nhém. A maioria dos rios. a exemplo do próprio Buranhém e do 
Jucuruçu, possui vales largos e profundos. com talvegues cha
tos preenchidos por aluviões. onde os cursos divagam for
mando meandros. Esses vales constituem planícies aluviais (A f), 
localmente ressaltadas por lagoas. braços mortos de rios e es-

tu á rios afogados (rias), resultantes do traba lho de erosão reali
zado em função de um nível de base oscilante que atingiu posi
ção mais baixa numa fase precedente à atual. 

As feições parcialmente conservada's (Pri) enco'ntram-se so
bretudo na parte sul da unidade, caracterizando-se por amplos 
interflúvios tabulares geralmente entalhados por va les estru
turais profundos marginalmente escarpados. à exceção do setor 
próximo à cidade de Caravelas(BA), onde os vales são menos 
escavados. Este trecho encerra formações superficiais mais are
nosas, representando uma transição gradual dos tabuleiros para 
os Complexos Deltaicos. Estuarinos e Praiais. Uma das carac
terísticas importantes destas áreas conservadas é a presença de 
numerosas lagoas que podem ser agrupadas em dois tipos. O 
primeiro, relacionado ao barramento de cursos fluviais por de
pósitos quaternários. denuncia oscilações do nível do mar, a 
exemplo das lagoas Juparanã, Juparanã-Mirim, Palminhas. Pal
mas e Durão, situadas no contato com o delta do rio Doce, no 
Estado do Espírito Santo. O segundo tipo, mapeado como de
pressões pseudokársticas, foi identificado nas proximidades de 
Medeiros Neto, Caravelas e ao longo do rio Pau Alto, no Estado 
da Bahia: sua origem. segundo Tricart e Silva em informações 
verbais, estaria relacionada com a drenagem subsuperficial fa
vorecida pela cobertura espessa dos tabuleiros e com a evolu
ção da drenagem que corre na direção de SE (Fig. 2.3). 

Fig. 2.2- Rto Buranhém, apresentando vale alargado e alinhado tndtcando adaptação a falha. com basculamento de bloco para NE demonstrado pelo escarpamento do sua 
margem esquerda onde a drenagem é dirig ida naquela direção integrando outra bacia. Folha SE.24-V-B. 
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Fig. 2.3- lagoas psoudokársticas decorrentes de drenagem subsuperficial, em áreas de aplanamentos retocados inumados (Pri) com coberturas arenosas. Sul do Medooros 
Neto(BA). Folha SE.24-V-0. 

O caráter marcante tabular dos topos dos Tabuleiros Costei
ros em todo Brasil é registrado nesta Folha, inclusive entre as 
áreas mais dissecadas através de interflúvios tabu lares e ligeira
mente abaulados, cujos topos conservam ainda restos de cober
turas de materiais remanejados contendo Latossolos e Areias 
Quartzosas. A maior parte das áreas dissecadils foi considerada 
como de dissecação homogênea, apresentando em sua maioria 
feições convexas e ligeiramente abauladas, representadas atra
vés de fácies de dissecação com densidades de drenagem fina, 
média e grosseira. As áreas de densidade fina registram apro
fundamento baixo, com valores entre 6 e 8 m (Df1). médio, com 
valores entre 21 e 42 m (Df2), e alto, com valores entre 45 e 61 m 
(Df3). Os modelados de densidade média registram apenas índi 
ces de aprofundamento médio, com valores entre 21 e 42 m 
(Dm2). e os de densidade de drenagem grosseira indicam índi
ces de aprofundamento médio, com valores entre 21 e 42 m 
(Dg2), e alto. com valores entre 45 e 61 m (Dg3). Em todas estas 
áreas predominam encostas fracamente inclinadas, com declivi
dades em torno de 5°. Na parte norte da unidade ocorrem setores 
restritos onde a dissecação tem um caráter estrutural, indicando 
a presença de rochas do substrato, que ocasionalmente aflora 
constituindo relevos residuais em forma de cristas e pontões 
rochosos. Estas áreas indicam uma dissecação predominante
mente diferencial, com índices de aprofundamento baixos (Dl). 
de valores entre 6 e 18m, e declividades também baixas, em 
torno de 5°, à exceção dos trechos das elevações residuais, que 
apresentam encostas geralmente abruptas, alcançando as mais 
fortes declividades de toda a unidade, com valores em torno de 
24•, a exemplo do próprio monte Pascoal. A ocorrência de climas 
úmidos e subúmidos influencia nas formas de dissecação e nos 
processos morfodinãmicos que atuam sobre elas. Os fenôme
nos de instabilidade morfodinâmica são registrados principal
mente nas encostas dos interflúvios, que recuam progressiva
marte devido à ação dos escoamentos pluviais, provocando 
voçorocamentos e o conseqüente preenchimento dos vales. A 
própria natureza tabular das feições, aliada à constituição argilo
sa e à má drenagem, influencia no agravamento daqueles fenô
menos ao acarretar problemas de encharcamentos e quedas de 
barreiras, obstáculos às obras de ocupação. As áreas de ocor
rências de Areias Quartzosas apresentam uma cobertura colu
vial espessa que favorece maior penetração da água e um escoa
mento subsuperficial mais intenso, contribuindo para a lixivia
ção dos níveis inferiores ricos em argila e aumentando a espes
sura e a acidez dos solos. A presença de reservas florestais, lo
calizadas principalmente nas proximidades do delta do rio Doce, 
contribui para a proteção dos solos das ações pluviais, intensifi
cando a componente vertical que acentua os processos quími-
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cos responsáveis pelo aprofundamento g radativo do manto de 
alteração. 

2.3.2 - Maciços Plutõnicos 

Constituem o Domínio Morfoestrutural de maior expressão es
pacial da Folha SE.24 Rio Doce, com aproximadamente 43.220 
km1 de área. Com uma configuração alongada de direção norte
sul, distribuem-se descontinuamente nas partes centro
ocidental e norte da referida Folha, formando compartimentos 
planálticos separados por depressões estruturais. Sua denomi
nação deve-se às características morfológicas destacadas pela 
ocorrência de grandes massas intrusivas predominantemente 
ácidas, de idades diferentes, correspondentes a suítes intrudi
das em rochas proterozóicas de litoestruturas variáveis, repre
sentadas pelo Complexo Paraíba do Sul e outros grupos. Essas 
condições explicam a presença de áreas com particularidades 
geomorfológicas e semelhanças entre si, tais como tendência 
generalizada à descamação de blocos resultantes da exploração 
de litologias contrastantes e existência de acidentes estruturais 
de grande envergadura produzidos durante a reativação tectô
nica do Proterozóico (Ciclo Brasiliano). os quais favoreceram a 
individualização de compartimentos elevados e deprimidos. Es
tes aspectos foram considerados básicos para a identificação 
das regiões geomorfológicas: Planalto do Jequitinhonha, Pla
na ltos Rejuvenescidos e Compartimentos Deprimidos, cujas 
caracterfsticas serão apresentadas a seguir. 

2.3.2.1 -Planalto do Jequitinhonha 

Esta região posiciona-se a noroeste da Folha em estudo, dispon
do-se irregular e descontinuamente em ambas as margens do 
rio Jequitinhonha. o mais importante curso fluvial da área, re
presentando o nível de base geral e o principal responsável pela 
dissecação, convergindo para a sua bacia a maior parte dos rios 
que compõem a rede de drenagem regional. Os demais rios, 
como o Preto, o Marambaia e o Negro. dirigem-se para a bacia 
do rio Mucuri situada a sul da região. 

Constitui-se predominantemente de rochas granitóides per
tencentes ao Complexo Medina, localmente capeadas por co
berturas detriticas do Cenozóico. Essas coberturas conferem ao 
modelado um aspecto distinto entre as demais regiões do Domí
nio dos Maciços Plutônicos ao ressaltarem feições tabulares, si
tuadas nos topos dos planaltos, acima de 800 m de altitude, cir
cundadas por modelados de dissecação diferencial e homogê
nea. Os modelados de dissecação diferencial caracterizam-se 



pelo predomínio de encostas íngremes, coincidentes geral
mente com exposições de rochas devido a condicionantes estru
turais ou litológicas que facilitaram a descoberta dos núcleos 
plutônicos. Os modelados de dissecação homogênea destacam 
geralmente encostas convexas e são encontrados mais freqüen
temente na parte central da região, onde a cobertura de rochas 
encaixantes das intrusões plutônicas possibilita a conservação 
do manto de alteração. Estas associações distintas de modela
dos permitiram uma compartímentação em três unidades geo
morfológicas denominadas Chapadas Cimeiras, Serranias Mar
ginais e Maciços de Pedra Azul. 

2.3.2.1.1 - Chapadas Cimeiras 

Localizam-se aproximadamente no centro-noroeste da Folha 
entre os Maciços de Pedra Azul. as Serranias Marginais e a De
pressão do Médio Jequitinhonha, limitando-se também com as 
Chapadas do Jequitinhonha componentes de outra região de 
um outro domínio morfoestrututral. As Chapadas Cimeiras pos
suem uma área com cerca de 5.080 km2 pertencentes ao Estado 
de Minas Gerais. Trata-se do trecho de relevo mais conservado 
da região do Planalto do Jequitinhonha e de toda a Folha SE. 24 
Rio Doce, envolvendo rochas grapíticas e granodioríticas a to
nalíticas dobradas e falhadas do' Complexo Medina, incluindo 
também rochas da "Suíte" Intrusiva ltinga. Suas altitudes alcan
çam cerca de 500 a 800 m, destacando um nível cimeiro, corres
pondente a uma superffcie de aplanamento, capeada por cober
turas detríticas (Pgi), e níveis dissecados, ressaltados por fei 
ções convexas e aguçadas. O nível mais conservado, correspon
dente a uma cobertura detrítica laterltica, atinge altitudes. su
periores a 800 m, sendo encontrado nos topos das elevações 
como a chapada Boa Sorte (934 m) e a serra da Sapucaia (mais de 
1.000 m), onde ocorrem Latossolos contendo superficialmente 
um material arenoso de cor acinzentada. Estes topos constituem 
interflúvíos de formas horizontais e suborízontaís, inclinados 
geralmente para sudeste, evidenciando deslocamentos ocorri 
dos posteriormente ao aplanamento considerado cenozóico. O 
contato entre as formas conservadas e os níveis dissecados é 
caracterizado por encostas de perfil retilíneo-côncavo, com de
clividades em torno de 24•, assinalando-se a existência de uma 
cornija que marca a ocorrência de uma capa concrecionada so
breposta à camada argilosa vermelha. O nível inferior, mais fríá
vel, que envolve os núcleos granitóídes, está sujeito a processos 
de erosão acelerada, conforme se verifica na Figura 2.4. A capa 
concrecíonada, decorrente de uma laterização subsuperficial, 
relíquia de climas mais úmidos que os atuais, evidencia diferen
ças entre os processos conduzidos pelo clima atual e aqueles 
que foram responsáveis pela alteração da rocha. Esta serve de 
amparo à ação dos processos erosivos, garantindo a tabulari
dade dos topos, já que a cobertura vegetal existente não protege 
suficientemente o solo das águas pluviais, possibilitando um es
coamento difuso responsável pelo carreamento de materiais em 
superfície. Esses condicionamentos propiciam feições diferen
ciadas indicativas de modelados de dissecação diferencial e de 
modelados de dissecação homogênea. Os primeiros refletem 
mais as influências estruturais. sendo ressaltados principal
mente por feições aguçadas entremeadas de pontões e morros 
testemunhos formando mesas. apresentando entalhes profun
dos da ordem de 100 a 132m (D2) e de 140 a 180m (D3), en
quanto que os últimos compreendem feições predominante
mente convexizadas indicadas com densidades de drenagem 
fina (Df1), média (Dm2) e grosseira (Dg1), com entalhes da or
dem de 50 a 70 ma 75 a 94 m (respectivamente índices 1 e 2 de 
aprofundamento). Estes dissecados apresentam perfis de en
costas convexos na parte superior, registrando declividades em 
torno de 24•, passando a côncavos na parte inferior, onde os ín
dices são mais baixos. convergindo para as depressões, desta
cadas por colinas convexizadas com declividades da ordem de 
5•. Essas depressões convergem para o vale do rio Jequitinho
nha, que comanda a drenagem da área superimpondo-se à li
tologia na parte central da unidade. Esse rio apresenta um enta
lhe muito profundo, demonstrado pela ocorrência de paredões 
rochosos, com desnfveis de até 800 m, sugerindo fraturas e fa
lhas que orientaram deslocam~ntos e basculamentos de blocos 

principalmente para sudeste (Fig. 2.5). A rede de drenagem apre
senta um padrão subdendrítico e localmente retangular, relacio
nado com fraturas e juntas, conforme se verifica no trecho enta
lhado pelo rio Ilha do Pão ou Preto, constituinte de uma sub
bacia da margem esquerda do Jequitinhonha (Fig. 2.4). A maio
ria dos canais fluviais possui vales profundamente entalhados 
registrando alargamentos locais sob a forma de alvéolos entre 
elevações, onde ocorrem pequenos cursos meãndricos com lei
tos arenosos. Eventualmente estes vales têm a forma de U, se
melhantes a depressões alongadas, nem sempre contendo cor
rentes perenes. O próprio rio Jequitinhonha possui um vale alar
gado e ressaltado em alguns trechos por rampas fracamente in
clinadas, desenvolvidas a partir das bases dos paredões rocho
sos que ocorrem ao longo do seu curso. Em alguns locais regis
tram-se terraços arenosos, como o que se verifica próximo da ci
dade de ltaobim (MG), com aproximadamente 500 m de largura 
e 8 a 1 O m de desnlvel para o canal. 

Flg. 2.4 - Chapadas Cimeiras. Topo conservado entalhado por drenagem com pa· 
drão retangular. vendo·se ao sul um nlvel dissoc:ado com sinais de erosão acelerada. 

Folha SE.24·V·A. 
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Fig. 2.5- Supenmposoçào do rio Jequitinhonha evidencoando paredoes rochosos com cornojas relacoonados com fraturas e falhas que bascularam blocos para none e noroeste 
Unidade Chapadas Comc~ras. Folha SE.24·V·A 

2.3.2.1 .2 - Serranias Marginais 

Esta unidade estende-se descontinuamente a noroeste da Folha 
em estudo e prolonga-se pela Folha SO. 24 Salvador onde foi de
nominada de Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Con
quista por Nunes, Ramos e Oillinger (1981). Abrange uma área 
com aproximadamente 6.920 km2 pertencentes ao Estado de Mi
nas Gerais. Constitui áreas dissecadas situadas à margem dos 
relevos mais conservados das Chapadas Cimeiras e das Chapa
das do Jequitinhonha, registrando altitudes em torno de 500 m, 
sendo representada predominantemente por feições de grandes 
outeiros que lhe conferem o aspecto de serrania. Sua litologia 
compõe- se de rochas graníticas e granodioriticas, bastante fra 
turadas e cisalhadas, do Complexo Medina que orientaram a dis
secação elaborando formas convexas e aguçadas, parcialmente 
envolvidas por espesso manto de alteração herdado de condi
ções climáticas mais úmidas que as atuais. Estas feições desta
cam encostas muito irregulares. caracterizadas por perfis retili 
neo-côncavos e convexos com índices de declividades variados, 
traduzindo tanto as variações litológicas das rochas encaixantes 
e as intrusões como também as influências locais dos falhamen
tos. A maior parte dos modelados resulta de erosão diferencial 
explorando as fraquezas litológicas e acentuando os entalhes 
que atingem classes de aprofundamentos com valores de 70 a 75 
m; 100 a 132m e 140 a 180m (01, 02 e 03) respectivamente, exi
bindo localmente linhas de cu meadas, cristas, sulcos estruturais 
e escarpas relacionadas com falhas. As encostas registram de
clividades superiores a s•, mas nas partes superiores das eleva
ções atingem até 37•. Nestas áreas ocorrem vales profunda
mente entalhados. em forma de V, abrigando localmente seg
mentos de canais retilíneos marcados por inflexões bruscas. 
Ocupando menores extensões existem trechos caracterizados 
por dissecação homogênea, agrupando feições mais convexiza
das com densidades de drenagem representada por classes de 
valores médio(m) e grosseiro(g) conjugadas a entalhes de dre
nagem da ordem de 50 a 70 m. 75 a 94 m e97 a 108m (índices 1, 2 
e 3, respectivamente), resultando nas fácies de dissecação Og1 , 
Og2, Og3. Estes modelados registram declividades em torno de 
5 a 37•, mas com predominância dos fndices mais baixos. Are
tirada indiscriminada da cobertura vegetal tem acelerado os pro
cessos erosivos ocasionando a exposição da rocha e o surgi
mento de topos desnudos. A remoção do material das encostas 
possibilita a formação de coluviões soterrando suas bases. bem 
como a colmatação de alguns vales que se mostram em geral 
largos e de fundos chatos, sendo eventualmente ocupados com 
cul turas (Est. 2.11 A). como ocorre no trecho entre Padre 
Parafso e Aguas Formosas no Estado de Minas Gerais. O alarga
mento desses vales chega a formar alvéolos entre grupos de ou
teiros. Além de largos, os vales mostram-se geralmente alinha
dos, sugerindo adaptação às falhas. Em alguns trechos possuem 
terraços alúvio-coluviais com cerca de 3m de desnível, eviden-
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ciando uma retomada de erosão recente provocada pelas oscila
ções do nível de base da drenagem principal. A rede de drena
gem ressalta um padrão radial e dendrítico com influências es
truturais, sendo composta pelos altos cursos dos tributários das 
bacias dos rios Jequitinhonha e Mucuri . Entre eles, o córrego da 
Prata, o rio São Francisco e o rio Panela, afluentes pela margem 
esquerda do rio Jequitinhonha, enquanto o córrego Anta Podre, 
o rio São Miguel e o ribeirão São Joanico são afluentes do Jequi
tinhonha pela margem direita; os rios Preto, Marambaia e o ri
beirão da Americana são formadores do rio Mucuri. 

2.3.2.1.3- Maciços de Pedra Azul 

Compreendem os setores localizados no canto noroeste da Fo
lha em estudo, limitando-se a sul, sudoeste e leste com as Cha
padas do Jequitinhonha, com as Chapadas Cimeiras e com as 
Serranias Marginais. Estendem-se para norte em direção à Folha 
S0.24 Salvador, onde foram denominados de Maciços Residuais 
por Nunes, Ramos e Oillinger (1981). e para oeste no sentido da 
Folha SE.23 Belo Horizonte. Abrangem uma área com cerca de 
4.200 km2 pertencentes ao Estado de Minas Gerais. onde estão 
posicionadas apenas as cidades de Medina e Pedra Azul nas 
quais a pecuária e a extração de pedras preciosas e semiprecio
sas constituem as principais atividades econômicas. Os Maciços 
de Pedra Azul integram uma área dispersara da drenagem que 
se dirige para a bacia do rio Jequitinhonha, sendo representada 
pelos rios ltinguinha, São Francisco, São Pedro, São Roque e 
pelo ribeirão Santo Antônio, organizados conforme um padrão 
de drenagem radial e dendrítico, com influência tectônica refle
tida através de segmentos de canais alinhados. Apresentam alti· 
tudes em torno de 700 m e só excepcionalmente mais de 800 m 
em áreas de elevações como a serra do Capuchinho (mais de 800 
m) e a serra Escura (1.021 m). Trata-se do nível mais dissecado 
da região do Planalto do Jequitinhonha, considerando-se o está
gio de arrasamento em que se encontra o relevo. A morfologia 
caracteriza-se pela presença de grandes afloramentos rochosos, 
constituindo maciços residuais, de feições localmente variadas, 
formando cristas simétricas e assimétricas (hogbacks). linhas de 
cu meadas, pontões, pães-de-açúcar e dorsos-de-ba leia, mergu
lhados numa rasa camada de alteração de cor creme, produtos 
da exumação de rochas granitóides do Complexo Medina do 
Proterozóico Superior e incluindo também rochas da Formação 
Salinas e restritamente coberturas detriticas cenozóicas. O ar
ranjo regional do modelado reflete a interferência de corpos in
trusivos posteriormente deformados por processos erosivos 
conforme demonstram associações de relevos com orientação 
circular observados no trecho entalhado pelo rio São Pedro pró
ximo a Medina (MG) (Fig. 2.6). Esta área deve constituir um crip
torrelevo truncado por um nível de aplanamento comprovado 
pela ocorrência de restos de coberturas preservadas (Pgi). en
contradas restritamente em situações de topo. A atuação vigoro-



sa dos agentes erosivos, influenciados por eventos estruturais e 
por variações climáticas, conduziu a desnudação da rocha orien
tando os entalhes e a evolução de modelados de dissecação di
ferencial. Estes são ressaltados por feições predominantemente 
aguçadas. registrando índices de aprofundamentos que variam 
entre 70 e 85 m (01 ), 100 e 132m (02) e 140 a 180m (03), com 
pendentes de declividades da ordem de 1 1°. Apenas em áreas 
muito restritas registram-se índices mais fortes, em torno de 37°, 
nos setores de elevações residuais onde as encostas se mostram 
muito íngremes constituindo geralmente paredões rochosos. 

As condicionantes referidas acima também influenciaram na 
evolução de solos predominantemente Podzólicos e. em me
nores proporções, Latossolos, atualmente protegidos inclpien
temente pela Floresta Estaciona i Oecidual, nos setores ainda 
não atingidos por desmatamentos para fins exploratórios. 

Em superfície ocorre muita pedregos1dade localmente cons
tituindo caos de blocos. Nas proximidades de Pedra Azui(MG). o 
relevo compõe-se de morros com cerca de 20 a 30 m de desní
veis, assemelhando-se a dorsos-de-baleia e cúpulas rochosas 
com aproximadamente 40 m de desnível, o que reforça a hipó
tese do criptorrelevo que foi parcialmente exumado. A erosão 
diferencial aprofundou o relevo em conformidade com as d i
ferenças de resistência da rocha que, após a retirada da cober
tura e do solo, foi surgindo em forma de pontas intercaladas com 
placas 

Fig . 2.6 - D•ssecaçâo diferonc•al exumando blocos lntrus•vos formando estruturas 
c~rculares realçadas por sulcos estruturais, cumeadas o pontóes. Umdade Mac1ços 

de Pedra Azul. Folha SE.24 -V-A. 

No extremo norte da unidade, próximo da serra Escura, ocor
rem áreas mais conservadas atingidas por retoques e inuma
ções (Pri). registrando mantos de alteração localmente espes· 
sos . Nessas áreas os rios se resumem a pequenos filetes 
de água. possuindo vales rasos. abertos. semelhantes a depres
sões alongadas. contendo pedregosidade, lajedos e até caos de 
blocos. Essas depressões apresentam lateralmente vertentes 
em planos inclinados capeados com areia de cor cinza. Próximo 
aos rios essa areia é esbranquiçada por processo de lavagem. A 
maior parte do material de cobertura superficial é produto da 
exumação do próprio relevo. E em alguns trechos constitui ma
ter ial de remanejamento do próprio Planalto do Jequitinhonha, 
representado em sua periferia pelas Chapadas Cimeiras . Este 
material coluvial, de cor creme, encontra-se geralmente à meia 
encosta, apresentando linhas de pedra compostas de quartzos 
leitosos (Fig. 2.7). Proximo de Medina(MG) o re levo é represen
tado por elevações graníticas semidesnudadas e alteradas. en
tremeadas de planos embutidos relacionados com o rebaixa
mento das encostas que: estão sendo descamadas. registrando
se movimentos de massa. 

2.3.2.2- Plana ltos Rejuvenescidos 

Esta região engloba relevos atingidos por retomadas erosivas 
re lacionadas com oscilações climáticas ou com variações dos ní
veis de base dos rios, podendo ainda refletir implicações com 
movimentos tectônicos. A exploração de rochas de litologias 
contrastantes dos Complexos Medina e Paraíba do Sul ocasio
nou a exposição de grandes massas intrusivas que se destacam 
constituindo maciços residuais elevados assinalados por pon
tões rochosos e localmente por restos de topos parcialmente 
conservados. Constitui importantes interflúvios entre as drena
gens que se dirigem para os rios Jequitinhonha, Mucuri, Doce e 
São Mateus. Posiciona-se descontinuamente no centro e nor
deste da Folha em estudo, contendo apenas duas unidades geo· 
morfológicas denominadas Bloco Montanhoso de Santo Antõ· 
nio do Jacinto e Bloco Montanhoso Central. 

2.3.2.2.1 - Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto 

Trata-se do setor nordeste dos Planaltos Soerguidos de confi 
guração aproximadamente circular, abrangendo partes dosEs
tados de Minas Gerais e da Bahia com cerca de 9.400 km 2 de 
área. Limita-se a norte com a Depressão do Médio Jequitinho
nha. a leste e a sul com as Chás Pré-Litorâneas e a oeste com 
as Serranias de Almenara. 

Compõe-se de rochas proterozóicas constituídas de metasse
dimentos do Complexo Paraíba do Sul, intrudldos por grandes 
corpos graníticos do Complexo Medina. Caracteriza-se por um 
modelado de aspecto montanhoso, relacionado com as intru
sões, realçado pela dissecação diferencial que explora as fra
quezas litológicas escavando sulcos profundos. orientados por 
fraturas, e ressaltando escarpas adaptadas a falhas e frentes dis
secadas de blocos falhados (Fig. 2.8). Possui altitudes em torno 
de 700 m, alcançando índices mais elevados nas áreas de topos, 
que eventualmente atingem mais de 1.000 m, constituindo áreas 
dispersaras de drenagens, a exemplo das nascentes do rio Alco· 
baça ou ltanhém e do rio do Prado ou Jucuruçu situadas a cerca 
de 1.156 m de altitude. Localmente estes setores correspondem 
a restos de topos parcialmente conservados. As falhas e fraturas 
estão direcionadas preferencialmente na diração SO-NE e NO
SE. orientando os enta lhes e as formas de dissecação. Na maior 
parte da área as feições mostram-se aguçadas, entremeadas por 
pontões e cristas, decorrentes de uma dissecação diferencial de
monstrada por entalhes geralmente profundos e por encostas 
fortemente inclinadas. Estas feições indicam classes de aprofun
damento baixo (Dl ), médio (D2) e alto (D3). com entalhes da or
dem de 95 a 11 7 m, 124 a 143 m e 213 a 220 m, respectivamente. 
apresentando declividades em torno de 11" com exceção de 
áreas restritas próximas das drenagens mais importantes ou nas 
altas encostas das elevações, onde os índices chegam a superar 
os 24°. No restante da área ocorrem feições convexizadas rela
cionadas com a dissecação homogê-nea, representada por tácies 
que indicam densidade de drenagem fina com aprofundamento 
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Fig. 2.7- Perfil esquemático de uma cobertura coluvial próximo da cidade de Pedra Azui{MG}, na estrada de ligação entre esta cidade e Almenara. Unidade Maciços de Pedra Azul.1 

baixo, de 70 a 82 m (Df1). densidade de drenagem média com 
aprofundamentos médio, entre 86 e 97 m (Dm2), e alto, de 102 e 
115m (Dm3). e densidade de drenagem grosseira com aprofun
damento médio, de 86 a 97 m (Dg2). Nestas feições as declivida
des variam entre 2 e 11°, só excepcionalmente alcançando 24° 
nas áreas de maiores elevações. 

A ocorrência das intrusões dos corpos graníticos atingidos 
por falhas e fraturas também se reflete na organização da rede 
de drenagem, que demonstra um padrão radial em que influên
cias estruturais são indicadas por segmentos de canais retilí
neos ou contorcidos, eventualmente marcados por encachoeira
mentos, confirmados nas cabeceiras do rio Jucuruçu próximo 
das localidades de lbirajá (BA) e de Palmópolis (MG). Essa drena
gem dirige-se para os rios Jequitinhonha, Buranhém e Jucuru
çu. A dissecação de caráter desnudacional conduz à limpeza da 
rocha após a retirada das alterações, possibilitando o surgi
mento de solos rasos ressaltados por afloramentos rochosos. O 
material retirado é mobilizado geralmente para o terço inferior 
das encostas, constituindo coluviões, ou para o fundo de alguns 
vales, colmatando-os. Esta desnudação é estimulada pela rede 
de fraturas e falhas bem como pelas condições climáticas atuais 
e subatuais, tornando-se mais intensa nas encostas desma
tadas. 

2.3.2.2.2- Bloco Montanhoso Central 

Esta unidade localiza-se no centro da Folha em estudo, apresen
tando uma configuração alongada e irregular direcionada no 
sentido N-S. Abrange partes dos Estados de Minas Gerais e do 
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Espírito Santo, totalizando uma área com cerca de 9.300 km 2
• 

Constitui-se de rochas proterozóicas dos Complexos Medina e 
Montanha e das Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia que se en
contram ocasionalmente envolvidas por metassedimentos do 
Complexo Paraíba do Sul. 

O aspecto montanhoso apresentado pela área deve-se ao re
alce dos diversos núcleos plutõnicos a partir de retomadas erosi
vas devido ao abaixamento dos níveis de base da drenagem em 
conseqüência de oscilações climáticas e movimentações estru
turais. Possui altitudes em torno de 500 e 700 m, alcançando até 
mais de 1.000 m nas elevações serranas. A serra de São Mateus 
(1.032 m) em conjunto com outras serras, como as do Ferrujão e 
São José, constituem importantes dispersares de drenagens, in
tegrando os limites naturais entre os Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Delas partem tributários dos rios São Mateus (ri
beirão Peixe Branco e rios Preto e Cricaré), São José e Doce (rio 
Eme). A serra de São Félix (822 m), situada no contato desta uni
dade com o Patamar Divisor dos rios Doce-Mucuri, e a serra do 
Pancas também compreendem importantes cabeceiras das dre
nagens de tributários das bacias dos rios São Mateus, Doce, Pan
cas e São José. De um modo geral a drenagem compõe um pa
drão subdendrítico profundamente influenciado pela tectônica, 
apresentando localmente encraves com padrão radial associa
dos às intrusões. Essa influência estrutural reflete-se através de 
segmentos de canais retilíneos marcados por angulosidades e 
localmente por desníveis, constituindo rápidos e corredeiras. 
Fatos desta ordem podem ser verificados em trechos dos rios do 
Norte ou São Mateus e do rio Cricaré, que descrevem curvas 
meândricas anômalas e angulosidades, forçando-os a mudar 



Fig. 2.8-Estruturas circulares realçadas pela dissecação diferencial adaptando-se às fraturas e falhas refletidas através de sulcos profundos, cristas e escarpas. Unidade Bloco 
Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto. Folha SE.24·V·B. 

bruscamente de direção. A influência do controle estrutura l re
flete-se ainda através de sulcos estruturais profundos, escarpas, 
cristas e pontões, orientados preferencialmente nas direções 
NO-SE e SO-NE de conformidade com fraturas e falhas intercru
zadas e com as massas intrusivas. como ocorre na margem leste 
da unidade, principalmente no setor compreendido entre as lo
calidades de Santa Luzia de Mantenópolis e Pancas, ambas no 
Estado do Espírito Santo. 

A atuação dos eventos estruturais comandou a evolução de 
frentes dissecadas de blocos falhados e de estruturas circulares, 
algumas destas orientando drenagens radiais e outras interior
mente erodidas, a exemplo da estrutu ra circular de Aimorés, po
sicionada à margem esquerda do rio Doce próximo da cidade de 
Aimorés(MG) (Fig. 2.9). Esta estrutura mostra-se interiormente 
erodida e já preenchida com acumulações continentais, sendo 
contornada por elevações serranas destacadas por cristas e pon
tões, registrando até mais de 700 m de altitude. 

Em decorrência do forte controle estrutural, o modelado da 
unidade compõe-se predominantemente de formas de disseca
ção diferencial, ressaltando feições preferencialmente aguçadas 
entremeadas de vales em V ladeados por encostas geralmente 
íngremes (Est. 2.11 8}. Essas feições foram representadas com ín
dices de aprofundamento baixo, de 95 a 117m (01 ), médio. entre 
124 e 143m (02), e alto, entre 203 e 220m (03}. reg istrando decli· 

vidades em torno de 11•, com índices superiores a 24" nos tre
chos compreendidos por elevações serranas. Em menores pro
porções ocorrem feições convexizadas indicadoras de uma dis
secação homogênea, tendo sido representadas por fácies de dis
secação destacadas por densidades de drenagem fina com apro
fundamento baixo, entre 70 e 82 m (Df1 }, densidade média com 
aprofundamento médio, entre 86 e 97 m (Dm2). densidade mé
dia de aprofundamento alto, entre 102 e 115 m (Dm3), e densi
dade com aprofundamento médio de 86 a 97 m (Dg2). Estas fei 
ções caracterizam-se por encostas mais suaves, com declivida
des em torno de 2 a 1 1• (excepcionalmente mais de 24•). As di
versidades litológicas à atuação de climas predominantemente 
úmidos possibilitam a evolução de um regolito intemperizado 
que vai sendo retirado por processos de desnudação, ocasio
nando a exposição das rochas plutônicas do substrato. O ma
terial de alteração que vai sendo retirado é remobi lizado para os 
sopés e baixas encostas, formando coluviões que ocasional
mente soterram blocos, de 1 a 2m de diâmetros, desmoronados 
das partes mais elevadas das encostas. Eventualmente este ma
terial se deposita no fundo de alguns vales. tornando-os alarga
dos e com fundos chatos; em alguns trechos formam-se peque
nos alvéolos entre pontões. O rio Pancas no trecho próximo da 
cidade de Pancas(ES), ilustra os aspectos morfológicos descri
tos : ele entalha os planos coluviais que soterram as bases dos 
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Fig. 2.9- Es1ru1ura corcular de AomorésiMG) omoroormon1c erod ida o poslcriormen le 
preencho da por acumulação cominemal (Ac l. Unodade Bloco Monrannoso Cenrral . 

Folha SE.24 -Y-C. 

pontões, apresentando um vale alinhado e alargado, limitado na 
sua margem esquerda por uma grande escarpa adaptada a fa
lha, de direção aproximadamente leste-oeste. 

2.3.2.3- Compartimentos Deprimidos 

Constituem uma faixa semicircular, estreita e descontínua, de 
direção aproximadamente leste-oeste e norte-sul situada nos 
sopés do Planalto do Jequitinhonha, dos Planaltos Soerguidos, 
dos Compartimentos Planálticos do Leste de Minas, do Planalto 
da Mantiqueira Setentnonal e à retaguarda dos Piemontes Ori
entais. Abrangem uma área de aproximadamente 8.320 km 2, 

pertencente aos Estados da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. Trata-se de uma área deprimida relacionada com os vales 
dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, caracterizada por 
uma morfologia diferenciada ressaltando feições convexas, 
aguçadas e grandes extensões de áreas aplanadas. Estas feições 
refletem diversos estágios de evcolução do relevo comandados 
pela dinâmica fluvial, adaptando-se às fraquezas litológ1cas e es
truturais e também às condicionantes climáticas. Litologica
mente, os Compartimentos Deprimidos comportam rochas pro
terozóicas graníticas intrusivas do Complexo Medina, "Suíte" 
Intrusiva Aimorés, Complexo Paraíba do Sul e Complexo Pocra
ne, geralmente aflorando em forma de cu pulas, e também ultra
básicas e xistos, sujeitas á alteração química e ffsíca devido à in
terferência de climas um idos e subumidos, possibilitando o de
senvolvimento de processos morfodinâmicos, inclu indo movi
mentos de massa generalizados. Estes relacionam-se ainda ao 
grau de declividade das encostas e à capacidade de proteção 
oferecida pela cobertura vegetal. assumindo maiores propor
ções nas áreas de solo nu. Nesta região as altitudes variam entre 
200 até mais de 400 m, sendo que os índices mais baixos sere
gistram ao longo dos cursos de água, sobretudo nas áreas apla
nadas do vale do rio Jequitinhonhél, as quais, por sua extensão e 
características individuais, foram consideradas como uma uni
dade geomorfológica, denominada Depressão do Médio Jequi
tinhonha, enquanto que as feições dissecadas componentes do 
restante da área constituem a outra unidade, denominada De
pressão Marginal. 

2.3.2.3.1 - Depressão Marginal 

Corresponde aos setores dissecados e deprimidos entre os divi
sores das bacias dos rios Jequitinhonha, ltanhém e Mucuri, São 
Mateus, Doce e São José, em trechos dos Estados de Minas 
'Gerais e do Espírito Santo, cobrindo uma superfície da ordem de 
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5.600 km1• Possui uma configuração irregular, marcada por reen· 
trãncias, em decorrência de sua própria evolução geomorfoló
gica comandada pela dissecação fluvial remontante, possibili
tando a sua penetração entre as encostas íngremes das eleva
ções circundantes. Suas feições dissecadas incluem formas con
vexas com predomínio das aguçadas que se estendem pelas uni
dades circunvizinhas, cujo limite só é perceptível em decorrên
cia dos fortes desníveis registrados nas bordas das grandes ele
vações residuais que envolvem descontinuamente a sua peri
feria. Estas feições foram consideradas como sendo de disseca
ção diferencial e de dissecação homogênea, em conformidade 
com o grau de aprofundamento e de densidade dos enta lhes. As 
formas de dissecação diferencial (D1, D2 e D3). que refletem 
maior conlrole estrutural, mostram-se mais aguçadas. acu
sando classes de aprofundamento baixo (60 a 81 m). médio (88 a 
102m) e alto (105 a 118m). e declividades entre 5 e 11•, ocor
rendo excepcionalmente declividades com cerca de 24" em 
áreas restritas de elevações residuais, onde as encostas são 
mais íngremes. As formas de dissecação homogênea caracteri
zam-se por feições mais convexas ressaltadas por perfis de en
costas mais suaves com declividades em torno de 5 a 11•, regis
trando densidade de drenagem fina com classes de aprofunda
mento baixo (45 a 56 m) e alto (67 a 75 m), respectivamente Df1 e 
Df3, e densidade de drenagem grosseira com aprofundamento 
baixo (45 a 56 m ), ou seja, Dg 1. Entre estas feições ocorrem vales 
profundos, escarpas, cristas e linhas de cumeadas seguindo um 
direcionamento NO-SE, NE-SO e até N-S, indicando Interferên
cias estruturais dos ciclos geotectõnicos. Estas feições apresen
tam freqüentemente áreas atingidas por movimentos de massa 
generalizados, decorrentes de um clima umido atuando sobre 
rochas predominantemente graníticas intrusivas, constante
mente aflorando, e sobre rochas xistosas. Esses movimentos de 
massa mostram-se mais intensos nas encostas fortemente incli
nadas e nas áreas onde a cobertura vegetal não protege suficien
temente o solo, principalmente nos setores atin,gidos por desflo
restamentos indiscriminados. Próximo de Aguas Formosas 
(MG). a norte da unidade, a depressão avança pelo vale do rio 
Pampã, que se mostra em garganta ladeada por encostas conve· 
xas com declividades superiores a 11•, evidenciando movimen· 
tos de massa ressaltados por degraus de erosão. O material al
terado deslocado das encostas geralmente se deposita nas bai
xadas colmatando os vales, como se observa ao longo do pró
prio rio Pampã. Mesmo nas áreas mais baixas, onde os disseca
dos são mais fracos, compondo feições colinosas cobertas com 
pastos, continuam sinais de movimentos de massa ocasionando 
colmatação dcos vales. 

No setor su l, a unidade penetra entre vales profundos desta
cados por encostas íngremes com desníveis da ordem de 88 a 
102m. O material de alteração remanejado das encostas forma 
nas baixadas planos embutidos dissecados em lombas entre
meados de pontões graníticos, apresentando blocos e bolas so· 
terrados numa massa que contém grânulos de quartzo. eviden· 
ciando movimentos de massa muito intensos. A vegetaçao na
tural mostra-se preservada apenas nas altas encostas, enquanto 
que nos planos embutidos, onde ocorrem solos tipo Podzólicos 
e Litólicos, ela foi substituída por cul tivos desenvolv1dos em mi
nifúndios por colonos geralmente de origem européia. Na extre
midade oeste da unidade, próximo da cidade de Topázio( MG), a 
alteração é muito reduzida, provavelmente devido à atuação de 
um clima menos umido, conforme mostra a vegetação de cor 
acinzentada com aspecto de Caatinga (Estepe). As feições coli
nosas, seqüenciadas por outeiros entremeados localmente com 
cupu las graníticas, possuem encostas com desnlve•s em torno 
de 20 a 102 m e declividades superiores a 11•, demonstrando 
ainda controle estrutural. Mesmo constituindo-se uma área de 
pouca alteração, há evidências de movimentos de massa indica
dos pela presença de degraus de erosão relacionados com o tipo 
de rocha, de natureza mais xistosa e argilosa. 

2.3.2.3.2- Depressão do Médio Jequitinhonha 

Esta unidade localiza-se a norte da Folha SE.24 Rio Doce prolon
gando-se pela Folha SD.24 Salvador, onde foi denominada por 
Nunes, Ramos e Dillinger (1981) de Depressão de ltabuna-lta-



petinga. Abrange áreas dos Estados de Minas Gerais e da Bahia. 
contando cerca de 2. 720 km7

, atravessados pelas estradas MG-2, 
MG-20. MG-100 e BR-101 que unem suas principais cidades
Jequitinhonha, Almenara e Jacinto em Minas Gerais- com ou
tras localidades e o restante do Pais. Corresponde ao trecho da 
média bacia do rio Jequitinhonha. delimitado em todos os seus 
quadrantes pelas unidades Serranias Marginais. Chapadas Ci
meiras. Serranias de Almenara, Bloco Montanhoso de Santo An
tônio do Jacinto e Chás Pré-Litorâneas. cujos limites sao visível· 
mente destacados por uma mudança de modelado marcado lo
calmente por escarpas alinhadas (Fig.2.1 O). A presença dessas 
escarpas e a própria configuração alongada e orientada refletem 
a interferência de fraturas paralelas com orientação dominante 
NE-SO. relacionadas com o Alinhamento ltinga-Jequitinhonha 
que teria facilitado a instalação da rede de drenagem e a penetra· 
ção do aplanamento, mascarando as marcas daqueles eventos. 
apenas perceptíveis através de cristas e linhas de cu meadas que 
ocasionalmente sobressaem na depressão. Apesar da dominãn· 
cia de formas aplanadas. ocorre na parte leste. no contato com 
as Chás Pré-Litorâneas e os Tabuleiros Costeiros, um pequeno 
trecho dissecado em formas convexas e tabulares, indicando 
uma densidade de dissecação média com entalhe fraco, entre 45 
e 56 m, sem evidências estruturais (Dm 1 ). As feições aplanadas. 
representadas como Pri. evidenciam retoques sucessivos e re
manejamentos de matenal coluvial escorregado das encostas 
dos relevos circunjacentes. Esse material de espraiamento cons
titui rampas coluviais atingidas por uma dissecação incipiente 
formando lombas. localmente marcadas por afloramentos de 
rochas graníticas. Esses afloramentos ocorrem principalmente 
na parte superior das encostas das elevações periféricas à uni· 
dade. com l1mites ressaltados por tálus detritico já dissecado na 
margem direita do rio Jequitinhonha próximo à cidade do 
mesmo nome (Fig.2.11 ). Sobre os planos ocorrem atualmente 
pastos substituindo a vegetação original. Estes planos consti· 
tuem uma cobertura coluvial espessa cujo material é prove· 
niente dos relevos da unidade próxima- Bloco Montanhoso de 
Santo Antônio do Jacinto-. por efeito das enxurradas após um 
longo período seco que provoca o ressecamento da vegetação 
anulando a proteção natural das encostas. Próximo da cidade de 
Joaíma(MG) o material coluvionar é tão espesso que a rocha só 
aflora excepcionalmente nos entalhes da drenagem. Em alguns 
setores ocorrem vales largos colmatados como nas proximida
des de Rubim(MG) onde a depressão penetra pelo vale do rio Ru
bim do Sul, alinhado entre encostas íngremes. Nas imediações 
de Almenara(MG) a depressão forma um alvéolo, resultante da 
convergência de rampas. ressaltando dois níveis, sendo que um 
constitui um patamar relacionado com um antigo terraço are· 
noso. Na margem direita do rio Jequitinhonha. próximo da ci
dade do mesmo nome. a depressão também apresenta vários ní
veis aplanados. notando-se que o nível mais baixo encontra-se 
embutido terminando numa estreita planície. A cidade situa-se 

sobre uma rampa que a montante foi cortada pelo rio. isolando 
uma colina e formando meandros muito encaixados. A partir 
desse trecho até as imediações da cidade de Joaíma os índices 
de dissecação mostram -se mais intensos com entalhes mais 
profundos chegando quase a perder o caráter de aplanamento 
retocado inumado (Pri). Esta unidade apresenta alargamentos e 
estreitamentos onde o rio Jequitinhonha tem o leito pedregoso 
e encachoeirado. Estes aspectos estão relacionados com os 
eventos estruturais, como se pode observar no setor a montante 
da cidade de Jequitinhonha(MG) onde o referido rio atravessa 
uma garganta entre blocos montanhosos cujos topos estão a 
cerca de 800 m. 

2.3.3- Faixa de Dobramentos Reativados 

Engloba áreas de relevos predominantemente montanhosos. 
com altitudes variadas atingindo até mais de 1.500 m. distribui
dos de forma irregular e descontínua próximos à costa e às mar
gens do rio Doce, totalizando cerca de 45.950 km'. Resulta da 
exumação de estruturas do Proterozóico que sofreram reativa
cão no decorrer de vários ciclos geotectõnicos. principalmente 
no Brasiliano. Essas reativações ocasionaram deformações nos 
antigos dobramentos. migmatizações e intrusões de grandes 
massas graníticas. provocando efeitos compressivos e mudan
ças de direções. Esses fatos tornam os dobramentos perceptí
veis no relevo através de traços dos seus efei tos superpostos 
nas exposições ocasionais dos embasamentos constituídos de 
rochas dos Complexos Juiz de Fora, Pocrane e Paraíba do Sul. As 
Influências estruturais refletem-se nos grandes alinhamentos de 
cristas. de vales muito profundos e de escarpas adaptadas a fa
lhas conforme direções NNE e ESE. refletindo-se também nas di
versidades dos estilos morloestruturais, possibi litando a identi
ficação de três regiões denominadas de Planalto da Mantiqueira 
Setentrional. Piemontes Orientais e Compartimentos Planálti
cos do Leste de Minas. 

2.3.3.1 -Planalto da Mantiqueira Setentrional 

Esta região compreende um trecho do Maciço Atlântico. repre
sentado pela parte setentrional do Planalto da Mantiqueira . 
abrangendo áreas situadas no sul da Folha SE.24 Rio Doce e que 
se prolongam às Foi h as contíguas. Seu aspecto montanhoso 
fortemente dissecado inclui altitudes variadas dispostas geral
mente em níveis altimétricos relacionados com as fases de dis
secação comandadas pelos rios. adaptados às fraquezas litoló
gicas e estruturais. Os setores mais elevados s1tuam-se a cerca 
de 1.000 m alcançando em alguns locais mais de 1.500 m. consti
tuindo importantes dispersares das drenagens que se dirigem 
para as áreas mais baixas. Essa rede de drenagem integra aba
cia do rio Doce, demonstrando um padrão subdendritico mar
cado por angulosidades. encachoeiramentos e inflexões brus-

Fig. 2.10 - Depressão do Médio Jequitinhonha visivelmente destacada das unidades c~rcunjacen tos por uma mudança de modelado. ressaltando-se paredoes rochosos com 
cornijas. Folha SE.24·V-A. 
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Fig. 2.11- Perfil esquemático de uma rampa transversal ao rio São Miguel, próximo à cidade de Jequitinhonha(MG) (entroncamento rodoviário BR-307-MG-105). Unidade 
Depressão do Médio Jequitinhonha. 

cas dos canais. O posicionamento altimétrico em relação às ele
vações circunjacentes propiciou a identificação de três unidades 
geomorfológicas: Patamares Escalonados do Sul Capixaba, Ma
ciços do Caparaó e Serranias da Zona da Mata Mineira. 

2.3.3.1.1 -Patamares Escalonados do Sul Capixaba 

Esta unidade localiza-se na parte oriental da região da Manti
queira Setentrional, a sudeste da Folha SE.24 Rio Doce, prolon
gando-se para sul em direção à Folha SF.24 Vitória, onde tem 
maior expressão. Estende-se de forma alongada e irregular 
pelas margens direita e esquerda do rio Doce, desde o rio São 
Mateus até o paralelo de 20°S, cobrindo uma superfície da or
dem de 7.370 km 2 abrangida pelos Estados do Espírito Santo e 
de Minas Gerais. 

Distingue-se das demais áreas da região do Planalto da Man
tiqueira Setentrional por ressaltar níveis de dissecação escalo
nados formando patamares, delimitados por frentes escarpadas 
adaptadas a falhas voltadas para noroeste e com caimento topo
gráfico para sudeste, sugerindo blocos basculados em decor
rência de impulsos epirogenéticos relacionados com a atuação 
dos ciclos geotectõnicos e da Reativação Wealdeniana (Fig. 
2.12). Estes blocos são representados por elevações serranas 
que atingem altitudes em torno de 800 e 1.000 m, a exemplo das 
serras de Santa Júlia e do Caparaó; esta, localizada no limite en
tre a presente unidade e a unidade dos Maciços do Caparaó, 
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constitui, ao lado dos setores próximos da cidade de Santa Tere
sa(ES). o compartimento mais elevado da área. 

Por sua localização próxima ao mar, a referida unidade está 
submetida às influências de climas úmidos, que proporcionam 
chuvas regulares e a ocorrência de uma cobertura vegetal dos 
tipos Floresta Ombrófila Densa e Floresta Aberta Submontana, 
registradas em áreas restri[aS de topos, encostas e grotões de di
fícil acesso. A atuação deste clima sobre uma litologia constituí
da principalmente de metatexistos e granitos e gnaisses do 
Complexo Paraíba do Sul possibilita a ocorrência de um espesso 
regolito, caracterizando formações superficiais localmente es
pessas contendo solos profundos tipo Latossolos e Podzólicos. 
Possibilita também a evolução de formas de dissecação diferen
cial e homogênea ressaltadas por feições aguçadas e convexas. 
As feições aguçadas refletem os condicionamentos estruturais, 
tendo sido representadas com índices de aprofundamento bai
xo, entre 104 e 155m (D1). médio, entre 166 e 194m (D2). e alto, 
entre 202 e 242m (D3). Estas feições caracterizam-se por encos
tas em sua maioria destacadas por declividades em torno de 11 a 
24°, sendo mais fortes entre 24 e 37° nas áreas em torno das prin
cipais drenagens, nas vertentes do leste e nas áreas serranas, 
onde as encostas se mostram mais íngremes. As declividades 
mais baixas, entre 2 e 5°, ocorrem nas áreas de topos concordan
tes com uma superfície de aplanamento pretérita e nas baixa
das. As feições convexas mostram as influências estruturais par
cialmente mascaradas pela dissecação, mas refletidas através 
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de alinh;unentos de vales. Estas fercóes foram represenwoas 
com facics de dissecaçao homogênea dcstacadcls por oensrcfacfc 
de drenagem frna. com rndit-f:s de aprofundamento llarxo (0'1 l e 
medro (0121 em que os valores Sf' posrcronam entre 55 a 83 me 87 
a 104m. respectivamente; densrrlade de rlrcnagem medra, com 
aprofundamentos baixo (Om1). medro 10m2) c alto (0m3l em 
que os v<J iores estão entre 55 c 83 rn , 87 c 104m e 108 c 124m. 
respect rvamente ; e densidade de drenagem grosse ira , com 
aprofunrlame!Ho mP.dio (Dg2) de va lores entre 87 e 104m. Estas 
feiçoes 1ndlcam encostas com decliv irlades em torno de 2 a 1 1 • 
registrando rnrlices mais fortes. em torno de 45 . rcspecuva
mentc, em áreas mais elevadas. Os eventos cstruturars manifes
tam-se a1nda através de sulcos mu1to profundos. rnterceptados 
por sulcos menores. ev1cienciando falhas in tercruzadas e contro
lando a rede de drenagem. que apresenta padrao suhdendritlco 
e retangular. O rio Doce, ao seccronar a unrdade na sua parte 
central, apresenta setores profundamente entalhados. exrbinno 
corredeiras, transpondo gargantas entre elcvaçoes com enta
lhes da ordem de 87-104 me dechv1dade em torno de 24 ' . Alguns 
dos seus afluentes possuem vales suspensos. possivelmente rc-

lacronaóos com uma retomada o~ rrosao ~.:omandddd por ·ra
tura. que teria favoreCidO o abd xamcnto do nrve de bast! do r r 
fcrr cio no e d supcrimposicáo do seu curso. Multas veLes cssd re
de de fraturas conduz ao entalhe de vales profundos c aoargados 
l pedrmentarlos) entre elevaçóf's localmente formando Jlveolos. 
como ocorre próximo de Santa TerC'sa!ESl. 

Devido ao re levo marcacio por encosl<ls ingremes. atlngtelas 
por umidC:tde constante, sao corn11t1s os problemas de onstabtlt
dacle, r.nmprovados por movimentos de massa gf!neraiiLnrlns. 
oc<isirmados pelo avanço da OCllpHcao do espaço. Prox1mo de 
ColatrnniESl o planalto apesar de drssccado possui topos con 
corciantes re9rstrando mu1ta altcraçào com tcndéncia a rl~snu
daçao. destacando ponrócs margeando o rto, e apresenta vales 
estrei tos. profundos e encachoerranos Apesar da Interferência 
marcante cios eventos tectónrcos. este relevo esculpióo ern ro
chas gran111cas demonstra feições convexéls ressaltadas por en
costas rngrr.mes, com cercil dt> 30 de decl•v1dade, profundamente 
a !ter adas. apresentando solos profundos alaranjados cult1vacios 
com cafr. Eventualmente observam se alguns vales com as 
pecto de c,1nyons. Toda a unidade rcgrstra constantes deslrLa-
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mentos de terra, desabamentos e corridas de lama mobilizando 
blocos fraturados, possibilitando a colmatação de alguns vales 
ou a formação de colúvios depositados geralmente na parte in
ferior das encostas. O rio Pancas, que verte para a margem es
querda do rio Doce, ao norte de Colatina(ES), possui um valere
to, alargado e chato, com afloramentos rochosos próximos do 
talvegue, resultante de afogamento por material detrítico prove
niente das encostas ravinadas dos relevos próximos, constituí
do de colinas entremeadas de pontões graníticos. 

Na parte oeste da unidade, próximo a Baixo Guandu(ES) e ao 
limite com os Maciços do Caparaó, a paisagem muda, notando
se colinas com topos concordantes relacionados com a disseca
ção de um antigo plano representado por um patamar a cerca de 
20m acima dos vales. Há trechos em que a vegetação se asseme
lha a Estepe (Caatinga), observando-se muita pedregosidade 
com espraiamento de blocos de quartzo, constituindo solos ra
sos, desenvolvidos sobre rampas arenosas cortadas por vales. 

2.3.3.1.2- Maciços do Caparaó 

Esta unidade localiza-se no setor sul da Folha SE.24 Rio Doce e 
na parte central da Região do Planalto da Mantiqueira Setentrio
nal. Limita-se a leste com os Patamares Escalonados do SulCa
pixaba, a norte com a Depressão do Alto-Médio Rio Doce e a 
oeste com as Serranias da Zona da Mata Mineira, apresentando 
uma configuração irregular marcada por reentrâncias. A sul ul
trapassa o paralelo de 20° S, prolongando-se para a Folha SF.24 
Vitória onde recebeu a mesma denominaçéo. Na Folha em es
tudo abrange partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, contando cerca de 6.500 km 2 de área. 

Caracteriza-se por um modelado intensamente dissecado, 
com altitudes médias em torno de 600 m, destacado por grandes 
elevações maciças, compreendendo altitudes superiores a 1.000 
m, representadas pelas serras do João Pinto, Padre Ângelo e do 
Caracol, que correspondem a esporões das serras da Chibata e 
do Caparaó, importantes dispersares de drenagens contribuin
tes da bacia do médio rio Doce. Este modelado reflete as defor
mações geotectônicas ocorridas nas estruturas originais das ro
chas proterozóicas, constituídas principalmente de metatexitos 
e hornblenda gnaisses, dos Complexos Pocrane e Paraíba do 
Sul, granitos e granodioritos das Suítes Galiléia e Aimorés e, 
em menores proporções, quatzo-biotita xistos e quartzitos puros 
dos Grupos Crenaque e São Tomé. A conjugação de influências 
dos eventos tectônicos sobre essas rochas e de climas predomi
nantemente úmidos é percebida nas formas de dissecação in
tensamente orientadas, conforme se verifica pela ocorrência de 
cristas, extensas linhas de cu meadas, sulcos profundos orienta
dos por falhas intercruzadas, escarpas adaptadas a falhas e ele
vações residuais, com exposições locais de seus embasamentos 
formando pontões rochosos, relacionados com intrusões de 
grandes corpos graníticos, ou formando semicírculos realçados 
por processos de descamação a exemplo do trecho compreen
dido pela serra do João Pinto (Fig. 2.13). A organização da drena
gem, centralizada pelos rios Guandu, Manhuaçu e Caratinga, re
flete um padrão subdendrítico intensamente controlado pela es
trutura, apresentando trechos retilíneos profundamente enta
lhados com pedregosidade nos talvegues, eventualmente mar
cados por inflexões bruscas e encachoeiramentos. 

A maior parte da área comporta modelados de dissecação di
ferencial, registrando classes de aprofundamento baixo, entre 
104 e 155m (D1 ), médio, entre 166 e 194m (D2), e alto, entre 202 e 
242 m (D3). apresentando encostas com pendentes variadas 
com declividades em torno de 20° e atingindo índices mais for
tes, da ordem de 24 a 37°, nas elevações serranas. Entremeando
se às serras ocorrem feições convexizadas realçadas pela disse
cação homogênea, indicando fácies de dissecação representa
das por densidades de drenagem fina com aprofundamento mé
dio, entre 87 e 104m (Df2); densidade de drenagem média, com 
aprofundamentos baixo, em torno de 66 a 83 m (Dm1 ), médio, 
entre 87 e 104m (Dm2), e alto, entre 108 e 124m (Dm3); e ainda 
densidade de drenagem grosseira com aprofundamento alto, 
em torno de 108 a 124m (Dg3). Nos modelados da categoria Dg3 
as encostas mostram-se mais suaves, registrando declividades 
em torno de 5 a 11°, com eventuais índices mais fortes nas proxi
midades das elevações residuais. 
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Os condicionamentos estruturais e climáticos influenciaram 
também nos processos de desintegração das rochas, através da 
manutenção de umidade nas fendas das rochas e rupturas mais 
acentuadas de declives, favorecendo a evolução de um regolito 
intemperizado contendo localmente Latossolos profundos e 
solos Litólicos mais recentes nos sopés das elevações e nas bai
xas encostas, onde geralmente existem coluviões. Durante os 
períodos chuvosos as áreas referidas sujeitam-se a processos 
morfodinãmicos intensos de conformidade com o grau e o tipo 
de ocupação. Esses processos tornam-se também mais intensos 
de acordo com o grau de declividade das encostas e cobertura 
vegetal, tornando-se fenômenos catastróficos em alguns se
tores. A devastação da vegetação expõe os solos aos agentes in
tempéricos contribuindo para a mobilização de materiais, inclu
sive blocos rochosos desprendidos das encostas, ocasionando o 
soterramento dos setores mais baixos. Em alguns trechos esse 
material constitui coluviões sobre lorr.bas, como se verifica pró
ximo de Baixo Guandu(ES) e Aimorés(MG), onde as incisões da 
drenagem são da ordem de 10 a 15m. 

Esses fatos explicam a ocorrência de vales largos, colmata
dos (ocasionalmente com terraços), a exerraplo do vale do rio 
Manhuaçu, nas imediações da serra Padre Angelo, onde forma 
uma extensa várzea. O relevo na referida serra mostra-se pro
fundamente entalhado em rocha xistosa alterada possivelmente 
responsável pelo coluvionamento e afogamento dos vales numa 
fase provavelmente anterior à própria instalação da mata ora re
gistrada nos topos e np meia encosta. O trecho compreendido 
entre as serras Padre Angelo e do João Pinto encontra-se pro
fundamente entalhado pela drenagem comandada pelo rio Ma
nhuaçu, que neste setor possui leito encachoeirado. Estas serras 
expõem cúpulas abauladas, pontões e cristas que constituem, 
em amplitude maior, uma estrutura semicircular (Fig. 2.1 3). As 
vertentes voltadas para o rio Caratinga apresentam topos con
cordantes e encostas com paredões semidesnudados com decli
vidades em torno de 40°, mostrando-se localmente entalhadas 
por ravinas subatuais. 

2.3.3.1.3- Serranias da Zona da Mata Mineira 
Esta unidade localiza-se no setor sudoeste da Folha SE.24 Rio 
Doce apresentando uma área de apenas 600 km2

• Prolonga-se 
pelas Folhas SE.23 Belo Horizonte e SF.24 Vitória, onde é mais 
expressiva. Sua denominação deve-se ao seu caráter serrano, 
com altitudes em torno de 800 m e excepcionalmente mais de 
1.000 m, correspondendo a um prolongamento da Mantiqueira 
Setentrional na parte leste do Estado de Minas Gerais conhecida 
como Zona da Mata. 

Na Folha em estudo, a área mostra-se muito dissecada; os 
traços dos eventos estruturais são observados apenas em se
tores restritos através de vales muito profundos e paredões 
abruptos orientados preferencialmente na direção SO-NE. O 
modelado caracteriza-se por feições convexas e aguçadas de 
dissecação homogênea e diferencial, explorando rochas de 
constituições predominantemente gnáissicas dos Complexos 
Juiz de Fora e Pocrane e restritamente granodioríticas com en
craves microgranulares da Suíte Intrusiva Galiléia. As formas de 
dissecação diferencial englobam apenas uma classe de aprofun
damento, considerada como de baixo entalhe, ou seja, em torno 
de 104 a 155m (D1), enquanto as formas de dissecação homogê
nea indicam fácies representadas por densidade de drenagem 
média com índice de aprofundamento também médio, isto é, en
tre 66 e 83 m (Dm2). Estas feições registram encostas com decli
vidades em torno de 1 1 a 24°; raramente superam os 24°, como 
ocorre nas proximidades dos principais canais de drenagem, 
onde as encostas se mostram íngremes devido aos entalhes 
mais profundos relacionados a eventos tectônicos. Os vales 
compõem cabeceiras dos rios Jacutinga, Preto e Manhuaçu, tri
butários da margem direita do médio rio Doce. A organização da 
drenagem reflete um padrão subparalelo devido às influências 
estruturais, também evidenciadas nos saltos e corredeiras que 
desnivelam bruscamente alguns setores dos cursos fluviais. A 
ocorrência de vales suspensos confirma ainda esse controle es
trutural, conforme ocorre com o rio Manhuaçu a sudoeste da ci
dade de lpanema(MG), onde forma pequena planície alargada já 
entalhada sob a forma de terraço fluvial (Est. 2.111 A). 



A resisténcia oferecida em geral pelas rochas limita os efeitos 
do clima predominantemente um1do. Mesmo ass1m a alteracao 
reg1s tra processos morfodmãm1cos do upo sohfluxão nas areas 
de maiores r1eclives, sendo frequentes seus efeitos nas encostas 
desmatadas . Nesses trechos observam-se deslocamentos de 
blocos, os qua1s se mstalam na base das vertentes, constitumdo 
tálus detríticos com blocos soltos e semi-soterrados. Onde ave
getação se encontra mantida, as formaçóes superficiais preser
vadas favorecem a evolução de solos profundos. 

2.3.3.2- Piemontes Ori enta1s 

Consutuem a parte do Domm1o dos Dobramentos Reauvados, 
situada na retaguarda dos Piemontes lnumados e nos sopes das 
elevações. representadas pelo Planalto dos Gera1zinhos, pelo 
Planalto da Mantique1ra Setentrional e pelos Planaltos Rejuve
nescidos c ainda na margem leste dos Compartimentos Depri
midos. Distribuem-se de forma irregular e desconunua no cen
tro-leste e sudeste da Folha em estudo, abrangendo uma area 
com aproximadamente 16.510 km·. Comporta uma litologia se· 

melhante à dos compartimentos que a Circundam: rochas pro
terozólcas dos Complexos Para1ba do Sul. Montanha e Medina e 
do Grupo M<Jcaubas.loc<Jimcnte recobertas por rcsros de cober
turas cenozoicas do Grupo Barre1ras Essas rochas foram sub· 
rneud.1!\ a reativações ocorndas pnnc1palmcnrc no C1clo BrasJ11a· 
no. Tais eventos contribu 1ram, ao lado das flutuaçoes climaticas. 
para a elaboração de fe1cões convexas. ta bulares e eventual· 
mente ag uçadas, ressaltadas por relevos residuais, resu ltantes 
do Intenso t ra balho dos rios. a pa1tit rlc um nível topográfico 
gera l. marcado por topos concordantes. Essa diversidade de fei
çoes agruparias. preferencialmente. em áreas d•stlntas. contri
bUiu para a identificação de duas umdades geomorfolôgicas de
nominadas de Chãs Pré-Litorâneas e Baixadas Litorâneas. 

2.3.3.2.1 - Chàs Pré-Litorãneas 

Esta unidade corresponde ao maior trecho dos Pie montes Onen· 
tais. localizado no centro-leste da Folha em estudo, englobando 
partes integrantes dos Estados da Bahta, Minas Gerais e Esp1rito 
Santo, totaltzando uma área com aproxemadamente 16.070 km 7

• 
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t:onstttul uma supertic1e intensamente dissecada e 
em direção à costa, desde o sopé das elevações que a 
dam, ou seja, das Unidades Bloco Montanhoso de Santo Antô· 
nlo do Jacinto e Serranias de Almenara e da leste das 
Depressões Central do Médio Jequitinhonha, altitu· 
des médias em torno de 350 m. 

O termo "chãs" foi aplicado por analogia a outras áreas com 
características semelhantes estudadas por vários autores, inclu
sive por Andrade ( 1955!7, 1958 e 1959), no Piemonte Oriental da 
Borborema, principalmente em Pernambuco. 

Devido ao posicionamento no sopé de elevações, voltando
se para o litoral, esta unidade encontra-se submetida às influên-
cias de climas úmidos interferem nos 

rm:esiSO•S de e na natureza das supedí-
Assim, nesta área constituem profundos mantos de intem· 

favoráveis à evolução de solos desenvolvi-
a parti r de rochas ""''"'r"""'''""'" 

de metatexitos, 
gnaisses e"'''"~'""' 
po Barreiras. 

As condições caracterizadas pelas ações quí-
micas e pela da dissecação fluvial camuflam ostra~ 
ços estruturais que se refletem através: da ori-
entação da em noroeste-sudeste, sugerindo 
fraturas e falhas; canais retitineos ou eventual-
mente marcados · de posicionadas 
em diferentes constituindo vales de bordas 
desniveladas em aos Tabuleiros Costeiros: e também d<~ 

e cristas às rochas do embasamento ar· 
O relevo desta àrea é composto principalmnete de mo~ 

oe,1ao1osde dissecação homogênea, ocorrendo em menores pro
no•rcc,es modelados de dissecação diferencial pequenos tre-

de apfanamen!OS retocados Ínumados {Pri) rnrr<•<:n,nr.rto 

tesa restos de coberturas semiconservadas. As formas disse-
cação caracterizam-se interflúvios tabulares. 
convexos e abaulados fácíes de disseca-
ção densidades de fina. rnêrlia 

a classes de 
médio (entre 56 e 67 mJ e alto \entre 70 rnl. 
Df1, Df2 e Df3; Dm1, Dm2 e Om3: Og1, Dg2 

As encostas mostram-se convexas apresen-
tando declividades em torno de a 11"io, acusando indíces mais 
fortes em torno de 24~-:, e até mais nas áreas elevadas onde 
os entalhes são mais profundos. Entremeando-se a estas feiçbes 
ocorrem formas resultantes de dissecaçáo tii!eren-
ciaL relacionadas rochas do embasamento, ocasional· 
mente afloram em alguns trechos das nos 
pontões, linhas de cu meadas e que se destacam das ele· 
vações residuais conforme se verifica na serra Gabiarra situada 
no extremo norte da unidade, próximo de Os to-
pos destas mostram-se geralmente concordantes com 
relevos da contígua (Blocos Montanhosos de Santo An-
tônio do Jacinto L constituindo serranos da re-
ferida unidade a da serra da Brava situada a noro-
este de formas semíconservadas Wril corres-
pendem a restos de coberturas detritícas cenozóicas do Grupo 
Barreiras que ocorrem em trechos, inclusive na 

do rio Mucurí, de Medeiros NetoíBAL 
uu'"''""'''n texturas arenosas ou argilo·lateriticas, ''bar

ro , correspondendo às "chãs", que constituem topos 
nivelados dissecados por vales que apresentam controle estru
turaL Localmente essas coberturas alca!>cam 3 a 4 m o e e::;pessura, 
mostrando-se nanternente ras, formando na 
base cerca de m de evidenciado nas 

da serra deve-se provavel-
das rochas do 

seixos na base. Os vales rnostram~se 
dos chatos, constituindo planícies entre 
as colinas identificadas no trecho do rio Jucuruçu, situado a 
montante de e na margem direita do rio Mucuri, a 
montante de Nesse local, a chegada de um tribu· 
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tãrio possibilita o alargamento do vale formando um 
sultante sobretudo da do material coluvial 
deslocado das encostas (Fig. O coluvionamento é conse-
qüência da dos processos erosivos, devido sobre· 
tudo à retirada da em toda a ârea, 
considerando-se a ocorrência ravinas atuais e antigas, atual· 
mente, reativadas. A rede de é constituída rios 
Mucuri. ou ltanhém, São Mateus (rio Norte), 

possuindo um padrão dendrítico com en, 
craves ao longo de alguns cursos 
paralelos e perpendiculares à costa. 

2.3.3.2.2- Baixadas Lítorâneas 

Constituem urna área situada, próximo ao mar, no 
comr1o1Hn os Patamares Escalonados do 

dos Tabuleiros Costeiros. Hf>tw~rr,~m 
des em torno 100 rn com excei;:ão de morros residuais, 
como a serra do Cavalo, que m. Localizam-se na 

sudeste da Folha em 
pertencente ao Estado do 

na Folha SF.24 
nas e Orientais. Possui uma 
tatexitos, anfibolitos, calcossílicátícas, e granito 
gnaisses do Paraíba do Sul relacionada ao Proterozóí· 
co. As de eventos estruturais e de climas predomi· 
nanternente umidos, sobre essas rochas, a evolu· 

de um modelado de 
feiçbes da refle-

tindo as estruturais, demonstradas por entalhes 
IO[laclos na classe de baixo 

a 67 m. As feiçbes convexas lcolínosas), 
Ols;se,ca<:ao homogênea, caracterizam-se por den

com aprofundamento médio (Df2l, da 
ordem de 56 a m. Estas encostas com pen-
dentes variadas, registrando em torno de 11% e só 
excepcionalmente em torno de 37% nas elevações residuais, 

são sulcos profundos e ali· 
ou formam pontões. correspondem a 

intrusões orientadas dominantemente no sentido 
NNO-SSE. feições colinosas constituem planos inclinados 
para leste, tendo sobre elas uma arena-argilosa de cor 
amarelada. A erosão diferencial, ao os diferentes graus 
de resistência da rocha, removeu o manto de alteração propor· 



cionando localmente a exposição de formas em dorsos-de
baleia e o espraiamento de "caos" de blocos, identificados em 
alguns trechos do sopé das colinas, constituindo tálus detríticos 
atribuídos à fase de fragmentação e deslocamento dos blocos. 

2.3.3.3- Compartimentos Planálticos do Leste de Minas 

Esta região geomorfológica localiza-se na parte oeste da Folha, 
dispondo-se irregularmente no sentido longitudinal norte-sul, 
desde as nascentes dos rios Gravatá e Mucuri do Norte, tribu
tários das bacias do rio Jequitinhonha e rio Mucuri, respectiva
mente, até as proximidades de Conceição de lpanema(MG), que 
se situa no vale do rio José Pedro. Limita-se nos quadrantes 
norte, leste e sul com os Planaltos dos Geraizinhos, do Jequiti
nhonha, Soerguidos, da Mantiqueira Setentrional e com os 
Compartimentos Deprimidos, penetrando a oeste na Folha 
SE.23 Belo Horizonte, onde é mais expressiva. Caracteriza-se por 
um modelado ressaltado por diversos padrões de dissecação, 
demonstrados porfeições convexas e aguçadas entremeadas de 
maciços residuais, contendo, localmente, pontões. Estas feições 
se desenvolveram sobre rochas proterozóicas pertencentes aos 
Complexos Paraíba do Sul, Medina e Pocrane, às "Suítes" Intru
sivas Galiléia e Urucum, aos Grupos Macaúbas e São Tomé, à 
Formação Carbonita e ao Gnaisse Piedade, influenciados por 
movimentos tectônicos e oscilações climáticas, refletidos atra
vés de sulcos profundos, escarpas adaptadas a falhas, cristas e 
hogbacks, orientados preferencialmente na direção NE-50. Pos
sui altitudes decrescentes de norte para sul, em função de um 
nível de base estabelecido pelo rio Doce, que constitui o princi
pal curso fluvial da área, atraindo para sua bacia a maior parte 
dos rios que compõem a rede de drenagem. Essas altitudes dis
tribuem-se em níveis altimétricos que assumem aspectos mor
fológicos diferenciados, permitindo uma compartimentação em 
três unidades geomorfológicas distintas, denominadas Serra
nias do Alto Mucuri, Patamar Divisor dos Rios Doce-Mucuri e 
Depressão do Alto-Médio Rio Doce. 

2.3.3.3.1 -Serranias do Alto Mucuri 

Constituem o setor mais retalhado pela dissecação da Região 
dos Compartimentos Planálticos do Leste de Minas, localizando
se nos divisores de águas das bacias do alto rio Mucuri, médio 
rio Jequitinhonha e alto-médio rio Doce, apresentando altitudes 
médias em torno de 500 e 600 m. Abrangem áreas integrantes do 
Estado de Minas Gerais totalizando aproximadamente 2.440 
km2

• O Tectonismo Brasiliano atuando sobre rochas de diferen
tes constituições provocou o cisalhamento e o fraturamento das 
mesmas, orientando a dissecação e o entalhe dos vales segundo 
direção preferencial SO-NE. Entre os principais cursos fluviais 
destacam-se os rios Mucuri do Norte e Mucuri do Sul, tributários 
da bacia do Mucuri. 

A maior parte da área é representada por um modelado de 
dissecação diferencial, destacado por feições aguçadas consti
tuídas por outeiros, intercalados por profundos vales em "V" ou 
por vales de fundos chatos orientados estruturalmente. Alguns 
destes vales são margeados por escarpas, formando pequenos 
anfiteatros ou alvéolos alongados como ocorre no extremo sul 
da unidade, próximo de Frei Serafim(MG). As feições caracteri
zam-se por entalhes mais profundos, indicando classes de apro
fundamento baixo (95 a 108m), médio (115 a 126m) D1 e D2, res
pectivamente. As encostas mostram-se inclinadas, registrando 
declividades em torno de 11 a 24•, e excepcionalmente em torno 
de 37°, notadamente nas elevações residuais em forma de pon
tões, cristas e nos setores escarpados. Próximo ao acesso para 
Topázio (MG), saindo de Ladainha(MG), o relevo traduz controle 
estrutural através da dissecação diferencial, exibindo ainda en
costas semidesnudadas pouco alteradas, com desníveis superi
ores a 80 m. Ocupando menores extensões, ocorrem modelados 
de dissecação homogênea, ressaltados por feições convexas 
traduzidas por fácies de dissecação com densidade de drena
gem fina e aprofundamento baixo {47 e 55 m) Df1, média, com 
aprofundamento baixo e médio (47 e 55 me 58 e 71 m), respecti
vamente Dm1 e Dm2, e grosseira, com aprofundamento baixo, 
médio e alto (47 e 55 m, 58 e 71 me 75 me 100m), respectiva-

mente Dg't, 1Jg2 e Dg3. Estas feições caracterizam-se por encos
tas mais suaves, com declividades em torno de 5 e 11• e rara
mente em torno de 24" nos setores mais elevados, que envolvem 
os núcleos residuais mais resistentes representados por pon
tões ou cristas. Devido à existência de profundas alterações, a 
rocha raramente aflora, observando-se vales de fundo chato cal
matados, mostrando direcionamentos em adaptação à estru
tura, como se confirma próximo de Poté(MG). No trecho 
entre Ladainha e Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, a alteração se 
reflete através de encostas argilosas e vales destacados por pa
tamares precedendo os talvegues, que se mostram planos, cal
matados por material fornecido por essas encostas. Essa altera
ção imprime, nas encostas, perfis côncavo-convexos. Ocasio
nalmente, os vales já entalham a rocha sã, descendo desnivela
dos adaptados estruturalmente, ladeados por paredes lisas, 
como acontece com alguns cursos fluviais situados ao norte de 
Ladainha(MG). Alguns desses vales apresentam em ambas as 
margens depósitos sedimentares, mostrando-se embutidos 
numa acumulação mais recente com espessura superior a 20m, 
principalmente nas proximidades das saídas em gargantas. Os 
terços médios das encostas registram freqüentemente ravina
mentes, já estabilizados pela vegetação, cuja retirada contribuí 
para a reativação desses processos. 

2.3.3.3.2- Patamar Divisor dos Rios Doce--Mucuri 

Esta unidade geomorfológica localiza-se na parte oeste da Folha 
em estudo, à retaguarda do Bloco Montanhoso Central, ao sul e a 
leste da Depressão Marginal, das Serranias do Alto Mucuri e da 
Depressão do Alto-Médio Rio Doce, respectivamente. Abrange 
uma área com aproximadamente 3.380 km2 do Estado de Minas 
Gerais. Constitui um nível intermediário entre as Serranias do 
Alto Mucuri, o Bloco Montanhoso Central e a Depressão do Alto
Médio Rio Doce, apresentando altitudes médias em torno de 500 
m. O limite entre estas unidades é localmente estabelecido por 
ressaltas topográficos ou escarpas adaptadas a falhas ou fra
turas. Caracteriza-se por um modelado mais ou menos homogê
neo, resultante de dissecação fluvial, destacado por outeiros 
suavizados e formas colinosas, notando-se, entre estas, cristas, 
sulcos estruturais, escarpas e frentes dissecadas de blocos fa
lhados. Este modelado evoluiu a partir de rochas proterozóicas 
constituídas de metatexitos, diatexitos, granitos gnaisses, bio
tita xistos, gnaisses, quartzo feldspato e mármores, que, subor
dinadas a interferências de eventos tectônicos e variações cli
máticas, influenciaram nas formas de modelado e no desenvol
vimf!nto de um espesso manto de alteração favorável à evolução 
de solos profundos. Essa alteração vai sendo retirada pelos pro
cessos de desnudação da rocha provocados principalmente 
pelos constantes desmatamentos conduzidos pelo avanço da 
ocupação humana. As formas de dissecação são predominante
mente homogêneas, caracterizadas por densidade de dre[la
gem fina com classes de aprofundamento baixo e médio (entre 
47 a 55 me 58 a 71 m) respectivamente Df1 e Df2 e densidade de 
drenagem média com classes de aprofundamento baixo e médio 
(em torno de47 a 55 me 58 a 71 m), respectivamente Dm1 e Dm2. 
Estas feições apresentam encostas com pendentes mais suavi
zadas, demonstradas por declividades em torno de 5 a 11° e ex
cepcionalmente em torno de 24° na periferia das áreas mais ele
vadas. Em menores extensões ocorrem modelados de disseca
ção diferencial, ressaltados por interflúvios aguçados destaca
dos por entalhes mais profundos, indicando classes de aprofun
damento baixo e médio (95 a 108 m e 115 a 126m), respectiva
mente D1 e D2. As encostas registram declividades com cerca de 
2 a 11°, com exceção das áreas de elevações residuais que acu
sam índices em torno de 24 e 37°. Estas feições são localmente 
entremeadas de vales de fundos chatos colmatados, formando 
em alguns locais pequenos alvéolos alongados. Estes são resul
tantes do recuo das encostas, adaptando-se a fraturas e falhas 
indicadas por margens escarpadas preferencialmente na dire
ção NE-SO, a exemplo do trecho compreendido pela serra More
na, que constitui um escarpamento voltado para oeste e direcio
nado NNE-SSO, conduzindo o entalhe do rio ltambacuri no li
mite entre esta unidade e a Depressão do Alto-Médio Rio Doce 
(Fig. 2.15). O posicionamento altimétrico da área influenciou na 
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organização da drenagem, que se compõe de rios dirigidos para 
várias bacias, funcionando como um patamar divisor de águas. 
Essa rede de drenagem é constituída por rios contribuintes da 
bacia do rio São Mateus (rios do Norte e Cibrão, córrego São Pe
dro e ribeirão São José do Divino), da bacia do rio Doce {rio ltam
bacurll, além de alguns tributários da bacia do rio Mucuri. Estes 
rios apresentam características de canais mais ou menos seme
lhantes, como: segmentos localmente alargados ou estreitos 
com inflexões bruscas e desníveis demonstrando adaptação à 
estrutura. 

2.3.3.3.3- Depressão do Alto-Médio Rio Doce 

Esta unidade localiza-se no setor sudoeste da Folha, abrangendo 
áreas integrantes do Estado de Minas Gerais e trechos restritos 
do Estado do Espírito Santo, totalizando cerca de 9.150 km'. 
Apresenta uma configuração irregular, marcada por reentrân
cias decorrentes de sua penetração, através dos vales dos princi· 
pais rios. entre as elevações que compõem as unidades circunja-
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centes: Serranias do Alto Mucuri, Patamar Divisor dos Rios Do
ce-Mucuri., Bloco Montanhoso Central e Maciços do Capara6. 
Essas penetrações são localmente marcadas por desníveis de 
até mais de 100m. principalmente nos limites entre esta unidade 
e o Patamar Divisor dos Rios Doce-Mucurí. Possui uma litologia 
composta de biotita xistos. quartzo-biotita xistos. metatexitos. 
granitos, gnaisses e anfibolitos do Proterozóico influenciadas 
por dobramentos, fraturamentos e falhamentos demonstrados
pelo arranjo regional das feições, refletindo direções preferen
ciais SO-NE e N-S. Trata-se de um setor deprimido onde a ação 
fluvial, explorando as fraquezas litológicas e adaptando-se a re
de de fraturas e falhas, orientou o entalhe dos vales por erosão 
remontante ocasionando o recuo da frente escarpada formando 
anfiteatros. Este fato se evidencia em váríos setores da unidade 
como no vale do rio ltambacuri, que percorre longo trecho para
lelo a uma escarpa adaptada à falha (serra Morena), formando 
um alvéolo alongado, no limite entre esta unidade e o Patamar 
Divisor dos Rios Doce-Mucuri (Fig. 2.151, confirmando-se tam
bém no extremo sul da referida unidade nos vales dos rios José 
Pedro e Mutum. 

O modelado compreende feições collnosas ressaltadas local· 
mente por núcleos maciços formando pontões, cristas e linhas 
de cumeadas. Alguns mais formam (Fig. 
2.16) como ocorre na margem do rio próximo 
de Frei lnocêncioiMGJ. Estas feições resultam de uma disseca
ção homogênea destacada por densidades de drenagem fina, 
média e grosseira com classes de aprofundamento baixo e mé· 
dio (47 a 55 me 58 a 71 ml. respectivamente Df1 e Df2; Dml e 
Dm2; e Dg1 e As encostas registram declividades em torno 
de 5 a 11", raramente cerca de 24" nas proximidades 
das residuais onde os entalhes passam a ser mais for· 
tes. Entremeando-se a estes ocorrern modelados de dissecação 
diferencial, ressaltados feições onde, geralmente, 
a rocha a flora nos cristas e Estes modelados 
caracterizam-se por entalhes mais e encostas mais in-
clinadas, tendo sido representados por classes de aprofunda· 
mento baixo !95 a 108m), médio ( 115 a 126 ml e alto {132 a 143 
m), respectivamente Dl, D2 e D3, As encostas registram declivi
dades da ordem de 11 a 24" e s6 excepcionalmente em torno de 
37" nas de Frei !nocêncio(MG), onde o relevo assume 
feições de apresentando emalhes profundos. 

A constituição litológica influenciada por atuações de climas 
oscilantes contribui para a de mantos de al-
teração, permitindo o solos localmente 
profundos tipo Latossolos e Podzólicos. A retirada da cobertura 
vegetal contribui a remoção desses mantos de alteração, 
pela aceleração processos morfodinãmicos indicados por 

Fig, 2. Hl- Crista assimétrica 
por ressaltos topográficos 

limitado 
Folha 



ravinas ativas e em vias de reativação, onde algumas já expõem 
a rocha sã. Esse intenso sulcamento influencia na evolução de 
um relevo constituído por encostas côncavas. A remobilização 
do material alterado possibilita a formação de depósitos colu
viais, ocasionalmente amarelados e de textura argilosa e a reno
argilosa, conforme se observou em um corte, no trecho em que a 
BR-116 acompanha o rio ltambacuri, a cerca de 2 a 3 km da ci
dade de ltambacuri (MG). em direção a Governador Vala
dares(MG). Neste trecho o referido rio possui um vale em calha 
margeado por encostas abruptas alinhadas, sugerindo uma re
tomada erosiva causada por variação climática ou pela tectô
nica. O material constitui-se de remanejamentos de massas fa
mosas da alteração dos planos e encostas, formando tálus detrí
ticos que se estendem sobre rampas já dissecadas, apresen
tando linhas de pedra de 4 a 30 em de espessura, contendo grãos 
e fragmentos de quartzo e rochas metamórficas (Fig. 2.17). Este 
material, quando atinge as partes mais baixas, chega a colmatar 
o fundo de alguns vales, tornando-os alargados e chatos, even
tualmente destacados por diferentes níveis de depósitos reco
brindo os terraços fluviais. O rio Doce representa o principal cur
so fluvial da área, percorrendo-a no sentido NO-SE, contendo 
segmentos retilíneos e angulosidades, decorrentes de controle 
estrutural e trechos alargados com planícies fluviais (Af), sobre
tudo nas confluências com alguns de seus afluentes como os 
rios Suaçuí Grande e Caratinga. O referido rio possui canal 
meândrico e leito anastomosado com ilhas ocupadas com vege-

tação destinada à criação de gado. As planícies fluviais são des
tacadas por terraços arenosos e argilo-arenosos com cerca de 3 
m de desnível. Esses terraços são ocasionalmente recobertos 
pelas águas das cheias excepcionais. 

2.3.4- Remanescentes de Cadeias Dobradas 

Este domínio morfoestrutural abrange áreas espacialmente des
contínuas, localizadas nas partes norte e noroeste da Folha em 
estudo, prolongando-se pela Folha SE.23 Belo Horizonte. Englo
ba conjuntos de modelados resultantes da exumação de estru
turas de dobras no decorrer de vários ciclos erosivos. Está rela
cionado com a Faixa de Dobramentos Araçuaí, desenvolvida no 
Ciclo Brasiliano, apresentando estruturas orientadas preferen
cialmente para SO-NE, infletindo bruscamente para NO-SE, e 
unidades estratigráficas pouco distintas atribuídas à Faixa de 
Dobramentos Paraíba do Sul. Caracteriza-se por diferentes ní
veis de erosão representados por compartimentos planálticos 
dissecados, localmente ressaltados por grandes residuais ta
bulares, capeados com restos de coberturas detríticas cenozói
cas, constituindo vestígios de antigas superfícies de aplana
menta. Sua litologia diversificada compõe-se principalmente 
de metassedimentos, integrantes das bacias onde se acumula
ram depósitos supracrustais pertencentes aos Grupos Macaú
bas e Almenara. Esses sedimentos, superpostos ao Complexo 
Paraíba do Sul, que aflora localmente por erosão da cobertura 
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metassedimentar, foram penetrados por rochas granitóides da 
"Suíte" ltinga e do Complexo Medina, do Proterozóico. Os efei
tos ge.o~ir.ãmicos responsáveis por falhamentos, seguidos de 
depostçao das camadas supracrustais e posterior a reativação 
de~tas .estruturas, ocasionaram levantamento de domos por 
eptrogenese acompanhados por metamorfismo, xlstosidade e 
plutonismo. A atuação desses eventos, associada aos processos 
exógenos de elaboração das formas influenciada por variações 
climáticas e de nível de base, que se sucederam durante o Ceno· 
zóico, explica as peculiaridades do relevo das áreas abrangen· 
tes, ressaltadas por escarpamentos abruptos e afloramentos de 
plutões graníticos entalhados por intensa rede de canais encai
xados nas estruturas, por isso incluídas numa única região de
nominada de Planalto dos Geraizinhos. 

2.3.4.1 - Planalto dos Geraizinhos 

A presente região geomorfológica representa a área total do do· 
mínío em questão, comportando compartimentos planálticos 
entalhados por erosão predominantemente diferencial, apre
sentando feições aguçadas e convexas entremeadas de vales 
encaixados, cristas e elevações horizontaltzadas ocupando 
áreas expressivas, que justificam uma subdivisão em duas uni· 
dades geomorfológicas denominadas Chapadas do Jequitinho· 
nha e Serranias de Almenara. 

2.3.4.1.1 - Chapadas do Jequitinhonha 

Esta unidade geomorfológica localiza-se na parte ocidental da 
Folha em estudo, dispondo-se irregularmente no sentido norte· 
sul, efetuando penetrações nas unidades circunjacentes (Maci
ços de Pedra Azul, Chapadas Cimeiras, Serranias Marginais e 
Serranias do Alto Mucuri). Ocupa uma área da aproximada· 
mente 2.760 km1 no Estado de Minas Gerais. Trata-se do setor 
oeste do Planalto dos Geraizinhos, entalhado pelo rio Jequiti
nhonha e caracterizado por um modelado diferenciado, consti· 
tuído de feições dissecadas, destacadas por interflúvios conve· 
xos entremeados de extensas mesas que lhes conferem o as
pecto de chapadas. Possui uma litologia composta de micaxis
tos, anfibolitos e gnaisses do Proterozóico,. metamorfizados e ln
trudidos por granitos no Ciclo Brasiliano. Os efeitos desses 
eventos se refletem no arranjo do relevo através de sulcos estru· 
turais, orientando a drenagem; de escarpas e ressaltos alinha
dos, preferencialmente, na direção SO-NE e também no levanta
mento por afeito epirogenético, responsável por inversão de re· 
levo e alçamento da superfície de aplanamento, cujos vestígios 
foram identificados nos topos das elevações residuais de formas 
tabulares (Pgi). Estas feições indicam processos de degradação, 
superpostas por coberturas em fases posteriores, durante as 
quais os processos de agradação e meteorização foram predo
minantes. As feições tabulares são limitadas por escarpas ou 
ressaltos apresentando nos topos cobertura areno-argilosa, sfl
tica acinzentada, sustentada por uma crosta ferruginizada, indi
cada pela ocorrência de cornijas, garantindo a verticalidade das 
encostas e a manutenção da tabularídade nos topos. Sobre estas 
mesas ocorre uma vegetação arbórea mais desenvolvida, a 
exemplo do que se verifica na serra do Tombo, que constitui a 
mais importante dessas feições e o ponto mais elevado da·uni· 
dade, registrando altitudes superioras a 800 m (Fig. 2.18). Nesta 
área observam-se diferentes níveis de erosão, ressaltando mo
delados influenciados., predominantemente, pela estmtura, de· 
monstrados pela ocorrência de drenagens orientadas regis· 
trando setores retílfneos a angulosidades nos talvegues, ocasio· 
nando mudanças bruscas de direções. Estas feições reprasem
tam modelados de dissecação diferencial, apresentando classes 
de aprofundamento médio a alto ( 111 a 121 m e 129 a 134 m ), 
respectivamente 01 e 03. As encostas apresentam pendentes 
variadas indicando declividades da ordem de 5 a 11°, sendo mais 
fortes nas elevações residuais, eventualmente constituindo 
paredões identificados principalmente nos núcleos rochosos 
em forma de pontões, cúpulas, cristas e dorsos-de-baleia. Este 
modelado é ressaltado a inda por formas de dissecação homogê
nea, caracterizadas por interflúvios convexos, geralmente mais 
suaves, indicando densidade de drenagem fina, com classes de 
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Fig. 2.18 - Serra do Tombo, mostrando 
inundáveis) e bordos com eomiias. 
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aprofundamento baixo (50 a 55 m) e alto (85 a 100 ml, respectiva
mente Df1 e Of3, e densidade de drenagem média com classes 
de aprofundamento baixo (50 a 55 m) e médio (66 a 75 m), ras· 
pectivamente Dml e Dm2. As encostas mostram-se geralmente 
mais suaves com declividades em torno de 2" a 11° e só rara· 
mente atingem 20" em volta das elevações residuais onde os en
talhes são mais profundos. As feições homogêneas resultam do 
entalhe de planos em forma de lombas convexas, geralmente 
alongadas no sentido das drenagens, recobertos por c;:,lúvios 
areno-argilosos separados por linhas de seixos, localmente, for
mando bolsões. Este material encontra-se geralmente na base 
das encostas, semi·soterrando blocos de quartzo, sugerindo 
uma fase torrencial anterior à fase fluvial de terraceamento que 
propiciou a descoberta dos núcleos rochosos e a formação de ni· 
chos. A parte central da unidade apresenta altitudes em torno de 
200m, constituindo um compartimento deprimido embutido en
tre as elevações residuais e as escarpas que a limitam com a uni· 
dade das Chapadas Cimeiras. Este compartimento encontra-se 
fracamente dissecado constituindo lombas suaves de topos pia· 
nos 'Dm1), recobertos por material alterado de cor creme, pro
veniente das partes mais elevadas e assemelhando-se a uma su
perfície de aplanamento. O mate>ial de cobertura origina-se a 
partir de movimentos de massa por corrida de lama. Este com· 
partimento é entalhado pe!o rio Jequitinhonha, que constitui o 
nlvel de base geral da área, atraindo para sua bacia cursos flu· 
viais como os rios Piauí, ltinguinha e ribeirão Santo Antônio. 
Neste trecho o rio Jequitinhonha apresenta segmentos de ca
nais marcados por curvas sinuosas, meandros anômalos, an· 
gulosidades e setores retilíneos com leitos rochosos orientados 
por interferências estruturais do embasamento. 

2.3.4.1.2- Serranias de Almenara 

Esta unidade localiza-se na parte norte da Folha em estudo e 
leste da Região do Planalto dos Geraizinhos, apresentando uma 
configuração aproximadamente retangular distribuída no sen
tido norte-sul. Abrange uma área com cerca de 2.270 km', inte
grante do Estado de Minas Gerais. É envolvida em todos os qua
drantes pelas unidades geomorfológicas Bloco Montanhoso de 
Santo Antônio do Jacinto, Chãs Pré-Litorâneas, Depressão Mar· 
ginal, Serranias Marginais e Depressão do Médio Jequitinho
nha. O limite é estabelecido por mudanças de modelados e local
mente por escarpas, geralmente adaptadas a falhas ou por reen
trâncias decorrentes de penetrações de vales por erosão remon-



tante, orientadas pela estrutura. Trata-se do setor mais disse
cado da Região Geomorfológica do Planalto dos Geraizinhos, 
destacando formas côncavo-convexas entremeadas por vales 
profundos em "V" aberto, resultantes de uma dissecação predo· 
minantemente diferenciaL A erosão, atuando sobre rochas atin· 
gidas por falhamentos e antigos dobramentos, facilitou a diver· 
sificação da paisagem que inclui compartimentos deprimidos e 
áreas planas muito restritas, além de cristas, linhas de cumea· 
das, pontões e sulcos estruturais profundos, encontrados sobre· 
tudo na parte sul da unidade. Constitui-se de rochas proterozói· 
cas de composição granítica e secundariamente granodioritica, 
quartzitos, xistos, metatexitos e granito gnaisses pertencentes 
aos Complexos Paraíba do Sul e Medina e ao Grupo Almenara, 
atingidas pela Tectogênese Brasiliana. As oscilações climáticas 
e do nível de base geral conduziram a evolução da morfologia. 
Assim, a incisão dos talvegues, efetuada a partir dos planos de 
fraturas e f ai h as das zonas de cisalhamentos e de contatos litoló· 
gicos entre os núcleos intrusivos e as rochas encaixantes, expli
ca a ocorrência de relevos serranos fortemente sulcados, com ai· 
titudes médias em torno de 700 me máximas de até 1.000 m, no
tadamente em áreas restritas de topos conservados, relaciona
dos a restos de coberturas (Pgil (Fig. 2.19). A presença de nú
cleos intrusivos explica também a ocorrência de áreas dômicas e 
de alinhamentos estruturais semicirculares, sobretudo na parte 
sul da área. O modelado compreende formas côncavo-convexas 
de dissecaçao diferencial, representadas por classes de aprofun· 
damento médio (111 a 121 m) e alto (129 a 134m), respectiva· 
mente D2 e D3, que apresentam encostas com pendentes varia· 
das, registrando declividades em torno de 11 e 24° e excepcio· 
nalmente em torno de 37c nas elevações residuais onde os enta· 
lhes são mais profundos. Além destas, ocorrem feições conve· 
xas mais suaves resultantes de dissecação homogênea, indi· 
cando densidade de drenagem média com classes de aprofun· 
damento médio (66 a 75 m) e alto (85 a 100m). respectivamente 
Dm2 e Dm3, e densidade de drenagem grosseira com classes de 
aprofundamento médio (66 a75 ml, Dg2, destacados por encos· 
tas com declividades em torno de 5 a 11° e raramente em torno 
de 24c nas áreas em volta das elevações residuais. Em menores 
extensões ocorrem áreas semiconservadas decorrentes de reto
ques e remanejamentos {Pril, constituindo planos fracamente 
inclinados com declividades em torno de 5q. As áreas deprimidas 
constituem embutidos entre as elevações e 
cvoluidos a partir dissecaçao fluvial, em função de um nível 
de base geral, relacíonado com o rio Jequitinhonha e também 
com o rio Mucuri. Essas áreas são fracamente dissecadas em 
colinas convexas, entre rampas dissecadas a partir dos sopés 
dos residuais. Em toda parte, observam-se depósitos coluviais, 
principalmente na parte inferior das encostas, constituindo tálus 
detrítico semi-soterrando blocos rochosos, cujos deslocamentos 
evidenciam uma importante fase de desintegração e desloca· 
mento. Este material remanejado, de cor alaranjada, mostra-se 
geralmente espesso, contendo localmente solos profundos tipo 
latossolos e Podzólicos. Nas encostas ocorrem ravinas profun· 
das, ocasionadas pela aceleração dos processos morfodinâmi· 
cos desencadeados, principalmente, pelos desmatamentos. AI· 
gumas dessas ravinas já se encontram colonizadas pela vegeta· 
ção, enquanto outras estão sendo reativadas. 

2.4- GEOMORFOGÊNESE 

2.4. 1 - Introdução 

A análise da área correspondente à Folha SE.24 Rio Doce eviden· 
cia o forte controle estrutural como elemento básico na carac· 
terizaç.âo do modelado. O embasamento arqueano foi subme· 
tido aos eventos relativos ao Ciclo Transamazôníco ( :t 2.200 MA) 
e energicamente reativa do no Ciclo Brasiliano ( ± 750 a 650 MA}. 

A seqüência de eventos geológicos refletiu-se nas caracterís
ticas dos grandes conjuntos estruturais das áreas do embasa· 
manto através de arranjos regionais do relevo. Ds traços princi· 
pais da configuração das massas de relevo, decorrentes doses· 
tilos tectônicos superpostos aos quais se relacionam metamor
fismo regional e de contato, salientam as distinções entre as 
morfoestruturas dos domínios mais antigos, como a Faixa de 

Dobramentos Remobilizados, que foram reativados durante o 
Ciclo Brasiliano, e os mais recentes, originados neste ciclo, que 
são o Domínio dos Maciços Plutõnicos e as litologias supracrus· 
tais do Domínio dos Remanescentes de Cadeias Dobradas. 

Os dois últimos domínios referidos continuaram submetidos 
à atuação de movimentos tensionais responsáveis por desloca· 
mentos e mudanças de direções estruturais e metamorfismo 
dos sedimentos durante o Proterozóico Superior e o E o paleozóico. 

A Reativação Wealdeniana iniciou-se entre o Neotriássico e o 
Cretáceo Médio, tendo continuado até o Neógeno. No final do 
Terciário, durante e após a deposição do Grupo Barreiras, englo
bado ao Domínio dos Depósitos Sedimentares, ainda se percebe 
a influência daquela reativação. 

As variações climáticas do Quaternário, aliadas às condicio
nantes geológicas, propiciaram a alternância de sistemas mor· 
fogenéticos durante os quais foram esculturadas as feições do 
modelado. Através da retirada da cobertura vegetal e das formas 
empíricas do uso da terra, o homem pode ser considerado como 
um dos agentes mais eficientes de modificação deste modelado. 
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O enfoque da evolução geomorfológica, neste trabalho, 
prende-se, em função de sua escala, à reconstituição das etapas 
gerais e à ordenação dos fatos de acordo com a cronologia rela
tiva das unidades classificadas por ordem de grandeza têm poro
espacial. A apresentação desta evolução parte das condicionan
tes geológicas, que representam os fundamentos para a inter
pretação da geomorfogênese e termina com as etapas mais re
centes desta evolução. 

2.4.2- Condicionantes geológicas 

A análise das condicionantes geológicas da evolução do relevo 
da área baseou-se nos elementos fornecidos pela Divisão de 
Geologia do Projeto RADAMBRASIL e contidos neste relatório 
(vide 1 -Geologia). Esses eventos pré-cenozóicos só se tradu
zem indiretamente na morfologia, através da orientação das es
truturas, do metamorfismo regional ou de anatexia, sendo con
siderados pertencentes ao âmbito da Paleogeografia. Não exis
tem na Folha em estudo formas de relevo originadas de sistemas 
morfogenéticos anteriores ao Cenozóico; no entanto, a disseca
ção conduzida pelos agentes externos pôs em evidência traços 
estruturais ou litoestruturais herdados de eventos geológicos 
ocorridos desde o Arqueano. 

O embasamento arqueano da Folha é constituído pelos Com
plexos Juiz de Fora e Pocrane, identificados na parte sul da Fo
lha, compondo a Subprovíncia Médio Rio Doce, e pelo Comple
xo Caraíba-Paramirim, reconhecido no setor norte, integrando 
a Subprovíncia Araçuaí. 

O Complexo Juiz de Fora, de provável origem plutônico
sedimentar, com grau de metamorfismo médio a alto, é correla
tivo de terrenos granulíticos, cuja primeira fase pertence ao Ci
clo Guriense ( + de 3 bilhões de anos). Apresentando também 
caráter plutônico-sedimentar e grau de metamorfismo médio a 
alto, os Complexos Pocrane e Caraíba-Paramirim correspon
dem ao tipo granite-greenstone. 

Estas unidades litoestratigráficas apresentam caráter policí
clico e polifásico em virtude da atuação de eventos relativos aos 
Ciclos Transamazônico (2.200 MA) e Brasiliano (750 a 650 MA), 
correspondentes ao Proterozóico Inferior e Superior respectiva
mente. 

Segundo evidências geocronológicas, no Arqueano as áreas 
dos Complexos Juiz de Fora, Pocrane e Caraíba-Paramirim es
tariam interligadas ao Complexo Jequié, situado na Folha SD.24 
Salvador, e constituiriam o que foi denominado por Almeida 
(1981) "Craton do Paramirim". 

Em decorrência da atuação de eventos relativos ao Ciclo 
Transamazônico, estas áreas sofreram, no início do Proterozói
co, intensa migmatização e retrometamorfismo de rochas de fá
cies ganulítica e descaracterização em grande parte das suas 
estruturas. Ao mesmo tempo uma enérgica atividade compres
sionai provocou intensa transposição em terrenos dos Comple
xos Juiz de Fora e Pocrane, originando o Gnaisse Piedade, cuja 
principal característica é a ocorrência de rochas bandadas com 
baixo ângulo de mergulho. 

Após um período de relativa estabilidade as atividades repor
tadas ao Ciclo Brasiliano provocaram um total rejuvenesci
mento das rochas do embasamento preexistente, com intrusão 
de corpos granitóides nos Complexos Juiz de Fora e Pocrane, re
lacionados às Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia. Posterior
mente, durante o Eopaleozóico (550-450 MA) toda a área foi atin
gida por grandes falhamentos de direção NNO-SSE e NE-SO. 

Os Complexos Juiz de Fora e Pocrane, incluindo o Gnaisse 
Piedade e as Suítes Intrusivas Aimorés e Galiléia, compõem o 
domínio morfoestrutural da Faixa de Dobramentos Remobiliza
dos. O Complexo Juiz de Fora localiza-se aSSO da Folha, prolon
gando-se a oeste para a Folha SE.23 Belo Horizonte e ao sul para 
as Folhas SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória, na unidade geomor
fológica denominada Serranias da Zona da Mata Mineira. A sua 
origem granulítica, associada aos fenômenos de rejuvenesci
mento ocorrido durante o Ciclo Brasiliano, mascarou profunda
mente as estruturas primitivas. Ali são encontradas altitudes de 
cerca de 1.000 m, constituindo cristas alternadas com vales de 
direcionamento SO-NE segundo imposição da atividade tectô
nica compressional que atingiu a área. 
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O Complexo Pocrane é identificado principalmente na uni
dade denominada Maciço do Caparaó e em parte da Depressão 
do Alto-Médio Rio Doce, localizadas no centro-sul da Folha, 
tendo continuidade nas Folhas SF. 23/24 Rio de Janeiro/Vitória. 
Caracteriza-se por nível geral de topografia relativamente ho
mogênea de onde sobressaem maciços rochosos, coincidentes 
às Suítes Intrusivas Galiléia e Aimorés. Essa última apresenta 
forte expressão morfológica e constitui formas circulares e se
micirculares, como as serras João Pinto, Boa Sorte, Pedro Ân
gelo e o domo situado a norte da cidade de Aimorés, no Estado 
de Minas Gerais. 

As feições do modelado mais freqüentes nas áreas de ocor
rência do Gnaisse Piedade exprimem-se apenas por linhas de 
cristas acompanhando a direção SO-NE, como pode ser obser
vado na Unidade Geomorfológica Depressão do Alto-Médio Rio 
Doce. 

O Complexo Caraíba-Paramirim ocupa na Folha SE.24 Rio 
Doce uma distribuição geográfica restrita, caracterizando-se 
pela ocorrência de biotita e/ou hornblenda gnaisse e gnaisse 
quartzo-feldspático, além de ocorrências restritas de quartzitos. 
Constitui parte da unidade geomorfológica denominada De
pressão do Médio Jequitinhonha, caracterizada pela ocorrência 
de longos planos inclinados denotando um total arrasamento 
das estruturas. 

No Proterozóico Inferior foram depositados sedimentos em 
depressão do tipo geossinclíneo em ambiente marinho pro
fundo. Estes sedimentos compuseram o Complexo Paraiba do 
Sul, relativo ao início do Ciclo Transamazônico. O direciona
mento norte-sul deste "cinturão móvel" comandou o posiciona
mento preferencialmente meridiano das grandes unidades es
truturais da Folha SE.24 Rio Doce. 

Posteriormente, essa região foi submetida à atividade tectô
nica com pressionai ocasionando a tectonogênese do Complexo 
Paraíba do Sul e a intrusão de corpos granitóides sintectônicos. 
Findo o Evento Transamazônico, existia uma cordilheira que se 
estabilizou no decorrer do Proterozóico Médio. Os testemunhos 
da fase de cordilheira são observados nos Patamares do SulCa
pixaba, onde são preservadas diversas escarpas coincidindo 
com dobramentos e falhas de empurrão com direcionamento 
N-S, NNO-SSE e NE-SO. 

Durante o período marcado pela abertura do Prato-Atlântico 
Sul ocorreu outra enérgica atividade tectônica e conseqüente
mente uma grande sedimentação em ambientes marinhos e 
continental da qual originaram-se os Grupos Macaúbas, São 
Tomé, Crenaque e Almenara. 

A deposição continental do Grupo Almenara foi afetada por 
movimentos verticais que provocaram falhamentos de direção 
NE-SO. Estes falhamentos, aproximadamente perpendiculares 
aos dos Eventos Transamazônicos, são responsáveis pela distri
buição das formas estruturais deste setor da Folha SE.24 Rio 
Doce. Esses traços são evidenciados nas Serranias de Almenara, 
onde blocos elevados apresentam caimento topográfico no sen
tido sul-norte. Na área correspondente às Chapadas do Jequiti
nhonha não se tem evidência da atuação desta tectônica vertical 
do final do Proterozóico. A área correspondente à ocorrência 
dessas morfoestruturas constitui o Domínio de Cadeias Do
bradas. 

O Ciclo Brasiliano provocou a tectonogênese das camadas su
pracrustais, episódio acompanhado por transcorrências e movi
mentos de blocos em setores do Complexo Paraíba do Sul. 
Durante esse episódio de metamorfismo intrudiram-se os grani
tos sintectônicos do Complexo Montanha, formados por anate
xia de suas porções basais. 

O Patamar Divisor dos Rios Doce-Mucuri coincidiria com 
uma parte rebaixada por movimentos verticais de blocos do 
Complexo Paraíba do Sul. 

Testemunhos esparsos do Complexo Paraíba do Sul em ter
renos do Complexo Montanha indicam que as litologias daquele 
complexo apresentavam continuidade espacial; posterior
mente, favorecidas pelas geofraturas dos ciclos anteriores, elas 
foram removidas, deixando à superfície a parte basal que sofre
ra processos de anatexia. As Chãs Pré-Litorâneas representam 
um compartimento desgastado por erosão até o nível de ana
texia. 



Extensos batólitos granitóides sin e tarditectônicos represen
tados pelo Complexo Medina e gerados no Ciclo Brasiliano são 
também relacionados ao Complexo Paraíba do Sul. Estas intru
sões apresentam grande expressão areal, dispondo-se aproxi
madamente numa faixa de direção norte-sul e traduzindo-se por 
forte expressão morfológica. Entre as intrusões mais significati
vas encontram-se aquelas de composição granítica a granodio
rítica ocorrentes nos planaltos que formam o Bloco Montanhoso 
de Santo Antônio do Jacinto e o Bloco Montanhoso Central, con
siderados como pertencentes ao Domínio dos Maciços Plutô
nicos. 

As intrusões que correspondem às Suítes ltinga e Urucum do 
eopaleozóico são relacionadas aos Grupos Macaúbas e São 
Tomé. Na mesma época a ocorrência de geofraturas com alinha
mentos de direção NNO-SSE condicionou a colocação de pluto
nitos pertencentes à "Suíte" Intrusiva Guaratinga. Estas intru
sões ocupam áreas limitadas na Folha SE.24 Rio Doce e não 
apresentam expressão areal representativa. 

A pré-deriva continental Brasil-África e as forças então 
atuantes produziram falhas profundas que atingiram o manto na 
área do Complexo Paraíba do Sul, instalando-se corpos básicos 
sob a forma de diques, compondo a Suíte Intrusiva Fundão. Es
tas intrusões básicas ocupam áreas restritas evidenciadas no re
levo por alguns residuais localizados na Baixada Litorânea, no 
setor sudeste da Folha. 

A etapa mais importante da formação do Atlântico Sul está 
vinculada à maior intensidade da Reativação Wealdeniana, 
quando eventos tafrogênicos com orientação paralela à linha de 
costa foram responsáveis pela subsidência do setor leste da 
área, propiciando a edificação das bacias do Espírito Santo, Mu
curi, Jequitinhonha e Cumuruxatiba, típicas de margem conti
nental. O caráter gradual dessa subsidência pode ser evidencia
do pelo estudo das colunas estratigráficas dessas bacias, em 
que os sedimentos continentais na base do pacote sedimentar 
são sucedidos por depósitos lacustrinos, provavelmente rela
cionados à fase inicial da construção do delta do rio Doce, e estes 
são recobertos por sedimentos marinhos. 

Intrusões e extrusões básicas ocorridas do Jurássico ao Ter
ciário condicionaram o alargamento da Plataforma Continental 
em cerca de 100 km e edificaram o banco de Abrolhos. Ainda 
durante o Terciário a região sofreu movimentos de soergui
menta que condicionaram a dissecação de uma superfície topo
gráfica homogeneizada, cujos testemunhos são encontrados a 
nordeste da Folha nas Chapadas Cimeiras e nas Chapadas do Je
quitinhonha. 

Estes movimentos epirogênicos desempenharam papel im
portante, conduzindo a retomada de erosão e a inversão do rele
vo que precederam a acumulação dos sedimentos do Grupo Bar
reiras, tidos como pliocênicos. 

2.4.3- Evolução durante o Cenozóico 

A Reativação Wealdeniana exerceu um papel importante para a 
modificação do relevo durante os períodos que precederam o 
Cenozóico, e seus efeitos se fazem sentir, embora menos inten
samente, durante esta era. A eles se juntam as influências das 
variações climáticas, diagnosticadas através do estudo das se
qüências estratigráficas do Mesozóico encontradas nas bacias 
do Recôncavo e de Tucano-Jatobá, assim como na parte su
perior das bacias do Paraná e do Parnaíba e em outras camadas 
da mesma idade. Essas influências climáticas também são teste
munhadas através das formas de relevo e dos tipos de sedimen
tação que ocorrem principalmente na faixa litorânea e nos vales 
fluviais. 

Predominam na Folha SE.24 Rio Doce os modelados resul
tantes da dissecação fluvial, comandados por efeitos estruturais 
sobre a rede de drenagem, o que demonstra a tendência a levan
tamentos de blocos planálticos e conseqüente aprofundamento 
e direcionamento dos cursos fluviais. Nessas áreas, que consti
tuem 85% da Folha, são raramente encontrados testemunhos 
sedimentológicos da evolução paleógena. 

Esses sedimentos se concentram em áreas restritas dos Pla
naltos do Jequitinhonha e Geraizinhos, em forma de coberturas 
detrítico-lateríticas e de latossolos, correspondendo às épocas 

mais antigas do Terciário. Os planaltos retromencionados foram 
denominados por Barbosa (1960 apud Barbosa et alii, 1975), 
Chapadas do Jequitinhonha, sendo posteriormente nomeados 
por Barbosa et alii (1975) de Chapadas dos Geraizinhos; Nunes, 
Ramos e Dillinger (1981) mantiveram a última denominação 
correlacionando-os geneticamente com a área central da Cha
pada Diamantina, no Estado da Bahia. 

No presente mapeamento, a compartimentação geomorfoló
gica baseada em conjuntos morfoestruturais destacou os Pla
naltos do Jequitinhonha e dos Geraizinhos, levando em conta as 
diferenças de modelado condicionadas pelo tipo de embasa
mento. Esses compartimentos são encimadas por retalhos de 
chapadas onde se encontram vestígios de eventos considerados 
como tendo ocorrido na parte inferior do Terciário, do Paleoceno 
ao Oligoceno, embora permaneça duvidosa a determinação da 
idade precisa dos materiais ali contidos. 

Nas épocas mais recentes do Terciário e do Quaternário a 
reconstituição das etapas da evolução geomorfológica torna-se 
menos complexa, sendo mais freqüentemente encontrados tes
temunhos sedimentológicos e geomorfológicos. 

2.4.3.1 - Etapas da evolução no Terciário 

Os Planaltos do Jequitinhonha e dos Geraizinhos, conforme já 
mencionado, concentram os vestígios considerados como re
sultantes das épocas mais antigas do Terciário. São representa
dos por setores de chapadas posicionadas em altitudes de 800 a 
1.000 m. A imagem de radar mostra nitidamente uma superfície 
uniforme que traduz a existência de planos horizontais e semi
horizontais homogeneizados por um recobrimento detrito
laterítico, onde é freqüente a ocorrência de pequenas depres
sões. 

A origem dessas formas tabulares, como acentuaram Barbosa et 
ali i (1975), está relacionada à elaboração de um vasto pediplano 
que resultou da remoção dos metassedimentos do Pré
Cambriano Superior que recobriram as unidades geológicas 
mais antigas. O pedi plano citado é correi acionável com a super
fície gerada durante o Ciclo Sul-Americano (King, 1956), situado 
no Terciário Inferior, mais precisamente no intervalo entre o fim 
do Cretáceo e início do Mioceno. Anteriorm'ente, Lamego (1949) 
havia considerado essa superfície como de idade paleogênica, 
enquanto que as suas coberturas foram atribuídas aos depósitos 
e solos do Terciário Médio. 

Essas chapadas são correlacionadas com os topos dos pla
naltos cimeiros da parte central da Bahia, considerados por 
Tricart & Silva (1968) como tendo sido aplanados e recobertos 
durante o Eógeno (Terciário Inferior). Barbosa et ali i (s. d.), estu
dando os depósitos cenozóicos de Virgem da Lapa (MG), correla
cionando-os com os que ocorrem na Folha SE.24 Rio Doce, 
concluem pela sua origem fluviolacustre recobrindo um com
plexo de superfícies de erosão. Os autores afirmam existir es
treita relação entre esses depósitos e os encontrados no Planalto 
de Vitória da Conquista, situado em posição topográfica similar. 
Nunes, Ramos e Dillinger (1981) verificaram a existência de irre
gularidades na espessura da cobertura desses planaltos e a pre
sença de depressões localizadas, preenchidas de sedimentos, 
precedendo a uniformização dos topos por uma superfície de 
aplanamento inumada. 

Essas partes mais uniformes dos planaltos foram reconheci
das neste mapeamento como estágios de uma superfície de 
aplanamento degradada, caracterizada pela presença de um re
cobrimento que inumou a topografia (Pgi). A cobertura foi pedo
geneizada e localmente transformada em laterita; posterior
mente a dissecação a atingiu, penetrando até o nível do embasa
mento quando da instalação dos vales que formam a bacia do rio 
Jequitinhonha. 

As rochas do Grupo Macaúbas e outras a ele correlacionadas 
formam as elevações que sustentam as chapadas na região do 
Planalto dos Geraizinhos, enquanto intrusões graníticas consti
tuem a base das formas tabulares observadas no Planalto do 
Jequitinhonha. Na primeira região, o vale do rio Jequitinhonha 
se alarga e a dissecação das superfícies mais conservadas é 
efetuada por fenômenos de escoamento superficial originando 
vales estreitos, ladeados por vertentes íngremes. Na unidade 
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Serranias de Almenara, estes vales seccionam planos inclinados 
em diversas direções; o controle estrutural ali é evidenciado 
pela presença de superfícies que foram inclinadas posterior
mente à formação dos latossolos contendo lateritas locais, con
forme demonstram a disposição de blocos basculados e de fenô
menos de erosão intensa sobre camadas xistosas, muito cisa
lhadas. No Planalto do Jequitinhonha, a disposição das cama
das pouco inclinadas condicionam o aparecimento de depres
sões largas que formam vertentes pouco rampeadas embutidas 
nas chapadas, onde a drenagem é realizada através de veredas. 

Ainda durante o Terciário, provavelmente no Oligoceno, es
sas áreas foram soerguidas por movimentos epirogenéticos e 
entalhadas no decorrer desse período aproveitando linhas de 
fraturas, zonas de cisalhamento e outras fraquezas estruturais. 

Nas demais áreas da Folha, correspondentes ao Estado do 
Espírito Santo, a suposta superfície paleogênica, esfacelada 
pelo tectonismo, foi degradada pela erosão posterior, restando 
apenas pequenos testemunhos isolados no Planalto da Manti
queira Setentrional. Nos arredores da cidade de Santa Teresa, 
porém, como já afirmado pelos autores precedentes, embora 
haja uma certa concordância de topos com aqueles que marcam 
os eventos ocorridos no Terciário Inferior, não existem planaltos 
propriamente ditos e sim um conjunto de morros residuais que 
formam alinhamentos de cristas e pontões assumindo aspecto 
serrano. Esses compartimentos estão em contato com a parte 
deprimida situada a leste, através de escarpas ou alinhamentos 
de morros, os quais, segundo King (op. cít.), denunciam um 
arqueamento da superfície de cimeira em direção à plataforma 
continental. Esse arqueamento teria favorecido a erosão e o 
recuo da linha de escarpas até a posição atual em direção ao 
interior. Essa idéia não exclui a possibilidade da interferência de 
movimentos epirogenéticos ocorridos posteriormente à ela
boração da topografia que caracteriza as Chapadas Cimeiras, 
conforme afirmação anterior. 

Tricart & Silva (op. cit.) atribuem a essa fase do Terciário um 
soerguimento dos planaltos centrais da Bahia, quando, segundo 
vários autores, entre os quais Almeida (1967), teria ocorrido o 
levantamento das serras do Mar e da Mantiqueira, mais eviden
ciado no Oligoceno. Para Trícart & Silva (op. cit) a acentuação 
dos desníveis entre a parte oriental e as massas elevadas culmi
nou com a grande inversão de relevo produzida pelo a Içamento 
da Chapada Diamantina e pela ação da alteração diferencial e de 
escoamento concentrado, seguindo linhas estruturais. 

Na Folha em estudo observa-se uma grande extensão de 
unidades constituídas de pontões e cristas desnudadas, sendo 
essas feições mais notáveis nas unidades dos Maciços de Pedra 
Azul, Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto e Bloco 
Montanhoso Central, em virtude da maior densidade da rede de 
fraturas e falhas acompanhando as intrusões graníticas e resul
tantes da atuação mais intensa da Reativação Wealdeniana. Es
tas zonas de fraquezas foram exploradas pela alteração nos 
conjuntos de pontões, transformados em residuais durante as 
fases de degradação do relevo que sucederam ao Terciário In
ferior. 

Criado o grande desnível entre os dois principais comparti
mentos da Folha, no decorrer do Terciário Médio, a região, como 
as demais áreas do Brasil Oriental, passou por condições climá
ticas que produziram um manto de alteração espesso, reco
brindo principalmente as áreas de piemontes voltados para 
leste. Parte destas alterações se encontram localmente coladas 
nos sopés dos morros. Esta fase biostática corresponde ao ciclo 
de aplanamento, denominado Velhas, por King (op. cít.), situado 
no Terciário Médio (Mioceno Inferior); segundo autores como 
Andrade (1958) e Mabesoone, Silva e Beurlen (1972), esses epi
sódios estariam reunidos numa fase de intemperismo intercala
do entre as formações mais antigas do denominado Grupo Bar
reiras no NE do Brasil. 

As diferenças litológicas existentes nas descontinuidades en
tre numerosos plutões e as rochas encaixantes do embasa
mento foram exploradas mais intensamente pela alteração. As 
massas de alteritos resultantes constituíram as fontes de materi
ais remobilizados e transformados em sedimentos durante a 
permanência dos sistemas morfogenéticos posteriores ao Mio
ceno, que se caracterizam por intensa erosão areolar. 
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A maioria dos autores concorda que no Plioceno já existia 
uma diferença de altitude entre os compartimentos planálticos, 
cortados transversalmente pelos vales dos rios Jequitinhonha e 
Doce, segundo as direções estruturais que identificam o levanta
mento ocorrido durante o Paleógeno, em oposição ao setor 
oriental da Folha, reafeiçoada no Mioceno. Essa fase da evolu
ção foi considerada por Tricart & Silva (1968) como uma suces
são de eventos morfogenéticos que culminaram com a elabora
ção de uma superfície de aplanamento. Ela pode ser correlacio
nada com o Ciclo Velhas, de King (1956), e com o Pd1, identifi
cado no Nordeste do Brasil por Bigarella & Andrade (1964). 
Durante a esculturação dessa superfície, os planaltos da Folha 
SE.24 Rio Doce foram submetidos a forte erosão, que resultou 
no carreamento de massas abundantes para a zona costeira, 
onde se depositaram, homogeneizando as irregularidades topo
gráficas preexistentes. Esses sedimentos, de espessura variá
vel, atingindo no máximo 80 m, pertencentes à Formação Barrei
ras, constituem um marco importante para a reconstituição 
paleoclimática e paleogeomorfológica da faixa costeira. Vários 
pesquisadores têm discutido e apresentado hipóteses a respeito 
das condições climáticas que condicionaram essa sedimentação 
pliocênica. Bigarella & Andrade (1964) salientaram que o "Gru
po" Barreiras são os depósitos correlativos dos Pd2 e Pd1, que 
correspondem a profundas e freqüentes mudanças climáticas 
para o estado de semi-aridez, favorecendo a retenção de sedi
mentos na topografia pré-deposicional compartimentada; Aze
vedo (1968) supôs que esses materiais indicam depósitos em 
canais fluviais, planícies de inundações e lagos em região "se
nil" e clima quente e úmido, com chuvas concentradas; Tricart & 
Silva (op. cit.) verificaram que, embora o material originário 
tenha sido alterado em condições de maior umidade, o Grupo ou 
Formação Barreiras constitui um episódio generalizado de mo
delamento do relevo sob condições de clima caracterizado por 
chuvas torrenciais. A análise dos trabalhos realizados sobre os 
sedimentos Barreiras no Nordeste, até o sul da Bahia, demons
tra um consenso por parte de diversos pesquisadores de que o 
transporte se processou de forma torrencial, através de canais 
anastomosados, e de aportes laterais e longitudinais com carac
terísticas de épandages, típicas de clima com distribuição plu
viométrica irregular e concentrada. Esses materiais, que preen
cheram canais e depressões, constituem a mais extensa sedi
mentação continental da era cenozóica da faixa costeira doBra
sil. Amador (1982) constatou diferenças entre os sedimentos no 
Estado do Espírito Santo, onde ao sul ocorre apenas uma se
qüência pleistocênica em contato direto com o embasamento 
cristalino. No centro existem camadas tabulares arenosas, pro
vavelmente de origem fluvial, sob os depósitos oriundos dos 
diversos ciclos sedimentares pleistocênicos, em contraste com 
o norte do estado, onde existem camadas arenosas litificadas 
por sílica, separadas de seqüência arenosa arcoseana por ca
mada de folhelhos rica em fósseis vegetais. Conclui o autor 
haver um estreito relacionamento entre as propriedades geomé
tricas das bacias deposicionais e a natureza dos depósitos. Ele 
considerou essa área como uma transição entre os domínios 
morfoclimáticos do Sudeste e do Nordeste do Brasil, no Terciá
rio Superior, apresentando características contrastantes, con
forme foi descrito. 

No Estado da Bahia, ao norte da Folha mapeada, os sedimen
tos apresentam similitude, sendo caracterizados pela ocorrência 
de camadas arenosas intercaladas com argilas variegadas onde 
dominam os tons vermelho, branco e violeta; ali é freqüente a 
ocorrência de crostas limoníticas e cangas de ferro, impreg
nando arenitos friáveis, grosseiros, mal selecionados, suban
gulares a subarredondados por vezes estratos apresentando 
níveis de seixos quartzosos. 

A parte superior dos sedimentos Barreiras foi uniformizada, 
resultando em uma superfície aplanada que forma o topo dos 
tabuleiros costeiros. Nesses sedimentos ocorrem crostas ferru
ginosas e lateritas, intercaladas nas camadas sedimentares e no 
contato dessas com o substrato, correspondendo a zonas de 
oscilações do lençol freático. 

As condições sob as quais se desenvolveram as massas de 
alteritos que precederam e sucederam ao episódio de sedimen
tação Barreiras se distinguem como fases úmidas, contrastando 
com aquela durante a qual ocorreram esses depósitos. 



No Pleistoceno, truncando a topografia da faixa costeira, já 
existiria a superfície uniforme considerada por Tricart & Silva 
(1968) como um aplanamento denominado Pós ou Fini
Barreiras. Durante essa fase de aplanamento teria ocorrido a 
mobilização dos materiais que capearam os tabuleiros e se con
.:entram sob forma de camada arenosa posteriormente for
mando latossolos e lateritas. 

Em alguns vales e depressões interioranas, os depósitos de 
características semelhantes a esse recobrimento parecem ter 
sido coluvionados sobre linhas de pedra, testemunhos de escoa
mento torrencial e correlacionáveis aos episódios pliopleistocê
nicos. 

Indícios de acomodação dos sedimentos, observados em 
vários setores da Folha, comprovam uma certa instabilidade 
onde os estratos dos depósitos Barreiras são deslocados por 
pequenas falhas com rejeito de alguns metros. Evidências de 
tectonismo pós-Barreiras são reveladas na imagem de radar atra
vés da configuração da rede hidrográfica. Anteriormente Silva & 
Tricart (1980), estudando o litoral sul da Bahia, constataram 
evidências da atuação da tectônica plioquaternária na faixa li
torânea, através da observação de anomalias da rede de drena
gem dos tabuleiros costeiros. Esses autores observaram que a 
margem direita do rio ltanhém é empinada e tem traçado retilí
neo e ainda que a disposição topográfica dos tabuleiros sugere a 
presença de um bloco basculado para o sul. Outros argumentos 
apóiam a idéia de instabilidade tectônica posterior à sedimenta
ção Barreiras: o vale inferior do rio do Frade parece localizado 
num ângulo de falhas reativadas; os afluentes do curso inferior 
do rio Trancoso orientam-se ao longo de duas direções perpen
diculares, NO-SE e SO-NE, seguindo prováveis lineamentos rea
tivados no embasamento pré-cambriano; os afluentes da mar
gem direita do rio João da Tiba iniciam seus cursos muito pró
ximo à margem sul do rio Buranhém, sugerindo a ocorrência de 
bloco deslocado e inclinado para norte. 

O arqueamento em direção ao mar da superfície sobre a qual 
se depositaram os sedimentos Barreiras é demonstrado na re
gião de Caravelas, onde é imperceptível a passagem desses 
sedimentos pliocênicos para aqueles que formam as planícies 
marinhas do Quaternário. No município deVera Cruz(ES), pró
ximo ao bairro Coqueiral, ocorrem crostas que estão mergulha
das no mar; estas crostas, características da parte basal da referi
da superfície, ficam emersas durante a maré baixa. Em outras 
áreas, como no setor compreendido entre as cidades de Prado e 
Porto Seguro(BA), assim como nas proximidades da foz do rio 
ltaúnas, os sedimentos Barreiras entram em contato com os 
depósitos de planícies marinhas através de falésias. 

As diversidades de feições topográficas citadas como exem
plo são relacionadas às variações do nível do mar a partir de uma 
superfície arqueada diferencialmente, prolongando-se até a 
atual plataforma continental, como já havia sugerido King 
(1956), seguido por vários autores. 

2.4.3.1.1 - Síntese da evolução terciária 

Ao término do Terciário já se encontravam definidos os traços 
morfológicos gerais da Folha SE.24 Rio Doce, sendo bem indivi
dualizados os blocos planálticos interioranos, assim como esta
vam esboçadas as depressões correspondentes às duas princi
pais bacias hidrográficas e o compartimento mais baixo que 
constitui os Piemontes lnumados. A desnudação dos morros 
residuais também já se havia processado, desde quando as 
coberturas de materiais decompostos foram retiradas durante a 
erosão mais enérgica correspondente ao episódio deposicional 
Barreiras. A esculturação do relevo produziu as fácies do mo
delado, que decorrem de circunstâncias que caracterizam a era 
quaternária, apresentada em seguida. 

2.4.3.2- Etapas da evolução quaternária 

O período quaternário é caracterizado por freqüentes oscilações 
climáticas, cujas causas têm sido objeto de várias teorias. 
Durante este período houve condições térmicas que possibili
taram, nas altas latitudes do hemisfério norte, a ocorrência de 
pelo menos quatro períodos glaciais e cinco interglaciais.Os 
períodos glaciais têm sido associados nas latitudes intertropi-

cais a sistemas morfoclimáticos com preponderância de proces
sos que favoreceram a erosão areolar e o carreamento de detri
tos pelo escoamento superficial, a ativação da erosão regressiva 
dos cursos fluviais, assim como as ações eólicas. Esses proces
sos se tornam eficazes em virtude da escassa ou inexistente 
proteção da cobertura vegetal à superfície do solo, aliada à 
deficiência e à distribuição irregular da umidade. Nos períodos 
interglaciais, em virtude da fusão do gelo nas altas latitudes, o 
nível do mar eleva-se e cobre repetidas vezes faixas continentais 
de extensões diversas, conforme a amplitude da transgressão, 
inclusive afogando os baixos cursos fluviais. Esses períodos 
interglaciais são associados à atuação de sistemas morfoclimá
ticos com preponderância dos processos químicos, caracteri
zando-se por condições de pluviosidade abundante e bem distri
buída. Os processos químicos induzem à intensificação da com
ponente vertical de elaboração do relevo, propiciando a altera
ção de rochas e pedogeneização do regolito, originando solos 
espessos que constituem o sustentáculo de uma cobertura vege
tal densa. 

Os eventos glacioeustáticos do Quaternário tiveram reper
cussão mais ou menos distinta, de acordo com a proximidade ou 
o afastamento do mar, em relação à zonação climática já exis
tente e com o gradiente do relevo, comandado pelos desloca
mentos dos níveis de base geral e regionais. 

Em decorrência das diversidades do litoral para o interior e da 
originalidade entre os conjuntos de processos litorâneos e conti
nentais, optou-se por subdividir a apresentação em itens con
forme esses dois tipos de sistemas morfogenéticos. 

2.4.3.2.1 - Sistemas morfogenéticos continentais 

No interior do continente a evolução foi comandada principal
mente por variações temporais e espaciais das condições climá
ticas e dos posicionamentos dos níveis de base regionais e 
locais que comandam o tipo e a intensidade dos processos res
ponsáveis pela distinção e pelo reafeiçoamento das formas. 

A) Testemunhos geomorfológicos de eventos no Pleistoceno 

O Pleistoceno foi iniciado por uma fase que compõe as condi
ções de biostasia definidas por Erhart (1962). 

Os processos de alteração, na área estudada, foram muito 
agilizados pelo grande número de falhas e fraturas, que favore
ceram a atuação dos agentes do intemperismo em níveis profun
dos. Os produtos do intemperismo, conservados localmente ao 
pé dos residuais, precedendo então as formas mais recentes, 
testemunham as condições que predominaram no início do 
Pleistoceno. 

Nunes, Ramos e Dillinger ( 1981) fizeram referência à forte re
tomada de erosão ocorrida no Planalto dos Geraizinhos durante 
o Pleistoceno. Esta retomada de erosão ocasionou o recuo do 
Planalto do Jequitinhonha e do Planalto dos Geraizinhos, origi
nando escarpas de forte declividade e o entalhe de talvegues. O 
recuo progressivo das encostas modelou as depressões que 
contiveram as bacias hidrográficas e favoreceu a degradação de 
cangas de borda do planalto, predominantes nas Chapadas Ci
meiras a norte da cidade de Jequitinhonha (MG). 

Algumas ocorrências de modelado e de materiais correlati
vos revelam variações de sistemas morfogenéticos no Pleisto
ceno. Suas características e os seus posicionamentos as identifi
cam como de idade mais recente do que aquelas atribuídas ao 
início do Pleistoceno. Infere-se que essas ocorrências estejam 
relacionadas a mudanças climáticas que se refletiram no au
mento da capacidade erosiva, favorecendo o carreamento de al
teritos preexistentes. Os depósitos de cascalheiras próximo ao 
litoral, no contato com os sedimentos Barreiras, são correlacio
náveis a esses eventos. Em outras áreas do Nordeste foram con
siderados por Tricart & Silva (1968) como épandages ocorridas 
posteriormente aos depósitos Barreiras, afogando a topografia 
diferenciada anteriormente, uniformizando antigas irregularida
des sobre a sedimentação pliocênica ou sobre o embasamento e 
afogando elevações residuais como o Monte Pascoai(BA). Essa 
superfície de aplanamento foi identificada na Folha em estudo 
por Barbosa et alii (1975), sendo comprovada através da ocor-
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rência de linhas de pedra incluindo quartzos e fragmentos de 
couraças e concreções de espessura variada que separam a For
mação Barreiras do Latossolo que a recobre. Ela penetra para o 
interior através dos vales, originando pequenos alvéolos de tex
tura arenosa embutidos no interior dos planaltos, como pode ser 
observado no município de União Baiana(BA) na unidade Bloco 
Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto. 

Durante o Pleistoceno Médio e Superior, a evacuação das al
terações originadas no Neógeno e no Pleistoceno lnferior se pro
cessou ativamente, continuando a exumação de núcleos rocho
sos, na área dos Maciços de Pedra Azul, no Bloco Montanhoso 
de Santo Antônio do Jacinto e no Bloco Montanhoso Central 
(Est. 2.111 B). 

Nos Planaltos do Jequitinhonha e dos Geraizinhos, a partir do 
topo das chapadas, foram identificados três níveis de rampas 
que se sucedem até o vale; o mesmo fato foi identificado no vale 
do rio Doce, a jusante de Governador Valadares(MG). Meis et ali i 
(1976), estudando essas rampas no médio vale do rio Doce, veri
ficaram ter evoluído com notável independência em relação às 
flutuações do nível de base oceânico devido à proteção conferi
da a elas pela presença de níveis de base locais, posicionados a 
jusante do cotovelo do rio Doce, em GovernadorValadares(MG). 
No Pleistoceno Superior, segundo Meis (1977), esculturou-se a 
primeira geração de rampas e sedimentação nas baixas encos
tas, em ambiente de cones aluviais, sucedida por uma fase de 
encaixamento da drenagem. Supõe-se que com o recuo em 
cerca de 100m do nível das águas oceânicas durante a Glaciação 
Würm houve a intensificação da erosão regressiva da rede de 
drenagem existente na área dos sedimentos Barreiras, fato que, 
facilitado pelas zonas de fraquezas estruturais existentes na área 
do embasamento cristalino, possibilitou o exorreísmo da dre
nagem. 

Portanto, ao findar o Pleistoceno os principais rios da área, 
como o Jequitinhonha, ltanhém, Mucuri, São Mateus e Doce, já 
possuíam uma drenagem de grande porte desaguando no Atlân
tico. Estes rios, que vinham até então constituindo uma drena
gem endorreica, constituem a mais antiga geração de rios en
contrados na Folha. 

Nas proximidades de Medeiros Neto(BA). são freqüentes, so
bre os tabuleiros, as depressões fechadas, que podem estar as
sociadas à ocorrência de eventos que desorganizaram a rede de 
drenagem e provocaram a sucção de materiais mediante fenô
menos de sufosão. 

O Pleistoceno abrange, assim, várias alternâncias climáticas, 
estabelecendo variações das condições páleo-hidrológicas re
gionais que possibilitaram trabalhos ora de reafeiçoamento de 
pedimentos, ora de entalhamentos pouco significativos desses 
planos. O modelado originado nessa época foi submetido a mo
dificações sensíveis a partir da Glaciação Würm, prosseguindo 
até o Holoceno. 

B) Testemunhos geomorfológicos de eventos no Holoceno 

O início do Holoceno, hé cerca de 10.000-15.000 anos B.P., coin
cidindo com o período pós-Würm, é marcado por vestígios de 
uma evolução geomorfológica comandada por um clima favorá
vel à concentração da drenagem. Sobre os sedimentos Barreiras 
instalou-se uma rede de drenagem de padrão paralelo, típico 
das áreas de bacias sedimentares levantadas. Essa rede é for
mada por uma geração de rios de pequena extensão, provenien
tes dos piemontes nas proximidades do litoral. Nos canais prin
cipais da drenagem evidencia-se a ação da neotectônica através 
da dissimetria e direcionamento dos vales. Na parte ocidental da 
Folha, as bacias hidrográficas preexistentes assumiram o seu 
padrão de drenagem atual, sendo os vales tributários freqüente
mente adaptados a zonas de fraquezas estruturais. 

A evolução do nível do mar correspondente à última grande 
transgressão marinha, simultânea ao período pós-glacial, oca
sionou o barramento das desembocaduras de tributários do cur
so inferior do rio Doce. Os vales daqueles rios, escavados pro
fundamente durante a regressão marinha correspondente ao úl
timo período glacial {Würml. transformaram-se nas lagoas Ju
paranã, Juparanã-Mirim, Aguiar e Durão, localizadas nas proxi
midades da cidade de Linhares(ES). Esses barramentos foram 
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efetuados por diques fluviais e bancos arenosos acumulados de
vido à diminuição do gradiente topográfico do rio, pouco antes 
de sua chegada ao mar, reduzindo sua capacidade para carrear 
os sedimentos provenientes do alto e médio cursos. 

Segundo Meis (1977), durante o Holoceno teriam ocorrido 
pelo menos duas alternâncias do grau de competência do re
gime hidrológico na bacia do rio Doce, acompanhadas por di
ferenças de sistemas morfogenéticos. Os sistemas morfogenéti
cos caracterizados por processos de desnudação das encostas 
foram responsáveis pela elaboração das duas últimas gerações 
de rampas descritas pela autora, enquanto nas fases intermediá
rias a tendência seria a concentração da drenagem, alteração de 
rochas e modelamento das convexidades das encostas. 

A observação de certas características do modelado e das for
mações superficiais indica alguns aspectos do zoneamento cli
mático diferenciado conforme os posicionamentos das unida
des geomorfológicas da área mapeada. 

Nas proximidades do litoral predominam no Holoceno condi
ções de umidade que propiciaram o desenvolvimento e a manu
tenção do espesso manto de alteração ou regolito. Esses fatos 
são mais evidentes onde predominam tanto rochas que com
põem o Complexo Paraíba do Sul ou rochas a ele relacionadas, 
sendo este o caso dos Patamares do Sul Capixaba, das Chãs Pré
Litorâneas e da Depressão Marginal, quanto as áreas constituí
das de litologias pertencentes a faixas de dobramentos mais an
tigas, como é o caso das Serranias da Zona da Mata Mineira e 
dos Maciços de Caparaó. Nas áreas onde ocorrem rochas supra
crustais do Grupo Macaúbas, associadas a uma cobertura flores
tal, conservada, ainda se faz presente um manto de alteração es
pesso, como no caso das Serranias do Alto Mucuri (Est. 2.1V A). 
Nas demais áreas interioranas da Folha, onde é freqüente a ocor
rência de intrusivas, a erosão diferencial mascara ou dificulta a 
identificação dos efeitos das alternâncias climáticas. A morfolo
gia atual está vinculada a fatores estruturais e litológicos que fa
voreceram a permanência de feições herdadas e impediram o 
desenvolvimento de formas adaptadas aos processos morfoge
néticos e pedogenéticos subatuais e atuais. 

No Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto e nos Ma
ciços de Pedra Azul, as prováveis condições de umidade ocorri
das no Holoceno não foram eficazes para promover a formação 
de regolitos em face da forte declividade preexistente, ocor
rendo assim fenômeno de autocatálise que impediu a adaptação 
das formas ao sistema morfogenético reinante {Est. 2.1V B). Es
sas afirmações limitam-se ao campo hipotético, visto que a es
cala desta pesquisa não permitiu a constatação dos fatos enun
ciados. 

No vale do rio Jequitinhonha, no entroncamento da BR-1 01 
com a BA-275, em direção a Salto da Divisa(BA). a ocorrência de 
depósito de cascalhos indica a preponderância de condições re
gionais específicas de pluviosidade contrastante, que caracteri
zam o regime torrencial. Esses depósitos, situados em posição 
mais elevada do que as aluviões arenosas que formam os terra
ços fluviais, seriam corre/acionados com as fases de elaboração 
da última geração de rampas holocênicas. 

Outro fator característico do Holoceno na área sob enfoque é 
a formação de terraços fluviais (Est. 2.V A) em diversos níveis, 
decorrentes da combinação das influências climáticas, fazendo 
variar a capacidade de transporte ou de acumulação das alu
viões, com as influências das oscilações de níveis de base locais 
e regionais e com as formas dos leitos fluviais. Essa combinação 
de fatores é testemunhada pela intercalação de setores dos cur
sos fluviais em que estes vencem gargantas e aprofundam seus 
talvegues (Est. 2.V B) com outros trechos em que prevalecem as 
acumulações de aluviões {Est. 2.VI A). 

As acumulações que deram origem ao primeiro nível de ter
raços mencionados por Meis (1977) ocorreram após a retomada 
de erosão que reafeiçoou as rampas pleistocênicas, esboçando 
o aspecto do vale atual do rio Doce. Nos vales dos rios Jequiti
nhonha, Alto Mucuri e São Mateus são também evidenciados ní
veis de terraços. A configuração dessas bacias de drenagem, 
bem como a similitude de níveis de entalhes, reforça a hipótese 
de uma evolução semelhante para as mesmas. 

Durante o Holoceno, portanto, definiram-se as características 
morfológicas que diferenciam o litoral e o interior da área em es-



tudo. As feições do modelado e a configuração das redes de dre
nagem se diferenciaram de acordo com as variações topográfi
cas preexistentes e com as características litoestruturais e climá
ticas às quais se encontram vinculadas. 

2.4.3.2.2- Sistemas morfogenéticos litorâneos 

As diferenciações nos sistemas morfogenéticos litorâneos estão 
vinculadas principalmente às variações glacioeustáticas e à 
compensação isostática no decorrer do Quaternário. Os fatores 
das variações climáticas que acompanharam os períodos gla
ciais e interglaciais são mais nitidamente reconhecidos nas 
áreas continentais do que no litoral. Os processos morfogenéti
cos litorâneos estão na dependência das ações marinhas que 
são predominantemente azonais; no entanto, os sedimentos e 
colúvios fornecidos pelas falésias, assim como aqueles trans
portados pelos rios e acumulados na costa, traduzem os efeitos 
climáticos sobre o grau de alteração das rochas e sobre os regi
mes fluviais. 

A evolução do litoral teve início no limiar do Pleistoceno, com 
a ocorrência da flexura continental que provocou o arquea
mento da superfície pós-Barreiras, fato identificado por King 
( 1956). Posteriormente Barbosa et ali i ( 1975) comprovaram essa 
afirmativa, porém demonstraram que a direção dessa flexura 
varia em cada local, não apresentando a homogeneidade e o 
paralelismo admitidos por King (op. cit.). Os alinhamentos são 
bem nítidos nos Tabuleiros Costeiros da Folha SE.24 Rio Doce, 
exercendo forte influência no direcionamento dos rios, con
forme demonstrado por Silva & Tricart (1980). 

A partir desse evento neotectônico as condições morfogené
ticas atuantes se distinguiram no Pleistoceno e no Holoceno. 

A) Testemunhos geomorfológicos de eventos no Pleistoceno 

Vários pesquisadores que se dedicam aos estudos do Quater
nário litorâneo verificaram a raridade de testemunhos emersos 
vinculados ao Pleistoceno Inferior e Médio no Brasil. Na região 
Nordeste encontram-se referências a sedimentos dessa idade 
identificados através de perfurações. 

I. Testemunhos sedimentares 

Carvalho & Garrido (1966) consideram os sedimentos superio
res da Formação Caravelas como de idade pleistocênica; entre
tanto os sedimentos dessa formação só ocorrem subsuperficial
mente. 

Outras menções de ocorrência do Pleistoceno no litoral en
contram-se no trabalho de Tricart & Silva (1968) que consideram 
um nível costeiro de 15 a 20 m acima do atual, identificado no 
litoral de Salvador(BA), como de idade tirreniana (interglacial 
Mindei-Riss). Esse evento corresponderia a um clima que produ
ziu forte alteração no topo das falésias alcançadas pelo mar. Os 
autores suspeitam de um abaixamento neotectônico dos teste
munhos dessa fase e de outra que a antecedeu, inclusive aquela 
durante a qual teriam se acumulado dunas costeiras que se en
contravam transformadas em arenitos ferruginosos, no Morro do 
Cristo, em Salvador(BA) (Folha SD.24 Salvador). O recuo da li
nha de costa deu-se em conseqüência da elevação do nível do 
mar durante uma das transgressões do Quaternário Inferior so
bre os sedimentos eocenozóicos representados na Folha SE. 24 
Rio Doce, segundo Petri & Fúlfaro (1983). pelas Formações Rio 
Doce e Caravelas. 

Os sedimentos do Quaternário Inferior e Médio são encontra
dos apenas através de perfurações, o que indica um posiciona
mento relativo ao abaixamento da área dos deltas. A hipótese 
feita por Tricart & Silva (op. cit.) sobre o abaixamento do litoral 
de Salvador(BA). no período que procedeu o Tirreniano, isto é, 
durante o glacial Mindel, satisfaz a explicação da inexistência na 
área estudada de sedimentos e outros testemunhos pertencen
tes ao período que vai do início do Quaternário até aquela glacia
ção. Os traços da evolução posterior limitam-se à identificação 
de costões disfarçados, mencionados anteriormente, podendo 
ser eles relacionados ao nível de 15 a 20m acima do atual referi
do pelos autores citados. 

11. Feições litorâneas 

Entre as feições litorâneas, consideradas como do Pleistoceno, 
encontram-se as marcas de linha de costa em alguns trechos do 
litoral sul do Estado da Bahia e norte do Estado do Espírito 
Santo. 

Martin et ali i ( 1980) identificaram a ocorrência de uma antiga 
linha de falésias nos sedimentos Barreiras, na região de ltaci
mirim, ao norte de Salvador(BA). tida como anterior ao máximo 
da penúltima transgressão. Essas observações confirmam 
aquelas efetuadas por Tricart & Silva (1968) sobre o litoral da 
Bahia. As falésias fósseis, localizadas nas proximidades de Li
nhares-ES, afastadas da linha de costa por depósitos mais recen
tes, podem ser correlacionadas com as identificadas pelos au
tores citados no Estado da Bahia. 

O abaixamento do nível do mar que sucedeu à transgressão, 
atingindo 80 a 90 m conforme os autores citados, produziu esca
vações dos leitos fluviais na plataforma continental, sendo essa 
fase regressiva identificada em todo o litoral do Brasil, segundo 
Kowsmann & Costa (1974). coincidindo com a penúltima glacia
ção (Riss). 

O episódio transgressivo seguinte foi identificado em diver
sas áreas do litoral através dos sedimentos marinhos encontra
dos ao pé dos costões posicionados a cerca de 6 a 1Om acima do 
nível atual, enquanto o curso inferior do rio Doce formava um es
tuário. Os sedimentos são considerados como contemporâneos 
do máximo do interglacial Riss-Würm, ou seja, do Ouljiano, con
forme mencionado por Tricart & Silva (op. cit.). Este evento é re
conhecido por Suguio, Martin e Dominguez (1982) como tendo 
ocorrido há 120.000 anos B.P. Os sedimentos transgressivos 
deram origem ao nível mais antigo de terraços marinhos, os 
quais, na região de São Mateus(ES), apresentam uma largura 
máxima de 4 m, atingindo uma altura de 9 a 10m. 

Esses terraços são mais expressivos na parte norte da planí
cie costeira da foz do rio Doce, na parte sul da área de Cara
velas(BA), ao norte da foz do rio ltanhém e situados esparsa
mente ao sul da planície do rio Doce. 

Essas ocorrências formam a primeira fase da morfogênese e 
da sedimentação do Pleistoceno encontrada emersa na área es
tudada. 

O Pleistoceno Superior caracteriza-se, assim, pelo estabeleci
mento de um episódio regressivo em decorrência da glaciação 
Würm, que estimulou os cursos fluviais e aprofundou mais 
ainda os seus leitos. Kowsmann & Costa (op. cit.) confirmaram 
que durante o último episódio glacial o mar encontrava-se mais 
ou menos a 110-130 m abaixo do nível atual, passando a linha de 
costa próxima ao limite atual da plataforma continental. A rede 
hidrográfica que prolongava os vales escavados nos sedimen
tos Barreiras, à medida que se processava a regressão, dissecou 
os depósitos marinhos precedentes, formando terraços. 

Esta é a segunda fase morfogenética pleistocênica reconhecí
vel através da morfologia no litoral estudado. 

Vilas Boas et ali i (1978) concluíram que entre 120.000 e 7.000 
anos B.P. o mar permaneceu abaixo do nível atual, fato que ex
plicaria a ausência de sedimentos costeiros emersos contem
porâneos a esses níveis. 

B) Testemunhos geomorfológicos de eventos no Holoceno 

O início do Holoceno, situado entre 10.000 e 18.000 anos B.P., é 
marcado pela última transgressão marinha, que, segundo Su
guio, Martin e Dominguez (op. cit.). atingiu seu máximo em 
torno de 5.100 anos B.P. Bandeira Junior, Petri e Suguio (1975) 
demonstraram que há cerca de 10.000 anos B.P. o mar atingiu, 
na área do delta do rio Doce, os atuais limites entre os sedimen
tos Barreiras e a planície costeira. Os vales pleistocênicos foram 
invadidos pelo mar formando-se rias, enquanto foram erodidos 
os sedimentos dos terraços marinhos. 

I. As rias holocênicas 

A elevação do nível das águas oceânicas, em decorrência do epi
sódio transgressivo que sucedeu à última glaciação extensiva 
até cerca de 6.500 anos B.P., provocou o afogamento dos ca-
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nyons pleistocênicos, os quais até então vinham se compor
tando como estuários largos e profundos e foram transformados 
em rias. Esse afogamento, no entanto, não foi suficientemente 
forte para atingir a parte superior das encostas dos canyons. 
Nessa oportunidade os depósitos fluviais preexistentes foram 
recobertos por depósitos marinhos transgressivos, principal
mente nos vales dos rios Santo Antônio, Buranhém, João de 
Tiba, Caraíva, Jucuruçu, ltanhém e ltaúnas. 

Os vales apresentam-se preenchidos par material de origem 
fluviomarinho ou laguna r, de textura arenosa, argilo-arenosa e 
lamosa, com grande teor de matéria orgânica, sendo ocupados 
por manguezais; contêm uma lâmina de água meandrante, re
duzida em relação à acumulação fluvial, que apresenta despro
porção com as suas dimensões. 

A formação das atuais rias coincide com a terceira fase da 
morfogênese identificada no litoral. 

11. Os cordões arenosos holocênicos e as lagunas 

No final da última transgressão, situada em torno de 6.350-5.600 
anos B.P., o nível relativo do mar estacionou (Martin et alii, 
1980). Nessa fase, que constitui o quarto evento morfogenético, 
acumularam-se areias a cerca de 4,5 m acima do nível atual. Os 
sedimentos arenosos representam a saída de cursos fluviais, 
formando lagunas, e continuaram migrando em direção ao con
tinente até o máximo da transgressão, há 5.100 anos B.P.; os se
dimentos arenosos formaram a primeira das gerações holocêni
cas de terraços, que se apresentam como "ilhas barreiras". 

Durante esse episódio transgressivo ocorreu a colmatação 
de várias lagunas, deixando como testemunhos sedimentos are
nosos e síltico-argilosos ricos em matéria orgânica. Esparsa
mente, ainda é observada, na área em estudo, a presença de la
gunas separadas por zonas-pantanosas. 

Durante a regressão seguinte, após 5.100 anos B.P., o abaixa
mento do nível do mar se fez regularmente, apresentando ape
nas duas pequenas oscilações. Esse fato provocou a formação 
de feixes de cordões arenosos e o conseqüente al<~rgamento da 
zona costeira. Na planície costeira do rio Doce tais cordões 
foram datados através de sambaquis, acusando idades entre 
3.600 e 2.500 anos B.P .. o que comprova idades mais antigas 
para esses cordões que constituem uma faixa de restingas cru
zadas na margem oceânica das áreas deltaicas, interrompida 
nas embocaduras dos rios Doce e São Mateus. As cristas dos cor
dões foram salientadas enquanto os sulcos intercristas foram 
afogados e neles se acumularam sedimentos fluviomarinhos ar
gilosos. Esses são considerados como os mais recentes terraços 
holocênicos. 

111. Os recifes 

Posicionados descontinuamente paralelos à linha de costa e me
lhor caracterizados no Estado da Bahia, nas áreas de Santa Cruz 
Cabrália, Porto Seguro, Prado e Caravelas, observam-se areni
tos e conglomerados situados aproximadamente entre 1,5 e 2 
m acima do nível do mar atual, constituindo os arrecifes de are
nito, considerados testemunhos de antigas praias holocênicas 
(Est. 2.VI B). 

Tricart & Silva (1968), observaram que esses arenitos de praia 
não se formam atualmente, considerando-os níveis de paleo
praias resultantes do máximo da última transgressão, em torno 
de 5.000 anos B.P. Estudos posteriormente efetuados por Martin 
et ali i (op. cit.) confirmaram essa idade. 

A partir do estudo das estruturas sedimentares e da mortos
copia dos grãos de quartzo desses arenitos, Martin et alii (op. 
cit.) comprovaram sua formação em zonas que variam desde a 
antepraia até a alta praia. O mecanismo de formação desses ar
recifes é muito controvertido; entretanto vários pesquisadores 
concordam quanto a sua vinculação a fenômenos freáticos que 
provocariam a cimentação calcífera dos grãos a alguns decíme
tros ou mesmo a 1 m abaixo da superfície das antigas praias ho
locênicas. 

Na região de Abrolhos são encontradas, fixadas em aflora
mentos rochosos, incrustações já mortas de corais e de algas 
coral i nas constituindo recifes. Laborei (1967), estudando os reei-
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fes no litoral brasileiro, constatou sua importância como indica
dores de antigos níveis marinhos. 

IV. As dunas 

Estudando o litoral de Salvador(BA), Tricart & Silva (op. cit.) veri
ficaram que as condições mais secas, caracterizadoras do Dun
querquiano, foram responsáveis pela remobilização dos materi
ais que constituem terraços holocênicos, originando as dunas ali 
observadas. 

Na Folha SE.24 Rio Doce esses depósitos são mais expressi
vos nas proximidades da foz do rio ltaúnas, onde permanecem 
ativos, sendo responsáveis pelo soterramento do antigo sítio do 
povoado capixaba que leva o mesmo nome do rio. 

Existem nessa parte do litoral do Estado do Espírito Santo 
duas gerações dunares. A primeira, de cor branca, foi parcial
mente fixada pela vegetação e recoberta por uma geração mais 
recente, do período pré-atual, de cor amarelada, que permanece 
migrando em direção ao continente. 

V. As feições deltaicas 

As proximidades de Caravelas(BA) e a foz do rio Doce(ES) consti
tuem setores da Folha SE.24 Rio Doce onde a progradação da li
nha de costa assume maior expressão. 

Na foz do rio Doce os sedimentos holocênicos assumem 
características de depósito deltaico de acordo com a definição 
proposta por Fisher (1969 apud Bacoccoli, 1971 ). O autor define 
como tal um sistema deposicional alimentado por um rio e que 
resulta na progradação irregular da linha de costa. Para Bacoc
coli (1971) esse delta evoluiu a partir de um estuário existente no 
fundo de uma enseada resultante da Transgressão Flandriana. 
Esse delta é considerado altamente destrutivo, dominado por 
ondas, e geomorfologicamente seria enquadrado no tipo cuspi
dato. 

Estudando a mesma área, Bandeira Junior, Petri e Suguio 
( 1975) confirmaram essa hipótese ao constatarem que durante o 
Flandriano o mar chegou a avançar pelo sul da área onde se lo
caliza a cidade de Linhares(ES). formando uma enseada. Os re
feridos autores verificaram ainda que após o máximo desse úl
timo episódio transgressivo, quando o nível do mar estacionou, 
as condições vigentes pn~piciaram aos rios o transporte de ele
vada carga de sedimentos, constituída por materiais elásticos, 
principalmente de textura grosseira, sobrepujando a competên
cia dos processos costeiros e favorecendo assim a construção 
deltaica. Iniciado o processo de sedimentação, as argilas da 
frente deltaica foram paulatinamente recobrindo as argilas de
positadas durante a última transgressão. Nessa fase em que o 
rio Doce assoreava a enseada de Linhares, os rios São Mateus e 
Barra Seca desempenham papel importante, constituindo pe
quenas cúspides deltaicas, não mapeáveis a 1:1.000.000. 

Ocasionalmente o processo de progradação dos depósitos 
sedimentares era interrompido por episódios erosivos, ora ex
tensos, ora localizados. 

Depois de preencher a enseada de Linhares, o rio Doce conti
nuou a avançar para leste, utilizando canais estreitos e mean
drantes. Em época pré-atu&l, como conseqüencia do aumento 
de seu volume e competência, o rio abandonou os canais mean
drantes e passou a ter dois distributários de leitos largos com 
trechos retos. Segundo os autores mencionados, esses paleoca
nais apresentam cúspides correlacionáveis, o que indica serem 
ambos contemporâneos. Nessa época a desembocadura do rio 
Doce localizava-se ao nível atual da lagoa Mansarás; a dinâmica 
costeira, entretanto, propiciou a formação de cordões arenosos 
que obstruíram o fluxo natural das águas para o mar e o rio pas
sou a formar um delta no interior de uma laguna. 

A imagem de radar apresenta nitidamente os testemunhos 
dessa fase da história do rio Doce (Fig. 2.1 ). Entretanto, no ma
peamento a 1:1.000.000, apenas as linhas dos paleocanais distri
butários, localizados aproximadamente ao norte e ao sul doca
nal atual têm expressão cartográfica. 

Só mais recentemente, após intensa fase erosiva na frente de 
progradação do delta, o rio Doce, em virtude do aumento de sua 
competência, passou a correr no atual leito. 



Fundamentados nesses argumentos, Suguio, Martin e Do
minguez (1982) afirmaram que o rio Doce na fase atual não 
forma deposição deltaica, justificando a contínua progradação 
da linha de costa como resultado do abaixamento do nível do 
mar nos últimos 5.000 anos e, principalmente, do bloqueio da 
deriva litorânea por arenitos de praia que favorecem o estabele
cimento de uma zona de fraca energia, onde se processariam 
muito mais rapidamente fenômenos de deposição. 

Os dados obtidos no presente mapeamento, guardadas as li
mitações impostas pela escala do trabalho, reforçam a hipótese 
aventada pelos referidos autores. 

Na área localizada nas proximidades do município de Cara· 
velas(BA), a progradação da linha de costa, atualmente, não 
parece estar vinculada a nenhum curso fluvial. Para Suguio, 
Martin e Dominguez essa progradação atual da linha de costa 
teria a mesma origem que a da foz do rio Doce, ou seja, o abaixa
mento do mar de 4 a 5 m no decorrer dos últimos 5.000 anos B.P., 
enquanto a existência de arrecifes na plataforma continental in
terna estabelece uma zona de fraca atuação das correntes mari
nhas, favorecendo a ocorrência rápida de fenômenos deposicio
nais. 

A oeste do setor referido ocorrem sulcos estruturais de dire
ção NO-SE e esta área encontra-se ladeada ao norte e ao sul por 
trechos de falésias, o que poderia indicar movimento variável de 
caráter ascensional ou de submersão de blocos na região de 
Caravelas(BA), conforme demonstra o afogamento dos depósi
tos holocênicos que se apresentam em forma de ilhas mergulha
das em depósitos fluviomarinhos (Fig. 2.20), posteriores à úl
tima transgressão. Desta maneira, haveria mais facilmente a re
tirada das coberturas dos tabuleiros, as quais, pela ineficácia das 
correntes marinhas, viriam a se depositar, progradando a linha 
de costa. 

VI. As praias e flechas litorâneas 

Devido à conformação da linha de costa e ao seu caráter diferen
cial, apresentando setores de submersão e setores de emersão, 
os depósitos atuais são pouco expressivos na área em estudo. 
Eles ocupam maior extensão na Ponta da Baleia, onde foram ma
peados como zona de acumulação marinha (Am). Em outros 
pontos, como nas proximidades da foz do rio ltanhém, apresen
tam-se como flechas litorâneas constituindo barramento de de
sembocaduras. 

2.4.3.2.3- Síntese da evolução quaternária 

Os fatores climáticos condicionaram a evolução morfológica do 
continente, enquanto que as áreas costeiras sofreram direta
mente a influência dos movimentos glacioeustáticos. Entre
tanto, esses fatores climáticos e glacioeustáticos apresentam 
uma estreita relação, que é evidenciada ao se correlacionarem 
os eventos ocorridos durante uma mesma época na área costei
ra e na área continental. 

Quando o continente encontrava-se sob condições de biosta
sia, na costa processavam-se fenômenos de afogamento de es
tuários e de barramento da foz de afluentes dos principais rios. 
Sob o comando de condições resistásicas, processava-se no in
terior a elaboração de terraços fluviais enquanto no litoral ore
cuo progressivo da linha de costa deixava como testemunhas 
sucessivas níveis de cordões arenosos. 

2.4.3.3- Conclusões 

O fator estrutural, representado pelos eventos relacionados aos 
Ciclos Transamazônico e Brasiliano, desempenha função pre
ponderante na evolução do modelado da Folha SE.24 Rio Doce. 

Deve-se a esses dois ciclos geotectônicos o direcionamento 
preponderantemente norte-sul dos domínios morfoestruturais 
mapeados, nos quais se verifica o mascaramento de testemu
nhas da evolução pré-cenozóica. 

Assim, as formas de modelado mais antigas são observadas 
nos Planaltos do Jequitinhonha e Geraizinhos, onde "retalhos" 
de chapadas testemunham a existência de uma antiga superfície 

de aplanamento que sofreu a ação de movimentos epirogenéti
cos no Terciário Médio a Superior (Oiigoceno-Mioceno). 

Durante o Plioceno condições climáticas mais secas permi
tiram a espessa deposição de sedimentos que vieram a consti
tuir a Formação Barreiras. A presença de concreções, caracterís
ticas da parte basal dessa formação, posicionadas abaixo do ní
vel das águas oceânicas, comprova a flexura que afetou o conti
nente após essa deposição, possibilitando o mergulho da forma
ção pliocênica na margem oceânica. 

O recuo da linha de costa relacionado à glaciação de Würm foi 
responsável pela intensificação da erosão regressiva que possi
bilitou o exorreísmo de drenagem interiorana que até então vi
nha evoluindo protegida pelos obstáculos representados pelos 
Patamares do Sul Capixaba, Bloco Montanhoso Central e Bloco 
Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto. 

A partir da Transgressão Flandriana, processou-se a confi
guração do modelado atual, como pode ser observado no qua
dro-síntese da geomorfogênese (vide página 211 ). 

2.5- APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

As considerações a seguir decorrem da análise dos tipos de mo
delados contidos nas unidades geomorfológicas, visando a 
avaliar suas características favoráveis e restritivas à ocupação 
ordenada do meio físico, assim como a sua conservação. Partiu
se do diagnóstico dos resultados dos estudos geomorfológicos 
apresentados nas duas primeiras partes deste relatório, acresci
dos com informações sobre os demais componentes ambientais 
fornecidos pelos estudos temáticos específicos. A avaliação do 
relevo foi orientada para a definição de características seme
lhantes do ponto de vista da estabilidade morfodinâmica. O es
tudo baseou-se na premissa de que o equilíbrio dos sistemas na
turais pode ser rompido pela introdução de energia, proveniente 
de fontes exógenas, que possam modificar o relevo ou qualquer 
um dos componentes do meio natural. No caso da Folha em 
questão, essas modificações decorrem principalmente da inter
venção humana, cujos reflexos são identificados na superfície 
do terreno através das marcas deixadas pelos processos morto
genéticos. A forma de interferência no sistema ambiental con
siste na substituição de uma dinâmica natural por outra, geral
mente mais agressiva, que provém da retirada da cobertura ve
getal, do uso do solo, da água, da exploração mineral e da im
plantação de infra-estrutura urbana e viária. Seus efeitos podem 
ser detectados através do estudo dos atributos e das proprieda
des das formas de relevo e dos processos morfogenéticos. A vi
são dinâmica do meio natural, tido como um sistema, considera 
sua sensibilidade potencial e suas reações em face dos tipos de 
intervenção. Essa visão é obtida mediante o conhecimento das 
propriedades dos subsistemas ambientais, entre os quais enfati
zam-se o geomorfológico e suas interações com os demais. Den
tro desta concepção, as unidades morfodinâmicas podem ser 
consideradas como unidades de manejo ambiental. 

2.5.1 -Avaliação do relevo 

Essa avaliação partiu dos tipos de modelados definidos no mapa 
geomorfológico, subdivididos e considerados de acordo com 
suas peculiaridades. Estas foram analisadas tendo em vista ore
conhecimento das expressões morfológicas grupadas em asso
ciações levando em consideração as suas qualidades e potencia
lidades, relacionadas com a geometria, gênese, formações su
perficiais correlativas e processos atuantes. Estas qualidades 
dos modelados são resultantes da interação entre os elementos 
naturais modificados pelos fatores antrópicos. As propriedades 
intrínsecas dos atributos de cada uma das 13 classes de relevo 
identificadas na Folha mapeada estão estreitamente relaciona
das às combinações ambientais: rocha e estrutura, água, solo e 
vegetação e as formas de relevo resultantes. O clima, associado 
ao gradiente do relevo, orienta as variações dos regimes hídri
cos e os tipos de escoamento, conseqüentemente as variações 
de solo e de vegetação assim como as possibilidades de apropri
ação e ordenamento dessas áreas distintas, em benefício de sua 
ocupação. Os limites das áreas de morfologia e outros atributos 
semelhantes foram obtidos levando-se em conta os limites dos 
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Fig. l .lO- litoral de submersão mostrando terraços mar~nhos bastante recuados. em meoo a dosposoçoes lluvoomar~nhas. constotuondo marcas de paleolltoraos. Folha SE.l4·V.O 

210/GEOMORFOLOGIA 



C) 
m 
o 
s: 
o 
~ 
"TI o 
r o 
C) 

~ 
"' 

Eventos geomorfológicos 

Configuração da planície litorâ-
nea atual e reafeiçoamento de en-
costas e vales. 

Alargamento das planícies del· 
taicas. 

Formação dos estuários. 

Exorreísmo da drenagem. 

Modelamento dos tabuleiros e 
das depressões interplanálticas e 
faixa litorânea. 

Elaboração da Superfície lnterpla-
náltica e dos Piemontes (Super!. 
Velhas de King; Pdl de Bigarella e 
Andrade; Superfície Neógena de 
Tricart e Silva). 

Inversão do relevo. 

Elaboração da Superfície Cimeira 
(Super!. Sul-Americana de King; 
Pd2 de Bigarella e Andrade; Su-
perfície Eógena de Tricart e Silva). 

--- ·-··-

Quadro-síntese da geomorfogênese 

Formas de relevo Sistemas morfogenéticos 

Continentais Litorâneas Processos Materiais correlativos 

-Retoques nos perfis das en- -Praias, flechas litorâneas. -Derivação antrópica. -Sedimentos e colúvios 
costas. -Planícies fluviomarinhas -Ação das ondas das corren- atuais. 

-Leitos dos rios atuais. com manguezais. tes marinhas. -Depósitos orgânicos: algas 
-Terraços fluviais: nível in- -Recifes e arrecifes. -Escoamento fluvial. e corais, arenitos de praia 

feri ar. -Lagunas. - Cimentação das areias prai- (beach rocks). 
-Escarpas e encostas suavi- -Cordão litorâneo barrando a ais e encrostamentos reei- -Sedimentos arenosos e ar-

zadas por alteração; colinas foz dos rios. f ais. gilosos. 
e lombas relacionadas ao -Feixes de cordões litorâneos -Assoreamento de depres- -Sedimentos arenosos com 
entalhe da drenagem. com dunas localizadas. sões litorâneas. mistura de materiais orgâ-

--Rampas e cones aluviais: ní- -Ação das ondas e correntes nicos marinhos. 
vel inferior. marinhas e retrabalha-

-Terraços fluviais: nível inter- menta eólico. 
mediário. -Embate das ondas e corren-

tes com aportes fluviais; re-
trabalhamento eólico. 

- Paleocanais retilíneos norte -Escoamento fluvial concen- -Sedimentos arenosos e ar-
e sul do rio Doce. trado chegando até a área gilo-arenosos. 

-Plataforma de abrasão sobre deltaica. -Sedimentos arenosos e ar-
rochas e recifes. -Abrasão marinha. gilo-arenosos. 

- Paleocanais sinuosos do rio -Escoamento fluvial mean- -Sedimentos grosseiros. 
Doce. drante. 

- Cúspides deltaicos dos rios -Escoamento fluvial até a 
São Mateus e Barra Seca. área deltaica provocando o 

assoreamento das ensea-
das de Linhares e Cara-
velas. 

-Planícies de colmatação nos - Feixes de cordões (ilhas are- -Sedimentação fluviomari- -Sedimentos arenosos, are-
cursos inferiores. nosas). nha nos estuários. no-argilosos e lamosos 

-Recifes coralígenos e arre- -Sedimentação marinha. com grande teor em ma-
cites. - Encrostamentos recitais. téria orgânica. 

-Areias e seixos. 
-Corais submersos, areias 

cimentadas. 

-Gargantas e vales profun- -Vales aprofundados até a -Escoamento fluvial concen- -Materiais submersos. 
dos próximos ao litoral. plataforma continental. Irado. -Sedimentos arenosos. 

-Rampas aluviais ao pé de 
falésias. 

-Rampas e cones aluviais. -Linhas de falésias suavi- -Abrasão marinha. -Sedimentos arenosos. 
-Vales rasos dissecando o zadas. -Escoamento torrencial con- - Latossolos, crostas ferrugi-

topo dos tabuleiros. -Terraço marinho. ver~indo para as depres- nosas e couraças. 
-Tabuleiros uniformes. sões interiores. 

-lntemperismo químico e 
coluvionamento. 

-Rampas inclinadas para o li- -Topografia flexurada para a - Pediplanação. -Sedimentos arenosos, ar-
toral e na Depressão do Rio atual Plataforma Conti- -Escoamento fluvial em ca- gilosos e cascalhos: Forma-
Doce. nental. nais anastomosados. ção Barreiras. 

-Maciços e pontões ro- -Movimentos de massa nas 
chosos. encostas. 

-Planaltos encimadas por -lntemperismo químico: la- - Regolito e couraças ferrugi-
chapadas. teritização. nosas. 

-Depressões das bacias dos -Escoamento fluvial, provo-
prato-rios Doce e Jequiti- cando dissecação intensa. 
nhonha. 

-Superfície de Aplanamento. -Substrato dos deltas. - Pediplanação, des[\lidação. - Colúvios e sedimentos. 
-Sedimentação fluviolacus- -Arenosas, cascalhos. 

tre localizada conforme li- - Calcoarenitos, argilas mar-
nhas de drenagem. gosas. 

-Início da Formação Rio 
Doce. 

---

Movimento glacioeustático Movimentos Idade 
Nível do mar tectônicos (anos B.P.) 

Om Atual 
Estacionamento do nível 
do mar==+ 1m 1.000 
Oscilação regressiva= 2 m 2.000 
Oscilação transgressi-
va = + 2,8 m 3.000 
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tipos de modelados resultantes de acumulação ou de processos 
de aplanamento e de dissecação do relevo; em seguida consi
deraram-se as características morfométricas da dissecação: 
forma, fácies de dissecação resultantes da combinação dos 
parâmetros densidade e aprofundamento das incisões, ajusta
dos às faixas de declividades das encostas. As análises dos da
dos relativos aos demais parâmetros dos sistemas naturais fa
voreceram a compreensão da dinâmica natural pela identifica
ção dos processos atuantes e das heranças paleoclimáticas vi
sando a cotejá-la com as influências antrópicas, responsáveis 
pelas derivações existentes. A avaliação morfodinâmica conver
giu para a distinção de graus relativos de estabilidade do relevo, 
conforme proposto por Tricart ( 1977), para qualificar categorias 
de meios morfodinâmicos apoiadas nos resultados do balanço 
entre a morfogênese e a pedogênese. O autor considerou 3 esta
dos de dinâmica resultantes desse balanço: estabilidade, transi
ção e instabilidade. São definidas como Estáveis áreas cujo rele
vo se aproxima de uma situação de clímax, apresentando condi
ções de fraca intensidade dos processos de erosão e condições 
de desenvolvimento das alterações, não revelando marcas de 
influências antrópicas diretas. Os meios de Transição ou inte
grades são representados por áreas cujas características indi
cam uma dinâmica que produz modificações pouco sensíveis 
com tendência para o predomínio da pedogênese ou da morto
gênese, a depender da forma de intervenção humana. Instáveis 
são consideradas áreas em que os processos morfogenéticos de 
degradação ou de agradação predominam sobre os processos 
de alteração e de acréscimo de materiais superficiais. De modo 
geral, correspondem às partes mais atingidas pelas atividades 
humanas e aquelas onde as formas de relevo apresentam maio
res amplitudes e o clima é mais agressivo. Estes diferentes graus 
de estabilidade permitem identificar áreas de diferentes graus 
de suscetibilidade dos sistemas ambientais, em face dos proces
sos erosivos. As unidades definidas representam a base teórico· 
prática para subsidiar estudos que visem a definir o grau de ex
trapolação das medidas a serem tomadas para planos de desen
volvimento regional. Na Folha em estudo, foram identificadas 
apenas duas categorias de meios morfodinâmicos, a partir das 
características geomorfológicas, utilizando-se variáveis que de
finem as especificidades regionais. Nos meios de Transição (T). 
o comportamento morfodinâmico para uma mesma fácies de 
modelado varia de acordo com as propriedades dos materiais 
superficiais e os graus de permanência da cobertura vegetal rea
gindo às condições climáticas atuantes. O caráter transicional 
poderá ser acentuado pela remoção ou substituição da cober
tura vegetal, pelo uso indevido do solo, pela construção de obras 
de engenharia e localização de sítios urbanos ou ainda outros fa
tores de desequilíbrio, apresentando graduações de acordo com 
a suscetibilidade potencial. Os meios Instáveis (I) se traduzem 
por perda de solo agrícola ou movimentos de massa e efeitos do 
escoamento superficial, geralmente relacionados com a acelera· 
ção dos processos naturais por influência da ocupação, explora
ção agrícola e mineral e construção de estradas e outras obras 
de engenharia. Conforme esses efeitos, são distinguidas gra
duações de intensidade da instabilidade das unidades mapeadas. 
O mapa que resultou da avaliação do relevo apresenta as várias 
classes de relevo identificadas pelos critérios acima citados, por 
meio de cores distintas conforme os modelados resultantes de 
processos de acumulação ou agradação e de ablação em conse
qüência de escoamento superficial. As classes encontradas nas 
áreas dissecadas submetidas a processos de degradação areal 
sobre encostas de diferentes graus de declividades são repre
sentadas pela cor e diferenciadas por ornamentos. A informação 
é completada por letras-símbolo que designam meios de Transi
ção (T) e Instáveis (I). não tendo ocorrido nessa Folha meios está· 
veis. A essas letras se seguem índices numéricos 1, 2 e 3 que hie
rarquizam da mais fraca para a mais forte a suscetibilidade ero
siva em face dos processos atuantes. Quando duas áreas classi
ficadas como de um mesmo meio morfodinâmico apresentam o 
mesmo grau de estabilidade, divergindo apenas pelo predomí
nio de um ou mais fator (clima, vegetação, formação superficial), 
a distinção é feita através do acréscimo das letras A e B. 

A síntese das características das classes morfodinâmicas de
correntes da compartimentação baseada em critérios morfoló
gicos, completadas com a definição de seus comportamentos di-
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nâmicos, ou seja, das condições de estabilidade, consta na le
genda do Mapa de Avaliação do Relevo. 

A seguir serão analisadas essas classes, ordenadas segundo 
os tipos de modelado e internamente subdivididas de acordo 
com os graus de suscetibilidade crescente. 

2.5.1.1 - Dinâmica dos modelados de acumulação 

Corresponde às áreas de planícies onde o predomínio da morto
gênese favorece um ambiente de instabilidade. 

2.5.1.1.1 -Planícies 

Englobam duas classes, diferenciadas pela atuação dos proces
sos marinhos e fluviomarinhos com intensidade moderada (2) e 
os processos fluviais que apresentam intensidade forte (3), des
critas a seguir: 

A) Classe 12 

Corresponde às acumulações marinha e fluviomarinha que 
compõem as feições morfológicas características da faixa litorâ
nea e que englobam os Complexos Deltaicos, Estuarinos e Prai
ais. Nesta categoria estão incluídos principalmente as planícies 
e terraços marinhos e fluviomarinhos localmente em contato 
com falésias. Contém restingas e cordões, dunas, marcas de an
tigos canais e meandros, lagunas e localmente áreas deprimidas 
com sedimentos de textura arena-argilosa e argila-arenosa 
onde proliferam os manguezais. Os sedimentos inconsolidados 
de textura arenosa são encontrados nas restingas e cordões, po
voados por vegetação marinha arbórea, arbustiva e herbácea, 
onde se pode constatar a fraca atuação dos processos pedoge
néticos, embora existam condições para formação de solos facil
mente carreados pelas enchentes anuais. A ação das ondas, 
correntes e marés provocando intensa abrasão e a ação eólica 
reativando e acumulando dunas, além das inundações periódi
cas que ocorrem nas áreas deltaicas, são fatores que determi
nam a predominância dos processos de erosão e acumulação 
sobre os de alteração e formação dos solos. Em alguns setores, 
por exemplo, entre os rios Jucuruçu e Mucuri e ltaúnas, as falé
sias se encontram expostas à ação mecânica das ondas do mar, 
que favorecem o seu recuo. Em outros setores, o retrabalha
mento pelo vento das dunas destituídas de vegetação foi res
ponsável pelo soterramento do povoado de ltaúnas(ES), assim 
como de parte da estrada que liga essa cidade a Conceição da 
Barra(ES). Na foz do rio Doce, o relevo essencialmente plano, 
ocupado inclusive por cultivo permanente do cacau, sofre a ação 
sistemática das inundações periódicas. As águas do rio Doce 
periodicamente invadem as planícies de acumulação fluvio
marinha, deixando a área totalmente inundada prejudicando 
não somente o cultivo do cacau como também áreas ocupadas 
com pastagem. Portanto, a instabilidade da área ocorre em fun
ção da ação das ondas e das manifestações pluviométricas, ex
tremas no período de novembro a fevereiro/março, quando 
ocorrem as enchentes e, de menor intensidade ou mesmo au
sência, no restante do ano, variando em média entre 1.200 e 
1.600 mm com 1 a 5 meses de deficiência hídrica. O trabalho 
morfodinâmico efetuado no litoral, acrescentado à atuação an
trópica, permite a identificação dessas classes na categoria de 
meios Instáveis, estabelecendo-se o grau médio (2) de intensi
dade dos processos. Por este motivo, deve-se analisar com cui
dado os problemas referentes à dinâmica atual quando da im
plantação ou conservação de obras de arte, corno por exemplo 
infra-estrutura viária, saneamento, empreendimentos turísticos 
e até mesmo a exploração agropecuária. ' 

Em Cumuruxatiba (BA), a exploração mineral está relacio
nada às planícies que contêm minerais pesados, tais como ilme
nita, monazita e zirconita. Esses minerais são encontrados em 
praias e provenientes da concentração a partir dos sedimentos 
da Formação Barreiras que formam falésias, com certo prejuízo 
da estabilidade do litoral. Destaca-se ainda a exploração do ferro 
em Caravelas (BA) e, no Estado do Espírito Santo, da turfa no bai
xo rio São Mateus e petróleo no baixo curso dos rios Doce e São 
Mateus, que tem contribuído para o desenvolvimento de cida
des como Unhares e São Mateus. Salienta-se, contudo, que es
tas são atividades que também contribuem para o desencadea
mento dos processos de erosão. 



B) Classe 13 

Foram considerados nesta categoria os modelados de acumula
ção fluvial que correspondem a áreas planas ou levemente incli
nadas contendo sedimentos quaternários de textura, permea
bilidade e coesão variáveis. São áreas representadas por faixas 
de várzeas e terraços fluviais, fluviolacustres e complexos flu
viocoluviais que se desenvolvem no litoral ao longo da maioria 
dos rios, como por exemplo Buranhém, Jucuruçu, Mucuri, São 
Mateus e Doce, entre outros. Neste último, a planície fluvial pe
netra para o interior, acompanhando, em manchas descontí
nuas, o rio Doce até a cidade de Governador Valadares (MG). A 
vegetação utilizada como elemento básico na delimitação dessa 
classe é caracterizada como fluvial herbácea, se bem que local
mente sejam encontradas associações de áreas de cultivo per
manente (cacau) e pastagens. O rio Doce, apesar de sofrer em 
certos trechos influências estruturais, possui também canal 
meândrico e leito anastomosado com formação de ilhas 
(Est.2. VI A). Estas são povoadas de vegetação e foram aproveita
das tanto para o criatório de gado como tornaram-se área de ex
pansão da cidade de Governador Valadares (MG). Sempre que 
ocorrem cheias de maiores proporções, as ilhas são atingidas 
pelas águas, acarretando enormes prejuízos de ordem econô
mica. As planícies e terraços fluviais são dotados de solos alu
viais de textura arenosa, arena-argilosa e argilosa, além de colu
viões de textura variável incluindo localmente seixos e blocos, 
que combinados a uma declividade extremamente fraca (O a 2°) 
favorecem o escoamento subsuperficial, que está ligado à varia
ção de nível do lençol freático, elevado por ocasião das chuvas. 
Contudo, é o escoamento concentrado o processo morfogené
tico predominante durante as cheias periódicas, nas bacias dos 
rios Doce, São Mateus, Jequitinhonha, Mucuri e nos cursos in
feriores das demais bacias encontradas na área. Nos terraços 
fluviais cortados pelos rios, o escoamento superficial tende a 
provocar movimentos de massa localizados, provenientes dare
tirada da vegetação pelo homem, que chegam a afetar as suas 
margens. Este processo, aliado ao menor gradiente dos rios, que 
implica numa diminuição da sua competência, e à chegàda de 
detritos provenientes das margens atingidas por desbarranca
r:'entos, faz com que a maioria dos rios transporte grande quan
tidade desses detritos, por ocasião das grandes enchentes. A de
posição dos mesmos favorece o assoreamento do leito dos rios 
e lagoas. Nessas ocasiões, o transbordamento do leito contribui 
para a deposição nas várzeas e nas partes baixas dos terraços de 
novas cargas de sedimentos, enriquecendo, assim, a parte su
perficial do solo e dificultando a evolução da pedogênese. Por
tanto, a dinâmica atual do relevo apresenta grau (3) de instabili
dade forte, uma vez que é marcada pela predominância da mor
fogênese sobre a pedogênese. Entretanto, pela sua morfologia e 
natureza dos solos férteis e com excedentes hídricos, ali se adap
tam muito bem culturas cíclicas e permanentes, e pastagens. 

2.5.1.2- Dinâmica dos modelados desnudacionais em interflú-
vios e vertentes 

Com base em critérios morfológicos e levando-se em considera
ção as distinções genéticas e os processos atuantes, foram reco
nhecidas duas classes específicas representadas pelos modela
dos planos e dissecados. 

2.5.1.2.1 - Modelados planos 

Reúnem duas classes distintas de modelados planos. Estes são 
submetidos a processos de ablação em decorrência do escoa
mento superficial com fraca intensidade (1 ), que é o fator co
mum; entretanto, são diferenciados pelo estágio de transição 
com balanço morfogênese-pedogênese em equilíbrio e insta
bilidade com predominância da morfogênese. 

A) Classe T, 

Caracteriza-se por rampas levemente modeladas em forma de 
lombas, inclinadas para o mar, localmente mergulhando sob as 
áreas deltaicas, com algumas dezenas de depressões circulares 
relacionadas às coluviões inconsolidadas, de textura arenosa e 
arena-argilosa. Em algumas áreas localizadas, as formações su
perficiais apresentam textura argilosa e argilo-arenosa, corres-

pondendo respectivamente aos solos Podzólicos e Latossolos. O 
material de cobertura, com alguns metros de espessura, favore· 
ce o escoamento subsuperficial. As rampas coluviais são seccio· 
nadas por vales largos, profundos e colmatados, a exemplo dos 
rios Mucuri, ltaúnas, São Mateus e Doce que cortam os Tabulei
ros Costeiros. A existência de um n~levo plano conservado ou 
fracamente dissecado favorece a ocorrência de processos mor
fogenéticos, relacionados ao escoamento freático que perma
nece em nível mais elevado, e de escoamento superficial lento, 
atestado pela inclinação muito fraca das rampas (2 a 5°). A difi
culdade do escoamento das águas pluviais durante as precipita
ções mais intensas e constantes torna-se mais acentuada sobre 
a cobertura coluvial de textura arenosa e de natureza permeável. 
Estes fatos, associados à grande umidade e à pluviosidade mé
dia anual (entre 1.100 e 1.300 mm), da faixa litorânea, favorecem 
a formação de solo, predominando de certa forma a alteração 
sobre a erosão. A atual predominância de áreas de pastagem em 
detrimento da Floresta Ombrófila Densa tende a acentuar sensi
velmente os processos areolares em oposição às condições to
pográficas de fraca declividade, associada principalmente à ve
getação de gramínea, que aumenta a proteção do solo sobre os 
efeitos da erosão. Manchas de vegetação natural. preservadas 
em algumas áreas, como por exemplo a Reserva Florestal de 
Sooretama, e de Vegetação Secundária existentes em pequenos 
t~echos, ao lado de áreas reflorestadas, contribuem para a prote
çao do solo. Entretanto, nessas áreas reflorestadas com eucalipto 
a proteção do solo é menos eficiente à ação dos processos 
atuantes, uma vez que a ausência dos estratos intermediários 
possibilita uma maior atuação das águas pluviais na superfície. 
Essa classe reúne áreas pertencentes às microrregiões homogê
neas: Litorânea Extremo Sul da Bahia e Baixada Espírito-Santen
se. Nelas, segundo dados obtidos do IBGE, cerca de 60% da área 
é aproveitada para pastagens, seguindo-se em ordem decres
cente as áreas ocupadas por matas e pelas lavouras. De maneira 
geral, o quadro natural se caracteriza como uma área de transi
ção morfodinâmica em que ocorre um certo equilíbrio entre a 
pedogênese e a morfogênese, ocorrendo mudanças pouco visí
veis em favor de uma ou da outra. Deve-se contudo enfatizar a 
ação antrópica sistemática que permite a atuação de forma mais 
intensa dos processos morfogenéticos. A dominante tabulari
dade do modelado facilita a implantação e a conservação das es
tradas. Entretanto aquelas não pavimentadas apresentam local
mente, durante e após o período chuvoso, grandes atoleiros, em 
virtude da constituição argilosa e da má drenagem. Outro pro
blema grave está relacionado às enchentes, que ocorrem no bai
xo curso de alguns rios e que afetam diretamente a BR-101, a 
ponto de interditá-la. Um exemplo é o baixo curso do rio São Ma
teus onde, durante as cheias periódicas, o nível das águas al
cança a ponte impedindo o tráfego que nesta rodovia é de 
g~ande intensidade. Nesta área, o canal fluvial, com baixo gra
diente, fundo chato e colmatado próximo do nível do mar, e o 
lençol freático subsuperficial constituem parâmetros significati
vos para a ocorrência dos alagamentos de vias importantes 
durante o período chuvoso, principalmente quando coincide 
com a maré alta. 

Linhares(ES) e São Mateus(ES) são as principais cidades e 
seu crescimento se deve à exploração da madeira, petróleo e ati
vidades relacionadas à pecuária. A ocorrência das lagoas de Ju
paranã, Juparanã-Mirim e Palminhas próximo a Unhares cre
dencia a área como ponto de atração turística. 

Bl Classe 11 

Agrupadas nesta classe encontram-se as rampas coluviais con
vergentes para o vale do médio Jequitinhonha com vertentes de 
fraca declividade (O a 5°), que abrangem a Depressão do Médio 
Jequitinhonha e parte das Chapadas do Jequitinhonha. As ram
pas são parcialmente inumadas por coberturas colúvio
aluvionares atual a subatual, constituídas de material de altera
ção detrítica remanejado das elevações circunjacentes; apre
sentam pequena espessura e textura arenosa e areno-argilosa, 
contendo seixos (Fig. 2.11). Essas vertentes pouco inclinadas 
apresentam efeitos das enxurradas, formadas na época das chu
vas que sucedem períodos de seca, quando o solo encontra-se 
ressecado e a vegetação não oferece suficiente proteção. Local
mente encontram-se afloramentos de rochas graníticas e xisto-
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sas, posicionados principalmente na parte superior das encos
tas cujo sopé é ressaltado por depósitos de tálus detrítícos já dis
secados e com fraca declividade (5 a 11°). A forma alongada do 
vale no sentido SO-NE (Fig. 2.1 O) e as fracas declividades aliadas 
à cobertura natural de Floresta Estacionai Decidual refletem as 
condições de pluviosidade, que atualmente acusa média anual 
em torno de 700-800 mm, com deficiência hídrica variando entre 
9 e 12 meses. A distribuição, duração e intensidade das chuvas 
exercem influência nos processos de deposições coluvionar
aluvionares realizadas pelo escoamento superficial do tipo en
xurradas que provocam remanejamentos de partículas e ravinas 
incipientes, evidenciando a organização inicial da drenagem que 
entalha as rampas e forma lombas além de frear a penetraç&o da 
água e o intemperismo químico. A cobertura vegetal primitiva 
foi substituída por gramíneas, constituindo atualmente áreas de 
pastos, de grandes fazendas de gado. Os métodos de utilização 
dessas pastagens, aliados à prática das queimadas, tornam o solo 
cada vez mais deficiente, conduzindo-o a um processo de esgota
mento pela retirada dos nutrientes e expondo-o a perdas pela 
ação do escoamento. Os caminhos percorridos pelo gado são 
transformados em canais de escoamento superficial. As gramí
neas, pelo intenso pisoteamento, não conseguem recompor-se, 
facilitando assim o escoamento da água e conseqüente carrea
mento de materiais. As queimadas também contribuem para ex
por o solo, deixando-o desprotegido e sujeito à ação das precipi
tações que tendem a provocar, no início da estação chuvosa, fenô
menos de erosão. Assim, a intensidade e a instabilidade da dinâ
mica do relevo decorrem da ablação sofrida pelo solo com carre
amento de materiais para o vale do médio Jequitinhonha. Essa 
classe engloba parte das microrregiões homogêneas Pastoril de 
Pedra Azul e Pastoril de Almenara, destacando-se as cidades de 
ltinga(MG), Jequítinhonha(MG), Almenara(MG) e Jacinto (MG). 
Trata-se de uma área mineralizada onde ocorre a exploração de 
minerais de lítio em ltinga e pratica-se a garimpagem no rio Je
quitinhonha. 

A área é servida pela estrada MG-2, que acompanha, na Folha 
em estudo, todo o vale do rio Jequitinhonha. De maneira geral o 
relevo plano ou fracamente dissecado e intensamel"te ocupado 
por pastagens que se desenvolvem sobre uma cobertura latos
sólica e podzólica, associado aos efeitos do clima tropical com 
estação chuvosa definida, somando-se aos efeitos das queima
das, acentua as condições de fragilidade da área. 

2.5.1.2.2- Modelados dissecados 

Correspondem aos modelados influenciados pelos processos 
desnudacionaís com intensidades variando de fraca (1 ), mo
derada (2) a forte (3), caracterizando estágios de Transição e Ins
tável. O balanço morfogênese-pedogênese modifica-se de ma
neira sensível com tendência para o predomínio da pedogênese 
ou da morfogênese, ou ainda pode permanecer em equilíbrio a 
depender das modificações ambientais provocadas pela inter
venção humana. As classes referentes aos modelados disseca
dos serão descritas a seguir: 

A) Classe T1 

Engloba modelados resultantes da dissecação, encontrados em 
algumas partes correspondentes aos Tabuleiros Costeiros, Chãs 
Pré-Litorâneas e Patamares Escalonados do Sul Capixaba. Com
põe-se de lombas achatadas em torno de elevações onde predo
minam declividades médias (11-24°), alternadas por feições de 
topos tabuliformes apresentando declividades muito fracas (0-
50) e vertentes convexas caracterizadas por declividades fracas 
(5-11°), limitando vales largos de fundo chato colmatados. En
cerra amplitude altimétrica em torno de 400 m. Trata-se de uma 
área que comporta relevos fracamente dissecados onde a densi
dade de drenagem varia de média a grosseira e muito grosseira, 
cujos entalhes são, de modo geral, pouco profundos. As forma
ções superficiais são representadas por colúvíos pedogeneiza
dos e materiais de alteração, de textura argilosa, argilo-arenosa 
e areno-argílosa. Essas formações superficiais estão relaciona
das principalmente a Latossolos e secundariamente em áreas 
restritas a solos Podzólícos. Devido à grande umidade na área, 
garantida por precipitações regulares, cuja média anual varia de 
1.100 a 1.500 mm, com no máximo 5 meses de deficiência hídrí-
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ca, a alteração tem condições de se desenvolver em profundi
dade, fazendo com que o equilíbrio entre os processos pedoge
néticos e morfogenétícos tenda, de maneira sensível, para a pede
gênese. A umidade do litoral e a existência de material de cober
tura relativamente espesso possibilitaram o desenvolvimento 
de uma vegetação primitiva de Floresta Ombrófíla que foi quase 
totalmente substituída por pastagens (Est. 2.VIl A), restando 
atualmente manchas localizadas de Vegetação Secundária. Os 
processos atuantes são o escoamento subsuperficíal que dá lu
gar a uma lenta migração das partículas e o escoamento concen
trado que se manifesta principalmente nos vales dos rios João 
de Tiba, Peruípe, São Mateus e Barra Seca. 

Essa classe apresenta fraca intensidade da dissecação e pro
pícia ao ambiente uma certa estabilidade que facilita sua conser
vação. No entanto, o intenso desmatamento, associado à prática 
de constantes queimadas, condiciona o carreamento dos ele
mentos nutrientes para os rios além de alterar a vegetação na
tural. De maneira geral, o desequilíbrio morfodinâmíco é fraco, 
como resultado do gradiente do relevo, da continuidade e espes
sura das formações superficiais assim como da proteção parcial 
da cobertura vegetal. Em decorrência, o mapeamento díscerniu 
esta área como de Transição, com intensidade fraca de proces
sos morfogenétícos que interferem de maneira concorrente com 
os processos pedogenéticos. 

A presença da rodovia-tronco BR-1 01, disposta aproximada
mente no sentido norte-sul, comandou a organização da rede 
viária no sentido transversal e perpendicular em direção oeste, 
aproveitando a disposição de vales importantes. As estradas são 
acesso a cidades que se destacam no plano econômico pela ex
ploração mineral; é o caso, por exemplo, de ltanhém (BA), Nanu
que (MG) e Nova Venécía (ES). Nas proximidades de ltanhém 
(BA) e Nanuque (MG). destaca-se a exploração de grafita. Na pri
meira, a lente grafítosa acha-se encaixada em meio a um manto 
de íntemperísmo da rocha gnáissica original e na segunda a gra
fita ocorre associada a material caulínico. Em Nova Venécia {ES), 
a exploração é de pedras semipreciosas, tais como água-mari
nha, berilo, topázio, granada e outros. 

No que se refere à agricultura, distinguem-se os cultivos de 
subsistência realizados por vezes sem técnica apropriada e que 
contribuem para a intensificação dos processos de lixiviação. A 
exploração agropecuária beneficia-se das facilidades decorren
tes da presença de mercados consumidores e distribuidores, in
terligados por vias de transporte satisfatórias. 

B) Classe T2A 

Foram considerados nesta classe os modelados que correspon
dem aos Tabuleiros Costeiros, mais precisamente do rio lta
nhém para norte. A área é caracterizada pela alternância de to
pos tabuliformes e formas convexas amplas, separadas por 
vales profundos, largos e colmatados. Este compartimento de 
tabuleiro é limitado por falésias e levemente dissecado por uma 
drenagem originada nas proximidades do litoral. Trata-se de um 
conjunto cujas altimetrias variam aproximadamente de 25 a 100 
m, com incisões de 40 a 55 me densidades da drenagem fina a 
média. As formações superficiais são representadas, predomi
nantemente, por colúvios pedogeneízados e materiais de altera
ção, que correspondem aos Latossolos, de textura argilosa e ar
gílo-arenosa. O clima úmido do litoral apresenta a precipitação 
média anual em torno de 1.100-1.500 mm, com 1 a 5 meses de 
deficiência hídrica. Em pequenas áreas nas proximidades do li
toral, o material que compõe as formações superficiais apre
senta maior lixivíação; as texturas são arenosa e areno-argilosa 
e correspondem a solos Podzólícos. De maneira geral, as chuvas 
regulares fazem com que a alteração prossiga em profundidade 
e o equilíbrio entre os processos pedogenéticos e morfogenéti
cos tenda, de maneira sensível, para a pedogênese. Por outro la
do, a elevada umidade do litoral aliada a declividades fracas (não 
ultrapassam 5°) favorece o desenvolvimento de uma vegetação 
pluvial, representada pela Floresta Ombrófíla Densa que se 
mantém relativamente conservada nos topos protegendo as for
mações superficiais contra a acentuação dos processos erosi
vos. Os principais processos ocorrentes são: o escoamento sub
superficial que provoca uma lenta migração das partículas e o 
escoamento concentrado que se manifesta principalmente nos 



vales dos rios Santo Antônio, João de Tiba, Buranhém, Jucuruçu 
e ltanhém. Esta área encontra-se englobada na Microrregião Li
torânea Extremo Sul da Bahia, onde, em um exame comparativo 
realizado entre os anos de 1970 e 1975, observou-se um acrés
cimo das áreas de pastagens em detrimento das áreas ocupadas 
por matas naturais ou plantadas. Localmente,nas vertentes dos 
vales que seccionam os tabuleiros, como os rios João de Tiba, 
Buranhém, do Frade, Caraíva e Jucuruçu a estabilidade é rom
pida pela intervenção antrópica através da retirada da cobertura 
vegetal (Fig. 2.21 ). Nessas áreas os processos morfogenéticos 
atuam com maior intensidade, provocando nas encostas uma 
erosão regressiva, facilitada também pelas propriedades do ma
terial e quantidade elevada de chuva. No município de ltamara
ju(BA), a exploração de água-marinha, berilo, topázio, granada e 
outros minerais, feita em túneis nas encostas, cria pontos de fra
queza, nos quais se instalam os processos erosivos que provo
cam movimentos de massa. Em ambos os casos, o material re
tirado é remanejado e vai contribuir para a colmatação dos 
vales. Assim, a cobertura vegetal, elevada umidade do litoral, a 
predominância de solos bem desenvolvidos e um modelado que 
não representa essencialmente obstáculos à sua utilização são 
características indicadoras de uma relativa estabilidade morto
dinâmica que apóiam a classificação desta categoria de Transi
ção no grau de moderada estabilidade na Folha mapeada. 

C) Classe T2B 

A área abrangida por esta classe inclui associações de formas 
colinosas com topos de altura concordantes e encostas conve
xo-côncavas com vales profundos de fundo chato, além dos ma
ciços residuais. As incisões da drenagem variam entre 56 e 82 m 
e, associadas a densidades grosseira, média e fina, ocasionam 
diferentes fácies de dissecação. As cotas altimétricas variam de 
200 a 500 m de altitude, atingindo, entretanto, em alguns trechos 
o mínimo de 100m e o máximo de 700 m. 

Compõe parte das'Unidades Geomorfológicas Depressão 
Marginal, Patamares Escalonados do Sul Capixaba, Chãs Pré
Litorâneas e toda a área do Patamar Divisor dos Rios Doce-Mu
curi. A declividade nos interflúvios pode ser considerada muito 
fraca (0-5"). enquanto que nas áreas dissecadas as vertentes 
apresentam-se com declividades fraca e média (5-11° e 11-24°). 
Em algumas áreas localizadas, como por exemplo na serra de 
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Santa Luzia, as vertentes são mais inclinadas com declividade 
forte (24-37°), relacionada a intrusões graníticas. O material de 
cobertura é composto de coluviões de texturas argila-arenosa e 
arena-argilosa que originaram o:> Latossolos e Podzólicos, com 
linhas de seixos locais, que o separam do manto de alteração de 
espessura variável, às vezes expondo a rocha gnáissica e grani
tóide muito fraturada. As condições climáticas, com precipita
ção média anual e deficiência hídrica variando entre 900-1.000 
mm e 4 a 7 meses respectivamente, possibilitaram a instalação 
da cobertura vegetal do tipo Floresta Estacionai, atualmente re
duzida a pequenas áreas. Em virtude da antiga ocupação na 
área, onde o desmatamento e a substituição da vegetação na
tural por pastagens e cultivos de café e cacau foram acelerados, 
surgiram alguns problemas de instabilidade nas encostas com 
maiores declividades, provocando movimentos de massa (Est. 
2.VII B). Esses movimentos se intensificam pelo pisoteio do 
gado, evidenciando-se através de encostas esculpidas em terra
cetes; enquanto o escoamento superficial difuso e concentrado 
elementar aprofunda incisões como sulcos e ravinas e alvéolos 
de cabeceira da drenagem. O material retirado das encostas co l
mata vales ou favorece o acúmulo de colúvios, que se depositam 
na parte inferior das encostas. Modificações ambientais ocor
rem em função da ação antrópica: desmatamentos, queimadas 
e práticas de cultivo, sem obedecer a técnicas de manejo, contri
buem visivelmente para acelerar a erosão causando instabili
dade e descaracterizando o quadro natural. Essas áreas são 
avaliadas como transicionais em direção à instabilidade, com 
grau de intensidade dos processos médio (2). De maneira geral a 
morfogênese se faz sentir nas encostas através dos movimentos 
de massa, enquanto que nos interflúvios evidencia-se o escoa
mento subsuperficial, prosseguindo a alteração sob os colúvios, 
favorecida pela pluviosidade e conseqüente umidade da área. 

Essa relativa instabilidade nas encostas de maior declividade 
acarreta sérios problemas nas áreas de sítios urbanos, sobre
tudo quando as condições de espaço não são suficientemente 
favoráveis a sua expansão. Este é o caso de Colatina(ES), posi
cionada na margem esquerda do rio Doce, que se desenvolve 
entre morros e tem crescimento, sobretudo os bairros pobres, 
em direção às encostas constantemente atingidas por ravinas. 

Do ponto de vista do desenvolvimento agropecuário, assu
mem posições destacadas as microrregiões de Teófilo Otoni e 
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Fig. 2.21 -Perfil esquemático do relevo. Estabilidade morfodínâmica rompida pela intervenção antrópica. folha SE.24-V-B. 
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Pastoril de Nanuque que apresentam, segundo análise dos da
dos obtidos do Censo Agropecuário (IBGE, 1979), um total de 
áreas ocupadas por pastagens de 72.4% e 88,9% respectiva
mente. Ao lado das pastagens ocorrem áreas ocupadas por culti
vos permanentes, café e cacau e por culturas de subsistência. 
Com relação à exploração mineral, destacam-se as cidades de 
Ataléia(MGI e Teófilo Otoni(MG), com a extração de pedras se
mipreciosas. Toda a produção tem condições de ser facilmente 
comercializada, utilizando-se algumas estradas secundárias 
além das BR-116e 101 interligadas pela BR-418. Esta liga as cida
des de Nanuque(MG) e Carlos Chagas(MG) às BR-101 e 116, no 
sentido geral leste-oeste. 

DI Classe T3A 
Esta classe é composta pelas Serranias do Alto Mucuri e parte do 
Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto. A altimetria na 
área varia de 400 a 800 m, e a amplitude nunca ultrapassa 400 m. 
Abrange alinhamentos de morros e outeiros pontiagudos com 
encostas convexo-côncavas, separadas por vales longitudinais, 
emoldurados por colinas convexas pertencentes às cabeceiras 
do rio Mucuri. Os vales principais formam planícies aluviais e 
são eventualmente ladeados por coluviões, associadas a blocos 
e matacões e por patamares aluviais situados a cerca de 20m de 
altura. Trata-se de um conjunto planáltico, onde as encostas 
apresentam declividades fortes (24-37°) e médias (11-24°), em 
torno dos vales principais, com trechos largos ou encaixados. As 
formações superficiais de alteração ou as coluviões demons
tram importante desenvolvimento pedogenético que acompa
nha a espessura das mesmas. O manto de alteração de espes
sura variável encontra-se sobre biotita, xistos e gnaisses e sob 
colúvios de texturas argilosa e arena-argilosa, com afloramen
tos de rocha sã, próximos dos vales na base das vertentes. A co
bertura vegetal de Floresta Estacionai corresponde a condições 
climáticas próprias que se caracterizam por precipitações mé
dias anuais geralmente em torno de 900-1.000 mm, com 5 a 9 
meses de deficiência hídrica. A Floresta Estacionai se encontra 
em parte preservada nas Serranias do Alto Mucuri; entretanto, 
atualmente vem sendo gradativamente substituída por pasta
gens e culturas cíclicas principalmente do milho e permanente 
como o café, que condicionam a formação de terracetes e movi
mentos de massa incipientes em terrenos inclinados. A relação 
estabelecida entre os desmatamentos e as queimadas fez surgir 
em alguns locais Vegetação Secundária. De maneira geral, a re
tirada da vegetação favorece o escoamento superficial que atua 
nas encostas de maior declividade, provocando sulcos e ravina
mantos. Além desse processo, identificam-se o escoamento 
concentrado permanente e o escoamento subsuperficial produ
zindo rastejamento e escorregamento do solo, favorecido pela 
infiltração da água no material de cobertura de textura arena
argilosa. Geralmente nessa piasse, a intensidade da dinâmica 
atual é forte, atingindo grau 3, embora localmente heterogênea, 
onde há contraste !lntre a morfogênese do tipo pelicular sobre as 
encostas mais inclinadas e nas proximidades dos vales, retar
dando o desenvolvimento da alteração, enquanto nas depres
sões esta prossegue. Com a maior espessura e o caráter friável 
das formações superficiais, aumentam as probabilidades de as
soreamento dos vales principais, quando são efetuados os des
matamentos pouco antes do período chuvoso. Uma vez retirada 
a cobertura vegetal protetora, as encostas íngremes ficam sujei
tas a movimentos de massa e tornam-se conseqüentemente im
produtivas. Este fato pode ser evidenciado na estrada que liga 
Caraí(MG) a Ladainha(MG) passando por Novo Cruzeiro(MG), 
onde são visíveis cicatrizes nos barrancos da estrada. Os antigos 
ravinamentos estabilizados pela vegetação, com a retirada da 
cobertura vegetal para dar lugar às pastagens e cultivos de 
fundo de vale, têm contribuído para uma retomada de processos 
erosivos. A precária estabilidade da área é rompida pela inter
venção antrópica, que gera conseqüências desastrosas para o 
equilíbrio do sistema ambiental. Esta classe abrange parte das 
microrregiões Pastoril de Pedra Azul e Teófilo Otoni, predomi
nantemente ocupadas por pastagens atingindo em média cerca 
de 65%. O restante da área é ocupado por culturas (10%), matas 
(15%) e terras em descanso ou improdutivas (10%). Destacam-se 
as cidades de Poté(MG) e Ladainha(MG), onde a exploração mi
neral se faz através do calcário e fabricação de cimento e cal. 
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E) Classe T3B 

Foram considerados nessa classe os modelados que compõem 
parte da Depressão Marginal, caracterizados por um conjunto 
de colinas envolvendo pontões, cristas e saliências rochosas. se
paradas por vales de fundo chato, apresentando variações fisio
nômicas em função da proximidade dos Tabuleiros Costeiros e 
Chás Pré-Litorâneas ou das depressões que precedem o Bloco 
Montanhoso Central ou ainda da bacia do médio rio Doce. A am
plitude altimétrica não ultrapassa 400 m com cotas variando en
tre 100 e 500 m. A cobertura vegetal de Floresta Estacionai está 
relacionada à condições climáticas que se caracterizam por pre
cipitações médias anuais em torno de 1.000-1.300 mm, com O a 6 
meses de deficiência hídrica, como, por exemplo, na depressão 
a oeste de São Gabriel da Palha(ES). Essa cobertura vegetal vem 
sendo substituída por pastagens e culturas cíclicas, que deixam 
margem à formação de terracetes e movimentos de massa inci
pientes, que atestam processos de escoamento subsuperficial e 
superficial. As formações superficiais são representadas por um 
manto de alteração de espessura variada, expondo localmente a 
rocha, onde se processa a erosão laminar e por coluviões encon
tradas principalmente na base das encostas. Estes, de textura 
heterogênea, contêm blocos desmoronados que decorrem da 
fragmentação da rocha e material detrítico que provém da des
nudação dos pontões, e que são mais ocorrentes nas depressões 
que margeiam o Bloco Montanhoso Central. Nas áreas onde as 
formações superficiais são mais espessas, o escoamento subsu
perficial tende a produzir deslizamentos, enquanto que nas en
costas de maior declive o escoamento superficial provoca abla
ção. A retirada da vegetação natural pelo homem, as precipita
ções regulares e intensas associadas à cobertura coluvial e o 
manto de alteração, cuja textura favorece os processos erosivos, 
são responsáveis pela formação de ravinas que chegam a atingir 
a rocha, demonstrando a gradativa instabilidade da área e condi
cionando sua identificação como de Transição com grau forte (3) 
de intensidade da dinâmica atual. Esta classe abrange parte das 
microrregiões Pastoril de Nanuque e Colatina que têm na pecuá
ria a sua principal atividade. Ecoporanga no Estado do Espírito 
Santo e Águas Formosas em Minas Gerais são as principais cida
des,' servidas pelas estradas ES-2 e MG-20 respectivamente. 

F) Classe 11 

Os modelados desta classe abrangem as Serranias Marginais, 
Depressão do Alto-Médio Rio Doce, Baixadas Litorâneas e parte 
dos Maciços de Pedra Azul e das Chás Pré-Litorâneas, e são marca
dos pela presença de incisões com aprofundamentos superio
res a 80 m. A amplitude é maior nas áreas que englobam as Ser
ranias Marginais e os Maciços de Pedra Azul, alcançando 500 m, 
com cotas variando de 300 a 800 m. Nas áreas representadas 
pelas Baixadas Litorâneas e Depressão do Alto Médio Rio Doce, 
a amplitude altimétrica é de 400 me cai para 300m na área que 
corresponde às Chãs Pré-Litorâneas. E;,;ta classe caracteriza-se 
por um conjunto de colinas, morros e interflúvios tabuliformes. 
As elevações possuem encostas convexas e convexo-côncavas 
com declividades que variam de fraca (5-1 P) a média (11-24°) e 
topos abaulados. São resultantes da alteração diferencial de ní
veis plutônicos envolvendo pontões, cristas e saliências rocho
sas, separadas por vales profundos às vezes de fundo chato (Est. 
2.11 A). Nas elevações de formas aguçadas, as vertentes retilí
neas e irregulares apresentam declividade alta (24-37°). Dos in
terflúvios tabuliformes divergem rampas formando depressões 
largas correspondentes aos vales que formam a bacia dos rios 
Doce e ltinga, São Francisco e Ribeirão São Pedro, afluentes do 
rio Jequitinhonha. Estas depressões estão situadas em plano in
ferior aos topos do planalto que serve de divisor dessas bacias. 
Os rios apresentam leitos entalhados e rochosos formando ca
choeiras ou ainda vales largos de fundo chato influenciados pela 
colmatação, formando planícies fluviais estreitas em contato 
com espraiamentos de material coluvial na base das encostas. 
Nos interflúvios tabuliformes, o número de canais de drenagem 
é menor que nas áreas dissecadas, podendo-se classificar, a par
tir daí, densidades grosseira e fina respectivamente. As forma
ções superficiais são representadas pelo manto de alteração de 
espessura variável recoberta por colúvios de textura arenosa e 
arena-argilosa, eventualmente com fragmentos de canga e 



quartzo encontrados na base das encostas e nos vales, como na 
Depressão do Alto-Médio Rio Doce. Localmente essa cobertura 
coluvial, decorrente do remanejamento de materiais alterados, 
apresenta-se pouco espessa ou mesmo inexistente, expondo 
afloramentos de rocha granitóide que formam núcleos rochosos 
posicionados, preferencialmente, na base das vertentes. As for
mações superficiais contendo solos do tipo Latossolos e Pod
zólicos estão sujeitas a instabilidade, provocada pelos constan
tes desmatamentos. A vegetação natural do tipo Floresta Esta
cionai se apresenta devastada, para dar lugar à exploração agro
pecuária, exercida há muito tempo por métodos rudimentares, o 
que tem muito contribuído para o empobrecimento do solo e a 
aceleração dos processos erosivos (Est. 2.VIII A). Extensas áreas 
foram transformadas em pastagens, constituindo atualmente a 
atividade econômica mais generalizada e conseqüentemente 
mais importante da área abrangida em parte pelas microrre
giões homogêneas Pastoril de Pedra Azul, Pastoril de Almenara, 
Governador Valadares e Bacia do Manhuaçu. estando assim a 
vegetação original reduzida a espaços limitados. Nas áreas de 
maior espessura das formações superficiais, o escoamento sub
superficial tende a produzir movimentos de massa do tipo desli
zamento, enquanto que o escoamento superficial tende a au
mentar, em função das maiores declividades existentes na área, 
provocando ablação e carreamento das coluviões e a formação 
de sulcos e ravinas. As precipitações, cujas médias anuais 
variam entre 800-1.300 mm, com 5-1 O meses de deficiência hídri
ca associadas à cobertura coluvial e de alteração cujas proprie
dades favorecem os processos erosivos, resultam em instabili
dade morfodinâmica acelerada pela ação antrópica. A expansão 
das pastagens que se estendem até o topo das encostas assim 
como a agricultura realizada apenas com fins de subsistência e 
restrita aos fundos de vales, a cultura do café nem sempre apli
cando técnicas adequadas, a exploração empírica de pedras se
mipreciosas, têm contribuído cada vez mais para acelerar o de
sequilíbrio ambiental que pode tornar-se irreversível. 

G) Classe l2A 
Os modelados desta classe englobam as Chapadas Cimeiras, 
Serranias de Almenara e parte das Serranias da Zona da Mata 
Mineira, Bloco Montanhoso Central e Maciços de Caparaó, es
tando definida pela combinação de incisões com aprofunda
mentos superiores a 120m e densidade da drenagem grosseira, 
média e muito fina. Nelas estão incluídos compartimentos pla
nálticos que podem apresentar-se dissecados em forma de coli
nas, com encostas convexo-côncavas de declividade variando 
de fraca (5-11°) a média (11-24°). Em outras áreas os topos são 
planos concordantes, com declividade muito fraca (0-5°), incli
nados em várias direções com encostas escalonadas, às vezes 
limitadas por cornijas e vertentes íngremes de declividade alta 
(24-37°), que convergem para vales estreitos e profundos como 
os afluentes do médio Jequitinhonha (Fig. 2.4). O planalto é sec
cionado ainda por entalhes profundos nos quais os vales princi
pais, que correspondem à alta bacia do Braço Sul do rio São Ma
teus, são largos. colmatados por material arenoso e ladeados 
por planos inclinados (Est. 2.11 A). Estes são geralmente ocupa
dos por pastagens. Os leitos dos rios apresentam alternância de 
setores rochosos e alargados com terraços, onde se pratica agri
cultura de subsistência. Em toda a área são encontrados também 
pontões, parcialmente desnudados e residuais em forma de cris
tas, que se prolongam por espigões envolvidos por cones colu
viais, cujas encostas apresentam declividades superiores a 37°, 
cobertas por blocos e seixos rolados. A atuação de um clima que 
propicia pluviosidade entre 800 e 1.000 mm, atingindo 1.400 mm 
nos Maciços de Caparaó com 1 a 7 meses de deficiência hídrica, 
alcançando inclusive 10 meses nas Chapadas Cimeiras, agindo 
sobre as vertentes recobertas por materiais coluviais e de altera
ção, provoca fenômenos de coluvionamento e movimentos de 
massa principalmente se houver modificações da cobertura ve
getal. 

De maneira geral, esta classe é caracterizada por um manto 
de alteração de espessura irregular, que se desenvolveu a partir 
de rochas xistosas e gnaisses quartzosos, por coluviões que for
mam depósitos de tálus na base das encostas e de pontões. Es
tes colúvios de textura argila-arenosa e arena-argilosa com grâ
nulos de quartzo incluem blocos soterrados que se encontram 

sobre materiais alterados onde se infiltram as águas da chuva. 
Nos topos planos o escoamento subsuperficial propicia lateriza
ção incipiente e as coluviões pedogeneizadas apresentam níveis 
concrecionários que estão em vias de destruição, com remane
jamento para o nível.inferior dos planos inclinados. Por outro la
do, em áreas de declividade mais acentuada com espesso manto 
de alteração, o escoamento subsuperficial dá lugar a rasteja
mentos que originam terracetes, acentuados pelo constante pi
soteio do gado. O escoamento superficial difuso e torrencial, em 
forma de enxurradas com carreamento de detritos, provoca nas 
vertentes mais inclinadas processos desnudacionais, evidencia
dos pelas cicatrizes de desmoronamentos e de escorregamentos 
e pelos afloramentos de rocha encontrados na média e alta ver
tente. O escoamento concentrado desenvolve-se nos vales dos 
rios afluentes da margem direita do rio Jequitinhonha e dos rios 
formadores do São Mateus e Manhuaçu. Estes fatores de insta
bilidade são acrescentados pelas influências antrópicas através 
dos desmatamentos e do emprego de técnicas de manejo inade
quadas. Em algumas áreas a morfogênese se processa intensa
mente, em outras o equilíbrio morfogênese-pedogênese é bas
tante precário, podendo ser rompido pela ação antróP,ica que 
tende a acentuar os efeitos do escoamento superficial. E o caso 
de áreas desmatadas, em que as pastagens e culturas perma
nentes como o café substituíram a Floresta Ombrófila e a Flo
resta Estacionai. Mesmo as vertentes de maior declividade 
foram desmatadas com a finalidade de explorá-las economica
mente, encontrando-se apenas em pequenas áreas Vegetação 
Secundária. Nas Chapadas Cimeiras, por exemplo, áreas de Ten
são Ecológica (Savana/Floresta Estacionai) ocorrem nos topos 
planos onde atua o escoamento difuso. Esta vegetação não 
oferece a necessária proteção à ação dos agentes de erosão, en
tretanto a ocorrência de concreções ferruginosas dificulta o re
cuo dos interflúvios. A área abrange parte das microrregiões ho
mogêneas Pastoril de Pedra Azul, Pastoril de Almenara, Pastoril 
de Nanuque, Mantena e Bacia de Manhuaçu, que apresentam 
uma ocupação com pastagens de aproximadamente 70%; se
guem as áreas de lavouras (10%) desenvolvidas preferencial
mente nas várzeas; as matas naturais e plantadas (9%); sendo o 
restante (11%) correspondente a terras improdutivas ou que es
tão em descanso. Apesar da rede urbana deficitária, destacan
do-se apenas as cidades de ltaobim(MG), Topázio(MG) e Ouro 
Verde de Minas(MG), a área é servida por uma malha rodoviária 
suficiente, composta por estradas federais, estaduais e munici
pais, merecendo destaque as BR-116, BR-418 e MG-20, que 
oferecem boas condições de tráfego. 

A BR-418 apresenta no trecho entre Carlos Chagas{MG) e 
Teófilo Otoni(MG) problemas de escorregamento nos cortes da 
estrada. Para contenção, utilizam-se sacos de areia dispostos 
verticalmente ao longo dos cortes apoiados num pequeno muro 
que serve de base. No povoado de Estiva(MG). à margem da es
trada MG-20, a Companhia Nacional de Grafita Ltda. explora 
este mineral que se apresenta na forma de veio encaixado con
cordante mente na rocha alterada. Nos municípios de Ataléia 
(MG) e Ouro Verde de Minas (MG) ocorre exploração de 
água-marinha, topázio, berilo e outros minerais, a partir de esca
vações nas encostas. Todos estes fatos contribuem para formar 
pontos de fraqueza com ocorrência de desmoronamentos, es
corregamentos, ravinas suficientes para identificar a instabili
dade moderada (2) dessas áreas. 

Hl Classe I2B 

Foram considerados nessa classe os modelados que compõem 
parte dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba e que são dis
secados pelos afluentes da margem direita do rio Doce, a exem
plo dois rios Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce. Caracteri
za-se pela ocorrência de feições aguçadas refletindo condiciona
mentos estruturais, haja vista os sulcos profundos orientando a 
drenagem; escarpas adaptadas a falhas, cristas alinhadas e pon
tões além de morros e outeiros com encostas convexo-cônca
vas, apresentando eventualmente declividades fracas (5-11°) e 
de maneira geral média (11-24") a alta (24-37"). A amplitude topo
gráfica não ultrapassa 500 m e os modelados de dissecação 
apresentam incisões da drenagem superiores a 140m com den
sidades muito grosseiras. A grande pluviosidade da área (1.100-
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1.400 mm), favorecida pela proximidade do litoral, propicia uma 
maior umidade, que pode ser evidenciada pelo máximo de 5 me
ses com deficiência hídrica. Este fato contribuiu para o desenvol
vimento de uma vegetação natural de Floresta Ombrófila Densa 
que aos poucos foi sendo substituída por pastagens atestando 
assim a atuação antrópica (Est. 2.Vlll B). Eim decorrência da ex
pa'nsão da pecuária, realizada em encostas declivosas, e conse
qüente proliferação das pastagens, a vegetação natural ficou 
restrita a alguns topos e vales de rios. A agricultura efetuada em 
caráter de subsistência é representada, basicamente, pelo cul
tivo do café. De modo geral é realizada em vales colmatados, 
com exceção do café, cultivado nas encostas, que apresentam 
declividades mais acentuadas. As formações superficiais estão 
associadas, principalmente, aos Latossolos e Cambissolos e são 
formadas por materiais de alteração e por colúvios. Demons
tram relativa atuação pedogenética se bem que é forte a intensi
dade dos processos morfogenéticos. São decorrentes dos meta
texitos, biotitas e granitos porfiróides que compõem o Comple
xo Paraíba do Sul e apresentam textura argilo-arenosa contendo 
linhas de seixos de quartzo, que evidenciam uma fase casca
lhenta. 

Os desmatamentos seguidos da prática de queimadas contri
buem para acentuar a instabilidade da área, dando origem atra
vés do escoamento superficial a movimentos de massa, tais 
como ravinamentos e deslizamentos, assim como para o empo
brecimento do solo pela retirada de nutrientes, no início do perí
odo chuvoso. Estes processos são desencadeados com as pri· 
meiras chuvas, uma vez que a cobertura vegetal incipiente não 
protege suficientemente o solo, tornando-o suscetível à erosão. 
Essa classe engloba parte da microrregião Serrana Espírito-San
tense, destacando-se na rede urbana as cidades de ltarana, lta
guaçu, lbiraçu e Santa Teresa, cujo principal acesso é através da 
BR-1 01, embora sejam interligadas pelas rodovias ES-2 e ES-11. 

I) Classe l3 
Encontra-se em áreas dissecadas onde o controle estrutural con
diciona em parte sua forte instabilidade. Compreende o Bloco 
Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto e parte dos Maciços 
de Pedra Azul, Bloco Montanhoso Central e Maciços de Caparaó. 
Corresponde a topografias com amplitudes de aproximadamente 
500 m, com cotas superiores a 800 m. Os modelados resultantes 
da dissecação exibem incisões da drenagem superiores a 140m 
e densidades muito grosseira e grosseira. São caracterizados 
por compartimentos estruturais do planalto, seccionado por in
cisões profundas conforme rede de falhas e fraturas que desta· 
cam feições esculpidas em rocha nua ou parcialmente desnuda
das, apresentando encostas com declividade muito alta (>37°), e 
onde predominam Solos Litólicos. Entre essas, destacam-se os 
lajedos e patamares rochosos que resultam da exposição de nú
cleos plutônicos, pães-de-açúcar e pontões desnudados com 
paredes sulcadas. Entre os pontões aparecem depressões largas 
com lombas de fraca declividade (5-11°) cobertas de coluviões 
de textura arenosa e areno-argilosa e vales de fundo chato. Os 
vales principais são normalmente entalhados com afloramentos 
de rocha nos leitos. Alguns tributários têm leitos suspensos, 
abaciados nas bordas dos topos planálticos. De maneira geral, 
as encostas com declividades variando de média (11-24°) a alta 
(24-37°) são sulcadas por ravinamentos. Nelas, a rocha xistosa 
em contato com rochas plutônicas favorece a alteração diferen
cial, acarretando desmoronamentos de blocos que são deposi
tados ao pé das elevações. Os efeitos conjugados de diferentes 
agentes contribuíram para a desnudação das encostas no pas
sado. Em algumas partes o escoamento subsuperficial provoca 
deslizamentos e formação de terracetes. As precipitações, cuja 
média anual varia em torno de 800-1.300 mm e 5 a 9 meses de 
deficiência hídrica, combinadas à substituição das Florestas 
Ombrófila e Estacionai por pastagens, contribuíram para inten
sas modificações ambientais. A proliferação das pastagens em 
decorrência da expansão da pecuária acelerou o fluxo das águas 
em superfície e o aumento da infiltração no solo, propiciando 
condições para o deslizamento nas vertentes mais íngremes. A 
área engloba parte das microrregiões homogêneas Pastoril de 
Pedra Azul, Pastorif de Almenara, Colatina e Bacia de Manhuaçu, 
onde, além da pecuária, existe uma agricultura de subsistência, 
concentrada nas várzeas em virtude das dificuldades ambien· 
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tais. A exploração mineral também contribui para acelerar os 
processos erosivos. Este fato é observado no município de Pan
cas(ES), com a extração de água-marinha e crisoberilo a partir de 
cascalho aluvionar e de escavações de túneis nos pegmatitos 
decompostos, e no município de lpanema(MG), onde o solo la
terítico com espessura de aproximadamente 8 m capei a zona de 
minério de níquel. Destacam-se na rede urbana as cidades de 
Santo Antônio do Jacinto(MG) e Pancas(ES), que são servidas 
por uma malha rodoviária onde a BR-116 e a BR-101 são os prin
cipais troncos de acesso. No município de Santo Antônio do Ja
cinto e parte dos municípios de Rubim, Jacinto e Santa Maria do 
Salto em Minas Gerais, os fortes desníveis e a pedregosidade di
ficultam a implantação e conservação das estradas, retardando 
em parte o desenvolvimento econômico. Na estrada ES-34, en
tre Mantenópolis(ES) e Pancas(ES), próximo a esta última, pro
cessos erosivos foram desencadeados nos cortes da estrada, 
contribuindo para aumentar a instabilidade da área. 

2.5.2- Problemas específicos 

Os estudos sobre problemas de erosão e contenção ou conser
vação do meio ambiente se alicerçam na análise dos fluxos de 
energia, tendo como base a atuação dos processos morfogenéti
cos. Na Folha SE.24 Rio Doce, a avaliação morfodínâmíca teve 
por objetivo detectar a intensidade da sua atuação como fator 
essencial de visualização de uma estabilidade precária ou insta
bilidade, em áreas englobadas pelas diferentes classes. As mo
dificações introduzidas pelo homem no meio ambiente refletem 
transformações consideráveis que servem para avaliar o con
junto das características físicas, identificando áreas eqüíproble
máticas. Para uma análise de causa e efeito, foram levantados 
problemas de ordem e grandezas variáveis e selecionados de 
acordo com suas especificidades. 

2.5.2.1 -Problemas dos sítios urbanos 

A pesquisa geomorfológica destacou alguns sítios de cidades 
que sofrem problemas de instabilidade relacionados às mar
gens dos rios atingidas pelas águas de inundação, a movimen
tos de massa ocorrentes em áreas dissecadas onde as vertentes 
apresentam declividades acentuadas e à movimentação eólica. 
De maneira geral, essas áreas se caracterizam pelo predomínio 
da morfogênese relacionada ao escoamento concentrado com 
cheias periódicas. Nessas ocasiões, a ampliação da carga de se
dimentos a ser transportada pelos rios aumenta, possibilitando 
assoreamento no próprio talvegue, fazendo crescer e migrar os 
bancos de areia existentes, a exemplo do rio Doce. Os desmata· 
mentos efetuados nas cabeceiras dos afluentes formadores do 
médio curso da bacia do Jequitinhonha, do baixo curso da bacia 
do rio Doce e das bacias dos rios Mucuri e São Mateus, favore
cem aumento da carga de sedimentos transportados pelas 
águas fluviais. Por ocasião das cheias periódicas, esses materi
ais são depositados nas planícies soterrando o solo agrícola, 
restringindo sua utilização aos períodos anteriores e posteriores 
às cheias. O sucesso dos projetos agropecuários baseados no 
aproveitamento das áreas inundáveis implica no conhecimento 
do regime do rio e do seu comportamento durante as enchentes. 
Estas atingem cidades de grande porte como Teófilo Otoni(MG), 
que está submetida às cheias do rio Todos os Santos, afluente 
importante da margem direita do rio Mucuri que por sua vez 
atinge as cidades de Nanuque{MG) e Carlos Chagas(MG); Go
vernador Valadares(MG), Conselheiro Pena (MG), Resplen
dor(MG), Baixo Guandu(ES), Aimorés(MG) e Colatina(ES), que 
estão sujeitas às enchentes do rio Doce; ltinga(MG), Jequitinho
nha(MG) e Almenara(MG) que estão ameaçadas constante
mente pelas enchentes do rio Jequitinhonha; e a cidade de São 
Mateus{ES), posicionada no baixo curso do rio do mesmo nome, 
que também é periodicamente inundada. A estabilidade das ro
dovias e ferrovias sofre alteração em função das cheias que 
ocorrem e que danificam obras de engenharia construídas para 
vencer obstáculos ou facilitar o sistema de escoamento da área, 
tais como pontes e tubulões, além de ficarem interditadas 
durante o período chuvoso em conseqüência de escorregamen
tos e desmoronamentos. É o caso da BR-1 01, que na altura da 
cidade de São Mateus(ES) fica interditada, uma vez que o rio do 
mesmo nome cobre totalmente a ponte existente, chegando a 



danificá-la; da BR-418, cujo tráfego torna-se perigoso, devido a 
problemas de escorregamentos que ocorrem nos taludes mais 
íngremes e da EFVM (Estrada de Ferro Vitória-Minas), que fica 
totalmente coberta pelas águas, impedindo o transporte do mi
nério de ferro que se destina ao porto de Tubarão no Estado do 
Espírito Santo. 

Estudos básicos no sentido de procurar soluções de proteção 
e de seleção de locais mais favoráveis para implantação de no
vas estradas trarão vantagens na medida em que se adotem téc
nicas adequadas para minimizar custos de manutenção e cons
trução. 

Merece referência particular o posicionamento das cidades 
de Governador Valadares(MG) e Colatina(ES) que se desenvol
veram em áreas de relevo dissecado e que estão se expandindo 
em direção das encostas, que apresentam maiores declividades, 
acarretando com esta ocupação problemas de movimentos de 
massa, que afetam principalmente os bairros mais pobres. Pro
blemas de tal ordem para serem solucionados carecem de estu
dos aprofundados no âmbito de planos diretores de ordena
mento regional. 

Com relação à movimentação eólica, destaca-se o sítio do po
voado de ltaúnas(ES), que tem acusado sérios problemas de re
mobilização de dunas ao ponto de soterrar totalmente o antigo 
povoado e barrar a desembocadura do rio ltaúnas. A implanta
ção ou expansão de núcleos urbanos em áreas que apresentam 
tendência à mobilização de dunas devem ser evitadas, uma vez 
que estão sujeitas a constantes efeitos indesejáveis que prejudi
cam a beleza cênica dessas áreas, visadas para o desenvolvi
mento de planos e ocupação turística. 

2.5.2.2- Problemas relacionados ao setor agropecuário 

O desenvolvimento do setor agropecuário implica geralmente 
em problemas relacionados às mudanças no meio ambiente 
através da substituição da dinâmica natural por outra que tende 
a acelerar os processos erosivos e transformar a estabilidade 
ambiental. Certas áreas, devido a características próprias, tais 
como: maior friabilidade das formações superficiais, variação 
textura! entre as camadas, relevo acidentado com fortes declivi
dades, precipitações abundantes, dentre outras, apresentam 
uma vulnerabilidade maior e são atingidas mais facilmente 
pelos processos erosivos, principalmente se associadas a solos 
que despertam interesse do ponto de vista da produção. Estes 
processos morfogenéticos estão relacionados ao escoamento 
subsuperficial a superficial que geram movimentos de massa, 
cuja tendência é provocar o desequilíbrio ambiental muitas ve
zes irrecuperável. 

Na Folha SD.24 Rio Doce, os modelados que apresentam ero
são acelerada estão associados às declividades das vertentes, às 
influências estruturais e texturais das rochas, aos materiais de 
alteração transportados ou não e, essencialmente, à exploração 
da pecuária que utiliza na maioria das vezes práticas rudimen
tares sem preocupação com uma política de conservação dos re
cursos naturais. Os desmatamentos acarretam em superfície um 
maior fluxo das águas que faculta a formação de sulcos, ravinas 
e voçorocas e favorece uma maior infiltração, proporcionando 
assim condições para escorregamentos e deslizamentos. Ao ini
ciar o período chuvoso, o solo apresenta maior capacidade de 
absorção de água, que vai diminuindo até a total saturação do 
mesmo e que, a partir daí, apresenta-se vulnerável à atuação dos 
processos de movimentos de massa. Na Folha em estudo, os 
deslizamentos ocorrem muitas vezes pelo fato da camada desli
zante mover-se sobre um plano subjacente representado por ro
chas do embasamento ou mesmo por planos argilosos que se 
formam dentro do manto de intemperismo e onde se faz sentir o 
efeito lubrificante da água. Nos declives mais acentuados onde 
predominam encostas convexas, o escoamento superficial fa
vorece a formação de pequenas correntezas, provocando os sul
cos que, se não controlados no início, ao atingirem o lençol sub
terrâneo local transformam-se em ravinas e voçorocas. Geral
mente começam por depressões formadas entre as culturas mal 
conduzidas ou causadas pelo pisoteio dos animais nas pasta
gens. Este fenômeno é observável nas áreas dissecadas com for
tes declives, destinadas a pasto e onde a cobertura vegetal origi-

nal foi removida. O intenso pisoteio do gado nas encostas ori
gina o microterraceamento que também é uma indicação do 
lento movimento, em direção ao fundo do vale dos mantos de 
alteração ou coluvionamento que recobrem as encostas. Por ou
tro lado, a falta de rotação nas pastagens, o número excessivo de 
cabeças de gado em determinada área e a prática das queimadas 
são fatores que, além pe levar a um gradativo empobrecimento 
do solo pela perda de nutrientes, expõem-no à ação dos proces
sos erosivos através do'·escoamento. 

Portanto, os problemas de erosão na Folha em estudo estão 
relacionados às atividades antrópicas. A ausência de planeja
mento baseado no diagnóstico do potencial geoecológico e limi
tações de diversas natureza e escala de grandeza prejudica a 
qualidade ambiental, repercutindo sobre as possibilidades de 
utilização dos recursos naturais. 

2.5.3- Conclusões 

Através de demorado processo de ação recíproca, as forças da 
natureza determinam os ecossistemas naturais, alcançando um 
estado de equilíbrio dinâmico que persiste até que modificações 
sejam introduzidas. Estas, geralmente, são decorrentes da in
tensa atuação antrópica, que altera o equilíbrio dos ecossiste
mas em conseqüência da necessidade de produção de alimen
tos, do desenvolvimento das indústrias, da exploração mineral e 
madeireira ou ocupação urbana. Em decorrência destes fatos, o 
equilíbrio definido pelas condições naturais é rompido pela des
truição da vegetação que torna o solo sensível à erosão efetuada 
pelo escoamento pluvial. Isto pode ser constatado na descrição 
das classes que compõem o Mapa de Avaliação do Relevo da Fo
lha SE.24 Rio Doce, onde o estabelecimento das alterações efe
tuadas pelo homem através dos desmatamentos, da má localiza· 
ção das culturas e do uso de práticas agropastoris inadequadas 
tem provocado sérios desequilíbrios ambientais. Exemplos po
dem ser comprovados, como a ocupação das encostas de decli
vidades acentuadas por culturas de café,sem obediência às me
didas de controle à erosão, em Mantena(MG) e Pancas(ES). En
tretanto, é importante enfatizar que é a pecuária a principal ativi
dade econômica, desenvolvida de maneira intensa na área que 
corresponde aos Estados de Minas Gerais e parte da Bahia, 
abrangendo quase a totalidade da Folha em estudo e que acarre
ta igualmente sérios problemas de erosão, propiciando desequi
líbrios ambientais. Assim sendo, ao se efetuarem os desmata
mentos e ao se utilizar o sistema de queimadas, comuns nas 
áreas de Medina(MG), Carlos Chagas(MG) e Mendes Pimen
tei(MG), para a introdução das pastagens, o solo fica totalmente 
desprotegido, sujeito à ação das precipitações que são respon· 
sáveis pelo desencadear dos processos de empobrecimento do 
mesmo. Nas encostas declivosas, tem início o processo de perda 
de matéria orgânica e acidificação do solo, tornando-o gradati
vamente destituído de elementos vitais à sua fertilidade, ao 
mesmo tempo que grande parte de materiais e de nutrientes são 
carreados para os vales, colmatando-os, a exemplo da maioria 
dos rios que deságuam no litoral tais como: João de Tiba, do Fra
de, Caraíva, Jucuruçu, ltanhém, Peruípe, Mucuri, São Mateus e 
Doce. 

As pastagens, por outro lado, propiciam a ação de intenso pi· 
soteio que altera a estrutura do solo, tornando-o mais sensível 
aos processos erosivos, principalmente levando-se em consi
deração que a maior parte da área apresenta declividades acen
tuadas e que as formações superficiais sujeitas a precipitações 
regulares são facilmente remobilizadas através dos processos 
de escoamento. Deste modo, torna-se imprescindível a difusão 
de práticas conservacionistas com a implantação de um progra
ma de controle de erosão para evitar, sobretudo nas altas encos
tas ou nas áreas de nascentes dos rios, a formação de ravinas e 
voçorocas. A manutenção da cobertura vegetal é essencial para 
a permanência da água na bacia hidrográfica, para a diminuição 
dos efeitos mecânicos das chuvas, assim como a possibili
dade para manter o lençol subterrâneo. Ao se efetuarem os des
matamentos indiscriminados, ocorre uma redução no período 
de circulação normal das águas, que passará a refletir-se em in
filtração mais rápida e no aumento da retirada de material pela 
erosão, provocando conseqüentemente possibilidades de inun
dações mais intensas durante os períodos de chuvas, ao mesmo 
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tempo que diminui os reservatórios subterrâneos e a vazâo dos 
rios, no período de seca. Estes fatos podem ser controlados a 
partir de estudos específicos de detalhe, para cada caso em par
ticular, em áreas sujeitas a uma intensa erosão hídrica. Esses es
tudos devem levar em consideração que o conhecimento dos 
elementos gradiente do relevo, material de cobertura friável, 
pluviosidade elevada e o uso da terra orienta a seleção de técni
cas de conservação para controlar processos de erosão, visando 
a subsidiar projetos que se destinam a orientar a exploração eco
nômica. Nos programas desses projetos devem ser incluídos o 
estudo aprofundado das condições naturais que guiarão o apro
veitamento dos vales férteis e das encostas adequadas para a 
agricultura, bem como a prática do reflorestamento, conduzida 
pela análise das condições ambientais. A exploração madeirei
ra, tão difundida em Unhares, São Mateus e Montanha no Es
tado do Espírito Santo e em Teixeira de Freitas, ltamaraju e Eu
nápolis no Estado da Bahia, poderá ser orientada com base nes
ses estudos através de um sistema menos depredador, como, 
por exemplo, a rotação de cortes que propicia uma retomada 
normal da vegetação A rotação de pastagens com a finalidade 
de reduzir os efeitos do pisoteio excessivo e a proteção do solo 
fornecida por uma maior intensidade das gramíneas são preocu
pações que podem ser analisadas em projetos especiais de ação 
integrada para o desenvolvimento econômico. Por sua vez, ou
tros tipos de manejo agrícola, tais como a rotação de culturas e a 
combinação de espécies de crescimentos diferentes dispostas 
em faixas alternadas ou o plantio em curvas de nível, são práti
cas que proporcionam menor exposição do solo aos agentes de 
erosão e evitam desequilíbrios prejudiciais à economia. 

Por outro lado, deve-se reforçar a necessidade de desenvol
ver estudos prévios para implantação de obras que se destinam 
a regularizar o regime dos rios para controle de enchentes, a 
exemplo dos rios São Mateus e Jequitinhonha entre outros, e 
para permitir o melhor aproveitamento do potencial agrícola 
dos solos aluviais, assim como a implementação de uma infra
estrutura de apoio adequada: estradas, linhas de transmissão de 
energia, exploração mineral, dentre outros. A redução do tempo 
útil de utilização econômica do meio natural é um grande proble
ma que se deve levar em consideração. Daí a importância do co
nhecimento do seu potencial baseado em estudos de detalhe ca
pazes de orientar os trabalhos de exploração econômica e de ur
banização. Entretanto, para que estes estudos alcancem o seu 
objetivo, eles devem ser fixados nas inter-relações dos compo
nentes do meio ambiente, a fim de que as conseqüências das 
ações erosivas atuantes no conjunto possam ser combatidas. 
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RESUMO 

Este trabalho corresponde ao levantamento de recursos de 
solos da área denominada, segundo o corte cartográfico interna
cional, Folha SE.24 Rio Doce. Teve como objetivo a obtenção do 
relatório e Mapa Exploratório de Solos, escala 1:1.000.000, con
forme metodologia adotada pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Utilizaram-se, como material básico, mosaicos semicontrola
dos de imagem de radar, escala 1:250.000, que serviram para 
delineamentos das unidades de mapeamento, em forma de as
sociação de solos, conforme arranjo e distribuição verificados 
em campo, através de percurso feito nas estradas e caminhos 
existentes. 

A classificação dos solos foi feita de acordo com os conceitos 
e normas estabelecidos pelo Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação de Solos (SNLCS) e pela Classificação Americana 
"Soil Taxonomy" de 1975. 

Foram descritas 26 classes de solos com área significativa 
para constarem do mapeamento e, sempre que necessário, cole
taram-se amostras para caracterização analítica. 

As unidades de mapeamento são constituídas por associa
ções compostas normalmente por duas ou três classes de solos, 
havendo no entanto alguns casos com uma ou quatro classes de 

solo. As classes de solos cuja ocorrência representa menos de 
15% da área nas unidades de mapeamento foram consideradas 
inclusões. 

Destacam-se nesta área dois domínios bastante distintos: o 
domínio onde ocorrem Latossolos Amarelos e Podzólicos 
Amarelos, álicos e distróficos, em relevo plano e suave ondula
do, relacionados com as coberturas terciárias litorâneas do Gru
po Barreiras e o dos Latossolos Vermelho-Amarelos, álicos e dis
tróficos, e Podzólicos Vermelho-Escuros eutróficos em relevo 
ondulado a montanhoso, relacionados com o embasamento 
cristalino. 

Embora com menor expressividade, merecem também des
taque os solos da região semi-árida do vale do Médio Jequiti
nhonha onde foi constatada a ocorrência das classes de solos: 
Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico, Cambissolo latossólico 
eutrófico, Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico, Planossolo 
Solódico e Bruno Não Cálcico; assim como as áreas bastante 
significativas com as classes de solos Podzólico Vermelho
Amarelo, Cambissolo e Solos Litólicos, álicos e distróficos, e a 
extensa faixa litorânea onde ocorrem diferentes classes de solos 
hidromórficos. 
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ABSTRACT 

This work corresponds to an evaluation of the soil resources of 
the Sheet SE.24 Rio Doce according to the lnternational Cartographic 
Chart. lt results in the present report and respective Exploratory 
Soil Map, atthe millionth scale, which followthe methodologythat 
has been adopted by Projeto RADAMBRASIL. 

Semi-controlled mosaics of radar imagery at the scale of 
1 :250,000 were basic material used for the mapping of the soil as
sociation units, according to its arrangement and distribution, 
checked by field trips. 

The classification of soils used here was based on the principies 
and concepts defined bv the "Servi co Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos" (SNLCS) and bythe Soil Taxonomy (1975) 
from the american classification. 

Twenty-six soil classes were described and, when necessary, 
samples were collected to assure the correct evaluation of its anali
tic characteristics. 

The mapping units are constituted by associations of soils 
usually formed by two o r three soil classes. In some cases, one o r 
four soil classes were considered. The soil classes occurring on 
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less than 15% ofthe mapping units areas were considered as inclu
sions. 

In this area two distinct domains can be pointed out. The first 
one is formed by the allic and dystrophic Yellow Latosol and Yel
low Podzolic, occurring on pia in and gently undulating sloping soil 
areas, related to the coastal tertiary deposits which comprise the 
Barreiras Group. The second doma in is formed bythe ali i c and dys
trophic Red-Yellow Latosol and by eutrophic Dark-Red Podzolic oc
curring on areas of undulating to montainous landforms related to 
crystaline bedrocks. 

Although less expressives, the soils of the semi-arid region of 
the middle valley ofthe Jequitinhonha ri ver must be pointed out, 
occurring the following soils classes: eutrophic Red-Yellow Lato
sol, eutrophic latossolic Cambisol, eutrophic Dark-Red Podzolic, 
Solodic Planosol and Noncalcic Brown; as well as very significant 
areas with such as allic and distrophic soil Red-Yellow Podzolic, 
Cambisol and Litholic Soils, and extensive coastal expositions of 
different classes of hidromorphic soils. 



3.1 -INTRODUÇÃO 

A elaboração do relatório e do Mapa Exploratório de Solos, na 
escala 1:1.000.000 da Folha SE. 24 Rio Doce, teve como finali
dade a identificação e a classificação dos solos existentes nesta 
região, compreendendo a distribuição geográfica, cartografia 
das áreas por eles ocupadas, estudo das características morfoló
gicas, físicas e químicas, contribuindo assim para o aprimora
mento do Mapa de Solos do Brasil. 

Este mapeamento possui caráter generalizado, por ser de ní
vel exploratório, portanto não visa a fornecer soluções para pro
blemas específicos de solos. Tendo em vista este aspecto, a sua 
utilização deve estar de acordo com os seus objetivos e escala, 
sendo que o mesmo exprime uma visão global das diversas clas
ses de solos e relevo existentes na área, subsídio essencial para 
a avaliação da aptidão agrícola das terras, planejamentos regio
nais, recomendação de áreas que justifiquem levantamento de 
solos mais detalhados e seleção de áreas para pesquisa e experi
mentação agrícola. 

Foram consultados os seguintes mapeamentos já existentes: 
Brasil. M.A., Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a, 1970b; Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Ser
viço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9, 
1978 e 1979b). A consulta a estes trabalhos foi importante, na 
conceituação de classes de solos e na redução de custos com 
análises, pois consideraram-se os resultados analíticos contidos 
nos mesmos, sendo que muitos dos quais foram inseridos no 
texto deste relatório. 

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos de julho/81 a se
tembro/82, a elaboração do mapa de outubro/82 a novembro/82 
e a do relatório de dezembro/82 a abril/83 

3.2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

A Folha SE.24 Rio Doce está situada entre os paralelos 16° e 20° 
de latitude sul, sendo limitada a oeste pelo meridiano 42°WGr. e 
a leste pelo oceano Atlântico. 

Possui uma área de 119.280 km 2
, aproximadamente assim 

distribuída: 40% no Estado de Minas Gerais, 30% no Estado do 
Espírito Santo e 30% no Estado da Bahia. No Estado de Minas 
Gerais, compreende parcialmente as zonas geográficas do Mé
dio Jequitinhonha, do Mucuri e do rio Doce. No Espírito Santo 
corresponde aos platôs litorâneos e porções das zonas geográfi
cas do rio Doce e do Mucuri. No Estado da Bahia compreende 
os platôs litorâneos do extremo sul e as regiões montanhosas 
de Guaratinga e ltanhém. 

Três grandes rios formam as principais bacias hidrográficas 
desta região: os rios Jequitinhonha, Doce e Mucuri. Podendo ser 
citadas também como importantes as bacias hidrográficas dos 
rios São Mateus, Jucuruçu, ltanhém, Buranhém e do Frade. 

Duas importantes rodovias federais cortam a Folha SE.24 Rio 
Doce: a BR-101, que percorre toda a sua extensão junto ao li
toral, e a BR-116, que percorre grande parte da região interiora
na. Estas duas rodovias são ligadas entre si através da BR-367, 
MG-405 e BA-275 ao norte da Folha. E também através da BR-
418, que liga Teófilo Otoni ao litoral baiano. 

A geologia é formàda principalmente por complexo meta
mórfico de alto grau com faixas subordinadas de xisto, quartzi
tos e por vastas áreas de rochas granitóides, referidas no Pré
Cambriano. Coberturas sedimentares terciárias e quaternárias 
ocorrem tanto no litoral como no interior, sendo mais expressi
vas as do litoral. 

O embasamento arqueano é constituído de terrenos meta
mórficos de alto grau, representados pelos Complexos Juiz de 
Fora, Pocrane e Caraíba-Paramirim, cujos principais litótipos 
são rochas gnáissicas. Os gnaisses que compõem estes comple
xos apresentam intercalações subordinadas de lentes básicas e 
ultrabásicas e estão relacionados principalmente com ocorrên
cias de Podzólicos Vermelho-Escuros eutróficos. 

O Gnaisse Piedade, do Proterozóico Inferior, é composto de 
rochas bandadas, que apresentam a parte máfica com biotitas 
e/ou hornblenda-granada gnaisses, anfibolitos e a parte félsica 
com gnaisses de composição granítica e granodiorítica, a partir 
das quais são derivados os Podzólicos Vermelho-Escuros eutró
ficos. 

O Comple){o Paraíba do Sul, também referido ao Proterozóico 
Inferior, cujos principais litótipos são metatexitos compostos 
p_rin~i~almente de biotita e/ou hornblenda-granada gnaisses, 
km~1g1tos, rochas calcossilicáticas, diatexitos e granitos
gnalsse, abrange grandes extensões de ocorrência de Latos
solos Vermelho-Amarelos álicos e distróficos. 

O~ Grupos Macaúbas (Formações Salinas e Carbonita), São 
Tome, Cunaque e Almenara representam sedimentação do Pro
terozóico Médio, sendo os três primeiros de ambiente marinho e 
o último continental. No Grupo Macaúbas são encontrados bio
tita-xistos e quartzo biotita-xistos relacionados com Latossolo 
Vermelho-Escuro eutrófico e Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico. Na Formação Salinas ocorrem quartzitos que dão origem 
principalmente a Cambissolos álicos. 

Do Proterozóico Superior fazem parte os Complexos Medina 
e Montanha e as Suítes Intrusivas Galiléia e Aimorés. Sendo o 
Complexo Montanha composto por augen granito-gnaisses, 
que na região de Ecoporanga ocorrem sob a forma de Aflora
mentos Rochosos do tipo pão-de-açúcar, da mesma maneira 
que os granitos porfiróides afloram na região de P~dra Azul. A 
Suíte Intrusiva Galiléia é formada por rochas de com~posição to
nalítico-granodiorítica e diorítica e a Aimorés por ortopiroxênio 
granitóide de composição granítica a tonalítica. 

As Suítes Intrusivas Guaratinga, Urucum e ltinga são do Pale
ozóico Inferior, sendo as duas últimas compostas de rochas gra
níticas (biotita granito, muscovita-biotita granito) relacionadas 
com Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico e Podzólico Verme
lho-Escuro eutrófico. 

A Suíte Intrusiva Fundão, constituída no Mesozóico, apre
senta corpos básicos encontrados em forma de diques ou 
stocks, de diabásio de granulação fina a média e gabros, que in
fluenciaram no desenvolvimento dos Podzólicos Vermelho
Escuros eutróficos e dos Latossolos Vermelho-Escuros eutrófi
cos, que ocorrem na região. 

No período terciário, houve uma intensa deposição continen
tal fluvial da qual originou o Grupo Barreiras, que é formado por 
conglomerado polimíctico, arenitos imaturos e argilas variega
das. O Grupo Barreiras ocupa· uma área bastante significativa, 
ocorrendo desde o extremo sul da Bahia até a região de Fundão 
(Espírito Santo), onde predomina a ocorrência de Latossolos 
Amarelos (Fig. 3.1) e Podzólicos Amarelos, álicos e distróficos. 

Do período quaternário foram depositados sedimentos mari
nhos e fluviais, dos quais se originaram as Areias Quartzosas 
Marinhas, os Podzóis Hidromórficos, Gleis Húmicos e Pouco Hú
micos, Solos Orgânicos, Solos Aluviais e Cambissolos de ori
gem aluvionar (Fig. 3.2). 

A configuração diversificada do conjunto de formas de rele
vo, o reflexo de eventos tectônico-estruturais, as condicionantes 
fitológicas e os fatores paleoclimáticos propiciam a identifica
ção de quatro domínios geomorfológicos nesta área (vide 2-
Geomorfologia). 

O Domínio dos Depósitos Sedimentares, formado por Com
plexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais e de Tabuleiros Costeiros, 
é caracterizado por possuir planícies de acumulação, terraços 
marinhos e fluviomarinhos, cordões e dunas e por topos tabu li
formes separados por vales rasos e largos (Fig. 3.2). 

Pedologicamente, sobre este domínio, são encontrados La
tossolo Amarelo e Podzólico Amarelo, nos topos tabuliformes; 
Podzol Hidromórfico, Areias Ouartzosas Marinhas e Solos Indis
criminados de Mangues, nos terraços; Cambissolos, Solos Or
gânicos e Solos Hidromórficos Gleizados, nas planícies de acu
mulação. O relevo normalmente nestas áreas é plano e suave 
ondulado. 

O Domínio dos Maciços Plutônicos apresenta-se disposto da 
seguinte forma: Planalto do Jequitinhonha, formado pelas Cha
padas Cimeiras, Serranias Marginais e Maciços de Pedra Azul; 
Planaltos Soerguidos, formados pelo Bloco Montanhoso de 
Santo Antônio do Jacinto e pelo Bloco Montanhoso Central, e 
por último os Compartimentos Deprimidos, formados pelas De
pressões Marginal e do Médio Jequitinhonha. E constituído por 
fragmentos de planaltos com topos planos, por associações de 
morros e outeiros relacionados com a alteração diferencial de 
núcleos plutônicos, pelos compartimentos encravados em pla
naltos resultantes de exumação de núcleos graníticos em função 
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Fig 3.1 -Padrões de imagem de radar com Latossolo Amarelo {LAa3 e LAad3), corres
pondendo aos platôs litorâneos {Grupo Barreiras- Terciário) Escala 1:250 000 Folha 

SE.24-V-B 

da drenagem dos afluentes do Médio Jequitinhonha e, em al
guns casos, caracteriza-se pelo forte controle estrutural, pela 
ocorrência de pontões e pela dissecação em lombas com cober
tura de material coluvial. 

Os principais solos encontrados são: Latossolo Verme
lho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Verme
lho-Escuro, Solos Litólicos, Latossolo Amarelo, Latossolo 
AmareLo Húmico, Cambissolo e alguns Afloramentos Rochosos. 
O relevo varia desde plano a montanhoso e menos freqüente o 
escarpado. 

O Domínio da Faixa de Dobramentos Remobílizados subdivi
de-se em: Planalto da Mantiqueira Setentrional, formado pelos 
Patamares Escalonados do Sul Capixaba, pelos Maciços do Ca
paraó e pelas Serranias da Zona da Mata Mineira; Piemontes 
Orientais que se subdividem em Chás Pré-Litorâneas e Baixada 
Litorânea; e, por último, Compartimentos Planálticos do Leste 
de Minas, que se formam a partir das Serranias do Alto Mucuri, 
Patamar do Divisor dos Rios Doce-Mucuri e Depressão do Mé
dio Rio Doce. É caracterizado por apresentar níveis de disseca
ção escalonada formando patamares, os rios principais apresen
tam setores profundamente entalhados, modelado intensa
mente dissecado destacado por grandes elevações e ocorrência 
de cristas, interflúvios tabulares e colinosos de topos concor
dantes, feições aguçadas e convexas que correspondem a coli
nas, plana lto intensamente dissecado e entremeado de vales 
profundos em V, patamar dissecado em interflúvios de topos 
convexos e com modelados de feição colinosa entremeados por 
núcleos mais resistentes e em forma <I e pontões e cristas separa
dos por vales de fundo chato e colmatados. Os solos que ocor
rem com maior freqüência são os Latossolos Vermelho-
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Amarelos, os Podzólicos Vermelho-Amarelos, os Podzólicos 
Vermelho-Escuros e os Cambissolos, associados normalmente 
a relevos que variam de forte ondulado a escarpado. 

O Domínio dos Remanescentes de Cadeias Dobradas, for
mado pelo Planalto dos Geraizinhos, que é dividido em Chapa
das do Jequitinhonha e Serranias de Almenara, abrange inter
flúvios convexos, entre os quais ocorrem localmente relevos re
siduais com topos tabulares; observam-se, em nível mais rebai
xado, dissecados em glacis e compartimentos planálticos deslo
cados e, porfinal, topos inclinados em várias direções, secciona
dos por entalhes profundos. Ocorrem Latos solo Amarelo, Latos
solo Vermelho-Amarelo e Podzólico Vermelho-Escuro, associa
dos a relevos que variam de plano a ondulado. 

Quanto à vegetação foi constatada a ocorrência das seguin
tes regiões fitoecológicas: da Savana, da Estepe, da Floresta 
Ombrófila Densa. da Floresta Ombrófila Aberta, da Floresta Es
tacionai e da Floresta Estacionai Decidual. ,AI~m destas regiões 
ocorrem também de maneira significativa Are as das Formações 
Pioneiras de Influência Marinha, Fluviomarinha e Fluvial, assim 
como Áreas de Tensão Ecológica- Contatos Savana/Floresta 
Ombrófila, Savana/Floresta Estacionai e Estepe/Floresta Esta
cionai. 

Na Savana (também denominada cerrado) prevalecem as 
formas de vida de plantas xeromorfas, sendo constituídas por 
herbáceas (gramíneo-lenhosas), intercaladas por espécies le
nhosas até arbóreas de pequeno porte. 

A Estepe é constituída de vegetação lenhosa decidual, em 
geral espinhosa, de plantas suculentas e com eventuais ocorrên
cias de plantas herbáceas graminosas. 

A Floresta Ombrófila Densa é constituída de árvores pereni
fólias, geralmente com brotos foliares sem proteção à seca. 

A Floresta Ombrófila Aberta é uma feição florestal composta 
de árvores mais espaçadas, muitas palmeiras e sinúsia arbustiva 
rala o que reflete condições úmidas especiais. 

A Floresta Estacionai Semidecidual é formada por plantas cu
jas gemas foliares possuem proteção contra a seca. O conceito 
ecológico da Região Estacionai está preso ao clima de duas esta
ções, uma chuvosa e outra seca, que acarreta uma estacionali
dade fol iar dos elemento~ arbóreos dominantes os quais têm 
adaptações à deficiência hídrica A percentagem de árvores ca
ducifólias no conjunto florestal deve situar-se em torno de 20% 
na época desfavorável. 

A Floresta Estacionai Decidual é uma formação semelhante à 
anterior, variando apenas o percentual de deciduidade folia r dos 
indivíduos, que passa a ser 50% ou mais. 

As Áreas das Formações Pioneiras são representadas pela 
vegetação de primeira ocupação, azonais e pertencentes a domí
nios floristicos instáveis. 

Nas Áreas de Ten&-ào Ecológica ocorre interação entre di
ferentes tipos de vegetação sob forma de ecotono (mistura e/ou 
encrave), sendo encontrados os Contatos Savana/Floresta Om
brófila, Savana/Floresta Estacionai e Estepe/Floresta Estacionai. 

Dos fatores climáticos que influenciam no desenvolvimento 
dos solos, a pluviometria é um dos mais importantes. Baseando
se no mapa de isoietas elaborado pela Divisão de Uso Potencial 
da Terra, verifica-se a ocorrência de quatro regiões com varia
ções de índices pluviométricos distintos: as zonas geográficas 
do Médio Jequitinhonha, do Mucuri, do rio Doce e a faixa li
torânea. 

Na zona do Médio Jequitinhonha encontram-se os menores 
índices pluviométricos, que variam de 700 a 900 mm anuais, 
sendo que se destaca a região entre ltinga e ltaobim onde as mé
dias anuais chegam a ser abaixo de 650 mm anuais. Na zona do 
Mucuri. os índices pluviométricos variam de 900 a 1.100 mm 
anuais. A zona do rio Doce apresenta índices pluviométricos que 
variam de 800 a 1.000 mm anuais, no entanto na região entre lpa
nema e Mutum os índices pluviométricos atingem 1.100 a 1.200 
mm anuais. Enquanto que na fai.xa litorânea foram constatados 
índices pluviométricos de 1.200 a 1.400 mm anuais. Os mais al
tos são encontrados em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, com 
variações de 1.500 a 1.600 mm anuais. 

O trimestre mais chuvoso corresponde aos meses de novem
bro, dezembro e janeiro, com exceção da zona do Médio Jequiti
nhonha, onde o trimestre mais chuvoso é constituído pelos me
ses de outubro, novembro e dezembro. 



fig 3 2-PadrOes de lmagom de radar mostrando contato marcante entre o Grupo Barreiras do Terclàrio (PAad3) com sediment os do Quaternário (HPal, HGPadl e Cel) e pane do delta 
do rio Doce. representado pelas legendas Cel, HGPadl, AMI e AM2 Escalo 1:250 000 Folha SE 24-Y·D 

Quanto ao trimestre mais seco, não há variação praticamente 
em toda a Folha, sendo que ele corresponde aos meses de junho, 
julho e agosto. 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorrem na área (Fig. 
3.3) os seguintes tipos climáticos: 

Af - Clima tropical constantemente úmido, sem estação fria 
e com temperatura média do mês menos quente acima de 18°C. 
Este parâmetro térmico foi considerado limite, abaixo do qual 
não se desenvolvem certas plantas tropicais. Quanto à precipita
ção, representa que a altura de chuva do mês mais seco deve 
atingir, no mini mo, 60 mm. Corresponde ao clima das Florestas 
Ombrófilas e ocorre por toda a faixa litorânea desta área, onde 
as menores precipitações acusam média anual de 1.400 mm. 

Am- Clima tropical úmido, com chuvas do tipo monção. 
Caracteriza-se pela ocorrência de uma estação seca de pequena 
duração, com precipitação do mês mais seco inferior a 60 mm 
embora os totais anuais sejam mais elevados. O regime de tem
peratura é semelhante ao Af. 

Ocorre na faixa litorânea no sul da Bahia e na faixa litorânea 
até a região de São Mateus, no Espírito Santo. 

Corresponde também a uma região de Florestas Ombrófilas. 
Aw - Clima quente com estação seca bem acentuada coinci

dindo com inverno e tem pelo menos um mês com precipitação 

inferior a 60 mm. A temperatura do mês mais frio é superior a 
18°C. 

Excluindo a faixa litorânea e dois pequenos encraves de Cwa 
nas regiões sul e noroeste, o restante da Folha é abrangido por 
essa unidade climática. 

Nesta unidade climática há certa discrepância com relação à 
cobertura vegetal. 

Segundo a classificação de Kõppen, este seria um clima de 
savana (cerrado), no entanto nesta área predomina a ocorrência 
de Floresta Estacionai Semidecidual. 

Cwa- Clima mesotérmico de inverno seco em que a tem
peratura média do mês mais frio é inferior a 18°C e a do mês mais 
quente ultrapassa 2ZOC. 

Este tipo climático é encontrado na região de Mutum-MG, ao 
sul da Folha e na região de Novo Cruzeiro-MG a noroeste da 
Folha. 

3.3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

Este tema foi elaborado mediante um esquema com diferentes 
etapas, seguindo-se normas já convencionadas e utilizando-se 
novos conceitos que tenham sido introduzidos no decorrer da 
elaboração do trabalho. 
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Fonte: A! los ClimatolÓgico do Brosil ( 1969 l 

Fig 3 3- Tipos de climas segundo Kõppen 

3.3.1 -Trabalhos de escritório 

Inicialmente fez-se um levantamento bibliográfico dos trabalhos 
existentes sobre a área em estudo, obtendo-se informações que 
contribuíram_para o prosseguimento das fases posteriores. 

Os mosàicos semicontrolados de radar na escala 1 :250.000, 
obtidos pelo "Sistema SLAR" de abertura sintética e visada la
teral, juntament~ com as respectivas faixas estereoscópicas 
constituíram basicamente o material utilizado para o delinea
mento das unidades de mapeamento. Cada mosaico completo 
abrange uma área aproximada de 18.000 km', com 1°30' entre os 
meridianos e 1°00' entre os paralelos Usaram-se também ima
gens Landsat na escala 1:500.000 em preto e branco e na escala 
1:1,000.000 a cores. 

As cartas planialtimétricas na escala 1:100.000, elaboradas 
pela Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) e Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), foram utilizadas 
para lançamento de redes de drenagens, toponímias, aspectos 
topográficos e estradas nos offsets de imagens de radar. 

Procedeu-se, a seguir, à interpretação preliminar das ima
gens, com o intuito de separar padrões homólogos, cujos deli
neamentos constituem unidades de mapeamento. Os padrões 
de imagem foram identificados pelas suas características de to
nalidade, textura, estrutura e pelas evidências de cultivos e ve
getação e, sobretudo, pelo relevo que é destacado sobremaneira 
pelo radar. 

As programações dos trabalhos de campo foram elaboradas, 
geralmente, em função de cada Folha na escala 1 :250.000. Ao fi
nal de cada viagem ao campo procedeu-se à reinterpretação da 
Folha correspondente considerando as observações efetuadas. 
Através das observações dos solos efetuadas no campo e dos re
sultados analíticos das amostras, organizou-se a legenda defini-
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tiva dos solos. Os delineamentos finais na escala 1 :250.000 
foram reduzidos para a escala 1:1.000.00 e transferidos para 
uma base blue-/ine planimétrica. 

3 3.2- Trabalhos de campo 

Em função da complexidade da área, percorreu-se um maior ou 
menor número possível de estradas principais e vicinais visando 
à caracterização das classes de solos, proporção de ocorrência, 
relevo em que ocorrem, características ambientais da região, 
utilização agrícola dos solos, corrigindo, quando necessário, os 
delineamentos obtidos na fase de interpretação preliminar. 
Foram ainda observadas outras características pertinentes à 
utilização agrícola dos solos, como pedregosidade, rochosi
dade, drenagem, relevo e erosão. 

As ·cópias offsets das imagens de radar são basicamente o 
material utilizado nos trabalhos de campo, contendo delinea
mentos, estradas, pontos amostrados por outras entidades, lo
calização de cidades, vilas, povoados e fazendas. 

As amostragens de solos foram realizadas, sempre que se fez 
necessário, geralmente em cortes de estradas e, na ausência 
destes, através de sondagens com trados tipo holandês e or
chard (caneco). Aproveitaram-se ainda amostragens realizadas 
por outras entidades na área. 

O procedimento para determinação da cor dos solos foi feito 
comparando-se a cor da amostra com as cores existentes na 
"Munsell Soil Calor Charts". 

Para descrição das amostras coletadas adotaram-se os cri
térios constantes na "Soil Taxonomy" de 1975, Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos, 1979a) e Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (1973). 



Através dos estudos das características morfológicas, dos re
sultados analíticos das amostras e da inter-relação com os fa
tores de formação dos solos, estabeleceram-se conceitos das 
unidades taxonômicas segundo os critérios de classificação 
adotados pela EMBRAPA- Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação de Solos. 

Foram coletados e descritos 19 perfis completos (74 amos
tras) e 46 amostras extras (59 amostras) com ou sem descrição, 
ambos com análises físicas e químicas, e 14 pontos de fertili
dade, com análise química parcial. 

Consta ainda neste trabalho um total de 48 perfis completos 
(254 amostras) coletados por outras entidades. 

3.3.3- Análises de laboratório 

As amostras de solos foram analisadas nos laboratórios do 
SNLCS (Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos) e da SUDESUL (Superintendência de Desenvolvimento 
da Região Sul). 

Estas amostras foram dessecadas ao ar, destorroadas e pas
sadas numa peneira com furos circulares de 2 mm, separando
se a terra fina das frações calhaus (partículas maiores que 20 mm 
de diâmetro) e cascalhos (2-20 mm). que foram posteriormente 
tamisadas em peneiras de 20 mm separando-se assim essas 2 
frações. A fração de diâmetro inferior a 2 mm constitui a terra 
fina seca ao ar (tfsa), utilizada para as determinações físicas, quí
micas e mineralógicas, e os resultados calculados em relação à 
terra fina seca em estufa (tfse), segundo metodologia adotada 
pelos laboratórios. 

Nos resultados analíticos, quando o valor determinado não 
for significativo, será assinalado com a letra X ou com travessão 
e, quando não determinado, os espaços estarão representados 
em branco. 

3.3.3.1 -Análises físicas 

Composição granulométrica- Usaram-se os agentes disper
santes (solução de Na OH 1 N- SNLCS e solução alcalina hexa
metafosfato de sódio- SUDESUL) e agitação a alta rotação 
durante quinze minutos. Logo após, foram separadas as frações 
areias por tamisação. Na determinação da argila total de acordo 
com o SNLCS, usou-se o método do hidrômetro de Bouyoucos, 
modificado segundo Vettori & Pierantoni (1968), e no laboratório 
da SUDESUL usou-se o método internacional da pipeta. A fração 
silte foi calculada subtraindo-se de 100 as percentagens de ar
gila total e areias, em ambos os laboratórios. 

Argila dispersa em água (argila natural)- Determinada pelo 
hidrômetro de Bouyoucos (SNLCS) e pelo método internacional 
da pipeta (SUDESUL) semelhante à determinação da argila total, 
usou-se agitador de alta rotação e como dispersante água des
tilada. 

Grau de floculação- Foi calculado em função das percenta
gens de argila total e argila dispersa em água, conforme a se
guinte fórmula: 100(argila total- argila dispersa em água)/ar
gila total. 

Equivalente de umidade- Usado no SNLCS, consiste em de
terminar a umidade retida no solo. Determinado por centrifuga
ção da amostra previamente saturada e submetida a 2.440 rpm, 
durante meia hora. 

3.3.3.2- Análises químicas 

Carbono orgânico- Determinado por oxidação da matéria or
gânica pelo bicromato de potássio DA N em meio sulfúrico e ti
tulado pelo sulfato ferroso O, 1 N (SNLCS) e pelo método da com
bustão úmida de Walkley-Biack, sem a aplicação de aqueci
mento externo (SUDESUL). 

Nitrogênio total- Determinado pelo "Método Kjeldall" mo
dificado conforme Vettori (1969) (SNLCS) e pelo "Método Macro 
Kjeldall", usando-se na destilação um macrodestilador Kjeldall 
(SUDESUL). 

pH em água e KCI normal- Determinados por potenciome
tria, numa suspensão solo-líquido de relação 1 :2,5 e 1:1 (SNLCS) 
e 1:1 (SUDESUL). 

Carbonatos- Determinados volumetricamente com auxílio 
do calcímetro de Collins (SUDESUL). 

Equivalente de CaC03- Determinado pelo método quantita
tivo gasométrico, por comparação de volume de co2 liberado 
pelo tratamento de amostra com HCI 1:1, com o volume de C02 
obtido pelo tratamento de CaC03 puro com o mesmo ácido 
(SNLCS). 

Cálcio e magnésio trocáveis- Foram extraídos do complexo 
sortivo do solo com soluções KCI N e NH40Ac a pH 7 (SUDESUL) 
e com KCI N (SNLCS). sendo determinados por complexometria 
com EDTA. 

Sódio e potássio trocáveis- Extraídos com solução de HCI N 
na proporção 1:20 (SNLCS) e com soluções de NH4 0Ac Na pH 7 
e de HCI 0,05 N (SUDESUL). Os cátions extraídos foram determi
nados por fotometria de chama. 

Valor S (soma de bases trocáveis)- Calculado e expresso em 
mEpor100gdetfsepelaseguinteexpressão:S = Ca+< + Mg'' 
+ K' + Na+. Quando extraído pelo KCI e HCI aparecerá nas ta
belas assim: 52- SUDESUL e S- SNLCS e, quando pelo 
NH40Ac, 51- SUDESUL. 

Acidez trocável (H' + AI''+)- A amostra de solos_ é percola
da com BaCI2 trietanolaminado a pH 8-8,1 e a acidez de troca ti
tulada com HCI padrão, usando-se uma mistura de vermelho de 
bromo cresol e vermelho de metila como indicadores; e a pH 7 
foi calculada pela diferença entre a capacidade de troca de cá
tions determinada a pH 7 e a soma de bases (51) (SUDESUL). 
Pelo SNLCS foi extraída com solução de acetato de cálcio N ajus
tada a pH 7 na proporção 1:15 e determinada por titulação com 
solução de NaOH 0,0606 N. 

Alumínio trocável (AI''')- Extraído com solução de KCI N 
na proporção 1 :20 e determinado pela titulação da acidez com 
solução de NaOH 0,025 N (SNLCS). Pela SUDESUL, a amostra é 
percolada com uma solução de KCI N e posterior titulação do 
percolado com solução de NaOH, usando-se fenolftaleína como 
indicador e, posteriormente, é adicionado fluoreto de sódio nor
mal com a finalidade de complexar o alumínio e liberar uma 
quantidade equivalente de álcali que é titulada com ácido clorí
drico padronizado. 

Hidrogênio trocável (H')- Calculado pela diferença entre os 
valores de acidez trocável (H' + AI''') e de alumínio trocável 
(AI++') (SNLCS). , 

Valor T (capacidade de troca de cátions) - E calculado so
mando-se a soma de bases trocáveis (S) mais o hidrogênio e o 
alumínio trocável, respectivamente (H') e (AI''') (SNLCS) Pela 
SUDESUL, determina-se o valor T no pH 8 pela soma da acidez 
trocável (pH 8) mais a soma de bases trocáveis (51) e no pH 7 
pela soma de acidez trocável (pH 7) mais soma de bases trocá
veis(S1) 

Valor V (percentagem de saturação de bases)- Calculado 
pela fórmula: V = 1 005/T. Nos cálculos pela SUDESUL, dos valo
res V pH 8 e pH 7, utilizaram-se a soma de bases trocáveis (51) e 
as capacidades de troca de cátions (T) a pH 8 e pH 7, respectiva
mente. 

Saturação com sódio- Calculada pela fórmula 100Na+fT. 
Usou-se o sódio proveniente da extração com HCI (SNLCS) ou 
com NH4 0Ac (SUDESUL) e a capacidade de troca de cátions (T) a 
pH 7. 

Saturação de alumínio trocável- Calculada pela fórmula 100 
AI"'/AI"' +S. 

Matéria orgânica- Obtida a partir do teor de carbono orgâ
nico aplicando-se o fator 1 ,724. MO(%)= C. orgânico(%) x 1 ,724. 

Análise do complexo de laterização do solo- Efetuada me
diante ataque por H2S04 (d = 1 ,47) e Na2C03 (5%) e, mais recen
temente, pelo H2S04 ( 1:1) e Na OH (0,8%). usando-se condensa
dor de refluxo para evitar evaporação. Utilizou-se o filtrado para 
determinações de sílica, alumínio, ferro, titânio e fósforo total, 
segundo a metodologia de Vettori (1969). 

Si02 (sílica)- Extraído do resíduo do ataque sulfúrico e de
terminado por colorimetria. 

Fe20 3 - Dosado volumetricamente pelo EDTA em alíquota 
do filtrado do ataque sulfúrico. 

Al 20 3 - Dosado volumetricamente (por diferença) pelo 
EDTA, na solução em que foi determinado o Fe203, descontando 
o Ti02 que é dosado juntamente. 
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Ti02- Teve sua determinação feita pelo método clássico da 
água oxigenada, por colorimetria em alíquota do filtrado do ata
que sulfúrico, após eliminação da matéria orgânica com solução 
concentrada de KMn04. 

P20 5 - Determinado colorimetricamente pela redução do 
complexo fosfomolíbdico com ácido ascórbico, em preser\ça de 
sal de bismuto. 

Relações Ki e Kr- Calculadas pelas fórmulas: Ki = 1,7 x 
Si02 (%) /AI20 3 (%)e Kr = 1,7 x Si02 (%) /AI20 3 (%) + 0,6375 x 
Fe203 (%). 

Relação molecular AI20 3/Fe203- Calculada pela fórmula 
1,57 x AI203 (%)/Fez03 (%). 

3.3.3.3- Análises mineralógicas 

Permitiram a identificação e determinação quantitativa dos 
componentes mineralógicos das areias e frações mais grossei
ras do solo. 

Os componentes minerais têm sua identificação feita por mé
todos óticos (Fry, 1933 eWinchell & Winchell, 1959), usando-se o 
microscópio polarizante e lupa binocular. Sua contagem é feita 
sobre placa milimétrica ou papel milimetrado. Quando neces
sário, para certos minerais opacos ou outros muito intemperiza
dos empregaram-se microtestes químicos (Feigl, 1954). 

3.3.3.4- Análises de fertilidade (para efeito de classificação) 

Realizadas no laboratório do SNLCS segundo metodologia des
crita porVettori (1969), foram determinados pH em água, alumí
nio trocável, hidrogênio trocável, cálcio, magnésio, potássio, só
dio e fósforo. 

3.4-SOLOS 

Neste tópico serão abordados critérios utilizados com a finali
dade de classificar e caracterizar as classes de solos que apare
cem formando as unidades de mapeamento. 

Perfis coletados e relacionados para o texto aparecerão 
exemplificando suas respectivas classes de solos, contendo des
crições morfológicas, resultados analíticos e às vezes análises 
mineralógicas. 

3.4.1 -Critérios e fases adotados para separação das classes de 
solos 

Os critérios mencionados a seguir estão de acordo com as nor
mas usadas pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conserva
ção de Solos- SNLCS (EMBRAPA). 

Horizonte B latossólico - Horizonte mineral subsuperficial, 
que apresenta um estágio avançado de intemperismo, caracteri
zado pela quase total ausência de minerais facilmente intem
perizáveis e/ou de minerais de argila 2:1 e pela concentração,re
sidual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários 
resistentes ao intemperismo. 

A relação molecular Si02/AI20 3 (Ki) é mehor que 2,2 em vir
tude do avançado grau de intemperismo e a relação molecular 
AI20 3/Fe20 3 alta, com valores superiores a 3,0. A estrutura é forte 
muito pequena a pequena granular ou fraca e moderada blocos 
subangulares, o grau de floculação é igual ou próximo a 100%. 

Apresenta textura franco-arenosa ou mais fina, teores baixos 
de silte, sendo a relação silte/argila inferior a 0,7 e a capacidade 
de troca de cátions menor que 13 mE/1 00 g de argila após corre
ção para carbono. 

Horizonte B textura I-Horizonte mineral subsuperficial onde 
houve incremento de argila (<0,002 mm), desde que não exclu
sivamente por descontinuidade litológica; ou seja, o conteúdo 
tle argila do horizonte B textura! é sempre superior ao do hori
zonte A e pode ou não ser maior que o do horizonte C. 

A relação textura I B/A, calculada dividindo-se o teor de argila 
do B (exclusiva o 83) pelo teor de argila do A, é geralmente su
perior a 1,5 e, em alguns solos, especialmente os de textura mui
to fina, inferior, desde que constatada a presença de cerosidade. 

Horizonte B espódico (B podzol)- Horizonte mineral subsu
perficial que apresenta acumulação de matéria orgânica, com 
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maior ou menor presença ou não de ferro iluvial. É um horizonte 
de fácil reconhecimento no campo pela coloração mais escura 
(Bh) ou mais vermelha (Bhir ou Bir) e o fraco grau de desenvolvi
mento de estrutura. A transição para o horizonte sobrejacente é 
normalmente abrupta. Sua espessura é variável e é normal
mente de textura arenosa a média. 

Horizonte B câmbico (incipiente)- Horizonte mineral subsu
perficial que apresenta um estágio pouco avançado de intem
perismo, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de 
alguma estrutura. A textura é normalmente franco-arenosa ou 
mais fina e suas características morfológicas podem se asseme
lhar a um horizonte B latossólico, desde que possuam uma ou 
mais das características a seguir: capacidade de troca de cátions 
após correção para carbono maior que 13 mE/1 00 g de argila, 4% 
ou mais de minerais primários facilmente intemperizáveis, Ki 
maior que 2,2 e relação silte/argila igual ou maior que 0,7. 

Horizonte B nátrico - Horizonte mineral subsuperficial que 
apresenta, além das propriedades do horizonte B textura I, estru
tura prismática ou colunar em alguma parte do B ou estrutura 
em blocos e saturação com sódio trocável (Na+) superior a 15% 
dentro dos primeiros 40 em do horizonte, ou que tenha Mg++ + 
Na+ >Ca + + + H+ dentro dos primeiros 40 em do horizonte, desde 
que haja algum horizonte até 2 m de profundidade com satura
ção com sódio trocável maior que 15%. 

Horizonte glei- Horizonte subsuperficial caracterizado pela 
intensa redução de ferro durante o seu desenvolvimento, evi
denciado por cores neutras ou P.róximas de neutras na matriz do. 
solo, com ou sem mosqueado. É fortemente influenciado por um 
lençol freático elevado durante todo o ano ou durante um longo 
período, que propicia redução do ferro em meio anaeróbico, em 
virtude da saturação do terreno com água. 

Eutrófico- Utilizado para indicar solos que possuem satura
ção de bases (Valor V) superior a 50%. 

Distrófico- Utilizado para indicar solos que possuem satura
ção de bases (Valor V) inferior a 50%. 

Álico- Utilizado para indicar solos que possuem saturação 
com alumínio superior a 50%. 

Argilas de atividade alta (Tal e de atividade baixa (Tb)
Caracterizam solos nos quais a capacidade de troca de cátions 
(valor T) da fração argila é superior a 24 mE/100 g de argila (Ta) 
ou inferior (Tb), deduzida a contribuição da matéria orgânica. 
São expressas pela fórmula [(T - C(%) x 4,5) x 100]/arg. (%). 

Suas distinções são feitas considerando-se a atividade das 
argilas nos horizontes B ou C. Os solos que, por definição, só ad
mitem um dos caracteres (Ta ou Tb) não terão estas designações 
indicadas em sua classificação. 

Raso- Caráter utilizado para designar determinadas classes 
de solos, cuja espessura do solum ou A + C não ultrapasse 50 
em. 

Mudança textura! abrupta- Consiste em um considerável 
aumento no conteúdo de argila dentro de uma pequena distân
cia na zona de transição entre o horizonte A e o horizonte subja
cente B. Se o conteúdo de argila no horizonte A tiver menos de 
20%, no horizonte subjacente B, determinado em uma distância 
vertical de 7,5 em, deve ser pelo menos o dobro do conteúdo de 
argila do horizonte A. Se o horizente A tiver 20% ou mais de ar
gila, o aumento no horizonte subjacente B, determinado em uma 
distância vertical de 7,5 e<m, deve ser pelo menos de 20% a mais 
de argila e o conteúdo em alguma parte do horizonte B deve ser, 
pelo menos, o dobro daquele do horizonte A sobrejacente. 

Fragipan- Caráter utilizado para a classe de solo que apre
sentar horizonte mineral subsuperficial, usualmente de textura 
média e mosqueado, subjacente a um horizonte B incipiente, B 
espódico, B textura! ou horizonte álbico. Possui baixo teor de 
matéria orgânica e alta densidade aparente em relação aos hori
zontes sobrejacentes, quando seco tem aparência de cimentado 
com consistência dura, muito dura e extremamente dura e, 
quando úmido, é fraca a moderadamente quebradiça. Quando 
imerso em água, um fragmento seco torna-se quebradiço, po
dendo desenvolver fraturas com ou sem desprendimento de pe
daços, mas não se esP.oroa. 

Latossólico- Expressão que designa solos com característi
cas que os tornam intermediários para Latossolos. Para a classe 
dos Cambissolos, o termo latossólico significa que possui carac-



terísticas morfológicas de Latossolos, sem contudo ser interme
diário para estes. 

Planossólico -Indica solos com características relacionadas 
aos Planossolos. 

Solódico- Usado para indicar classe de solos que possuem 
saturação com sódio entre 6 e 15% na parte subsuperficial. 

Tipos de horizonte A- Na caracterização das classes de 
solos, os tipos de horizonte A foram correlacionados com os cri
térios da "Soil Taxonomy" de 1975: 
- chernozêmico: similar ao mo/lic epipedon; 
-proeminente: similar ao segmento menos rico em matéria or-
gânica e menos espesso do umbric epidedon; 
-moderado: corresponde ao segmento mais desenvolvido de 
ochric epipedon; e 
-fraco: corresponde ao segmento menos desenvolvido de 
ochric epipedon. 

Grupamento de classes texturais- Consideraram-se os se
guintes grupamentos de classes de textura: 
-textura muito argilosa: quando o teor de argila é superior a 
60%; 
-textura argilosa: compreende classes texturais de composi
ção granulométrica variando de 35 a 60% de argila; 
-textura média: compreende classes texturais de composição 
granulométrica com menos de 35% de argila e mais 15% de 
areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca; e 
-textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia 
franca. 

A fração cascalho (partícula com diâmetro de 2 mm a 2 em) foi 
agrupada, na caracterização dos perfis, da seguinte maneira: 
- cascalhenta: o conteúdo de cascalho variando de 15 a 50%; e 
-com cascalho: o conteúdo de cascalho variando de 8 a 15%. 

Adotou-se a fase cascalhenta (na legenda) para classes de 
solos que possuem quantidade de cascalho superior a 8%. 

As classes de solos com significativa diferença de textura en
tre os horizontes superficiais e subsuperficiais têm suas texturas 
expressas sob a forma de fração e, para classes que não a con
têm, considerou-se apenas a composição granulométrica dos 
horizontes B ou C e na classe dos Solos Litólicos a do horizonte 
A. 

Fases pedregosa e rgchosa- Caracterizam solos que apre
sentam na parte superficial e, em alguns casos, subsuperficial, 
quantidades de calhaus e matacões suficientes para dificultar ou 
constituir fator restritivo ao uso de implementas agrícolas. 

Indiscriminado- Termo utilizado para indicar a ocorrência de 
vários caracteres numa classe de solo, não sendo possível, en
tretanto, precisar o caráter dominante. 

Outros critérios que não aparecem neste item, mas que cons
tam em alguma parte deste relatório, estão contidos em "Socie
dade Brasileira de Ciência do Solo" (1973). 

3.4.2- Distribuição sinóptica das classes de solos 

Expressa de maneira generalizada a distribuição e ocorrência 
das classes de solos na Folha Rio Doce, através do esboço do 
mapa de solos, escala 1 :2.000.000 (Fig. 3.4) e das áreas e percen
tuais destas classes em relação à área total (Tab. 3.1). 

Os resultados analíticos dos perfis e das amostras extras rela
cionados no mapa de solos estão contidos na Tabela 3.11. 

3.4.3- Descrição das classes de solos 

Nesta seção, as classes de solos existentes na área em níveis re
presentativos serão descritas nas suas principais caracterís
ticas. 

A descrição das características morfológicas e os resultados 
analíticos de quase todos os perfis e amostras extras que foram 
coleta dos são citados após as descrições das respectivas classes 
de solos. 

3.4.3.1 - Latossolos 

Serão descritas as características comuns a todos os Latossolos 
e em seguida as específicas de cada classe. 

São solos minerais, não hidromórficos, normalmente profun
dos a muito profundos, bem a acentuadamente drenadem, com 
seqüência de horizontes A. B e C. 

São definidos pela presença do horizonte B latossólico, o qual 
corresponde à parte não hidromórfica do horizonte oxic da cla!!
sif[cação Americana "Soil Taxonomy" de 1975. 

E um tipo de horizonte relativamente homogêneo em cor e tex
tura, apresentando, via de regra, transição gradual ou difusa en
tre os suborizontes, estrutura forte muito pequena a pequena 
granular ou em blocos fracamente ou moderadamente desen
volvidos. O grau de floculação da fração argila é igual ou pró
ximo a 100%. 

A cor dos Latossolos está relacionada à presença de ferro, mas 
ainda não está bem claro se devido ao conteúdo ou forma deste. 

O horizonte B latossólico apresenta avançado estágio de in
temperismo, caracterizado pela ausência de minerais facilmente 
intemperizáveis e/ou argila do tipo 2:1 e pela concentração resi
dual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários re
sistentes ao intemperismo. A percentagem de minerais pri
mários menos resistentes ao intemperismo é inferior a 4 ou 6 no 
caso da muscovita. A relação silte/argila é menor que 0,7 na mai
oria dos suborizontes. 

A capacidade de troca de cátions é menor que 13 mE/100 g de 
argila após correção para carbono, e as relações moleculares Ki 
(Si02/AI 2 0 3 ) e Kr (AI2 0 3 /Fe2 0 3 ) menor que 2,2 e maior que 3,0 
respectivamente. 

Embora os Latossolos possuam boas propriedades físicas, o 
manejo destes deve ser cuidadoso para evitar a sua degradação, 
devido principalmente ao decréscimo do nível de matéria orgâ
nica e alteração ida distribuição de poros (compactação) acarre
tando maior suscetibilidade à erosão e decréscimo da fertilidade 
natural. 

Possuem boa permeabilidade à água e ao ar, mesmo com alta 
percentagem de argila; são porosos, friáveis, de baixa plastici
dade; muitas superfícies nas quais estão presentes os Latos
solos são facilmente transitáveis, mesmo logo após uma chuva 
intensa. 

A principal limitação ao uso agrícola é a baixa fertilidade na
tural; mesmo os eutróficos contêm baixa soma de bases e não 
possuem reserva de nutrientes. É freqüente a presença de alumí
nio trocável em níveis prejudiciais às plantas e valores baixos de 
pH; a maioria destes solos necessita de calagem. 

3.4.3.1.1 - Latossolo Amarelo 

Possui cores amareladas (bruno-amarelado; vermelho
amarelado e bruno forte), nos matizes 1 OYR, 7,5 YR e 2,5Y, ocor
rendo também cores amarelo-avermelhadas e vermelho
amareladas no matiz 5YR com valores em torno de 5 e cromas 
geralmente de 6 a 8. 

Os Latossolos Amarelos, desenvolvidos de sedimentos do 
Grupo Barreiras (Est. 3.VI A),ocupam 14,28% da área total 
(17 .027 km'), diferenciam-se, principalmente, dos demais Latos
solos da área mapeada por serem mais coesos e apresentarem, 
via de regra, argila dispersa no B1 e menos freqüentemente no 
B21, e por apresentarem nos horizontes A3, B1 e B21 as seguin
tes características: 

-estrutura geralmente em blocos fracamente desenvolvidos; 
-consistência quando seco muito dura ou ligeiramente dura e, 
quando úmido, friável ou firme; e 
-densidade aparente relativamente alta (1 ,3-1,60 g/cm3

) e poro
sidade total relativamente baixa (40-50%). 

Apresentam baixo teor de ferro, proveniente do ataque sul
fúrico, geralmente inferior a 5%. 

São bem a acentuadamente drenados, com predominância 
das classes texturais argilosas e muito argilosas, horizonte A 
moderado e algumas ocorrências de A proeminente. Normal
mente são álicos ou distróficos, com baixa soma de bases trocá
veis. 

Estão distribuídos em relevo plano, suave ondulado e ondula
do, predominando as classes de relevo plano e suave ondulado 
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Fig 3 4- Esboço do Mapa Exploratório de Solos 

LEGENDA 

- Lotossolo Amarelo 

- Lotossolo Amarelo HÚmico 

- Lotossolo Vermelho- Escuro 

LV - Lotossolo Vermelho-Amarelo 

LVH - Lotossolo Vermelho- Amarelo 
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PE 
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HÚmico 

- PodzÓiico Amarelo 

- Podzólico Vermelho - Escuro 

- PodzÓiico Vermelho- Amarelo 

- Podzol Hidromórfico 

- Brunizém Avermelhado 

- HidromÓrfico Cinzento 

- Solonetz Solodizodo 

- Combissolo 

HGP - Glei Pouco HÚmico 

AM - Areias Quortzosos Marinhos 

R - Solos LitÓiicos 

SM - Solos Indiscriminados de Mangues 

AR - Afloramentos Rochosos 

Escalo 1.2.000.000 



TABELA3.1 
Áreas e percentuais de classes de solos em relação à área tota1111 

Classes de solos Área (km2) % 

Latossolo Vermelho-Amarelo 37 506 31,48 
Latossolo Amarelo 13.861 16,67 
Podzólico Vermelho-Escuro 18.167 15,24 
Podzólico Vermelho-Amarelo 15959 13,40 
Podzólico Amarelo 14164 11.89 
Cambissolos 3377 2,83 
Afloramentos Rochososl21 2 286 1,92 
LatossoloAmarelo Húmico 1818 1,53 
Glei Pouco Húmico 1 584 1,33 
Solos Litólicos 1420 1,19 
Areias Quartzosas Marinhas 1147 0,96 
Podzol Hidromórfico 600 0,50 
Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 452 0,38 
Latossolo Vermelho-Escuro 366 0,30 
Solos Indiscriminados de Manguesl21 265 0,22 
Solonetz Solodizado 101 0,08 
Hidromórfico Cinzento 62 0,05 
Brunizém Avermelhado 39 O,Q3 

Total 119174 100 

(1) As are as, calculadas por pesagem, e percentuaJsdasclasses de soloscorrespondem as 
unidades de mapeamento onde estas ocorrem como primeiro componente 
(2) São considerados tipos de terrenos 

correspondente aos topos aplainados dos baixos platôs das re
giões costeiras. Ocorrem associados aos Podzólicos Amarelos. 

São utilizados predominantemente com pastagens, apare
cendo também em grandes extensões os reflorestamentos, lo
calizados numa faixa próximo ao litoral, desde Pedro Canário até 
Aracruz. Ocorrem em menor escala culturas tais como: cana-de
açúcar, pimenta-do-reino, mamão e melão. 

Os Latossolos Amarelos desenvolvidos a partir das coberturas 
terciário-quaternárias detríticas ocupam 2,37% da área total 
(2.832 km 2

) e diferem dos demais Latossolos, principalmente 
pela cor. 

Estão distribuídos em relevo plano e suave ondulado, corres
pondente aos topos aplainados destas coberturas (Fig. 3.5). com 
textura variando de média a muito argilosa, predominando as 
texturas argilosa e muito argilosa e horizonte A moderado ou 
proeminente. 

São utilizados com pastagem. 

TABELA3.11 
Localização no relatório (página) dos resultados analíticos dos perfis e das amostras extras relacionados no mapa de solos 

Amostra Classificação Unidade de Página 
mapeamento 

Classificação 
Unidade de 

Página Amostra mapeamento 

*P01 LAaAmod m.arg LAa3 242 
P02 LAaAmod arg PAad3 243 
P03 LAHaarg. LAHa 244 
P04 LEe A mod arg. LEe2 246 
P05 LEeA mod arg. PEe35 247 
P06 LVaAmod.m.arg LVa2 251 
P07 LVaAproem.arg. LVa2(inclusão) 248 
P08 LV a A pro em. arg. LVa2(inclusão) 249 
P09 LVaAproem. arg. e/case. LVa17(var. da classe) 250 
P10 LV a A mod. arg. LVa2 253 
P11 LVaAmod. arg. LVa17 252 
P12 LVaAmod arg LVad2 254 
P13 LVaAmod arg LVa14 255 
P14 LVaAmod arg LVa21 256 
P15 LVaAmod.arg e/case. PVad2(var da classe) 257 
P16 LVaAmod.arg e/case LAa13(inclusão) 258 
P17 LVHam arg. LVa12 266 
P18 LVHa arg. LVHa2 267 
P19 LVdAproem.arg. LVa15 259 
P20 LVdAproem arg. LVad8 259 
P21 LVdAmod arg LVd6 260 
P22 LVd A mod. arg. LVde4 263 
P23 LVdAmod arg. LVda1 261 
P24 LVdAmod arg. PVde2 262 
P25 LVdAmod arg. PEe13 263 
P26 LVeAmod arg LVe1 264 
P27 LVeAmod arg. LVe2 265 
P28 LVeAmod.arg. LVde3 265 
P29 TReAchern arg. PEe48(inclusão) 268 
P30 PAa Tb ab. A mod. aren /arg. PAad1 269 
P31 PAa Tb ab. clfrag. A mod aren /med PAad2 270 
P32 PAd Tb A mod. méd.iarg PAad3 271 
P33 PAd Tb ab A proem aren /arg PAad1 273 
P34 PAd Tb ab. A mod aren.iarg PAad2 272 
P35 PAd Tb ab A mod aren /méd PAad6 274 
P36 PVd Tb A mod méd.iarg. f ped. Ca2(inclusão) 288 
P37 PEe TbAchern. méd /arg. PVe11 275 
P38 PEe Tb A mod. méd.iarg. PEe2 278 
P39 PEe Tb A mod. méd.iarg. Rde2 276 
P40 PEe Tb A mod. méd.iarg. PVde8 278 
P41 PEeTbAmod méd.larg. PEe25 279 
P42 PEe Tb ab. A mod. méd /arg. PEe50 281 

P43 PVa Tb A mod. méd.iarg. LVd3(inclusão) 282 

P44 PVa Tb A mod. méd.iarg. PVda2 283 

P45 PVa Tb A mod. arg. casc.im arg f ped. Ca4(var. da classe) 284 

P46 PVa Tb A mod. méd. casc./arg. LVa18 284 

P47 PVa Tb A mod méd. c/casc.iarg. clcasc. PVad1 286 

P48 PVdTbAmod. méd.iarg LVa17 287 

P49 PVeTbAmod méd.iarg PVed8 290 

P50 PVeTbab.Amod.méd c/casc.im arg. LVa14(var da classe) 293 

P51 PVe Tb ab. A mod. méd.iarg PVde1 292 

P52 HP A proem aren. HPa1 294 

P53 BVarg. Ce6 295 

P54 NC planos A mod méd.iarg LVe4 296 

P55 NC planos A mod. méd.iarg. LVd6 296 

P56 NCab Amod méd/m arg Ce4 297 

P57 PLe Tb A mod. méd /arg. PVe10 298 

P58 HCeTbAmod aren.iméd. HCe 298 

P59 SS Tb A mod aren.iarg LVe3 300 

P60 SSTbAmod aren.iarg ss 299 

P61 CaTbAmod.arg LVa20 302 
P62 CaTbAmod.méd LVa22 303 
P63 CdTbAmod arg. PEe39 304 
P64 CdTbAmod. arg. PVde10 305 
P65 CeTbAmod m.arg. Ce1 305 
P66 CeTbAmod.m arg Ce1 306 
P67 Ce Tb A mod. arg. Ce6 307 
P68 CeTbAmod. méd. Ce6 308 
P69 HGHd tiomórfico arg. HGPad1(var da classe) 310 
P70 HOd HGPad3 311 
P71 Ad A Ir. aren. Ce1 313 
P72 Ad A Ir. aren. Ce1 312 
P73 V Achern. arg Ce6 314 

*E01 LAdAmod.m arg. LAad3 332 
E02 LEd A mod. arg. e/case. LVad9(inclusão) 245 
E03 LEd A mod. arg e/case PVda3(inclusão) 246 
E04 LEeAmod.m arg LVd2 332 
E05 LEe A mod. m. arg. LVd2 332 
E06 LEeAmod arg LVd2 332 
E07 LVaAmod.m arg LVa2 332 
E08 LVdAmod arg LVad10 332 
E09 LVdAmod. arg. LVad2 334 
E10 LVdAmod. arg. PEe7 334 
E11 LVdAmod. méd. LVd6 334 
E12 LVeAmod arg. PVed8 334 
E13 PEe Tb A mod. arg /m. arg. PEe30 (var da classe) 334 
E14 PEe Tb A mod. arg.lm. arg. LVda2 (var da classe) 334 
E15 PEeTbAmod arg. PVe5 277 
E16 PEeTbAmod. méd /arg PVe5 277 
E17 PEe Tb A mod. arg LVad3 336 
E18 PEe Tb A mod méd /arg. PVad2 336 
E19 PEe Tb A mod. méd /arg. PVad2 336 
E20 PEe Tb A mod. arg. LVad3 336 
E21 PEe Tb A mod méd. e/case. PEe15(var da classe) 280 

E22 PVa TbA mod. arg /m. arg. LVa18 (var da classe) 281 

E23 PVa TbAmod. méd.clcasc.iarg.c/casc. PVda2 (var da classe) 285 

E24 PVd Tb A mod. méd c/casc.im arg. PVde10 287 

E25 PVd Tb A mod. méd c/casc.iarg e/case. PVda3 (var da classe) 288 

E26 PVe Ta A mod. méd.iarg PVe5 289 

E27 PVeTbAmod arg /m. arg. AR5(var da classe) 336 

E28 PVe TbAmod. arg.lm arg. LVa14 336 

E29 PVe Tb A mod. méd.iarg PVde1 338 

E30 PVeTbAmod. méd.iarg. PVde9 338 

E31 PVeTbAmod méd/arg. PEe36 338 

E32 PVeTbAmod. méd /arg. PEe9 (var da classe) 338 

E33 PVeTbab Amod.méd/arg. LVa14(var da classe) 292 

E34 PVe Tb Achern. méd e/case /arg e/case PVe9 289 

E35 PVe Tb A mod. arg clcasc. PVed7 290 

E36 PVeTbAmod. méd /arg e/case PVe4 291 

E37 CaTbAmod.arg PVad1 301 

E38 CeTbAmod arg. PEe39 338 

E39 Ce Tb A mod arg Ce2 308 

E40 CeTbAmod.méd e/case PVe9(var da classe) 309 

E41 Ce lat. A mod. arg. LVe4 338 

E42 Celat.Amod arg. LVe4 340 

E43 Celat Amod.arg LVde4 340 

E44 Celat.Amod méd. LVe3 309 

E45 Ce Ta A mod. arg. Ce4 340 

E46 Rd A proem. méd. Radl(vár da classe) 340 

*P ~ Perfil *E~ Amostra extra 
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PERFIL N ° 01 

Data - 18/03/64 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária IEMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) !Perfil n ° 33) p 216-8 

Classificação- Latossolo Amarelo á/i co A moderado textura muito argilosa fase flo
resta perenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento- LAa3 

Localização- Estrada Porto Seguro-Eunápolis, lado esquerdo, 12 km após Porto 
Seguro Município de Porto Seguro 

Situação e declividade- Trincheira em relevo plano de tabuleiro, com declividade 
de o a 3°/o 

Formação geológica e litologia- Terciário Formação Barreiras Sedimentos 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos e argilosos 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Altitude- 70 m 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão- Não aparente 

Vegetação local- Formação secundária !capoeira) 

Vegetação primária- Floresta perenifólia 

Uso atual- Reserva florestal 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

824 

83 

0-13 em; bruno-acinzentado muito escuro I2,5YR 3/2, um ido); argila· 
arenosa; moderada muito pequena a média granular; friáve\, plástico 
e pegajoso; transição plana e clara 

13-30 em; bruno-acinzentado-escuro I2,5Y 4/2, umido); argila are
nosa; moderada muito pequena a média granular; friável; plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

30-45 em; bruno-oliváceo I2,5Y 5/4, um ido); argila; pequenos grumos 
e muito pequena a pequena blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso in situ; firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e gra
dual 

45-75 em; bruno-amarelado-claro I10YR 6/5, úmido); muito argilosa; 
pequenos grumos e pequenos blocos subangulares com aspecto ma~ 
ciço poroso in situ; firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

75-105 em; amarelo I10YR 7/6, úmido); muito argilosa; pequenos gru
mos e pequenos blocos subangulares com aspecto maciço poroso in 
situ; firme, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

105-140 em; amarelo-brunado I9YR 6/6, umido); muito argilosa; pe
quenos grumos e pequenos blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso in situ; firme, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

140-200 em; amarelo-avermelhado 17,5YR 6/6, um ido); muito argilo
sa; pequenos grumos e pequenos blocos subangulares com aspecto 
maciço poroso in situ; firme, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 

200-220 cmõ; amarelo-avermelhado I6YR 6/6, úmido); muito argilosa; 
friável, plástico e pegajoso 

Raízes: abundantes até o topo do B1, diminuindo gradativamente até o 823; raízes 
superficiais com até 6 mm de diâmetro, sendo que no perfil, em geral, predo
minam as de diâmetro em torno de 2 mm 

Obs: perfil poroso, com maior incidência de poros no B21, com poros de diâmetro 
em torno de 1 mm; 
atividade biológica até o 83, proveniente de minhocas e formigas; 
presença de carvão até o A3 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS 1315 a 322) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % ltfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Si/te 

Prol 
Calhau 

lho fina fina 
0,05- Argila 

Símb >20 
grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 
0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm mm 
mm 

A1 0-13 o 2 98 49 7 8 36 
A3 -30 o 3 97 47 8 8 37 
81 -45 o 3 97 37 8 6 49 
821 -75 o 2 98 24 7 4 65 
822 -105 o 2 98 24 7 2 67 
823 -140 o 2 98 24 7 2 67 
824 -200 o 2 98 26 6 4 64 
83 -220' o 2 98 26 7 6 61 
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Argila Grau de lpH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa fio cu- %Si/te 

Água J KCI1N ca++ j Mg" I I 
em /ação %Argila água K' Na' 
% 

% 

18 50 0,22 5,1 4,4 2,1 0,8 0,04 0,08 
16 57 0,22 4,8 4,2 0,7 0,5 0,03 0,05 
33 33 0,12 4,8 4,1 0,6 O,D2 0,07 
o 100 0,06 4,8 4,1 0,5 0,01 0,04 
o 100 0,03 4,9 4,2 0,5 0,01 0,05 
o 100 0,03 5,2 4,4 0,8 0,01 0,06 
o 100 0,06 5,0 4,3 0,6 X 0,04 
o 100 0,10 5,0 4,2 0,3 X 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat de lorgâ- N c 

ValorS l AI'+< l I ValorT bases) nico) % -
H' N 

!soma) !soma) % % 

3,0 0,5 5,2 8,7 34 1,74 0,17 10 
1,3 1,0 4,1 6,4 20 1,23 0,11 11 
0,7 1,3 3,0 5,0 14 0,60 0,06 11 
0,6 1,3 2,3 4,2 14 0,46 0,04 11 
0,6 1.1 1,9 3,6 17 0,41 0,04 10 
0,9 0,6 1,7 3,2 28 0,28 0,02 
0,6 0.7 1,4 2.7 22 0,29 0,02 
0,3 0,8 1,5 2,6 12 0,15 0,02 

Sat 
Ataque por H2S04 1d ~ 1,47)% Si02 Si o, e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de I% de 
Alz03 R2o 3 -- CaC03 Na+ tro-

Fez03 % cável no 
Si02 Alz03 Fe,o3 TiO, P,05 IKil IKr) valorT) 

100Na'!T 

15,4 13,7 1,7 0,72 0,01 1,91 1,77 12,67 
15,8 14,4 1,9 0,76 0,01 1,86 1,72 11,87 
21,3 19,3 2,3 0,91 0,01 1,88 1,74 13,14 
25,6 23.8 2,9 0,99 0,01 1,83 1,70 12,89 
25,7 24,5 2,9 0,95 0,02 1,78 1,66 13,27 
27,2 25,5 2,9 1,04 0,02 1,81 1,69 13,81 
25,7 24,8 2,9 1,00 0,01 1,76 1,64 13,43 
26,5 245 2,9 1,01 0,01 1,84 1,71 13,27 

Densidade Sais solúveis I extrato 1 :5) 

glcm3 Poro-

Ca"IMgHI K'INa' 
sidade 

% HC03- so.= 
Apa- Ivo-
rente Real lume) co3= 

-mE/100g--+ 

100.AI' '+ ----
SI AfiH 

14 
43 
65 
68 
65 
40 
54 
73 

p 
assim i-

lável 
ppm 

5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 
% 

18 
18 
23 
29 
29 
29 
29 
29 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

Areias- 95% de quartzo hia!ino, uns grãos arredondados; 5%l de de
tritos; traços de magnetoilmenita 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, alguns grãos angulosos, 
muitos com aderência de óxido de ferro; concreções argilo-humosas 

Areias- 100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoi!menita, concreções argilosas e detritos 
Cascalho- Quartzo, muitos grãos angulosos, muitos com aderência 
de óxido de ferro; traços de detritos e carvão 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoi!menita, concreções argilosas e detritos 
Cascalho-Quartzo, a maioria dos grãos leitosos, uns angulosos, mui
tos com aderência de óxido de ferro 

821 Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoilmenita, concreções argilosas e detritos 
Cascalho- Quartzo leitoso, alguns grãos angulosos, muitos com 
aderência de óxido de ferro 

822 Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoilmenita 
Cascalho- Quartzo, alguns grãos angulosos, muitos com aderência 
de óxido de ferro; detritos 

823 Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoilmenita, concreções argilosas, xenotimo e turmalina 
Cascalho- Quartzo, muitos grãos angulosos, a maioria com aderên
cia de óxido de ferro; traços de detritos 



B24 

B3 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoilmenita, concreções argilosas, xenotimo e turmalina. 
Cascalho- Quartzo, muitos grãos angulosos, a maioria com aderên
cia de óxido de ferro; traços de detritos 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
magnetoilmenita, xenotimo, concreções argilosas e granada 
Cascalho- Quartzo, a maioria dos grãos com aderência de óxido de 
ferro, muitos angulosos; traços de detritos 

PERFIL N ° 02 

Data - 26/09/66 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 11-ES) p 186-90 

Classificação- Latossolo Amarelo á fico A moderado textura argilosa fase floresta 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado (platôs litorâneos) 

Unidade de mapeamento- PAad3 

Localização- Municlpio de São Ma_teus, a 13 km de São Mateus na estrada para U
nhares, lado direito em um corte de estrada com 1Om de profundidade, afastado 50 
m da estrada 

Situação e declividade- Corte de estrada, localizado no topo de uma elevação com 
14% de declive 

Altitude- 70 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos. Terciário (Série Barreiras) 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 

Relevo regional- Plano a suave ondulado, constituído por elevações de topos leve
mente arredondados e planos, vertentes de dezenas de metros e vales em "V" 
aberto 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Campos de pastagem e capoeiras, com as seguintes espécies: 
sapé, palmeira pindoba, assa-peixe, imbaúba 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia. 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

Ap 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

B3 

c 

0-10 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); franco-argila-areno
sa; moderada pequena e média granular; muitos poros médios e gran
des; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

10-30 em; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido) e mosqueado comum pe
queno distinto, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); argila arenosa; 
fraca pequena granular e fraca pequena e média blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso coeso in situ; poucos poros pequenos e 
médios; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 

30-100 em; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido) e mosqueado pouco 
pequeno difuso, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); argila; fraca 
pequena granular e blocos subangulares com aspecto maciço poroso 
in situ; poros comuns pequenos; muito duro, friável a firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

100-205 em; bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); muito argilosa; fra
ca pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso coeso in 
situ; muitos poros pequenos; duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

205-460cm; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido), muito argilosa; fraca 
pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; 
muito friável, plástico e pegajoso; tansição plana e difusa 

460-620 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); argila; fraca 
pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; 
muitos poros pequenos; ligeiramente duro, muito friável, ligeira
mente plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

620-800 em; amarelo-avermelhado (5YR 7/8, úmido); argila; fraca pe
quena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; friá
vel, ligeiramente plástico e pegajoso; transição ondulada e gradual 

800-1.000 em•; bruno-avermelhado-claro (2,5YR 6/4, úmido). mos
queado comum médio distinto, vermelho-escuro (10YR 3/6, úmido) e 
abundante médio proeminente, rosete (5YR 8/3, úmido); muito argilo-
sa; fraca pequena média blocos subangulares; friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso 

Raizes: Ap e A3, abundantes fasciculares horizontais; B1, poucas; B21 e B22, raras 

Obs : o que foi descrito nos horizontes A3 e B1 como mosaueado são pontos mais 
escuros provenientes do horizonte Ap; 
nos horizontes B1 e B21 observaram-se poucas superfícies foscas 

Análises físicas e qulmicas lab.: SNLCS (2507/2514) 

Horizonte Frações da Comp granulométric~· 
amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte Calhau fina 

Símb 
Prol lho fina grossa 0,05- Argila 

em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-
0,002 <0,002 

mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

Ap 0-10 o 2 98 51 10 8 31 
A3 -30 o 2 98 38 12 7 43 
B1 -100 o 3 97 31 11 6 52 
B21 -205 o 2 98 24 7 4 65 
B22 -460 o 2 98 24 10 5 61 
B23 -620 o 3 97 25 10 5 60 
B3 -800 o 3 97 27 11 4 58 
c -1 ooo• o 2 98 16 7 7 70 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa flocu- %Silte 

Águal KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em 

fação %Argila água K+ Na+ 
% % 

18 42 0,26 5,3 4,5 3,7 1,3 0,17 0,07 
32 26 0,16 4,9 4,0 1,2 0,5 0,05 0,05 
44 15 0,12 4,6 3,9 0,7 0,06 0,05 
o 100 0,06 4,4 3,9 0,4 0,05 0,05 
o 100 0,08 4,4 4,0 0,3 0,07 0,05 
o 100 0,08 4,8 4,1 0,2 0,10 O,Q7 
o 100 O,Q7 4,9 4,1 0,2 O,Q4 0,05 
o 100 0,10 4,7 4,0 0,3 O,Q3 O,Q7 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

I 
(sat de (orgã- N c 

Valor S I Af+++ I ValorT bases) nico) % -
H+ N 

(soma) (soma) % % 

5,2 0,3 5,7 11,2 46 1,85 0,16 12 
1,8 0,7 4,4 6,9 26 0,81 O,Q7 11 
0,8 1,7 3,1 5,6 14 0,56 0,05 11 
0,5 2,0 2,1 4,6 11 0,42 0,04 11 
0,4 1,5 1,4 3,2 13 0,24 0,02 12 
0,4 1,4 1,1 2,9 14 0,23 0,02 12 
0,3 1,1 1,2 2,6 12 0,22 0,02 11 
0,4 1,9 1,5 3,8 11 0,13 0,01 13 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d ~ 1,47)% Si O, Si O, e/sódio 

-- AI,03 Equiv de (%de 
AI,03 R203 -- CaC03 Na+ tro~ 

Fe203 % cável no 
SiO, AI,03 Fe,o3 TiO, P,Os (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

14,6 11,1 2,9 0,51 0,03 2,24 1,92 6,00 1 
19,6 15,6 3,0 0,69 0,02 2,14 1,90 8,15 1 
21,7 18,0 3,3 0,76 0,02 2,06 1,84 8,56 1 
28,9 24,3 4,3 0,87 0,02 2,02 1,81 8,90 1 
27,8 23,1 4,3 0,90 0,02 2,05 1,83 8,40 2 
26,3 22,1 3,9 0,87 0,02 2,02 1,82 8,89 2 
26,1 21,6 3,6 0,84 O,Q2 2,05 1,86 9,41 2 
31,7 26,1 3,5 1,03 O,Q3 2,06 1,90 11,70 2 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.Af+++ 

p Equiv 

% HC03- so.~ assim i- de 

Apa- (vo- S+ Af+++ lável umid 

rente 
Real 

lume) co3~ ppm % 

-mE/100g-

1,42 2,54 44 5 8 16 
1,73 2,61 34 28 3 19 
1,21 2,62 54 68 1 22 
1,42 2,64 46 80 1 28 
1,31 2,66 51 79 1 25 

78 1 24 
79 1 23 
83 1 24 

Análise mineralógica: 

Ap Areias- 94% de quartzo hialino, grãos corroldos, triturados, ajguns 
com aderência ferruginosa; 2% de concreções humosas; 4% de detri
tos: fragmentos de raízes e carvão; traços de: turmalina 
Cascalhos- Quartzo (maior que 95%) hialino, grãos corroídos, tritura
dos, a maioria com aderência ferruginosa; carvão; concreções ferroar
gilosas com inclusões de quartzo; concreçõesargilosas claras, com in
clusões de quartzo 
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A3 

81 

621 

822 

823 

83 

c 

Areias- 95% de quartzo hiallno, grãos corroídos, lriturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 3% de ilrnenita; lo/o de turmalina ; 1% de 
decritos; craços de: concreções ferruginosas 
Cascalhos- 100% de quartlo hialino, grãos corroídos, lriturados. a 
maioria com aderência ferruginosa: lfaços de: concreções ferrugi
nosas 

Areias- 97% de quarczo hialino, grãos corroídos, triturados. alguns 
com aderência ferruginosa ; 3% de llmenita; traços de: decricos, tu r· 
mal i na e ticanita 
Cascalhos- 100% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a 
maioria com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas; detri
cos: carvão 

Areias- 97% de quartzo hialino, grãos corwidos, triturados. alguns 
com aderência ferruginosa; lo/o de turmalina; 2% de llmenita; traços 
de: detritos e concreçôes ferruginosas 
Cascalhos - 100% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a 
maioria com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas e ilme
nita 

Areias- 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 2% de ilmenita: traços de: eonereções fer
ruginosas com inclusões de quarczo; detri tos 

Areias- 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 2% do ilmenita; traços de: turmalina e 
concreções ferruginosas 
Cascalhos -100% de quartzo hialino, grãos corroídos. triturados. al
guns com aderência ferruginosa 

Areias - 97% de quartzo hialino, grilos corroídos, triturados, poucos 
com aderência ferruginosa; 3% de llmenita; traços de: turmalina e 
concreções ferruginosas 
Cascalhos - 100% de quartzo hialino, gràos·corroidos, triturados, al
guns com aderência ferruginosa; traços de: concreções ferruginosas 

Areias- 97% de quartzo hialino, grãos corroídos e triturados; 3% de 
ilmenita; traços de: detritos, turmalina e concrcçõcs ferruginosas 
Cascalhos - Quartzo hialino, grãos corroídos e triturados 

3 4 3 1 2- Latossolo Amarelo Húrnico 

Estes solos ocorrem como variação de classe dos latossolos 
Amarelos; apresentam características morfológicas, físicas e 
químicas semelhantes A diferença consiste em horizonte super-

ficial denominado húmico, caracterizado pela sua espessura e 
por possuir cores escuras (função do alto teor de matéria orgâ
nica). 

Estão distribuídos normalmente em relevo plano e suave on
dulado, correspondente aos topos aplainados das coberturas 
terciário-quaternárias detríticas (Fig 3.5), localizadas ao norte 
desta Folha, próximo às cidades de Jequitinhonha, Pedra Azul e 
ltaobim 

São utilizados com cafeicultura e pastagens. 

PERFIL N "03 

Data - 12/ 12/58 

Fonte - Brasil MA-Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970b (Perfil n • 51 p 108· 10 
Modificado pelo CETEC ern 1980 

Classificação - Latossolo Amarelo Humico á li co cexrura argllosa fa~e floresta subca 
ducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - LAHa 

Localização -A 100 rn da estrada lttnga-Joaima. a 10 km da BR - 116 Município de 
ltinga 

Situação e declividade - Corte na chapada com 4% de. declive 

Allitude-820 m 

Litologia e formação geológica - Coberruras detríticas Tercli\río·Oualernário 

Material originário - Sedimentos de coberturas decriticas 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão- Não observ8da 

Orenagem - Bem drenado 

Veg.e.tação local - Cerrado 

Vegetação regional - floresta subperenilôlia 

Uso atual-Vegetação natural 

Fig 3 5 -Padrões de imagem da radar com Latossolo Amarelo Humico (LAHal. sobre o Terciário-Quaternário detritico com relevo aplainado, contrastando com o relevo ao lado (PVde11, 
PVe4, LVa9 e LVa12) Escala 1:250 000 Folha SE 24-V-A 
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A11 

A12 

A3 

81 

82 

0-10cm; bruno muito escuro (10YR 2/2, um ido), cinzento-escuro (10YR 
4/1,5, seco) e cinzento (10YR 511,5, seco triturado); argila; fraca muito 
pequena a média granular e grãos simples constituídos de areia gros~ 
sa; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e gra-
dual · 

10-40 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); argila; fraca 
muito pequena a média granular e grãos simples constituídos de areia 
grossa; macio, muito friável. plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

40-100 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); argila; fraca muito 
pequena a pequena granular e grãos simples constituídos de areia 
grossa; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 

100-150 em; bruno-amarelado (10YR 516). bruno muito escuro (10YR 
2/2, umido amassado); argila; fraca muito pequena e pequena gra
nular e grãos simples constituídos de areia grossa; macio, muito friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

150-320 em'; bruno forte (7,5YR 5/8); argila; fraca muito pequena a 
pequena granular e grãos simples constituídos de areia grossa; ma· 
cio, muito friável, plástico e pegajoso 

Obs : raízes abundantes no A 11 e A 12, muitas no A3 e 81, diminuindo no 82; 
ao longo de todo o perfil, notam~se manchas de A no 8 e vice-versa; 
presença de carvão no A 11 até o 81; 
corte de 200 em de profundidade; daí em diante usou-se o Irado 

Análises físicas e químicas lab SNLCS (31.011/015) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Simb 

A11 
A12 
A3 
81 
82 

Prol. 
em 

0-10 
-40 
-100 
-150 
-320+ 

amostra total% 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

37 
36 
31 
30 
29 

(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

5 
5 
4 
5 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

4 
5 
4 
3 
6 

Argila 
<0,002 

mm 

54 
54 
61 
62 
60 

Argila 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g dispersa Grau de %Silte 

em flocu- %Argila 
Água I KCI1 N ca++ I Mg++ j K+ I Na+ água I ação 

% % 

19 65 0,07 4,2 
24 55 0,09 4,5 
27 56 0,06 4,5 
o 100 0,05 4,8 
o 100 0,10 5,0 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I W + I Valor T 
(soma) AI+++ (soma) 

0,48 
0,35 
0,39 
0,42 
0,40 

11,51 
9,23 
5,52 
3,67 
2,24 

11,99 
9,58 
5,91 
4,09 
2,64 

Ataque por H2S04(d ~ 1 ,47) % 

Si02 AI20a Fe20a Ti02 P205 

21,73 19,14 4,51 0,46 0,02 
22,55 20,39 4,71 0,46 0,02 
23,39 21,30 4,89 0,55 0,02 
24,94 22,83 5,09 0,58 0,01 
25,37 23,63 5,29 0,58 0,01 

3,6 
3,7 
3,8 
4,0 
4,1 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

4 
4 
7 

10 
15 

Si02 --
AI20a 

(Ki) 

1,93 
1,88 
1,87 
1,86 
1,82 

Si02 --
R20a 
(Kr) 

1,68 
1,64 
1,63 
1,63 
1,66 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

sidade 

0,38 
0,27 
0,30 
0,37 
0,34 

c 
(orgã-
nico) 

% 

2,06 
1,57 
0,84 
0,55 
0,36 

AI20a 
--
Fe20a 

6,66 
6,80 
6,84 
7,04 
7,01 

0,06 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 

N 
% 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0,04 
0,06 
0,03 
0,04 

c 
N 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na+JT 

0,33 
0,42 
1,02 
0,73 
1,52 

100.AI+++ assimi- Equiv 
ca++l Mg++l K+ I Na+ % HCoa- so4= S +AI+++ lável de 

(vo- umid Apa-
Real rente lume) -mE/100g-

coa= ppm 
% 

20 
20 
21 
21 
23 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

81 

82 

Areia grossa- 90% de quartzo hialino com verniz ferruginoso e 
aderênci~ de matéri~ orgânica (uns rolados); 9% de detritos vegetais 
(predommando carvao); 1% de concreções ferruginosas 

Areia grossa- 93% de quartzo hialino com verniz ferruginoso e com 
cerâmica de matéria orgânica (uns rolados); 6% de detritos vegetais 
(predomina o carvão); 1% de concreções ferruginosas 

Areia grossa- 96% de quartzo hialino com verniz ferruginoso (uns 
com aderência de matéria orgânica e outros rolados); 2% de detritos 
vegetais (predomina o carvão); 2% de concreções ferruginosas 

Areia grossa -98% de quartzo hialino com verniz ferruginoso (uns ro~ 
lados); 2% de concreções ferruginosas e ferroargilosas; traços de de~ 
tritos vegetais e magnetita 

Areia grossa- 98% de quartzo com verniz ferruginoso (uns rolados); 
2% de concreções ferruginosas e ferroargilosas; traços de magnetita 

3 4.3.1.3- Latossolo Vermelho-Escuro 

Apresenta teores mais elevados de Fe20 3 e cores avermelhadas, 
normalmente vermelho-escuras e vermelho-escuro
acinzentadas com matiz 2,5YR ou mais vermelho, valores iguais 
ou menores que 4 e cromas iguais ou inferiores a 6. 

Ocorrem, em ordem decrescente em extensão, solos eutrófi
cos, distróficos e álicos com textura argilosa, muito argilosa e 
média em relevo suave ondulado, plano e ondulado. 

São utilizados com pastagens e culturas de café, mandioca e 
milho. 

AMOSTRA EXTRA N ° 02 

Data - 29/09/81 

Classificação- latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
com cascalho relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento -lVad9 (inclusão) 

localização- Estrada Malacacheta-Antônio Ferreira (via Norete), a 5,8 km antes de 
Norete Município de Malacacheta-MG lat 17°52'S e long 40°51'WGr Folha SE 24-
V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en~ 
costa, com cerca de 30% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita gnaisse Gnaisse Piedade Pré~Cambriano 
Médio 

Material originário- Produto da decomposição de biotita gnaisse 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Montanhoso e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Floresta nativa 

82 100-120 em'; vermelho (10YR 4/6, umido), vermelho (2,5YR 416, seco); 
argila; fraca pequena granular com aspecto maciço insitu; macio, friá~ 
vel, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas lab.: SNLCS (82 0090) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia 
Areia Silte 

Calhau lho fina Argila 
Símb Prol >20 20-2 fina grossa 0,20-

0,05-
<0,002 

em <2 2-0,20 0,05 0,002 mm mm mm mm mm mm 
mm 

82 100-120 o 12 88 25 9 10 56 

Argila Grau de 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00 g 

dispersa flocu- %Silte 

Água l KCI1N ca++ I Mg++ I 
I 

em lação %Argila água K' Na+ 
% % 

o 100 0,18 5,4 5,3 0,1 0,01 0,01 
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I 

Complexo sortivo mE/1 00 g Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

H+ I ValorT bases) nico) % 
-

Valor S j AI+++ I N 
(soma) (soma) % % 

0,1 o 1,6 1,7 6 0,35 0,05 7 

Ataque por H2S04 (1: 1) Sat 
e NaOH (0,8%) % clsódio 

Si O, sio, 
AI,03 Equiv de (%de 

AI203 R203 CaC03 Na+ tro-
(Ki) (Kr) Fe,03 % cável no 

Si O, AI203 Fe,03 TiO, P,Os valorT) 
100Na+IT 

18,2 22,0 11,2 1,35 1.41 1,06 3,08 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
CEdo ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

Equiv 
100.AI+ ++ assim i- de extrato 

Água lável 
mmhosl 

HC03-
so.~ S 'AI+++ umid 

em % 
-mE/100g-

co3~ ppm % 
a 25°C 

o 25,6 

AMOSTRA EXTRA N ° 03 

Data- 28109181 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
com cascalho relevo montanhoso 

Unidade de mapeamento- PVda3 (inclusão) 

Localização- Estrada Concórdia do Mucuri-Santo Antônio do Mucuri, a 6,8 km de 
Santo Antônio do Mucuri Município de Ladainha-MG Lat 17°46'S e long 
410S7'WGr Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço superior de 
encosta com cerca de 53% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita gnaisse Gnaisse Piedade Pré-Cambriano 
Médio 

Material originário- Produto da decomposição de biotita gnaisse 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Montanhoso e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

B2 80-100 em'; vermelho (10YR 416); argila com cascalho; fraca pequena 
granular com aspecto maciço in situ; ligeiramente duro, friável, plás
tico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (82 0089) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte Calhau lho fina Argila Prol fina grossa 0,05-Símb >20 20-2 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

B2 80-100 o 12 88 24 10 14 52 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa 
flocu- %Silte 

em 

Água I KCI1N ca+' I Mg" I K+ I água I ação %Argila 

% % Na+ 

o 100 0,27 5,0 5,0 0,1 0,01 0,01 
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Complexo sortivo mE/1 00 g Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c -

ValorS I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,1 o 1,0 1,1 9 0,27 0,05 5 

Ataque por H2S04 (1:1) Sat 
clsódio e NaOH (0,8%) % 

si o, SiO, 
AI203 Equiv de (%de 

AI203 R,03 CaC03 Na' tro-
(Ki) (Kr) Fe,03 % cável no 

Si02 AI,03 Fe,o3 TiO, P,Os valorT) 
100 Na+IT 

19,8 22,6 11,2 1,24 1,49 1,13 3,17 

Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1 :5) 

C E do ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
p 

Equiv 100.AI'H assimi-
extrato 

Água HC03- S + At+++ lável de 
mmhosl so.~ umid 

em % 
+--mE1100g-

co3~ ppm 
% 

a 25°C 

o 29,0 

PERFIL N ° 04 

Data - 23109166 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 9-ES) p 221-4 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LEe2 

Localização- Município de Pinheiros, a 16 km de Vinhático na estrada para Pinhei
ros, lado direito, afastado 20m 

Situação e declividade- Trincheira dentro da mata, no topo de uma elevação com 
7% de declive 

Altitude- 90 m 

Litologia e formação geológica- Provavelmente sedimentos do Terciário 

Material originário- Possivelmente sedimentos argila-arenosos com provável in
fluência de materiais oriundos de rochas mesa e melanocráticas 

Relevo regional- Suave ondulado e plano, constituído por colinas de topos arredon
dados e aplainados, vertentes côncavas e convexas e vales em "V" 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Floresta subperenifólia, com as seguintes espécies: imbauba, pal
meiras, brejauba, farinha-seca, sapucaia, biculba etc. 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Culturas de mandioca, milho, banana, mamão e pastagem de capim
colonião 

01 

A1 

A3 

B1 

B2 

3-0 em; folhas, galhos e detritos orgânicos semidecompostos 

0-7 em; preto (10YR 211, úmido e úmido amassado); franco-argila
arenoso; fraca pequena e média granular com aspecto maciço poroso 
muito pouco coeso in situ; muitos poros pequenos e médios; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

7-24 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido e úmido amas
sado); argila; fraca pequena e média granular com aspecto maciço 
poroso pouco coeso in situ; muitos poros pequenos; macio, muito fri
ável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

24-105 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, um ido). vermelho-escuro 
(10R 3/6, úmido amassado), vermelho (2,5YR 418, seco) e vermelho 
(2,5YR 5/8, seco triturado); argila; fraca pequena e média granular com 
aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; muitos poros pequenos e 
médios e poucos poros grandes; ligeiramente duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

105-180 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6, um ido). vermelho-escuro 
(2,5YR 3/6, um ido amassado), vermelho (2,5YR 418, seco) e vermelho 
(2,5YR 518, seco triturado); argila; fraca pequena granular com aspecto 
maciço poroso muito pouco coeso in situ; muitos poros pequenos e 
médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso 



Raízes: A1 e A3, abundantes fasciculares horizontais e verticais e poucas pivotantes 
verticais; 81 e 82, comuns fasciculares verticais e também pivotantes 

Obs :não se tirou a cor do horizonte A seco, porque o solo estava úmido; 
0 perfil foi colhido em época de chuvas, sendo que a penetração de água atin
giu somente o horizonte A e parte do 81 (após 24 horas de chuvas); 
observaram-se limalhas de Fe, nas valas da estrada Já no perfil, encontrou-se 
menos quantidade de Fe, testada pelo fmã; 
em outras manchas, observa-se que o horizonte A apresenta estrutura granular 
moderada, tamanho médio; 
no horizonte 82, observam-se buracos deixados pelas raizes e animais, de 5 a 
15 em de diâmetro; 
observa-se ainda, no horizonte 81, uma tendência à formação de blocos suban
gulares fracos 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (2498/01) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total% (tfsa%) 

Simb 

A1 
A3 
81 
82 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

19 
43 
o 
o 

Pro f 
em 

0-7 
-24 
-105 
-180+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 
X 
X 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

39 
36 
36 
32 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

11 
8 
8 
8 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

23 
6 
3 
3 

Argila 
<0,002 

mm 

27 
50 
55 
57 

Complexo sortivo mE/100g 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
I ação %Argila K+ Na+ 

% 

30 
14 

100 
100 

0,85 
0,12 
0,06 
0,05 

8,0 
7,0 
6,9 
6,8 

7,7 
6,3 
6,3 
5,6 

17,3 
3,6 
2,2 
0,3 

3,1 
17,0 
0,9 
1,4 

0,87 
0,33 
0,12 
0,06 

0,19 
0,03 
0,03 
0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

wj Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

21,5 
5,7 
3,3 
1,8 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
0,1 
0,3 

21,5 
5,7 
3,4 
2,1 

100 
100 
97 
86 

3,21 
0,76 
0,36 
0,17 

0,34 
0,10 
0,04 
0,02 

9 
8 
9 
8 

Sat 
Ataque por H2S04(d = 1,47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+rr 

14,7 9,2 3,5 0,85 0,12 2,72 2,19 4,12 
21,2 18,1 4,6 0,76 0,02 1,99 1,71 6,17 
22,6 19,2 4,8 0,81 0,02 2,01 1,75 6,27 
25,0 21,7 5,1 0,86 0,02 1,96 1,70 6,70 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HC03-
Apa- (vo-
rente Real 

lume) C03" 
-mE/100g-

S04" 
100.AI+++ 

S+ AI++ I 

o 
o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

4 
2 
2 
1 

Equiv 
de 

umid 
% 

36 
20 
19 
21 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

Areias- 32% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 4% de 
concreções ferroargilosas e argilosas claras; 60% de concreções man
ganosas e concreções humosas; 4% de detritos; traços de mica, mag
netita e carvão 

Areias-97% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a maioria 
com leve aderência ferruginosa; 2% de ilmenita; 1% de detritos; traços 
de: concreções magnetíticas e carvão 

Areias-94%de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a maioria 
com aderência ferruginosa, alguns com aderência ferromanganosa; 
3% de ilmenita; 1% de concreções argilosas; 1% de carvão; 1% de de
tritos; traços de magnetita 

82 

PERFIL N ° 05 

Cascalhos- 99% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a 
maioria com aderência ferruginosa, alguns com aderência manga
nosa; 1% de concreções ferromanganosas. 

Areias -98% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a maioria 
com aderência ferruainosa; 2% de ilmenita magnética e ilmenita; tra
ços de concreções manganosas e detritos 
Cascalho- 99% de quartzo hialino, grãos corrofdos e triturados, mui
tos com aderência ferromanganosa; 1% de concreções ferruginosas 
com inclusões de quartzo e concreções manganosas; traços de mica e 
carvão 

Data- 08/05/82. 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe35 

Localização- Estrada ltanhomi-Divino do Sul (via Santa Luzia do Carneiro), a 24 km 
de ltanhomi Munrcipio de ltanhomi-MG Lat 19°12'S e long 41°48'WGr. Folha SE 
24-Y-C. 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada no terço médio de en
costa com cerca de 17% de declive 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição tonalftico-granodiorftica 
"Suíte" Intrusiva Galiléia Pré-Cambriano Superior. 

Material originário- Desenvolvido a partir de rochas de composição tonalítico
granodiorftica 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado. 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-25 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/2, úmido), vermelho
escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, seco); franco-argilo-arenoso; forte pe
quena e média blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

25-45 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/2, úmido). vermelho-es
curo-acinzentado (10R 3/3, seco); argila; moderada média blocos suban
gulares; macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e gradual. 

45-75 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3, úmido), vermelho
escuro-acinzentado (1 OR 3/4, seco); argila; fraca pequena granular; ma
cio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição pla
na e difusa 

75-100 em; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido), vermelho-escuro
acinzentado (7 ,5R 3/4, seco); argila; fraca pequena granular com aspecto 
maciço in situ; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 

100-140 em+; vermelho-escuro-acinzentado (7,5R 3/4, úmido), vermelho
escuro (7,5R 3/6, seco); franco-argiloso; fraca pequena granular com as
pecto maciço in situ; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso. 

Raízes: muitas no A1 e A3, comuns no 81 e 821 e poucas no 822 (fasciculares). 

Obs.: muitos poros pequenos no 81,821 e 822 e poros comuns médios no A1 e A3. 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL(10641 a 10645) 

Horizonte Granulometria% 

Casca-
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Calhau muito média 
Símb. 

Pro f >20 
lho 0,5- 0,25-l 0.2- I 0.2-20-2 grossa 

1-0,5 12-0,2 em 2-1 0,25 O, 1 0,02 0,05 mm mm mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0-25 o 13,5 6,7 11,7 30,9 9,9 10,5 20,4 10,9 
A3 -45 o 14,5 6,0 8,7 18,7 3,4 2,2 28,3 3,4 
81 -75 o 9,2 6,4 10,5 28,9 9,5 10,3 16,5 10,6 
821 -100 o 12,2 4,3 9,4 23,0 8,2 7,5 17,8 10,8 
822 -140+ o 6,8 6,3 8,9 26,9 9,1 11,0 21,6 12,0 
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Granulometria% AtaquepOrHzS04% 

Araia Argila Grau Sllte 
Silte deflo- (O,OS. 

muito nat 
fina Argila o/o cula;;âo ~ SiOz Al~3 

0,1-(),05 o.os-1 o.o2- <0,002 % Argila 
0,002 0,002 mm mm mm mm 

3,0 27,6 18,1 30,6 15,7 48,6 0,90 23.04 18.47 
1,8 36,0 11.1 41.9 21,5 48,6 0,86 25.54 20,56 
2,8 13,5 7,6 47,0 15,7 66,5 0.29 25,52 20.22 
4.4 19,7 12.7 46,5 4,5 90.3 0.42 26.54 20.52 
3,6 27,7 18,1 33,4 0,3 99.1 0,83 28,99 20.41 

Ki 

2,12 1,80 2,7 0,20 4,64 
2,11 1,65 1,1 0,10 1,89 
2,15 1,72 0,6 0,07 1,03 
2.20 1,83 0,4 o .os 0,69 
2.41 2.00 0,3 0,04 0.52 

Complexo sortivo mEI100g 

ca• 2 Mg+2 K+ Na• S1 

NH4 I KCI NH4 I KCI NHo I HCI NH, I HCI NH4 
OAc OAc OAc OAc OAc 

8,32 5,70 1,98 1,87 
1,90 
1,10 
0,74 
0,60 

0.38 
0,33 
0.33 
0,30 
0,19 

0,28 0.22 O, 10 10.90 
6,61 4,13 2,10 0,26 0,12 0.08 9,16 
4,75 3,76 1,13 0,23 0,14 01!7 6.35 
3.81 3,14 0,82 0.25 o, 14 O.o7 5,07 
3,09 2.35 0,62 0,20 0,10 0,08 4,00 

Complexosortivo mE/100g 

Acidez 
v 

Al+3 
U'ocável 

T o/o 

KCI pH8 I pH7 pHS I pH7 pH8 I pH7 

o 5,72 1.32 16,62 12.22 65 89 
o 2,85 1,15 12,01 10,31 76 89 
o 2,06 0,15 8.41 6,50 75 98 
o 3,09 0,03 8,16 5,10 62 99 
o 3,09 0,00 7 J)9 4,00 56 100 

3.4.3.1.4- Latossolo variação Una 

100.Ait3 

AI•3+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

100At•3 

At•3..-S2 

o 
o 
o 
o 
o 

Fe~3 

5,20 
9,04 
7,74 
6.45 
5,16 

CIN 

14 
11 
9 
8 
8 

52 

KCie 
HCI 

7,95 
6.37 
5,16 
4,20 
3.20 

100.Na' 
T 

2 
1 

< 1 
< 1 

3 

Diferencia-se dos Latossolos Vermelhos-Amarelos por apresen
tar teores mais elevados de Fe203 ( 11 a 18,1 %) e valores mais 
baixos para as relações moleculares AI20:JFe20 3 (2,52 a 3,81 ); Ki 
(0,36 a 1,68) e Kr (0,27 a 0,98) e dos Latossolos Vermelho-Escuros 
por apresentar cores vermelho-amarelada, bruno forte e bruno
amarelàda. 

Os teores de Fe20 3, provenientes do ataque sulfúrico, mais 
elevados. e as cores amarelo-brunadas parecem estar relaciona
dos ao material de origem, charnockitos e migmatitos de caráter 
básico ou intermediárío e as condições climáticas, de precipita
ções elevadas. 

É distrófico ou álico, textura argilosa a muito argilosa, hori
zonte A moderado e proeminente, com predominância de relevo 
montanhoso e forte ondulado. 

É utilizado com pastagens e cultura de café. 

3.4.3.1.5- Latossolo variação Una Húmico 

Ocorre como variação da classe do Latossolo variação Una, por 
apresentar características semelhantes a este, tais como teor de 
ferro, cores etc. A diferença consiste em apresentar um hori
zonte superficial denominado húmico, caracterizado pela sua 
espessura e por possuir cores escuras, em função do alto teor de 
matéria orgânica. 

Está associado, na área, a relevo forte ondulado com textura 
argilosa e muito argilosa. Ocorre ao·sul da Folha com pequenas 
ocorrências, próximo à cidade de São José do Mantimento. 

É utilizado com cafeicultura e pastagens. 
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3.4.3.1.6- Latossolo Vermelho-Amarelo 

Apresenta cores intermediárias entre Latossolo Amarelo e La
tossolo Vermelho-Escuro. 

Esta classe é a que melhor representa as caracteristicas 
gerais dos Latossolos (seção 3.4.3.1) e ocupa a maior extensão 
da área mapeada (Est. 3.11 A e 3.11 B) abrangendo, aproximada
mente, como primeiro componente nas unidades de mapea
mento (Fig. 3.6), 37.503 km2, correspondentes a 30% da mesma. 

Ocorrem, em ordem decrescente em extensão, solos álicos, 
distróficos e ~utróficos, horizonte A moderado, proeminente e 
fraco, textura argilosa, muito argilosa e média. 

Distribuem-se nas classes de relevo plano e montanhoso, 
predominando as classes de relevo forte ondulado e ondulado. 

Analísando-se dados analíticos de 25 perfis de solos, da área 
mapeada, observaram-se para o horizonte 82 os seguintes 
valores: 

Parâmetros Média Variações 

ValorS 0,9 0,1 a 2,9 
Valor V% 36 3 a 59 
Saturação e/AI(%) 43 o a94 
AI trocável 0,7 o a 1.6 
Argila(%) 58 39 a 79 

As principais utilizações destes solos são: pastagens (MG, ES 
e BA) e café (ES e MG). 

Fig 3.6 - Padrões de imagem de radar evidenciando áreas com dominância de Latos· 
solo Vermelho-Amarelo eutrófico (LVe4 e LVe11 na zona do Médio Jequitinhonha Escala 

1:250.000 Folha SE 24-V-B 

PERFIL N ° 07 

Data- 04102n1 

Fonte-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa- Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos,.1978) (Perfil n ° 79·ESI p. 148-51. 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura argilosa 
fase floresta subperenifólla relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa2 (Inclusão). 

Localização- Municfpio de Colatina. a 7,3 km de São Domingos, em direção à fa
zenda de Rubens Rangei, lado esquerdo. 

Situação e declividade- Corte de estrada no terço médio de uma elevação com 45% 
de declive. 

Altitude- Em torno de 200 m. 

Litologia e formação geológica- Gnaisse. Pré-Cambriano Indiviso. 

Material originário- Gnaisse de caráter ácido com aduçào de materiais pseudo· 
autóctones 

Relevo regional- Forte ondulado, com elevação de topos arredondados. vertentes 
convexas e vales em ma.njedi>ura 

Erosão - Laminar moderada e em sulcos superficiais repetidos ocasionalmente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 



l!egetação local- Capim-gordura 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

uso atual- Pastagem de capim-gordura e colonião e cultura de café. 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-40 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); argila; fraca pequena 
e média granular; poros comuns pequenos e médios; ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

40-49 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido); argila; fraca pequena e 
média granular; poros cumuns pequenos e médios; ligeiramente duro 
a duro, friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (6-18 
em). 

49-94 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); muito argilosa; estrutura 
com aspecto maciço poroso pouco coeso in si tu que se desfaz em agre
gados muito pequenos e pequenos; muitos poros pequenos e muito 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e gradual 

94-150 em; vermelho-amarelado (6YR 5/8, úmido); muito argilosa; es
trutura com aspecto maciço poroso coeso in situ, que se desfaz em 
agregados muito pequenos; muitos poros muito pequenos e poucos 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e difusa 

150-260 em•; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argilosa; estrutura 
com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ, que se desfaz em 
agregados muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico 
e pegajoso. 

Raizes: A1, muitas fasciculares com diâmetros entre 1 e 2 mm; A3, muitas fascicula
res com diâmetro entre 1 e 2 mm; 81, poucas fasciculares com diâmetros em 
torno de 1 mm e raras; 821 e 822, raras 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (6961165) 

Horizonte 

Sfmb 

A1 
A3 
81 
821 
822 

Pro f 
em 

0-40 
-49 
-94 
-150 
-260+ 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
1 
2 
3 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
98 
97 
97 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

28 
22 
21 
20 
21 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

11 
12 
11 
1,9 
11 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

7 
7 
6 
5 
5 

Argila 
<0,002 

mm 

54 
59 
62 
65 
63 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em 

I ação %Argila água 
% % 

32 41 0,13 4,7 3,8 0,7 0,06 0,04 
12 80 0,12 4,6 3,9 0,4 0,03 0,02 
o 100 0,10 4,6 4,0 0,3 0,03 0,02 
o 100 0,80 4,3 4,1 0,3 0,01 0,02 
o 100 0,08 4,9 4,7 0,9 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

0,8 2,4 10,5 13,7 6 2,13 0,18 12 
0,5 2,1 8,0 10,6 5 1,43 0,13 11 
0,4 1,3 5,5 7,2 6 0,85 0,09 9 
0,3 0,9 3,0 4,2 7 0,41 0,05 8 
0,9 0,1 1,9 2,9 31 0,21 0,03 7 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1 ,47)% Si02 Si o, e/sódio 

-- -- Alz03 Equiv de (%de 
AI zOa R zOa -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI,03 Fe20 3 TiO, P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+IT 

19,0 17,0 7,0 0,76 0,05 1,90 1,50 3,81 
19,9 21,1 7,5 0,83 0,04 1,60 1,31 4,41 
21,8 22,5 8,4 0,88 0,04 1,65 1,33 4,20 
21,7 23,1 8,6 0,90 0,04 1,60 1,29 4,21 
21,8 22,8 8,9 0,82 0,05 1,63 1,30 2,02 

Densidade 
g/cm3 

Apa-
Real rente 

1,22 2,56 
1,14 2,61 
1,08 2,64 
1,19 2,68 
1.12 2,61 

Poro-
sidade 

% 
(v o-

lume) 

52 
56 
59 
56 
57 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ HC03-

co3~ 

-mE/100g-

so.~ 
100.AI+++ 

S+ A;+++ 

75 
81 
76 
75 
10 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv. 
de 

umid 
% 

25 
24 
27 
27 
27 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

PERFIL N.0 08 

Areias- 97% de quartzo vftreo incolor, alguns grãos hialinos, aresta
dos e semi-a restados, em parte com aderência argila-ferruginosa; 1% 
de concreções argilosas; 2% de detritos; fragmentos de raiz e carvão; 
traços de: ilmenita e concreções ferruginosas 
Cascalho- Quartzo (maior que 90%) vftreo incolor, grãos a restados, 
bastante fraturados com intérpenetração de material argila
ferruginOso; concreções ferruginosas; concreções argilo-humosas: 
quartzo desarestado; detritos: fragmentos de raiz. 

Areias- 97% de quartzo vftreo incolor, alguns grãos hialinos, aresta
dos e semidesarestados, alguns com aderência argila-ferruginosa; 1% 
de concreções argilosas e ferruginosas; 1% de detritos: fragmentos de 
raiz e carvão; 1% de ilmenita (?);traços de: concreções argilo
humosas 
Cascalho -Idem à fração cascalho da amostra anterior, observando
se também concreções argilosas, granada intemperizada e fragmen
tos de carvão 

Areias- 97% de quartzo vftreo incolor e hialino, grãos a restados e se
mi-arestados, com aderência argila-ferruginosa esparsa; 3% de ilme
nita (?); traços i:le: concreções argilosas e ferruginosas, granada in
temperizada e detritos: fragmentos de raiz e carvão 
Cascalho- Predomfnio de quartzo (maior que 90%) vftreo incolor, 
grãos a restados, bastante fraturados, com interpenetração de ma
terial argila-ferruginoso; concreções ferruginosas, argilosas e 
argilo-humosas; granada intemperizada; quartzo desarestado; agre
gados argilosos com mica intemperizada (sericita); mineral idiomorfo, 
brilho semimetálico, fratura conchoidal, opaco, não indentificado; de
tritos; fragmentos de raiz e carvão 

Areias-97% de quartzo vftreo, incolor e hialino, grãos a restados e se
mi-desarestados, com aderência argila-ferruginosa esparsa; 2% de il
menita (?); 1% de concreções argilosas e ferruginosas traços de; mica 
intemperizada e granada intemperizada. 
Cascalho- Quartzo (maior que 90%) vftreo incolor, grãos a restados, 
bastante fraturados, com interpenetração de material argila
ferruginoso; concreções argilosas; quartzo desarestado; agregados 
argila-ferruginosos com mica intemperizada; quartzo idiomorfo; gra
nada intemperizada; feldspato multo alterado; ilmenita (?); detritos: 
fragmentos de raiz e carvão 

Areias- 99% de quartzo vftreo incolor e hialino, grãos arestados e se
mi-a restados, com aderência argila-ferruginosa esparsa; 1% de ilme
nita; traços de: granada intemperizada ou semi-intemperizada, con
creções argilosas e detritos: fragmentos de carvão. 
Cascalho- Predomfnio de quartzo (maior que 90%), grãos a restados, 
fraturados com Interpenetração de material argila-ferruginoso; con
creções argilosas; granada intemperizada, ilmenita (?)e detritos: frag
mentos de raiz. 

Data - 09/05/69 

Fonte- Brasil. MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a (Perfil n.0 6) p. 66-8 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVa2 (inclusão). 

Localização- 7,5 km de Ângelo Frechiani em direção a Mata Quatro Munlcfpio de 
Colatina no Estado do Espfrito Santo. 

Situação e declividade- Trincheira aberta em pastagem de grama pernambuco no 
terço médio de elevação com 22% de declive. 

~ltitude-120 m. 

Drenagem- Acentuadamente drenado. 

Erosão- Laminar ligeira e sulcos repetidos ocasionalmente 

Litologia e formação geológica- Cordierita. Sillimanita Granada Gnaisse. Pré
Cambriano Indiviso. 

Uso agrfcola- Pastagem de grama pernambuco 
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Relevo regional- Ondulado com vales de fundo chato tendendo a váles em manje
doura As vertentes são convexas com topos ligeiramente arredondados 

Vegetação- Floresta subcaducifólia 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

0-25 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3,5/2, úmido). bruno
acinzentado-escuro (10YR 4/2, seco); argila; fraca a moderada muito 
pequena a grande granular; muitos poros pequenos; ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

25-46 em; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido), bruno (10YR 5/3, seco); ar
gila; muito pequena granular com aspecto de maciça porosa muito 
pouco coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

46-90 em; bruno forte (8,5YR 5/6, úmido). bruno-amarelado (9YR 5/6, 
seco); argila; muito pequena granular com a~pecto de maciça porosa 
muito pouca coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 
pegajos?lansição plana e gradual. _ 

90-~1 em; bruno forte (7,5YR 5/6;umido), bruno forte (7,5YR 5/7, 
seco ; argil ; muito pequen>Lgri!11ular com aspecto de maciça porosa 
mlto pouc coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 
pe ajoso; transição plana e grádual 

11 -172 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/7, seco); argila; pequena granular com aspecto de maciça 
porosa muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

172 em+; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido). amarelo-avermelhado (7 ,5YR 
6/7, seco); argila; pequena granular com aspecto de maciça porosa 
muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 
pegajoso 

Raizes: abundantes no A1; comuns no A3; poucas no B1 e B21; raras no B22 e B23. 
São fasciculares e secundárias 

Obs : muita atividade biológica no horizonte A 1, diminuindo gradativamente até o 
B1; 
base da trincheira 2,05 m. 

Análises ffsicas e quimicas lab : SNlCS (4922/4927) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Pro f Calhau lho fina grossa fina 
0,05-

Argila 
Simb >20 0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 rr'lm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A1 0-25 o X 100 26 17 8 49 
A3 -46 o X 100 23 18 7 52 
B1 -90 o 1 99 21 18 7 54 
B21 -118 o 1 99 20 18 7 55 
B22 -172 o 1 99 20 17 7 56 
B23 -'72+ o 1 99 22 17 7 54 

Argila 
Grau de 

(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa 

flocu- %Silte 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I I 
em 

I ação %Argila água K+ Na+ 
% % 

33 33 0,16 4,3 3,8 0.4 0,06 0,04 
36 30 0,13 4,3 3,8 0,2 0,03 0,03 
o 100 0,13 4,0 3,8 0,2 O,Q3 0,03 
o 100 0,13 4.4 3,9 0,2 0,03 0,03 
o 100 0,13 4,5 4,0 0,2 0,02 0,03 
o 100 0,13 4,6 4,0 0,2 0,02 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat. de (orgã- N f. 

Valor S I AI+++ I W I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,5 2,5 6,1 9,1 5 1,45 0,12 12 
0,3 2,2 3,6 6,1 5 1,05 0,08 13 
0,3 1,7 2,6 4,6 6 0,70 0,05 14 
0,3 1,3 2,1 3,7 8 0,54 0,04 13 
0,2 1.4 1,7 3,3 6 0,60 0,04 15 
0,2 1,1 1,6 2.9 7 0,35 0,03 12 

Sat. 
Ataque por H2S04(d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

(Ki) (Kr) 
Fe203 % cáveloo 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 valorT) 
100Na+rr 

25,6 17,1 6,0 1,07 0,03 2,15 1,76 4.42 
21,0 17,9 6,1 1,03 0,03 2,00 1,64 4,61 
21,5 18,8 6,3 1,10 0,03 2,05 1,67 4.49 
22,4 19,2 6,5 1,23 0,03 1,98 1,63 4,59 
22,5 19,3 6,5 1,21 0,03 1,98 1,63 4,61 
22.4 19,0 6,4 1,26 0,03 2,02 1,65 4.65 
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Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- so4= assim i- de 

Apa-
Real (vo- S+ AI+++ lável umid 

rente lume) co3= ppm % 
-mE/100g-

1,29 2,60 50 83 20 
1,08 2,70 60 88 24 
1,11 2,66 58 85 <1 24 
1,08 2,66 59 81 <1 27 
1,32 2,66 50 87 <1 26 
1,23 2,67 54 85 <1 25 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

Areias- 99% de quartzo; 1% de ilmenita; traços de: detritos: frag
mentos de raiz e carvão 
Cascalho- Predominio de quartzo vítreo incolor semidesarestados, 
sendo alguns desarestados e outros com arestas proeminentes. 
Aderência argila-ferruginosa esparsa; concreções tãrruginosas com 
inclusões de quartzo; ilmenita (7) incrustada no quartzo; detritos: frag
mentos de raiz e carvão 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor semi-arestados em 
geral e alguns desarestados. Aderência argila-ferruginosa esparsa; 
concreções argila-ferruginosas com inclusões de mica intemperizada; 
concreções ferruginosas com inclusões de quartzo; ilmenita (7) incrus
tada no quartzo; detritos: fragmentos de raiz e carvão 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho -Idem à fração cascalho da amostra anterior, observando
se contudo a ausência de fragmentos de carvão. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias -Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho -Idem à fração cascalho da amostra anterior, observando
se contudo a presença de fragmentos de carvão. 

PERFIL N.0 09 

Data - 06/02n1. 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n.0 83-ES) p 144-7 

Classificação- latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura argilosa 
com cascalho fase floresta subperenifólia relevo ondulado. 

Unidade de mapeamento- lVa17 (variação da classe) 

localização- Municipio de Ecoporanga, a 6,5 km da estrada Ecoporanga-Santa 
Terezinha, passando pelo córrego Pereira Baia, retirado 100 m, numa estrada à 
esquerda 

Situação e declividade- Trincheira no topo de uma elevação com 9% de declive. 

Altitude- Em torno de 200 m. 

litologia e formação geológica- Gnaisse. Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Depósito argila-arenosos 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado, com elevações de topos arredondados, vertentes 
convexas e vales em "V" aberto 

Erosão- laminar ligeira. 

Drenagem__:. Acentuadamente drenado. 

Vegetação local- Capim-colonião. 

Vegetação .regional - Floresta subperenifólia 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e de sempre-verde. 

A1 

A3 

0-10 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); argila arenosa; 
fraca muito pequena granular; solto, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e clara. 

10-52 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); argila; 
moderada pequena e grande granular; muito friável, plástico e pega
joso; transição plana e clara 



B1 

B2 

83 

c 

52-105 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); argila com cascalho; 
fraca pequena e média blocos subangulares; friável, plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

105-160 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); argila com casca
lho; fraca pequena e média blocos subangulares; friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa. 

160-255 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); argila com casca
lho; maciça porosa que se desfaz em terra fina; muito friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual. 

255 em+; argila com cascalho; muito friável, plástico e pegajoso. 

Rafzes: abundantes no A1, muitas no A3, comuns no B1 e poucas no B2 e B3; a 
maioria das rafzes são fasciculares com diâmetro de 1 a 3 mm e algumas 
pivotantes com diâmetro de 5 a 10 mm 

Obs : o horizonte C foi coletado com auxflio do trado; 
não foi tirada a consistência a seco porque o solo estava úmido 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (6982/87) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Prol 

Calhau lho fina grossa fina 0,05- Argila 
Símb. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-

0,002 
<0,002 

em mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 3 97 35 10 10 45 
A3 -52 o 5 95 30 8 9 53 
B1 -105 o 10 90 25 7 9 59 
B2 -160 o 10 90 26 8 7 59 
B3 -255 o 9 91 25 8 8 59 
c -255+ o 10 90 25 9 10 56 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em I ação %Argila água 
% 

% 

26 42 0,22 4,9 3,9 1,9 0,9 0,55 0,04 
12 77 0,17 4,6 4,0 0.4 0,11 O ,o? 
o 100 0,15 4,8 4,1 0.4 0,07 0,05 
o 100 0,15 5,2 4,2 0,4 0,04 0,04 
o 100 0,14 5,3 4,3 0.4 O ,o? 0,05 
o 100 0,18 5,5 4,3 0.4 0,06 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sal de (orgâ- N -º-Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 

(soma) (soma) % % 

3.4 1,7 11,8 16,9 20 2,99 0,26 12 
0,6 2,5 8,3 11.4 5 1,51 0,12 13 
0,5 1,7 4.4 6,6 8 0,75 O ,o? 11 
0,5 1,2 3,3 5,0 10 0,58 0,05 12 
0,5 0,8 2,1 3.4 15 0,34 0,04 9 
0,5 0,5 1,7 2,7 19 0,17 0,03 6 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.47)% SiO, Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R,03 -- CaC03 Na+ tro-

Fe,o3 % cável no 
Si o, AI203 Fe203 TiO, P,05 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

19,7 17,3 3,1 0,52 0,06 1,94 1,74 8,79 
20,3 19.4 3,3 0,53 0,05 1,78 1,60 9,23 
24,5 23,6 4,3 0,63 0,05 1,76 1,58 8,60 
23.4 23,0 4,1 0,63 0,05 1,73 1,55 8,81 
24,0 23,5 4,1 0,61 0,05 1,74 1,56 9,00 
25,1 22.4 4,3 0,59 0,05 1.40 1,70 8,16 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

sidade 100.AI+++ 
p Equiv 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ % HC03- so4= assim i- de 
Apa- S+ AI+++ lávef umid 
rente Real (vo-

lume) co3= 
-mE/100g-

33 
81 
77 
71 
62 
50 

ppm 

3 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 

% 

23 
26 
29 
27 
29 
29 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B2 

B3 

c 

Areias -99% de quartzo hialino, grãos corro[ dos com aderência ferru
ginosa; 1% de detritos; traços de: feldspato, ilmenita, concreções 
ferruginosas, mica e carvão 
Cascalho - Predomfnio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos 
com aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa, um ou 
outro com aderência de mica; feldspato, concreções ferruginosas e 
ferromaRganosas 

Areias - 99% de quartzo hialtrm, grãos corrofdos, com aderência 
ferruginosa, um ou outro grão com aderência manganosa; 1% de 
ilmenita; traços de: feldspato, mica biotita, concreções ferromanga
nosas, detritos e carvão. 
Cascalho - Predomfnio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos 
com aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa; felps
pato; concreções ferruginosas e ferroargilosas; detritos 

Areias - 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência 
ferruginosa; 2% de ilmenita; traços de: feldspato, mica, concreções 
ferruginosas, concreções magnetfticas e detritos 
Cascalho - Predomfnio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos 
corrofdos, com aderência ferruginosa, poucos grãos com aderência 
manganosa; feldspato; concreções ferruginosas; detritos 

Areias- 97% de quartzo hialino, grãos corrofdos com aderência ferru
ginosa; 3% de ilmenita; traços de: turmalina, feldspaió, mica, concre
ções ferruginosas e detritos. 
Cascalho- 100% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência de mica, poucos com aderência de 
feldspato; feldspato; detritos 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos corrofdos, com aderência 
ferruginosa; 1% de ilmenita e ilmenita magnética; traços de: felds
pato, concreções ferroargilosas, mica e detritos 
Cascalho- Predomfnio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos 
corrofdos, com aderência ferruginosa e ferroargilosa; detritos. 

Areias- 76% de quartzo hialino, grãos corrofdos com aderência ferru
ginosa; 1% de feldspato; 20% de mica biotita na maioria e pouca mica 
muscovita; 3% de concreções ferruginosas e ferroargilosas; traços de: 
ilmenita e poucos grãos de ilmenita magnética, concreções magnetfti
cas e detritos. · 
Cascalho- Predomfnio de concreçqes ferruginosas, com inclusões de 
quartzo e mica; quartzo hialino com aderência ferruginosa; feldspato; 
fragmentos de rocha intemperizada com mica biotita e quartzo. 
Calhaus - Fragmentos de rocha muito intemperizada, contendo 
quartzo, feldspato e mica; concreções ferruginosas com inclusões de 
mica 

PERFIL N ° 06 

Data - 12/05/69. 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a (Perfil n ° 4) p. 60-2 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo á li co A moderado textura muito argilo
sa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVa2 

Localização - 600 m da rodovia Colatina-São Domingos indo para Novo Brasil 
Municfpio de Colatina no Estado do Espfrito Santo. 

Situação e declividade- Terço médio de elevação com 32% de declive 

Altitude-210m 

Drenagem -Acentuadamente drenado. 

Erosão- Laminar ligeira 

Litologia e formação geológica - Cordierita. Sillimanita. Granada. Gnaisse. Pré
Cambriano Indiviso. 

Material originário- Cordierita. Sillinianita Granada Gnaisse 

Uso agrfcola- Mata. Na região: pastagem, café, milho e banana. Nas várzeas, arroz. 

Relevo regional - Forte ondulado com vales de fundo chato As vertentes são 
convexas com topos arredondados 

Vegetação- Floresta subperenifólia 

A1 

A3 

B1 

0-12 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido), bruno (10YR 
4/3, seco); argila; moderada muito pequena a média granular e grãos 
simples; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e clara. 

12-32 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno-amarelado (9YR 5/5, 
seco); argila; fraca a moderada pequena a grande granular; ligeira
mente duro, muito friável, plastico e pegajoso; transição plana e clara. 

32-51 em; bruno forte (7,5YR 4,5/5, úmido), bruno forte (7,5YR 5/6, 
seco); muito argilosa; muito pequena granular com aspecto de maciça 
muito porosa muito pouco coesa in situ; macio, muito friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual. 

PEDOLOGIA/251 



821 

822 

823 

51-94cm; bruno forte (7,5YR 5/6, úmldo),bruno forte (7,5YR 5/8,seco); 
multo argilosa; multo pequena granular com aspecto de maciça multo 
porosa muito pouco coesa in situ; macio, muito friével, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa. 

94-160 em; bruno forte (7,5YR 5/7, úmido), bruno forte (7,5YR 5/8, 
seco); muito argilosa; muito pequena granular com aspecto de maciça 
muito porosa muito pouco coesa in situ; macio, muito friével, plástico 
e pegajoso; transição plana e difusa. 

160 em•; bruno forte (7,5YR 5n, úmido), bruno forte (7,5YR 5,5/8, 
seco); muito argilosa; muito pequena granular com aspecto de maciça 
muito porosa muito pouco coesa in situ; macio, muito friável, plástico 
e pegajoso. 

Raízes: abundantes no A1i comuns no A3 e 81; poucas nos demais horizontes. 

Obs : intensa atividade biológica no A1, A3 e 81; 
ocorrência de concreções ferruginosas a partir do horizonte 821; 
base da trincheira, 2 m. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (4941/4946) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Prol. 

Calhau lho fina grossa fina 
0,05· 

Argila 
Símb. 

em 
>20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 

<0,002 
mm 0,05 mm 

mm mm mm mm 
mm 

A1 0-12 o 2 98 33 8 10 49 
A3 -32 o 4 96 26 8 6 60 
81 -51 o 4 96 21 8 7 64 
821 -94 o 10 90 24 8 4 64 
822 -160 o 5 95 23 9 4 64 
823 -160+ o 7 93 24 8 5 63 

Argila 
Grau de 

(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ -~ Na+ 
em 

lação %Argila água 
% 

% 

16 67 0,20 4,0 3,5 0,6 0,11 0,06 
38 58 0,10 4,2 3,9 0,3 0,05 0,04 
o 100 0,11 4,8 4,0 0,2 0,03 0,04 
o 100 0,06 4,9 4,3 0.4 0,03 O.Q4 
o 100 0,06 4,7 4,6 0,7 0,02 0,05 
o 100 0,08 4,7 4,9 0,8 0,07 0,09 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sat de (orgâ- N .f. 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,8 2,8 1,0 4,0 17 2.42 0,20 12 
0.4 1,8 4,5 6,7 6 1,26 0,11 11 
0,3 1,5 2,5 4,3 7 0,90 0,08 11 
0,5 0,5 1,9 2,9 17 0.45 0,04 11 
0,8 0,2 1,7 2,7 30 0,28 0,03 9 
1,0 o 1.4 2.4 42 0,22 0,02 11 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv. de (%de 
Ab03 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe203 % cável no 
Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na•rr 

18,8 16.8 7,7 0,84 0,04 1,90 1.47 3,44 
22,0 20,1 9,1 0,85 0,04 1,86 1,44 3,46 
23,8 21,8 9,7 0,94 0,04 1,85 1,44 3,51 
24.4 22,7 9,7 0,90 0,04 1,83 1.43 3,66 
24,2 22,6 9,7 0,95 0,04 1,82 1.42 3,64 
25,2 22.4 9,9 0,95 0,02 1,91 1.49 3,55 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv. 
oJo HC03- so.~ assim i- de 

Apa- Ivo- S+ AI+++ lável umid. 
rente Real 

lume) co3~ ppm % 
-mE/100g-

1,00 2,54 61 78 2 23 
1,28 2,59 51 82 2 25 
1,15 2,67 57 83 <1 27 
1,19 2,70 56 50 <1 27 
1,18 2,70 56 20 <1 26 
1,18 2,69 56 o <1 27 

252/PEDOLQGIA 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

821 

822 

823 

Areias-99% de quartzo; 1% de detritos; fragmentos de raiz e concre
ções argilo-humosas; traços de: concreções ferruginosas, sillimanita, 
turmalina e ilmenita. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo vltreo incolor e alguns hialinos, 
semidesarestados em geral e outros arestados, com incrustações es
parsas de turmalina; concreções ferruginosas com inclusões de 
quartzo e biotita(?) intemperizada; concreções argilo-humosas; silli· 
manita. 

Areias - 98% de quartzo; 2% de ilmenita e turmalina; traços de: 
sillimanita, concreções ferruginosas e detritos; fragmentos de raiz. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo vltreo incolor e alguns hialinos, 
~om incrustações esparsas de turmalina, semidesarestados em geral 
ocorrendo alguns arestados; concreções ferruginosas com inclusões 
de quartzo e biotita(?) intemperlzada; silllmanlta; turmalina; detritos; 
fragmentos de raiz 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias - 96% de quartzo; 4% de ilmenita e turmalina; traços de: 
silllmlnita; concreções ferruginosas e concreções argilosas. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo vltreo incolor (alguns idlomórfi· 
cos), semldesarestados, em géral com incrustações de turmalina; con
creções ferruginosas com Inclusões de quartzo e biotita(?) intemperi
zada; sillimanita; turmalina. 

Areias - Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Predomlnio de quartzo vltreo incolor, semidesarestados 
em geral, com incrustações de turmalina; concreções ferruginosas 
com inclusões de quartzo e biotita(?) intemperizada; granada; sillima
nita; turmalina. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

PERFIL N.0 11 

Data - 30/04/68 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM8RAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 33-ES) p 106-11 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo á li co A moderado textura argilosa fase 
floresta subperenlfólia relevo ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVa17 

Localização- Municlpio de Ecoporanga, a 1 km de Santa Terezinha na estrada para 
Poranga, lado esquerdo, afastado 200 m, sob mata. 

Situação e declividade- Trincheira no topo de uma elevação com 30% de declive 

Altitude- 360 m. 

Litologia e formação geológica- Gnaisse. Pré-Cambrlano Indiviso. 

Material originário- Depósito argilo-arenoso. 

Relevo local - Ondulado, topo arredondado, vertente convexa e vale em "V" 

Relevo regional- Ondulado, conjunto de colinas e outeiros, topos arredondados, 
vertentes convexas, vales em "V" aberto e em "V" 

Erosão- Laminar ligeira e moderada 

Drenagem -Acentuadamente drenado. 

Vegetação local- Capim-colonião e alguns remanescentes da floresta de segundo 
crescimento. 

Vegetação regional- Floresta subperanifólia com as seguintes espécies: peroba, 
imbaúba, brejaúba, leguminosas, jacarandé, ipê, angico, vinhético, palmito
amargoso e patioba 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e cultura de café. 

A1 

A3 

81 

0-5 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); bruno-acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2, úmido amassado), bruno-escuro (10YR 4/3, seco) e 
bruno-acinzentado (10YR 5/2, seco triturado); argila arenosa; fraca 
média granular; muitos poros pequenos e médios; ligeiramente duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

5-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(10YR 4/4, seco) e amarelo-brunado (10YR 6/5, seco triturado); argila 
arenosa; fraca média granular e fraca pequena média blocos suban
gulares com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros pequenos e 
poucos poros médios; ligeiramente duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual 

20-50 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila; fraca média granular 
e fraca pequena granular com aspecto maciço poroso in situ; muitos 
poros pequenos e muito pequenos e poucos poros médios; ligeira
mente duro, friável, muito plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa. 



821 

822 

50-100 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila; fraca pequena gra
nular e fraca média granular com aspecto maciço poroso in situ; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos poros médios; 
ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 

100-200 em•; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila; fraca pequena 
granular com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros muito 
pequenos e médios; muito friável, plástico e pegajoso 

Raizes: AI, A3 e 81, muitas fasciculares horizontais e poucas pivotantes com 10-70 
mm de diâmetro 

Obs.: os horizontes AI e A3 possuem grumos de diffcil homogeneização; a água 
forma goticulas na superffcie do torrão e não penetra; 
nos horizontes A3 e 81 é comum encontrarem-se manchas ou inclusões do 
material superficial o qual preenche os buracos deixados pelas raizes (com 
diâmetro de lO em). 

Análises ffsicas e qufmicas Lab.: SNLCS (4011/4015) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 

Simb 

AI 
A3 
81 
821 
822 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

24 
37 
42 
o 
o 

amostra total% 

Prol 
em 

0-5 
-20 
-50 
-100 
-2oo• 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
4 
4 
9 
6 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
96 
96 
91 
94 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

38 
37 
29 
29 
29 

(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

8 
9 
8 
7 
6 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
6 
7 
6 
5 

Argila 
<0,002 

mm 

44 
48 
56 
58 
60 

Complexo sortivo mE/100g 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I lação %Argila Na+ 
% 

45 0,23 4,7 4,0 3,3 1,7 0,84 0,06 
23 0,13 4,0 3,7 0,5 0,09 0,04 
25 0,13 4,3 3,9 0,2 0;06 0,04 

100 0,10 4,3 4,0 0,1 0,10 0,06 
100 0,08 4,6 4,2 0,1 0,04 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgã- N f. wl Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 

(soma) (soma) % % 

5,9 0,7 10,6 17,2 34 4,11 0,33 12 
0,6 2,5 7,1 10,2 6 2,Q4 0,17 12 
0,3 1,7 4,5 6,5 5 1,16 0,10 12 
0,3 1,5 2,8 4,6 6 0,06 0,05 12 
0,2 1,1 2,0 3,3 6 0,36 0,04 9 

Sat 
Ataque por H2S04(d ~ 1 ,47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe203 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

16,7 17,0 4,2 0,73 0,07 1,67 1,44 6,38 X 
18,6 19,1 4,8 0,81 0,06 1,66 1,43 6,24 X 
19,5 21,4 5,2 0,89 0,06 1,55 1,34 6,45 1 
20,9 21,9 5,3 0,84 0,06 1,62 1,40 6,48 1 
20,8 23,6 5,2 0,90 0,06 1,50 1,31 7,12 1 

Densidade Sais solúveis (extrato I :5) 
g/cm3 Poro-

sidade p Equiv 
ca++ I Mg++ IK+ ka+ ~ % Hco3- so4~ assim i- de 

S+ AI+++ lável umid Apa- (vo-
rente 

Real 
lume) 

-mE/IOOg-
co3~ 

li 
81 
85 
83 
85 

ppm 

7 
3 
1 
I 
1 

% 

24 
24 
24 
27 
26 

Análise mineralógica: 

AI Areias- 98% de quartzo vítreo incolor, alguns grãos ferruginosos, se
mi-arestados, em geral; 2% de detritos: fragmentos de raiz, carvão e 
sementes; traços de: ilmenita, sillimanita, concreções argilo-humosas 
e granada cor de rosa 

A3 

81 

821 

822 

Cascalho- Predomínio de quartzo, grãos bastante fraturados de as
pecto vitreo incolor ou ferruginoso (penetração de material ferrugi
noso nas fraturas). semi-arestados observando-se alguRs rolados; 
granada intemperizada; concreções argilo-humosas; ilmenita incrus
tada em quartzo 

Areias- 99% de quartzo vitreo incolor, alguns grãos ferruginosos, se
mi-arestados; 1% de ilmenita; traços de: sillimanita, granada, concre
ções argilo-ferruginosas, concreções argilo-humosas e detritos: frag
mentos de raiz, carvão e sementes 
Cascalho -Idem à fração cascalho da amostra anterior Não se obser
vam detritos orgânicos 

Areias- 97% de quartzo vítreo incolor, alguns grãos ferruginosos, se
mi-arestados; 3% de ilmenita; traços de: sillimanita, granada, concre
ções argilosas, concreções ferruginosas e detritos: fragmentos de raiz 
e carvão. 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem) semelhante ao da fração 
cascalho das amostras anteriores; concreções ferruginosas com inclu
sões de quartzo; coricreções argilosas endurecidas; ilmenita incrus
tada em quartzo. 

Areias- 98% de quartzo vftreo incolor, alguns grãos ferruginosos, se
mi-arestados; 2% de ilmenita; traços de: sillimanita, granada, concre
ções ferruginosas e concreções argilosas. 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem) semelhante aos dos casca
lhos anteriores; granada intemperizada; agregados argilosos com in
clusões de mica intemperizada; concreções ferruginosas goetiticas e 
hematíticas com inclusões de quartzo. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem) semelhante aos dos casca
lhos das amostras anteriores; granada intemperizada. 

PERFIL N ° 10 

Data - 28/09/66 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM8RAPA -Serviço Nacio
nal de Levantamento e Con_servação de Solos, 1978) (Perfil n ° 13-ES) p. 116-9 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa fase 
floresta subperenifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa2 

Localização- Município de São Domingos, a 16 km de São Gabriel na estrada para 
São Domingos, afastado 500 m, lado esquerdo numa estrada secundária de fazenda 

Situação e declividade- Corte de estrada, lado direito, no terço superior de uma ele
vação com altitude relativa de 100m e 45% de declive 

I 

Altitude- 150 m 

Litologia e formação geológica- 8iotita-granada gnaisse Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Gnaisse de caráter ácido. 

Relevo local- Forte ondulado, constituído por morro de topo arredondado, vertente 
convexa formando meia laranja 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado, topos arredondados e aplainados, 
vertentes convexas no terço superior e côncavas no inferior, vales em manjedoura e 
em "V" 

Erosão- Laminar ligeira a moderada e em sulcos superficiais repetidos ocasional
mente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Gramíneas, principalmente capim-gordura, capim-bandeira e pal
meira pindoba 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia. 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e gordura, tendo sido antes cultivado com 
café 

Ap 

A3 

81 

821 

0-10 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); argila 
arenosa; moderada média granular; poros comuns pequenos e mé
dios; friável a firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e gradual 

10-30 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); argila; fraca 
pequena e média granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in 
situ; muitos poros pequenos e médios; ligeiramente duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

30-80 em; bruno-amarelado (IOYR 5/8, úmido); muito argilosa; fraca 
pequena granular com aspecto maciço poroso muito pouco coeso in 
situ; muitos poros muito pequenos e poucos poros médios; macio, 
muito fríável, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

80-185 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argilosa; fraca muito 
pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; 
muitos poros pequenos e poucos poros médios; macio, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 
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822 

823 

185-295 em; bruno forte (7,5YR 518, úmido); muito argilosa; fraca pe
quena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; mui~ 
tos poros muito pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

295-310 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, umido); muito argilosa; 
fraca pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in 
sítu; muitos poros muito pequenos; ligeiramente duro, friável,ligeira
mente plástico e pegajoso 

Raízes: muitas fasciculares horizontais noAp, A3 e 81; comuns fasciculares horizon
tais e verticais no 821, 822 e 823 

Obs : observam-se no horizonte A3 partes mais escuras formando torrões pequenos, 
naturalmente provenientes do horizonte superior; 
do horizonte 81 até o 822, observa-se a formação ou tendência para blocos su
bangulares muito fracos; 
os cortes de estradas apresentam-se verticais, às vezes formando colunas típi
cas do 8 latossólico; 
observa-se grande quantidade de térmitas lmurundus) em toda a região, for
mando mesmo, em alguns locais, um microrrelevo 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (2520125) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Prol 

Calhau lho fina grossa fina 0,05-
Argila 

Símb 
em 

>20 20-2 <2 2-0,20 0,20- !!,002 
<0,002 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

mm 

Ap 0-10 o 2 98 38 11 10 41 
A3 -30 o 1 99 30 9 4 57 
81 -80 o 2 98 22 9 4 '65 
821 -185 o 2 98 25 8 5 62 
822 -295 o 2 98 25 9 3 63 
823 -310+ o 2 98 22 9 4 64 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa flocu- %Siíte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em 

água I ação %Argila 

% % 

29 29 0,24 4,8 4,1 1.4 1,6 0,68 0,05 
38 33 0,07 4,3 3,8 0,6 0,09 0,04 
o 100 0,06 4,5 3,9 0,5 0,04 0,06 
o 100 0,08 4,9 4,0 0,7 0,03 0,03 
o 100 0,05 4,6 4,1 0.4 0,02 0,02 
o 100 0,07 4,9 4,2 0,3 0,03 0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat. dé (orgâ- N f_ 

Valor S I AI+++ I W I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

3,7 0,5 5,6 9,8 38 2,09 0,16 13 
0,7 1,8 3,6 6,1 11 1,10 0,09 12 
0,6 1,6 1,7 3,9 15 0,49 0,04 12 
0,8 1,1 1,2 3,1 26 0,34 0,03 11 
0,4 1,0 1,0 2.4 17 0,18 0,02 9 
0,4 0,9 1,1 2,4 17 0,17 0,02 9 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d = 1,47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI20a Equiv de (%de 
AI20a R20a -- CaCOa Na+ tro-

Fe203 % cável no 
Si02 AI203 Fe20a Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+JT 

16,0 13,7 5,0 0,75 0,06 1,99 1,62 4,30 1 
22,5 20,0 6,6 0,87 0,05 1,91 1,58 4,75 1 
25,4 22,9 7,3 0,93 0,05 1,88 1,57 4,92 2 
25,5 23,2 7,6 0,96 0,05 1,87 1,55 4,79 1 
24.4 22,5 7,3 0,96 0,05 1,85 1,53 4,83 1 
2,9 23,5 7,5 1,02 0,05 1,88 1,56 4,91 2 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++,Mg++l K+INa+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 

% HC03- so4= assim i- de 
Apa- Ivo- S+ AI+++ lável umid 
rente Real 

lume) COa" ppm % 
-mE/100g-

12 8 20 
72 2 22 
73 1 25 
58 1 24 
71 1 25 
69 1 26 
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Análise mineralógica: 

Ap 

A3 

81 

821 

822 

823 

Areias- 980ft, de quartzo sacaroidal, hialino e vítreo incolor, grãos 
arestados em geral; 2% de detritos: fragmentos de raiz, carvão e se· 
mentes; traços de: concreções ferruginosas, ilmenita e leucoxênio 
Cascalho- Quartzo (maior que 80%) sacaroidal e vítreo incolor, ares
tados, alguns com aderência argila-ferruginosa; concreções argilosas 
e argila-ferruginosas amareladas com inclusões de quartzo; granada 
intemperizada, algumas com núcleo não alterado; detritos: fragmen
tos de carvão 

Areias- 100% de quartzo hialino, sacaroidal e vítreo incolor, grãos 
arestados em geral; traços de: ilmenita, leucoxênio, concreções ferru
ginosas e detritos: fragmentos de raiz, carvão e sementeS 
Cascalho- Quartzo (maior que 80%) sacaroidal e vítreo incolor, grãos 
a restados e semi-aresta dos, alguns com aderência argila-ferruginosa; 
concreções argila-ferruginosas amareladas com inclusões de quartzo; 
granaaa iQtemperizada, algumas com núcleo não alterado; detritos: 
fragmento,s de raiz 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Quartzo (maior que 80%) sacaroidal e vítreo incolor, grãos 
arestados em geral, alguns com aderência argila-ferruginosa; concre
ções argilosas e argila-ferruginosas amareladas com inclusões de 
quartzo; granada intemperizada, algumas com nucleo não alterado; 
detritos: fragmentos de raiz 

Areias- 100% de quartzo hialino, sacaroidal e vítreo incolor, grãos 
arestados em geral; traços de: concreções ferruginosas, concreções 
argilosas, ilmenita, leucoxênio e detritos: fragmentos de raiz 
Cascalho- Quartzo (maior que 88%) sacaroidal e vítreo incolor, grãos 
aresta dos em geral/ alguns com aderência argila-ferruginosa; concre
ções argila-ferruginosas amareladas, com inclusões de quartzo; gra
nada intemperizada, algumas com núcleo não alterado 

Areias -100% de quartzo sacaroidal e vítreo incolor/ grãos arestados 
em geral, traços de: concreções ferruginosas, ilmenita, leucoxênio e 
biotita 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Obs : na fração cascalho, observa-se ilmenita incrustada em alguns grãos de 
quartzo 

PERFIL N.0 12 

Data- 06110181 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa re
levo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVad2 

localização- Estrada Rio Pretinho- Frei Gonzaga, a 7 km de Rio Pretinho Municí
pio de Teófilo Otoni-MG. lat. 17°20'S e long. 41°18'WGr Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com 35% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granitóides "Suíte" Granitóide Medina 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granitóides 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso. 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrõfila Densa 

Uso atual- Pastagem 

A1 

A3 

81 

82 

0-20 em; cinzento-avermelhado-escuro (5YR 412); argila com casca
lho; fraca pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e gradual 

20-30 em; bruno-avermelhado (5YR 414); argila; fraca pequena gra
nular; macio, friávelligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual 

30-80 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); muito argiloso; fraca pe
quena blocos subangulares; ligeiramente duro; friável, muito plástico 
e muito pegajoso; transição plana e gradual 

80-120 em+; vermelho-amarelado (5YR 518); muito argiloso com cas
calho; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável. 
muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: abundantes e finas no A1, comuns e finas nos demais horizontes 



Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

amostra total % 

Casca- Terra 
Prol 

Calhau lho fina 
Símb 

A1 
A3 
81 
82 

em 

0-20 
-30 
-80 
-120 

>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

20-2 
mm 

8 
5 
5 
8 

<2 
mm 

92 
95 
95 
92 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

28 
27 
25 
18 

Lab: SNLCS (82.0100/0103) 

Comp. granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

8 
10 
6 
6 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

8 
5 
8 
8 

Argila 
<0,002 

mm 

56 
58 
61 
68 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00 g 
dispersa 

em 
água 

% 

47 
53 
o 
o 

fio cu-
I ação 

% 

16 
9 

100 
100 

%Silte 

%Argila 

0,14 
0,09 
0,13 
0,12 

Água I KCI1N 

4,8 
4,6 
4,6 
4,3 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

ca++ I Mg++ 

0,6 
0,2 
0,2 
0,1 

Complexo sortivo mE/100 g Valor V c 

Valor-s I AI+++ I 
(soma) 

H+ I 
1,3 
0,6 
0,4 
0,1 

Si02 

1,9 
2.4 
2,0 
1,6 

6,6 
5,9 
3,1 
2,0 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8"/o) % 

AI203 Fe203 Ti02 

ValorT 
(soma) 

9,8 
8,9 
5,5 
3,7 

P20s 

(sat de 
bases) 

Si02 

AI203 
(Ki) 

% 

13 
7 
7 
3 

Si02 

R203 
(Kr) 

(orgâ-
nico) 
% 

1,38 
1,11 
0,52 
0,32 

AI203 

Fe203 

l K+ 

0,66 
0,41 
0,19 
0,02 

N 
% 

l 

0,13 
0,12 
0,09 
0,06 

Equiv de 
CaC03 

% 

Na+ 

0,02 
0,02 
0,01 
0,01 

c -
N 

11 
9 
6 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+rr 

21,6 20,9 
21,7 19,2 
25,8 24,6 
26,3 24,9 

Pasta satura da 

CEdo 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

a 25°C 

PERFIL N ° 13 

3,6 
3,8 
4,2 
4,3 

0,49 
0,50 
0,56 
0,60 

1,76 
1,98 
1,78 
1,80 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca<+ I Mg++ I K+ I Na+ 
HC03-

4--mE/lOOg ---
C03 

Data - 16/12/69. 

1,58 
1,76 
1,61 
1,62 

so4= 

9,11 
7,91 
9,17 
9,07 

100.AI+++ 

S +AI+++ 

59 
80 
83 
94 

p 
assimiw 

lável 
ppm 

<1 
<1 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid. 
% 

24,6 
25,9 
26,9 
28,2 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n.0 45-ES) p. 136-9 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo á li co A moderado textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVa14 

Localização- Município de Colatina, a 10 km de Colatina (Colégio dos Maristas) na 
estrada para ltapina, lado esquerdo, afastado 300m 

Situação e declividade- Trincheira no topo de uma elevação com 47% de declive 

Altitude - 150 m 

Litologia e formação geológica- Gnaisse Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Gnaisse de caráter ácido com adução de materiais pseudo
autóctones 

Relevo regional- Forte ondulado, com elevação de topos arredondados, vertentes 
côncavas e convexas de centenas de metros e vales em 0 V" aberto 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Floresta recentemente devastada. 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia com as seguintes espécies: ipê, legu
minosas, peroba, jacarandá, sapucaia, pitomba, angico e farinha-seca 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 

A3 

821 

822 

0-9 em; bruno (10YR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca peque
na e média granular; poucos poros pequenos e muito pequenos; solto, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

9-28cm; bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); argila arenosa; fraca pe
quena blocos subangulares; poro,s comuns pequenos; firme, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual. 

28-80 em; bruno forte (7,5YR 5/8, umido); argila; estruturada com as
pecto maciço poroso pou'co coeso in situ, que se delineia em blocos 
subangulares; poros comuns pequenos; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

80-153 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila; estrutura com as
pecto maciço poroso muito pouco coeso in situ, que se desfaz em agrew 
gados muito pequenos; muitos poros pequenos; friável, plástico e pe
gajoso 

Raízes: A1, comuns com o diâmetro de 2 a 5 mm e secundárias; A3, poucas com diâ
metro de 2 mm e raras com diâmetros em torno de 10 mm; 821 e 822, raras 
com diâmetro de 2 a 1 O mm 

Obs : observou-se bastante atividade biológica no horizonte 822; 
observaram-se também, na região, termiteiros extintos em forma de 
murundus 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5683/5686) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total% (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte Calhau fina Argila 

Sfmb 

A1 
A3 
B21 
B22 

Pro f 
em 

0-9 
-28 
-80 
-153+ 

>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

lho 
20-2 
mm 

3 
2 
1 
1 

fina 
<2 
mm 

97 
98 
99 
99 

grossa 
2-0,20 
mm 

48 
36 
22 
22 

0,20-
0,05 
mm 

11 
19 
12 
11 

0,05-
0,002 
mm 

7 
7 
7 
8 

<0,002 
mm 

34 
44 
59 
59 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ 1 Mg++ I K+ I Na+ 
em I ação %Argila água 
% 

% 

16 
28 
o 
o 

63 
36 

100 
100 

0,21 
0,16 
0,12 
0,14 

4,6 
4,0 
4,0 
4,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,1 
1,3 
0,6 
0,6 

0,3 
0,8 
1,0 
0,7 

wl 
5,4 
4,3 
2,4 
1,6 

ValorT 
(soma) 

8,8 
6,4 
4,0 
2,9 

Ataque por H2S04(d = 1 ,47)% 

Si02 

13.4 
16.4 
21,5 
22.4 

AI203 

12,0 
14,9 
18,9 
19,6 

Fe203 

5,0 
6,3 
8,3 
9,1 

Ti02 P20s 

0,89 0,06 
0,89 0,06 
1,31 0,07 
1,23 0,06 

3,7 
3,4 
3,4 
3,6 

Valor V 
(sat. de 
bases) 

% 

35 
20 
15 
21 

2,1 0,7 
0,7 0,4 

0,5 
0,5 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1,99 
1,15 
0,43 
0,30 

N 
% 

0,26 
0,16 
0,06 
0,05 

0,70 
0,11 
0,05 
0,03 

Si02 Si02 -- -- AI203 Equiv de 
AI203 R203 -- CaC03 

Fe203 % 
(Ki) (Kr) 

1,90 1,50 3,76 
1,87 1,47 3,71 
1,93 1,51 3,57 
1,94 1,50 3,38 

0,03 
0,02 
0,03 
0,03 

c -
N 

12 
10 

9 
10 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na•rr 

X 
X 
1 
1 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 

Apa-
rente 

Real 

1,06 2,57 
1,34 2,59 
1,38 2,65 
1,30 2,68 

Poro-
sidade 

% 
(vo-

lume) 

59 
48 
48 
51 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ HC03-

co3= 
+--mE/100g-

so4= 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

9 
38 
63 
54 

p 
assim i 

lável 
ppm 

10 
4 
1 
1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

15 
17 
21 
22 
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Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B21 

B22 

PERFIL N.0 14 

Data 10105169 

Areias- 97% de quartzo vítreo incolor e hialino, alguns grãos ferrugi
nosos, semi-arestados em geral; 3% de ilmenita; traços de: concre
çóes ferruginosas, concreçóes argilo-humosas e detritos: fragmentos 
de raiz e carvão. 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor (alguns grãos ferru
ginosos) semi-arestados e desarestados, observando-se alguns rola
dos, outros com incrustações de ilmenita; concreções ferruginosas 
com inclusões de quartzo; concreções argi!o-humosas; fragmentos de 
material de aspecto asbestiforme; estaurolita (um fragmento rolado); 
detritos: fragmentos de raiz, carvão e sementes. 

Areias- 98% de quartzo vítreo incolor e hialino, alguns grãos ferrugi
nosos semi-arestados em geral; 2% de ilmenita; traços de: concreçóes 
ferruginosas, concreçóes argilo-humosas mineral de aspecto asbesti
forme; detritos: fragmentos de raiz e carvão. 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior, não ocor
rendo estaurolita 

Areias- 97% de quartzo vítreo e h i ali no, alguns grãos ferruginosos, 
semi-a restados em geral; 3% de ilmenita; traços de: concreçóes ferru
ginosas, concreçóes argilosas e feldspato 
Cascalho- Quartzo semelhante ao observado nos cascalhos anterio
res; concreções ferruginosas com inclusões de quartzo, concreções 
argilosas com inclusões de quartzo; detritos: fragmentos de raiz 

Areias- 97% de quartzo hialino e vítreo incolor, alguns grãos ferrugi
nosos; semi-arestados em geral; 3% de ilmenita; traços de: rutilo, 
concreções ferruginosas e biotita intemperizada 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a {Perfil no 1) p 51-3 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo á li co A moderado textura argilosa fase 
floresta subperenífólia relevo montanhoso. 

Unidade de mapeamento- LVa21 

Localização- 11,3 km de Marilãndia indo para São Rafael Município de Colatina no 
Estado do Espírito Santo 

Situação e declividade- Trincheira no terço superior de elevação com 70% de de
clive 

Altitude- 320 m 

Drenagem- Acentuadamente drenado. 

Litologia e formação geológica- Gnaisse de composição monzonítica Pré
Cambriano Indiviso 

Material originário- Gnaisse de composição monzonítica 

Uso agrícola- Mata 

Relevo- Montanhoso com vales em "V" As vertentes são convexas com topos arre
dondados 

Vegetação- Floresta subperenifólia 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

0-10 em; bruno-acinzentado-escuro {10YR 412, úmiqo); franco-argila
arenoso; fraca muito pequena a média granular; macio, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

10-29 em; bruno forte (7,5YR 516, úmido); argila arenosa; fraca muito 
pequena a média granular; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

29-67 em; bruno forte {7,5YR 5/7, umido\; argila; pequena granular 
com aspecto de maciça porosa muito pouco coesa in situ; ligeira
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e di· 
f usa 

67-110 em; bruno forte (7,5YR 715, úmido); argila; pequena granular 
com aspecto de maciça muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

110-154 em; bruno forte {6,5YR 516, úmido); argila; pequena granular 
com aspecto de maciça muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

154 em+; bruno forte {6,5YR 516, úmido); argila; pequena granular 
com aspecto de maciça muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: abundantes no AI; comuns no A3 e Bl; poucas no B21 e B22; raras no B23 

Obs : ocorrência de concreções ferruginosas de até 2 em de diâmetros a partir do ho
rizonte B1 até a base da trincheira 
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Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS {492814933) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte Calhau fina Argila 
Símb. 

Prof. 
>20 lho fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 

em mm 
20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 
mm mm mm 

mm mm 

A1 0-10 o 6 94 57 7 7 29 
A3 -29 o 4 96 37 9 7 47 
B21 -67 o 7 93 33 8 8 51 
B21 -110 o 7 93 29 8 8 55 
B22 -154 o 10 90 35 8 7 50 
B23 -154+ o 8 92 34 8 7 51 

Argila Grau de {pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I K+ I em I ação %Argila água Na+ 
% 

% 

21 28 0,24 4,5 3,9 0,5 0,07 0,05 
16 66 0,15 4,7 4,1 0,3 0,05 0,07 
o 100 0,16 5,0 4,2 0,3 0,03 0,07 
o 100 0,14 5,0 4,3 0,3 0,02 0,15 
o 100 0,14 4,9 4,2 0,3 0,02 0,05 
o 100 0,14 4,8 4,2 0,2 0,02 0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
{sat de {orgâ- N ~ 

Valor S I AJ+++ I W I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,6 1,4 5,2 7,2 8 1,71 0,14 12 
0,4 1,1 3,6 5,1 8 1,08 0,10 11 
0,4 0,7 2,7 3,8 10 0,70 0,07 10 
0,5 0,8 1,2 2,5 20 0,45 0,04 11 
0,4 0,7 1,7 2,8 14 0,34 0,03 11 
0,3 0,6 1,8 2,7 11 0,23 0,02 11 

Sat 
Ataque por H2S04(d = 1,47)% s;o, s;o, e/sódio 

-- -- AI,OJ Equiv de (%de 
AI,03 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe203 o/o cável no s;o, AI203 Fe,o3 TiO, P205 (Ki) (Kr) valorT\ 
100Na+rr 

13,6 13,2 5,9 0,86 0,06 1,74 1,36 3,52 
19,6 19,4 7,7 0,99 0,07 1,72 1,37 3,95 
20,7 20,9 7,6 0,96 0,07 1,68 1,37 4,31 
20,4 22,0 8,5 1,04 0,08 1,58 1,26 4,06 
19,9 21,3 8,2 1,01 0,07 1,59 1,28 4,09 
20,4 21,6 8,8 1,05 0,08 1,68 1,34 3,85 

Densidade Sais solúveis {extrato 1 :5) 
glcm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+l Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- S04" assim i- de 

Apa- (vo- S+ Ai+++ lável umid. 
rente Real 

lume) C03 ppm % 
-mE/100g-

1,07 2,59 60 70 1 17 
1,Q4 2,60 60 73 1 25 
1,12 2,66 58 64 <1 25 
1,24 2,66 53 62 <1 25 
1,31 2,66 51 64 <1 25 
1,35 2,66 49 67 <1 27 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

Areias- 95% de quartzo; 3% de concreçóes ferruginosas; 1% de ilme
nita; 1% de detritos; fragmentos de raiz e carvão; traços de: sillimanita 
e feldspato 
Cascalhos- Predomínio de quartzo vítreo incolor, alguns ferrugino
sos, em parte corroídos semi-arestados em geral; concreções ferrugi
nosas e argila-ferruginosas com inclusões de quartzo, esporadica
mente sillimanita e biotita intemperizada; ilmenita incrustada em 
quartzo; detritos; fragmentos de raiz e carvão 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalhos- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- 96% de quartzo; 3% de concreções ferruginosas; 1% de ilme
nita; traços de: detritos; fragmentos de raiz e carvão, concreções ar
gilosas, sillimanita, feldspato, biotita e muscovita 
Cascalhos- Idem à fração cascalho da amostra anterior 



821 

822 

823 

Arejas-96% de quartzo; 3% de concreções ferruginosas; 1% de ilme
nita; traços de: concreções argilosas, feldspato, sillimanita, zircão, 
biotita e muscovita. 
Cascalhos- Predomínio de quartzo vítreo incolor, alguns ferrugino
sos, em parte corrofdos, semi-arestados em geral; concreções ferrugi
nosas e argila-ferruginosas com inclusões de quartzo, sillimanita e 
biotita intemperizada; concreções argilosas; feldspato intemperi
zado; detritos; carvão e fragmentos de raiz. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalhos- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias- Idem à tração areia da amostra anterior 
Cascalhos- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

PERFil N °15 

Data - 24/04/68 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 31-ES) p 112-5 

Classificação-latossolo Vermelho-Amarelo á li co A moderado textura argilosa com 
cascalho fase floresta subperenifólia relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVad2 (variação da classe) 

localização- Município de Ecoporanga, a 5 km de Santa Terezinha na estrada para 
Poranga 

Situação e declividade- Trincheira no topo de uma elevação com 30% de declive 

Altitude-360m 

litologia e formação geológica- Gnaisses de grandes elementos Pré-Cambriano 
Indiviso 

Material originário- Gnaisse facoidal 

Relevo local -Ondulado, topo arredondado, vertente convexa de dezenas de me
tros, vale em "V" 

Relevo regional- Ondulado, com topos arredondados, vales em manjedoura e em 
"V" 

Erosão- Laminar ligeira e moderada 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Capim-colonião 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia com as seguintes espécies: peroba, ja
carandá, angico, vinhático, jequitibá, palmito amargoso, brejaúba, patioba etc 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e cultura de café 

Ap 

A3 

81 

821 

822 

0-3 em; preto (10YR 211, umido) e bruno-acinzentado muito escuro 
(10YR 3/2, seco triturado); argila arenosa; moderada pequena e média 
granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e clara 

3-26 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido) e bruno forte (7,5YR 5/6, 
seco triturado); argila arenosa; fraca média granular e fraca pequena 
blocos subangulares com aspecto maciço poroso in si tu; muitos poros 
pequenos e poros comuns médios; ligeiramente duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

26-60 em; bruno forte (7,5YR 5/6, umido); argila com cascalho; fraca 
pequena granular com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e pega
joso; transição plana e difusa 

60-95 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila com cascalho; fraca 
pequena ~granular com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros 
pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

95-170 em+; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido); argila com cas
calho; fraca pequena granular com aspecto maciço poroso in situ; 
muitos poros pequenos e muitos pequenos; muito friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

Raízes: Ap, A3 e 81, abundantes faséiculares horizontais e verticais e poucas pivotan
tes de 1-5 em de diâmetro; 821, muitas fasciculares horizontais e verticais; 
822, poucas 

Obs : observaram-se manchas de até 20 em de diâmetro ou inclusão do material das 
camadas superiores que veio preencher os canais deixados pelas raízes po
dres, especialmente no horizonte 81 No horizonte A3 observaram-se pontos 
mais escuros provenientes do horizonte Ap; 
foi coletada amostra de rocha no local do perfil, que foi classificada como 
gnaisse facoidal, com a seguinte composição mineralógica: quartzo, felds
pato, mirmequita, plagioclásio, biotita, óxido de ferro-granada 

Análises ffsicas e q~fmicas Lab.: SNLCS (4006/4010) 

Horizonte Frações da Comp. granulométri'Ga 
amostra total % (tfsa%) 

Sfmb. 

Ap 
A3 
81 
821 
822 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

23 
31 
o 
o 
o 

Prol 
em 

0-3 
-26 
-60 
-95 
-170+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

3 
5 

15 
13 
10 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
95 
85 
87 
90 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

41 
39 
38 
37 
31 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

9 
7 
6 
7 
6 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

8 
6 
4 
6 
7 

Argila 
<0,002 

mm 

42 
48 
52 
50 
56 

Complexo sortivo mEIIOOg 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ l l Na+ 
lação %Argila K+ 

% 

45 0,19 5,6 4,7 3.4 1,8 0,36 0,08 
35 0,13 4,6 4,0 0.4 0,07 0,03 

100 0,80 4,5 4,1 0,2 0,07 0,04 
100 0,12 4,7 4,2 0,2 0,05 0,04 
100 0,13 5,0 4.4 0,2 0,02 0,03 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sal de (orgã- N f_ 

Valor S I AI+++ _l W I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

5,6 0,3 7,9 13,8 41 3,24 0,27 12 
0,5 1,9 5,6 8,0 6 1.46 0,12 12 
0,3 1,5 3,8 5,6 5 0,83 0,07 12 
0,3 1,2 2,5 4,0 8 0,58 0,05 12 
0,3 1,1 2,3 3,7 8 0.47 0,05 9 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.47)% Si o, Si o, e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si o, AI203 Fe203 TiO, P20 5 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+IT 

13,9 16,9 4,5 0,74 0,07 1.40 1,20 5,89 X 
15,9 19,7 5,2 0,74 0,06 1,37 1,17 5,94 X 
17,8 23,2 6,1 0,82 0,06 1,30 1,11 597 1 
17,7 22,9 6,0 0,86 0,06 1,31 1,12 5,98 1 
18.4 24,2 6,1 0,89 0,07 1,29 1,11 6,22 1 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HC03-
Apa-

Real (vo-
rente lume) C03" 

-mE/100g-

s04 " 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

6 
79 
83 
80 
79 

p 
assim i-

lável 
ppm 

6 
2 

<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid 
% 

22 
22 
24 
25 
27 

Análise mineralógica: 

Ap 

A3 

81 

821 

Areias- 95% de quartzo hialino, alguns grãos corro idos, com aderên
cia ferruginosa; 2% de concreções ferruginosas, argilo-humosas e fer
roargilosas; 3% de detritos; traços de: ilmenita, carvão e feldspato 
Cascalho- Quartzo hialino, alguns grãos corrofdos, com aderência 
ferruginosa em maior percentagem; concreções ferruginosas e 
carvão. 

Areias- 98% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos com aderên
cia ferruginosa; 1% de concreções ferruginosas; 1% de ilmenita; tra
ços de feldspato, carvão e detritos 
Cascalho - Quartzo hialino, alguns grãos corro idos, com aderência 
ferruginosa em maior percentagem; concreções ferruginosas 

Areias- 99% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com aderên
cia ferruginosa; 1% de concreções ferruginosas; traços de: feldspato, 
ilmenita e detritos. 
Cascalho- Quartzo hialino, alguns grãos corroídos com aderência 
ferruginosa em maiOr percentagem; concreções ferruginosas; felds
pato 

Areias- 99% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com aderên
çia ~erruginos3; 1% de concreções ferruginosas; traçps de: estauroli
ta, ilmenita, feldspato, carvão e detritos 

PEDOLOGIA/257 



B22 

Cascalho- quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com aderência 
ferruginosa em maior percentagem; feldspato (1 grão); concreções 
feruginosas 

Areias- 100% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com 
aderência ferruginosa; traços de: concreções ferruginosas, feldspato 
e detritos 
Cascalho- Quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com aderência 
ferruginosa em maior percentagem; feldspato (1 grão); concreções 
ferruginosas e detritos 

PERFIL N ° 16 

Data- 07/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio· 
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 84-ES) p 199-204 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo ali co A moderado textura argilosa com 
cascalho fase floresta subperenifólia relevo ondulado (platôs litorâneos dissecados) 

Unidade de mapeamento- LAa13 (inclusão) 

Localização- Municfpio de Mucurici, a 5 km de Santa Luzia em direção a ltamira, 
retirado 50 m â esquerda 

Situação e declividade- Terço superior de elevação 

Altitude- 200 m 

Litologia e formação geológica- Provavelmente sedimentos do Terciário 

Material originário- Provavelmente sedimentos argilo·arenosos. 

Relevo regional- Ondulado, com elevação de topos arredondados, vertentes conve
xas e vales em "V" aberto 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Floresta degradada 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual·- Pastagem de capim-colonião 

A1 

A3 

81 

B2 

B3 

c 

' 0-7 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco-ar-
gilo-arenoso cascalhento; moderada pequena e grande granular; ma
cio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

7-35 em; bruno forte (10YR 4/3, um ido); argila com cascalho; fraca pe
quena e média blocos subangu!ares com aspecto maciço poroso pou~ 
co coeso in situ; poucos poros grandes; ligeiramente duro, friável, 
muito plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

35-80 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila com cascalho; fraca 
pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso coeso in 
situ; poucos poros grandes; superfícies foscas pouca; duro, friável, 
muito p)ástico e muito pegajoso, transição plana e difusa 

80-105 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); muito argilosa com 
cascalho; fraca pequena blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso pouco coeso in situ; poros comuns pequenos; superfícies fos
cas comum; ligeiramente duro, friável, muito plástico e muito pega
joso; transição plana e difusa 

105·128 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, umido); muito argilosa 
com cascalho; fraca pequena blocos subangulares com aspecto ma
ciço poroso pouco coeso in situ; poros comuns pequenos; superfícies 
foscas pouca; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

128-210 em+; vermelho (2,5YR 4/6, um ido); argila com cascalho; ma
ciça que se desfaz em terra fina; macio, friável, plástico e pegajoso 

Raizes: A 1, muitas; A3, comuns; B1 ,comuns; B2, poucas; B3eC, raras A maioria das 
raízes são fascicu!ares com diâmetros dé 1 a 5 mm Algumas ràízes são pivo
tantes e com diâmetros em torno de 100 mm 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (6988/6993) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca· Terra Areia Areia 
Silte 

Prol Calhau lho fina fina 
0,05-

Argila 
Simb >20 grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2·0,20 0,002 mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A1 0-7 o 26 74 45 10 12 33 
A3 -35 o 14 86 33 11 12 44 
B1 ·80 o 12 88 26 8 10 56 
B2 -105 o 13 87 21 6 8 65 
B3 -128 o 12 88 16 5 10 69 
c -210 1 o 14 86 21 5 15 59 

258/PEDOLOGIA 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa fio cu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg" I K+ I Na+ 
em I ação %Argila água % 
% 

24 27 0,36 6,3 5.4 5,1 1,8 0,37 0,04 
32 27 0,27 5,0 3,9 1,1 0,6 0,21 0,03 

3 95 0,18 4,6 3,8 0,7 0,12 0,03 
o 100 0,12 4,6 3,7 0,6 0,18 0,05 
o 100 0,14 4,6 3,8 0,5 0,15 0,05 
o 100 0,25 4,5 3,8 0,6 0,12 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sat de (orgâ- N c 

ValorS I AI"+ J ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

7,3 o 3,2 10,5 70 2,27 0,21 11 
1,9 0,8 4.4 7;1 27 1,13 0,11 10 
0,8 1,4 2,7 4,9 14 0,06 0,07 9 
0,8 1,5 2,5 4,8 14 0,46 0,06 8 
0,7 1.4 2,1 4,2 17 0,38 0,05 8 
0,8 1,2 1,8 3,8 21 0,23 0,04 6 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.47)% SiOz Si O, e/sódio 

-- -- AI,O, Equiv de (%de 
AI,O, Rz03 -- caco, Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 A120, Fe2o, Ti02 P,05 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

14,0 11,7 3,0 0,56 0,06 2,03 1,75 6,10 
18,9 16,3 3.4 0,68 0,05 1,97 1,73 6,92 
23,9 20,5 5,1 0,75 0,05 1,98 1,71 6,30 
27,0 24,0 5,9 0,77 0,05 1,91 1,65 6,38 
29,2 25,5 6,8 0,83 0,05 1,95 1,66 5,88 
27,7 24,3 6,1 0,76 0,05 1,93 1,67 6,25 

Densidade Sais sol,úveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

C a " I Mg ++ I K + I Na+ 
sidade 100.AI' ++ 

p Equiv 

% HC03- so4 " assim i- de 

Apa· (VO· S; AI'" lável umid 
rente Real 

lume) C03" ppm % 
+---mE/100g-

1.45 2,54 43 o 6 17 
1.47 2,57 43 30 2 19 
1,60 2,61 39 64 <1 22 
1,59 2,62 39 65 <1 24 
1,63 2,65 38 67 <1 25 
1,60 2,63 39 60 <1 23 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B2 

Areias- 97% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados e semi
arestados, alguns com aderência argilo·ferruginosa; 2% de concre
ções argilo-humosas, fragmentos de raiz e carvão; 1 °/o de ilmenita; tra
ços de: concreções, sillimanita, biotita e feldspato 
Cascalho- predomínio de quartzo vítreo incolor (maior que 90%) al
guns grãos ferruginosos, com aderência argilo-humosa esparsa, ares
tados e semi-arestados; concreções ferruginosas; concreções argi
/o-humosas; detritos: fragmentos de raiz e carvão 

Areias- 100% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados e semi
arestados, alguns com aderência argilo~ferruginosa; traços de: con
creções, sillimanita, ilmenita, biotita e detritos; fragmentos de raiz e 
carvão 
Cascalho-quartzo (maior que 90%) vítreo incolor, alguns grãos ferru
ginosos, arestados e semi-a restados com aderência argila-ferrugino
sa esparsa; concreções argila-ferruginosas, ferruginosas e argilosas; 
ilmenita incrustada em quartzo; feldspato potássico intemperizado e 
não intemperizado; detritos: fragmentos de raiz e carvão 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Predomínio de quartzo (maior que 90%), vítreo incolor, al
guns grãos ferruginosos, a restados e semi-arestados; feldspato in
temperizados ou não; agregados de mica intemperizada; concreções 
argila-ferruginosas e ferruginosas; detritos: fragmentos de raiz 

Areias- 96% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados e semi-aresta
dos, alguns com aderência argila-ferruginosa; 3% de concreções argi
lo~ferrugínosas; 1% de ilmenita; traços de: leucoxênio, sillimanita; 
biotita, rutilo, apatita, zircão, concreções ferruginosas e detritos; frag
mentos de raiz 
Cascalho- Predomínio de quartzo vitreo incolor, grãos a restados e 
semi-arestados com aderência argila-ferruginosas; concreções ferru
ginosas e argila-ferruginosas, estas predominando sobre as primei
ras; muscovita 



83 

c 

Areias- 97% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados e semi
arestados, com aderência argila-ferruginosa; 2% de concreções ar
gila-ferruginosas; 1% de ilmenita; traços de: biotita, apatita, leucoxê
nio, sillimanita, concreções argilos~s, con~reções ferruginosas, 
titanita(?) e detritos; fragmentos de ra1z e carvao 
Cascalho- Quartzo (maior%) vítreo incolor, grãos a restados e semi
a restadoS, com aderência argila-ferruginosa; concreções argila
ferruginosas, as últimas em menor%; detritos: fragmentos de raiz 

Areias-99% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados e semi-aresta
dos, com aderência argila-ferruginosa; 1% de ilmenita; traços de: bio
tita, sillimanita, leucoxênio e concreções 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, grãos arestados e 
semi-arestados, com aderência argila-ferruginosa; concreções ar
gilosas e argila-ferruginosas; detritos: fragmentos de raiz 

Obs : na fração areia fina deste perfil, ocorrem outros minerais pesados que não 
foram identificados 

PERFIL N ° 19 

Data- 23/11/79 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil n ° 
47) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A proeminente textura ar
gilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa15 

Localização- Corte da estrada ltaipé-Coruja-Carai, a 10 km de ltaipé 

Situação e declividade- Terço médio de uma elevação com 40% de declive 

Altitude- 960 m 

Litologia e formação geológica- Complexo granito-gnáissico Proterozóico lnfe
rior-Arqueano 

Material originário- Decomposição de rochas graníticas 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão- Nula 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Secundária com muita samambaia 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Vegetação natural 

A1 

A3 

81 

B2 

0-26 em; preto (N2/, um ido) e cinzento muito escuro (10YR 311, úmido 
amassado); franco-argila-arenoso; moderada pequena e média gra
nular; poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição ondulada e difusa 

26-50 em; bruno forte (7,5YR 4/6, um ido); argila arenosa; fraca peque
na granular; poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e difusa 

50-96 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido e úmido amassado); argila 
arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; poroso; macio, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

96-200 em'; vermelho (2,5YR 5/8, um ido) e vermelho-claro (2,5 YR 6/8, 
um ido amassado); argila; maciça porosa pouco coerente que se que
bra em pequena blocos angulares e muito pequena granular; pouco 
poroso; macio, friável, plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, A3 e B1; poucas no B2 

Obs : presença de coatings no horizonte A 1; 
no horizonte B2 há uma massa que envolve os agregados (coatings); 
presença de minhocas e térmitas no horizonte superficial 

Análises ffsicas e químicas Lab : ESAL ( 126703/126706) 

Horizonte 

Sfmb. 

A1 
A3 
B1 
B2 

Pro f 
em 

0-26 
-50 
-96 
-2oo+ 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

25 
23 
27 
25 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

39 
26 
21 
18 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

3 
2 
3 
5 

Argila 
<0,002 

mm 

33 
49 
49 
52 

Argila 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g dispersa Grau de %Si/te 

em flocu- %Argila 
Água I KC/1 N água I ação ca++ 

% % 

11 
16 
14 
4 

67 
68 
72 
92 

0,09 
0,04 
0,06 
0,10 

5,0 
5,1 
5,0 
4,9 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I H+ + T Valor T 
(soma) AI+++ (soma) 

1,5 
0,5 
0,7 
0,5 

0,7 
0,5 
0.4 
0,1 

9,2 
6,3 
4,6 
2,0 

10,7 
6,8 
5,3 
2,5 

Ataque por H2S04(d ~ 1.47)% 

4,1 
4,2 
4,3 
4,8 

Valor V 
(sal. de 
bases) 

% 

14 
7 

13 
20 

0.4 
0,2 
0,2 
0,2 

T Mg++ I 

c 

1,0 
0,2 
0,5 
0,3 

(orgâ-
nico) 

% 

3,64 
1,28 
0,96 
0,25 

N 
% 

K+ 

0,10 
O,Q4 
0,02 
0,02 

I Na+ 

0,04 
0,02 
O,Q2 
0,01 

c 
N 

Sal. 
e/sódio 

Si02 Si02 AI203 Equiv. de (%de -- ---
AI203 R203 Fe203 

CaC03 Na+ tro-

Si02 

10.4 
11,6 
11,8 
10,8 

AI203 

21.4 
25,5 
27,1 
29,1 

Densidade 

Fe203 

3.4 
3,8 
4,1 
4,3 

Ti02 

0,29 
0,36 
0.40 
0,40 

P20s 

0,05 
O,Q3 
0,03 
0,03 

(Ki) (Kr) 

0,83 0,75 9,88 
0,77 0,71 10,54 
0,74 0,68 10,38 
0,63 0,58 10,62 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

% 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ ----

% HC03- so.· S +AI+++ 
(vo-Apa-

Real rente lume) 

1,00 2,12 52,8 
1,04 2,38 56,3 
1 ,07 2,98 64,0 
1,08 2,53 57,3 

PERFIL N ° 20 

Data - 27/09/66 

C03" 
-mE/100g--. 

32 
50 
36 
17 

cável no 
valorT) 

100Na+rr 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
2 
1 
1 

0.4 
0,3 
0,4 
0.4 

Equiv 
de 

umid 
% 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 12-ES) p 152-5. 

Classificação- latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A proeminente textura ar
gilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVad8 

localização- Município de Nova Venécia, a 30 km de São Gabriel na estrada para 
Nova Venécia, lado direito da estrada afastada 20m, dentro da mata 

Situação e declividade- Trincheira no terço superior de uma elevação com 10m de 
altitude relativa a 36% de declille 

Altitude- 170 m 

litologia e formação geológica- Gnaisse Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Gnaisse 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado, topos arredondados, vertentes conve
xas na parte superior e côncavas na inferior, com algumas dezenas e até centenas de 
metros, vales em manjedoura e em "V" 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Floresta subperenifólia, com as seguintes espécies: imbaúba, fari
nha-seca, grejauba, jequitibá, peroba, angico, taquara, palmeira pindoba etc 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e cultura de café 

A11 

A12 

0-6 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, umido) e bruno-acinzentado 
(10YR 5/2, seco); argila arenosa; moderada média granular e fraca pe
quenos blocos subangulares; muitos poros médios e grandes; ligeira
mente duro, friável, muito plástico e pegajoso; transição plana e clara 

6-38 em; bruno-escuro (10YR 3/3, umido). bruno (10YR 5/3, seco) e 
mosqueado comum médio e distinto, bruno muito escuro (10YR 2/2, 

PEDOLOG IA/259 



A3 

821 

822 

úmido): argila; moderada média granular e moderada a !raca peque,na 
blocos subangufares; muitos po~os pequ~nos? f!1éd10s e .tambem 
poucos grandes; duro, f_riávef a frrme, murto pfastrco e murto pega
joso; transição plana e drfusa 

38-90 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 414, úmido) e bruno (10 YR 
513, seco); argila; fraca pequena e média blocos subangulares; coeso, 
muitos poros muito pequenos e também poucos poros grandes; su
perfícies foscas poucas e fracas; duro e muito duro; friávef a firme, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

90-140 em; bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido) e bruno muito pálido 
(10YR 714, seco); muito argilosa; fraca pequena granular e fraca pe
quena blocos subangulares com aspecto maciço poroso coeso in situ; 
poros pequenos e muitos poros médios; superfícies foscas comuns e 
fracas; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

140-160 em; amarelo-brunado (10YR 6/8, úmido); muito argilosa; fra
ca pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; 
muitos poros pequenos; duro, muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: A 11 e A 12, abundantes fasciculares horizontais e algumas pivotantes (com 2 
em de diâmetro); A3, comuns fasciculares e raras pivotantes; 821, comuns 
fasciculares e raras pivotantes 

Obs: nos horizontes A11 e A12, observam-se grande atividade biológica, galerias, 
crotovinas, onde apresentam pontos mais escuros, formando pequenos tor
rões que nos horizontes A3 e 821 se traduzem como mosqueado Nos horizon
tes A 11 e A 12, observam-se também pontos brancos de areia lavada Estas cro
tovinas são encontradas inclusive no horizonte B22 (160 em de profundidade) 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (2515/2519) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Simb 

A11 
A12 
A3 
B21 
B22 

Prol 
em 

0-6 
-38 
-90 
-140 
-160 

amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
1 
1 
2 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
99 
98 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

45 
34 
28 
25 
24 

(tlsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

9 
10 
9 
9 

10 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
6 
5 
4 
4 

Argila 
<0,002 

mm 

36 
50 
58 
62 
62 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I em 
I ação %Argila água Na+ 

% % 

12 67 0,27 4,8 4,0 2,0 0,52 0,11 
29 42 0,12 4.4 4,0 0,7 0,10 0,04 
45 22 0,09 4,7 4,2 0,5 0,08 0,04 
o 100 0,06 4,8 4,2 0,3 0,04 0,03 
o 100 006 4,9 4,2 02 0,04 0,03 

Complexo sortivo mE1100g Valor V c 

wl 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

2,6 1,5 15,0 19,1 14 5,05 0,37 14 
0,8 1,5 6,0 8,3 10 1,70 0,13 13 
0,6 1,9 4,3 6,8 9 0,85 0,06 14 
0.4 1,7 2,3 4.4 9 0,45 0,03 15 
0,3 1,4 1,3 3,0 10 0,26 0,02 13 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1,47)% Si O, Si O, e/sódio 

-- -- Al20 3 Equiv de (%de 
Al20 3 R,Oa -- CaC03 Na+ tro-

Fe,Oa % cável no 
sio, Al20 3 F e zOa TiOz Pz05 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+rr 

16,3 13,3 2,7 0,41 0,06 2,08 1,84 7,73 1 
20,9 17,4 3,3 0,48 0,04 2,04 1,82 8,27 X 
24,1 21,3 3,8 0,52 0,03 1,92 1,72 8,79 1 
25,4 22,7 3,9 0,55 0,03 1,90 1,71 9,13 1 
25,3 22,6 3,9 0,54 0,03 1,90 1,71 9,09 1 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
glcm3 Poro-

sidade 100.AI+ ++ 
p Equiv 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ % HCOa- so." assim i- de 
Apa- (vo- S+ AI+++ lável umid 
rente Real 

lume) COa" 
.___ mEI100g-
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37 
18 
28 
39 
47 

ppm 

16 
6 
1 
1 
1 

% 

22 
22, 
25 
25 
26 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

B21 

822 

PERFIL N ° 21 

Areias- 96% de grãos de quartzo; 3% de detritos; 1% de concreções 
manganosas; traços de: granada, concreções humosas e mineral ne
gro brilhante(?). 
Cascalho- Grãos de quartzo predominando; concreções ferrugino
sas e concreções humosas 

Areias- 100% de grãos de quartzo; traços de: concreções mangano
sas, ilmenita, mineral negro brilhante(?), biotita e concreções ar
gilosas 
Cascalho - Grãos de quartzo predominando; detritos e concreções 
ferruginosas 

Areias -100% de grãos de quartzo; traços de: apatita, magnetita, il
rheníta magnética, concreções ferruginosas, mineral negro 
brilhante(?), turmalina, grãos de quartzo desarestados e um mineral 
prismático amarelo não identificadq 
Cascalho- Grãos de quartzo predominando; concreções ferrugi
nosas 

Areias- 100% de quartzo; traços de: magnetita, concreções ferrugi
nosas, ilmenita, turmalina, concreções argilosas e mineral negro 
brilhante(?) 
Cascalho- Grãos de quartzo predominando; concreções ferrugi
nosas. 

Areias- 100% de grãos de quartzo; traços de: ilmenita magnética 
(ocorre em quantidades inferiores às amostras anteriores L turmalina, 
granada, concreções ferruginosas e concreções argilosas 
Cascalho- Quartzo predominando; concreções ferruginosas 

Data - 24109159 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970b (Perfil n ° 11) Modifi
cado pelo CETEC em 1980 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd6 

Localização- Município de Salto da Divisa, estrada Jacinto-Salto da Divisa, a 28,2 
km de Salto da Divisa 

:5ítuação e declividade- Topo de uma elevação com 5% de declive 

Altitude-130m 

Litologia e formação geológica- Complexo Metamórfico-Migmatítico Proterozóico 
lnferior-Arqueano 

Material originário- Decomposição da rocha supracitada com influência de rochas 
de composição granítica 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Ondulado e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Floresta subcaducifÓiia 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Pastagem de colonião 

A1 

A3 

B1 

B21 

822 

0-30 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 312); franco-arenoso; 
fraca muito pequena a média granular; extremamente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

30-65 em; bruno-escuro (10YR 413); franco-argila-arenoso; maciça 
porosa pouco coerente ín situ que se desfaz em pequena a média gra
nular; poros e canais até 2 mm de diâmetro; muito duro, muito friável, 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

65-110 em; bruno (10YR 513); franco-argila-arenoso; maciça porosa 
pouco coerente in situ que se desfaz prontamente em muito pequena 
granular; poros e canais até 2 mm de diâmetro; muito duro, muito friá
vel, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

110-140 em; bruno-amarelado (10YR 5/4); argila; maciça porosa pou
co coerente que se desfaz prontamente em muito pequena granular; 
poros até 1 mm de diâmetro; ligeiramente duro, muito friável, plástico 
e muito pegajoso; transição plana e difusa 

140-200 em+; amarelo-brunado (10YR 615). mosqueado comum, pe
queno a médio e difuso, bruno-amarelado (10YR 514) e comum, peque
no a médio e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 416); argila; ma
ciça porosa pouco coerente que se desfaz prontamente em muito pe
quena granufar; poros até 1 mm de diâmetro; extremamente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: poucas no A1 e A3 



Obs : ocorrência de canais de térmitas com. material do A 1 no A~; 
constatada no perfil ocorrência de se1xos rolados constltUidos de fragmentos 
de quartzo; 
presença de carvão no A 1 

Análises físicas e qufmicas Lab : SNLCS (31 462/466) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Símb. 

A1 
A3 
81 
821 
822 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

7 
11 
7 
1 
o 

Casca- Terra 
Calhau lho fina Prol >20 20-2 <2 em mm mm mm 

0-:iO o 4 
-65 o 3 
-110 o 4 
-140 o 4 
-2oo• o 4 

Grau de (pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

39 
29 
26 
21 
22 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

24 
22 
22 
21 
21 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

18 
16 
19 
15 
16 

Argila 
<0,002 

mm 

19 
33 
33 
43 
41 

Complexo sortivo mE/100g 

flocu- ~ 
Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 

lação %Argila K+ Na+ 
% 

63 0,95 5,8 5,2 2,71 0,55 0,27 O.D4 
67 0.48 5,6 5,6 2,36 0,79 0.49 O.D4 
79 0,57 4,9 4,8 0,36 0.41 0,50 0,03 

100 0,34 4,6 3,6 0,16 0,82 0,10 O.D3 
100 0,39 4,6 3,7 0,16 0,94 O.D7 O.D4 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgã- N c 

Valor S I Ar+++ I w I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

3,57 1,82 5,39 66 0,84 
3,68 0,20 3,88 95 0,44 
1,30 2,03 3,33 39 0.44 
1,11 3,26 4,37 25 0.43 
1,21 2.45 3,66 33 0,21 

Sat 
Ataque por H2S04(d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

8,16 6,76 2,23 0,70 0,02 2,05 1,70 4,69 0,74 
12.42 10,52 3,24 0,73 0,01 2,01 1,68 5,10 1,03 
12,23 9,94 3,14 0,73 0,01 2,09 1,74 5.47 0,90 
15,87 12,96 3,97 0,80 0,01 2,08 1,74 5,12 0,69 
15,59 12,80 3,86 0,80 O.Dl 2,07 1,74 5,19 1,09 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HC03-
Apa- (vo-
rente 

Real 
lume) C03" 

-mE/100g-

~ 
p 

S04" assim i-
S+ Ar+++ lável 

ppm 

Equiv 
de 

umid 
% 

12 
16 
15 
18 
17 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

821 

Cascalho- Quartzo hialino em maior percentagem (alguns rolados); 
turmalina rolada; concreções ferruginosas 
Areia grossa- 100% de quartzo hialino; traços de epídoto, shorlita, 
magnetita, sillimanita, distênio, sericita e detritos vegetais 

Cascalho- Quartzo hialino em maior percentagem (alguns rolados); 
turmalina rolada; concreções ferruginosas; calcedônia 
Areia grossa- 100% de quartzo hialino, traços de distênio, epídoto, 
shorlita, espinélio, almandita, ilmenita, sericita fibrosa, concreções 
ferruginosas castanhas escuras e detritos vegetais 

Cascalho- Quartzo hialino em maior percentagem (alguns rolados); 
turmalina rolada; concreções ferrug1nosas 
Areia grossa- 100% de quartzo hialino; traços de distênio, epídoto, 
shorlita, ilmenita, almandita, espinélio, sericita fibrosa, concreções 
ferruginosas, detritos vegetais e microclina intemperizada 

Cascalho- Quartzo hialino em grande percentagem (grãos rolados); 
fragmentos de arenito com cimento branco; turmalina rolada 

822 

Areia grossa -100% de quartzo hialino; traços de distênio, epfdoto, 
ilmenita, sillimanita, almandita, shorlita, muscovita, sericita fibrosa, 
detritos vegetais e microclina intemperizada. 

Cascalho- Quartzo hialino em grande percentagem (grãos rolados); 
fragmentos de arenitos com cimento branco; turmalina rolada 
Areia grossa- 100% de quartzo hialino; traços de epfdoto, ilmenita, 
distênio, muscovita, sillimanita, sericita fibrosa, detritos vegetais e 
microclina intemperizada. 

PERFIL N ° 23 

Data - 23/11/79 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil no 
46) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVda1 

Localização- Corte da estrada Ponte de Marambaia-Maranhão, a 1 km da BR-116. 

Situação e declividade- Terço inferior de uma elevação com 35% de declive. 

Altitude- 610 m 

Litologia e formação geológica- Complexo granito-gnáissico Proterozóico lnfe
rior-Arqueano 

Material originário- Decomposição de rochas graníticas. 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado. 

Erosão- Nula 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação local- Pastagem com pau-colher (leiteira) 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia. 

Uso atual- Pastagem de meloso 

A1 

A3 

81 

82 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido e um ido amassado); argila; 
moderada pequena e média granular; poroso; macio, friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual 

20-55 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido) e vermelho-amarela
do (5YR 4/6, úmido amassado); argila; fraca pequena e média gra
nular; poroso; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 

55-110 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido) e vermelho-amare
lado (5YR 5/6, úmido amassado); argila; maciça pouco coerente in situ 
que se desfaz em muito pequena e pequena granular; poroso; macio, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

110-200 em•; vermelho-amarelado (5YR 5/7, úmido) e vermelho-ama
relado (5YR 5/8, úmido amassado); argila; fraca pequena e média blo
cos subangulares; cerosidade fraca e pouca; poroso; macio, friável, 
plástico e pegajoso 

Raízes: abundantes no A1 e A3; muitas no 81 e poucas no 82 

Obs : presença de coatings em todo o perfil; 
presença de minhocas no horizonte superficial 

Análises trsicas e qufmicas 

Horizonte 

Sfmb. 

A1 
A3 
81 
82 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

10,0 
4,0 
4,0 
4,0 

Prol. 
em 

0-20 
-55 
-110 
-220+ 

Grau de 
flocu-
I ação 

% 

84 
94 
93 
94 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
Casca- Terra 

>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

%Silte 

%Argila 

0,09 
0,08 
0,05 
0,06 

lho 
20-2 
mm 

o 
o 
1 
1 

fina 
<2 
mm 

100 
100 
99 
99 

(pH 1:2,5) 

Água I KCI1 N 

4,3 3,9 
4,3 4,0 
4.4 4,0 
4,9 4,3 

Lab.: ESAL (1266991126702) 

Comp. granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

12 
13 
18 
12 

(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

18 
18 
18 
16 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

6 
5 
3 
4 

Argila 
<0,002 

mm 

64 
64 
61 
68 

Complexo sortivo mE/100g 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

0,3 0.4 0,08 0,02 
0,3 0,5 0,04 O,Q2 
0,3 0,4 0,04 0,04 
0,3 0,6 O,Q2 0,02 
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Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I H++ I Valor T 
{soma) AI+++ (soma) 

0,8 
0,9 
0,8 
0,9 

0,9 
0,7 
0,6 
0,3 

8,3 
5,3 
4,3 
2,6 

9,1 
6,2 
5,1 
3,5 

Ataque por H2S04{d = 1.47) % '· 

Valor V 
(sat. de 
bases) 

% 

9 
15 
16 
26 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1,21 
0,70 
0,38 
0,12 

N c 
% N 

Sat 
e/sódio 

Si02 Si02 -- AI203 Equiv de (%de --
Alz03 R203 Fe203 

CaC03 Na+ tro-

Si02 

22,5 
23,8 
25,0 
22,9 

AI203 

23,6 
25,0 
25,7 
25,8 

Densidade 

Fe203 

9,2 
9,0 
9,0 
9,0 

Ti02 P205 (Ki) (Kr) 
% 

1,17 0,20 1,62 1,30 4,03 
0,99 0,19 1,62 1,32 4,36 
0,96 0,20 1,65 1,35 4.48 
0,99 0,20 1,51 1,23 4,50 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 
glcm3 Poro-

ca++ IMg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

% HCos- so4= ~ 
(vo-Apa-

Real rente lume) 

1,06 2,35 54,9 
1.09 2,50 56.4 
1,13 2,38 52,5 
1,10 2,50 56,0 

PERFIL N° 24 

Data- 14/01/59 

-mE/100g-
cos= 

53 
44 
43 
26 

cável no 
valorT) 

100Na+rr 

p 
assim i-

lável 
ppm 

0,2 
0,3 
0,8 
0,6 

Equiv. 
de 

umid 
% 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970b (Perfil n ° 8) p. 143-8 
Modificado pelo CETEC em 1980 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PVde2 

Localização- Município de ltinga, Km 840 da BR-116 

Situação e declividade- Corte em meia encosta com 20% de declive 

Altitude- 440 m. 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granítica Proterozóico ln
ferior-Arqueano 

Material originário- Proveniente de rochas graniticas 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão- Não observada. 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Caatinga 

Vegetação regional- Caatinga. 

Uso atual- Pastagem extensiva sem cuidados. 

A1 

A3 

81 

0-20 em; bruno-escuro {10YR 3/3, úmido), bruno-escuro (10YR 3/3, 
úmidó amassado), cinzento-claro (10YR 6/1,5, seco) e cinzento
brunado-claro (10YR 6/2, seco pulverizado); franco-argiloso com cas
calho; fraca a moderada muito pequena a pequena granular e suban
gular e grãos simples constitufdos de areia grossa e cascalho; ligeira
mente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gra
dual 

20-50 em; bruno-amarelado (10YR 514, úmido) e bruno-acinzentado
escuro (10YR 4/2, úmido amassado); argila com cascalho; fraca muito 
pequena a pequenasubangular; friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

50-100 em; bruno-amarelado (10YR 5/5, úmido) e bruno-acinzentado
escuro (10YR 4/2, úmido amassado), mosqueado comum, grande e 
proeminente, bruno forte {7 ,5YR 516); argila com cascalho; fraca muito 
pequena e pequena granular e moderada muito pequena a pequena 
subangular; macio friável, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 
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B2 

83 

c 

100-185 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, um ido) e bruno (7,5YR 
5/4, um ido amassado), mosqueado abundante, grande e difuso, bruno 
forte (7,5YR S/6); argila com cascalho; fraca muito pequena e pequena 
granular; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

185-245 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido) e bruno-avermelhado
claro (5YR 614, um ido amassado). mosqueado grande, abundante e di
fuso, bruno forte (7,5YR 5/6); argila com cascalho; fraca muito peque
na a pequena granular; macio, friáve/ 1 ligeiramente plástico e pega
joso; transição irregular e difusa (40-80 em) 

245-250 em+; horizonte irregular, não tendo sido possível amostrá-lo 
devido a sua pequena espessura, sendo constituído de mistura de ter~ 
ra fina e linha de pedras a restadas, desarestadas e seixos de quartzo 
envernizados 

Obs : raizes abundantes no A 1 e presentes até o B2; 
térmitas ao longo de todo o perfil, com predominância no A1; 
presença de carvão no A 1. A3 e B1 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (31 072/31 077) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Calhau fina Argila 
Símb. Prol. >20 

lho fina grossa 
0,20-

0,05- <0,002 
em 20-2 <2 2-0,20 

0,05 
0,002 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 11 29 15 17 39 
A3 -50 o 11 21 12 14 53 
B1 -100 o 13 19 11 17 53 
B2 -185 o 8 13 9 17 61 
B3 -245 o 11 14 11 26 49 
c -250+ o 30 15 28 27 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de o/o Silte 

em fio cu- %Argila 
Água I KCI1 N I Mg++ I I água !ação ca++ K+ Na+ 

% % 

15 61 0.43 4,9 4,1 1.49 0,84 0,89 0,07 
23 57 0,26 4.4 3,6 0,56 0,34 0,53 0,06 
20 62 0,32 4,6 3,6 0.47 0,22 0,38 0,06 
o 100 0,28 4,8 3,7 0,51 0,83 0,21 0,04 
o 100 0,53 4,7 3,7 0,33 0,70 0.40 0,05 
1 96 1,04 4,6 3.4 0.43 0,31 0,30 0,05 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sal. de (orgâ- N c 

Valor S I AJ+++ I H++ I ValorT bases) nico) % N 
{soma) AJ+++ (soma) % % 

3,29 :l,67 6,96 47 1,30 
1,49 3.47 4,96 30 0,62 
1,13 2,86 3,99 28 0,58 
1,59 2.46 4,05 39 0,35 
1,48 2,25 3,73 40 0,27 
1,09 2,22 3,31 33 0,18 

Ataque por H2S04(d = 1.47)% Sal 

Si02 Si02 AI20a 
e/sódio 

Equiv. de {%de -- -- -- CaCOs Na+ tro-

Si02 AI20s Fe203 Ti02 P205 
Al20s R20s Fe20s % cável no 
(Ki) (Kr) valorT) 

100Na+rr 

16,00 14,08 1,83 0,28 O.D3 1,93 1,79 12,08 1,01 
22,67 20,07 2.45 0,28 0,02 1,92 1,78 12,86 1,21 
24,19 21,12 2.45 0,31 0,02 1,95 1,81 13,53 1,50 
28,16 24,58 2,86 0,34 0,02 1,95 1,81 14.48 0,99 
26,24 22,60 2,86 0,34 0,01 1,97 1,83 12,41 1,34 
18,21 15,69 2,22 0,28 O.Ql 1,97 1,81 11,09 1,51 

Densidade Sais solúveis {extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro- p 
sidade 100.AJ+++ assim i~ Equiv. 

ca++l Mg++ I K+ I Na+ % HC03-
(v o-

so.= s +Ar+++ Jável de 
Apa-
rente 

Real lume) -mE/100g--+ 
cos= ppm umid 

% 

17 
18 
19 
20 
19 
16 



Análise mineralógica: 

A1 

81 

B2 

83 

c 

Cascalho- Quartzo em maior percentagem, alguns com incrustação 
de feldspato e outros de biotita; ortoclásio; concreções argiloSas e fer
ruginoSas; detritos vegetais 
Areia grossa- 83% de quartzo hialino com verniz ferruginoso (uns 
completamente límpidos, rolados, provavelmente deformação secun
dária); 10% de feldspato pouco intemperizado (ortoclásio e microcli
na}; 5% de muscovita e biotita; 2°/o de detritos vegetais 

Cascalho- Quartzo em maior percentagem (alguns com incrustação 
de feldspato e outros de biotita); feldspato com incrustação de biotita; 
concreções argilosas 
Areia grossa -88% de quartzo hialino (uns rolados, outros com verniz 
ferruginoso); 6% de muscovita e biotita; 6% de feldspato (ortoclásio e 
microclina); traços de detritos vegetais, turmalina, magnetita e con
creções ferruginosas 

Cascalho- Quartzo em maior percentagem (alguns com incrustação 
de feldspato e outros de biotita); feldspato com incrustação de biotita; 
concreções argilosas 
Areia grossa-82% de quartzo hialino (uns rolados, outros com verniz 
ferruginoso); 12% de feldspato iortoclásio e microclina); 6% de mus
covita e biotita; traços de detritos vegetais; turmalina e concreções 
ferruginosas 

Cascalho- Quartzo em maior percentagem (alguns com incrustação 
de feldspato e outros de biotita); feldspato com incrustação de biotita; 
concreções argilosas 
Areia grossa- 70% de quartzo hialino (uns com verniz ferruginoso); 
20% de feldspato (ortoclásio e microclina); 10% de muscovita e biotita; 
traços de detritos vegetais, turmalina e concreções ferruginosas 

Cascalho- Quartzo e feldspato na mesma percentagem; ocorrem 
muitos fragmentos de quartzo com feldspato; tanto o quartzo como o 
feldspato apresentam incrustação de biotita; o feldspato que ocorre 
em maior percentagem é o ortoclásio aparecendo alguns fragmentos 
de microclina não intemperizada 
Areia grossa -75% de feldspato (predominam os potássicos) e micas 
(predominando a biotita); 25% de quartzo (poucos com verniz ferrugi
noso); traços de turmalina 

PERFIL N ° 25 

Data -19/10/73 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) (Perfil n ° 12) p 165-6. 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe13 

Localização- Lado direito da estrada ltanhém-Batinga, distando 22,1 km da primei
ra Município de ltanhém 

Situação e declividade- Corte a uns 400 m da estrada, em terço médio de elevação 
com 40-50% de declive 

Formação geológica e litologia- Terciário Formação Barreiras Sedimentos 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local -Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso com murundus, constituído por ou
teiros e morros de topos arredondados e vales em "V", por vezes de fundo chato 

Altitude-300m. 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão- Laminar moderada 

Vegetação local- Pastagem 

Vegetação primária- Floresta subcaducifólia 

Uso atual -Pastagem 

A 

82 

0-30 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido) e bruno-amarela
do-claro (10YR 6/4, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena a mé
dia granular e blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, 
pequenos e médios, comuns grandes; macio, muito friável, plástico e 
pegajoso 

90-130 em'; vermelho-amarelado I5YR 5/8, úmido) e vermelho-ama
relado (5YR 5/6, seco); argila; fraca pequena e média blocos suban
gulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios; 
ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no horizqnte A e comuns no 8. 

Obs : descrição e coleta parciais 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (9864 a 9865) 

Horizonte 
Frações da Comp; granulométrica 

Símb 

A 
B2 

Prol 
em 

0-30 
90-130+ 

amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

47 
29 

(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

18 
12 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

9 
7 

Argila 
<0,002 

mm 

26 
52 

Argila Grau de lpH 1:2.5) Complexo sortivo mE/1 OOa 
dispersa flocu- %Silte 

Água~ KC11N ca++ I Mg++ I K+ I em I ação 
---

água %Argila Na+ 
% 

% 

19 
o 

27 
100 

0,34 
0,13 

6,3 
5,6 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,8 
1,5 

o 
o 

wl 
1,7 
1.7 

ValorT 
(soma) 

4,5 
3,2 

'Ataque por H2S04(d ~ 1,47)% 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s 

5,3 
5,1 

1,6 
0,3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

SiOz 

% 

62 
47 

--
AI203 

(Ki) 

Si02 --
R203 

(Kr) 

c 

1,0 
1,0 

(orgâ-
nico) 

% 

0,66 
0,24 

AI203 --
Fe203 

N 
% 

0,16 
0,22 

0,06 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,02 
0,02 

c 
N 

11 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na+rr 

11,2 
19,2 

10,5 
18,6 

4,0 
7,5 

0,76 0,04 1,81 1,46 4,12 X 
1 1,08 0,04 1,75 1,37 3,89 

Densidade 
g/cm3 Poro-

sidade 
% 

Apa- (vo-
rente 

Real 
lume) 

PERFIL N ° 22 

Data- 26/11/78 

Sais solúveis (extrato 1 :51 

Ca'' I Mg++ I K+INa+ HC03-

co3> 
-mE/100g--

so4> 
100.AI+++ ----
S+ AI+++ 

o 
o 

p 
assim i-
lável 
ppm 

1 
2 

Equiv 
de 

umid 
% 

13 
20 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil 
n° 17) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo montanhoso 

Unidade de mapeamento- LVde4. 

Localização- Corte da estrada Rio do Prado-Palmópolis, a 10 km de Rio do Prado 

Situação e declividade- Terço médio de uma elevação com 20% de declive 

Altitude- 610 m 

Utologia e formação geológica- Complexo Migmatítico Proterozóico lnferior-Ar
queano 

Material originário- Decomposição de migmatitos 

Relevo local- Montanhoso 

Relevo regional- Montanhoso 

Erosão- Moderada (suscetível) 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Floresta subperenifólia 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Capoeira e pastagem com colonião. 

A 0-15 em: bruno-amarelado-escuro (10YR :314, úmido); argila arenosa; 
moderada média e grande granular; poroso; ligeiramente duro."triá
vel, ligeiramente plástico e muito pegajoso 

PEDOLOGIA/263 



B 150-200 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila; moderada peque
na e médi~ blocos subangulares; poroso; cerosidade fraca e pouca; li
geiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso 

Raízes: abundantes no A e poucas no B 

Obs : intensa atividade biológica no horizonte A 

Análises ffsicas e químicas lab: ESAl (1122575/76) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Pro f 

Calhau lho fina fina 0,05-
Argila 

Símb >20 grossa 
0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 mm 0,05 mm mm mm mm mm 
mm 

A 
B 

0-15 
150-200 

3 
2 

97 
98 

31 
18 

23 
20 

6 
10 

40 
52 

Argila 
dispersa Grau de %Silte 

(pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 

em flocu- %Argila 
Água I KCI1 N ca++ I Mg'' I K+ I Na' água I ação 

% % 

29,0 
2,0 

27,50 
96,15 

0,15 
0,19 

5,4 
5,4 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I H' + I Valor T 
(soma) AI'++ (soma) 

3,4 
2,1 

0,1 
0,2 

0,6 
2,3 

4,1 
4,6 

Ataque por H2S04(d ~ 1,47)% 

Si O, 

15,5 
27,8 

AI203 

13,0 
23,3 

Fe,03 

4,8 
8,6 

TiO, P,05 

0,53 0,02 
0,88 0,01 

4,5 
4,9 

2,2 
0,4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

83 
46 

Sio, --
AI203 

(Ki) 

sio2 --
R,03 
IKrl 

c 

0,8 
1,6 

(orgâ-
nico) 

% 

1,37 
0,20 

AI203 --
Fe,03 

2,02 1 ,64 4,25 
2,02 1,64 4,25 

N 
% 

0,32 
0,09 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,03 
0,04 

c 
N 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na'!T 

0,73 
0,87 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro- p 

sidade 100.AI' ++ assimi- Equiv 
% HC03- so.= S +AI'++ lável de ca++ I Mg++ I K' I Na' 

Apa-
Real 

Ivo- co3= ppm umid 
lume) rente -mE1100g- % 

1 ,25 2,50 50,0 3 
9 1,26 2,50 49,6 

Análise mineralógica: 

A 

B 

PERFil N° 26 

Areia fina- Quartzo 85-81%; feldspato 6-8%; caulim 3-4%; ilmenita 
2-3%; hematita 1%; magnetita e argila 1%; biotita, limonita e carvão 
vegetal traços 
Areia grossa- Quartzo 88-85%; feldspato 6-8%; argila 1-2%; magneti
ta 1%; muscovita, biotita, hematita e caulim 1%; ilmenita e limonita 
traços 

Areia fina- Quartzo 79-74%; argila 12-15%; feldspato 6-8%; ilmenita 
1%; caulim 1%; limonita e turmalina traços 
Areia grossa- Quartzo 70-62%; argila 25-30%; feldspato 4-6%; caulim 
1-2%; limonita traços 

Fonte- Perfil contido no levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil 
n° 15) 

Classificação -latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento -lVe1 

localização- Corte da estrada ltinga-Araçuaf a 31,2 km de ltinga 

Situação e declividade- Meia encosta com 5% de declive. 

Altitude - 360 m 
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litologia e formação geológica- Grupo Macaúbas Proterozóico Superior 

Material originário- Sedimentos influenciados por rochas do Macaúbas e rochas de 
composição granítica. 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Não observada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Floresta subcaducifólia 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia. 

Uso atual- Vegetação natural. 

A 0-30 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido), bruno-amarela
do (10YR 5/4, seco), bruno-escuro (10YR 4/3, um ido amassado); argila 
arenosa; moderada pequena e média granular; poroso; macio, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

B 150-200 em'; bruno-amarelado (10YR 5/8, um ido); argila arenosa; pe
quena granular com aspecto de maciça porosa in situ; muito poroso; 
macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: abundantes no A e poucas no B 

Obs :o perfil tem mais de 4 m de profundidade 

Análises físicas e químicas lab: ESAl (1125711112572) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total %, (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte Calhau fina Argila 

Prol lho fina 0,05-
Símb >20 

grossa 0,20- <0,002 20-2 <2 2-0,20 0,002 

A 
B 

Argila 

em 

0-30 
150-200 

mm 
mm mm 

99 
99 

mm 

9 
5 

0,05 
mm 

49 
47 

mm 

6 
8 

mm 

36 
40 

dispersa Grau de %Silte 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

em flocu- %Argila 
Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I água I ação Na' 

% % 

2,0 
2,0 

94,73 
94,73 

0,17 
0,20 

6,0 
5,5 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorS I AI'++ I H'+ I ValorT 
(soma) AI+++ (soma) 

3,2 
2,3 

0,2 
0,1 

2,6 
1,6 

6,0 
4,0 

Ataque por H2S04(d ~ 1 ,47)% 

SiO, 

13,5 
17,1 

AI203 

11,5 
14,6 

Fe,OJ 

4,2 
5,2 

TiO, 

0,56 
0,64 

P,Os 

0,02 
0,01 

4,6 
4,9 

1,8 
0,4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

53 
58 

Si O, --
AI,OJ 
(Ki) 

Si O, 
--
R203 
(Kr) 

c 

1,0 
1,8 

(orgâ-
nico) 

% 

0,54 
0,13 

AI203 --
Fe,03 

2,00 1,62 4,30 
2,00 1 ,62 4,41 

N 
% 

0,34 
0,11 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,02 
0,03 

c 
N 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na+/T 

0,33 
0,75 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 

Apa-
Real rente 

1,32 2,59 
1,37 2,56 

Poro-
sidade 

% 
(vo-

lume) 

49 
45 

ca++ I Mg" I K' I Na' 

-mE/100g-

HC03- so.= 
co3= 

100.AI' ++ 

S' AI"' 

6 
4 

p 
assim i- Equiv 

lável de 
ppm umid 

% 

Análise mineralógica: 

A Areia fina 2 Quartzo 89-86%; estaurolita 3-4%; ilmenita 2-3%; turmali
na 1-2%; feldspato, magnetita, biotita, limonita e argila 1% 
Areia gros~a -Quartzo 79-84%; estaurolita 12-14%; feldspato e argila 
2-3%; ilmenita e turmalina 1-2%; limonita 1%; magnetita 1%; hematita 
e carvão vegetal traços 



B Areia fina- Quartzo 91 -86%; estaurolita 3-4%; feldspato, ilmenita, ar
gila e turmalina 1-2%; caulim 1%; magnetita e limonita traços 
Areia grossa- Quartzo 81-78%; estaurolita 12-14%; argila 2-3%; 
feldspato, magnetita, hematita e limonita 1%; biotita, ilmenita e tur
malina traços 

PERFIL N ° 27 

Data: 13/03/79 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da FundaÇão Ceritro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil n ° 
19) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subperenifóliá relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVe2 

Localização- Corte da estrada Jequitinhonha-Joafma, a 3 km de Joafma 

Situação e declividade- Terço inferior de uma elevação com 8% de declive 

Altitude-310m 

Litologia e formação geológica- Complexo Migmatitico Proterozóico lnfe
rior-Arqueano 

Material originário- Decomposição de migmatitos 

Relevo local- Suave ondulado. 

Relevo regional- Suave ondulado a ondulado 

Erosão- Não evidente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Pastagem 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Pastagem de colonião 

A1 

A3 

B21 

B22 

0-25 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); fran
co-argila-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muito 
poroso; macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara 

25-50 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, umido); argila arenosa; 
moderada pequena e média blocos angulares; muito poroso; macio, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

50-100 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila arenosa; maciça 
porosa que se desfaz em fraca pequena e média blocos angulares; 
muito poroso; macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção plana e difusa 

100-250 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila arenosa; maciça 
porosa que se desfaz em fraca pequena e média blocos angulares; 
muito poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Análises fisicas e quimicas Lab: ESAL (118488/118489) 

Horizonte 

Simb 

A1 
822 

Pro f 
em 

0-25 
100-250+ 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

4 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

96 
97 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

22 
16 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

43 
33 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

6 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

29 
39 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g dispersa Grau de %Silte 
em flocu- %Argila 

Água I KCI1 N água I ação ca++ 
% % 

24,0 
4,0 

18 
91 

0,21 
0,31 

5,8 
6.7 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorS I AJ+++ I W + I ValorT 
(soma) AJ+++ (soma) 

4.4 
2,9 

0,2 
0,2 

2,3 
2,0 

6,7 
4,9 

5,0 
6,5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

66 
59 

2.4 
1,8 

I Mg++ I 

c 

1,6 
1,0 

(orgâ-
nico) 

% 

1,25 
0,20 

N 
% 

K+ 

0,39 
0,09 

I Na+ 

0,03 
0,02 

c 
N 

Ataque por H2S04(d ~ 1 .47)% Sat. 

Si02 Si02 Alz03 
e/sódio 

-- -- -- Equiv. de (%de 
CaC03 Na+ tro-

Alz03 Rz03 Fe20 3 Si02 Alz03 Fez03 Ti02 PzOs (Ki) (Kr) % cável no 

11,5 
21,2 

·' 

11,8 
20.4 

Densidade 
g/cm3 

3,2 
5,8 

Poro-

0,39 
0,63 

0,04 
0,03 

1,66 1.41 5,79 
1,77 1,50 5,52 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

valorT) 
100Na+/T 

0.4 
0.4 

sidade 
ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

~ assim i- Equiv 
% HC03-

Apa- (vo- co3· 
rente Real lume) -mE/100g-

so.· s +Ar+++ 

4 
6 

lável 
ppm 

2 
4 

de 
umid 

% 

Análise mineralógica: 

A1 

B22 

PERFIL N.0 28 

Areia fina- Quartzo 95-93%; feldspato 2-4%; magnetita e ilmenita 
1%; hematita 1% 
Areia grossa- Quartzo 97-95%; feldspato e hematita 1-2% 

Areia fina- Quartzo 88-85%; argila 7-9%; feldspato 2-3% hematita, il· 
menita, caulim 1%; turmalina e rutilo traços 
Areia grossa- Quartzo 95-94%; caulim 3-4%; feldspato e hematita 
1 %; muscovita traços 

Data- 10/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 81-ES) p 140-3 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVde3 

Localização- Município de Baixo Guandu, a 16,5 km de Baixo Guandu em direção a 
Mutum Preto, lado direito 

Situação e declividade- Corte de estrada, no terço inferior de uma elevação com 
42% de declive 

Altitude-140m 

Litologia e formação geológica- Biotita gnaisse. Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Biotita gnaisse 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado, com elevações de topos arredondados, vertentes 
convexas e vales em "V", apresentando voçorocas 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Capim-colonião 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e cultura de milho. 

A1 

A3 

B1 

82 

B3 

0-14cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); argila arenosa; fraca peque
na e média granular; muitos poros muito pequenos e poucos peque
nos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara 

14-29 em; bruno (9YR 4/3, úmido); fraca pequena e média granular; 
muitos poros muito pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

29-73 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); muito argilosa; fraca peque
na e média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos su· 
perficies foscas comuns; ligeiramente duro a duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual 

73-217 em; bruno forte (8,5YR 5/6, úmido); argilosa; estrutura com as
pecto maciço poroso muito pouco coeso in si tu que se delineia em blo· 
cos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeira· 
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição ondulada c 
clara (5-13 em) 

217-245 em; bruno forte (8,5YR 5/6, úmido), mosqueado abundante 
médio e distinto, vermelho (10R 4/6, úmido); argila; fraca pequena blo-
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c 

R 

cos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligei
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e clara 
(5-10cm) 

245-263 em; vermelho (1 OR 4/6, umido), mosqueado com cores amare
ladas e acinzentadas; franco-argila-arenoso; maciça que se desfaz em 
agregados com diâmetros de 0,5 a 1 em; poros comuns muito peque
nos; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
transição plana e abrupta 

263 em+ 

Raízes: Al, muitas fasciculares com dÍâmetros em torno de 2 mm; A3, comuns fasci
culares; 81, poucas fasciculares, e 82, raras fasciculares 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (6972/77) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Pro f Calhau lho fina grossa fina 0,05- Argila 
Símb >20 0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A1 0-14 o 4 96 34 16 14 36 
A3 -29 o 3 97 28 14 11 47 
81 -73 o 3 87 14 10 13 63 
82 -217 o 5 95 19 11 19 51 
83 -245 o 14 86 16 11 27 46 
c -263+ o 10 90 23 29 24 24 

Argila 
Grau de dispersa 

(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em 

I ação 
---

água %Argila 

% % 

28 22 0,39 6,6 5,8 4,5 1,9 0,64 0,04 
34 28 0,23 6.4 5,1 2,5 0,8 0,34 0,03 
o 100 0,21 5,3 4.4 1.4 0,9 0,07 o,oe 
o 100 0,37 5,2 4,3 0,2 1,2 0,05 0,04 
o ioo 0,59 5,1 4,5 0,1 2,1 0,04 0,18 
1 100 1,00 5.4 3,9 0,3 3,2 0,15 0,26 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sal de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N (soma) (soma) % % 

7,1 o 1,0 8,1 88 1,33 0,15 9 
3,7 o 1,3 5,0 74 0,64 0,09 7 
2.4 0,1 1,5 4,0 60 0,39 0,07 6 
1,5 0,1 1,1 2.7 56 0,20 0,05 4 
2.4 o 1,5 3,9 62 0,20 0,04 5 
3,9 0,3 1,1 5,3 74 0,29 0,05 6 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

(Kr) 
Fe203 % cável no 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 (Ki) valorT) 
100Na' IT 

15,2 13,0 4,3 1,16 0,09 1,99 1,64 4,74 X 
18,8 16,0 5,3 1,25 0,08 2,00 1,65 4,74 1 
25,7 22,8 7,3 1,26 0,10 1,92 1,59 4,90 1 
23,9 21,6 6,8 1,31 0,10 1,88 1,57 4,98 1 
23,5 20,6 11,3 1,37 0,13 1,94 1.44 2,86 5 
20,7 14,7 10,7 1,85 0,23 2,39 1,64 2,16 5 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

sidade 100.AI+++ 
p Equiv 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ % HC03- so4" assim i- de 
Apa- (vo- S+ AI+++ lável umid 
rente Real 

lume) C03" 
-mE/100g-

o 
o 
4 
6 
o 
7 

ppm 

1 
<1 

1 
3 
1 

31 

% 

18 
18 
24 
22 
23 
17 

Análise mineralógica~ 

A1 Areias-99% de quartzo hialino, grãos corroídos com aderência ferru
ginosa; 1% de detritos; traços de: feldspato, ilmenita, concreções fer
ru9inosas, mica e carvão 

266/PEDOLOGIA 

A3 

81 

82 

83 

c 

Cascalho- Predomínio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos 
com aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa, um ou 
outro com aderência de mica; feldspato; concreções ferruginosas e 
ferromanganosas 

Areias- 99% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer
ruginosa, um ou outro grão com aderência manganosa; 1% de ilme
nita; traços de: feldspato, mica biotita, concreções ferromanganosas, 
detritos e carvão 
Cascalho- Predomínio de quartzo (maior que 95%) hialino, com 
aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa; feldspato; 
concreções ferruginosas e ferroargilosas; detritos 

Areias- 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer
ruginosa; 2% de ilmenita; traços de: feldspato, mica, concreções fer
ruginosas, concreções magnetíticas e detritos 
Cascalho- Predomínio de quartzo (maior que 95%) hialino, g1ãos cor
roídos, com aderência ferruginosa, poucos grãos com aderência man
ganosa; feldspato; concreções ferruginosas; detritos 

Areias- 97% de quartzo hialino, grãos corroídos com aderência ferru
ginosa; 3% de ilmenita; traços de: turmalina, feldspato, mica, concre
ções ferruginosas e detritos 
Cascalho- 100% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência de mica, poucos com aderência de 
feldspato; detritos 

Areias- 99% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer
ruginosa; 1% de ilmenita e ilmenita magnética; traços de: feldspato, 
concreções ferroargilosas, mica e detritos 
Cascalho- Predomínio de quartzo (maior que 95%) hialino, grãos cor
roídos, com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas e ferroar
gilosas; detritos 

Areias-76% de quartzo hialino, grãos corroídos com aderência ferru
ginosa; 1% de feldspato; 20% de mica biotita na maioria e pouca mica 
muscovita; 3% de concreções ferruginosaseferroargilosas; traços de: 
ilmenita e poucos grãos de ilmenita magnética, concreções magnetíti
cas e detritos 
Cascalho- Predom.ínio de concreções ferruginosas, com inclusões de 
quartzo e mica; quartzo hialino com aderência ferruginosa; feldspato; 
fragmentos de rocha intemperizada com mica biotita e quartzo 
Calhaus- Fragmentos de rocha muito intemperizada, contendo 
quartzo, feldspato e mica; concreções ferruginosas com inclusão de 
mica 

3.4.3.1.7- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 

Estes solos ocorrem como variação da classe dos Latossolos 
Vermelho-Amarelos, por apresentarem características morfoló
gicas, físicas e químicas semelhantes. A diferença consiste em 
apresentar um horizonte superficial denominado húmico, carac
terizado pela sua espessura e por possuir cores escuras, função 
do alto teor de matéria orgânica (Est. 3.VII A e 3.VII B). 

Distribuem-se em pequenas áreas, associados a relevos que 
variam de suave ondulado a montanhoso, com textura argilosa e 
muito argilosa. Situados a oeste e norte da Folha, tendo áreas de 
ocorrência próximo às cidades de São José do Mantimento, 
Novo Cruzeiro, Mantena, Almenara, Batinga e Rio do Prado. 

São utilizados com cafeicultura e pastagens. 

PERFIL N ° 17 

Data- 04/08/81 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura muito argilosa 
relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa12 

Localização- Estrada para São José do Prata, ponto localizado a 16,3 km do entron
camento com a 8R-251. Município de Jequitinhonha-MG Lat 16°25'S e long 
41°44'WGr Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada situada em terço superior de 
encosta, com cerca de 30% de declive 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granítica "Suíte" Granitói
de Medina. Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Sedimentos argilosos de origem coluvionar sobre o embasa
mento cristalino 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 



Vegetação primária-Área de Tensão Ecológica (Savana e Floresta Estacionai Semi
decidual) 

Uso atual- Pastagens 

A1 

A3 

B1 

B2 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido), bruno
acinzentado-escuro (10YR 4/2, seco); muito argiloso; fraca pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e gradual 

20-60 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(10YR 4/4, seco); muito argiloso; fraca pequena granular com aspecto 
maciço poroso in situ; macio, muito friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e difusa 

60-100 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-amarelado (10 YR 
5/8, seco); muito argiloso; fraca pequena granular com aspecto ma
ciço poroso insitu; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa 

100-120 em+; bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno-forte (7,5YR 5/8, 
seco); muito argiloso; fraca pequena granular com aspecto maciço 
poroso in situ; macro, friável, plástico e pegajoso. 

Raízes: muitas no A1, comuns no A3 e B1 e raras no B2. 

Qbs: muitos poros, muito pequenos a pequenos ao longo de todo o perfil 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (81 1458/1461) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B2 

Prol 
em 

0-20 
-60 
-100 
-120+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

!r 
1 
1 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
99 
99 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

16 
13 
13 
13 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

5 
5 
4 
4 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
6 
6 
4 

Argila 
<0,002 

mm 

67 
76 
77 
79 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

flocu- %Silte 
em ---

Água I KCI1N ca++ I I I Na+ água I ação %Argila Mg++ K+ 
% % 

33 
54 
39 
o 

51 
29 
49 

100 

0,18 
0,08 
0,08 
0,05 

4,6 
4,9 
4,7 
4,7 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

1,1 
DA 
0,6 
0,6 

2,6 
1,7 
1,3 

·o,8 

wl 
13,5 
9,2 
6,3 
2,8 

ValorT 
(soma) 

17,2 
11,3 
8,1 
4,2 

Ataque por H2S04 (d = 1.47)% 

Si02 

26,5 
27,5 
29,1 
29,9 

AI203 

24,7 
28,3 
27,1 
27,0 

Fe203 

6,2 
7,1 
7,0 
7.4 

Ti02 

0,63 
0,69 
0,68 
0,73 

P205 

4,1 
4,3 
4,3 
4,3 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si02 

% 

6 
4 
7 

14 

Si02 -- --
AI203 R203 

(Ki) (Kr) 

0,9 
0,3 
0,5 
0,5 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

4,01 
2,45 
1,63 
0,65 

AI203 --
Fe20 3 

1 ,82 1,57 6,24 
1 ,65 1.42 6,25 
1 ,83 1,57 6,07 
1,88 1,60 5,72 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

N 
% 

0,13 
0,06 
0,04 
0,03 

0,37 
0,24 
0,16 
0,11 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

c -
N 

11 
10 
10 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

<1 
<1 
<1 
<1 

ca++ I Mg++ I K+! Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% assim i- de HC03- so4= 

Apa-
Real (vo- SI AI+++ lável umid 

rente lume) co3= ppm % 
+---mE/100g-

70 <1 32,1 
81 <1 33,0 
68 <1 31,8 
57 <1 28,6 

PERFIL N ° 18 

Data -11/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 82-ES) p 172-5 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico á li co textura argilosa fase flo
resta subperenifólia relevo montanhoso e forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- LVHa2 

Localização- Município de Mantenópolis, a 3,5 km de Santa Luzia em direção a Alto 
do Rio Novo, lado direito. 

Situação e declividade- Corte de estrada, no terço médio de uma elevação com 55% 
de declive. 

Altitude- 600 m 

Litologia e formação geológica- Gnaisse Pré-Cambriano Indiviso. 

Material originário- Biotita-granada Gnaisse acrescido de depósito de caráter ar
gilo-arenoso 

Relevo local- Forte ondulado. 

Relevo regional- Forte ondulado, com elevações de topos arredondados, vertentes 
convexas e vales em "V" 

Erosão- Laminar ligeira e moderada 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Capim-gordura 

Vegetação regional- Floresta tropical subperenifólia 

Uso atual - Pastagem de capim-gordura e de sempre-verde e cultura de café 

02 

A1 

A3 

B1 

B2 

8-0 em; detritos orgânicos decompostos e em fermentação 

0-38 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2, úmido); franco
argiloso; fraca pequena e média granular; muitos poros médios e pe-
quenos; macio, friável, ligéiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e clara 

38-172 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido); argila; estrutura com as
pecto maciço poroso muito pouco coesa in si tu, que se desfaz em agre
gados muitos pequenos; muitos poros pequenos e muito pequenos; 
macio, muito friável, ligeiramente plástico e plástico, ligeiramente pe
gajoso e pegajoso; transição plana e gradual. 

172-205 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido); muito argilosa; fraca muito pe
quena e pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in 
situ; muitos poros muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso 

205-347 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); muito argilosa; 
estrutura com aspecto maciço poroso muito pouco coesa in situ que se 
desfaz em agregados muito pequenos; muitos poros muito pequenos 
e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: A1, abundantes, fascicularês com diâmetro em torno de 2 mm; A3, comuns 
fasciculares; 81 e B2, raras 

Análises físicas e químicas 

Frações da 
Horizonte amostra total % 

Simb 

A1 
A3 
B1 
B2 

Argila 

Pro f 
em 

0-38 
-172 
-205 
-347+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

1 
2 
3 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
98 
97 
98 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

31 
19 
21 
21 

Lab : SNLCS (6978/81) 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

13 
10 
8 
9 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

16 
12 
9 
7 

Argila 
<0,002 

mm 

40 
59 
62 
63 

Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- ~ 

Água I KCI1N ca++ I I K+ I em 
água I ação %Argila Mg++ Na+ 

% % 

4 90 DAO 4,8 4,3 0,1 0,03 0,05 
o 100 0,20 4,9 4,1 0,5 0,06 0,05 
o 100 0,15 4,7 4.4 0,3 0,01 0,03 
o 100 0,11 5,2 5,0 0,6 0,02 0,03 
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Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgã- N ~ wj Valor S I AI+++ I ValorT bases) nicol % N 

(soma) (soma) % % 

0,3 
0,6 
0,3 
0,7 

2,6 
1,6 
0,6 
o 

18,0 
11,6 
4,9 
2,5 

21,2 
13,6 
5,8 
3,2 

3 
4 
5 

22 

4,17 
2,13 
0,65 
0,32 

0,36 
0,18 
0,07 
0,04 

12 
12 
9 
8 

Sat 
Ataque por H2SO.(d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro~ 

Fe203 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 (Ki) (Krl valorT) 

100Na+/T 

14,1 
15,7 
16.4 
17,6 

22,7 
26,3 
27,3 
26,2 

7,3 
8,6 
9,2 
9,2 

1,16 0,10 1,06 0,88 4,88 
1,26 0,10 1,02 0,84 4,79 
1,26 0,10 1,02 0,84 4,65 
1,19 0,10 1,14 0,93 4,47 

Densidade 
g/cm3 

Apa-
rente Real 

0,77 2,48 
0,84 2,64 
0,05 2,64 
0,13 2,66 

Poro-
sidade 

% 
(vo-

lume) 

69 
68 
60 
58 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mg++l K+ I Na+ HC03-

co3= 
--mE/100g--+ 

so4= 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

81 
76 
67 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 
0/o 

28 
30 
29 
29 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B2 

Areias- 75% de quartzo vítreo incolor e hialino, grãos a restados e se
mi-arestados, em parte com aderência argila-ferruginosa; 24% de con
creções argilosas e argilo-humosas; 1% de detritos; fragmentos de 
raiz e carvão; traços de: ilmenita, granada intemperizada 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, grãos em parte fra
turados, com interpenetração de material argila-ferruginoso, aresta
dos, semi-arestados e alguns desarestados; concreções argilosas; 
concreções argilo-humosas; granada intemperizada ou semi
intemperizada; sílica amorfa (opala?); detritos: fragmentos de raiz e 
carvão 

Areias- 99% de quartzo vítreo incolor e hialino, grãos a restados e se
mi-a restados, com aderência argila-ferruginosa esparsa; 1% de detri
tos: fragmentos de raiz e carvão; traços de feldspato (?I caulinizado, 
ilmenita, concreçóes argilosas, mica intemperizada, granada intem
perizada e concreções argilo-humosas . 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- 99% de quartzo vítreo incolor e hialino, grãos a restados e se
mi-arestados, com aderência argila-ferruginosa; 1% de granada in
temperizada; traços de: ilmenita, feldspato(?) caulinizado, concreções 
argilosas; detritos: fragmentos de raiz e carvão. 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem) vítreo incolor fraturado, 
grãos a restados, semi-arestados e alguns desarestados c'om interpe
netração de material ferruginoso; concreções argilosas e ferrugino
sas; granada intemperizada; sílica amorfa (opala?); turmalina de cor 
negra; agregados argilosos de cor rosa-esbran-quiçado contendo mica 
intemperizada; detritos: fragmentos de raiz. 

Areias- 98% de quartzo hialino e vítreo incolor, grãos a restados e se
mi-a restados com aderência argilo-ferruginosa esparsa; 2% de gra
nada intemperizada; traços de: ilmenita, concreções argilosas, mi
neral branco fibroso não identificado e feldspato(?) caulinizado 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. Não se ob
serva ocorrência de turmalina. 

3.4.3.2 -Terra Roxa Estruturada 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com argila de 
atividade baixa, horizonte 8 textura! e baixa relação textura! 8/A, 
sobretudo quando são argilosos desde a superfície. 

Podem apresentar qualquer tipo de horizonte A, exceto o tur
foso. O horizonte 8t apresenta estrutura moderada a forte e pe
quena a média blocos subangulares e angulares, cerosidade 
moderada a forte e comum a abundante, com pouca diferencia
ção entre os horizontes, e possuem cores avermelhadas. 

Diferenciam-se dos Podzólicos Vermelho-Escuros que apre
sentam pequena relação textura!, por possuírem na maior parte 
do horizonte 8 valores e cromas mais baixos nos matizes mais 
avermelhados que 2,5YR. Na coincidência da cor, diferenciam-
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se daqueles pelo conteúdo de Fe20 3 (resultante do ataque sul
fúrico), superior a 15% e Ti02 superior a 1 ,3%. 

São desenvolvidos a partir de rochas básicas e ultrabásicas. 
Os solos desta classe não possuem muita expressividade na 
área. 

Ocorrem em relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso, 
com horizonte A moderado e textura normalmente argilosa. 
Possuem alta fertilidade natural e boas características físicas. 
Apresentam limitação à mecanização, quando ocorrem em rele
vo forte ondulado e montanhoso. São utilizados com pastagens. 

PERFIL N ° 29 

Data- 09/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 80-ES) p 306-9 

Classificação- Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo montanhoso e forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe48 (inclusão) 

Localização- Município de Baixo Guandu, a 38 km de Baixo Guandu, em direção a 
Sobreiro, lado esquerdo, na Lagoa Preta 

Situação e declividade- Corte de barranco, no terço inferior de elevação com 47% 
de declive 

Altitude - 182 m 

Litologia e formação geológica- Anfibolito Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Anfibolito 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso com topos a restados, vertentes pla
nas de dezenas de metros e vales em "V" 

Erosão- Laminar ligeira e moderada e em sulcos oca~ionais 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Capoeira 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Culturas de milho e feijão e pastagem de capim-colonião 

Al 

A3 

B1t 

B2t 

83t 

c 

0-16 em; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/3, seco). bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco triturado). vermelho-escuro-acinzentado 
(2,5YR 3/3, úmido) e vermelho-escuro-acinzentado (1,5YR 3/2, úmido 
amassado); muito argilosa; forte pequena blocos subangulares; 
poros comuns pequeno e médio; duro, friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e clara 

16-36 em; vermelho-es~.u.ro-acinzcntado (lOR 3/3, umido); muito ar
gilosa; modeiada pequena blocos subangulares; poros comuns pe
quenos e médios; cerosidade fraca comum; duro, friável, multo plás
tico e muito pegajoso; transiÇão plana e gradual 

36-60 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R J/4, umido); muito ar
gilosa; moderada pequena blocos subangulares; poros comuns pe
quenos; cerosidade comum moderada; duro, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e gradual 

60-166 em; bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 314, seco). vermelho 
(1,5YR 4/6, seco triturado). vermelho-escuro (10R 3/4, úmido) e verme
lho-escuro (lOYR 3/6, úmido amassado); muito argilosa; moderada 
pequena e média blocos subangulares; poros comuns pequenos; 
cerosidade comum moderada; duro, friável, muito plástico e muito pe
gajoso; transição plana e clara 

166-192 em; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/3, umido); argila; mo
derada média e grande blocos subangulares; poros comuns muito pe
quenos cerosidade comum fraca; muito duro, firme, plástico e pega
joso; transição ondulada e abrupta (3·8 em) 

192-237 cmt; cinzento-oliváceo-claro (5Y 612, com pontos escuros 
úmidos); franco-arenosa: maciço poroso que se desfaz em agregados 
com diâme'tros em torno de 1 em; poucos poros pequenos; ligeira
mente duro, friável, não plástico e não pegajoso 

Raízes: Al, comuns fasciculares e terciárias com diâmetros em torno de 1 mm; A3, 
poucas terciárias com diâmetros em torno de 2 mm; 81t, poucas terciárias 
com diâmetros em t'orno de 3 mm; 82t, poucas terciárias com diâmetros em 
torno de 2 mm, e !l3t. raras 



Análises fisicas e químicas Lab : SNLCS (6966171) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Prol 
Calhau lho fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb >20 0,20- <0,002 
em 20-2 <2 2-0,20 

0,05 0,002 
mm mm mm mm mm 

mm 
mm 

A1 0-16 o 1 99 9 7 23 61 
A3 -36 o o 100 6 6 19 69 
B1t -60 o o 100 6 6 14 74 
B2t -166 o o 100 6 6 16 72 
B3t -192 o 1 99 13 12 18 57 
c -237+ o 19 81 29 27 34 10 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- ~ 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em I ação %Argila 

água K+ Na+ 
% 

% 

51 16 0,38 7,9 6,7 13,1 4,9 0,50 0,08 
47 32 0,28 7,7 6,8 9,1 3,7 0,11 0,05 
5 93 0,19 7,6 6,7 5,5 4,4 0,05 0,04 
o 100 0,22 7,3 6,4 2,5 6,0 0,03 0,04 

47 18 0,32 6,7 5,2 5,6 9,9 0,02 0,12 
4 60 3,40 8,6 7,2 7,5 13,5 0,02 0,26 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ ! W I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

8,6 o o 18,6 100 2,37 0,28 8 
13,0 o o 13,0 100 1,17 0,17 7 
10,0 o o 10,0 100 0,76 0,12 6 
8,6 o o 8,6 100 0,45 0,08 6 

15,6 o 1,4 17,0 92 0,36 0,06 6 
21,3 o o 12,3 100 0,21 0,03 7 

Sat 
Ataque por H2S04 (d = 1.471% si o, Si o, e/sódio 

-- AI203 Equiv de (%de 
AI,03 R,03 -- CaC03 Na+ tro-

Fe,03 % cável no 
Si O, AI,03 Fe20 3 TiO, P,05 (Kil (Kr) valor TI 

100Na+/T 

30,0 24,0 8,1 1,28 0,06 2,13 1,75 4,65 o 
31,2 27,1 8,7 1,24 0,03 1,96 1,62 4,88 o 
32,4 27,2 8,9 1,33 0,02 2,02 1,68 4,80 o 
32,0 27,5 9,3 1,35 0,03 1,98 1,63 4,64 o 
31,1 23,9 8,5 1,21 0,03 2,21 1,80 4,41 o 
35,7 21,9 5,6 0,21 0,02 2,77 2,38 6,13 6 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- so4= assim i- de 

Apa- (vo- S" AI+++ lável umid 
rente 

Real 
lume) co3= ppm % 

-mE/100g-

1,26 2,57 51 o 25 36 
o 1 32 
o 1 31 

1,31 2,61 50 o <1 32 
o <1 31 

1,47 2,64 44 o <1 22 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

Areias- 91% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns com aderên
cia ferruginosa; 4% de anfibólio; 1% de concreções argilo
manganosas, ferromanganosas e manganosas; 1% de concreções ar
gila-ferruginosas e ferruginosas; 2% de ilmenita e ilmenita magnética 
(pouca); 1% de detritos; traços de: fragmentos calcários, concreções 
argilo-humosas, feldspato alterado (plagioclásio) e carvão 
Cascalho- Quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com pontos fer
ruginosos em maior percentagem; concreções mangánosas; concre
ções ferroargilosas, com inclusões de quartzo; anfibólio alterado (acti
nolita); detritos 

Areias- 90% de quartzo hialino, grãos corroídos com aderência ferru
ginosa; 2% de anfibólio, um ou outro grão com aderência de calcário 

(actino'lita?); 7% de ilmenita e pouca ilmenita magnética; 1% de con
creções ferromanganosas e manganosas; traços de: conc(~Ções cal-
cárias, feldspato alterado (plagioclásio) e detritos. · · 

81 t Areias- 96% de quartzo hialino, grãos corroídos com aderência ferru
ginosas; .?% de ilmenita e pouca ilmenita magnética; 1% de concre
ções ferruginosas, ferromanganosas e ferroargilosas; 1% de anfibólio 
(actinolita?); traços de: detritos e carvão 

B2t Areias- 86% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer

B3t 

c 

ruginosa; 1% de concreções ferroargilosas, ferruginosas e ferroman
ganosas; 3%de anlibólio (actinolita?); 10%de ilmenita magnética; tra
ços de: feldspato (ortoclásio), feldspato alterado (plagioclásio). con
creções magnetíticas, carvão e detritos 

Areias- 92% de quartzo hialino, grãos Corroídos, com aderência fer
ruginosa; 1% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e ferroar
gilosas; 5% de anfibólio (actinolita?); 2% de ilmenita magnética; tra
ços de: mica biotita intemperizada, feldspato (plagioclásio). concre
ções magnetíticas, carvão e detritos 
Cascalho- Quartzo hialino, alguns grãos corroídos, com aderência de 
óxido de ferro em maior percentagem; anfibólio muito alterado 
(actinolita?); concreções argila-ferruginosas, com inclusões de grãos 
de quartzo com pouca inclusão manganosa; concreções argilo-man-
ganosas; concreções manganosas; detritos 

Areias- 92% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer
ruginosa; 3% de concreções calcárias; 4% de anfibólio (actinolita?); 
1% de mica biotita intemperizada; traços de: concreções ferruginosas, 
ferromanganosas e ferroargilosas; feldspato (plagioclásio). carvão e 
detritos 
Cascalho- Anfibólio muito alterado, com aderência de carbonato de 
cálcio (actinolita?) em maior percentagem; concreções calcárias; 
feldspato (plagioclásio) 

3.4.3.3 - Podzólico Amarelo 

Trata-se de classe de solo que está sendo proposta pelo Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (EMBRAPA). 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com hori

zonte B textura!, relacionados nesta área, principalmente, com 

sedimentos do Grupo Barreiras 

São solos com argila de atividade baixa, bem a moderada
mente drenados e com seqüência de horizontes A, Bt e C 

Apresentam, normalmente, horizonte A moderado, e com 

menor freqüência A proeminente e texturas que variam de areia 

a franco argila-arenoso. 
O horizonte B textura! possui cores amareladas (bruno

amarelado, vermelho-amarelado e bruno forte), com matizes 

1 OYR e 5YR, valores em torno de 5, cromas de 6 a 8, sendo mais 

comum as texturas argilosa e média. 
Diferenciam dos Podzólicos Vermelho-Amarelos da região, 

principalmente por apresentarem cores mais amareladas e teo

res de Fe20 3 mais baixos. 
A maioria destes solos apresenta o caráter abrúptico, e em al

guns deles constatou-se a presença de fragipan 
Os Podzólicos Amarelos desta região (Ests. 3.1V B e 3.VI B) 

ocorrem associados geralmente aos Latossolos Amarelos e aos 

Podzóis Hidromórficos. Possuem boas características físicas, 

encontram-se em relevo plano e suave ondulado, no entanto são 
álicos ou distróficos, o que constitui a sua principal limitação ao 

uso agrícola. 
Estes solos são utilizados com pastagens e reflorestamento. 

PERFIL N ° 30 

Data - 04/05/68 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 38-ES) p 263-6 

Classificação- Podzólico Amarelo álico Tb abrúptico A moderado textura arenosa/ 
argilosa fase floresta perenifólia relevo plano (platôs litorâneos) 

Unidade de mapeamento- PAad1 

Localização- Município de Conceição da Barra, a 4,5 km de Conceição da Barra, na 
estrada para São Mateus, lado esquerdo, afastado 40 m dentro da mata 

Situação e declividade- Trincheira na parte plana com 1% de declive 

Altitude- 1 O m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos Terciário (Série Barreiras) 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 
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Relevo regional- Plano e suave ondulado, formado por colinas de vertentes conve
xas e vales de fundo chato 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderada a imperfeitamente drenado 

Vegetação loca!- Mata de segundo crescimento com as seguintes espécies: se
te-cascas, jurem a, imbiriba, sapucainha, janaúba (arbusto), alecrim, gramíneas, bro
meliáceas etc 

Vegetação regional- Floresta perenifólia e campos de gramíneas com grande nu
mero de palmeiras distribuídas esparsamente, dando uma paisagem pitoresca à re
gião; as espécies encontradas são: palmeiras buri, falso babaçu, sapé e araçá 

Uso atual- Pastagem natural 

01 

A1 

A2 

A3 

8211 

8221 

5-0 em; resto de galhos e folhas semi decompostos 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro I10YR 3,5/2, um ido); areia; 
estrutura com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ, que sedes
faz em agregados muito pequenos e grãos simples; muitos poros pe
quenos; macio a solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara 

20-40 em; bruno-acinzentado (10YR 5/2, úmido); areia; estrutura com 
aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; poros comuns pequenos e 
médios; frágil e fracamente cimentado; duro, muito friável, não plás
tico e não pegajoso; transição plana e clara 

40-70 em; bruno-claro-acinzentado I10YR 6/3, umido) e mosqueado 
comum médio e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, umido); franco
arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares com aspecto 
maciço poroso coeso in situ; poros comuns pequenos; fracamente ci
mentado; muito duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transi
ção plana e clara 

70-135 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, umido) e mosqueado 
abundante médio e grande distinto, cinzento I10YR 6/1, úmido) e pou
co pequeno e proeminente vermelho I2,5YR 5/6, umido); argila; fraca 
pequena e média blocos subangulares; poucos poros pequenos e mé
dios; superfícies foscas pouca; muito duro, friável e firme, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

135-160 em'; bruno forte (7,5YR 5/7, um ido) e mosqueado comum mé
dio e difuso, bruno-amarelo I10YR 5/5, um ido); argila; estrutura com 
aspecto maciço poroso que se desfaz em agregados pequenos e blo
cos subangulares; poros comuns pequenos; superfícies foscas pou
cas; duro, friável, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: A1 e A2, abundantes fasciculares horizontais e comuns secundárias; A3, 
abundantes fasciculares horizontais; 8211, poucas 

Análises lisicas e químicas 

Frações da 
Horizonte amostra total 0/o 

Simb 

A1' 
A2 
A3 
821t 
8221 

Argila 

Pro f 
em 

0-20 
-40 
-70 
-135 
-160+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
4 
3 
1 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
96 
97 
99 
99 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

72 
63 
59 
29 
32 

Lab : SNLCS 14032/36) 

Comp granulométrica 
ltfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

19 
24 
21 
10 
12 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

6 
9 
7 
7 
6 

Argila 
<0,002 

mm 

3 
4 

13 
54 
50 

Complexo sortivo mEI100g 
dispersa fio cu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na' 
em 

I ação %Argila água 
% 

% 

2 33 2,00 4,8 3,7 0,7 0,03 0,05 
4 o 2,25 4,7 4,0 0,2 0,07 0,04 

12 8 0,54 5,6 4,6 0,5 0,09 0,05 
41 24 0,13 5,0 4,2 0,5 0,02 0,11 
o 100 0,12 4,9 4,2 0,6 0,14 0,10 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat de lorgâ- N c 

ValorS l AI+++ I W l ValorT bases) nico) % -
N 

{soma) (soma) % % 

0,8 0.4 3,0 4,2 19 0,89 0,07 13 
0,3 0,5 1,3 2,1 14 0,29 0,03 10 
0,6 0,5 1,2 2,3 26 0,27 0,03 9 
0,6 1,0 2,0 3,6 17 0,31 0.03 10 
0,8. 1,1 1,5 3,4 24 0,22 0,02 11 

270/PEDOLOGIA 

Sal 
Ataque por H2S04 1d = 1.47)% e/sódio Si O, Si O, -- -- AI,O, Equiv de (%de 

AI,O, R,o, -- caco, Na+ tro-
Fe,o, % cável no 

Si O, AI,O, Fe,o3 TiO, P2o 5 IKi) IKr) valorT) 
100Na+/T 

1,6 1,2 0,2 0,23 0,03 2,27 2,05 9.41 1 
2,6 2.7 0,5 0,35 0,03 1,64 1.46 8,14 2 
6,2 6,1 1,2 0.45 0,02 1,72 1,53 7,97 2 

25,5 20,1 3,5 0,93 0,03 2,13 1,92 9,01 3 
22.4 18,7 3,2 0,87 0,03 2,04 1,84 9,16 3 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+T Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
assim i- de % HCo,- so." 

Apa- Ivo- S+ AI+++ lável umid 
rente 

Real 
lume) CO," 

--mE/100g-

PERFIL N ° 31 

Data- 21/04/82 

33 
63 
45 
63 
58 

ppm 

5 
2 
1 

<1 
<1 

% 

4 
4 
9 

24 
22 

Classificação- Podzólico Amarelo álico Tb abrúptico com fragipan A moderado tex
tura arenosa/média relevo plano 

Unidade de mapeamento- PAad2 

Localização- Estrada Pedro Canário-Costa Dourada (via Nova Canaã).locali2ado a 
8,5 km após Nova Canaã-ES Lat 18°21'S e long 39°54'WGr Folha SE 24-Y-8 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em area plana com 
cerca de 1% de declive 

Lito!ogía e formação geológica- Grupo Barreiras Terciário 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedrogosa e não rochosa 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa 

Uso atual- Pastagem 

A11 

A12 

811 

821 

0-15 em; bruno-escuro (10YR 3/3); areia; grãos simples; solto, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

15-30 em; bruno I10YR 4/3); areia franca; grãos simples; solto, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transiçáo plana e clara 

30-45 em; bruno-amarelado I10YR 5/4); franco-arenoso; fraca peque
na a média blocos subangulares; ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e gradual 

45-85 em; bruno-amarelado I10YR 5/6); franco-arenoso; fraca peque
na a média blocos subangulares; ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição ondulada e abrupta 

83tx 85-105 em; bruno-amarelado I10YR 5/6). mosqueado abundante, 
grande e distinto, bruno forte 17,5YR 5/8); franco-arenoso; moderada 
média blocos subangulares; plástico e pegajoso 

Raizes:muitasnoA11 eA12 

Obs :solo coletado e descrito umido; 
poros comuns, pequenos a médios ao longo de todo o perfil, exclusiva no 83tx 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10 636 a 10 640) 

Horizonte Granulometria% 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f 
Calhau lho muito média 

Simb >20 20-2 grossa 
1-(),51 2-0,2 

0,5- 0,25-l 0,2-l 0,2-em 2-1 0,25 O, 1 0,02 0,05 mm mm mm mm 
mm mm mm mm mm 

A11 0-15 o o 12,6 37,6 77,0 25,2 10,0 14,5 11,5 
A12 -30 o o 12,8 27,8 70,6 25,1 16,3 17,1 13,9 
811 -45 o o 11,9 21.7 54,4 18,9 13,1 21,7 16,5 
821 -85 o 15,9 9.7 13.4 42,9 15,0 19,5 28,1 20,0 
83tx -105 o 23,9 7,1 12,6 32,2 11,1 9,8 53,6 13,7 



Granulometria% Ataque por H2S04'/o 

Argila Grau Silte 
Areia Silte 

nat de fio- (0,05-
muito Argila % culação 0,002) 
fina 0,05-1 0,02- <0,002 % Argila 

Si02 AI,03 
o, 1-Q,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

3,1 6,2 3,2 5,3 0,9 83,0 1,17 5,59 2,60 
2,5 7,1 3,9 8,4 1,8 78,5 0,84 9,00 5,03 
5,3 11,7 6,8 17,4 6,1 64,9 0,67 10,10 6,41 
5,3 20,7 12,6 16,4 6,9 57,9 1,26 13,29 9,89 
5,3 49,2 9,3 4,9 3,6 26,5 10,05 12,52 14,64 

Ki 

3,66 2,79 3,24 
3,04 2,42 3,89 
2,68 2,38 7,92 
2,28 2,18 20,16 
1,45 1,41 29,09 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

0,90 0,66 0,23 0,20 
0,57 0,49 0,43 0,25 
0,72 0,22 0,13 0,10 
0,34 0,19 0,28 0,24 
0,31 0,20 0,50 0,30 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez Ai+3 
trocável 

T 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,4 7,07 1,74 8,36 3,03 
0,4 4,55 1,57 5,68 2,70 
0,8 7,16 4,31 8,16 5,31 
0,8 12,40 7,10 13,16 7,86 
0,3 13,20 9,21 14,12 10,13 

PERFIL N ° 32 

Data - 09/07/63 

K+ 

NH. I 
OAc HCI 

0,06 0,04 
0,05 0,03 
0,05 0,03 
0,04 0,03 
0,03 0,02 

v 
% 

pH8 I pH7 

15 42 
20 42 
12 19 
6 10 
6 9 

Na+ 51 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,10 
0,08 
0,10 
0,10 
0,08 

100.AI+3 

AI+3+S1 

23 
26 
44 
51 
24 

0,02 1,29 
0,01 1,13 
0,02 1,00 
0,01 0,76 
0,01 0,92 

100.AI+3 

At+3+S2 

30 
34 
68 
63 
36 

Fe203 

1,26 
2,03 
1,27 
0,77 
0,79 

C/N 

13 
15 
9 
8 
9 

52 

KCie 
HCI 

0,92 
0,78 
0,37 
0,47 
0,53 

100.Na+ 

T 

3 
3 
2 
1 

<1 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 1 0-ES) p 181-5 

Classificação- Podzólico Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo plano (platôs litorâneos). 

Unidade de mapeamento- PAad3 

Localização- Municfpio de Linhares, a 34 km de Unhares, na estrada para São Ma
teus, afastados 100m à esquerda 

Situação e declividade- Trincheira sob mata, no topo de uma elevação com 9% de 
declive 

Altitude- 80 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos Terciário (Série Barreiras). 

Material ori,ginário- Sedimentos argila-arenosos 

Relevo regional- Plano e suave ondulado, constituído por elevações de topos arre
dOndados e esbatidos, vertentes ligeiramente convexas de centenas de metros e 
vales em "V" aberto 

Erosão- Praticamente nula 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Fl9resta. 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Reserva florestal e exploração de madeiras 

01 e02 

A1 

3-0 em; bruno (10YR 4,.5/2, úmido); areia franca com cascalho; po
sição 

0-10 em; bruno (10YR 4,5/2, úmido); areia franca com cascalho; mo
derada grande a muito grande granular e grãos simples; solto, muito 

friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta 

A3 10-20 em; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); franco-argiloso-areno
so; fraca grande e muito grande granular e blocos subangulares e 
grãos s}mples; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
trans1çao plana e gradual 

81t 20-55 em; bruno-amarelado (10YR 5,5/5,5, úmido); argila arenosa; fra
ca pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso coeso in 
situ; muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa. 

821t 55-100 em; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); argila arenosa; fraca 
pequena blocos subangutares com aspecto maciço poroso coeso in 
situ; muito duro, fríável, muito plástico e muito pegajoso: transição 
plana e difusa 

B22t 100-170 em; amarelo-avermelhado (10YR 6/8, úmida); argila; fraca 
média blocos subangulares com aspecto maciço poroso coeso in situ; 
muito duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 

B23t 170-270 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); argila arenosa; 
fraca pequena e média granular com aspecto maciço poroso in situ; 
ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa 

B3t 270-300 em; horizonte constituído por mistura de lateritas de até 2 em 
de diâmetro com terra fina, amarelo-avermelhado (4YR 6/6, um ido); 
argila com cascalho; plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

C 300-400 em+; vermelho-claro (1YR 6/6, umido); argila cascalhenta; 
plástico e pegajoso 

Raizes: A1, muitas; A3, comuns; B1t e B21t. poucas; B22t e B23t, raras Às vezes en
contram-se raízes com até 5 em de diâmetro, predominando no entanto as 
finas 

Obs : observaram-se pontos de areia lavada e pontos escuros de térmitas no hori
zonte A1; 
observou-se ainda atividade biológica (térmitas) com ação bastante intensa no 
horizonte A3; 
presença de cascalho de quartzo ao longo de todo o perfil; 
não foram coletadas amostras dos horizontes B3t e C para determinação analí
tica 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (465/471) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte 
Prol 

Calhau lho fina 
fina 

0,05- Argila 
Simb >20 

grossa 
0,20- <0,002 20-2 <2 2-0,20 0,002 em mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

01 e 02 3-0 o o 
A1 -10 o 14 86 81 6 2 11 
A3 -20 o 9 91 52 12 5 31 
81t -55 o 8 92 39 11 5 45 
B21t -100 o 8 92 39 10 3 48 
B22t -170 o 7 93 34 9 2 55 
B23t -270+ o 8 92 37 10 8 45 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I em I ação %Argila água Na+ 
% % 

4,2 3,5 5,7 3,1 0,32 0,14 
4 64 0,18 3,8 3,2 0,6 0,4 0,07 0,04 

20 35 0,16 3,9 3,6 0,5 0,04 0,05 
16 64 0,11 4,3 3,8 0,6 0,03 0,05 
24 50 0,06 4,6 3,8 0,5 0,6 O,D2 0,04 
o 100 0,04 4,8 3,9 0,9 0,01 0,06 
o 100 0,18 4,6 3,9 0,5 0,05 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

9,3 0,8 27,1 37,2 25 11,92 0,73 16 
1,1 0,9 5,1 7,1 15 1,54 0,13 12 
0,6 1,4 3,1 5,1 12 0,81 0,07 12 
0,7 1,3 2,3 4,2 17 0,51 0,05 10 
1,1 0,7 1,9 3,8 29 0,40 0,03 13 
1,0 0,6 1,4 3,0 33 0,30 0,02 15 
0,6 0,6 1,4 2,6 23 0,26 0,02 13 
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Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.471% Si O, Si O, e/sódio 

-- -- Al 2o, Equiv de (%de 
AI,O, R2o, -- caco, Na+ tro~ 

Fe20 3 % cável no 
Si O, AI,O, Fe20 3 TiO, P,Os (Ki) (Kr) valor TI 

100Na+/T 

4,7 3,8 1,0 0,44 0,02 2,10 1,80 5,96 1 
14,8 13,1 3,3 1,04 0,03 1,92 1,65 6,23 1 
20,3 17,9 4,0 1,29 0,03 1,93 1,69 7,00 1 
19,1 16,8 3,7 1,15 0,03 1,93 1,69 7,12 1 
23,8 20,9 4,5 1,42 0,04 1,94 1,70 7,28 2 
22,6 20,1 4,5 1,35 0,04 1,91 1,67 7,00 2 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

glcm3 Poro-
sidade 

ca++l MgHI K+ I Na+ 
100.AI+++ 

p Equiv 
% Hco,- so." assim i- de 

Apa- (v o- S+ At++-+ lável umid. 
rente 

Real 
lume) CO," ppm % 

--mEI100g-

8 1,9 
1,35 2,60 40 45 1,1 7 
1,45 2,61 44 70 0,9 14 
1,61 2,61 38 65 0,4 18 
1,46 2,64 15 39 0,3 17 
1,20 2,64 55 38 0,3 20 

50 0,3 19 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

Areias- 96% de quartzo híalino; 3°/o de detritos; 1% de ilmer.~ita; tra
ços de quartzo, grãos desarestados 
Cascalho- Quartzo leitoso, muitoS com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos triturados, em maior percentagem; traços de concreções 
arena-ferruginosas 

Areias- 99% de quartzo hialino, uns grãos desarestados; 1% de ilme
nita; traços de: detritos e concreções ferruginosas 
Cascalho- Quartzo leitoso, muitos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos triturados, em maior percentagem; concreções ferrugi~ 
nosas com quartzo incluso, poucas 

Areias- Composição semelhante à amostra anterior 
Cascalho- Quartzo leitoso, alguns com aderência de óxido de ferro, 
uns grãos triturados, em maior percentagem; concreções ferrugino
sas, um grão pisolítico (poucas) 

B21t Areias- Composição semelhante à amostra anterior 
Cascalho- Quartzo leitoso, muitos com aderência de óxido de ferro, 
uns grãos triturados, alguns com inclusão de um material preto em 
maior percentagem; concreções ferruginosas com quartzo incluso 

822t Areias- 99% de quartzo, uns grãos desarestados (não parecem ser 
transportados); 1% de ilmenita; traços de: detritos, concreções ferru
ginosas, zirconita e turmalina 
Cascalho- Quartzo leitoso, muitos com aderência de óxido de ferro, 
uns grãos triturados 

B23t Areias- 99% de quartzo, uns grãos desarestados; 1% de ilmenita; tra
ços de: concreções ferruginosas, turmalina, zirconita e fibrolita 
Cascalho- Concreções arena-ferruginosas; quartzo leitoso, uns 
grãos milonitizados, em maior percentagem; concreções ferrugi
nosas 

PERFIL N ° 34 

Data- abril/65 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) (Perfil n ° 96) p 405-7 

Classificação- Podzólico Amarelo distrófico Tb abruptico A moderado textura are
nosa/argilosa fase floresta subperenifó\ia relevo plano 

Unidade de mapeamento- PAad2 

Localização -A 100m do lado direito da rodovia Alcobaça-Cascata, distando 31 km 
de Alcobaça Municipio de Alcobaça 

Situação e declividade- Trincheira em topo de tabuleiro, com 1-3% de declive 

Formação geológica e litologia- Terciário Formação Barreiras Sedimentos. 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local- Plano de tabuleiro 

Relevo regional- Plano de tabuleiro 

Altitude- 80 m 

272/PEDOLOGIA 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão- Laminar ligeira 

Vegetação local- Formação secundária (capoeiras) 

Vegetação primária- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Culturas de mandioca, cana-de-açucare coqueiro 

A1 0-10 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, umido); areia; 
frà.ca muito pequena a pequena granular; solto, não plástico e não pe
gajoso; transição plana e clara 

A21 10-28 em; bruno (10YR 5/3, úmido); areia; maciça pouco coerente; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

A22 28-47 em; bruno-escuro (10YR 4/3, umido); areia; maciça pouco coe
rente; não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

81t 47-71 em; coloração variegada constituída por bruno~claro-acinzenta
do (10YR 6/3, um ido) e bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, umido); fran
co-argila-arenoso; fraca a moderada pequena a média blocos suban
gulares; plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B21t 71-115 em; bruno-amarelado-claro ( 1 OYR 6/4, umido); argila arenosa; 
moderada pequena a média blocos subangulares; presença de coa
tings; transição plana e difusa 

B22t 115-170 em; bruno-amarelado-claro (9YR 6/4, umido); argila arenosa; 
moderada pequena a média blocos subangulares; presença de coa
tings; plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B23t 170-203 em'; bruno-aiJlarelado-claro (9YR 6/4, umido); argila are
nosa; moderada pequena a média blocos subangulares; presença de 
coatings; plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A 1, poucas no A21 e A22, todas de diâmetro em torno de 2-5 mm 

Obs : atividade biológica proveniente de térmitas no horizonte A 1: 
perfil pouco poroso, apresentando no horizonte A poros provenientes de raízes 
e atividades biológicas; no horizonte Bt, poros de cerca de 1-2 mm, sendo pou
co no B1t e B21t e comuns no B22t e B23t; 
presença de pontuações de carvão no A 1 e A21 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1 015 a 1 021) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte 
Calhau fina Argila 

Símb 
Prol 

>20 
lho fina grossa 

0,20-
0,05-

<0,002 
em 20-2 <2 2-0,20 

0,05 0,002 mm mm 
mm mm mm 

mm 
mm 

A1 0-10 o 99 85 6 3 6 
A21 -28 o 99 82 10 3 5 
A22 -47 o 99 79 9 3 9 
B1t -71 o 99 52 11 4 33 
B21t -115 o 99 36 10 3 51 
B22t -170 o 99 37 10 2 51 
B23t -203+ o 99 40 9 3 48 

Argila 
Grau de (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

dispersa 
flocu- %Silte 

Água l KCI1N Ca++ l Mg., l K' ! Na' 

em 
I ação %Argila água 

% 
% 

2 67 0,50 5,9 5,0 1,2 0,4 0,02 0,09 
1 80 0,60 5,6 4,5 0,5 0,2 0,01 0,03 
4 56 0,33 5,5 4,6 0,9 0,3 0,02 O,OB 

15 55 0,12 5,0 4,4 0,9 0,04 0,25 
26 49 0,06 5,0 4,1 0,9 0,01 0,11 
30 41 0,04 4,9 4,0 0,7 0,02 0,12 

1 98 0,06 5,0 4,0 0,6 0,02 0,14 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S l AI+'+ l l ValorT bases) nico) % -
H+ N 

(soma) (soma) % % 

1,7 o 1,8 3,5 49 0,78 0,07 11 
0,7 o 1,5 2,2 32 0,45 0,04 11 
1,3 0,2 1,5 3,0 43 0,40 0,04 10 
1,2 0,4 2,6 4,2 29 0,46 0,04 12 
1,0 0,8 2,3 4,1 24 0,36 0,03 12 
1,8 1,0 1,9 3,7 22 0,29 0,03 10 
0,8 0,9 1,5 3,2 25 0,25 0,03 8 



Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1,47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI20a Equiv. de (%de 
AI20a R20a -- CaC03 Na+ tro-

(Ki) (Kr) 
Fe203 % cável no 

Si02 AI20a Fe20a Ti02 P20s valorT) 
100Na+rr 

2,1 2,9 1,2 0,19 0,03 1,23 0,97 3,79 3 
1,8 2,0 0,6 0,18 0,03 1,53 1,29 5,30 1 
4,0 3,8 0,6 0,30 0,03 1,79 1,62 9,25 3 

13,4 12,3 2,6 0,76 0,04 1,86 1,64 7,50 6 
21,4 18,9 2,9 1,04 0,04 1,92 1,76 10,28 3 
19,1 17,3 2,6 0,93 0,03 1,87 1,71 10,63 3 
17,6 16,0 2,3 0,85 0,03 1,87 1,72 11,14 4 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ !Na+ 
sidade 

% HCoa-
Apa- (vo-
rente 

Real lume) C03" 
-mE/100g-

so.· 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

o 
o 

13 
25 
44 
56 
53 

p 
assim i-

lável 
ppm 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 
% 

5 
4 
5 

15 
21 
22 
20 

Análise mineralógica: 

A1 

A21 

A22 

B11 

Areias- 100% de quartzo hialíno com verniz ferruginoso; traços de 
detritos, ilmenita e turmalina 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, muitos grãos com 
aderência de óxido de ferro, uns corroídos, muitos angulosos; concre
ções argilo-humosas; detritos 

Areias- 100% de quartzo hialino com verniz ferruginoso; traços de 
detritos, ilmenita e turmalina 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, a maioria dos grãos leito
sos, com aderência de óxido de ferro; concreções ferruginosas 

Areias- 100% de quartzo hialino com verniz ferruginoso; traços de 
detritos, ilmenita e turmalina 
Cascalho- Quartzo, grãos leitosos, alguns com as faces levemente ar
redondadas, muitos com aderência de óxido de ferro 

Areias- 100% de quartzo hialino com verniz ferruginoso; traços de 
detritos, ilmenita e turmalina 
Cascalho- Quartzo, grãos leitosos, alguns com as faces bem arredon
dadas, alguns angulosos 

B21t Areias-100% de quartzo com verniz ferruginoso; traços de turmalina 
e ilmenita 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, muitos grãos com 
aderência de óxido de ferro, angulosos; concreções ferruginosas 

B22t Areias-100%de quartzo com verniz ferruginoso; traços de turmalina 
e ilmenita 
Cascalho- Quartzo, grãos leitosos, uns coni aderência de óxido de 
ferro 

B23t Areias-100% de quartzo {grãos subarredondadoscom verniz ferrugi
noso); traços de turmalina e ilmenita 
Cascalho- Quartzo, grãos leitosos, uns com aderência de óxido de 
ferro 

PERFIL N ° 33 

Data- 11/06/68. 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária IEMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil no 48-ES) p 258-62 

Classificação- Podzólico Amarelo distrófico Tb abruptico A proeminente textura 
arenosa/argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado (platôs 
litorâneos) 

Unidade de mapeamento- PAad1 

Localização-Município de Conceição da Barra, na margem esquerda da estrada São 
Mateus-Conceição da Barra, distando 18 km de São Mateus 

Situação e declividade- Corte de estrada no topo de tabuleiro, com 3% de declive 

Altitude- Em torno de 30 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos Terciário (Série Barreiras) 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Praticamente plano, vertentes convexas e vales em "V" 

Erosão- Não constatada 

Drenagem- Moderadamente drenado. 

Vegetação local:- Campestre, constituída por gramíneas, mirtáceas, malváceas, pal
mearas e capo1e1ras nos vales 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Culturas de coco, mandioca e pastagem natural 

A11 

A12 

A2 

B11 

B211 

0-13 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); franco-arenoso· fraca 
pequena a média granular e grãos simples; não plástico e não,pega
joso; transição plana e gradual 

13-28 em; bruno-acin~entado muito escuro (10YR 3/2, úmido); areia; 
fraca, pequena a méd1a granular e grãos simples; não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara 

28-50 em; bruno (10YR 5/3, úmido); areia franca; maciça porosa; não 
plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

50-75 em; bruno (10YR 5/3, úmido): mosqueado pouco pequeno e pro
em mente, bruno-forte (7,5YR 5/8, um1do); franco-argilo-arenoso; fra-
ca pequena e média blocos subangulares; plástico e pegajoso; transi
ção ondulada e abrupta 

75-88 em; coloração variegada composta de bruno (10YR 5/3, úmido). 
bruno-forte (7,5YR 5/8, umido) e cinzento (N61); muito argilosa; mo
derada muito pequena e pequena blocos subangulares; cerosidade 
pouca e fraca; plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 88-130 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido), mosqueado 
abundante grande e proeminente, bruno muito claro-acinzentado 
(10YR 7/4, úmido); muito argilosa; moderada muito pequena e peque
na blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; plástico e pega
joso; transição plana e difusa 

B3t 130-160 em+; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido). mosqueado 
abundante médio e proeminente, bruno muito claro-acinzentado 
(10YR 7/3, úmido); argila; moderada muito pequena a pequena blocos 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; plástico e pegajoso 

Raízes: A 11 e A 12, comuns com diâmetro de 1 a 5 mm; A2, poucas, e B11 raras 

Obs : observou-se atividade biológica no horizonte A 1, proveniente de térmitas; 
é um perfil pouco poroso, sendo a maior incidência de poros nos horizontes A2 
e B11 com diâmetros em torno de 1 mm; 
perfil coletado sob céu parcialmente nublado 

Análises fisicas e qufmicas Lab: SNLCS (1291/1297) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte Calhau fina Argila 

Símb Prol. >20 lho fina grossa 0,05-
em 20-2 <2 2-0,20 0,20-

0,002 <0,002 
mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A11 0-13 o X 100 67 8 17 8 
A12 -28 o 3 97 77 10 8 5 
A2 -50 o 4 96 73 12 8 7 
B1t -75 o 2 98 47 15 10 28 
B211 -88 o 1 99 24 8 6 62 
B22t -130 o 2 98 25 7 7 61 
B3t -160+ o 2 98 32 8 8 52 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I I 
em 

I ação %Argila água K+ Na+ 
% % 

X 100 2,13 5,3 4,8 0,9 0,04 0,06 
X 100 1,60 5,2 4,7 0,5 0,03 0,26 
3 57 1,14 5,2 4,7 0.4 0,01 O,Q3 

17 39 0,36 5,2 4,5 0,8 0,02 0,05 
43 31 0,10 5,1 4.4 1,0 0,2 0,01 0,05 
9 85 0,12 4,3 4,2 0,7 0,3 0,05 0,28 
6 88 0,15 4,5 4,2 0,6 0,02 0,05 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N ~ 

Valor S I AI+++ I_ H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

1,0 0,2 2,5 3,7 27 1,20 0,08 15 
0,8 0,2 2,1 3,1 26 0,72 0,08 9 
0.4 0,2 1.4 2,0 20 0,31 0,05 6 
0,9 0,3 1,6 2,8 32 0,36 0,06 6 
1,3 OA 2,1 3,8 34 0,38 0,05 8 
1,3 0,5 1,9 3,7 35 0,33 0,06 6 
0,7 0,9 1,9 3,5 20 0,23 0,03 8 
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Sat. 
Ataque por H2S04 (d ~ 1,47)% Si O, Si O, e/sódio 

-- -- AI,03 Equiv de (%de 
AI203 R,03 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si O, AI,O, Fe,03 TiO, P205 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+IT 

3,2 4,2 0,5 0,30 0,01 1,29 1,20 13,20 1 
2,6 4,0 0,6 0,33 0,01 1,10 1,00 10,45 8 
3.4 4,2 0,9 0,39 0,01 1,38 1,21 7,32 2 

10,7 10,8 1,8 0,52 0,01 1,68 1,52 9,41 2 
24,1 21,6 4,3 1,09 0,02 1,96 1,68 7,88 1 
24,0 21.4 4,3 1,10 0,02 1,90 1,69 7,80 8 
21.4 19,2 3,7 0,95 0,02 1,89 1,69 8,14 1 

Densidade Sais soluveis (extrato 1 :5) 

glcm3 Poro-
sidade 

ca++ IM~++ I K+ !Na+ 
100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- so.~ 

Apa- Real (vo-
rente lume) co3~ 

-mE1100g-

S+ AI+++ 

17 
20 
33 
25 
24 
28 
56 

assim i· 
lável 
ppm 

1,5 
1,1 
0,6 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

de 
umid 

% 

7 
5 
5 

14 
23 
23 
20 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A2 

Areias -100% de quartzo com grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro 
Cascalho- 100% de quartzo com grãos hialinos, alguns grãos com 
aderência de óxido de ferro; traços de concreções argilo-humosas 

Areias- 100% de quartzo com grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro; traços de detritos 
Cascalho-100% de quartzo com grãos hialinos e leitosos, muito com 
aderência de óxido de ferro; traços de detritos 

Areias- 100% de quartzo com grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro; traços de detritos 
Cascalho- 100% de quartzo, alguns com grãos leitosos, traços de 
concreções ferruginosas, aderência de óxido de ferro; com inclusões 
de quartzo 

81! Areias- 100% de quartzo, grãos hialinos, com alguns de óxido de 
ferro 
Cascalho- 100% de quartzo, alguns com grãos leitosos, alguns com 
as faces levemente desarestadas; traços de concreçóes ferruginosas 

821! Areias-100% de quartzo, com grãos hialinos, alguns com as faces le
vemente desarestadas; alguns com aderência de óxido de ferro 
Cascalho- 95% de quartzo, alguns grãos com aderência de óxido de 
ferro; 5% de concreções ferruginosas com inclusões de quartzo 

822! Areias-100% de quartzo com grãos hialinos, alguns grãos com inclu
sões de óxido de ferro 

83! 

PERFIL N ° 35 

Cascalho-100% de quartzo, com grãos leitosos, alguns com aderên
cia de óxido de ferro; traços de concreções ferruginosas 

Areias- 100% de quartzo com grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro, alguns com as faces levemente desarestadas; traços 
de concreções ferruginosas 
Cascalho-100% de quartzo, alguns grãos com as faces levemente de
sarestadas; traços de concreções ferruginosas com inclusões de 
quartzo 

Data- abril/65 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 197719) (Perfil no 98) p 411-3 

Classificação- Podzólico Amarelo distrófico Tb abrúptico A moderado textura are
nosa/média fase floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento- PAad6 

Localização- lado esquerdo da estrada Caravelas-Juerana a 5 km de Juerana 
Município de Caravelas ' ,• 

Situação e declividade- Trincheira situada em topo de elevação (tabuleiro) com O-
~~~~ ' 

Formação geológica e litologia- Terciário Formação Barreiras Sedimentos 

MateriaJ originário- Sedimentos argila-arenosos 
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Relevo local- Plano (tabuleiro) 

Relevo regional- Plano de tabuleiro 

Altitude- 80 m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Erosão- laminar ligeira 

Vegetação local- Formação secundária (capoeira). 

Vegetação primária- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Culturas de mandioca, abacaxi, amendoim, feijão e coqueiro 

A11 

A12 

A3 

811! 

11812! 

111821! 

IIIB22t 

Raízes: 

0-14 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 412, umido); areia; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

14-23 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 412, um ido); areia; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

23-37 em; bruno-acinzentado (10YR 5/2, um ido); franco-arenoso; ma
ciça; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

37-58 em; bruno-amarelado-claro (10YR 614, úmido); franco-argi
la-arenoso; maciça; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

58-110 em; bruno muito claro-acin2entado (10YR 7/4, umido); fran
co-arenoso; maciça; macio, fiâvel, plástico e pegajoso; transição on
dulada e clara (50-90 em) 

110-130 em; bruno muito claro-acinzentado (10YR 7/3, umido), mos
queado pouco, pequeno e proeminente, amarelo-avermelhado (5YR 6/ 
6, umido); argila arenosa; maciça coerente; ligeiramente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição ondulada e difusa (13-33 em) 

130-193 em+; bruno muito claro-acinzentado (10YR 713, um ido), mos
queado abundante, grande e proeminente, amarelo-avermelhado 

' I5YR 6/6, umido), e pouco pequeno e distinto. cinzento-claro (10YR 6/1, 
úmido); franco; maciça muito coerente; duro, friável, plástico e pega
joso 

comuns nos dois primeiros horizontes, poucas até o 11812t, sendo ra
ras do 111821t em diante, com diâmetro de 1-5 mm 

Obs : perfil poroso, encontrando-se a maior concentração de poros no IIB12t, com 
diâmetro em torno de 1 mm 

Análises físicas e químicas lab : SNlCS (1 028 a 1 034) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte 
Prol Calhau lho fina 

fina 
0,05- Argila 

Símb >20 
grossa 0,20- <0,002 20-2 <2 2-0,20 0,002 em 

mm 0,05 mm 
mm mm mm mm mm 

A11 0-14 o 99 83 8 4 5 
A12 -23 o 99 81 10 4 5 
A3 -37 o 99 62 15 8 15 
811! -58 o 99 55 18 7 20 
11812! -110 o 99 65 13 5 17 
111821! -130 o 99 50 11 3 36 
111822! -193+ o 99 42 12 2 44 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N I Mg++ I J em 
I ação %Argila água ca++ K+ Na+ 

% % 

X 100 0,80 5,4 4,3 0,8 0,03 0,05 
1 80 0,80 5,4 4,5 0,9 0,02 0,04 
5 67 0,53 5,2 4,3 0,6 0,5 0,02 0,10 
8 60 0,35 5,2 4,3 1,0 0,02 0,05 
5 71 0,29 5,1 4,3 0,9 0,01 0,07 

19 47 0,08 5,0 4,1 0,8 0,02 0,07 
23 48 0,05 4,9 4,0 0,9 0,01 0,07 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,9 o 1,2 2,1 43 0,35 0,04 9 
1,0 o 1,3 2,3 43 0,46 0,05 9 
1,2 0,3 2,0 3,5 34 0,46 0,05 9 
1,1 0,3 1,8 3,2 34 0,44 0,05 9 
1,0 0,2 1,4 2,6 38 0,24 0,03 8 
0,9 0,6 1,6 3,1 29 0,26 0,03 9 
1,0 0,6 1,2 2,8 36 0,21 0,02 10 



Sat 
Ataque por HzSO,(d G 1,47) % SIOz Si~ e/sódio 

Equiv. de (%de -- - - AI zOa 
Alz03 Rz03 -- CaC03 Na• tro· 

Fez03 % cável no 
SiOz Alz03 Fe203 TiOz PzOs IKI\ {Krl valor TI 

100Na+fT 

1.8 2,0 0,6 0,18 X 1,53 1,28 5,29 2 
2,5 2,7 0,5 0,27 X 1,58 1,41 8.45 2 

7,9 7.4 0,8 0,59 0,01 1,81 1.60 14,50 3 

9,0 8.7 0,9 0,63 0,01 1,76 1,65 15,21 2 

8,2 7,7 0,8 0,52 0,01 1,80 1,69 15.08 3 
15.2 14,1 1,4 0,78 0,01 1,83 1.72 15.86 2 
16,7 15.5 1.4 0,86 0,01 1,84 1,83 16,89 3 

Densidade Sais solúveía{eMtrato 1 :5) 

g/cm3 Poro· 

ea++ I Mg .. , K' !Na• 

p Equiv sidade ~ % HcOa- so,- assim i· de 

Apa· (vo- S+ Ar • +- lável umid 

rente 
Real lume) COa" ppm % 

- mE/100g-

o 2 3 
o 2 4 

20 2 9 
21 2 11 
17 1 9 
40 1 16 
38 1 19 

An611se mineralógica: 

A11 Areias- 100% de quartzo. grãos híalinos, leitosos. poucos subarre
dondados. alguns com aderência de óxido de ferro: traços de concre· 
ções ferruginosas e detritos 
Cascalho- 100% de quartzo. grãos hialinos e leitosos, poucos arre· 
dondados. alguns com Inclusões de óxido de ferro 

A12 Areias - 100% de quartzo, grãos híalínos e leitosos, sondo que na 
areia fina encontram-se poucos grãos arredondados; traços do horn· 
blenda, estaurolíta, concreções ferruginosas. carvão e detritos 
Cascalho - Em maior percentagem quamo. grãos leitosos e híalínos, 
uns com Inclusão de óxido de ferro, uns arredondados; detritos 

A3 Areias- 100% de quartzo. grãos hlalinos e leitosos. sendo que na 
areia fina encontram-se muitos grãos arredondados; traços de concre· 
ções ferruginosas e detritos 

8111 

11812t 

1119211 

1118221 

Cascalho- 100% de quartzo, grãos leitosos o hialinos; traços de de· 
tritos 

Areõas-100%dequartzo. grãos hialinos e leitosos. uns com inciusôes 
de óxido de ferro. outros com aderência do óxido de ferro. sendo en· 
contrados na areia flna alguns grãos não rolados; traços de carvão e 
concreções ferruginosas 
Cascalho- 100% de quartzo, grãos hialinos c leitosos 

Areias -100% do quartzo. grãos h ia li nos e leitosos; traços de concre· 
ções ferrug inosas 
Cascalho-100% de quartzo, grãos hialinos o leitosos, uns grãos com 
inclusão de mica 

Areias - 100% de quartzo. grãos hiallnos e leitosos. uns grãos com 
aderência de óxido do ferro; traços do estaurolha, turmalina. horn· 
blenda o concreções ferruginosas 
Cascalho -100% de quartzo, grãos hialínos e leitosos, com inclusões 
de óxido de ferro (biotita?} 

Areias-100% de quartzo. uns grãos com aderancia de óxido de ferro; 
traços de turmalina, concreções argílo·leitosas. hornblenda e concre· 
ções ferruginosas. 
Cascalho - Em maior percentagem quartzo, grãos leitosos e hialinos. 
poucos grilos subarredondados. muitos grAoscom inclusões de óxido 
de ferro ; concreçôes ferruginosas 

3.4.3.4 - Podzólico Vermelho-Escuro 

Trata-se de classe de solo que está sendo proposta pela EMBRA
PA- Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos. 

É constituída por solos minerais, não hidromórficos, que 
apresentam B textura!, geralmente vermelho-escuro, bru
no-avermelhado, bruno-avermelhado-escuro, vermelho e rara· 
mente vermelho-amarelado e seqüência de horizonte A, Bt e C. 

A maioria dos solos da região possui horizonte A moderado, 
sendo pouco significativa a ocorrência de A proeminente ou 
chernozêmico (no caso de solos com argila de atividade baixa). 
A textura do horizonte A é normalmente média e secundaria
mente argilosa ou arenosa. 

No horizonte Bt a textura é argilosa ou muito argilosa. Há ca
sos em que a mudança textura I é abrupta, e outros com pequena 
variação de argila ao longo do perfil. 

São rasos a profundos, bem a moderadamente drenados, 
predominante!llente eutróficos e, com menor freqüência, distró
ficos e álicos. E mais comum a ocorrência de solos com argila de 
atividade baixa. 

São desenvolvidos a partir de materiais de diferentes ori
gens, excluídos os de rochas básicas e ultra básicas. 

Quando apresentam pequena relação textura I se distinguem 
das Terras Roxas Estruturadas, por possui rem na maior parte do 
horizonte B valores e cromas mais elevados nos matizes mais 
vermelhos que 2,5YR. Na coincidência da cor, diferenciam-se 
daquele pelo conteúdo de Fe20 3 (resultante do ataque com ácido 
sulfúrico), inferior a 15% e Ti02 inferior a 1,3%. 

O horizonte Bt desta classe de solos geralmente apresenta 
matizes 5YR ou mais vermelho com valor igual ou menor que 4 e 
croma igual ou menor que 6, ou seja, cores mais avermelhadas, 
mais escuras, menos vivas, que os Podzólicos Verme
lho-Amarelos. Nos casos de cores 5YR 4/4 e 2,5YR 4/6 ou com 
valores e cromas respectivamente mais elevados, que são cores 
coincidentemente admitidas para Podzólico Vermelho-Escuro e 
Podzólico Vermelho-Amarelo, distinguem-se os primeiros por 
apresentarem conteúdo de Fe20 3 resultante do ataque sulfúrico 
de tal modo que %Fe20 3 .2: 3,75 + (0,0626 x %de argila). 

As ocorrências de Podzóliéos Vermelho-Escuros (Est. 3.1 A e 
3.1 8) se concentram principalmente no Estado de Minas Gerais, 
na região dos vales dos rios Doce e Mucuri, e em classes de rele
vo que variam de suave ondulado a montanhoso, pr.edominando 
as classes de forte ondulado e ondulado (Fig. 3.7). 

São utilizados geralmente com pastagens, sendo o relevo 
sua principal limitação ao uso agrlcola. 

Fig 3. 7-Padrões de imagem de radar mostrando dominAncia de Podzólico Vermelho· 
Escuro (PEe39. PEe16 e PEe23) em relevo fone ondulado e ondulado (vale do rio Doce) 

Escala 1:250 000 Folha SE 24-Y-A 

PERFILN °37 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 !Perfil no 
48) 

Classificação - Podzóllco Vermelho-Escuro Tb eutróflco A chernozêmlco textura 
média/argilosa fase floresta subcaduclfólia relevo ondulado e forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PVe11 

Localização- Corte da estrada Novo Cruzeiro-ltalpé, a 3 km de Novo Cruzeiro 

Situação e declividade - Terço Inferior de uma elevação com 25% de declive 

Altitude- 790 m 

Utologia e formação geológica - Complexo granlto-gnéíssico. Proterozóico Inferior· 
Arqueano 

Material originário- Decomposição de rochas graniticas 

Relevo local- Ondulado e fone ondulado 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 
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Erosão- Nula 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Vegetação secundária e pastagem extensiva 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Pastagem com meloso e vegetação secundária 

A 

B21 

B22 

C1 

C2 

0-30 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, umido); franco-argilo-arenoso; mo
derada grande granular e pequena média granular e pequena média 
blocos subangulares; poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e ctaia 

30-87 em; vermelho (2,5YR 4/8, um ido) e vermelho (4,5YR 416, um ido 
amassado), película cor vermelho-escura (2,5YR 3/6, umido); argila 
arenosa; forte média e grande blocos angUlares e subangulares; cero
sidade forte e abundante; pouco poroso; muito duro, friâvel, plástico e 
pegajoso; transição ondulada e gradual 

87-155 em; vermelho (2,5YR 4/8, um ido) e vermelho (2,5YR 5/8, um ido 
amassado), película cor vermelho-escura (2,5YR 3/6, úmido); franco
argila-arenoso; moderada pequena e média blocos angulares; cerosi
dade forte e abundante; pouco poroso; ligeiramente duro, firme, não 
plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 

155-200 em; variegado de cores com predominância da cor verme
lho-amarelada (5YR 5/8, um ido); o variegado é devido às cores dos mi
nerais parcialmente intemperizados (feldspatos e micas); franco
argila-arenoso; moderada pequena e média blocos angulares; macio, 
friável, não plástico e não pegajoso 

200-210 em+; granito(?) pouco intemperizado 

Raízes: abundantes no A; poucas no B21 e B22 
Obs : no horizonte B22 há grande quantidade de minerais primários pouco intem

perizados Quando amassado apresenta muitas pontuações de mica de cor 
acre 

Análises físicas e químicas Lab: ESAL (126707/126711) 

Horizonte 
Frações da Comp, granulométrica 

Slmb, 

A 
B21 
B22 
C1 
C2 

Prol 
em 

0-30 
-87 
-155 
-200 
-210+ 

amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

3 
1 
o 
4 

27 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
99 

100 
96 
73 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

27 
8 
6 

11 
29 

(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

41 
45 
58 
48 
50 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
9 

14 
13 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

22 
38 
22 
28 

6 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g dispersa Grau de %Silte 
em fio cu- %Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água I ação 
% % 

4,0 82 0,45 5,5 5,0 1,9 1,4 0,28 0,04 
6,0 90 0,24 5,7 5,3 0,7 1,3 0,36 0,02 
4,0 82 0,64 5,7 4,6 0,3 2,5 0,46 0,03 
4,0 86 0,46 5,5 4,2 0,3 2,5 0,38 0,03 
4,0 31 2,50 5,8 4,4 0,2 1,6 0,38 0,06 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sal de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ I H' c I Valor T bases) nico) % N 
(soma) AI++' (soma) % % 

3,6 0,1 2,6 6,2 58 0,70 
2,4 0,2 2,0 4,4 55 0,25 
3,3 0,2 2,0 5,3 62 0,32 
3,2 0,6 1,7 4,9 65 0,19 
2,2 0,2 1,3 3,5 63 0,19 

Ataque por H2S04 (d ~ 1 ,47)% Sal 

Si02 Si O, AI,03 
e/sódio 

Equiv de (%de -- -- -- CaC03 Na' tro* 
Si O, AI,03 Fe,03 TiO, P,Os 

AI,03 R,03 Fe20 3 % cável no (Ki) (Krl 
valor TI 

100Na 'fT 

10,8 9,0 2,8 7,39 0,09 2,04 1,70 5,05 0,6 
28,7 24,4 7,9 0,91 0,08 2,00 1,66 4,85 0,5 
25,1 18,9 9,0 1,05 0,10 2,26 1,73 3,30 0,6 
26,7 21,0 7,7 0,91 0,05 2,16 1,75 4,28 0,6 
15,1 13,3 3,1 0,35 0,07 1,93 1,68 6,74 1,7 
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Densidade 
g/cm3 Poro-

sidade 
% 

Apa- (vo-

rente 
Real lume) 

1,19 2,63 54,75 
1,17 2,43 51,85 
1,12 2,53 55,73 
1,12 2,53 55,73 
1,46 2,53 42,29 

PERFIL N ° 39 

Data- 18/11/81 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++l Mg++ I K+ I Na+ 

p Equiv 
100.Ai+++ assim i* de 

HC03- so.= S +AI+++ lável umid 
co3= ppm % 

--mE/100g__,. 

3 
8 
6 

16 
8 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico TbA moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- Rde2 

Localização - Estrada para o pico lbituruna, a 3,7 km da BR-116 (Governador Vaia
dares) Município de Governador Valadares-MG Lat 18°53'S e long 41°55' WGr Fo
lha SE 24-Y-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço médio de en
costa com cerca de 40% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita e/ou hornblenda granito "Suíte" Granitói
de Medina Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita e/ou hornblenda granito 

Relevo regional- Montanhoso 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochas idade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem (vegetação nativa) 

A1/A3 

811 

B21t 

0-10 em; bruno-amarelado (10YR 5/4); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; macio, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

10-25 em; bruno-amarelado (10YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena e média blocos subangulares; macio, friável, plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

25-~P em; vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila arenosa; moderada 
média blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e gradual 

B22t 60-80 em; vermelho (2,5YR 5/8); argila; moderada média blocos su
bangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e di
fusa 

B23t 80-110 em'; vermelho (2,5YR 4/8); franco-argiloso; moderada média 
blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10 532 a 10 5361 

Horizonte Granulometria % 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol 
Calhau lho muito média 

Símb 20 20-2 grossa 
1-0.5 I 2-0.2 

0,5- 0,25-1 0,2-J 0,2-em. mm 2-1 0,25 o, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1/A3 0-10 o o 2,7 8,7 32,2 17,4 21,0 33,7 26,7 
B1t -25 o o 1,6 6,0 25,4 12,5 21,3 31,0 22,4 
B21t -60 o o 1,6 6,8 22,1 11,5 14,2 31,5 21,3 
B22t -80 o o 3,8 5,4 22,2 9,4 15,9 33,3 18,5 
B23t -110+ o o 1,5 5,5 18,5 9,3 12,9 30,9 19,0 

Granulometria% Ataque por H2S04% 

Argila Grau Silte 
Areia Silte de fio- (0,05-
muito nat 

culação 0,002) 
fina Argila % SiO, AI,03 Fe,03 

0,1-0,05 0,05-1 0,02- <0,002 % Argila 
0,002 0,002 mm mm mm mm 

9,1 19,9 12,9 2),2 10,1 52,3 0,94 18,40 12,82 1,01 
6,4 20,1 11,5 32,1 12,9 59,8 0,63 19,98 9,39 2,03 
9,3 19,1 8,9 37,5 12,5 66,6 0,51 24,51 15,57 3,73 
6,2 19,2 4,4 110,1 7,0 82,5 0,48 22,83 20,95 4,41 
8,3 24,0 12,1 38,5 0.4 98,9 0,62 27,3B 18,10 6,81 



Ki 

2.44 
3,62 
2,68 
1,85 
2,57 

Complexo sortivo mE1100g 

ca+ 2 Mg'' 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

3,94 2,30 0,98 0,80 
3,28 2,25 0,92 0,80 
2,36 1,83 1,95 1,38 
1,75 1,66 1,95 1,58 
2,27 1,68 1,49 1,30 

Complexo sortivo mEI100g 

Al'3 Acidez T 
trocável 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 6,24 1,88 11,67 7,31 
o 5,62 2,81 10,14 7,33 
o 6,12 3,36 10,58 7,82 
o 5,63 4,09 9,42 7,88 
o 5,58 4,19 9,39 8,00 

AMOSTRA EXTRA N °15 

Data - 27107/81 

K' 

NH4 I 
OAc 

HCI 

0,46 0,28 
0,29 0,18 
0,11 0,05 
0,07 0,03 
0,04 0,02 

v 
% 

pH8 I pH7 

46 74 
44 62 
42 57 
40 48 
40 48 

Na' S1 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,05 
0,03 
0,04 
0,02 
0,01 

100.AI'3 

AI' 31S1 

o 
o 
o 
o 
o 

0,07 5,43 
0,04 4,52 
0,03 4,46 
0,02 3,79 
0,01 3,81 

100.AI' 3 

AI' 3+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

CIN 

9 
7 
8 
8 
5 

S2 

KCie 
HCI 

3,45 
3,27 
3,29 
3,29 
3,21 

100.Na' 

T 

1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura argilo
sa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVe5 

Localização- Estrada Jacaré-ltinga, a 18,1 km de Jacaré Município de ltinga-MG 
Lat 16°31'S e long 41°53' WGr Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 20% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granito Cambriano "Suíte" Intrusiva 
ltinga 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granito 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 0-30 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno
amarelado (5YR 4/4, seco); argila arenosa; moderada -pequena a mé
dia blocos subangulares e angulares; ligeiramente duro, firme, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

B2t 80-100 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), vermelho (2,5YR 4/6, 
seco); argila; moderada média e grande blocos angulares; cerosidade 
comum, fraca; duro, friável, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (81 145211453) 

Horizonte 

Simb 

A1 
B2t 

Pro f 
em 

0-30 
80-100 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

18 
13 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

34 
22 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
11 

Argila 
<0,002 

mm 

36 
54 

Argila Grau de dispersa 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

flocu- %Silte 
em 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I água I ação %Argila J % % K' Na' 

29 
47 

19 
13 

0,33 
0,20 

6,4 
6,6 

Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

9,5 
5,3 

o 
o 

H+ I 
1,6 
1,6 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

SiO, AI203 

16,7 12,0 
25,3 17,6 

Fe,o3 

4,7 
7,2 

TiO, 

0,57 
0,86 

ValorT 
(soma) 

11,1 
6,9 

P2o 5 

5,6 
5,0 

6,3 
3,3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

SiO, 

AI203 
(Ki) 

2,37 
2,44 

% 

86 
77 

s;o, 

R,03 
(Kr) 

1,89 
1,94 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C.E do ca++ I Mg++ I K' I Na' 
extrato 

c 

2,6 
1,9 

(orgâ-
nico) 

% 

1,74 
0,40 

AI203 

Fe,03 

4,00 
3,83 

0,54 
0,06 

N 
% 

0,20 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0,07 

_f 
N 

9 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+rr 

<1 
1 

100.AI'" assim i- Equiv 
de 

Água HC03- S+AI'" lável 
mmhos/ so4= umid 

% co3= ppm 
em 

a25°C 
+---mE/100g-

AMOSTRA EXTRA N ° 16 

Data- 22/07/81 

o 
o 

<1 
<1 

% 

18,6 
261 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVe5 

Localização-Estrada Comercinho-Salinas, a 23,5 km de Comercinho Município de 
Salinas-MG Lat 16°17'S e long 41°56'WGr Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada situada em terço inferior de en
costa, com cerca de 15% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granito "Suíte" lnstrusiva ltinga Cam
briano 

Material originário- Desenvolvido a partir da decomposição de biotita granito 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagens 

A1 

B2t 

0-25 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido). bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco); franco-argila-arenoso; moderada média 
granular; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso · 

40-80 em'; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), vermelho (2,5YR 4/6, 
seco); argila arenosa; moderado média blocos subangulares; ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (81 1440/1441) 

Horizonte 

Símb 

Al 
B2t 

Pro f 
em 

0-25 
40-80 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

2 
1 

Terra 
fina 
<2 

mm 

98 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

30 
21 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

27 
21 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
17 

Argila 
<0,002 

mm 

33 
41 
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Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00 g Grau de 
dispersa fio cu- %Silte 

Água ~ KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em 

água 
% 

24 
35 

lação 
% 

27 
15 

%Argila 

0,30 
0,41 

6,0 
5,9 

Complexo sortivo mE/1 00 g 

4,9 
4,8 

4,3 
3,6 

Valor V c 

0,6 
0,3 

K+ 

0,24 
0,12 

Na+ 

0,02 
0,02 

I 
(sat de (orgã- N .f 

ValorS I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

5,2 
4,0 

SiO, 

16,1 
24,1 

o 
o 

2,2 
1.4 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

AI,03 

11,2 
17.4 

Fe20 3 

3,8 
5,7 

TiO, 

0,55 
0,76 

7.4 
5.4 

P,Os 

Sio, 

AI,03 
(Ki) 

2,44 
2,35 

70 
74 

Si O, 

R,03 
(Kr) 

2,01 
1,95 

0,84 
0,39 

AI,03 
Fe20 3 

2,61 
4,79 

0,08 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

11 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+rr 

<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ J Mg++J K+ !Na+ C E do 
extrato 

Água HC03-
mmhos/ 

% co3= 
so4= 

em -mE/100g-
a 25°C 

100.AI+++ 

S +AI+++ 

o 
o 

p 
assim i-
lável 
ppm 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 
% 

16,4 
19,0 

PERFIL N ° 38 

Data -18/11/81 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe2 

Localização- Estrada Governador Valadares-Tumiritinga, via Derribadinha, a 1,8 
km da margem esquerda do rio Traíra Município de Governador Valadares-MG Lat 
18 °55'S e long 41 °48'WGr Folha SE 24-Y-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de 
encosta com cerca de 20% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita e/ou hornblenda, granada gnaisses Gnais
se Piedade Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Desenvolvido a partir de biotita e/ou hornblenda-granada 
gnaisses 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecldual 

Uso atual- Pastagem 

A1 

B1t 

B21t 

B22t 

B23t 

0-10 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); franco-argila
arenoso; fraca pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

10-70 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); argila; moderada 
média blocos subangulares; muito friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e difusa 

70-105 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; 
moderada média blocos angulares e subangulares; friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

105-170 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila; moderada média 
blocos angulares e subangulares; friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

170-200 em'; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila; moderada média 
blocos angulares e subangulares; friável, plástico e pegajoso 

278/PEDOLOGIA 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10 537/541) 

Horizonte Granulometria % 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calhau muito média 

Prol lho 
Símb 20 20-2 grossa 

1-0.5 I 2-0.2 
0,5- 0.25-l 0.2- I 0.2-em. mm 2-1 0,25 o, 1 0,02 0,05 

mm mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 1,2 7,7 27,0 13,8 16,3 24,3 17,1 
B1t -70 o o 1,2 8,5 23,5 11,9 11,2 23,1 15,9 
B21t -105 o o 0,7 3.4 13,5 7,2 9,3 16,3 10,3 
822t -170 o o 0,9 5,7 16,3 8.4 8,0 13,5 11,7 
B23t -200+ o o 1,5 5,9 19,4 9,2 10,9 20,1 11,6 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Argila Grau Silte 
Silte de fio- (0,05-

muito nat 
culação 0,002) 

fina Argila % --- Sio2 Al,03 
0,1-0,05 0,05-1 0,02- <0,002 % Argila 

mm 
0,002 0,002 mm 
mm mm 

5,1 27.4 20,2 28,5 14,9 47,7 0,96 21,67 12,71 
6,6 18,2 11,0 42.4 19,8 53,3 0,43 24,13 15,56 
3,2 12,0 6,0 60,2 10,8 83,1 0,19 31,98 21,12 
5,0 14,3 12,5 57,7 0,9 98.4 0,25 27,94 19,64 
3,5 19,4 10,9 49,6 0,0 100 0,39 27,94 20,11 

Ki 

2,90 2,28 3,66 o 6,2 0,23 4,47 
2,64 2,06 3,60 o 6,9 0,10 1,55 
2,57 2,02 3,65 o 7,3 0,08 0,86 
2,42 1,90 3,64 o 7.4 0,05 0,69 
2,36 1,83 3,45 o 7.4 0,04 0,34 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

9,24 8,64 2,11 2,05 
6,12 5,14 1,20 1,00 
5,14 4,07 1,46 1,03 
3,85 3,08 0,79 0,70 
3,79 3,16 0,92 0,80 

Complexo sortivo mEI100g 

Acidez Al 13 T 
trocável 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 6,18 1,73 17,75 13,30 
o 3,06 0,81 10,55 8,30 
o 2,10 0,10 8,80 6,80 
o 1,51 o 6,21 4,70 
o 1,50 o 6,28 4.78 

PERFIL N ° 40 

Data - 19/06/69 

K' 

NH. I 
OAc 

HCI 

0,14 0,11 
0,09 0,06 
0,05 0,03 
0,04 0,02 
0,05 0,02 

v 
% 

pHB I pH7 

65 87 
71 90 
76 98 
76 100 
76 100 

Na+ S1 

NH. I HCI NH4 
OAc OAc 

0,08 
0,08 
0,05 
0,02 
0,02 

100.AI+3 
---
AI+ 3+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

0,08 11,57 
0,07 7,49 
0,05 6,70 
0,04 4,70 
0,03 4,78 

100.AJ+3 

AI' 3+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

Fe,03 

5,44 
6,77 
9,06 
8,47 
9,15 

CIN 

11 
9 
6 
8 
5 

S2 

KCie 
HCI 

10,88 
6,27 
5,18 
3,84 
4,01 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a (Perfil n ° 11) p 95-8 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo montanhoso 

Unidade de mapeamento- PVde8 

LocaÍização- Estrada Rio-Bahia, Km 597 (a 6 km de Frei Inocêncio), entrando à 
direita, distando 4,5 km da Rio-Bahia 

Situação e declividade- Corte de estrada recente ao lado esquerdo no terço superior 
da encosta com 25% de declive 

Altitude- 300 m 

Drenagem- Bem drenado 

Erosão- Moderada laminar e em sulcos rasos repetidos com freqliência 

Litologia e formação geológica- Micaxisto Série Pré-Minas(?) 

Material originário- Micaxisto 

Uso agrícola- Pastagem de capim sempre-verde 



Relevo- Montanhoso com vales em "V" As vertentes são ligeiramente convexo
côncavas em centenas de metros 

Vegetação- Floresta subcaducifólia 

A 0-15 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, um ido); franco-argila-arenoso; mo
derada pequena a grande granular; poro.s comuns muito pequenos a 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

811 15-30 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila; moderada pe
quena a média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos a 
médios; cerosidade comum e moderada; duro, muito friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e clara 

822t 30-60 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila pesada; mo
derada a forte muito pequena a pequena blocos subangulares e an
gulares; poros comuns muito pequenos a médios; cerosidade comum 
e moderada; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gra
dual 

823t 60-80 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila pesada; mo
derada muito pequena a pequena em blocos subangulares e angula
res; poros comuns muito pequenos a médios; rerosidade comum e 
moderada; duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição 
ondulada e clara (15-25 em) 

83t 80-110 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); argila; moderada muito pe
quena a pequena blocos subangulares e angulares; poros comuns 
muito pequenos a médios; cerosidade pouca e moderada; duro, friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondula
da e clara (30-60 em) 

C 110-150 em+; vermelho-amarelado (5YR 4/6, um ido); franco-argila
arenoso; moderada muito pequena a pequena blocos subangulares; 
poros comuns muito pequenos a pequenos; cerosidade pouca e fraca; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso 

Raízes: abundantes no A, muitas no 81t, comuns no 822t e 823t, poucas no 83t era
ras no C Apresentam raizes fasciculares e secundárias As secundárias têm 
diâmetro de 5-1 O mm 

Obs : presença de alguns fragmentos de quartzo, a restados com diâmetro variando 
de 1-10 em, no horizonte 8; 
presença de pontuações esbranquiçadas provenientes do material primário 
em decomposição no horizonte C 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5114/5119) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total% (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Calhau fina Argila 

Pro f lho fina grossa 0,05-
Símb >20 0,20- <0,002 

em 20-2 <2 2-0,20 0,002 
mm 0,05 mm mm mm mm mm mm 

A 0-15 1 2 97 25 24 23 28 
81t -30 o 1 99 13 14 15 58 
822t -60 o 3 97 10 8 11 71 
823t -80 o X 100 10 9 16 65 
83t -110 o 1 99 12 11 23 54 
c -150+ o 1 99 29 23 24 24 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa 
flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em 

I ação água %Argila K+ Na+ 
% % 

19 32 0,82 6,6 5,8 7,2 1,9 0,57 0,03 
46 21 0,26 6,6 5,5 4,9 3,1 0,41 0,03 
36 49 0,15 6,1 5,2 3,5 3,4 0,33 0,03 

2 97 0,25 6,1 5,2 2,5 4,3 0,28 0,04 
2 96 0,42 6,1 5,0 2,0 4,7 0,14 0,04 
2 92 1,00 6,0 4,6 1,2 4,2 0,09 0,06 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

Valor S I AI+++ I (sat. de (orgâ- N c 
H+ I ValorT bases) nico) % -

N (soma) (soma) % % 

9,7 o 1,7 11,4 85 1,55 0,18 9 
8,4 o 1,9 10,3 81 0,89 0,11 8 
7,3 o 2,3 9,6 76 0,68 0,09 8 
7,1 o 2,0 9,1 78 0,51 0,06 8 
6,9 o 1,8 8,7 79 0,32 0,05 6 
5,5 0,2 1,2 6,9 80 0,19 0,03 6 

Ataque por HzS04(d ~ 1 ,47)% 
Sat 

SiOz Si02 e/sódio 
-- -- Alz03 Equiv de (%de 
Alz03 Rz03 -- CaC03 Na+ tro-

Si02 Alz03 Fez03 (Kr) 
Fez03 % cável no 

Ti02 Pz05 (Ki) valorT) 
100Na+rr 

14,1 9,3 5,4 0,89 0,47 2,58 1,88 2,68 
25,8 19,0 8,3 0,96 0,32 2,31 1,81 3,58 
31,0 24,6 8,5 0,98 0,30 2,15 1,76 4,55 
31,0 24,6 9,9 1,17 0,29 2,15 1,71 3,89 
30,8 22,5 9,8 1,24 0,23 2,32 1,82 3,62 
23,0 15,6 7,3 0,81 0,11 2,50 1,92 3;33 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+l Na+ 
sidade 

% Hco3-
Apa-

Real 
(vo-

rente lume) co3= 
-mE/100g--

so4= 
100.AI+++ 

S+ Ai+++ 

o 
o 
o 
o 
o 
3 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid. 
% 

21 
30 
35 
36 
33 
24 

Análise mineralógica: 

A 

811 

822t 

823t 

83t 

c 

PERFIL N ° 41 

Areias- 85% de quartzo; 15% de feldspato; traços de: biotita, musco
vita, magnetita, anfibólio, concreções ferruginosas, concreções ar
gilo-humosas e detritos: fragmentos de raiz, carvão e sementes 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo e sacaroidal, incolor ou fer
ruginoso, em geral a restado e semi-a restados, alguns corroídos ouro
lados e incrustações de material argilo-humoso; feldspato potássico e 
plagioclásios sádicos intemperizados e semi-intemperizados; concre
ções manganosas; concreções argilo-humosas; concreções argilosas, 
ferruginosas e argila-ferruginosas com inclusões de quartzo e biotita 
intemperizada; detritos: casca de semente, fragmentos de raiz e 
carvão 
Calhaus- Fragmento de quartzo vítreo incolor, corroídos com 
aderência argilosa; concreções argila-ferruginosas com inclusão de 
quartzo e biotita intemperizada 

Areias-81% de quartzo; 19% de feldspato; traços de: biotita, musco
vita, epídoto(?), anfibólio, ilmenita, magnetita, concreções ferrugino
sas, concreções argilo-humosas e detritos: fragmentos de raiz, carvão 
e sementes 
Cascalho -Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- 73% de quartzo; 25% de feldspato; 2% de biotita; traços de: 
muscovita, magnetita, ilmenita, concreções ferruginosas e detritos: 
fragmentos de raiz e carvão 
Cascalho- Predomínio de quartzo sacaroidal e vítreo incolor, alguns 
ferruginosos, arestados e semi-arestados e outros corroídos, com 
aderência argilosa; feldspato potássico e plagioclásio sódico, semi
intemperizados e intemperizados; concreções argilosas e ferrugino
sas com inclusões de quartzo e bíotita; concreções manganosas; de
tritos: fragmentos de raízes 

Areias -70% de quartzo; 21% de feldspato; 9% de biotita; traços de: 
muscovita, magnetita, ilmenita, concreções ferruginosas, anfibólio e 
detritos: fragmentos de raiz 
Cascalho- Predomínio de quartzo sacaroidal e vítreo incolor, alguns 
ferruginosos, arestados e semi-arestados, alguns corroídos, com 
aderência argilosa; feldspato potássico e plagioclásios sádicos, in
temperizado e semi-intemperizados: biotita intemperizada; magne
tita; muscovita intemperizada; concreções argilosas, ferruginosas e 
manganosas; detritos: sementes e fragmentos de raízes 

Areias -69% de quartzo; 22% de biotita; 7% de feldspato; 2% de ilme
nita-magnetita 
Cascalho- Predomínio de quartzo sacaroidal e vítreo incolor, aresta
dos e semi-arestados, alguns corroídos, com aderência argilosa e in
crustações de biotita; feldspato potássico e plagioclásios sádicos, in
temperizados; biotita semi-intemperizada; concreções argilosas com 
inclusões de quartzo; concreções ferruginosas; agregados argilosos 
com muscovita; magnetita; muscovita semi-intemperizada 

Areias-60% de quartzo; 35% de biotita; 3% de feldspato; 2% de mus
covita; traços de: ilmenita 
Cascalho- Predomínio de quartzo sacaroidal e vítreo iocolor, em 
geral a restados, alguns corroídos, com incrustações de biotita e mus
covita; feldspatos semi-intemperizados; muscovita e biotita não in
temperizada 

Data- 2.4/11181 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo montanhoso 

PEDOLOGIA/279 

I 



Unidade de mapeamento- PEe25 

Localização- Estrada lbituba-Aito Laje, a 7,6 km de lbituba Município de Baixo 
Guandu-ES Lat 19°42'S e long 40°58'WGr Folha SE 24-Y-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada situada em terço médio de en
costa com cerca de 25-30% de declive 

Litologia e formação geológica- Ortopiroxênio granitóides de composição graní
tica e tonalítica "Suíte" Intrusiva Aimorés Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da alteração da rocha supracitada 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso 

Erosão- Lominar moderada a forte 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem 

A1 

Blt 

B2t 

B3t 

c 

0-10 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 313); franco-arenoso; mo
derada pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; trahsição plana e clara 

10-25 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 314); franco-argiloso; 
fraca a moderada pequena a média blocos subangu/ares e angulares; 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

25-50 em; vermelho-escuro (2,5YR 316); argila; fraca a moderada pe
quena, blocos angulares e subangulares; duro, friável, plástico e pega 
joso; transição descontínua e clara 

50-70 em; vermelho (2,5YR 416); franco-argiloso; moderada pequena 
blocos subangulares; duro, muito friável, plástico e pegajoso; transi
ção descontínua e difusa 

70-95 em+; coloração variegada constituída de vermelho (2,5YR 418), 
vermelho (2,5YR 518); franco-argilo-arenoso; duro, muito friável, plás
tico e pegajoso 

Raízes: abundantes e finas no A1, poucas e finas no Blt, raras e finas no B2t e B21t 

Obs: presença de sapr'ólito !3 partir do horizonte C, micas e feldspatos nos horizontes 
83t e C Encontra-se associado com Afloramentos Rochosos, apresentando 
fase rochosa e não rochosa 

Análises ffsicas e químicas Lab: SUDESUL (10 5221526) 

Horizonte Granulometria% 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol 
Calhau lho muito média 

Sfmb 
em 

20 20-2 grossa 
1-0.5 I 2-0.2 

0,5- o 25-, o 2-, o 2-
mm mm 2-1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 6,6 14,4 35,1 12,4 11,3 23,7 16,8 
Blt -25 3,1 5,9 20,1 8,1 12,7 23,4 14,7 
B2t -50 2,4 7,6 19,7 8,2 8,8 20,4 13,9 
B3t -70 4,1 8,7 25,1 9,5 11.1 32,5 12,8 
c -95+ 4,6 13,1 32,3 13,0 10,8 29,7 17,2 

Granulometria % Ataque por H,S04'/o 

Grau Silte 
Areia Silte Argila 

deflo- (0,05-
muito nat 

culação 0,002) 
fina Argila % Si02 AI203 Fe,03 

0,05-1 0,02- <0,002 % Argila 0,1-0,05 0,002 0,002 mm mm mm mm 

7,2 28,6 21,7 19,5 10,2 47,6 1.47 17,93 9,31 11,27 
5,0 30,4 21,7 34,8 17,2 50,5 0,87 22,58 13,89 7,22 
6,6 22,7 16,2 43,7 15,5 64,5 0,52 23,02 15,53 6,88 
4,5 24,3 4,6 37,8 12,8 66,1 0,64 23,12 15,21 6,60 
8,0 27,4 14,9 23,1 5,8 74,8 1,19 22,18 13,52 9,60 

Ki C/N 

3,27 0,17 13 
2,76 0,14 8 
2,52 0,09 7 
2,58 0,05 6 
2,79 0,04 5 

280/PEDOLOGIA 

Complexo sortivo mEI100g 

ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

6,93 5,54 3,15 2,31 
5,94 4,66 1,25 1,36 
5,31 4,70 1,20 1,08 
4,69 3,92 1,67 1,50 
3,95 3,00 2,54 1,93 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez Al+3 
trocável 

T 

KCI pHSj pH7 pH8 I pH7 

o 6,18 2,29 16,83 12,94 
o 6,74 4,63 14,11 12,00 
o 4,66 1,72 11,35 8,41 
o 4,58 1,80 11,08 8,30 
o 3,12 1,59 9,74 8,21 

AMOSTRA EXTRA N ° 21 

Data- 25109/81 

K+ 

NH4 I 
OAc HCI 

0,50 0,27 
0,12 0,05 
0,09 0,05 
0,07 0,05 
0,06 0,05 

v 
% 

pH8 I pH7 

63 
52 
59 
59 
68 

82 
61 
79 
78 
81 

Na+ S1 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,07 
0,06 
0,09 
0,07 
0,07 

100.AI+3 

AJ+ 3+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

0,06 10,65 
0,06 7,37 
0,06 6,69 
0,07 6,50 
0,07 6,62 

100.AI+3 

AI+3+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

S2 

KCI e 
HCI 

8,18 
6,14 
5,89 
5,54 
5,05 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 

1 
<1 
<1 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média 
com cascalho relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe15 (variação da classe) 

Localização- Estrada Lula-Novo Cruzeiro, a 2,7 km de Lula Município de Novo 
Cruzeiro-MG Lat 17°16'S e long 41°56'WGr Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com cerca de 18% de declive 

Litologia e formação geológica- Quartzo-biotita xisto Formação Carbonita Pré
Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de quartzo-biotita xisto 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primárta- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

B2t 80-100 em'; vermelho-escuro-acinzentado (7,5R 314); franco-argi
la-arenoso com cascalho; fraca pequena blocos subangulares; macio, 
friável, plástito e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (82 0088) 

Horizonte ' Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Casca-
Terra Areia 

Areia 
Silte 

Prol 
Calhau lho 

fina 
fina 

0,05-
Argila 

Símb >20 20-2 
grossa 

0,20- <0,002 
em mm mm <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm 

B2t 80-100+ o 8 92 21 31 14 34 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca<+ I Mg" I I 
em I ação %Argila água K' Na' 
% 

% 

28 18 0,41 5,9 4,7 1,8 1,4 0,24 0,01 

Complexo sortivo mE/100 g Valor V c 
(sàt de (orgâ- N c 

I 
-

Valor S I AI+++ I H' ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

3,5 o 2,8 6,3 56 0,91 0,10 9 



Ataque por H2S04 (1 :1) Sat. 
e/sódio e NaOH (0,8"/o) % 

si o, Si02 Equiv de (%de 
AI203 R,o3 

AI203 
CaC03 Na+ tfo-

(Ki) (Kr) Fe20 3 % cável no 
si o, AI203 Fe203 TiO, P20s valorT) 

100 Na+rr 

14,8 11,9 6,0 0,57 2,11 1,60 3,17 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

CEdo 
extrato Água 

mmhos/ % 
em 

a 25°C 

PERFIL N ° 42 

Data -19/11181 

ca++l Mg++l K+ I Na+ 
HC03-
C03" 

so." 
-mE/100g-

p 
Equiv 100.AI+ ++ assim i-

de 
S +AI+++ lável umid 

ppm % 

o <1 17,6 

Classificação- Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb abrúptico A moderado tex
tura média/argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PEe50 

Localização- Estrada para Alto de Santa Helena, a 6,2 km do entroncamento com a 
BR-381 Município de Divino das Laranjeiras-MG La! 18°43'S e long 41°33'WGr Fo
lha SE 24-Y-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 23% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexitos Complexo Paralba do Sul Pré
Cambriano Médio. 

Material originário- Desenvolvido a partir de metatexitos 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual -Pastagem 

A1 0-20 em; cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); franco-arenoso; fra
ca pequena a média blocos angulares e subangulares; macio, friável. 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B211 20-50 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); argila arenosa; fra
ca pequena a média blocos angulares e subangulares; macio, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 50-80 em+; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); tranco-argila
arenosa; moderada média blocos angulares e subangulares; macio, 
friável, plástico e pegajoso 

Análises flsicas e qulmicas 

Horizonte 

Slmb. 

A1 
B21t 
B22t 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

5,6 
3.4 
4,7 

Casca- Areia 
Calhau muito 

Prol 
em 20 

mm 

0-20 o 
0-50 o 

-SQ+ o 

lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

grossa 
2-1 
mm 

13,0 
13,0 
11,7 

Granulometria % 

Silte Argila 
Argila nat 
<0,002 % 

0,05-1 0,02- mm 0,002 0,002 
mm mm 

21,5 14,2 17,2 9,8 
15,0 8,3 35,1 17,0 
22,5 12,2 28,3 19.4 

Lab.: SUDESUL (10 5421544) 

Granulometria % 

Areia grossa 

1-0.5 I 2-0.2 
mm mm 

21,3 
13,8 
16,0 

Grau 
deflo-

culação 
% 

48,2 
39.4 
38,5 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

Areia Areia fina 
média 
0,5- 0,25-l 0.2- I 0.2-
0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 
12.4 9,0 20.4 13,1 
10,1 9,6 17,2 10,5 
9,5 7,3 21,0 10,7 

Ataque por H2S04% 

Si02 AI203 Fez03 

43,0 
51,5 
31.4 

1,25 14,39 11,44 1,00 
0,43 24,30 21,46 3,40 
0,79 26,50 19,54 3,99 

Ki 

2,14 
1,92 
2,31 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 

NH·I KCI OAc 

7,34 6,58 
6.D1 5,05 
5,90 4,27 

Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

1,58 
0,50 
0,48 

1,50 
0,46 
0,38 

K+ 

NH4 I 
OAc 

0,32 
0,18 
0,24 

HCI 

0,19 
0,10 
0,16 

Complexo sortivo mEI100g 

Al+3 

KCI 

o 
o 
o 

Acidez 
trocável 

pHS I pH7 

2,10 
o 
o 

o 
o 
o 

v 
T % 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

11,40 9,30 81 100 
6,74 6,74 100 100 
6,65 6,65 100 100 

Na+ S1 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,06 
0,05 
0,03 

100.AI+3 

AI+3+S1 

o 
o 
o 

0,05 9,30 
0,03 6,74 
0,02 6,65 

100.AI+3 

AI+3+S2 

o 
o 
o 

3.4.3.5 - Podzólico Vermelho-Escuro Latossólico 

CIN 

10 
10 
10 

S2 

KCie 
HCI 

8,32 
5,66 
4,83 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 
<1 

Possui determinadas propriedades que não são comuns à classe 
dos Podzólicos Vermelho-Escuros, tais como: baixa relação tex
tura I, pouca nitidez na diferenciação dos horizontes e fraco de
senvolvimento da cerosidade. Portanto, é considerado interme
diário para a classe dos Latossolos. 

Os solos desta classe, que ocorrem na área, possuem satura
ção com bases (valor V) acima de 50%. 

São utilizados com pastagens, sendo que a sua principal res
trição ao uso agrícola refere-se ao clima da região, que apre
senta baixos índices pluviométricos 

3.4.3 6 - Podzólico Vermelho-Amarelo 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte 
B textura I e seqüência de horizontes A, Bt e C. 

Diferencia-se do Podzólico Vermelho-Escuro, principalmente 
pela cor e teor de Fe20 3 proveniente do ataque sulfúrico. Os cri
térios para esta diferenciação já foram citados na descrição da 
classe do Podzólico Vermelho-Escuro. 

O horizonte A normalmente é moderado, sendo que ocorre 
com menor freqüência, A fraco e A chernozêmico e a textura 
varia de arenosa a argilosa. 

O horizonte Bt possui geralmente textura argilosa ou média, 
estrutura em blocos angulares e/ou subangulares e argila de ati
vidade baixa. 

São solos profundos a pouco profundos, bem a moderada
mente drenados, ocorrendo ocasionalmente solos rasos, abrúp
ticos ou com argila de atividade alta, e também solos com teores 
variáveis de cascalho. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos (Est. 3.1V A) são desenvol
vidos a partir de materiais originários diversos, sendo consta
tada a ocorrência de solos álicos, distróficos e eutróficos. 

Ocorrem em relevo que varia de suave ondulado a escar
pado, predominando os relevos ondulado e forte ondulado. 

São utilizados com pastagens, sendo as principais limitações 
ao uso agrícola o relevo, a baixa fertilidade natural (solo álicos e 
distróficos) e, em determinados solos, a presença de teores ele
vados de cascalho (solos com fase cascalhenta). 

AMOSTRA EXTRA N ° 22 

Data- 30/09/81 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura argilo
sa/muito argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVa18 (variação da classe) 

Localização- Estrada Poté-Ladainha, a 4,6 km de Poté Município de Poté-MG Lat 
17°17'S e long 41°47'WGr Folha SE.24-V-C. 

PEDOLOGIA/281 



Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, de topografia plana com cerca 
de 2% de declive 

Litologia e formação geológica -Rochas de composição granítica "Suíte" Granitói
de Medina Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição das rochas supracitadas 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagens 

B2t 40-60 em+; amarelo-avermelhado {7,5YR 6/8); muito argiloso; mo
derada média a pequena blocos angulares; duro, firme, muito plástico 
e muito pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (82 0094) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Pro f Calhau lho fina fina 
0,05- Argila 

Símb >20 20-2 
grossa 

0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

B2t 40-60 o o 100 31 67 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00 g 
dispersa fio cu- %Silte 

em lação 
---

Água I KCI1N ca++ I Mg>+ I I 
água %Argila 

K' Na+ 
% % 

5 93 0.46 5,1 4,1 0,2 0,05 0,02 

Complexo sortivo mE/100 g Valor V c 

I 
(sat de (orgã- N ~ 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,3 0,7 2,7 3,7 8 0,60 0,07 9 

Ataque por H2S04 (1 :11 Sat 
e NaOH (0,8%) % e/sódio 

SiO, Si02 AI203 Equiv de (%de 
AI2Q3 R,03 CaC03 Na+ tro~ 
(Ki) (Kr) Fe,03 % cável no 

SiO, AI203 Fe20 3 TiO, P,o, valor TI 
100 Na+rr 

38.4 30,8 9,1 0,37 2,12 1,78 5,31 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

CEdo ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

p 
Equiv 

100.AI+++ assimi- de extrato 
Água HC03- S +AI+++ lável umid mmhos/ 

% co3= 
so4= ppm 

em -mE/100g- % 

a 25°C 

70 47,8 

PERFIL N.0 43 

Data - 19/03/64 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) (Perfil n ° 69) p 336-9 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/ar
gilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVd3 (inclusão) 

Localização-Estrada Salto da Divisa-ltagimirim, 18 km após Salto da Divisa Muni
cípio,ile ltagimirim 

282/PEDOLOGIA 

Situação e declividade- Trincheira em topo de tabuleiro, com 2-3% de declive 

Formação geológica e litologia- Pré~Cambriano Indiviso Embasamento constitui
do por rochas gnáissicas 

Material originário- Proveniente da cobertura de material argila-arenoso, análogo 
aós sedimentos do Grupo Barreiras 

Relevo local- Plano de topo de elevação 

Relevo regional-- Plano e suave ondulado de topos esbatidos e vales abertos 

Altitude- 200 m 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão- Laminar ligeira 

Vegetação local- Pastagem 

Vegetação primária- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Pastagem 

A11 

A12 

A3 

0-10 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); areia 
franca; fraca muito pequena a média granular; solto, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e gradual 

10-25 em; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); franco-arenoso; fraca mui
to pequena a média blocos subangulares; muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

25-50 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, um ido); franco-argi
la-arenoso; fraca pequena a média blocos subangulares; muito friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
gradual 

B11t 50-75 em; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); franco-argilo-areno
so; fraca pequena a média blocos subangulares; friável, plástico e pe
gajoso; transição plana e clara 

B12t 

IIB21t 

IIB22t 

IIB23t 

IIB3t 

75-100 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, um ido); franco-argila-areno
so; fraca pequena a média blocos subangulares; friável, plástico e pe
gajoso; transição plana e abrupta 

100-130 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, um ido); argila arenosa; fra
ca pequena a média blocos subangulares; cerosidade fraca, pouca e 
descontínua; friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

130-160 em; bruno-forte (7,5YR 5/6, umido). mosqueado pouco, pe
queno e proeminente, vermelho (3,5YR 4/6, úmido) e bruno-amarela
do-claro (2,5Y 6/4, úmido); argila arenosa; moderada pequena a média 
blocos subangulares; cerosidade fraca, comum e descontínua; firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

160-220 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido). mosqueado co
mum, médio e proeminente, vermelho (3,5YR 5/6, úmido); argila are
nosa; moderada pequena a média blocos subangulares; cerosidade 
fraca, comum e descontínua; firme, plástico e pegajoso 

220-240 em+; bruno-forte (7,5YR 5/6, umido). mosqueado comum, 
médio e proeminente, vermelho (3,5YR 4/6, úmido) e comum, peque
no e proeminente, bruno-amarelado-claro (2,5Y 6/4, um ido); argila 
arenosa; plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes até o A3, diminuindo gradativamente até o IIB22t, sendo raras no 
IIB3t 

Obs : presença de carvão no A 11 e em menor quantidade no A 12; 
o perfil é poroso, com maior ocorrência de poros em torno de 1 mm de diâme
tro a partir do horizonte Bt. 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (323 a 331) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Prol Calhau lho fina 
fina 

0,05-
Argila 

Símb >20 
grossa 0,20- <0,002 

em 20-2 <2 2-0,20 
0,05 0,002 

mm mm mm mm· mm 
mm 

mm 

A11 0-10 o 1 99 60 25 7 8 
A12 -25 o 2 98 54 25 7 14 
A3 -50 o 4 96 43 24 9 24 
B11t -75 o 3 97 35 26 9 30 
B12t -100 o 2 98 38 26 9 27 
11821! -130 1 3 96 29 20 8 43 
IIB22t -160 o 2 98 30 19 7 44 
IIB23t -220 X 2 98 29 18 8 45 
IIB3t -240+ o 2 98 31 17 12 40 



Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N I Mg++ I I 
em I ação %Argila ca++ água K+ Na+ 

% 
% 

4 50 0,88 6,6 5.4 2,1 0,8 0,43 0,08 
6 57 0,50 5,9 4,7 1,2 0,6 0,36 0,05 

10 58 0,38 4,5 3,8 0,8 0,6 0,10 0,05 
12 60 0,30 4,6 3,7 0,9 0,07 0,08 
1 96 0,33 4,2 3,7 0,8 0,3 0,06 0,08 
o 100 0,19 4,2 3,6 0,8 0,06 0,06 
o 100 0,16 4,7 3,7 0.4 0,7 0,06 0,06 
o 100 0,18 4,6 3,6 0,3 0,9 0,06 0,07 
o 100 0,30 4,7 3,8 0,3 1,8 0,06 0,09 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

3.4 o 1,2 4,6 74 0,88 0,08 11 
2,2 0,2 1,8 4,2 52 0,64 0,05 13 
1,6 1,1 2,3 5,0 32 0,39 0,03 13 
1,1 1,5 1,7 4,3 26 0,29 0,03 10 
1,2 1,5 1.4 4,1 29 0,21 0,04 
0,9 2,0 1,6 4,5 20 0,27 0,04 
1,2 1,6 1,5 4,3 28 0,25 0,04 
1,3 1,7 1,6 4,6 28 0,18 0,03 
2,3 0,9 1,6 4,8 48 0,18 0,04 

Sat 
Ataque por H2S04 (d = 1.47)% SiO, SiO, e/sódio 

-- -- AI203 Equiv. de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe,o3 % cável no 
Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

3,8 2,7 1,2 0,35 0,02 2,39 1,86 3,53 2 
6,6 5,6 2,0 0,57 0,02 2,00 1,63 4,39 1 

10,7 7,9 2,6 0,85 0,03 2,30 1,90 4,75 1 
12,1 9,2 3,0 0,92 0,02 2,24 1,85 4,80 2 
11,3 8,5 2,8 1,02 0,02 2,26 1,87 4,76 2 
17,6 13,0 4,3 0,88 0,02 2,30 1,90 4,74 1 
16,8 13.7 4,5 1,06 0,02 2,08 1,72 4,79 1 
19,8 14.4 4,9 1,10 0,03 2,34 1,92 4,51 2 
18,6 15,3 4,9 1,10 0,02 2,07 1,72 4,90 2 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++l K+ I Na+ 
sidade 

% HC03-
Apa-

Real (vo-
rente lume) co3= 

+--mE/100g--

so.= 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

o 
8 

41 
5à 
56 
69 
57 
57 
28 

p 
assim i-

lável 
ppm 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 
% 

7 
8 

12 
14 
13 
17 
17 
18 
19 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados (não pare
cem transportados); traços de turmalina, magnetoilmenita, distênio, 
biotita, muscovita, feldspato e detritos 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, a maioria dos grãos hiali
nos, muito corroldos e com aderência de óxido de ferro; concreções 
argilo-humosas; concreções ferruginosas 

Areias-100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados (não pare
cem transportados); traços de turmalina, magnetoilmenita, distênio, 
biotita, muscovita, feldspato e detritos. 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo hialino, alguns grãos lei
tosos, uns com inclusão de mica, uns com aderência de mar.ganês, ou
tros com aderência de óxido de ferro; fibrolita; concreções ferrugino
sas; concreções argilo-humosas; carvão 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
turmalina, magnetoilmenita, distênio, mica, concreções ferruginosas, 
feldspato e detritos 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo hialino, uns grãos leito
sos, muitos com aderência de óxido de ferro, fragmentos de rocha; 
concreções arena-ferruginosas; concreçõe's ferruginosas; detritos 

B11t 

B12t 

11821! 

IIB22t 

IIB23t 

IIB3t 

PERFIL N ° 44 

Areias~ 100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
turmalina, magnetoilmenita, mica, estaurolita, feldspato concreções 
ferruginosas e detritos ' 
Câscalho- Em maior percentagem quartzo hialino, muitos grãos lei
tosos e com aderência de óxido de ferro; concreções ferruginosas· 
concreções arena-ferruginosas ' 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços' de 
turmalina, magnetoilmenita, mica, estaurolita, feldspato, concreções 
ferruginosas e detritos 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo hialino, poucos grãos lei
tosos, alguns grãos angulosos, uns com inclusão de mica, muitos com 
aderência de óxido de ferro. 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
feldspato, distênio, turmalina, estaurolita, concreções ferrugiiíosas, il
menita e detritos. 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, uns grãos hialinos, uns 
leitosos, muitos com aderência de óxido de ferro, muitos com inclusão 
de mica; concreções arena-ferruginosas 
Calhaus- Quartzo leitoso, com aderência de argila, grãos subarre
dondados 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
feldspato, distênio, turmalina, estaurolita, concreções ferruginosas, il
menita e detritos 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, a maioria dos grãos com 
mica inclusa, uns grãos leitosos e outros hialinos; concreções are
no-ferruginosas 

Areias -100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
feldspato, distênio, turmalina, estaurolita, concreções ferruginosas, il
menita e detritos 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, uns grãos hialinos, ou
tros leitosos, muitos com aderência de óxido de ferro; concreções fer
ruginosas 
Calhaus- Quartzo anguloso, com aderência de óxido de ferro, com 
inclusão de mica e aderência de argila 

Areias- 100% de quartzo hialino, uns grãos arredondados; traços de 
feldspato, distênio, turmalina, estaurolita, ilmenita e mica. 
Cascalho- Em maior percentagem quartzo, uns grãos hialinos, ou
tros leitosos, muitos com inclusão de mica, uns grãos com aderência 
de óxido de ferro e de feldspato; fibrolita; detritos. 

Data - 09/06/82 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo á li co Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PVda2 

Localização -i;'strada que liga Fazenda Vitória à BR-101, 600 m após a sede da fa
zenda Municípic;> de ltamaraju-BA Lat 16"56'5 e long 39°36'WGr Folha SE 24-V-B 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço médio de en
costa com cerca de 5% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexito Complexo Paraíba do Sul. Pré-Cam
briano Médio. 

Material originário- Produto da decomposição de ma_tatexitos 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado. 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa 

Uso atual- Cultura de cacau e banana 

A1 

A3 

81! 

B2t 

B3t 

0-10 em; bruno-escuro (10YR 3/3); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e gradual 

10-30 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e gradual 

30-40 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4); argila arenosa; fraca a 
moderada pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e di
fusa 

40-60 em; bruno (7,5YR 4/4); argila; fraca a moderada pequena a mé
dia blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

60-80 em+; vermelho (2,5YR 4/8); argila; moderada média a pequena 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso 

PEDOLOGIA/283 

•• 



Análises ffsicas e químicas Lab: SUDESUL (10.688 a 10 692) 

Horizonte Granu/ometria % 

Casca-
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Calhau muito média 
Sfmb Prol 20 

lho grossa 0,5- 0,251 0,2-, 0,2-em. 20-2 1-0,5,2-0,2 mm mm 
2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 8,3 16,4 48,6 18,8 20,2 27,5 20,3 
A3 -30 o 5,9 18,0 43,6 17,5 14,7 26,6 20,7 
B1t -40 o 5,1 12,8 36,6 15.0 15.4 22,5 16.4 
B2t -60 o 5,5 10,7 27,2 9,7 8,1 16.4 11,8 
B3t -ao+ o 3,8 8,2 24,3 9,9 9,5 14,0 10,0 

Granulometria % Ataque por H2S04"/• 

Areia Argila Grau Silte 
Silte de fio- (0,05-

muito nat. 
culação ~ fina Argila % Si02 Al203 

0,1-0,05 o.o~ I 0.02- <0,002 % Argila 

mm 
0,002 0,002 mm 
mm mm 

5,2 17,1 9,9 14,0 1,3 90,7 1,22 9,22 6,38 
8,2 12,7 6,8 23,0 1.4 93,9 0,55 11,54 8.41 
4,7 11,3 5,2 35,7 1,3 96,3 0,32 16,35 11,51 
5,0 8,3 3,7 52,7 1,1 97,9 0,16 23,00 18,79 
2,9 8,0 4,0 57,7 1,1 98,0 0,14 26,53 18,92 

Ki 

2,46 1,88 3,24 o 4,8 4,1 1.4 0,13 2,40 
2.33 1,95 5,14 o 4,9 3,9 0.7 0,07 1,20 
2.41 1,98 4,62 o 5,0 3,9 0,5 0,06 0,86 
2,09 1,76 5,46 o 4,8 3,8 0.4 0,04 0,68 
2,38 2,04 5,86 o 4,9 3,8 0,3 0,03 0,51 

Complexo sortivo mEI100g 

ca+Z Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

2,83 2,40 1.49 1,10 
0,94 0.36 0,54 0,72 
0,96 0,37 1,03 0,75 
1,25 1,02 0,79 0,77 
1.47 1,30 0,56 0,48 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

Al+3 Acidez 
trocável 

KCI pH8 I pH7 

0,3 4,12 2,11 
1,1 4,12 3,45 
1,5 4,69 2,94 
1,9 5,94 3,27 
1,7 7,33 4,28 

PERFIL N ° 45 

Data - 1 0/12/76 

T 

pH8 I pH7 

8,58 6,57 
5,67 5,00 
6,77 5,02 
8,10 5,43 
9,53 6,48 

K+ 

NH4 I 
OAc 

HCI 

0,08 O.D7 
0,03 0,03 
0,03 0,02 
0,03 0,02 
0,04 0,03 

v 
% 

pH8 I pH7 

52 
27 
31 
27 
23 

68 
31 
41 
40 
34 

Na+ S1 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,06 
0,04 
0,06 
0,09 
0,13 

100.AI+3 

AI+3+S1 

6 
41 
41 
46 
43 

0,05 4,46 
0,02 1,55 
0,03 2,08 
0,04 2,16 
0,02 2,20 

100.AI+3 

A1+3+S2 

8 
49 
56 
51 
48 

Fez03 

3,09 
2,57 
3,91 
5,40 
5,o7 

C/N 

11 
10 
8 

10 
10 

S2 

KCI e 
HCI 

3,62 
1,13 
1,17 
1,85 
1,83 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 

1 
2 
2 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1979bl1Perfil no 34) p 153-4 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura argilosa 
cascalhenta/muito argilosa cascalhenta fase pedregosa cerrado subcaducifólio rele
vo ondulado 

Unidade de mapeamento- Ca4 (variação da classe) 

Localização- Lado direito da estrada Água Boa-Laje Velha, a 10 km de Água Boa 
Município de Salinas 

Situação e declividade- Terço médio de encosta, com declividade entre 6 e 13% 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano A Grupo Macaúbas Quartzitos e 
filitos. 

Material originário- Saprólito das rochas supracitadas 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Altitude- 680 m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

284/PEDOLOGIA 

Pedregosidade- Bastante na superfície 

Erosão- Laminar ligeira Em outras partes chega a severa 

Vegetação local- Cerrado subcaducifólio 

Vegetação primária- Cerrado subcaducifólio 

Uso atual- Pecuária extensiva 

A1 0-25 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido) e bruno (10 YR 5/ 
3, seco); argila; poucos poros pequenos; friável, muito plástico e mui
to pegajoso 

B1t 25-45 em; bruno-avermelhado-claro (5YR 6/4); muito argiloso; poucos 
poros pequenos, comuns médios e poucos grandes; muito friável, 
muito plástico e muito pegajoso 

B2t 45-75cm+; amarelo-avermelhado (5YR 6/6); muito argiloso; muito fri
ável, muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: muitas no A1, comuns no B1t e poucas no B2t 

Obs : solo com cascalho, existindo uma linha de cascalhos e calhaus de quartzo abai
xo do B2t, que oscila em profundidade nas diversas ocorrências deste solo 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (77 0295/0297) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte 
Calhau fina Argila 

Simb 

A1 
B1t 
B2t 

Prol. 
em 

0-25 
-45 
-75+ 

>20 
mm 

o 
o 
o 

lho 
20-2 
mm 

14 
17 
20 

fina 
<2 
mm 

86 
83 
80 

grossa 
2-0,20 
mm 

29 
28 
25 

0,20-
0,05 
mm 

5 
3 
3 

0,05-
0,002 
mm 

10 
7 
7 

<0,002 
mm 

56 
62 
65 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em I ação %Argila água K+ Na+ 
% 

% 

44 
48 
20 

21 
23 
69 

0,18 
0,11 
0,11 

4,8 
4,9 
5,2 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,3 
0,5 
0.4 

1,2 
1,1 
0,9 

H+ 

4,2 
3.4 
2,1 

I ValorT 
(soma) 

5,7 
5,0 
3.4 

Ataque por H2S04(d ~ 1.47)% 

Si02 

24,6 
27,1 
28,7 

Alz03 

21,9 
24,8 
26,3 

Fe203 

3,1 
3,3 
3,5 

Ti02 

0,51 
0,54 
0,54 

PzOs 

4,1 
4,1 
4,2 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

5 
10 
12 

--
Alz03 

(Ki) 

SiOz --
Rz03 

(Kr) 

0,2 
0,3 
0,3 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1.16 
0,78 
0,51 

Alz03 --
Fez03 

1,91 1,75 11.D6 
1,86 1,71 11,77 
1,86 1,71 11,77 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

N 

0,09 
0,10 
0,03 

% 

0,10 
0,08 
0,06 

Equiv. de 
CaC03 

% 

0,05 
0,06 
0,04 

c -
N 

12 
10 

9 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro~ 
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

ca++ I Mg++ I K+ f Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% assim i- de 

Apa- Real (vo-
rente lume) 

PERFIL N ° 46 

Data - 30/04/68 

HC03-

C03" 
-mE/100g-

S04" 
S+ AI+++ 

80 
69 
69 

lável 
ppm 

umid 
% 

22 
22 
23 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n o 34-ES) p 245-8 

Classificação- Podzólio Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média cas
calhentaiargilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado 



Unidade de mapeamento- LVa18 

Localização- Município de Ecoporanga, a 6 km de lmburana na estrada para Cotaxé, 
lado direito, afastado 20 m. 

Situação e declividade- Trincheira no terço inferior de uma elevação com 36% de 
declive 

Altitude- 440 m 

Utologia e formação geológica- Gnaisse Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Gnaisse 

Relevo local -Ondulado com topo arredondado, vertente convexa de dezenas de 
metros e vale em "V" 

Relevo regional- Ondulado circundado por forte ondulado, formado por colinas de 
topos ligeiramente arredondados, vertentes convexas e vales em "V" 

Erosão- Laminar ligeira e em sulcos superficiais repetidos ocasionalmente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Matas de segundo crescimento, capim-colonião e navalha-de
macaco. 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia com as seguintes espécies: jacarandá, 
barriguda, roxinho, peroba, apicuru, brejaúba, palmito amargoso, imburana, cerejei
ra, jequitibá, óleo-vermelho, cedro e braúna 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião e culturas de café, milho e feijão 

A1 

A3 

811 

B2t 

B3t 

0-5 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco
arenoso cascalhento; moderada pequena e média granular; poros co
muns médios; duro, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e clara 

5-30 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); franco-argilo
arenoso com cascalho; fraca pequena e média blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso coeso in situ; muitos poros pequenos; 
muito duro, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

30-50 em; bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido); muito argilosa; moderada 
pequena e média blocos subangulares; poros comuns muito peque
nos; cerosidade comum e moderada; superfícies foscas comum mo
derada; muito duro, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

50-100 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, umido); muito argilosa; 
moderada pequena e média blocos subangulares; poros comuns mui
to pequenos e pequeno~; cerosidade comum fraca e moderada; su
perfícies foscas comum fraca; duro, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

100-135 em•; vermelho (2,5YR 5/7, umido); argila; fraca pequena gra
nular e blocos subangulares com aspecto maciço poroso pouco coeso 
in situ; muitos poros muito pequenos e pequenos; duro, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raizes: A1, abundantes fasciculares horizontais; A3 e 811, comuns; B2t e B3t, 
poucas 

Obs :observou-se a partir do horizonte B1t, concreções de ferro com diâmetros de 1 
em em pouca quantidade, até o horizonte B2t; 
no horizonte 83t, observou-se ocasionalmente manchas amarelas de 10 em de 
diâmetro; 
nos horizontes 81t e 82t, observaramMse superfícies foscas com aspecto de 
mosqueado pouco pequena e difuso 

Análises físicas e químicas 

Frações da 
Horizonte 

amostra total % 

Símb 

A1 
A3 
Blt 
B2t 
B3t 

Argila 

Prol. 
em 

0-5 
-30 
-50 
-100 
-135+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Grau de 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

27 
13 
4 
6 
9 

Terra 
fina 
<2 

mm 

73 
87 
96 
94 
91 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

60 
49 
24 
20 
24 

Lab.: SNLCS (4016/4020) 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

10 
14 

7 
5 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
10 
7 
8 

13 

Argila 
<0,002 

mm 

18 
27 
62 
67 
58 

Comolexo sortivo mE/100g 
dispersa 

flocu- %Silte 

Água 1 KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

em 
água lação %Argila 

% % 

15 17 0,67 8,1 7,1 7,6 3,2 1,15 0,06 
24 11 0,37 6,7 6,2 1.4 1,0 0,59 0,03 
o 100 0,11 4,7 4,0 1,0 0,39 0,04 
o 100 0,12 4,7 4,0 1,0 0,17 0,04 
o 100 0,22 4,7 4,1 0,8 0,14 O.D4 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de 

Valor S I AI+++ I (orgã- N f._ 
H+ I ValorT bases) nico) % 

(soma) (soma) % % 
N 

12,0 o o 12,0 100 2,37 0,27 9 
3,0 o 1,5 4,5 67 0,68 0,08 9 
1.4 1,0 1,6 4,0 35 0,55 0,06 9 
1,2 1,3 1,2 3,7 32 0,33 0,04 8 
1,0 1,2 1.4 3,6 28 0,20 0,03 7 

Sat 
Ataque por H2S04(d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv. de (%de 
AI203 R203 -- caco, Na+ tro-

Fe203 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+rr 

9,2 7,1 0,6 0,14 0,06 2,20 2,09 18,56 
13.4 10.4 1,2 0,14 0,02 2,19 2.D4 13,59 
28.0 23.4 3,6 0,28 0,03 2,04 1,85 10,19 
30,1 25,9 4,2 0,27 0,03 1,98 1,79 9,67 
27.8 23,7 3,7 0,24 0,03 2,00 1,82 10,04 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HC03- so4~ 
Apa-

Real 
(v o-

rente lume) co,~ 

-mE/100g-

100.AI+++ 

S+ AI+++ 

o 
o 

42 
52 
55 

p Equiv 
assim i- de 
lável umid. 
ppm % 

102 18 
4 14 
1 26 

<1 28 
1 26 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

B2t 

B3t 

Areias- 97% de quartzo hialino, com aderência ferruginosa; 1% de 
concreções argiloMhumosas; 1% de carvão; 1% de detritos; traços de: 
concreções ferruginosas e ilmenita 
Cascalho- Quartzo hialino, grãos a restados, alguns corroídos com 
aderência ferruginosa e com pontos argiloMhumosos em maior per
centagem; concreções argilo-humosas (1 grão); concreções ferrugi
nosas (1 grão) 

Areias- 98% de quartzo hialino com aderência ferruginosa; 1% de 
carvão; 1% de detritos; tr:aços de: ilmenita, mica muscovita e biotita 
intemperizada, concreções ferruginosas, ferroargilosas e argilo
humosas e feldspato 
Cascalho- Quartzo hialino, grãos arestados, alguns corroídos com 
aderência ferruginosa e com pontos argilo-humosos em maior per
centagem; detritos 

Areias- 97% de quartzo hialino, com aderência ferruginosa; 1% de 
ilmenita; 1% de concreções ferruginosa e ferroargilosa; 1% de detri
tos; traços de: turmalina e carvão 
Cascalho- Quartzo _tlialino, grãos a restados com aderência ferrugi
nosa 

Areias- 98% de quartzo hialino, com aderência ferruginosa; 2% de 
concreções ferruginosas e ferroargilosas; traços de: ilmenita, mica 
biotita e muscovita intemperizada, estaurolita, granada, carvão e deM 
tritos 
Cascalho- Quartzo hialino, grãos a restados, com aderência ferrugi
nosa em maior percentagem; concreções ferroargilosas 

Areias- 96% de quartzo hialino, com aderência ferruginosa; 3% de 
concreções ferruginosas, ferroargilosaS; 1% de mica muscovita e bio
tita; traços de: ilmenita e feldspato 
Cascalho- Quartzo hialino, grãos a restados com aderência ferrugi
nosa em maior percentagem; concreções ferruginosas e ferroar
gilosas 

AMOSTRA EXTRA N ° 23 

Data- 03/10/81 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média 
com cascalho/argila com cascalho relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVda2 (variação da classe) 

Localização- Estrada Americaninha-Águas Quentes, a 4 km de Americaninha Mu
nioípio de Águas Formosas-MG Lat 17°06'S e long 400S1' WGr Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço inferior de en
costa com 17% de declive 

Utologia e formação geológica- Biotita granitóides "Suíte" Granitóide Medina 
Pré-Cambriano Superior 

PEDOLOGIA/285 



Material originário- Produto da decomposição de biotita granitóides 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa 

Uso atual- Pastagem 

A 0-25 em; vermelho-acinzentado (7 ,5YR 412, úmido). verme
lho-claro-acinzentado (7,5YR 612, seco); franco-argila-arenoso com 
cascalho; fraca pequena granular; ligeiramente duro, friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

821 60-80 em+; amarelo-avermelhado (7,5YR 616); argila com cascalho; 
moderada a forte média blocos subangulares; duro, firme, muito plás
tico e muito pegajoso 

Raízes: finas e comuns no A 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte amostra total % 

Símb 

A1 
82t 

Prol 
em 

0-25 
60-80+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

9 
10 

Terra 
fina 
<2 
mm 

91 
90 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

51 
27 

Lab : SNLCS (82 009810099) 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

15 
7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

13 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

21 
53 

Argila 
Grau de 

(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa 

flocu- %Silte 
em ---

Água I KCI1N ca+> I Mg" I I 
água I ação %Argila 

K+ Na' 
% 

% 

18 
o 

14 
100 

0,62 
0,25 

5,1 
5,0 

Complexo sortivo mE/1 00 g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,4 
0,3 

0,5 
2,2 

H+ 

2.7 
1.7 

I ValorT 
(soma) 

3,6 
4,2 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

Si02 AI203 

11,3 9,0 
24,9 23,3 

Fe20 3 

0,8 
2,1 

Ti02 

0,16 
0,19 

P,05 

4,0 
3,9 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si O, 

AI203 
(Ki) 

2,13 
1,82 

% 

11 
7 

Sio, 

R2o 3 
(Kr) 

2,02 
1,72 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

CE do 
extrato 

Água 
mmhosl 

% em 
a 25°C 

PERFIL N ° 47 

Data: 03110181 

Ca" I MgH I K+ I Na+ 
HC03-
co,= so.-

-mEI100g-

0,2 
0,2 

c 
(orgâ-
níco) 

'lo 

0,93 
0,31 

AI,03 

Fe20 3 

17,64 
17,44 

0,18 
0,10 

N 
% 

0,10 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,01 
0,02 

c -
N 

9 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na 1 tro-
cável no 
valor TI 

~00 Na 'IT 

<1 
<1 

Equiv 100.AI+++ assimi-
de 

~ 

56 
88 

lável 
ppm 

<1 

umid 
% 

14,1 
32,6 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média 
com cascalho/argilosa com cascalho relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PVad1 

Localização- Estrada Padre Paraíso-ltaobim (BR-116). a 7,9 km de Padre Paraíso, 
Municípió de Padre Paraíso-MG Lat 17°01'5 e long 41°27'WGr Folha SE 24-V-C 

286/PEDOLOGIA 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com 33% de declive 

litologia e formação geológica- Biotita granitóides "Suíte" Granitóide Medina 
Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granitóides 

Pedregosidade elou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso 

Erosão- Laminar moderada a forte 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem 

A11A3 0-25 em; bruno-forte (7,5YR 516, umido). bruno (7,5YR 514, seco); fran
co-argila-arenoso com cascalho; fraca pequena granular; solto, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

811 25-60 em; bruno-forte (7,5YR 516); argila arenosa; fraca pequena blo
cos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual 

B2t 60-90 em+; amarelo-avermelhado (7,5YR 616); argila com cascalho; 
fraca pequena a média blocos subangulares; macio, friável, plástico e 
pegajoso 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

A1/A3 
B1t 
B2t 

Pro f 
em 

0-25 
-60 
-9o+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

8 
4 
8 

Terra 
fina 
<2 

mm 

92 
96 
92 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

55 
42 
23 

Lab : SNLCS (82 009510097) 

Comp granutométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

6 
7 
7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
11 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

29 
40 
58 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa flocu- %Silte 

Água J KCI1N 

em 
lação %Argila água ca+ i 

% 
% 

27 
34 
17 

7 
15 
71 

0,34 
0,28 
0,21 

4,9 
4,8 
4,8 

Complexo sortivo mE/1 00 g 

Valor S I AI+H I 
(soma) 

0,9 
0,6 
0,5 

0,8 
1,3 
1,6 

H' 

2,7 
2,6 
2,2 

I 

Ataque por H2S04 (1: 11 
e NaOH (0,8%) % 

Si O, AI,03 

15,0 12.4 
17,9 14,9 
25,2 22,3 

Fe,o3 

1,9 
2,3 
3,0 

TiO, 

0,41 
0,24 
0,33 

ValorT 
(soma) 

4.4 
4,5 
4,3 

P,Os 

3,9 
3,9 
3,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Sio, 

AI,03 
(Ki) 

2,o6 
2,o4 
1,92 

% 

20 
13 
12 

Si O, 

R,o3 
(Krl 

1,87 
1,86 
1.77 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

Ca'+ I Mg" I K' I Na+ 
CEdo 
extrato 

Água Hco,-
mmhosl so4" 

em 
% 

-mEI100g-
C03" 

a 25°C 

I Mg" I K+ 

0,6 
0.4 
0.4 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,71 
0,62 
0,43 

AI203 

Fe20 3 

10,22 
10,15 
11,63 

0,27 
0,14 
0,12 

N 
% 

0,09 
0,08 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I Na+ 

0,01 
0,01 
0,01 

~ 
N 

8 
8 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na 1 tro· 
cável no 
valor TI 

100 Na' 1T 

<1 
<1 
<1 

Equiv 100.AI H ' assimi· 
de 

S \ AI+++ 

47 
68 
76 

lável 
ppm 

umid 
% 

12,7 
15,7 
22,1 



PERFIL N ° 48 

Data - 16/03/82 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa17 

Localização- Estrada Ecoporanga-Poranga, a 25,0 km de Ecoporanga Município 
de Ecoporanga-ES Lat 18°30'5 e long 40°49'WGr Folha SE 24-Y-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com 13% de declive 

Litologia e formação geológica- Granito gnaisses "Suíte" Granitóide Montanha 
Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de granito-gnaisse 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa 

Uso atual- Pastagem 

A1 

A3/B1t 

B2t 

0-30 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, umido). bruno
escuro (10YR 4/3, s~co); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; tran
sição plana e difusa 

30-100 em; bruno-escuro (10YR 4/3); argila arenosa; moderada peque
na a média blocos subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição ondulada e clara 

100-140 em'; amarelo-brunado (10YR 6/8); argila; moderada pequena 
a média blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: abundantes no A1, comuns no A3/B1t e raras no B2t 

Análises ffsicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb. 

A1 
A3/B1t 
B2t 

Pro f. 
em. 

0-30 
-100 
-140+ 

Calhau 
20 

mm 

o 
o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

o 
o 
o 

Granulometria % 

Areia Silte 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

28,8 
14,5 
15.7 

Argila 
nat muito 

fina Argila % 
0,05- I 0.02-0,1-0,05 

mm 

1,5 
2.7 
1,5 

Ki 

2,69 
2,89 
2,82 

<0,002 
0,002 0,002 mm 
mm mm 

11,2 
8,9 
5,9 

6,6 28,2 
4,4 45,9 
1,8 56,2 

10,3 
10,4 

0,1 

Lab.: SUDESUL (10681 a 10683) 

Granulometria % 

Areia grossa 

1-0,51 2-0,2 
mm mm 

16,8 
15,4 
9,7 

Grau 
de fio-

culação 
% 

63,4 
77,3 
99,8 

54.7 
38.7 
32,9 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

0,40 
0,19 
0,10 

Areia 
média 

0,5-
0,25 
mm 

7,6 
8,0 
6,3 

Areia fina 

0,25-l 0.2- I 0.2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

5,9 
4,6 
4,7 

10,5 
11,0 
9,1 

5,9 
6,5 
5,0 

Ataque por H2S04°/o 

Si02 

26,96 
35,05 
40,62 

Alz03 

17,05 
20,61 
24,53 

Fez03 

3,87 
3,68 
3,88 

C/N 

12 
8 
6 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 

NH. I KCI 
OAc 

3,20 
0,73 
1,00 

2,76 
0,53 
0,80 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

1,96 
0,32 
0,49 

1,85 
0,28 
0,47 

K+ 

NH. I 
OAc 

0,43 
0,12 
0,06 

HCI 

0,28 
0,09 
0,03 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,13 
0,09 
0,09 

0,07 
0,05 
0,05 

51 

NH4 
OAc 

5,72 
1,26 
1,64 

52 

KCI e 
HCI 

4,96 
0,95 
1,35 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+3 

KCI 

o 
o 
o 

Acidez 
trocável 

pH8 I pH7 

11,86 2,68 
14,49 4,63 
9,85 3,54 

T 

pH8 I pH7 

17,58 8,40 
15,75 5,89 
11,49 5,18 

AMOSTRA EXTRA N. 0 24 

Data- 25/07181 

v 
% 

pH8 I pH7 

32 
8 

14 

68 
21 
32 

100.Af+3 

Al+3+51 

o 
o 
o 

100.Af+3 

AI+3+S2 

o 
o 
o 

100.Na+ 

T 

2 
2 
2 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé
dia com cascalho/muito argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVde10 

Localização- Estrada Tu parecê- BR-116 (via Fazenda Pestana). a 14,2 km depois 
de Tuparecê. Municipio de Medina-MG Lat 16°24'5 e long 41°32'WGr Folha SE 
24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 18% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granito Pré-Cambriano Superior "Suíte" 
Granitóide Medina 

Material originário- Produto da decomposição de biotíta granito. 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem a moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagens 

A1 0-30 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido). bruno-claro
acinzentado (10YR 6/3, seco); franco-argila-arenoso com cascalho; 
fraca pequena granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pega
joso 

B2t 60-80 em 1
; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido). bruno forte (7,5 YR 

5/6, seco); muito argiloso; moderada pequena a média blocos suban
gulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas e secundárias no A1 e raras no B2t 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações pa 

amostra total % 

Casca- Terra Calhau lho 
Pro f fina 

Símb 

A1 
B2t 

Argila 

em 

0-30 
60-8o+ 

Grau de 

>20 
mm 

o 
o 

20·2 
mm 

15 
7 

<2 
mm 

85 
93 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

36 
15 

Lab: SNLCS (81 1448/1449) 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

15 
7 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

15 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

34 
65 

Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KC11N ca++ l Mg++ l l 
em fação 0/o Argila água K+ Na+ 
% 

% 

28 
57 

18 
12 

0,44 
0,20 

6,2 
5,0 

Complexo sortivo mE/100 g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,5 
1,3 

o 
1,1 

H+ 

1,5 
1,9 

I ValorT 
(soma) 

4,0 
4,3 

4,9 
3,9 

1,8 
0,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

63 
30 

c 

0,3 
0,4 

(orgâ-
nico) 

% 

0,64 
0,40 

0,39 
0,07 

N 
% 

0,06 
0,08 

0,02 
0,02 

_f. 
N 

11 
5 

PEDOLOGIA/287 



Ataque por H2S04 (1:1) Sat 
e NaOH (0,8"/o) % e/sódio 

Si02 Si02 
AI203 Equiv de (%de 

AI203 R203 CaC03 Na+ tro-
(Ki) (Kr) Fe203 % cável no 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s valorT) 
100 Na•rr 

15,9 11,9 
29,2 22,7 

Pasta saturada 

CE do 
extrato 

Água 
mmhos/ 

% em 
a25°C 

3,4 
4,5 

0,53 
0,53 

2,27 
2,19 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
HC03-

-mE/100g-
co3~ 

AMOSTRA EXTRA N ° 25 

Data- 24/09/81 

1,92 
1,94 

sa.~ 

5,48 
7,92 

100.AI+++ 

S +AI+++ 

o 
46 

p 
assim i-
lável 
ppm 

<1 
<1 

1 
<1 

Equiv 
de 

umid. 
% 

13.4 
20,5 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé
dia com cascalho/argilosa com cascalho relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PVda3 (variação da classe) 

Localização- Estrada Marambainha-Caraí, a 10,3 km de Marambainha Município 
de Caraí-MG Lat. 17°10'S e long 41°38'WGr. Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com cerca de 30% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granitóides "Suíte" Granitóide Medina 
Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granitóides 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa. 

Relevo regional- Montanhoso e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado. 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem e cultivo de cana-de-açúcar 

A1/A3 0-15 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco-argila
arenosa com cascalho; fraca pequena blocos subangulares; macio, 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

B2t 50-70 em•; vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila com cascalho; mo
derada média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso 

Raizes: muitas fasciculares no A 1/A3 e raras no B2t 

Obs : poros comuns, muito pequenos a pequenos no A 1/A3 e comuns e pequenos no 
B2t 

Análises físicas e qufmicas 

Horizonte 

Sfmb 

A1/A3 
B2t 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

23 
o 

Prol 
em 

0-15 
50-70+ 

Grau de 
flocu-
I ação 

% 

21 
100 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

%Silte 

%Argila 

0,03 
0,22 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

14 
14 

Terra 
fina 
<2 
mm 

8fr 
86 

(pH 1:2,5) 

Água I KCilN 

5,7 
5,3 

4,5 
4,1 

288/PEDOLOGIA 

Lab : SNLCS (82 0086/0087) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

48 
33 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

22 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

1 
11 

Argila 
<0,002 

mm 

29 
51 

Complexo sortivo mE/100 g 

ca++ I Mg++ I 
0,8 
0,6 

K+ I 
0,20 
0,06 

Na+ 

0,01 
0,01 

Complexo sortivo mE/100 g 

Valor S I AI+++ _I 
(soma) 

H+ J ValorT 
(soma) 

1,0 
0,7 

0,2 
0,7 

2,7 
2,3 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

3,9 
3,7 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

26 
19 

c 
(orgà-
nico) 

% 

1,32 
0,28 

N 
% 

0,12 
0,05 

~ 
N 

11 
6 

Sat. 
e/sódio 

Si02 Si02 
Alz03 Equiv de (%de 

Na+ tro-

SiOz AI203 

14,3 13,8 
22,8 22,8 

Pasta saturada 

C.E.do 
extrato 

Água mmhos/ 
% em 

a 25°C 

PERFIL N ° 36 

Fez03 

1,7 
2,8 

Ti02 

0,26 
0,39 

PzOs 

Alz03 
(Ki) 

1,76 
1,70 

Sais solúveis (extrato 1 :51 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
HC03-

-mE/lOOg-
co3~ 

Rz03 
(Kr) 

1,63 
1,58 

so.~ 

Fe20 3 

12,76 
12,77 

lOO.AI+++ 

S +AI+++ 

17 
50 

CaC03 
% cável no 

valor TI 
100 Na•rr 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 
% 

16,3 
21,5 

Data -19/11/81 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase pedregosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- Ca2 (inclusão) 

Localização- Estrada Santa Teresa-Reserva Biológica de Nova Lombardia, a 4 km 
de Santa Teresa Município de Santa Teresa-ES Lat 19°54'S e long 40°35'WGr Fo
lha SE 24-Y-C. 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com 25% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexitos. Complexo Paraíba do Sul Pré
Cambriano Médio 

Material originário- Produto da decomposição de metatexitos. 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa 

Uso atual- Eucaliptus 

Al 

A3 

Blt 

B21t 

0-12 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); areia franca; fraca pe
quena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara 

12-20 em; bruno-avermelhado (5YR 414); franco-arenoso; fraca peque
na granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

20-40 em; vermelho-amarelado (5YR 516); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

40-70 em; vermelho-amarelado (4YR 5/8); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 70-110 em•; vermelho-amarelado (4YR 5/8); argila are"osa; fraca pe
quena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pe
gajoso 

Raizes: abundantes e finas no A 1; muitas finas e médias no A3; poucas, finas e mé
dias no Bit; raras e médias no B21t e B22t 

Obs.: ocorrem de 40 a 50% de fragmentos de rocha alterados nos horizontes B21t e 
B22t, os quais apresentam grande segregação de ferro 



Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10511/10515) 

Horizonte Granulometria% 

Casca- Areia Areiij grossa Areia Areia fina 
Calhau muito média 

Símb 
Prol >20 

lho 0,5-
em 20-2 grossa 

1-0,5 12-0,2 0,25-l 0.2- I 0.2-
mm mm 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-12 o o 4~7 23,1 57,0 24,3 16,7 18,4 15,2 
A3 -20 o o 5,0 26,8 59,2 25,4 12,3 17.4 14,7 
811 -40 o o 5,7 12,9 40,6 17.4 15,7 18,6 14,9 
8211 -70 o o 8,1 13,3 37,2 14,1 9,1 18,5 12,8 
822t -110+ o o 16,0 12,3 41.4 10,6 8,2 14,1 7,9 

Granulometria % Ataque por HzS04% 

Argila Grau Silte 
Areia Silte de fio- (0,05-
muito Argila nat 

culação 0,002) 
fina <0,002 % Si02 Alz03 Fe203 

0,05-1 0,02- % Argila 
0,1-0,05 0,002 0,002 

mm 
mm mm mm 

3.4 18.4 15,2 9.4 4,2 55,3 1,96 4,54 19.D4 6,14 
4.4 14,0 11,3 12,1 2,9 76,0 1,16 5,12 17,45 4,06 
3,8 22.4 18,7 22,1 5,1 76,9 1,01 8,69 23,95 6,81 
5.4 25,0 19,3 25,0 6,8 72,8 1.00 8,70 28,65 8,56 
2,2 13.4 7,2 37.3 8.4 77.4 0,36 8,16 30,30 8,37 

Ki C/N 

0.41 0,14 4,13 17 
0,50 0,14 3,27 14 
0,62 0,10 2,75 16 
0,52 0,09 2,06 13 
0,46 O,Q7 1,55 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

0,44 0,38 0,40 0,36 
0,25 0,23 0,10 0,08 
0,25 0,23 0,10 0,06 
0,26 0,24 0,11 0,08 
0,27 0,22 0,10 0,09 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez Al+3 T 
trocável 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,2 12,31 8,11 13,30 
0,3 9,18 5,85 9,65 
0,3 10,10 7,17 10,56 
0,0 8,67 5,93 9,16 
o.o 5,15 4.47 5,68 

AMOSTRA EXTRA N ° 26 

Data- 29/07/81 

9,10 
6,32 
7,63 
6.42 
5,00 

K+ Na+ S1 S2 

NH. I HCI NH. I HCI NH4 KCie 
OAc OAc OAc HCI 

0,10 0,05 0,05 0,05 0,99 0,84 
0,06 0,04 0,04 0,05 0.47 0,40 
0,09 0,04 0,02 O,Q2 0,46 0,37 
0,10 <1,05 0,02 0,02 0,49 0,39 
0,09 0,04 O,Q7 0,02 0,53 0,37 

v 100.AI+3 100.AI+3 1oo.Na+ 
% AI+3+S1 AI+3+S2 T 

pH8 I pH7 

7 11 16 19 <1 
5 7 38 43 <1 
4 6 39 45 <1 
5 7 o o <1 
9 11 o o 1 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Ta A moderado textura mé
dia/argilosa relevo forte ondulado. 

Unidade de mapeamento- PVe5 

Localização- Estrada ltinga-Jacaré, a 11,6 km de ltinga Município de ltinga-MG 
Lat 16°33'S e long 41°51'WGr. Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 35% de declive. 

Litologia e formação geológica- 8iotita granito. Cambriano "Suíte" Intrusiva 
ltinga. 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granito 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado. 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem - .Bem drenado 

Pedregosidad&e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 0-40 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno (7,5YR 4/4, seco); 
franco-~rgolo-a~eno~o;fraca pequena blocos subangulares; macio, 
muoto froável, nao plastoco e não pegajoso 

B2t 60-80 em+; vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila; moderada média a 
pequena blocos subangulares e angulares; cerosidade comum e fra
ca;. ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
ga1oso 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte amostra total % 

Símb 

A1 
B2t 

Prol 
em 

0-40 
ao-8o+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
97 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

17 
9 

Lab.: SNLCS (811450/1451) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

41 
30 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

19 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

23 
49 

Argila Grau de 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I em 
I ação %Argila 

I água K+ Na+ 
% % 

18 
42 

22 
14 

0,83 
0,24 

5,2 
5,8 

Complexo sortivo mE/100 g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

4.4 
10,6 

1,1 
0.4 

H+ I 
3.4 
2,1 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

SiOz Alz03 

13,1 7,9 
25,9 15,7 

Fe20 3 

5,1 
8,8 

Ti02 

0,61 
0,99 

ValorT 
(soma) 

8,9 
13,1 

PzOs 

3,8 
4,0 

1,0 
1,0 

Valor V 
(sat. de 
bases) 

SiOz 

Alz03 
(Ki) 

2,82 
2,81 

% 

49 
81 

SiOz 

Rz03 
(Kr) 

2,00 
2,07 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C.E do ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
extrato 

Água HC03-
mmhos/ 

% C03 
S04 

em -mEI100g-
a25°C 

AMOSTRA EXTRA N ° 34 

Data- 24/07/81 

c 

3,1 
9,6 

(orgâ-
nico) 

% 

0,99 
0,33 

Alz03 

Fez03 

2,43 
2,80 

0,28 
0.36 

N 
% 

0,06 
0,09 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0,06 

~ 
N 

17 
4 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+rr 

<1 
<1 

Equiv 
100.AI+++ assim i- de 
S +AI+++ 

20 
4 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

16.4 
22,6 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A chernozêmico textura 
média com cascalho/argilosa com cascalho relevo ondulado. 

Unidade de mapeamento- PVe9. 

Localização- Estrada Santa Cruz de Salinas-André Fernandes, a 7,9 km antes de 
André Fernandes. Município de André Fernandes-MG Lat 16°01'S e long 
41°33'WGr. Folha SE 24-V-A. 

Situação e declividade.,..- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 15% de declive 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granítica, secundariamente 
granodiorítica a tonalitica "Sulte" Granitóide Medina Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir das rochas supracitadas. 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado. 
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Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagens 

A1 0-15 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido). bruno
acinzentado-escuro (10YR 4/2, seco); franco-argila-arenoso com cas
calho; fraca pequena granular; ligeiramente duro, friável, ligeira~ 
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

Bt 15-30 em+; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, umido). bruno
amarelado-claro (10YR 6/4, seco); argila arenosa com cascalho; mo
derada média blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: çomuns no A1 e poucas no Bt 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

A1 
Bt 

Pro f 
em 

0-10 
15-30 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

11 
8 

Terra 
fina 
<2 

mm 

89 
92 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

38 
27 

Lab: SNLCS (81144411445) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

17 
13 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

19 
18 

Argila 
<0,002 

mm 

26 
42 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00 g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I 
em I ação 

---
água %Argila 

Na+ 
% 

% 

20 
37 

23 
12 

0,73 
0,43 

5,9 
5,6 

Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

3,8 
2.4 

o 
o 

H+ I 
2,2 
2,0 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

Si O, AI203 

14,2 10,5 
29,0 17,2 

Fe203 

1,5 
2,1 

TiO, 

0,30 
0,28 

ValorT 
(soma) 

6,0 
4.4 

P205 

4,9 
4,4 

2,8 
1,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

SiO, 

AI203 
(Ki) 

2,30 
2,87 

% 

63 
55 

Si O, 

R203 
(Kr) 

2,11 
2,65 

Pasta satura da Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mgn I K+ I Na+ CE do 
extrato 

Água HC03-
mmhosi 

% co3~ 
S04" 

em -mE/100g-
a 25°C 

AMOSTRA EXTRA N ° 35 

Data- 25/07/81 

c 

0,6 
0,2 

(orgâ-
nico) 

% 

1,31 
0,61 

AI203 
Fe20 3 

10,95 
12,87 

0.41 
.j),42 

N 
% 

0,08 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,02 
0,02 

c -
N 

16 
9 

Sal 
cisódio 
(%de 

Na+ tro~ 
cável no 
valorT) 

100 Na+/T 

<1 
<1 

Equiv 
100.AI++' assim i~ de 
S +AI+++ 

o 
o 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

15,0 
18,0 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura ar
gilosa com cascalho relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVed7 

Localização- Estrada Comercinho-Ponto do Pasmado, a 6 km de Comercinho Mi
nicípio de Comercinho-MG Lat 16°21'S e long 41°47'WGr Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en~ 
costa com cerca de 15% de declive 
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Litologia e formação geológica- Biotita granito "Suíte" Granitóide Medina Pré
Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granito 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

E rosa o- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem de capim~colonião 

A1 0-25 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, umido). bruno
escuro (10YR 3/3, seco); argila arenosa; fraca pequena blocos suban
gulares; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

821 40-80 em+; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, umido). bruno· 
amarelado (10YR 5/6, seco); argila com cascalho; moderada pequena 
a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso_ 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

A1 
B2t 

Pro f 
em 

0-25 
40-80 1 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca~ 

lho 
20-2 
mm 

7 
10 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
90 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

45 
32 

Lab: SNLCS (81 1446/1447) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

6 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

11 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

38 
51 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa flocu- %Silte 

ÁguaJ KCI1N ca++ l Mg++ I I 
em ---

água 
lação %Argila K+ Na+ 

% 
% 

30 
48 

21 
6 

0,29 
0,24 

6,2 
6,3 

Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I 
(soma) 

4,5 
3,1 

AI+H I 
o 
o 

H' 

1,1 
1,1 

I 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

SiO, AI203 

20,5 16,0 
27,6 21,3 

Fe20 3 

2,9 
4.4 

TiO, 

0,55 
0,63 

ValorT 
(soma) 

5,6 
4,2 

P205 

5,5 
5,5 

4,1 
2,8 

Valor V 
(sal de 
bases) 

sio, 

AI,03 
IKil 

2,18 
2,20 

% 

80 
74 

Si O, 

R203 
(Kr) 

1,95 
1,95 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mg'' I K+ I Na+ CE do 
extrato Água HC03-

mmhos/ % C03" 
so." 

em -mE/100g-
a 25°C 

PERFIL N ° 49 

Data - 21/06/82 

c 

0,3 
0,2 

(orgâ-
nico) 

% 

0,99 
0,47 

AI203 
Fe20 3 

8,67 
7,59 

0,08 
0,12 

N 
% 

0,06 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,02 
0,01 

_ç, 
N 

17 
7 

Sal 
c/ sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+/T 

<1 
<1 

Equiv 
100.AI' ++ assim i~ de 
S +AI+++ 

o 
o 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

15,0 
19,9 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVed8 



Localização- Estrada Jacinto-Jaguarão, 7,0 km antes de Jaguarão Município de 
Jaguarão-MG Lat 16°20'S e long 41°44'WGr Folha SE 24-V-B 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço médio de en
costa com cerca de 15% de declive 

Litologia e formação geológica- Bíotita granito Suíte Granitóide Medina Pré
Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granito 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

Erosão- laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

A1 

A3 

81t 

B21t 

822t 

83t 

0-12 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, umido), bruno (7,5YR 5/2, 
seco); franco~arenoso; maciça; macio, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição píana e gradual 

12-22 em; bruno (10YR 4/3, úmido), bruno-acinzentado (10YR 5/2, 
seco); franco-argila-arenoso; moderada média granular; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

22-40 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido), bruno-amarelado
claro (10YR 6/4, seco); argila; moderada média a grande blocos an
gulares e subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, 
fríável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

40-60 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, umido), amarelo-brunado 
(10YR 6/6, seco); argila; moderada média a grande blocos angulares e 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

60-90 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido), amarelo-brunado 
(10YR 6/8, seco); argila; moderada média a grande blocos angulares e 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

90-120 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, umido), amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/8, seco); muito argiloso; moderada média a grande blocos 
angulares e subangulares; duro, fríável, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A1 e A3 e po~cas no 81t 

Análises ffsícas e químicas Lab: SUDESUL (10.702 a 10 707) 

Horizonte Granulometria% 

Casca-
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Calhau muito média 
Símb 

Pro f 
>20 

lho 
0,5- 0,25-1 0,2-1 0,2-em 20-2 grossa 

1-0.5 I 2-0.2 mm mm 2-1 mm mm 0,25 o, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-12 o o 17,5 21,7 58,1 15,6 10,3 14,7 9,5 
A3 -22 o o 14,4 17,6 45,3 11,8 7,9 15,4 10,3 
B11 -40 o o 15,2 10,1 33,6 6,6 6,4 14,8 7,2 
B211 -60 o o 11,5 8,4 25,3 4,5 3,9 13,9 6,8 
B22t -90 o o 12,8 7,1 24,7 3,7 3,9 11,8 5,0 
83t -120+ o o 8,6 7,6 20,2 3,4 2,9 13,5 5,0 

Granulometria % Ataque por HzS04% 

Grau Si/te 
Areia Si/te Argila del/o- (0,05-
muito Argila nat. cu/ação 0,002) 
fina 

0.05; I 0.02-
<0,002 % 

% 
--- Si02 Alz03 Fez03 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

2,5 14,2 9,0 18,2 6,6 63,7 0,78 12,68 7,49 2,57 
3,9 11,5 6,4 32,9 10,6 67,7 0,34 16,43 9,96 2,62 
2,5 14,4 6,8 44,8 16,3 63,6 0,32 22,33 16,10 2,68 
3,8 12,2 5,1 55,7 22,1 60,3 0,21 26,95 18,55 4,10 
2,2 10,8 4,0 59,5 14,3 75,9 0,18 31,05 20,92 4,15 
2,7 14,4 5,9 60,4 4,5 92,5 0,23 32,92 22,24 4,79 

Ki C/N 

2,88 2,36 2,91 o 6,0 5,1 2,3 0,19 3,96 12 
2,60 2,40 3,80 o 6,2 5,2 1,0 0,09 1,72 11 
2,36 2,13 6,00 o 6,2 5,2 0,7 0,08 1,20 9 
2,47 2,16 4,45 o 5,2 4,0 0,5 0,06 0,86 8 
2,52 2,24 5,04 o 4,7 3,9 0,4 0,05 0,69 8 
2,52 2,21 4,64 o 4,8 4,0 0,3 0,04 0,52 8 

Complexo sortívo mE/1 OOg 

ca+Z Mg+Z 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

4,94 4,36 0,30 0,30 
3,77 2,52 0,52 0,40 
4,28 2,91 0,64 0,54 
2,04 1,74 0,58 0,50 
1,73 1,53 0,55 0,50 
1,89 1,63 0,85 0,65 

Complexo sortívo mE/100g 

Acidez A/+3 T 
trocáve/ 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 1,03 0,20 6,76 
o 1,05 0,40 5,45 
o 0,61 0,53 7,01 

0,5 2,73 0,96 5,87 
1,0 4,43 1,03 7,20 
0,5 2,66 0,96 5,91 

AMOSTRA EXTRA N.0 36 

Data- 27/08/81 

5,93 
4,80 
5,93 
4,10 
3,80 
4,21 

K+ Na+ 51 

NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 
OAc OAc OAc 

0,38 0,28 0,10 O,Q7 5,73 
0,09 0,08 0,02 0,02 4,40 
0,38 0,24 0,10 0,03 5,40 
0,42 0,24 0,10 0,01 3,14 
0,39 0,26 0,10 0,01 2,77 
0,41 0,26 0,10 0,02 3,25 

v 100.AI+3 100.Ai+3 
% ---

AI+3+S1 Af+3+S2 

pH8 I pH7 

85 97 o o 
81 92 o o 
77 91 o o 
53 77 13 17 
38 73 26 30 
55 77 13 16 

52 

KC/e 
HCI 

5,01 
3,02 
3,72 
2,49 
2,30 
~.56 

100.Na+ 

T 

2 
<1 

2 
2 
3 
2 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa com cascalho relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVe4 

Localização - Estrada que liga a MG-1 05 com a BR-116 (via Caju), a 10,2 km após 
Caju Município de Jequitinhonha-MG Lat. 16°25'5 e long 41°27'WGr Folha SE 
24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço superior de 
encosta com cerca de 10% de declive 

Litología e formação geológica- Biotita granitóíde "Suíte" Granitóide Medina 
Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granitóide 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem com capim-colonião. 

A1 0-40 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), cinzento-brunado-claro 
(1 OYR 6/2, seco); franco-argila-arenoso com cascalho; fraca pequena a 
média granular; ligeiramente duro, friáv.el, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso 

B2t 100-120 em+; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido), amarelo (10YR 7/6, 
seco); argila com cascalho; moderada média a pequena blocos suban-
gulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb. 
Pro f 
em 

A1 0-40 
B2t 100-120+ 

Argila Grau de 
dispersa flocu-

em /ação 
água 

% 
% 

21 5 
o 100 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

~ 
%Argila 

0,77 
0,24 

Casca 
lho 

20-2 
mm 

13 
8 

Terra 
fina 
<2 
mm 

87 
92 

(pH 1:2,51 

Água I KCI1N 

6,0 
5,2 

4,9 
4,7 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

46 
24 

Lab: SNLCS (81 1464/1465) 

Comp granulométríca 
(lfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

13 
9 

Si/te 
0,05-
0,002 
mm 

17 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

22 
54 

Complexo sortivo mE/100 g 

ca++ 1 Mg++ I 
1,6 
1,4 

0,6 
0,3 

K+ 

0,21 
0,19 

I Na+ 

0,01 
0,02 
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Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

2,4 
1.9 

o 
o 

H+ 

1,0 
0,7 

I ValorT 
(soma) 

3,4 
2,6 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

Si O, Alz03 

11,4 8,4 
24,3 19,3 

Fe20 3 

1,8 
4,1 

TiO, 

0,48 
0,59 

PzOs 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si O, 

Alz03 
(Ki) 

2,31 
2,14 

% 

71 
73 

sio, 

R,03 
(Kr) 

2,03 
1,89 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,76 
0,18 

Alz03 

Fez03 

7,25 
7,39 

N 
% 

0,10 
0,06 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

c 

N 

8 
3 

Sal 
cisódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+rr 

<1 
<1 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
Equiv CEdo 100.AI+++ assim i- de extrato Água 

mmhosl 
% 

em 
a 25°C 

PERFIL N ° 51 

Data- 19/10/73 

HC03-

-mE/100g ---
co3= so.= ~ 

o 
o 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

10,2 
18,0 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) (Perfil n ° 147) p 537-8 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb abrúptico A moderado 
textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVde1 

Localização- Lado direito da estrada Batinga-ltanhém, distando 14,1 km delta
nhém Município de ltanhém 

Situação e declividade- Corte de estrada em terço inferior de elevação 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário- Cobertura de material argila-arenoso provavelmente influen
ciado pelo gnaisse subjacente 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado com murundus 

Altitude-260m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão- Laminar ligeira 

Vegetação local- Capim-colonião 

Vegetação primária- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 

8211 

8221 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, umido) e bruno 
(10YR 5/3, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena e média gra
nular e blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e peque
nos, comuns médios e grandes; macio, muito friável, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

20-85 em; vermelho (2,5YR 4/8, úmido), mosqueado comum pequeno 
e difuso vermelho (10R 4/8, úmido); muito argilosa; moderada a forte 
pequena blocos angulares e subangulares; muitos poros muito pe
quenos e comuns pequenos; cerosidade muita e forte; duro, firme, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

85-130 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), mosqueado co
mum, pequeno e difuso, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido); ar
gila; moderada a forte pequena blocos angulares e subangulares; 
muitos r.oros muito pequenos e comuns pequenos; cerosidade multa 
e forte; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas no horizonte A1, comuns no 821t e poucas no 822t 

Obs : descrição e coleta parciais 
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Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (9868/9870) 

Horizonte 

Símb 

A1 
8211 
8221 

Prol 
em 

0-20 
-85 
-130+ 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

95 
99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

35 
15 
18 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

12 
4 
3 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

22 
17 
24 

Argila 
<0,002 

mm 

31 
64 
55 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa 

em 
água 

% 

23 
o 
o 

flocu-
I ação 

% 

26 
100 
100 

%Silte 

%Argila 

0,71 
0,27 
0,44 

Água I KCI1N 

5,8 
6,7 
5,5 

5,3 
5,8 
4,6 

ca++ 

8,7 
3,2 
1,3 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat de 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) 
(soma) (soma) % 

l Mg++ I 

c 

3,5 
2,0 
2,6 

(orgã-
nico) 

% 

N 
% 

K+ 

0,29 
0,04 
0,02 

I Na+ 

O,Q7 
0,03 
0,05 

f_ 
N 

12,6 
5,3 
4,0 

o 
o 

0,2 

4,3 
1,3 
1,6 

16,9 
6,6 
5,8 

75 
80 
69 

2,85 
0,44 
0,21 

0,26 
0,05 
0,03 

11 
9 
7 

Sat 
Ataque por H2S04 (d = 1,47)% e/sódio Si O, Si02 -- -- Alz03 Equiv de (%de 

Alz03 R,03 -- CaC03 Na+ tro-

Si02 

16,2 
29,7 
28,6 

Alz03 

12,9 
25,6 
25,3 

Densidade 

Fez03 

3,6 
7,6 
7,5 

Fez03 % 
TiO, PzOs (Ki) (Krl 

0,54 0,09 2,13 1,81 5,63 
1,14 0,04 1 ,97 1,65 5,29 
1.00 0,04 1,92 1,61 5,30 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ l Mg++l K+ I Na+ 
sidade 100.Af+++ 

% HC03- so.= 
Apa- (vo- S+ AI+++ 

Real 
rente lume) 

+--mE/100g----+ 

AMOSTRA EXTRA N ° 33 

Data- 18!11181. 

co3= 

o 
o 
5 

,cável no 
valor TI 

100Na+rr 

p 

assim i-
lável 
ppm 

15 
1 
1 

X 
X 
1 

Equiv 
de 

umid 
% 

25 
34 
32 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb abruptico A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa14lvariação da classe) 

Localização- Estrada Boapaba-Agrovila Santa Julia, a 6 km de Boapaba Municí
pio de Colatina-ES Lat 19°39'S e long 40°40'WGr Folha SE 24-Y-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com 30% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexitos Complexo Paraíba do Sul Pré-Cam
briano Médio 

Material originário- Produto da decomposição de metatexitos 

Pedregosidade e/ou rochosidacje- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar forte 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estaciona! Semidecidual 

Uso atual -Pastagem 

A 

Bt 

0-22 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco-arenoso; fraca 
pequena granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso 

30-50 em+; VEJrmelho-amarelado (5YR 4/6); argila arenosa; fraca a mo
derada pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plás
tico e pegajoso 



Análises físicas e qufrnicas Lab: SUDESUL (10 508/509) 

Horizonte Granulometria% 

Sfmb 

A 
Bt 

Areia 
muito 
fina 

Calhau 
Prol. >20 
em. mm 

0-22 o 
30-50+ o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

9,2 
7,5 

Granulometria % 

Silte Argila 
Argila nat 
<0,002 % 

Areia grossa 

1-0,5 12-0,2 
mm mm 

18,7 
14,3 

Grau 
deflo-
culação 

% 

49,1 
37,3 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Areia Areia fina 
média 

0,5- 0,25-1 0,2-1 0,2-
0,25 O, 1 O,Q2 0,05 
mm mm mm mm 
18,7 13,7 23,8 18,3 
12,6 10,4 14,6 10,7 

Ataque por H2S04°/o 

Si02 AI203 Fez03 
0,05-1 0,02- Argila 

0,1-0,05 0,002 0,002 
mm 

mm mm mm 

7,1 17,5 12,0 15,1 7,0 53,6 1,16 11,08 19,48 
3,2 10,2 6,3 41,8 9,8 76,5 0,24 21,54 14,81 

Ki 

0,97 0,82 5,60 o 5,8 0,08 1,38 
2,47 2,03 4,62 o 5,6 0,05 0,52 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+Z 

NH. I KCI 
OAc 

1,37 
0,45 

1,33 
0,35 

Mg+Z 

NH4 I KCI 
OAc 

2,30 
2,82 

1,42 
1,98 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+3 

KCI 

o 
o 

Acidez T 
trocável 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

3,o4 0,88 7,Q4 4,88 
4,59 3,48 8,11 7,00 

PERFIL N ° 50 

Data - 09/05/69 

K+ 

NH. I 
OAc 

0,31 
0,22 

v 
% 

HCI 

0,22 
0,18 

pH8 I pH7 

57 
43 

82 
50 

Na+ S1 

NH. I HCI NH4 
OAc OAc 

0,02 
0,03 

100.AI+3 

AI+3+S1 

o 
o 

0,02 
0,03 

4,00 
3,52 

100.AI+3 

AI+3+S2 

o 
o 

5,41 
5,03 

CIN 

10 
6 

S2 

KCI e 
HCI 

2,99 
2,54 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM8RAPA ~Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1977/9) (Perfil n ° 73-ES) p 287-91. 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb abrúptico A moderado 
textura média com cascalho/muito argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte 
ondulado e montanhoso 

Unidade de mapeamento- LVa14(variação da classe) 

~ocalização- Município de Colatina a 16,4 km de Patrimônio Quinze, em direção a 
Angelo Frechiani 

Situação e declividade- Trincheira em pastagem de colonião e grama-pérnambuco 
no terço médio de elevação com 43% de declive 

Altitude-110m. 

Litologia e formação geológica- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse Pré-Cam
briano Indiviso 

Material originário- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse 

Relevo- Forte ondulado, com elevações de topos arredondados, vertentes conve
xas e côncavas e vales em manjedoura 

Erosão- Laminar moderada e em sulcos superficiais repetidos ocasionalmente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Pastagens de capim-colonião e grama-pernambuco 

A1 

A3 

0-9 em; bruno-avermelhado (5YR 4,5/4, umido) e bruno-claro (7,5YR 6/ 
4, seco); franco-argilo-arenoso com cascalho; fraca e moderada pe
quena e grande granular; muitos poros pequenos; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

9-29 em; bruno-avermelhado (5YR 4/5, úmido) e bruno-avermelhado 
(5YR 5/4, seco); argila arenosa com cascalho; fraca muito pequena e 
média blocos subangulares; muitos poros pequenos; ligeiramente 
duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

811 

8211 

29-60 em; ~ermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), mosqueado pouco 
pequeno d1st_onto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila; mod~rada pe
quena e méd1a blocos subangulares; poros comuns pequenoS; cerosi
dade pouca e fraca; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual 

60-87 em; vermelho-amarelado I4YR 4/6, úmido), mosqueado pouc.o 
pequeno distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido) e pouco pequeno di
fuso, vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); muito argilosa; forte mé
dia e grande, grandes blocos angulares e subangulares; poros co
muns pequenos; cerosidade comum e moderada; duro, friável, plás
tico e pegajoso; transição plana e gradual 

822t 87-123 em; vermelho-amarelado (4YR 5/6, tímido), mosqueado co
mum médio distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, umido); muito argilosa; 
forte média e grande blocos subangulares e angulares; poros comuns 
pequenos; cerosidade abundante e moderada; muito duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B23t 123-159 em; vermelho (3,5YR 4/6, úmido), mosqueado comum médio 
distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila; forte pequena e grande 
blocos angulares e subangulares; poros comuns pequenos; cerosi
dade pouca e moderada; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

B3t 159 em+; vermelho (3,5YR 4/6, úmido). mosqueado comum médio dis
tinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila; moderada pequena e mé
dia blocos angulares e subangulares; poros comuns pequenos; cero
sidade pouca e fraca; duro, friável, plástico e pegajoso; transição pla
na e gradual 

Raizes: A1, comuns fasciculares e secundárias; A3 e 811, poucas fasciculares e se
cundárias; 8211 e B22t, raras fasciculares e secundárias 

Obs : observa-se pouca atividade biológica no perfil 

Análises ffsicas e químicas Lab.: SNLCS (4915/4921) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Prol. 
Calhau 

lho fina 
fina 

0,05-
Argila 

Sfmb. >20 grossa 0,20- <0,002 em mm 20-2 <2 2-0,20 
0,05 0,002 

mm mm mm mm mm mm 

A1 0-9 o 11 89 57 10 10 23 
A3 -29 o 11 89 ' 43 11 9 37 
811 -60 o 3 97 24 7 9 60 
821t -87 o 3 97 17 5 9 69 
B22t -123 o 3 97 6 19 11 64 
823t -159 o 3 97 22 7 14 57 
B3t -159+ o 4 96 28 7 15 50 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa 
flocu- %Silte 

Água J KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em 

I ação %Argila água 
% % 

18 22 0,43 7,0 6,3 2,6 1,1 0,97 0,03 
33 11 0,24 5,6 5.4 1,8 1,0 0,34 0,03 
o 100 0,15 5,5 4,8 1,0 1,3 0,12 0,04 
o 100 0,13 5,5 4,8 0,5 1,7 0,08 0,04 
o 100 0,17 5,6 5,1 0,1 1,8 0,05 0,05 
o 100 0,25 5,4 5,3 0,1 1,8 0,06 0,09 
o 100 0,30 5,4 5,1 0,1 1,7 0,09 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgã- N c 

Valor S l AI+++ l H+ l ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

4,7 o 0,9 5,6 84 1,27 0,11 12 
3,2 o 1,3 4,5 71 1,01 0,08 13 
2,5 o 1,9 4,4 57 0,79 0,06 13 
2,3 o 1,7 4,0 57 0,80 0,06 13 
2,0 o 1,5 3,5 57 0,64 0,05 13 
2,0 o 1,3 3,3 61 0,32 0,03 11 
1,9 o 1,1 3,0 63 0,36 0,03 12 

Sat. 
Ataque por H2S04(d = 1,47)% SiOz Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
Alz03 Rz03 -- CaC03 Na+ tro-

Fez03 % cável no 
Si02 Al20 3 Fez03 Ti02 PzOs (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

11,5 9,0 4,1 0,55 0,04 2,17 1,68 3,44 1 
16,3 13,3 5,9 0,85 0,04 2,08 1,62 3,54 1 
25,7 21,0 8,5 1,04 0,05 2,08 1,65 3,88 1 
28,1 24.4 9,7 1,09 0,05 1,96 1,56 3,95 1 
26,9 23,1 9,3 0,97 0,06 1,98 1,57 4,41 1 
27,0 22,7 9,3 1,00 0,05 2,02 1,60 3,83 3 
25,6 21,0 8,7 0,95 0,05 2,06 1,64 3,79 1 
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Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

p Equiv sidade 100.AI+++ 
% HC03- so.~ assim i- de 

Apa- (vo- S+ AI+++ lável umid 

rente 
Real lume) C03~ ppm % 

-mE/100g-

1,59 2,60 39 o 1 13 
1,44 2,63 45 o <1 16 
1,44 2,67 46 o <1 24 
1,34 2,67 50 o <1 27 
1,43 2,66 46 o 2 29 
1,46 2,79 46 o 1 25 
1,48 2,69 45 o 1 25 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

B21t 

B22t 

B23t 

B3t 

Areias- 100% de quartzo; traços de: ilmenita, concreções argilosas, 
concreções ferruginosas, sillimanita e detritos: fragmentos de raizes e 
carvão. 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, alguns grãos ferru
ginosos, arestados e semi-arestados em geral, sendo alguns corroí
dos, concreções argilosas e ferruginosas com inclusões de quartzo 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Predomfnio de quartzo vítreo incolor, alguns grãos ferru
ginosos, arestados a semi-arestados, com aderência ferruginosa Al
guns se apresentam corrofdos; concreções argilosas e ferruginosas 
com inclusões de quartzo; detritos: fragmentos de raízes e carvão 

Areias -Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Predomfnio de quartzo vítreo incolor, grãos a restados em 
geral, com aderência argilo-ferruginosa esparsa; concreções argilo
sas e ferruginosas com inclusões de quartzo; detritos: fragmentos de 
raí.zes 

Ar.eias- 100% de quartzo; traços de: ilmenita, feldspato potássico, 
concreções ferruginosas e sillimanita. 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, grãos em geral ares
tados; concreções ferruginosas com inclusões de quartzo; sillimanita 

3.4.3.7- Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico 

Possui determinadas propriedades que não são comuns à classe 
dos Podzólicos Vermelho-Amarelos, tais como: baixa relação 
textura!, pouca nitidez na diferenciação dos horizontes e fraco 
desenvolvimento da cerosidade. Portanto, é considerado inter
mediário para a classe dos Latossolos. 

Os solos desta classe, que ocorrem na área, possuem satura
ção com bases (valor V) acima de 50%. 

São utilizados com pastagens, sendo que a sua principal res
trição ao uso agrícola refere-se ao clima da reg'1ão, que apre
senta baixos índices pluviométricos. 

3.4.3.8- Podzol Hidromórfico 

Compreende solos minerais, hidromórficos, com horizonte B 
podzol ou espódico, que corresponde ao "spodic horizon" da 
Classificação Americana "Soil Taxonomy" de 1975. 

Estes solos possuem seqüência de horizontes bem diferen
ciados A 1, A2, Bh, Bir e Bhir. O horizonte A é moderado, proemi
nente ou fraco, de textura arenosa. O horizonte B é caracterizado 
por apresentar acúmulo de matéria orgânica e compostos de 
alumínio amorfo, com quantidades variavéis de ferro iluvial. A 
estrutura do horizonte B é fracamente desenvolvida, sendo às 
vezes ausente (grãos simples ou maciça). 

São desenvolvidos a partir de sedimentos do Quaternário 
(Holoceno Aluvionar) e do Terciário (Grupo Barreiras). Ocorrem 
em relevo plano e suave ondulado associados a Areias Quartzo
sas Marinhas, Latossolos Amarelos e a Podzólicos Amarelos. 

Devido às limitações, tais como baixa fertilidade natural e 
características físicas desfavoráveis, estes solos são de pouca 
utilização agrícola. São utilizados com pastagem natural ou com 
raros cultivos de coco-da-baía, dendê ou piaçava. Existem pe-
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quenas áreas em que são introduzidos cultivos consorciados de 
arroz e dendê (Est. 3.VIII 8). 

PERFIL N. 0 52 

Data -17/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 88-ES) p 331-3 

Classificação- Podzol Hidromórfico A proeminente textura arenosa fase campos de 
restinga e floresta perenifólia de restinga relevo plano 

Unidade de mapeamento- HPa1 

Localização- Município de Unhares, a 38 km de linhares, em direção à lagoa Bonita, 
passando pelo povoado de Farias 

Situação e declividade- Trincheira em campo de restinga plano 

Altitude-20m. 

Litologia e formação geológica- Sedimentos marinhos Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos arenosos 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Nula. 

Drenagem- Imperfeitamente drenado; a permeabilidade até 80 em é rápida e, de
pois, lenta 

Vegetação local- Gramíneas e arbustos nativos 

Vegetação regional- Campos de restinga com gramíneas e arbustos esparsos 

Uso atual- Pastagem natural 

A1 

A2 

B2h 

B3h 

0-29 em; cinzento muito escuro (10YR 3/1, umido); areia; grãos sim
ples; muitos poros médios e grandes; solto, não plástico e não pega
joso; transição plana e clara 

29-80 em; cinzento-claro (N 6/, umido); areia; grãos simples; muitos 
poros ·médios; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição pla
na e abrupta 

80-129 em; cinzento muito escuro (5YR 3/1, úmido); areia; maciça pe
quenos; friável, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e cla
ra (28-52 em) 

129-172 em'; cinzento muito escuro (5YR 3/1, umido); areia; maciça; 
poucos poros muito pequenos; friável, não plástico e não pegajoso 

Raízes: A 1, comuns secundárias com diâmetros em torno de 3 mm 

Obs : em parte do horizonte B2h e em todo o horizonte B3h, constatou-se a presença 
de raízes semidecompostas; 
os horizontes B2h e B3h estão úmidos; 
no horizonte B3h observaram-se camadas de horizontes B2h; 
o solo na região sofre constantes queimadas; 
a partir do fundo da trincheira (170 em), usou-se o trado até 50 em de profundi
dade, quando se encontrou uma camada endurecida que não permitiu a passa
gem do mesmo; provavelmente trata-se de um hàrdpan 

Análises ffsicas e qulmicas 

Horizonte 
Frações da 

amostra total % 

Casca- Terra 
Prol 

Calhau lho fina 
Símb 

A1 
A2 
B2h 
B3h 

Argila 

em 

0-29 
-80 
-129 
-172+ 

Grau de 

>20 20-2 <2 
mm mm mm 

o o 100 
o o 100 
o o 100 
o o 100 

(pH 1:2,5) 

Lab.: SNLCS (700717010) 

Comp. granulométrica 
(tfsa%) 

Areia Areia 

grossa fina 

2-0,20 0,20-
0,05 mm 
mm 

73 24 
63 35 
54 41 
52 44 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

2 
1 
3 
3 

Argila 
<0,002 

mm 

1 
1 
2 
1 

Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em I ação %Argila água K+ Na+ 
% 

% 

o 
o 
1 
1 

100 
100 
50 
o 

2,00 3,5 2,7 
1,00 4,9 3,9 
1,50 4,2 3,0 
3,00 4,8 3.4 

0,8 
0,2 

0,7 0.4 
0,5 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

0,06 
0,02 
0,03 
0,03 



Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,9 
0,2 
1,1 
0,5 

0,5 
o 
3,0 
1,1 

H+ 

4,1 
0,2 

13,2 
6,1 

I ValorT 
(soma) 

5,5 
0.4 

17,3 
7,7 

Ataque por HzS04(d ~ 1.47)% 

SiOz 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

AI zOa 

0,2 
0,2 
0,3 
0,2 

FezOa 

X 
X 
X 
X 

TiOz PzOs 

0,05 0,01 
0,08 0,01 
0,32 0,01 
0,20 0,01 

Valor V 
(sat. de 
bases) 

SiOz 

% 

16 
50 

6 
6 

--
AI zOa 

(Ki) 

Si02 --
R zOa 

(Kr) 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

glcma Poro-
sidade 

c 
(orgà-
nico) 

% 

1,19 
0,05 
2,83 
1,38 

AI zOa --
FezOa 

N 
% 

0,05 
0,01 
0,06 
0,05 

Equiv. de 
CaCOa 

% 

100.AI+++ 
p 

f_ 
N 

24 
5 

47 
28 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+rr 

Equiv. 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ % HCoa- so4= assim i- de 
S+ AI+++ lável umid Apa- (vo-

rente 
Real 

lume) coa= ppm % 
-mE/100g-

1,51 2,59 42 36 2 2 
1,59 2,62 39 o <1 1 
1,59 2,53 37 73 <1 7 
1,50 2,52 40 69 <1 3 

Análise mineralógica: 

Al 

A2 

B2h 

Areias- 99% de quartzo vítreo, poucos grãos levemente desaresta
dos; 1% de carvão e detritos; traços de: mica, granada, turmalina, silli
manita (1 grão) e ilmenita 

Areias- 99% de quartzo vítreo; 1% de carvão e detritos; traços de: tur
malina, ilmenita, granada (1 grão) e sillimanita (1 grão) 

Areias- 99% de quartzo vítreo; 1% de carvão e detritos; traços de: 
mica, turmalina, ilmenita, feldspato (1 grão) e detritos e carvão 

B3h Areias-100% de quartzo vítreo; traços de: ilmenita, turmalina, felds
pato e detritos e carvão 

3.4.3.9- 8runizém Avermelhado 

São solos minerais, não hidromórficos, que possuem horizonte 
A chernozêmico e 8 textura! com argila de atividade alta e ele
vada saturação de bases. 

Têm seqüência de horizontes A, 8t e C com diferenciação en
tre A e 8 bastante nítida, resultante do contraste de cor, textura 
e/ou estrutura existente entre eles. 

O horizonte 8 apresenta textura argilosa ou muito argilosa, 
cores com matizes 2,5 YR e 5 YR, valores entre 3 e 4 e croma de 2 
a 6. A estrutura, normalmente, é constituída por blocos angula
res e subangulares, moderada a fortemente desenvolvida, ocor
rendo em alguns casos filmes de argila revestindo poros e su
perfícies destes elementos estruturais. 

São pouco profundos, moderadamente ácidos a pratica
mente alcalinos, bem a imperfeitamente drenados, com teor de 
alumínio trocável quase sempre nulo e possuem boa reserva de 
minerais facilmente intemperizáveis. Ocorrem em relevo plano 
a montanhoso. 

Embora possuam fertilidade natural alta, requerem cuidados 
especiais quanto à mecanização e controle de erosão. 

PERFIL N ° 53 

Data - 25102170 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil Extra n ° 21-ES) p 322-4 

Classificação- Brunizém Avermelhado textura argilosa fase floresta caducifólia re
levo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- Ce6 

Localização- Municlpio de Baixo Guandu, a 1,3 km de Baixo Guandu na estrada para 
ltaimbé, lado esquerdo. 

Situação e declividade- Corte em barranco com 5% de declive. 

Altitude- 140 m. 

Litologia e formação geológica- Anfibolito gnaisse Pré-Cambriano Indiviso 

Material originário- Anfibolito gnaisse. 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão -laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação- Floresta caducifólia com as espécies: algodão-de-seda, aroeira etc. 

Uso atual- Pastagem natural 

A1 0-22 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 212, úmido); argila; mo
derada pequena blocos subangulares; muito plástico e muito pega
joso 

B2t 22-52 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 313, úmido); muito argilo
sa; moderada grande prismática e moderada grande e média blocos 
subangulares; muito plástico e muito pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6117/6118) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Símb 

A1 
B2t 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

37 
49 

Prol 
Calhau 

em 

0-22 
-52 

Grau de 

>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

8 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
99 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

14 
7 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

13 
10 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

25 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

48 
68 

Complexo sortivo mE/100g 

flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ l Mg++ l I Na+ 
I ação %Argila K+ 

% 

23 
28 

0,52 
0,22 

6,2 
6.4 

5,2 
4,8 

12,2 
10.4 

12,2 
14,7 

0,22 
0,04 

0,11 
0,78 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- c 

wj 
N 

ValorS I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

24,7 o 3,7 28.4 87 2.47 0,21 12 
25,9 <i 3,1 29,0 89 0,18 0,09 9 

Sat. 
Ataque por H2S04(d ~ 1.47)% SiOz Si02 e/sódio 

-- -- AI zOa Equiv. de (%de 
A1 20a R zOa -- C a COa Na+ tro-

FezOa % cável no 
Si02 AI zOa FezOa Ti02 P;05 (Ki) (Kr) valor TI 

100Na+rr 

25,2 16,3 9,7 1.47 0,13 2,63 1,91 2,64 X 
32.4 21,5 10,3 1,02 0,07 2,56 1,96 3,27 3 

Densidade Sais soluveis (extrato 1 :5) 
glcma Poro-

ca++ I Mg++ I K+ INa+ 

p Equiv. sidade 100.AI+++ 
% Hcoa- so.= assim i- de 

Apa- (vo- S+ Ai+++ lável umid. 
rente Real lume) coa= ppm % 

-mEI100g-

o 13 28 
o 3 33 

Análise mineralógica: 

A1 Areias- 88% de quartzo vítreo incolor, hialino, sacaroidal ou ferrugi
noso; 7% de feldspato (microclina) intemperizados a semi-intempe
rizados; 4% de magnetita e outros opacos; 1% de concreções; traços 
de: anfibólio, biotita e titanita 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo, incolor, alguns grãos hiali
nos, em geral angulosos, observando-se alguns subangulosos; frag
mentos de anfibólio; magnetita; feldspatos (microclina) intemperiza
dos a semi-intemperizados; agregados argilo-ferruginosos com bio
tita e quartzo; concreções argilo-humosas; detritos: sementes e frag
mentos de raízes 
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B2t Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Quartzo (em maior percentagem) vítreo incolor, alguns 
grãos hia/inos ou ferruginosos, angulosos e alguns subangu/osos; 
feldspatos (microclina) intemperizados a semi-intemperizados; agre
gados argila-ferruginosos com quartzo; magnetita; concreções man
ganosas; anfibólios; concreções ferruginosas goethíticas(?) 

3.4 3.10- Bruno Não Cálcico 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, que 
possuem horizonte B textura I com argila de atividade alta, ele
vada saturação de bases e horizonte A moderado ou fraco. 

Têm seqüência de horizontes A, Bt e C. O horizonte A normal
mente é pouco espesso, com estrutura pouco desenvolvida, 
consistência muito dura ou dura quando seco. 

O horizonte Bt possui cores avermelhadas com matizes 2,5YR 
e 5YR, textura argilosa a muito argilosa, estrutura moderada ou 
forte em blocos, ou prismática, composta de blocos angulares e 
subangulares. 

São solos rasos a pouco profundos, moderada a imperfeita
mente drenados, teor de alumínio trocável quase sempre nulo e 
com boa reserva de minerais facilmente intemperizáveis. Apre
sentam contraste marcante de cor, textura e/ou estrutura entre 
os horizontes A e Bt 

Os Brunas Não Cálcicos do Vale do Médio Jequitinhonha 
possuem o caráter planossólico, pois são abrúpticos e apresen
tam cores intermediárias para planossolo 

Ocorrem em relevo plano a ondulado e são utilizados com 
pastagens. 

As principais limitações ao uso agrícola estão relacionadas à 
mecanização, profundidade, drenagem e susceptibilidade à 
erosão. 

PERFIL N ° 54 

Data - 19/06/82 

Classificação- Bruno Não Cálcico planossólico A moderado textura média/argilosa 
relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVe4 

Localização- Estrada Jacinto-Havaí, a 8,0 km após Jacinto Município de Jacinto· 
MG; Lat 16°07'S e long 41"51'WGr Folha SE 24-V-B 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada em área de topografia plana, 
com cerca de 2% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexito Complexo Paraíba do Sul Pré
Cambriano Médio 

Material originário- Produto da decomposição de metatexitos 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Suave ondulado e plano 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem 

A1 

B1t 

B2t 

0-15 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares; duro, friável a firme, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gra
dual 

15-25 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4). mosqueado comum, 
pequeno a médio e distinto, bruno-acinzentado muito escuro {10YR 3/ 
2); franco-argila-arenoso; fraca a moderada média blócos subangula
res; cerosidade comum e moderada; muito duro, firme, plástico e pe
gajoso; transição ondulada e abrupta 

25-60 em+; bruno-avermelhado-escuro {2,5YR 3/4}. mosqueado co
mum pequeno a médio e distinto, bruno-acinzentado-escuro {10YR 4/ 
2); argila; forte grande prismática composta de forte média a grande 
blocos angulares e subangulares; cerosidade comum e moderada; 
muito duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 
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Análises físicas e qu(micas 

Horizonte 

Símb 

A1 
B1t 
B2t 

Prol. 
em 

0·15 
·25 
-6o+ 

Calhau 
>20 
mm 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Granulometria -o;o 

Areia Silte 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

9,4 
5,3 
4,5 

Argila 
muito Argila nat 

% fina 
0,05-, 0,02-

<0,002 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

9,3 26,4 13,3 16,1 2,1 
12,8 25,6 12,4 22,2 1,6 
7,5 19,7 10,2 40,6 1,6 

Ki 

3,11 2,41 3,47 o 6,1 
3,37 2,73 4,25 o 6,1 
3,81 2,85 2,98 o 5,9 

Lab : SUDESUL (10 696 a 10 698) 

Granulometria % 

Areia grossa 

1-0.5 I 2-0.2 
mm mm 

9,8 
9,7 
5,9 

Grau 
deflo-

culação 
% 

86,9 
92,7 
96,0 

4,8 
4,5 
4,1 

35,6 
29,0 
22,5 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

1,64 
1,15 
0,48 

1,7 
1,4 
0,6 

Areia Areia fina 
média 

0,5- 0,25-, 0,2- -, 0,2-
0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

12,5 16,5 35,0 21,9 
12,1 12,3 36.4 23,2 
9,0 12,8 26,7 17,2 

Ataque por H,S04'/o 

SiO, AI,03 Fe20 3 

10,43 5,70 2,58 
14,08 7,10 2,62 
22,81 10,19 5,36 

C iN 

2,92 13 
2,40 14 
1,03 9 

Complexo sortivo mE/100g 

Cai2 

NH4 I KCI 
OAc 

4,96 3,64 
4,42 3,20 
4,97 3,93 

Mg+2 

NH4 I 
OAc 

5,48 
3,68 
8,16 

KCI 

4,58 
5,50 
7,16 

Complexo sortivo mE/100g 

Al'3 Acidez 
trocável 

T 

K+ 

NH4 I 
OAc 

0,36 
0,16 
0,10 

v 
% 

HCI 

0,22 
0,08 
0,04 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 
o 
o 

2,27 0,45 13,20 11 ,38 83 
2,62 1 ,56 10,92 9,86 76 
4,82 2,12 18,70 16,00 74 

PERFIL N ° 55 

Data - 23/06/82 

96 
84 
87 

Na+ S1 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

0,13 
0,04 
0,65 

100.AI'3 

Al' 3 1 S1 

o 
o 
o 

0,05 10,93 
0,12 8,30 
0,50 13,88 

100.AI+3 

AI+ 3+S2 

o 
o 
o 

S2 

KCI e 
HCI 

8,49 
8,90 

11,63 

100.Na' 

T 

<1 
4 

Classificação- Bruno Não Cálcico planossólico A moderado textura média/argilosa 
relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd6 

Localização- Estrada Salto da Divisa-Jandaíra (via balsa), a 20,0 km após a balsa 
Município de Jordânia-MG Lat 16°02'S e long 41°38'WGr Folha SE 24-V-B 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço médio de en
costa com cerca de 6% de declive 

Litologia e formação geológica- Metatexito. Complexo Paraíba do Sul Pré
Cambriano Médio 

Material originário- Produto da decomposição de metatexíto 

Pedregosidade elou rochas idade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Suave ondulado e plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Uso atual- Pastagem 

A1 0-5 em; cinzento muito escuro (10YR 3/1, umido). cinzento (10YR 5/1, 
seco); franco-arenoso; fraca pequena granular; muito duro, firme, 
plástico e pegajoso; transiçãó plana e gradual 



Blt 

B2t 

5-20 em; cinzento muito escuro {10YR 3/1, úmido), cinzento-escuro 
{10YR 4/1, seco); franco-argila-arenoso; forte média blocos angulares 
e subangularesl muito duro, muito firme, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

20-70 em+; bruno-amarelado-escuro {10YR 4/4, úmido), bruno
avermelhado {5YR 5/4, seco); argila arenosa; forte grande prismática 
composta de forte média a grande blocos angulares e subangulares; 
muito duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab: SUDESUL 110 708 a 10.710) 

Horizonte 

Sfmb. 

A1 
B1t 
B2t 

Calhau 
Prol. 20 
em. mm 

0-5 o 
-20 o 
-70+ o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Granulometria % 

Areia Silte 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

8,6 
4,1 
2,8 

Argila 

Granulometria% 

Areia grossa Areia Areia fina 
média 

0,5- o 25-1 o 2-·1 o 2-1-0,5 12-0,2 0,25 o, 1 0,02 0,05 mm mm 
mm mm mm mm 

9,5 
10,0 
6,4 

37,3 14,2 21,9 37,7 25,9 
29,9 13,3 16,3 39,4 27,7 
24,4 10,9 18,1 31,4 21,0 

Ataque por H2SO•% 

Grau Silte 

deflo- (0,05-
muito Argila nat 

culação 0,002) 
fina <0,002 % Si02 AI20a Fe20a 

0,05-1 0,02- % Argila 
0,1-0,05 mm 

0,002 0,002 
mm mm mm 

9,0 21,7 9,9 15,1 4,9 67,5 1,44 9,22 3,38 
13,9 21,8 10,1 20,6 10,0 51,4 1,06 11,63 4,95 
7,2 18,2 7,8 36,4 18,8 48,3 0,50 20,35 9,56 

Ki 

4,64 3,12 1,31 o 6,0 5,0 1,5 0,13 2,58 
3,99 2,79 1,48 o 6,2 5,1 0,7 0,10 1,20 
3,62 2,67 1,79 o 6,5 4,9 0,4 0,06 0,69 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

4,94 
4,73 
4,11 

4,03 
4,25 
3,20 

2,86 
3,17 
7,11 

1,86 
3,00 
6,12 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+3 Acidez T 
trocável 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 
o 
o 

1,64 
1,04 
2,13 

PERFIL N ° 56 

Data - 22/05/82 

1,05 9,99 
0,84 9,20 
1,12 13,91 

9,50 
9,00 

13,00 

K+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,50 
0,10 
0,26 

v 
% 

0,38 
0,08 
0,15-

pH8 I pH7 

85 
89 
85 

89 
91 
90 

Na+ 51 

NH. I HCI NH4 
0Ac OAc 

0,13 
0,16 
0,30 

100.AJ+3 

AI+3+S1 

o 
o 
o 

0,05 8,45 
0,08 8,16 
0,38 11,78 

100.AI+3 

AI+3+S2 

o 
o 
o 

2,57 
3,37 
5,34 

CJN 

12 
7 
7 

52 

KCI e 
HCI 

6,34 
7,41 
9,85 

100.Na+ 

T 

1 
2 
2 

Classificação- Bruno Não Cálcico abrúptico A moderado textura média/muito ar
gilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce4 

Localização- Estrada Baixo Guandu-Nicolândia, a 6,8 km do entroncamento da es
trada para a Fazenda Manoel Tavares Município de Aimorés-MG Lat 19°26'5 e long 
41°04'WGr Folha SE 24-Y-C 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada de topografia plana com cerca 
de 2% de declive 

Litologia e formação geológica- No rito "Suíte" Intrusiva Aimorés Pré-Cambriano 
Superior 

Material originário- No rito 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vêgetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual -Pastagem 

Al 0-15 em; bruno-acinzentado muito escuro {1 OYR 3/2); franco-arenoso; 
moderada pequena e média blocos subangulares; firme, plástico e pe
gajoso; transição plana e abrupta. 

IIB2 15-50 em+; vermelho {2,5YR 4/6), mosqueado abundante pequeno e 
proeminente, bruno-amarelado {10YR 4/4); muito argilosa; forte mé
dia blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; firme, muito plás
tico e muito pegajoso 

Raizes: poucas no A1 e raras no IIB2 

Obs :os mosqueados existentes são devidos, principalmente, a problemas de dre
nagem; 
poucos poros e muito pequenos no A1 e no IIB2 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: SUDESUL {10 646 a 10.647) 

Horizonte Granulometria % 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calhau muito média 

Sfmb. 
Prol. 20 

lho 
grossa 0,5- 0.25-l 0.2- I 0.2-em 20-2 2-1 1-0,5,2-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 mm mm mm mm 

mm mm mm mm mm 

Al 
IIB2 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

10,5 
5,5 

Ki 

4,15 
2,79 

22,9 
28,1 

Granulometria % 

Silte 
Argila 

0,05-1 0,02-
<0,002 

0,002 0,002 
mm 

mm mm 

25,6 10,4 15,0 
15,7 7,5 63,9 

1,40 0,51 o 
1,85 1,97 o 

6,9 
2,0 

Argila 

8,4 
4,0 

Grau 
de fio-nat 
culação % 

% 

6,7 55,3 
35,0 45,2 

6,7 5,6 
6,7 5,4 

32,1 
10,9 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

1,71 
0,25 

1,2 
0,9 

12,7 20,9 42,5 27,3 
4,1 4,8 17,7 9,5 

Ataque por H2S04% 

Si02 AI20a Fe20a 

10,81 4,43 13,67 
29,16 17,77 14,18 

0,20 2,06 6 
0,09 1,55 10 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 

NH. I KCI 
OAc 

7,23 
11,15 

4,63 
10,03 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

2,73 
7,77 

2,60 
6,31 

Complexo sortivo mE/100g 

AJ+3 Acidez T 
trocável 

K+ 

NH. I 
OAc 

0,36 
0,10 

v 
% 

HCI 

0,25 
0,06 

KCI pH8 I pH7 .PH8 I pH7 pHBl pH7 

o 
o 

5,47 0,94 15,98 11,45 66 
9,64 1,97 29,06 21,39 67 

3.4.3.11 - Planossolo Solódico 

92 
91 

Na+ 51 

NH. I HCI NH4 
OAc OAc 

0,19 
0,40 

100.AJ+3 

A1+3+S1 

o 
o 

0,09 
0,20 

10,51 
19,42 

100.AJ+3 ---
AJ+3+S2 

o 
o 

52 

KCI e 
HCI 

7,57 
16,60 

100.Na+ 

T 

2 
2 

Compreende solos minerais com horizonte B textura I, mudança 
textura! abrupta, imperfeitamente a mal drenados e com cores 
de redução e/ou mosqueados. 

Estes solos possuem saturação com sódio trocável entre 6% e 
15%, a saturação de bases é alta devido principalmente ao sódio 
presente no complexo sortivo do solo. 
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Os Planossolos Solódicos (Est. 3.V 8) possuem argila de ativi
dade alta ou baixa, com os horizontes subjacentes adensados e 
com altos teores de argila dispersa em água. 

O horizonte A é fraco ou moderado, de textura arenosa ou 
média, estrutura fracamente desenvolvida em blocos suban
gulares, granular ou grãos simples. O horizonte Bt possui tex
tura argilosa, muito argilosa ou média, estrutura moderada ou 
forte prismática (às vezes coluna r), compostas de blocos angula
res e subangulares. 

As cores no horizonte Bt, e às vezes no limite inferior do hori
zonte A, apresentam-se acinzentadas ou escurecidas normal
mente com cores neutras de redução, com presença ou não de 
mosqueados, devido principalmente à influência da água em ex
cesso, resultantes da má drenagem e posição topográfica onde 
estes solos se encontram. 

Ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, associados 
normalmente a Bruno Não Cálcico planossólico ou solos hidro
mórficos. 

O uso agrícola destes solos é limitado, devido principalmente 
aos elevados teores de sódio, da consistência dura ou muito 
dura quando seco e da alta susceptibilidade à erosão. São utiliza
dos com pastagens. 

PERFIL N ° 57 

Data - 19/06/82 

Classificação- Planossolo Solódico eutrófico Tb A moderado textura média/argila· 
sa relevo plano 

Unidade de mapeamento- PVe10 

Localização- Estrada Jordânia-MG-405 (via Fazenda Mira Alta), a 19,6 km de Jor· 
dânia Municipio de Jordânia-MG Lat 16°02'5 e long. 41°44'WGr Folha SE 24-V-8 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada em área de topografia plana, 
com cerca de 1% de declive 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granítica "Suíte" Granitói
de Medina Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir das rochas supracitadas 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem 

A 

Bt 

0-25 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 412); franco-argiloso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; duro, firme, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

25-45 em'; bruno forte (7,5YR 416), mosqueado comum, médio e dis
tinto, cinzento (10YR 511); argila; forte média a grande blocos angula
res; muito duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10 699 a 10 700) 

Horizonte 

Casca- Areia 
Calhau muito 

Símb Prol 
em 

A 0-25 
Bt -45' 

>20 
mm 

o 
o 

lho 
20-2 
mm 

o 
o 

grossa 
2-1 
mm 

0,3 
1,1 

Granulometria % 

Areia Silte Argila 
muito Argila nat 
fina <0,002 % 

0,1-0,05 0,05-, 0,02- mm 0,002 0,002 mm 
mm mm 

Granulometria% 

Areia grossa 

1-0,5 12-0,2 
mm mm 

1,8 
1,3 

Grau 
deflo-

culação 
% 

6,6 
6,4 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

Areia Areia fina 
média 

0,5- 0.25-l 0.2- I 0.2-
0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

3,6 9,4 38.4 23,1 
2,5 9,6 29,4 15,0 

Ataque por H2S04'/, 

Si02 AI203 Fe203 

14,6 
6,9 

36,7 21.4 33,6 20,2 39,8 1,09 20,65 11,06 
15,10 

4,06 
4,07 27,7 13,3 50,9 25,1 50,6 0,54 25,56 
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Ki 

3,17 
2,88 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca* 2 

NH. I KCI 
OAc 

5,25 
4,99 

4,30 
3,71 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

4,27 
4,84 

3,80 
4,80 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ 

NH4 I 
OAc 

0,10 
0,17 

HCI 

0,10 
0,08 

Na+ 51 

NH. I HCI NH• 
OAc OAc 

1,40 
0,60 

1,88 11,02 
1,28 10,60 

CIN 

11 
8 

S2 

KCI e 
HCI 

10,08 
9,87 

Acidez 
v 100.AI' 3 100.AI' 3 100.Na' 

Al+3 

KCI 

o 
o 

trocável 
T % 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

5,34 
5,35 

3,54 16,16 14,56 67 
1,40 15,95 12,00 66 

76 
88 

3.4.3 12- Hidromórfico Cinzento 

Al+ 3+ 51 

o 
o 

A1' 3 +S2 

o 
o 

T 

10 
5 

Esta classe é constituída de solos minerais com horizontes B tex
tura! com seqüência de ho.rizontes A, Bt e C, argila de atividade 
baixa, situados topograficamente em áreas aplainadas, onde as 
características ambientais~ do próprio solo permitem um exces
so de água em alguma época do ano, mesmo em áreas sujeitas a 
estiagens pronunciadas 

Podem apresentar qualquer tipo de horizonte A, com as se
qt.iências A 1, A2 (álbico ou não) ou A2g e A 1, A3, seguidas de Bt 
ou Btg, sendo marcante a diferenciação entre os horizontes A e 
8, quando a mudança textura! é abrupta. 

Possuem, normalmente, cores acinzentadas no horizonte B, 
devido à constância cíclica de umidade, com ou sem mosquea
dos e em alguns casos apresentam horizonte pan. 

Na área mapeada ocorrem associados a Glei Pouco Húmico, 
localizados em pequenas áreas de fundos de vales próximo aos 
cursos de ág!Ja Apresentam-se geralmente com as classes tex
turais, areia franca e franco-arenoso 

O material originário destes solos está relacionado com os 
sedimentos arena-argilosos do Holoceno 

Atualmente são pouco utilizados, pois apresentam baixa fer
tilidade natural e drenagem deficiente, sendo estes os principais 
fatores limitantes para um bom aproveitamento agrícola. Sua 
utilização se faz com pastagens naturais. 

PERFIL N ° 58 

Data- 09110181 

Classificação- Hidromórfico Cinzento eutrófico Tb A moderado textura areno
sa/média· relevo plano 

Unidade de mapeamento- HCe 

Localização- Estrada Carlos Chagas-Nanuque, a 34,5 km de Carlos Chagas Muni
cipio de Nanuque-MG Lat 17°47'5 e long 40°32'WGr Folha SE 24-V-C 

Situação e declividade- Coleta feita com auxílio de trado tipo caneco em relevo pla
no com cerca de 1% de declive 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Holoceno Aluvionar 

Material originário- Sedimentos arenosos, siltosos e argilosos 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa. 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária- Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual - Pastagem 



A1 

A21 

A22 

B1tgcn 

B2tg 

0-15 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); areia franca; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

15-40 em; cinzento (10YR p/1); areia com cascalho; solto, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e gradual 

40-55 em; cinzento (10YR 5/1 ); areia franca; solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e gradual. 

55-70 em; bruno-acinzentado (10YR 5/2), mosqueado pouco, pequeno 
e proemienente, vermelho (2,5YR 4/6); franco-arenoso com cascalho; 
macio, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e gradual. 

70-90 em'; bruno-acinzentado (10YR 5/2). mosqueado pouco, peque
no e proeminente, vermelho (2,5YR 4/6); franco-arenoso; macio, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Obs : ocorrem concreções no horizonte B; 
perfil coletado úmido 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

amostra tota\ 0/o 

Casca-
Terra 

Pro f. 
Calhau lho 

fina 
Símb. 

A1 
A21 
A22 
B1tgcn 
B2tg 

em 

0-15 
-40 
-55 
-70 
-90' 

>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

20-2 
mm 

6 
8 
4 

10 
2 

<2 
mm 

94 
92 
96 
90 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

55 
64 
58 
49 
48 

Lab.: SNLCS (82 0104/0108) 

Comp granulométrica 
(tfsa%1 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

27 
23 
23 
26 
22 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
10 
12 
12 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

6 
3 
7 

13 
18 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa flocu- %Silte 

Água l KCI1N Ca'' I Mg"l 1 em I ação %Argila água K' Na' 
% 

% 

5 17 2,00 6,9 6,1 3,2 
3 o 3,33 6,6 6,3 
6 14 1,71 7,1 6,3 

13 o 0,92 7',2 6,3 1,7 
14 22 0,67 7,3 6,3 1,8 

Complexo sortivo mE/100 g Valor V 

I 
(sat de 

ValorS I AI'" I H' 
ValorT bases) 

(soma) (soma) % 

4,1 o 0,2 4,3 95 
0,9 o o 0,9 100 
0,8 o o 0,8 100 
2,1 o o 2,1 100 
2,5 o o 2,5 100 

Ataque por H2S04 (1:1) 
e NaOH (0,8%) % 

Si02 Si02 
AI203 Rz03 

Si02 Alz03 Fe203 Ti02 PzOs 
(Kil (Kr) 

2,6 1,5 2,9 2,52 2,95 1,32 
1,5 0,7 2,8 2,63 3,62 1,02 
2,1 1,1 3,1 2,73 3.24 1,i5 
5,4 4,0 2,7 2,10 2,30 1,60 
8,0 6,1 3,2 2,05 2,23 1,67 

Pasta satura da Sais solúveis (extrato 1 :5) 

Ca'' I Mg" I K' I Na' 
CE do 
extrato 

Água mmhos/ 
HC03- so4= 

em 
% 

-mE/100g--
co3= 

a 25°C 

0,8 0,10 0,02 
0,8 0,06 0,01 
0,7 0,10 0,01 

0,1 0,30 0,02 
0,2 0,46 0,02 

c 
(orgâ- N .f. 
nico) % N 

% 

0,76 0,11 7 
0,15 0,04 4 
0,09 0,03 3 
0,10 0,04 3 
0,14 0,04 4 

Sat 
e/sódio 

AI203 Equiv de (%de 
CaC03 Na' tro-

Fez03 % cável no 
valor TI 

100 Na'fT 

0,81 <1 
0,39 1 
0,56 1 
2,32 1 
2,99 1 

p 
Equiv 

100.AI' '' assim i- de 
S +AI'" 

o 
o 
o 
o 
o 

lável 
ppm 

umid 
% 

7,9 
3,5 
4,1 
8,6 

11,4 

3.4.3.13- Solonetz Solodizado 

Esta classe é constituída por solos minerais com horizonte B ná
trico, o qual corresponde a um horizonte B textura I, que possui 
saturação com sódio trocável superior a 15% nos primeiros 
40 em, ou Mg" + Na' >Ca'' + H' também nos primeiros 40 em, 
desde que haja algum suborizonte até 2m, com saturação de só
dio superior a 15%. Normalmente apresentam estrutura prismá
tica ou colunar. 

Possuem seqüência de horizontes A, Bt e C, transição abrupta 
do horizonte A para B, imperfeitamente a mal drenados e com 
permeabilidade lenta a muito lenta. 

O horizonte. A é moderado ou fraco, com textura média ou 
arenosa, estrutura maciça ou fracamente desenvolvida em blo
cos subangulares. O horizonte B apresenta argila de atividade 
alta ou baixa, textura argilosa ou média, cores brunadas com 
mosqueados avermelhados e amarelados, e estrutura forte 
grande prismática ou co lunar, podendo se decompor em blocos 
angulares e subangulares. Possuem alto teor de argilas disper
sas em água e são muito adensados. 

Apresentam reação moderadamente ácida a praticamente 
neutra no horizonte A. e praticamente neutra a alcalina nos hori
zontes B e C. A saturação de bases é alta, sendo o sódio o ele
mento mais representativo, notadamente nos horizontes subsu
perficiais. 

Estão relacionados com sedimentos aluvionares do rio Je
quitinhonha e são utilizados com pastagem natural. 

A predominância de sódio trocável, a alta susceptibilidade à 
erosão, a drenagem deficiente e as características físicas desfa
voráveis à mecanização constituem as principais limitações ao 
uso agrícola. 

PERFIL N ° 60 

Data- 31/03/59 

Fonte- Brasil MA- Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970b (Perfil n ° 24) p 280-4 
Modificado pelo CETEC em 1980 

Classificação- Solonetz Solodizado Tb A moderado textura arenosa/argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- SS 

Localização- Município de Jequitinhonha, estrada ltaobim-Jequitinhonha, a 
23 km da BR-116 

Situação e declividade- Várzea com 2% de declive 

Altitude- 250 m 

Litologia e formação geológica- Quaternário 

Material originário- Sedimentos aluviais 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação local- Caatinga hipoxerófila 

Uso atual- Pastagem 

A21 

A22 

IIB2t 

0-13 em; cinzento (2,5Y 6/1, úmido) e bruno (2,5Y8/1, seco); franco-si l
toso; fraca muito pequena laminar com poros comuns visíveis a olho 
desarmado e grãos lavados de areia; muito duro, firme, não plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

13-17 em; cinzento (2,5Y 5/1, úmido) e cinzento-claro (2,5Y 6/1, seco); 
franco-siltOso; maciça de aspecto vesicular com muitos poros visíveis 
a olho desarmado e grãos de areia e cascalho lavados; extremamente 
duro, firme, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
abrupta 

17-30 em; cinzento-escuro (2,5Y 4/1, úmido) e cinzento (2,5Y 6/1, seco) 
na parte externa (superfícies verticais) das colunas e estas mesmas 
cores na parte interna, que apresentam ainda mosqueado pouco, pe
queno a médio proeminente, bruno-amarelado (10YR 5/7); argila; 
forte média a grande colunar no topo, passando a forte grande angular 
na parte de baixo; eflorescência esbranquiçada nas superfícies verti
cais de contato das colunas; cerosidade muito pouca e muito forte nas 
superfícies de contato das colunas; extremamente duro, extrema
mente firme, muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada e 
clara (1 0-20 em). 
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1183tmg 

IICmg 

30-40 em; cinzento I10YR 5/1), mosqueado muito, médio a grande dis
tinto, cinzento-brunado-claro I2,5Y 6/2) e comum, pequeno a médio e 
proeminente, bruno-amarelado I10YR 5/7); franco-argiloso; maciça 
com poucos poros, extremamente duro, extremamente firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

40-60 em+; cinzento-brunado-claro I2,5Y 6/2), mosqueado comum, 
pequeno a grande e proeminente, bruno forte 17,5YR 5/6) e cinza-violá
ceo; franco; maciça com poucos poros; extremamente duro, extrema
mente firme, plástico e muito pegajoso 

Obs.: raizes finas, sendo abundantes até o A22, comuns no 11821 e poucas no 1183tmg 
eiiCmg; 
no 1182t distribuem-se nas superfícies verticais de contato das colunas e blocos 
angulares, sendo que no IICmg distribuem-se horizontalmente com conse
qüência da compactação do horizonte; 
nas vizinhanças ocorrem perfis parcialmente truncados devido à erosão la
minar; 
muito baixa atividade biológica 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS 131 248/252) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

Simb 

A21 
A22 
1182t 
1183tmg 
IICmg 

f'rof. 
em 

0-13 
-17 
-30 
-40 
-6o+ 

amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

o 
1 
1 
2 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

17 
35 
20 
28 
18 

ltfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

20 
17 
11 
15 
15 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

52 
34 
22 
28 
48 

Argila 
<0,002 

mm 

11 
14 
47 
29 
19 

Argila 
Grau de lpH 1:2,5) Complexo sortivo mE1100g 

dispersa %Silte 
flocu-em 
I ação %Argila 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água 
% % 

7 36 4,73 5,7 4,7 1,60 0,95 0,38 0,08 
10 29 2.43 6,3 5,3 1,25 0,99 0,31 0,25 
35 25 0,47 7,0 6,2 2,80 2,84 1,06 0.48 
21 27 0,96 7,8 7,1 2,01 2,38 0,81 0,89 
9 53 2,11 8,0 7,3 2,31 2,77 1,12 1,35 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat de iorgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ + I Valor T bases) nico) % N 
!soma) AI+++ !soma) % % 

3,01 1,21 4,22 71 0,60 
2,80 0.40 3,20 87 0,27 
7,18 o 7,18 100 0,28 
6,09 o 6,09 100 0,11 
7,55 o 7,55 100 0,10 

Ataque por H2S04Id ~ 1.47)% Sal 

Si02 Si02 AI203 
e/sódio 

Equiv de (%de -- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI203 R203 Fe203 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s IKil IKr) 
% cável no 

valorT) 
100Na' IT 

8,50 3,90 0,81 0,27 0,03 3,71 3,27 7,56 1,90 
7,55 4,58 1,21 0,24 0,01 2,80 2.40 5,94 7,81 

20,90 15,93 2,57 0,34 0,02 0,23 2,02 9,73 6,69 
13,12 9,09 1,74 0,31 0,02 2.45 2,19 8,20 14,61 
12,87 7,54 1,65 0,34 0,02 2,90 2,55 7,17 17,88 

Densidade Sais solúveis !extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro- p 

sidade 100.AI+++ assimi- Equiv 
ca++,Mg++l K+ INa+ % HC03- S04" S +AI+++ lável de 

Ivo- umid Apa- C03" ppm 
rente Real lume) -mE/100g-+ % 

Análise mineralógica: 

17 
12 
19 
16 
16 

A21 

A22 

Areia grossa -95% de quartzo hialino; 3% de detritos vegetais; 2% de 
feldspato iortoclásio e plagioclásio); traços de mineral rosa, biotita, 
muscovita, turmalina e ilmenita 

C~scalho- Quartzo hialino e leitoso em maior percentagem, concre
çoes ferruginosas; ortoclásio e plagioclásio 
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1182t 

Areia grossa -98% de quartzo hialino I uns amarelados); 2% de felds
pato iortoclásio e plagioclásio); traços de detritos vegetais e mineral 
rosa 

Cascalho- Quartzo hialino I uns rolados); feldspato com incrustações 
de biotita !predomina plagioclásio) 
Areia grossa- 97% de quartzo hialino I uns amarelados); 3% de felds
pato lortoclásio e plagioclásio); traços de detritos vegetais, ilmenita, 
turmalina, distênio e fibrolita 

1183tmg Cascalho- Quartzo hialino e leitoso em maior percentagem; ortoclá
sio e plagioclásio com incrustações de biotita 

IICmg 

Areia grossa- 97% de quartzo hialino I uns rolados); 3% de feldspato 
lplagioclásio e ortoclásio) 

Cascalho- Quartzo hialino e leitoso em maior percentagem; ortoclá
sio e oligoclásio com incrustações de biotita. 
Areia grossa- 50% de quartzo hialino e leitoso I uns rolados e outros 
com incrustações de biotita); 44% de concreções argilosas claras 
I umas com incrustações de quartzo); 5% de feldspato lplagioclásio e 
ortoclásio); 1% de magnetita I umas octaédricas); traços de detritos ve
getais, fibrolita e mineral rosa 

PERFIL N ° 59 

Data - 23/09/58 

Fonte- Brasil. MA-Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970b !Perfil n ° 26) p 287-92 
Modificado pelo CETEC em 1980 

Classificação - Solonetz Solodizado Tb A moderado textura arenosa/argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVe3 

Localização- Município de Medina, estrada ltaobim-ltinga, a 17,1 km de ltaobim 

Situação e declividade- Várzea com 1% de declive 

Altitude-200m 

Litologia e formação geológica- Quaternário 

Material originário~ Sedimentos aluviais 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Vegetação local- Caatinga hipoxerófila 

Vegetação regional- Caatinga hipoxerófila 

Uso atual- Pastagem 

A1 0-18 em; bruno-acinzentado-escuro I10YR 4/2, úmido). bruno
acinzentado I10YR 5/2, seco). bruno-acinzentado I10YR 5/2, seco tri
turado) e bruno-acinzentado muito escuro I10YR 312, umido amas
sado); franco; maciça porosa que se desfaz em fraca muito pequena a 
pequena granular; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

A2 18-30 em; bruno-acinzentado I2,5Y 5/2), mosqueado comum, médio e 
difuso, bruno-acinzentado-escuro I2,5Y 4/2); franco-arenoso; maciça 
porosa; extremamente duro, friável,ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

82t 30-60 em; bruno-acinzentado-escuro 12,5Y 4/2), mosqueado comum, 
médio e difuso, bruno-oliváceo I2,5Y 4/3); argila arenosa cascalhenta; 
maciça porosa que se fragmenta em pequena blocos subangulares; 
extremamente duro, firme, plástico a muito plástico e muito pegajoso; 
ocorrência de concreções de coloração ferruginosa muito escura, de 
0,5 a 1 em de diâmetro, de cascalho constituído de fragmentos de 
feldspato, quartzo e pouca mica, bem como alguns seixos de quartzo 
Na base do horizonte ocorrem pontuações brancas resultantes de mi
nerais primários em decomposição; transição plana e gradual 

IIC 60-62 em; camada de aproximadamente 2 em constituída de leito de 
cascalho e seixos de fragmentos de quartzo 

IIIC1 62-90 em; cinzento muito escuro 12,5Y 3/1), mosqueado comum, mé
dio e difuso, cinzento muito escuro I2,SY 311) e bruno-oliváceo I2,5Y 
413); argila com cascalho; forte muito pequena a pequena subangular; 
extremamente duro; firme, muito plástico e muito pegajoso; ocorrên
cia de concreções de coloração ferruginosa (acre ou preto-violáceo 
muito escuro) de 0,5 a 1 em de diâmetro; transição plana e gradual 

IIIC2 

IIIC3 

90-180 em; cinzento muito escuro 12,5Y3/1). mosqueado muito grande 
e difuso, bruno-acinzentado muito escuro I2,5Y 3/2); argila; forte mui
to pequena a pequena angular; extremamente duro, friável, muito 
plástico a muito pegajoso Presença de superfícies polidas (slickensi
des) bastante nítidas; transição gradual 

180-230 em; preto I2.5Y 2/1); argila; plástico e muito pegajoso 

Obs: trincheira de 160 em de profundidade A partir desta profundidade o solo foi 
examinado com trado; 
poucas raízes fasciculares distribuídas pelo A1 e muito poucas em A2 e 82t, dai 
em diante ausentes; 
para fins analíticos a cOleta de amostras foi feita em conjunto com o material do 
horizonte anterior 



Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (30.8631868) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia 
Areia 

Silte 
Pro f Calhau lho fina grossa fina 

0,05-
Argila 

Símb >20 0,20- <0,002 
em mm 

20-2 <2 2-0,20 
0,05 0,002 

mm mm mm mm 
mm 

mm 

A1 0-18 o 1 25 20 29 26 
A2 -30 o 2 40 20 24 16 
B2t e IIC -62 1 14 37 13 14 36 
IIIC1 -90 o 7 25 9 17 49 
IIIC2 -180 o 1 17 7 19 57 
IIIC3 -230 o o 18 8 23 51 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mEI100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I ~ Na+ 
em I ação %Argila água K+ 
% 

% 

8 69 1,11 5,5 4,8 3,55 3,38 0,51 0,06 
8 50 1,50 5,5 4,6 1,34 1,93 0,22 0,10 

22 39 0,39 5,7 4,3 0,70 5,62 0,15 1,02 
46 6 0,35 7,4 6,2 1,09 6,68 0,32 2,63 
52 9 0,33 7,9 6,7 1,13 8,73 O,Q3 3,49 
46 10 0,40 7,7 6,5 2,79 14,54 0,50 5,33 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- ~ N 

ValorS I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

7,50 4,10 11,60 65 1,78 
3,59 1,82 5,41 66 0,66 
7,49 1,45 8,94 84 0,28 

10,90 10,90 100 0,17 
13,65 13,65 100 0,16 
23,16 23,16 100 0,31 

Sat 
Ataque por H2S04(d ~ 1,47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- caco, Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na' iT 

11,67 8,04 2,86 0,39 0,06 2,47 2,01 4.4l 0,52 
7,72 5,78 1,72 0,29 0,03 2,27 1,91 5,27 1,85 

17,29 12,27 3,60 0,47 0,02 2,40 2,02 5,35 11,41 
23,94 16,72 4,69 0,52 0,01 2,43 2,07 5,60 24,13 
27,07 18,64 5,11 0,61 0,01 2,47 2,10 5,72 25,57 
27,25 17,36 9,75 0,72 0,01 2,67 1,97 5,79 23,01 

Densidade Sais solúveis (extrato 1:5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++~ K+~Na+ sidade 
% HC03-

Apa-
Real 

(vo-
rente lume) CO," 

-mEI100g-

100.AI+++ 
p 

S04" assim i-
S+ AI+++ lável 

ppm 

Equiv 
de 

umid 
% 

22 
14 
17 
24 
31 
37 

Análise mineralógica: 

A1 

A2 

B2t e li C 

Cascalho- Quartzo em maior percentagem com inclusão de turmali
na, substância argilosa e mica; microclina; concreções ferruginosas e 
argilosas; calcedõnia; talco 
Areia grossa- 90% de quartzo hialino (uns rolados); 10% de detritos 
vegetais, microclina, ortoclásio, concreções ferruginosas, concreções 
argilosas, muscovita e biotita, fragmentos de quartzo com feldspato; 
traços de turmalina 

Cascalho- Quartzo (uns rolados) em maior percentagem com incrus
tações de biotita e substância argilosa; fragmentos de quartzo com mi
croc\ina; concreções ferruginosas e manganosas ~algumas concre
ções ferruginosas apresentam inclusão de quartzo); concreções ar
gilosas leitosas; fragmentos de talco 
Areia grossa -95% de quartzo hialino (uns rolados, outros com inclu
sões de biotita); 5% de ortoclásio, microclina, detritos vegetais, con
creções argilosas e ferruginosas; traços de turmalina e fibrolita 

Calhaus- Quartzo e fragmentos de quartzo com microclina 
Cascalho- Quartzo em maior percentagem (alguns com incrustações 
de biotita); fragmentos de quartzo com feldspato; quartzo com inclu-

são de turmalina; fragmentos de talco; muscovita não intemperizada· 
concreções ferruginosas com inclusão de quartzo. ' 
A!eia grossa- 94% de quartzo hialino (uns rolados); 3% de concre
çoes hematíticas, concreções ferruginosas escuras e concreções ar
gila-leitosas; 2% de ortoclásio e microclina; 1% de muscovita e biotiia· 
traços de fibrolita, turmalina e detritos vegetais. ' 

IIIC1 Cascalho- Quartzo em maior percentagem (alguns com incrustações 
de biotita); fragmentos de quartzo com feldspato; quartzo com inclu
são de turmalina; fragmentos de talco; muscovita não intemperizada; 
concreções ferruginosas com inclusão de quartzo 
Areia grossa- 95% de quartzo hialino (uns rolados); 3% de concre
ções argilosas brancas e creme, concreções hematíticas e concreções 
ferromanganosas; 1% de feldspato (microclina e ortoclásio pouco in
temperizados); 1% de biotita e muscovita; pouco intemperizadas; tra
ços de turmalina e biotita intemperizadas 

IIIC2 Cascalho- Quartzo em maior percentagem com incrustações de bio
tita; microclina não intemperizada; fragmentos de quartzo com talco 
intemperizado; fragmentos de quartzo com microclina, concreções 
ferruginosas, manganosas e argilosas creme 

IIIC3 

Areia grossa- 94% de quartzo hialino (uns rolados); 4% de concre
ções ferruginosas escuras, concreções argilosas brancas e creme e 
concreções ferromanganosas; 2% de feldspato; traços de mica e silli
manita 

Areia groSsa- 80% de concreções ferromanganosas, concreções fer
roargilosas (algumas com inclusão de quartzo); 20% de quartzo h ia li
no e leitoso (os grãos menores são rolados e os maiores angulosos); 
traços de sillimanita, microclina, ortoclásio e cianita 

3.4.3.14- Cambissolo 

São solos minerais, não hidromórficos, seqüência de horizontes 
A, (B) e C, cuja característica principal é a presença do horizonte 
B incipiente o qual é similar ao horizonte cambie da Classificação 
Americana "Soil Taxonomy" de 1975. 

É um tipo de horizon'te que mostra evidências de desenvolvi
mento incipiente, porém o suficiente para o desenvolvimento de 
cor ou de estrutura. 

A textura do horizonte B incipiente é franco-arenosa ou mais 
fina, sendo a percentagem de argila menor, igual ou pouco 
maior que a do horizonte A, desde que não satisfaça aos requisi
tos de um horizonte B textura I. 

O horizonte B incipiente pode apresentar características mor
fológicas semelhantes a um horizonte B latossólico diferindo 
deste por apresentar um ou mais dos seguintes requisitos: 
-capacidade de troca de cátions, após correção para carbono, 
maior que 13 mE/1 00 g de argila; 
- 4% ou mais de minerais primários menos resistentes ao in
temperismo ou 6% ou mais de muscovita; 
-relação molecular Si02/AI20 3 (Ki) maior que 2,2; e 
-relação silte/argila igual ou maior que 0,7 quando a textura for 
média, sendo igual ou maior que 0,6 quando for argilosa. 

Estes solos são mal a acentuadamente drenados, quanto à 
espessura, variando de rasos a muito profundos, apresentando 
em alguns casos fase cascalhenta ou pedregosa. 

Os Cambissolos eutróficos (Est. 3.111 A e 3.111 B) das unidades 
de mapeamento Ce1, Ce2 e Ce6, caracterizados pelos perfis 65, 
66, 67, 68 e amostra extra n.o 39, são desenvolvidos a partir de 
sedimentos aluvionares, ocupando 0,73% da área total (873 
km 2

), distribuídos às margens do rio Doce. Estes ocorrem em re
levo plano e suave ondulado, possuem alta fertilidade natural, 
com predominância das classes texturais argilosa e muito ar
gilosa, são utilizados principalmente com culturas de cacau e 
pastagens. A drenagem constitui a principal limitação ao uso 
desses solos. 

Os demais Cambissolos (Est. 3.V A) apresentam limitações 
variáveis, dependendo de suas características como profundi
dade, fase cascalhenta ou pedregosa, baixa fertilidade natural e 
tipo de relevo. 

AMOSTRA EXTRA N ° 37 

Data- 01108181 

Classificação- Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa relevo forte on
dulado 

Unidade de mapeamento- PVad1 

Localização- Estrada Pasmadinho-Fior de Minas (via Córrego Novo), a 15,9 km de 
Pasmadinho Município de ltinga-MG Lat 16°42'S e long 41°36'WGr Folha SE 24-V-A 

PEDOLOGIA/301 



Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço médio de en
costa com cerca de 40% de declive 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granítica "Suíte" Granitói
de Medina Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir de rochas de composição granítica 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estaciona/ Decidual 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 0-40 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido), bruno
acinzentado (10YR 5/2, seco); argila; fraca pequena granular; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso 

(B2) 60-80 em+; bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, úmido), bruno muito 
claro-acinzentado (1 OYR 7/3, seco); argila; moderada média a pequena 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A1 e poucas no (B2) 

Análises físicas e químicas 

Frações da 
Horizonte amostra total % 

Simb 

A1 
(B2) 

Pro f 
em 

0-40 
60-8o+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

31 
26 

Lab : SNLCS (81 1456/1457) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

10 
10 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

11 
11 

Argila 
<0,002 

mm 

48 
53 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa fio cu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I I 
em 

!ação %Argila água K+ Na+ 
% 

% 

32 
47 

33 
11 

0,23 
0,21 

4,5 
4,7 

Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

0,4 
0,5 

2,1 
1,6 

H+ I 
3,7 
1,1 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

Si02 AI,03 

22,6 17,6 
25,4 20,3 

Fe203 

1,6 
1,9 

TiO, 

0,18 
0,18 

ValorT 
(soma) 

6,2 
3,2 

P,Os 

3,7 
3,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

SiOz 

Alz03 
(Ki) 

2,18 
2,13 

% 

6 
16 

s;o, 

Rz03 
(Kr) 

2,06 
2,01 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

CEdo ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

-mE/100g-
a 25°C 

PERFIL No 61 

Data- 30/12/69 

HC03-
so.~ 

co3~ 

0,2 
0,4 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,99 
0,33 

AI203 

Fez03 

17,25 
16,72 

0,19 
0,10 

N 
% 

0,09 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,02 
0,02 

~ 
N 

11 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
va/orT) 

100 Na+!T 

<1 
1 

Equiv tOO.AI+++ assim i-
de 

S 1 AI+++ 

84 
76 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

16,2 
17,0 

•Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n o 56-ES) p 342-5 

302/PEDOLOGIA 

Classificação- Cambisso/o á li co Tb A moderado textura argilosa fase floresta pere
nifólia relevo montanhoso e forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVa20 

Localização- Município de Santa Teresa, a 12,5 km de Santa Teresa na estrada para 
/tara na, lado esquerdo 

Situação e declividade- Trincheira no topo médio de uma elevação com 62% de de
clive 

Altitude - 800 m 

Litologia e formação geológica- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse Pré
Cambriano Indiviso 

Material originário- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Montanhoso, com elevação de topos angulosos, vertentes planas 
de centenas de metros, vales em "V'' 

Erosão- Laminar ligeira e em sulcos superficiais repetidos ocasionalmente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação local- Samambaia 

Vegetação regional- Floresta perenifólia com as seguintes espécies: canela, cru
bixá, barabeba, imbaúba, jacarandá etc 

Uso atual- Culturas de café, milho e mandioca 

A1 

(B1) 

(B2) 

0-1 O em; bru no-acinzentado-escuro ( 1 OYR 4/2, úmido); argila arenosa; 
fraca média granular; poros comuns pequenos; friável, plástico e pe
gajoso; transição plana e gradual 

10-24 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, umido); argila; fraca 
grande granular; poros comuns pequenos; friável, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

24-80 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila arenosa; fraca peque
na e média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos; 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

(83) 80-114 em; vermelho (3,5YR, um ido); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena blocos subangulares; poros comuns muito pequenos; friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

c 114-162 em+; vermelho-acinzentado (10YR 4/3, um ido); fraca maciça; 
poros comuns muito pequenos; friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso 

Raizes: A1, comuns fasciculares com diâmetro de 2 mm; (B1). poucas fasciculares 
com diâmetro em torno de 2 mm e poucas secundárias com diâmetros em 
torno de 15 mm; (82), raras fasciculares com diâmetro em torno de 2 mm e 
poucas secundárias com diâmetro em torno de 15 mm; (B3), raras com diâ
metro de 2 mm 

Obs : no horizonte (82), observa-se tendência à formação de estrutura prismática; 
perfil descrito em dia chuvoso, após período prolongado de chuva 

Análises físicas e qufmicas 

Frações da 
Horizonte amostra total % 

Símb 

A1 
(B1) 
(B2) 
(B3) 
c 

Argila 

Prol 
em 

0-10 
-24 
-80 
-114 
-162+ 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
1 
o 

Grau de 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
1 
1 
3 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
99 
96 
98 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

33 
28 
33 
30 
33 

Lab : SNLCS (5623/5627) 

Comp granulométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

13 
12 
13 
16 
18 

Si/te 
0,05-
0,002 
mm 

16 
15 
13 
21 
31 

Argila 
<0,002 

mm 

38 
45 
41 
33 
18 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa flocu- %Si/te 

Água I KC/1N ca++ l Mg++ I I 
em 

I ação 
---

água %Argila K+ Na+ 
% % 

24 37 0,42 5,2 4,0 2,7 2,7 0,24 0,12 
24 47 0,33 4,6 3,8 0,5 0,11 0,07 
26 37 0,32 4,5 3,8 0,4 0,08 0,07 
o 100 0,64 4,7 3,9 0,4 0,03 0,03 
o 100 1,72 4,8 3,9 0.4 0,03 0,04 



Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N ~ 

Valor S I AI+++ I wl ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

5,8 0,5 10,7 17,0 34 3,73 0,27 14 
0,7 1,1 6,6 8.4 8 1,62 0,13 12 
0,6 0,7 4,0 5,3 11 0,93 0,08 12 
0,5 0.4 2.4 3,3 15 0,39 O,Q4 10 
0,5 0,6 1,6 2,7 19 0,23 0,02 12 

Sat. 
Ataque por H2S04(d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+IT 

18,6 15.4 7,8 0,87 0,13 2,05 1,55 3,10 
22,3 18,5 8,6 1,15 0,11 2,05 1,58 3,37 
22,9 18,2 7,6 1,21 0,09 2,14 1,69 3,61 
25,3 18,5 7,7 1,11 0,09 2,32 1,84 3,77 
27,4 17.4 8,2 0,82 0,09 2,68 2,06 3,33 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ !Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- S04" assim i- de 

Apa- (vo- S+ AI+++ lável umid 

rente 
Real 

lume) C03" ppm % 
-mE/100g-

1,00 2.40 58 8 3 35 
0,88 2.41 63 61 1 33 
1.42 2,60 45 54 1 30 
1,52 2,65 43 44 1 28 
1,04 2,68 61 55 1 26 

Análise mineralógica: 

A1 

(81) 

(82) 

Areias- 94% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados; 4% de detri
tos; fragmentos de ráiz e carvão; 1% de granada intemperizada ou 
não; 1% de concreções argilosas e concreções ferruginosas, traços de: 
concreções argilo-humosas, mica (muscovita ou sericita), sillimanita e 
ilmenita 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem), vítreo incolor, grãos aresta
dos em geral; concreções ferruginosas; granada intemperizada e 
apresentando inclusões argilosas; concreções argi\o-humosas; detri
tos: fragmentos de raiz e carvão 

Areias- 93% de quartzo vítreo incolor, grãos arestados; 3% de detri
tos: fragmentos de raiz e carvão; 2% de granada intemperizada ou 
não; 2% de concreções argilosas e ferruginosas; traços de: mica, ilme
nita. 
Cascalho -Idem ao cascalho da amostra anterior, ocorrendo também 
agregados de quartzo e muscovita ou sericita e não se observando 
concreções argilo~humosas 

Areias- 96% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados em geral; 2% 
de granada intemperizada ou não; 2% de concreções argilosas e ferru~ 
ginosas; traços de: ilmenita, mica sillimanita e detritos: fragmentos 
de raiz e carvão. 
Cascalho- Idem ao cascalho da amostra anterior 

(83) Areias- 96% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados; 1% de gra
nada intemperizada; 2% de concreções argilosas e ferruginosas; 1% 
de mica (muscovita ou sericita); traços de: ilmenita e sillimanita 
Cascalho- Quartzo (em maior percentagem) vítreo incolor. grãos 
arestados; agregados argilosos com quartzo, mica, óxido de ferro e 
manganês; granada intemperizada com núcleo intemperizado e com 
inclusões de quartzo; concreções argilosas; concreções ferruginosas; 
detritos: fragmentos de raiz e carvão 
Calhaus- Fragmentos de material argiloso contendo quartzo, mica e 
óxido de ferro e manganês. 

C Areias- 94% de quartzo vítreo incolor, grãos a restados em geral; 4% 
de mica (muscovita); 2%de granada intemperizada; traços de: concre
ções argilosas, concreções ferruginosas, ilmenita e sillimanita 
Cascalho- Idem ao cascalho da amostra anterior, notando-se tam
bém a ocorrência de muscovita em pacotes e fragmentos de material 
semelhante a amianto 

PERFIL N ° 62 

Data - 15/08/69. 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 86-ESJ p. 366-9 

Classificação- Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase floresta sub
perenifólia relevo montanhoso 

Unidade de mapeamento- LVa22 

Localização- Município de Santa Teresa, a 3 km de Santa Teresa indo para Lom
bardia 

Situação e declividade- Corte de estrada no terço superior de uma elevação com 
60% de declive 

Altitude- 800 m 

Litologia e formação geológica- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse Pré
Cambriano Indiviso 

Material originário- Cordierita-sillimanita-granada gnaisse 

Relevo - Montanhoso 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação- Floresta subperenifólia 

Uso atual- Pastagem de capim-gordura, infestada de samambaia-de-porco 

AI 0-20 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); franco-argila-arenoso; mo
derada pequena e média granular; poros comuns pequenos; solto, 
muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
clara 

A3 20-35 em; bruno (7,5YR 5/5, úmido); franco-arenoso; fraca média gra
nular e muito pequena blocos subangularescom aspecto maciço poro
so pouco coesa in situ; poros comuns pequenos; muito friável, plás
tico e pegajoso; transição plana e gradual 

(81) 35-70 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, umido); franco-argila
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto maciço muito 
poroso pouco coeso in situ; muitos poros muito pequenos; muito friá~ 
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

(82) 70-125 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); franco-argila
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto maciço muito 
poroso pouco coeso in situ; muitos poros muito pequenos; muito friá~ 
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

(83) 

c 

125-170 em; vermelho (2,5YR 5/7, umido); franco-argila-arenoso; fra
ca muito pequena granular com aspecto maciço muito poroso pouco 
coeso in situ; muitos poros muito pequenos; muito friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual. 

170-210 em+; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmido); franco
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto maciço poroso 
pouco coeso in situ; muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: A 1, abundantes; A3, muitas; 181) e 182), poucas; 183), raras Apresentam rai
zes fasciculares e secundárias As fasciculares têm diâmetro menor que 20 
mm e as secundárias de 5 a 20 mm 

Obs : observam-se no topo horizontal A 1 remanescentes de queimada (carvão). Co
mum a presença de carvão nos horizontes A 1 e A3, sendo raro no horizonte 
(81 ), decrescendo com a prOfundidade 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (5224/5229) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia 
Areia Silte 

Calhau fina Argila 
Símb Prol >20 lho fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 

em 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm mm mm mm mm mm mm 

A1 -20 o X 100 47 14 16 23 
A3 -35 o 1 99 52 11 14 23 
(81) -70 o 2 98 49 12 26 26 
(82) -125 o 5 95 40 12 16 32 
(83) -170 o 5 95 40 12 17 31 
c 210+ o 10 90 45 13 22 20 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

dispersa flocu- ~ 
Água I KCI1N I Mg++ I I Na+ 

em 
água I ação %Argila ca++ K+ 

% % 

14 39 0,70 4,9 4,3 0,6 0,08 0,06 
19 17 0,61 4,9 4.4 0.4 0,05 0,05 
10 62 0.46 4,8 4,5 0,3 0,03 0,04 
o 100 0,50 4,7 4,6 0,3 0,03 O,Q4 
2 94 0,55 4,9 5,1 0,2 O,Q2 O,Q4 
1 95 1,10 5,0 4,9 0,2 0,03 0,03 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % -w N 
(soma) (soma) % % 

0,7 1,5 7,7 9,9 7 2,32 0,19 12 
0,5 1,3 6,2 8,0 6 2,04 0,18 11 
0,4 0,6 3,4 4.4 9 1,00 0,08 12 
0,4 0,5 2,2 3,1 13 0,69 0,06 11 
0,3 OA 1,3 2,0 15 0,37 0,04 9 
0,3 0,2 0,3 0,8 37 0,20 0,02 10 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.471 % Si O, SiO, e/sódio 

-- -- AI,03 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Nat tro-

Fe,03 % cáve! no 
Si O, AI203 Fe,03 TiO, P,Os (Kil (Krl valorT) 

100Na' IT 

6,4 14,7 7,1 0,99 0,06 0,74 0,57 3,25 1 
7,3 17,3 8,2 1,22 0,06 0,72 0,55 3,31 1 
6,6 17,6 8,1 1,27 0,05 0,64 0.49 3,41 1 
8,3 21,3 10,3 1,62 0,06 0,66 0,51 3,24 1 
8,6 22,3 11,2 1,50 0,06 0,66 0,50 3,12 2 
8,8 20,4 8,9 1,17 0,05 0,73 0,57 3,60 4 

Densidade Sais soluveis (extrato 1:51 
glcm3 Poro-

ca++ I Mg" I K' I Na' 
sidade 100.AI 4 >+ 

p Equiv 
% HC03- so." assim i- de 

Apa- (vo- S-t Ali-H lável umid 
rente 

Real 
lume) CO," ppm % 

--mEI100g---

68 <1 20 
72 <1 18 
60 <1 17 
55 <1 19 
57 <1 20 

Análise mineralógica: 40 <1 20 

A1 

A3 

(81) 

Areias - 96% de quartzo; 3% de concreçóes ferruginosas; 1% de 
concreções argilosas; traços de: ilmenita, granada, siJiimanita, felds
pato e detritos; fragmentos de carvão, sementes e raizes 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, grãos variando de 
a restados a desarestados, com aderência argilosa esparsa; concre
ções ferruginosas e argila-ferruginosas com inclusões de mica intem
perizada e quartzo "rolado"; concreções argilosas com inclusões de 
quartzo; concreções argilo-humosas; granada; feldspato caulinizado 

Areias - 93% de quartzo; 4% de concreções ferruginosas; 2% de 
concreções argilosas; 1% de detritos; fragmentos de raiz e carvão; 
traços de: granada, sillimanita, ilmenita e feldspato 
Cascalho- predomínio de quartzo vítreo incolor, grãos semidesares
tados e arestados em geral, com inclusões de biotita e aderência 
argilosa esparsa; concreçóes ferruginosas e argila-ferruginosas com 
inclusões de quartzo e biotita intemperizada; concreções argilosas 
com inclusões de quartzo; conc,eções manganosas; feldspato caulini
zado; granada; detritos; fragmentos de c .. arvão e raízes 

Areias - 95% de quartzo; 3% de concreções ferruginosas; 2% de 
concreções argilosas; traços de: sillimanita, fesldspato, ilmenita, gra
nada e detritos; fragmentos de raiz e carvão 
Cascalho- Predomínio de quartzo e concreções em proporções mais 
ou menos iguais; quartzo vítreo incolor, grãos em geral arestados, 
alguns desarestados com aderêncía argilosa esparsa; concreções fer
ruginosas e argila-ferruginosas com inclusões de quartzo e mica in
temperizada; concreções argilosas com inclusões de quartzo; concre
ções manganosas; feldspato caulinizado; granada e sillimanita 

(82) Areias- Idem à tração areia da amostra anterior 
Cascalho - Idem à fração cascalho da amostra anterior 

(B3) 

c 

PERFIL N ° 63 

Areias- Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Concreções ferruginosas, argilosas, argila-ferruginosas 
em maior proporção, com inclusões de quartzo e mie~ intemperizada; 
quartzo vítreo incolor, grãos arestados e semidesarestados; feldspato 
caulinizado; concreções manganosas; granada 

Areias - Idem à fração areia da amostra anterior 
Cascalho- Maior proporção de agregados ferruginosos com quartzo, 
feldspato caulínizado ou não e mica intemperizada; granada; quartzo 
vítreo incolor, grãos arestados em geral; feldspato potássico não in
temperizado, em parte corroído 

Data- 29109/81 

Classificação- Cambissolo distrófico Tb A moderado textura argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - PEe39 

Localização- Estrada Franciscópolis-Norete, a 7,5 km de Franciscópolis Município 
de Malacacheta-MG Lat 17 °57'S e long 41 OS7'WGr Folha SE 24-V-C 

304/PEDOLOGIA 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, de topografia plana com cerca 
de 1% de declive 

Litologia e formação geológica - Biotita-quartzo xisto Grupo Macaubas Pré
Cambriano Superior 

Material originário- Desenvolvido a partir de biotita-quartzo xisto 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Ondulado e plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

A1 0-12 em; bruno (10YR 5/3, um ido), cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, 
seco); argila; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

(811 12-25 em; bruno-amarelado (10YR 5/4); argila; moderada pequena a 
média blocos subangulares; duro, firme, muito plástico e muito pega
joso; transição plana e gradual 

(B2) 25-50 em+; bruno-amarelado (10YR 516); argila; moderada média blo
cos subangulares; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns no A1 e (81) e poucas no (82) 

Análises tísicas e químicas 

Horizonte 

Simb 

A1 
(B1) 
(82) 

Prol 
em 

0-12 
-25 
-50 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

tr 
tr 
tr 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

14 
14 
17 

Lab: SNLCS (82 0091100931 

Comp granu!ométrica 
(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

15 
13 
18 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

25 
23 
21 

Argila 
<0,002 

mm 

46 
50 
44 

Argila Grau de (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/100 g 
dispersa flocu- 0/o Si\te 

Água I KC11N 

em lação %Argila água Ca~ I 

% 
% 

36 
41 
15 

22 
18 
66 

0,54 
0,46 
0,48 

5,3 
5,7 
5,9 

Complexo sortivo mE/1 00 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

4,2 
3,6 
1.4 

0,4 
0,2 
0,6 

H+ 

5,8 
3,5 
1,9 

I 

Ataque por H2S04 (1: 1) 
e NaOH (0,8%) % 

SiO, AI,O, 

22.4 18,2 
24,7 20,3 
22,2 19,2 

Fe20 3 

4,0 
4,9 
4,9 

TiO, 

0,76 
0,86 
0,80 

ValorT 
(soma) 

10,4 
7,3 
3,9 

P,Os 

4,2 
4,4 
4,1 

3,3 
2,5 
1,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

SiO, 

AI,O, 
(Ki) 

2,09 
2,07 
1,97 

% 

40 
49 
36 

s;o, 

R2o 3 
(Krl 

1,84 
1,79 
1,69 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ I Mg++ I K' I Na' CEdo 
extrato Água HC03-

mmhosl % co," so." 
em -mEI100g--

a 25°C 

I Mg" I 

c 

0,8 
0,8 
0,2 

(orgâ-
nico) 

% 

2,01 
1,06 
0,42 

K' 

0,06 
0,23 
0,11 

N 
% 

0,20 
0,13 
0,07 

I 

AI203 Equiv de 

Fez03 

7,14 
6,50 
6,15 

100.AI''" 
s I AI~~ I 

9 
5 

30 

CaC03 
% 

p 
assim i 

lável 
ppm 

<1 
<1 

Na' 

0,06 
0,06 
0,07 

-º. 
N 

10 
8 
6 

Sat 
e/sódio 
(%de 
Na~ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na 'IT 

Equiv 
de 

umid 
% 

36,2 
33,6 
30.4 



PERFIL N ° 64 

Data - 14/03/79 

Fonte- Perfil contido no Levantamento Integrado de Recursos Naturais do Vale do 
Jequitinhonha da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais em 1980 (Perfil n ° 
23) 

Classificação- Carnbissolo distrófico Tb A moderado textura argilosa com cascalho 
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento - PVde1 O 

Localização- Corte da estrada que liga a BR-116 a Tu parecê, a 9 km da BR-116 

Situação e declividade- Terço inferior de urna elevação com 20% de declive 

Altitude - 690 m 

Lítologia e formação geológica- Complexo granito-gnáissico Proterozóico lnferior
Arqueano 

Material originário- Decomposição de rochas graníticas. 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado 

Erosão - Não evidente 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação local - Caatinga secundária 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual - Vegetação natural 

A 0-20 em; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); argila com cascalho; fraca 
pequena e média blocos subangulares; poroso; ligeiramente duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e clara 

(B) 

c 

20-50 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); argila com cas
calho; fraca pequena e média blocos subangulares; poroso; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

50-100 em'; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); camada constituída de 
rocha intemperizada 

Raízes: abundantes no A e (B) 

Obs.: horizonte C não coletado. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (118501/118502) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

Sirnb 

A 
(B) 

Prol. 
em 

0-20 
-50 

amostra total % 

Calhau 
>20 
rnm 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

8 
8 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
92 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mrn 

18 
12 

(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
rnm 

23 
21 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

7 
5 

Argila 
<0,002 

mrn 

52 
62 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa 
fio cu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ J Mg++ I em 
I ação %Argila água K+ 

% % 

30,0 
37,0 

41 
40 

0,13 
0,08 

5.4 
5,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

3,6 
1,7 

0.4 
1.4 

H+ 

5,3 
5,6 

I ValorT 
(soma) 

8,9 
7,3 

Ataque por H2S04 (d = 1,47)% 

SiO, 

22,0 
27,8 

AI203 

19,7 
24,9 

Fe,03 

4,2 
5,0 

TiO, P205 

0,38 0,11 
0,45 0,12 

4.4 
4,1 

Valor V 
(sal de 
bases) 

% 

40 
23 

2,0 
0,8 

Si O, Si O, 

c 

1,2 
0,6 

(orgã-
nico) 

% 

0,76 
0,97 

N 
% 

0,36 
0,25 

-- -- AI,03 Equiv de 
AI203 R,o3 -- CaC03 

Fe2o 3 % 
(Ki) (Kr) 

1,90 1,67 7,36 
1,90 1,68 7,82 

I Na+ 

0,04 
0,04 

c -
N 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na' IT 

0,4 
0,5 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% Hco3- so.= assim i- de 

Apa-
Real (vo- S+ AI+++ lável umid 

rente lume) co3= % pprn 
-mE/100g--

1,22 2.43 
1,27 2,94 

49,79 
56,80 

10 
45 

Análise mineralógica: 

A 

(B) 

Areia fina- Quartzo 86-80%; feldspato e argila 4-6%; ilrnenita e cau
lim 1-2%; magnetita e hematita 1%; muscovita e biotita 1% 
Areia grossa- quartzo 93-91%; argila 4-5%; hematita 2-3%; musco
vita, feldspato e biotita traços 

Areia fina- Quartzo 78-73%; argila 12-14%; feldspato 4-5%; hematita 
e caulirn 1-2%; magnetita e ilmenita 1%; muscovita e biotita 1%; rutilo 
traços 
Areia grossa- Quàrtzo 84-80%; argila 10-12%; feldspato 2-3%; hema
tita 1-2%; muscoVita, magnetita e·turmalina 1% 

PERFIL N ° 65 

Data - 21109/65 

Fonte- Brasil MA-Divisão de Pesquisa Pedológica, 1970a (Perfil n ° 19) p 125-7 

Classificação- Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura muito argilosa relevo 
plano 

Unidade de mapeamento- Ce1 

Localização- 20 km de Unhares, indo para Povoação Município de Línhares no Es
tado do Espírito Santo 

Situação e declividade- Trincheira aberta em roça de cacau 

Drenagem- Mal drenado 

Lítologia e formação geológica- Sedimentos aluviais argila-arenosos Quaternário 

Material originário- Depósitos argila-arenosos 

Uso agrícola- Cacau de aspecto vegetativo regular 

Relevo- Plano 

Vegetação- Floresta perenifólia de várzea 

A1 

(B1) 

(B2) 

lllg 

IVg 

0-12 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); argila pesada; moderada 
pequena a média granular; poucos poros; firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

12-30 em; bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, úmido), mosqueado co
mum pequeno e proeminente, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, 
úmido); argila pesada; moderada pequena a média blocos subangula
res; firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

30-60 em; bruno-pálido (10YR 6/3, úmido), mosqueado comum peque
no e proeminente bruno; argila pesada; blocos subangulares; firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e abrupta 

60-90 em; cinza (10YR 5/6, úmido); argila pesada; fraca blocos suban
gulares com aspecto de maciça coerente in situ; firme, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

90-115 em; coloração variegada composta de: cinza (10YR 6/1, úmido) 
e bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); argila pesada; fraca blocos su
bangulares com aspecto de maciça coerente in situ; firme plástico e 
pegajoso; transição ondulada e clara 

115-140 em+; cinza-claro (N 7/, úmido). mosqueado comum pequeno 
e proeminente, bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); argila siltosa; estru
tura com aspecto de maciça coesa in situ; firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A1; poucas no (B1) e (B2); raras no 11, lllg e IVg. 

Obs : presença do lençol freático a 1,40 m da superfície 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1399/1404) 

Horizonte Frações da Comp granulornétrica 
amostra total % (tfsa %) -

Casca- Terra Areia 
Areia Sílte 

Calhau fina ArgHa 
Simb Pro f 

>20 
lho fina grossa 0,20- 0,05-

<0,002 
em 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 

rnrn rnm mm mm mm mrn rnm 

A1 0-12 o o 100 o X 29 71 
(B1) -30 o o 100 X 1 36 63 
(82) -60 o o 100 o X 35 65 
11 -90 o o 100 o o 34 66 
lllg -115 o o 100 X o 32 68 
IVg -140+ o o 100 X o 41 59 

PEDOLOGIA/305 



Argila Grau de {pH 1:2,5) Complexo sortivo mE1100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KC/1N ca++ I Mg++ I I Na+ 
em !ação %Argila água K+ 
% % 

37 48 0.41 4,4 4,0 1,7 2,6 0,31 1,47 
X 100 0,57 4,8 4,3 0,7 1,9 0,08 0,40 
o 100 0,54 4,7 4,6 0,5 3,7 0,09 1,30 
o 100 0,51 5,0 4,6 0,9 3,7 0,09 0,50 
o 100 0,47 4,8 4,8 0,9 3,6 0,11 0,35 
38 35 0,69 4,9 4,3 1,1 3,9 0,11 0,30 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

wl 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

6,1 1,2 9,6 16,9 36 3,32 0,44 7 
3,1 0,7 3,4 7,2 43 0,54 0,08 7 
5,6 0,2 2,8 8,6 65 0,34 0,06 6 
5,2 O,Z 2,6 8,0 65 0,30 0,04 7 
5,0 o 1,4 6,4 78 0,36 0,04 9 
5,4 0,3 1,3 7,0 77 0,39 0,05 8 

Sat 
Ataque por H2S04(d ~ 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fez03 % cável no 
Si02 Alz03 Fez03 TiOz P205 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+/T 

28,3 24,8 7,1 0,70 0,18 1,94 1,64 5,52 
33,8 28,9 10,3 0,83 0,14 1,99 1,62 4.42 
33,3 30,1 9,7 0,88 0,15 1,88 1,56 4,84 
34,2 31,0 7,3 0,88 0,13 1.88 1,63 6,61 
33,0 1,32 0,21 
30,7 30,2 5,0 1,36 0,10 1,73 1,57 9,55 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
glcm3 Poro-

sidade 100.AI+++ 
p Equiv 

ca++ I Mg++l K+ I Na+ % HC03- so4= assimi- de 
S+ AI+++ lável umid Apa- (vo-

rente 
Real 

lume) 

PERFIL N ° 66 

Data - 11109164 

co3= 
--mE1100g-

16 
18 
3 
4 
o 
5 

ppm 

2,2 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
2,8 

% 

58 
49 
51 
51 
52 
46 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) {Perfil n ° 32-ES) p 423-6 

Classificação- Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura muito argilosa fase flo
resta penifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce1 

Localização- Municfpio de Linhares {8R-5), a 4,5 km de Linhares em direção a Vi
tória, lado esquerdo, afastado 350 m 

Situação e declividade- Trincheira em relevo plano 

Altitude- 20 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos aluviais argilo-sillosos 

Relevo regional- Plano, apresentando pequenas ondulações {microrrelevo) 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação atual- Mata cabrocada 

Vegetação regional- Floresta perenifólia de várzea 

Uso atual- Cultura de cacau 

306/PEDOLOGIA 

A11 0-2 em; bruno-escuro {10YR 313, úmido); argila fraca pequena e média 
granular; poros comuns pequenos e poucos poros médios; friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada e abrupta 

A 12 2-13 em; bruno-acinzentado {10YR 5,513, úmido); muito argilosa; fraca 
pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos e poucos 
poros médios; firme; muito plástico e muito pegajoso; transição on
dulada e clara 

A3 13-24 em; bruno-amarelado (10YR 5,514, umidol; muito argilosa; fraca 
pequena e média blocos subangulares; poros comuns pequenos e 
poucos poros médios; firme, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e clara 

{81) 24-38 em; bruno-amarelado {10YR 5,515, um ido). mosqueado comum 
pequeno e médio e difuso, bruno-amarelado {10YR 5,514, úmido); mui
to argilosa; fraca pequena blocos subangulares; poros comuns mé
dios; cerosidade pouca e fraca; firme, muito plástico e muito pega
joso; transição ondulada e clara 

{82) 38-75 em; amarelo-brunado {9YR 616, úmido), mosqueado pouco pe
queno e difuso, bruno forte {7,5YR 516, úmido); muito argilosa; mo
derada pequena e média blocos subangulares; poros comuns médios; 
cerosidade pouca e fraca; friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 

C1 75-105 em; bruno-amarelado-claro {10YR 614, úmido), mosqueado co
mum médio e grande e distinto, amare/o-brunado {9YR 616, um ido) e 
comum pequeno e médio e distinto, bruno forte {7,5YR 516, úmido); ar
gila siltosa; fraca pequena e média blocos subangulares, poros co
muns; cerosidade comum e fraca; friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

C2g 105-140 em; cinzento-brunado-claro {2,5YR 612, úmido), mosqueado 
comum pequeno, grande e proeminente, bruno forte (7 ,5YR 5/6, 
úmido); franco-argilo-siltoso; fraca pequena e média blocos suban
gulares; poros comuns pequenos; friável, plástico e pegajoso; transi-

C3g 

C4g 

C5g 

C6g 

C7 

ção plana e clara 

140-160 em; coloração variegada composta de cinzento-brunado
claro {2,5YR 6/2, úmido), bruno forte {7,5YR 5/6, úmido), bruno
amarelado-claro {10YR 6/4, úmido) e cinzento {10YR 614, úmido) e cin
zento {10YR 611, úmido); franco-argilo-siltoso; fraca pequena e média 
blocos subangulares; poucos poros muito pequenos; friável, ligeira-
mente plástico e pegajoso; transição plana e clara 

160-185 em; coloração variegada constituída de bruno-forte {7,5YR 51 
6, úmido). cinzento {10YR 611, um ido) e cinzento-brunado-claro {2,5YR 
612, úmido); muito argilosa; maciça; poucos poros muito pequenos; 
firme; plástico e pegajoso; transição plana e clara 

185-205 em; coloração variegada constituida de cinzento-brunado
claro {2,5YR 612, úmido), bruno-amarelado {10YR 516, úmido) e abun
dantes pontuações esbranquiçadas provenientes de fragmentos de 
mica; franco; maciça; poucos poros muito pequenos; muito friável, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e 
clara 

205-250 em; cinzento {N/6, úmido), mosqueado abundante pequeno e 
grande e proeminente bruno-amarelado {10YR 516, um ido) e pouco pe
queno e proeminente bruno-forte {7 ,5YR 516, úmido), com presença de 
pontuações esbranquiçadas provenientes de fragmentos de mica; ar
gila siltosa; maciça; poucos poros muito pequenos; muito firme; plás
tico e pegajosà 

250-290 em+; argila siltosa; ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Raízes: as raízes atingem até 3m de profundidade; muitas na parte superficial, mé
dias, finas e algumas grossas e vão diminuindo proporcionalmente com a 
profundidade 

O os :o horizonte C7 foi coletado com trado; 
na transição do horizonte C4g para C5g aparece um leito de areia descontínua 
que varia de poucos milímetros até o máximo de 5 em 

Análises ffsicas e químicas Lab : SNLCS (6341645) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia Si/te 
Calhau fina Argila 

Sfmb 
Pro f >20 

lho fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
em 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 mm mm mm mm mm mm mm 

A11 0-2 o o 100 4 8 38 50 
A12 -13 o o 100 1 4 29 66 
A3 -24 o o 100 o 2 24 74 
{81) -38 o o 100 o o 25 75 
(B2) -75 o o 100 o 2 33 65 
C1 -105 o o 100 1 3 49 47 
C2g -140 o o 100 2 9 50 39 
C3g -160 o o 100 3 10 47 40 
C4g -185 o o 100 2 2 34 62 
C5g -205 o o 100 2 38 36 54 
CBg -250 o o 100 o 5 42 24 
C7 -290+ o o 100 1 7 42 50 



Argila Grau de 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em lação %Argila 

água 
% 

% 

29 42 0,76 5,4 4,8 10,4 12,5 0,40 0,31 
41 38 0,44 5,1 4,2 2,2 5,1 0,64 0,18 
50 32 0,32 5,2 4,0 0,9 4,6 0,41 0,12 
53 29 0,33 5,3 4,1 0,4 4,4 0,21 0,13 
o 100 0,51 5,8 5,2 0,3 4,4 0,05 0,27 
o 100 1.D4 6,1 5,5 0,2 4,9 0,04 0,79 
o 100 1,28 6,0 5,3 0,3 4,4 0,04 0,74 
o 100 1,18 5,8 5,3 0,3 3,5 0,04 0,66 
o 100 0,50 5,6 4,8 0,3 4,0 O,Q4 0,70 
2 96 0,75 5,4 4,8 0,4 2,4 0,04 0,42 
o 100 1,50 5,3 4,5 0.4 3,2 0,04 0,40 
o 100 0,84 5,7 5,3 0,6 2,1 0,05 0,24 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

23,6 0,0 8,2 31,8 74 5,10 0,53 10 
8,1 0,3 4,6 13,0 62 1,59 0,20 8 
6,0 0.4 2,8 9,2 65 0,83 0,11 8 
5,1 0,4 2.4 7,9 65 0,61 0,07 9 
5,0 o 1,5 6,5 77 0,33 0,04 8 
5,9 o 1,2 7,1 83 0,31 0,03 10 
5,5 o 1,3 6,8 81 0,24 0,03 8 
4,5 o 1,6 6,1 74 0,31 O,Q3 10 
5,0 o 2,1 7,1 70 0,40 O,Q4 10 
3,3 o 1,6 4,9 67 0,39 O,Q3 13 
3,9 o 2.4 6,3 62 0,46 O,Q3 15 
3,0 o 1,6 4,6 65 0,30 O,Q2 15 

Sat 
Ataque por H2S04(d ~ 1 ,47)% SiOz SiOz e/sódio 

-- -- AI zOa Equiv. de (%de 
AI zOa R zOa -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI zOa Fe20 3 Ti02 PzOs (Ki) (Kr) valorT) 

100Na+IT 

30,7 25,8 6,0 1,18 0,13 2,02 1,76 6,74 1 
32,2 30,5 6,6 1,35 0,12 1,80 1,57 7,25 1 
33,0 32,9 6,6 1,36 0,08 1,68 1,51 7,83 1 
33,2 33,8 7,1 1,30 0,06 1,67 1.47 7,47 2 
31,5 31,1 12,3 1,35 0,09 1,72 1,37 3,97 4 
31,7 29,6 11,6 1,29 0,10 1,82 1.45 4,00 11 
31,9 28,9 10,6 1,29 0,11 1,88 1,52 4,29 11 
30,0 27,3 13,0 1,38 0,13 1,87 1,43 3,31 11 
35,1 32,7 9,8 1,24 0,12 1,82 1,53 5,23 10 
23,7 25,8 9,7 1,07 0,09 1,56 1,26 4,17 9 
33,8 30,5 8,9 1,23 0,14 1,88 1,59 5,38 6 
30,7 28,5 13,7 1,12 0,13 1,84 1,40 3,24 5 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
glcm3 Poro-

sidade 100.AI+++ 
p Equiv 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ % HCoa- so.= assim i- de 
Apa- S+ AI+++ lável umid 

Real 
(vo-

rente lume) 

PERFIL N ° 67 

Data-23111181 

-mEI100g-
COa" 

o 
4 
6 
7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

3,1 
1,1 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0.4 
0.4 

% 

63 
49 
48 
49 
52 
48 
47 
51 
52 
39 
50 
51 

Classificação- Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce6 

Localização- Estrada Baixo Guandu-Mascarenhas, a 1,5 km de Baixo Guandu (pró
ximo à ferrovia) Municipio de Baixo Guandu-ES Lat 19°31'S e long 40°59'WGr. Fo
lha SE 24-Y-C. 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situada em terço superior de 
encosta com 2% de declive 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Holoceno Aluvionar. 

Material originário- Sedimentos argilo-siltosos 

Pedregosidade elou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional- Plano 

Erosão- N'ula 

Drenagem- Moderado a imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem 

A1 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 314); franco-argilo-siltoso; 
fraca a moderada pequena granular; macio, friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

(B1) 20-25 em; vermelho-amarelado (5YR 416); argila siltosa; fraca a mo
derada pequena blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

(821) 25-50 em; vermelho-amarelado (5YR 516); argila siltosa; moderada pe
quena blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

(822) 50-72 em; vermelho-amarelado (5YR 416); argila siltosa; moderada pe
quena blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

(B23) 72-110 em+; bruno-avermelhado (5YR 414); argila siltosa; moderada 
pequena blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro friável 
muito plástico e muito pegajoso; transição ptana e clara ' .' 

Raizes abundantes, finas e médias noA1; grossas e médias no (B1 ); raras, finas e mé
dias no (B21) 

Obs : presença de micas nos horizontes B 

AnáliSes fisicas e qufmicas Lab: SUDESUL (10 517110.521) 

Horizonte Granulometria % 

Casca- Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Calhau lho muito média 
Simb 

em. >20 20-2 grossa 
1-0.5 I 2-0.2 

0,5- 0.25-l 0.2- I 0.2-
mm mm 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 
A1 0-20 o o 0,8 0,6 3,6 1,3 6,5 28,5 13,8 
(81) -25 o o o 0,1 0,5 0,2 1,8 30,2 7,8 
(B21) -50 o o o 0,2 1,2 0,8 2.4 43,0 8,7 
(B22) -72 o o o 0,1 0,3 0,1 0.4 51,7 1,9 
(B23) -110+ o o o 0,1 0,3 0,1 1,0 48,1 4.4 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Argila Grau Silte 
Areia Silte deflo- (0,05-
muito Argila nat 

culação 0,002) 
fina <0,002 % SiOz Al20 3 FezOa 

0,05-., 0,02- % Argila 0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

8,2 52,6 37,9 30,0 16,5 45,0 1,75 26,25 19,90 8,59 
6,2 46,5 24,1 45,2 22,9 49,3 1,03 26,26 23,17 12,02 
6,5 43,3 9,0 46,8 21,3 54.4 0,92 25,10 23,37 12,00 
1,6 53,2 3.4 44,6 19,2 56,9 1,19 32,29 25,67 12,10 
3,6 47,8 4,1 47,5 23,9 49,6 1,01 28,88 24,73 12,12 

Ki CIN 

2,24 1,76 3,64 o 6,9 5,9 3,3 0,18 5,68 18 
1,93 1.45 3,03 o 7,2 6,0 1,3 0,10 2,24 13 
1,83 1,38 3,06 o 7,5 6,0 0,7 0,08 1,20 9 
2.14 1,64 3,33 o 7,2 6,1 0,5 0,05 0,86 10 
1,99 1,51 3,20 o 6,8 5,7 0,5 0,05 0,86 10 

Complexo sortivo mEI100g 

ca+ 2 Mg+z K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH. I KCI NH. I HCI NH. I HCI NH4 KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

17,60 10,58 2.45 2,40 0,35 0,20 0,12 0,10 20,52 13,28 
10,54 8,32 2,68 2.41 0,18 0,08 0,09 0,07 13,49 10,88 
8,82 6,06 3.42 2,43 0,09 O,Q4 0,02 0,03 12,35 8,56 
6,80 5,16 4,10 3,36 O,Q7 O,Q3 0,06 0,03 11,03 8,58 
6,23 4,53 4,68 3,62 0,08 O,Q3 0,07 0,03 11,06 8,21 

PEDOLOGIA/307 



Complexo sortivo mE/100g 

Al+3 

KCI 

o 
o 
o 
o 
o 

Acidez 
trocável 

pHB I pH7 

4,66 0,08 
3,00 o 
2,51 o 
3,00 o 
3,80 0,94 

T 

pHB I pH7 

25,18 20,60 
16,49 13,49 
14,86 12,35 
14,03 11,03 
14,86 12,00 

AMOSTRA EXTRA N ° 39 

Data -17/11/81 

v 
% 

pHB I pH7 

81 100 
82 100 
83 100 
79 100 
74 92 

100.AI+3 

AI+3+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

100.AI+3 

AI+ 3+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

100.Na+ 

T 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Classificação- Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce2 

Localização- Estrada São Vitor-Governador Valadares (BR-381). a 18,1 km de Go
vernador Valadares Município de Governador Valadares-MG Lat 18°53'5 e long 
41°48'WGr. Folha SE 24-Y-A 

Situação e declividade- Trincheira na parte plana, com 2% de declive 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Holoceno Aluvionar Quater
nário. 

Material originário- Sedimentos argila-arenosos e siltosos 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Cultivo de milho 

(B2) 80-100 em+; amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-argiloso; fraca 
pequena blocos subangulares; macio, muito friável; ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (10 531) 

Horizonte Granulometria % 

Casca-
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Calhau muito média 
Símb Pro f >20 

lho 
0,5- 0,25-1 0,2-1 0,2-em 2D-2 

grossa 
1-0.5 I 2-0.2 mm mm 

2-1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

(B2) 60-100 o o 0,6 1,2 5,1 1,6 21,7 41,0 31,2 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte Argila Grau Silte 
deflo- (0,05-

muito Argila nat 
culação ~ fina 

0,05-1 0,02-
<0,002 % 

% Si02 AI203 Fe203 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

11,2 30,8 21 ,O 32,9 2,8 91,4 0,94 29,15 16,27 6,73 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH. I KCI NH4 I KCI NH. I HCI NH. I HCI NH4 KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

3,87 2,61 1,02 1,00 0,32 0,22 0,06 0,07 5,27 3,9 

Complexo sortivo mE/100g 
v 100.A1+3 100.AI+3 100.Na+ 

Al+3 Acidez T % 
trocável AI+3+S1 AI+3+S2 T 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

o 2,51 o 7,78 5,27 68 100 o o 

308/PEDOLOGIA 

PERFIL !'J 0 68 

Data - 25102170 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil Extra n ° 20-ES) p 433-5 

Classificação - Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura média fase floresta 
subcaducifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce6 

Localização- Município de Aimorés, a 3 km de Baixo Guandu na estrada para Barra 
do Mutum, lado esquerdo 

Situação e declividade- Corte de estrada 

Altitude- 30 m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos aluviais argilo-arenos<;>s 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação local- Capim-colonião 

Vegetação regional- Floresta subcaducifólia 

Uso atual- Cultura de milho e pastagem de capim-colonião 

Ap 0-10cm; bruno (10YR 5/3, úmido); franco-argiloso; moderada, peque
na granular; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara 

(B) 

c 

10-45 em; bruno-avermelhado (5YR 5/4, úmido); franco-argiloso; es
trutura com aspecto de maciço poroso in situ que se desfaz em blocos 
subangulares, pequenos e fracos; duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

45-110 em+; vermelho-amarelado (5\'R 5/6, úmido); franco-argiloso; 
estrutura maciça porosa in situe fraca pequena blocos subangulares; 
ligeiramente plástico e leiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (611416116) 

Horizonte 

Simb 

Ap 
(B) 
c 

Prof 
em 

0-10 
-45 
-110+ 

Frações da 
amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

2 
6 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
94 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

10 
13 
4 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

24 
28 
34 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

38 
28 
33 

Argila 
<0,002 

mm 

28 
31 
29 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa fio cu- ~ 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I em 
água 

lação %Argila K+ 
% % 

23 
25 
22 

18 
19 
24 

1,36 
0,90 
1,14 

7,0 
7,0 
7,4 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI++, I 
(soma) 

10,8 
5,6 
6,4 

o 
o 
o 

H+ 

1,4 
1,1 
0,5 

I ValorT 
(soma) 

12,2 
6,7 
6,9 

Ataque por H2S04 (d ~ 1,47)% 

Si02 

20,7 
19,6 
22,2 

AI203 

17,1 
17,5 
19,2 

Fe20 3 

7,1 
7,5 
8,4 

Ti02 P205 

0,97 0,17 
0,94 0,10 
1,11 0,10 

6,1 
5,9 
6,4 

7,4 
3,6 
3,7 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si O, 

% 

89 
84 
93 

--
AI203 

(Ki) 

Si02 --
R203 

(Kr) 

3,2 
1,8 
2,6 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2,76 
0,53 
0,38 

AI203 
--
Fe203 

2,06 1,63 3,78 
1,90 1,50 2,66 
1,97 1,54 3,58 

0,09 
0,12 
0,09 

N 
% 

0,28 
0,06 
0,04 

Equiv de 
CaC03 

% 

l Na+ 

0,07 
0,06 
0,04 

c 
N 

10 
9 

10 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 



Densidade Sais soluveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HCOg-
Apa- (vo-
rente 

Real 
lume) co3= 

-mE/100g-

so.= 
100.AI+++ 

5+ AI+++ 

o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

32 
3 
8 

Equiv 
de 

umid 
% 

32 
26 
27 

Análise mineralógica: 

Ap 

(B) 

c 

Areias- 96% de quartzo hialino e vítreo incolor, alguns grãos amare
lados ou ferruginosos, desarestados em geral; 3% de micas em parte 
intemperizadas;. 1% de feldspatos alcalinos intemperizados; traços 
de: sillimanita, cianita, magnetita, ilmenita, hornblenda, concreções 
ferruginosas, concreções argilo-humosas, titanita, concreções argilo
sas e detritos: fragmentos de raiz e carvão 
Cascalho- Quartzo (maior percentagem) vitreo incolor, hialino, 
amarelado, alguns grãos ferruginosos, em geral desarestados e bem 
rolados, concreções argilo-humosas; muscovita; concreções ferrugi
nosas goethiticas; concreções argilosas, feldspatos alcalinos intem
perizados; granada intemperizada com núcleo de cor rosa, não altera
do; detritos: sementes. 

Areias-88% de quartzo hialino, vítreo incolor, alguns grãos amarela
dos ou ferruginosos, desarestados em geral; 8% de micas em parte in
temperizadas; 3% de hornblenda; traços de: cianita, granada; turmali
na, siUimanita, ilmenita e concreções argilosas. 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, amarelado, hialino, 
alguns grãos ferruginosos, em geral desarestados e bem rolados; con
creções argilo-humosas; muscovita; concreções argilosas; agrega
dos de mica intemperizada; turmalina; concreções ferruginosas goe
thiticas; granada cor-de-rosa; feldspatos alcalinos intemperizados e 
semi-intemper.izados; agregados de quartzo e anfibólio intemperi
zado; estaurolita; detritos: fragmentos de raiz 

Areias- 74% de quartzo hialino e vítreo incolor, grãos desarestados 
em geral; 20% de micas em parte intemperizadas; 3% de feldspatos al
calinos intemperizados; 2% de hornblenda; 1% de concreções argilo
sas; traços de: especularita (?),turmalina e sillimanita 
Cascalho- Predomínio de quartzo vítreo incolor, hialino, alguns 
grãos amarelados ou ferruginosos, desarestados e bem rolados; con
creções argilo-humosas; cianita; muscovita; fragmentos de material 
de aspecto asbestiforme; concreções argilosas; feldspatos alcalinos 
intemperizados a semi-intemperizados; estaurolita; detritos: frag
mentos de raiz 

AMOSTRA EXTRA N ° 40 

Oata- 24/07/81 

Classificação- Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura média com cascalho 
relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVe9 (variação da classe) 

Localização- EstradaS Cruz de Salinas-André Fernandes (via Fazenda Marcela), a 
15,7 km de André Fernandes Municipio de André Fernandes-MG Lat 16°03'S e long 
41°36'WGr Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 10% de declive 

Litologia e formação geológica- Biotita granito "Suíte" Granitóide Medina Pré
Cambriano Superior 

Material originário- Produto da decomposição de biotita granito 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa. 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagens 

A1 

(B2) 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-amarelado-claro 
(10YR 6/4, seco); franco-argilo-arenoso; fraca pequena a média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, lriável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso 

30-50 em+; bruno-amarelado (5YR 4/4, úmido). bruno-amarelado
claro (10YR 6/4, seco); franco-argilo-arenoso com cascalho; moderada 
média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: comuns no A1 e poucas no (62) 

Obs : presença de linha de pedras entre os horizontes A 1 e (62) 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

A1 
(B2) 

Prol 
em 

0-20 
30-50 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

4 
9 

Terra 
fina 
<2 

mm 

96 
91 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

47 
43 

Lab.: SNLCS (81144211443) 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

14 
13 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

17 
20 

Argila 
<0,002 

mm 

22 
24 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I em I ação %Argila água K+ 
% 

% 

14 
19 

36 
21 

0,77 
0,83 

6,1 
5,7 

Complexo sortivo mE/100 g 

I ValorS I AI+++ I H+ ValorT 
(soma) (soma) 

4,8 
2,9 

Si02 

12,6 
16,8 

o 
0,2 

1,6 
1,6 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

AI203 Fe203 

8,6 2,7 
11,6 3,2 

Ti02 

0,28 
0,26 

6,4 
4,7 

P20s 

5,0 
4,3 

3,5 
2,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

~ 
AI203 
(Ki) 

2.49 
2,46 

% 

75 
62 

Si02 

R203 
(Kr) 

2,08 
2,09 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

c 

0,7 
0,4 

(orgã-
nico) 

% 

1,20 
0,49 

AI203 

Fe203 

4,99 
5,69 

0,53 
0,46 

N 
% 

0,10 
0,09 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

I Na+ 

O,Q4 
0,02 

i. 
N 

12 
5 

Sat 
e/sódio 
('/~de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100 Na+rr 

<1 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
Equiv CEdo 100.AI+++ assim i-

de extrato 
Água mmhos/ 

% 
em -mE/100g-

a 25°C 

AMOSTRA EXTRA N ° 44 

Data- 01/08/81 

HCOg-
co3= so.= S +AI+++ 

o 
6 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid 
% 

16.4 
15,7 

Classificação- Cambissolo eutrófico latossólico A moderado textura média relevo 
suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVe3 

Localização- Estrada ltaobim-ltinga (via BR-367). a 6,8 km de ltaobim Municipio 
de ltaobim-MG Lat 16°35'S e long. 41°33'WGr. Folha SE 24-V-A 

Situação e declividade- Coleta em corte de estrada, situado em terço inferior de en
costa com cerca de 5% de declive. 

Litologia e formação geológica- Rochas de composição granltica "Suíte" Granitói
de Medina Pré-Cambriano Superior. 

Material originário- Sedimentos influenciados por rochas de composição granitica 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

A1 0-30 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), bruno (10VR 5/3, seco); fran
co-argilo-arenoso com cascalho; moderada média a pequena gra
nular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso.-
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(82) 80-100 em+; amarelo-brunado (10YR 6/6); franco-argiloso; forte pe
quena granular com aspecto maciço; macio, friável, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso 

Obs : muitos poros pequenos ao longo de todo o perfil. 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (81 145411455) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
(82) 

Prol 
em 

0-30 
80-100 

amostra total % 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 

Casca-
lho 

20-2 
mm 

8 
7 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
93 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

31 
25 

(tfsa %) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

18 
16 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

21 
26 

Argila 
<0,002 

mm 

30 
33 

Argila Grau de 
(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100 g 

dispersa fio cu- %Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I em fação %Argila água 
% % 

24 
1 

13 
97 

0,70 
0,79 

6,1 
6,2 

Complexo sortivo mE/100 g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

3,2 
2,1 

o 
o 

H+ 

1,7 
0,4 

I ValorT 
(soma) 

4,9 
2,5 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
e NaOH (0,8%) % 

SiOz Afz03 

14,3 10,9 
18,5 14,2 

Fez03 

1,7 
2,1 

TiOz 

0,26 
0,30 

PzOs 

4,9 
5,5 

2,5 
1,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

Afz03 
(Ki) 

% 

65 
84 

Si02 

Rz03 
(Kr) 

c 

0,1 
0,2 

(orgâ-
nico) 

% 

0,95 
0,16 

Afz03 
Fez03 

2,23 
2,21 

2,03 10,08 
2,02 10,63 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

0,58 
0,07 

N 
% 

0,09 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

0,02 
0,05 

c -
N 

11 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
2 

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
Equiv CE do 100.AI+++ assim i-

de extrato Água 
mmhos/ % 

em 
a 25°C 

HC03-

-mE/100g-
co3~ 

so." 
's +AI+++ 

o 
o 

3.4.3.15- Glei Húmico e Glei Pouco Húmico 

lável 
ppm 

<1 
<1 

umid. 
% 

13,0 
14,0 

São solos minerais, pouco evoluídos, hidromórficos, que apre
sentam horizonte glei, começando a uma profundidade máxima 
de 50 em a partir da superfície. 

A principal característica do horizonte glei é a forte gleização 
à qual está sujeito, resultante do regime de umidade redutor, de
vido a encharcamentos constantes ou periódicos. 

Estes solos podem apresentar horizonte C e/ou horizonte 8 
incipiente gleizados; portanto possuem seqüência de horizontes 
A, Cg ou A, (B)g e Cg. 

A textura é argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos 
angulares e subangulares, muito mal a mal drenados, álicos ou 
distróficos com argila de atividade alta ou baixa. 

A diferenciação entre o Glei Húmico e o Glei Pouco Húmico é 
feita através do horizonte A, que no primeiro apresenta cores 
mais escuras, maior espessura e maior teor de carbono quando 
comparado com o horizonte A do segundo. 

Ocorrem em relevo plano, associados, principalmente, a 
Cambissolos de origem aluvionar e a Solos Orgânicos (Fig. 3.2). 

São utilizados com pastagens, sendo sua principal limitação 
para uso agrícola a drenagem defiCiente. 

310/PEDOLOGIA 

PERFIL N ° 69 

Data- 16/02/71. 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM8RAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 87-ES) p 385-8 

Classificação- Glei Húmico distrófico tiomórfico em profundidade, textura argilosa 
fase campos de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- HGPad1 (variação da classe) 

Localização- Município de Unhares, a 56 km de Unhares, na estrada para a lagoa 
Suruaca, lado esquerdo, entrando-se 600 m na várzea 

Situação e declividade- Trincheira em várzea de relevo plano. 

Altitude- 1 O m 

Litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos aluviais argila-arenosos acrescidos de depósitos 
orgânicos 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Nula 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação local- Gramíneas e aguapé 

Vegetação regional- Campos de várzea com as seguintes espécies subaquáticas: 
aguapé, dormideiras, gramíneas e taboas 

Uso atual- Pastagem natural 

A1 0-17 em; preto (N2/, úmido); franco-argiloso; fraca pequena e média 
granular; poros comuns pequenos e muito pequenos; ligeiramente 
duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e 
abrupta (9-20 em) 

B21g 17-34 em; cinzento-claro (5Y 6/1, umido), mosqueado pouco médio e 
proeminente bruno-amarelado (10YR 5/6, umido); argila; moderada 
grande prismática que se desfaz em moderada grande blocos angula
res; poucos poros pequenos; duro, firme, muito plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e clara 

B22g 

B3g 

Cg 

34-56 em; cinzento (5Y 6/1, úmido), mosqueado abundante médio e 
grande e proeminente, bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); franco-ar
gilo-siltoso; poucos poros pequenos; firme, muito plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e clara 

56-76 em; cinzento-escuro IN4/, úmido), mosqueado comum médio e 
proeminente bruno-amarelado I10YR 5/6, úmido); franco-argila
arenoso; poucos poros pequenos; firme, muito plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta 

76-100 'em+; cinzento muito escuro (N 3,5/, umido); franco-arenoso; 
sem poros visíveis; friável, plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: A1, comuns lasciculares com diâmetros em torno de 1 mm; B21g, 822g e 
B3g, poucas com diâmetros em torno de 1 mm 

Obs: observaram-se muitas raizes mortas nos horizontes 821g e 822g, sendo em 
maior quantidade no horizonte B22g; 
os horizontes B21 g, B22g e B3g apresentam cores avermelhadas, provenientes 
das raízes mortas em decomposição; 
não foi descrita a estrutura dos horizontes 822g, B3g e Cg por se encontrarem 
encharcados 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (7002/06) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total 0/o (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Prol 

Calhau lho fina 
fina 

0,05-
Argila 

Simb >20 
grossa 0,20- <0,002 

em 20-2 <2 2-0,20 0,002 
mm 0,05 mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-17 o o 100 8 21 32 39 
82\g -34 o o 100 1 12 38 49 
822g -56 o o 100 1 18 42 39 
83g -76 o o 100 2 51 24 23 
Cg -100+ o o 100 o 32 13 13 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa fio cu- %Silte 

em fação %Argila água Água KCI 1N ca++ Na' 
% 

% 

18 54 0,82 5,0 4,1 10,0 4,2 0,07 0,61 
44 10 0,78 4,9 3,8 1,8 1,8 \),27 0,44 
25 36 1,08 4,7 3,8 1,1 1,1 0,09 0,35 

1 96 1,04 4,3 3,6 0,7 0,8 0,08 0,26 
o 100 2,46 2,6 2,3 0,6 0,11 0,19 



Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgâ- N f_ 

Valor S I AJ+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

14,9 1,5 33,2 49,6 30 13,85 0,98 14 
4,3 2.4 5,0 11,7 37 0,84 0,07 12 
2,6 2,0 4,3 8,9 29 0,68 0,05 14 
1,8 2,0 3,7 7,5 24 0,05 0,03 17 
0,9 3,1 5,5 9,5 9 1,96 0,04 49 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d = 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

--
AI203 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s (Ki) 

18,9 13,1 2,0 0,66 0,14 2.45 
30,0 25,8 2,7 1,31 0,04 1,98 
26,6 23,7 6,5 1,23 0,04 1,91 
16,3 13,3 2,7 0,77 0,02 2,08 
28,6 15,8 6,0 0,86 O.D3 2,00 

-- AI203 
R203 --
(Kr) 

Fe203 

2,24 10,27 
1,85 14,96 
1,62 5,72 
1,84 7,76 
1,57 3,62 

Equiv de 
CaC03 

% 

(%de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
4 
4 
3 
2 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++l K+ I Na+ 
sidade 100.AI+++ 

p Equiv 
% HC03- so.= assim i- de 

Apa- (vo- S+ AI+++ lável umid 
rente 

Real 
lume) co3= ppm % 

-mE/100g-

0,55 1,91 79 0,2 0,2 0,13 0,72 9 65 
1,12 2,51 55 36 <1 43 
0,99 2,73 64 43 <1 40 
1,07 2,58 59 53 <1 27 
0,89 2,67 67 78 3 

Análise mineralógica: 

A1 

B21g 

Areias- 50% de quartzo hialino, grãos corroídos; 39% de concreções 
argilo-humosas; 1% de concreções argila-ferruginosas; 10% de detri
tos; traços de: mica e carvão 

Areias-55% de quartzo hialino, grãos corroídos; 45%de mica musco
vita em maior percentagem e sericita; traços de: mica, biotita, concre
ções ferruginosas e ferroargilosas, hornblenda (1 grão), turmalina e 
detritos 

B22g Areias-44% de quartzo hialino, grãos corroídos; 55% de mica musco
vita em maior percentagem e mica sericita; 1°/o de agregados argila
ferruginosos com inclusões de mica muscovita; traços de: mica, bio
tita, hornblenda e feldspato. 

B3g 

Cg 

Areias- 55% de quartzo hialino, grãos corroídos; 45% de mica musco
vita em maior percentagem e mica sericita; traços de: feldspato, horn
blenda, mica biotita, turmalina, agregados argila-ferruginosos, ilme
nita e detritos 

Areias-39%dequartzo hialino, grãos corroídos; 60%de mica musco
vita em maior percentagem e poucas palhetas de biotita e sericita; 1% 
de carvão e detritos; traços de feldspato 

3.4.3.16- Solos Orgânicos 

São essencialmente orgânicos, pouco desenvolvidos, origina
dos de depósitos orgânicos e sedimentos fluviais, sob condições 
de permanente encharcamento. Basicamente, o perfil apresen
ta-se constituído por espessas camadas orgânicas, compostas 
por resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição, 
sobre camadas minerais gleizadas. 

Apresentam teores de carbono orgânico sempre elevados e 
materiais minerais finos e proporções variáveis. 

Ocorrem em relevo plano, ocupando as cotas mais baixas. 
São muito mal drenados e de permeabilidade lenta, às vezes 

impedida na parte inferior do perfil. 

As principais limitações ao uso agrícola são devidas à acidez 
elevada e encharcamento constante. 

PERFIL N ° 70 

Data -17/02/71 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e ·conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 89-ES) p 397-9 

Classificação- Solos Orgânicos distróficos textura orgânica fase campos de várzea 
relevo plano 

Unidade de mapeamento- HGPad3 

Localização- Municlpio de Unhares, estrada Unhares-Vitória, a 8 km da ponte so
bre o rio Doce, pega-se um entroncamento à esquerda, a 32 km desse entroncamento 
astá o perfil, na fazenda Julião Batista 

Situação e declividade- Trincheira em várzea de relevo plano. 

Altitude-20m. 

Utologia e formação geológica- O embasamento é constituldo de sedimentos ar
gilosos Quaternárjo. Holoceno 

Material originário- Depósito orgânicos assentes sobre sedimentos argilosos 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Nula 

Drenagem- Muito mal drenado. 

Vegetação local- Pastagem natural de capim-canavieira 

Vegetação regional- Campo de várzea hidrófilo com: aningas, taboas, imbaú
ba-do-brejo etc. 

Uso atual- Cultura de arroz e pastagem natural 

1.a camada 0-13 em; preto (10YR 2/1, úmido); textura orgânica; fraca pequena gra
nular; muitos poros médios; não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual. 

2.a cam.ada 13-56 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); textura orgânica; 
poucos poros pequenos; não plástico e não pegajoso; transição plana 
e abrupta, 

IJC 56-200 em+; oliva (5Y 5/3, úmido) e mosqueado comum pequeno e di
fuso, bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4); muito argilosa; duro; plástico e 
pegajoso 

Raízes: 1 a camada, abundantesfasciculares com diâmetro em torno de 1 mm; 2 a ca
mada, abundantes fasdculares com diâmetro de 1 a 2 mm 

Obs.: após 200 em de profundidade, usando o trado, apareceu uma camada de areia 
lavada grossa O perfil estava molhado Quando seco possivelmente a estru
tura será mais desenvolvida; 
a estrutura da 2 a camada conserva as formas do tecido vegetal A porosidade 
da 2 a camada é dada pelo arranjam enio do tecido vegetal; 
a estrutura do horizonte IIC não foi descrita porque o mesmo se encontrava en
charcado. 

Análises flsicas e qulmicas Lab.: SNLCS (7011/13) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Calhau fina Argila 
Símb. 

1.8 cam 
2 a cam 
li C 

Prol 
em 

0-13 
-56 
-2oo+ 

>20 
mm 

o 
o 
o 

lho 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

grossa 0,20- 0,05-
<0,002 2-0,20 0,05 0,002 

mm mm mm mm 

6 3 15 76 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa 
flocu- %Silte 

Água I KCJ 1N ca++ I Mg++ I em 
I ação %Argila água K+ 

% % 

48 37 0,20 

4,9 
4,8 
4,8 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

16.6 
16.0 

1,6 

2,5 
3,6 
2,5 

H+ 

62,9 
75,8 

6,7 

I ValorT 
(soma) 

82,0 
95.4 
10,8 

Ataque por H2S04(d = 1 .47)% 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P20s 

3,8 8,1 6,6 0,74 
3,6 7,7 6,0 0,83 
3,6 0.4 0,9 0,09 

Valor V c 
(sat. de (orgâ- N 
bases) nico) % 

% % 

20 37,88 3,01 
17 44,18 3,08 
15 1.49 0,12 

Si02 Si02 -- -- AI203 Equiv de 
AI203 R203 -- CaC03 

Fe203 % 
(Ki) (Kr) 

30,2 28,5 8,0 1,20 0,06 1,80 1,53 5,59 

I Na+ 

1,18 
1,50 
0,21 

c -
N 

13 
14 
12 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

2 
1 
2 
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Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K' I Na' 
sidade 

% HC03-

Apa- (vo-
rente 

Real lume) COa" 
-mE/100g-

Análise mineralógica: 

S04" 
100.AI+++ 

S+ AI''' 

20 
18 
61 

p 
assim i· 

lável 
ppm 

2 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 
% 

47 

li C Areias- 92% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer
ruginosa; 7% de detritos; 1% de concreções ferruginosas, ferroargilo
sas e ferromanganosas; traços de: feldspato, ilmenita, mica, musco
vita intemperizada e carvão 

3.4.3.17 -Areias Quartzosas Marinhas e Areias Ouartzosas 
Ma.rinhas Hidromórficas 

São solos constituídos de materiais arenosos (essencialmente 
quartzosos) de origem marinha, depositados na faixa litorânea 
pela ação dos ventos. Apresentam seqüência de horizontes A e 
C, tendo como elemento essencial para diferenciação entre eles 
a presença de matéria orgânica mais elevada no horizonte su
perficial, que decresce com o aumento da profundidade. 

São muito profundos, fortemente a extremamente ácidos, 
possuem baixa saturação de bases, muito baixos valores de 
soma de bases, principalmente no horizonte C, variam de mo
deradamente drenados- devido ao lençol freático se encontrar 
próximo à superfície, quando são classificados como Areias 
Ouartzosas Marinhas Hidromórficas- a excessivamente drena
dos, de permeabilidade rápida em todo o perfil. 

Considerando a granulometria, verifica-se predominância 
marcante da fração areia, composta essencialmente de quartzo 
hialino, sobre as frações silte e argila. 

Possuem horizonte A fraco e moderado e o horizonte C pode 
ser dividido em dois ou mais suborizontes. 

As principais limitações ao uso agrícola destes solos estão re
lacionadas com sua baixa fertilidade natural e baixa capacidade 
de retenção de água. 

São utilizados com culturas de coco-da-baía, dendê, etc. 

3.4.3.18- Solos Aluviais 

Compreendem solos minerais, pouco evoluídos, profundos, 
com seqüência de horizontes A, C ou horizonte A sobre camadas 
estratificadas sem relação pedogenética entre si. 

São desenvolvidos a partir de sedimentos aluviais argila
arenosos do Quaternário. Possuem características muito variá
veis, dependendo da natureza e forma de distribuição dos sedi
mentos originários. Na área mapeada há predominância de 
Solos Aluviais com textura arenosa, ricos em materiais pri
mários. 

Ocorrem em relevo plano, associados a Cambissolos de ori
gem aluvionar, distribuídos às margens do rio Doce. 

Ocorrem também às margens de outros rios Solos Aluviais 
eutróficos indiscriminados como primeiro componente de asso
ciação com Glei Pouco Húmico em relevo plano. 

São utilizados com pastagens, cacau e cultivos de subsis
tência. 

A principal limitação ao uso agrícola está relacionada às 
inundações periódicas. 

PERFIL N ° 72 

Data -19/12no 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 76-ES) p 420-2 

Classificação- Solos Aluviais distróficos A fraco textura arenosa fase floresta pere
nifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce1 

localização- Município de Unhares, a 16,6 km'de Bebedouro, na estrada para a fa
zenda Bananal, lado direito. 

Situação e declividade- Trincheira sob mata, em relevo plano com 2% de declive 
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Altitude- 80 m 

litologia e formação geológica- Sedimentos fluviais Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos aluviais arenosos 

Relevo regional- Plano com microrrelevo 

Erosão- Nula 

Drenagem- Excessivamente drenado 

Vegetação local- Mata natural com as espécies: paraju, bolera, "airi" (palmeira) 
etc 

Vegetação regional- Floresta perenifólia de várzea 

Uso atual- Pastagem de capim sempre-verde. 

A1 

C1 

C2 

C3 

C4 

0-25 em; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

25-49 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

49-96 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); areia franca; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e gra-
dual 

96-134 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, um ido); areia; grãos 
simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

134-188 em'; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); areia; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso. 

Raízes: A1, abundantes fasciculares e secundárias com diâmetros até 1 mm; C1, co
muns fasciculares e secundárias com diâmetros até 2 mm; C2 e C3, poucas 
secundárias com diâmetro de 2 a 10 mm; C4, raras com diâmetro em torno de 
2mm 

Obs : presença de material primário em todo o perfil, principalmente no horizonte 
C3 

Análises físicas e químicas lab: SNLCS (6188/92) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
C1 
C2 
C3 
C4 

amostra total % 

Calhau 
Prol >20 em mm 

0-25 o 
-49 o 
-96 o 
-134 o 
-188' o 

Casca-
lho 
20-2 
mm 

1 
1 
4 
X 
6 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
96 

100 
94 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

76 
77 
72 
57 
87 

(tfsa%) 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

17 
16 
16 
32 

7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

4 
3 
7 
7 
5 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
4 
5 
4 
1 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N I Mg++ I I Na
1 

em 
I ação %Argila água ca++ K' 

% % 

1 67 1,33 5,4 4,4 0,8 0,04 0,02 
2 50 0,75 4,3 4,3 0,4 0,03 0,03 
2 60 1,40 5,4 4,5 0,3 0,04 0,03 
3 25 1,75 5,1 4,3 0,2 0,04 0,03 
1 o 5,00 5,4 4,6 0,2 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

ValorS I AI''' I ValorT bases) nico) % -
H' N 

(soma) (soma) % % 

0,9 0,1 1,3 2,2 41 0,36 0,04 9 
0,5 0,3 1,7 2,5 20 0,34 0,04 9 
0,4 0,3 1,5 2,2 18 0,20 0,03 7 
0,3 1,0 1,0 2,3 13 0,11 0,03 4 
0,2 o 0,3 0,5 40 0,07 0,01 7 

Sat 
Ataque por H2S04(d ~ 1,47)% SiOz Si02 e/sódio 

-- -- AI zOa Equiv de (%de 
AI zOa R zOa -- CaC03 Na+ tro-

FezOa % cável no 
SiOz AI zOa Fez03 TiOz Pz05 (Kil (Kr) valorT) 

100Na'IT 

1,9 1,5 1,3 o.~ 0,02 2,15 1,39 1,81 1 
2,5 2,1 1,6 0,36 0,02 2,02 1,36 2,06 1 
3,5 2,9 1,8 0.33 0,03 2,05 1,47 2,53 2 
4,8 4,1 3,0 0,50 0,03 1,99 1,36 2,14 2 
0,9 0,8 1,4 0,14 0,02 1,91 0,90 0,90 4 



Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 

g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ 'Na+ 
sidade 

% HCo,-
Apa- Real 

(vo-
co,= lume) rente 

-mE/100g-

so.= 
100.AI+++ 

S+ AI+++ 

10 
38 
43 
77 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 
% 

3 
2 
4 
7 
1 

Análise mineralógica: 

A1 

C1 

C2 

C3 

C4 

PERFIL N ° 71 

Areias-98% de quartzo llialino, grãos com aderência ferruginosa; 1% 
de hornblenda; 1% de ilmenita; traços de: turmalina, mica muscovita, 
feldspato, concreções ferruginosas e detritos. 
Cascalho- Quartzo híalino, grãos com aderência ferruginosa em 
maior percentagem; feldspato; concreções argilo-humosas; turmali
na (1 grão) e dei~itos 

Areias- 98% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos com aderên
cia ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de mica muscovita e poucos frag
mentos de biotita; traços de: hornblenda, ilmenita, concreções ferru
ginosas e ferroargilosas, magnetita e detritos 
Cascalho- Quartzo hialino, com aderência ferruginosa em maior per
centagem; feldspato. 

Areias -97% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos com aderên
cia ferruginosa; 2% de feldspato; 1% de mica muscovita e um ou outro 
fragmento de biotita; traços de: ilmenita, hornblenda, estaurolita, 
concreções ferruginosas e argila-ferruginosas e detritos 
Cascalho- Quartzo hialino, com aderência ferruginosa em maior per
centagem. 

Areias- 94% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos com aderên
cia ferruginosa; 3% de mica muscovita; 3% de feldspato; traços de: 
hornblenda, ilmenita, concreções ferruginosas, carvão, magnetita e 
detritos 
Cascalho- Não tem cascalho 

Areias- 98% de quartzo hialino, alguns grãos corroíd9s com aderên-
cia ferruginosa; 2% de feldspato; traços de: ilmenita, hornblenda, es
taurolita, concreções ferruginosas e ferroargilosas, mica muscovita, 
magnetita e detritos. 
Cascalho- Quartzo hialino, com aderência ferruginosa em maior per
centagem; feldspato e detritos 

Data - 08/1 0/65 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 53-ES) p 414-9 

Classificação- Solos Aluviais distróficos A fraco textura arenosa fase floresta pere
nifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce1 

Localização- Municfpio de Unhares, a 8 km de Unhares, na estrada para Povoação, 
ramal à esquerda entrando 1,5 km, afastado 200m lado esquerdo sob mata 

Situação e declividade- Trincheira na parte plana (entre microrrelevo) com O a 3% 

Altitude- 20 m 

Utologia e formação geológica- Sedimentos fluviais. Quaternário Holoceno 

Material originário- Sedimentos aluviais arenosos. 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Nula 

Drenagem- Excessivamente drenado 

Vegetação local- Mata de segundo crescimento, sendo comuns os remanescentes 
da mata primitiva. 

Vegetação regional- Floresta perenifólia de várzea 

Uso atual- Mata (reserva para ampliação de pastagem) 

A11 0-13 em; bruno (7,5YR 4/3, úmido); areia; grãos simples; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 

A12 13-25 em; bruno (7,5YR 4,5/4, úmido); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e gradual. 

C1 25-55 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); areia; grãos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
gradual 

C2 55-110 em; vermelho-amarelado (5YR 5/7, úmido); areia franca; grãos 
simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada 
e gradual (40 a 70 em) 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

110-155 em; bruno forte (6,5YR 5/7, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 
(30-50 em) 

155-185 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 
(25-45 em) 

185-215 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 7/8, úmido); areia; grãos 
simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada 
e abrupta (30-35 em) 

145-245 em; coloração variegada composta de amarelo-brunado 
(10YR 6/6, úmido), amarelo-avermelhado (7,5YR 7/6, úmido) e amarelo 
(10YR 7/6, úmido); areia; grãos simples; solto, solto, não plástico e 
não pegajoso; transição ondulada e abrupta. 

245-275 em•; cinzento-claro (10YR 7/2, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso 

Raízes: A11 e A12, muitas com diâmetros variandd de 5 a 20 mm; C1, comuns, com 
diâmetros de 1 a 10 mm; C2, C3, C4, G,5, C6 e C7, poucas com diâmetros de 1 a 
5mm 

Obs : a partir de 275 em existência de lençol freático; 
presença de C2 com cerca de 2 em de espessura; 
são comuns ao longo do perfil grãos de quartzo a restados, desarestados e rola
dos de diâmetro até 1 em, havendo uma maior concentração no horizonte C2 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (1504/1513) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia Silte 
Calhau fina Argila 

Símb Pro f 
>20 

lho fina grossa 0,20- 0,05-
<0,002 

em 20-2 <2 2-0,20 0,05 0,002 
mm mm mm mm mm mm mm 

A11 0-13 o 2 98 89 1 7 3 
A12 -25 o 4 96 86 5 5 4 
C1 -55 o 7 93 87 3 5 5 
C2 -110 o 23 77 81 5 7 7 
C3 -155 o 13 87 90 3 4 3 
C4 -185 o 8 92 89 4 5 2 
C5 -215 o 9 91 89 5 4 2 
C6 -245 o 8 92 95 3 2 1 
C7 -275+ o 8 92 89 4 6 1 

Argila 
Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N I Mg+l I I em I ação 
---

água %Argila ca++ K' Na' 
% % 

2 33 2,33 3,7 4,5 0,9 0,08 0,11 
1 75 1,25 4,0 4,5 0,5 0,03 0,05 
2 60 1,00 4,6 4,4 0,5 0,04 0,07 
3 57 1,00 4,5 4,3 0,3 0,03 0,08 
1 67 1,33 4,8 4,7 0,3 0,02 0,05 
1 50 2,50 5,0 4,7 0,3 0,02 0,05 
X 100 2,00 4,9 4,7 0,2 0,02 0,04 
X 100 2,00 4,9 4,7 0,2 0,01 0,04 
X 100 6.00 6,2 5,5 0,2 0,04 0,10 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sal de (orgâ- N c 

ValorS \ AI' 111 H' \ ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

1,1 0,2 1,9 3,2 34 0,52 0,09 6 
0,6 0,2 1,4 2,2 27 0,35 0,02 18 
0,6 0,2 1,6 2,4 25 0,35 0,03 12 
0,4 0,2 1,2 1,8 22 0,26 0,02 13 
0,4 o 0,6 1,0 40 0,07 0,02 o 
0,4 o 0,7 1,0 40 0,03 0,02 o 
0,3 o 0,4 0,7 43 0,02 0,02 o 
0,3 o 0,2 0,5 60 0,05 0,01 o 
0,3 o 0,2 0,5 60 0,06 0,01 o 

Sat. 
Ataque por H2S04 (d = 1,47)% Si02 sio,· e/sódio 

-- -- Ai,Oj Equiv de (%de 
AI,O, R,o, -- caco, Na' tro-

Fe,o, % cável no 
SiO, AI203 Fe,o, TiO, P20s (Ki) (Kr) valorT) 

100Na 'IT 

1,4 2,4 0,9 0,23 0,01 0,80 4,18 0,7 3 
2,0 3,3 1,8 0,45 0,01 0,75 2,89 0,6 2 
2,6 3,6 1,8 0,38 0,01 0,93 3,14 0,5 3 
3,7 4;6 3,7 0,62 0,03 0,90 1,95 0,6 4 
1,2 2,7 1,4 0,12 0,01 0,57 3,02 0,6 5 
1,4 3,0 2,2 0,20 0,01 0,54 2,14 0,8 5 
1,1 2,1 1,0 0,13 0,01 0,68 3,30 1,0 6 
0,9 2,2 0,3 0,13 0,01 0,64 11,52 0,8 8 
1,0 2,0 0,5 0,13 b,01 0,73 6,23 1,1 20 
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Densidade Sais soluveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

CaH I Mg" I K' I Na+ 
sidade 

% HC03-
Apa- (vo-
rente 

Real lume) C03" 
-mE/100g-

so.~ 

J 

100.AI' '' ----
S+ AJ+++ 

15 
25 
25 
33 
o 
o 
o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
1,0 
0,8 
1,1 

Equiv 
de 

umid 
% 

3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Areias- 95% de quartzo hialino com aderência de óxido de ferro; 5% 
de feldspato; traços de turmalina e hornblenda 
Cascalho- 95% de quartzo, alguns grãos com faces bem desaresta
das com aderência de óxido de ferro; 5% de concreções ferruginosas; 
traços de: fragmentos de opala, carvão e feldspato. 

Areias-100%de quartzo hialinocom aderência de óxido de ferro; tra
ços de feldspato e hornblenda. 
Cascalho- 98% de quartzo, grãos com faces bem desarestadas e 
aderência de óxido de ferro; 2% de feldspato, alguns bem intemperiza
dos; traços de muscovita 

Areias-98%de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de óxido 
de ferro; 2% de feldspato; traços de: concreções ferruginosas, musco
vita e turmalina 
Cascalho- 98% de quartzo, grãos com as faces levemente desaresta
das com aderência de feldspato; 2% de feldspato; traços de detritos 

Areias- 98% de quartzo hialino com as faces levemente desarestadas 
com aderência de óxido de ferro; 2% de feldspato; traços de concre
ções ferruginosas 
Cascalho- 95% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas e 
com aderência de óxido de ferro; 5% de feldspato; traços de concre
ções ferruginosas 

Areias- 100% de quartzo hialino, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; traços de: magnetita, ilmenita, ffiuscovita, turmalina e 
concreções argilosas 
Cascalho- 97% de quartzo hialino, grãos com aderência de óxido de 
ferro e as faces mais ou menos desarestadas; 3% de feldspato; traços 
de: muscovita e concreções argilosas 

Areias- 100% de quartzo hialino com aderência de óxido de ferro, 
sendo os grãos levemente desarestados e lustrosos; traços de: mus· 
covita, concreções argilosas, ilmenita, concreções argila-ferruginosas 
e feldspato 
Cascalho- 98% de quartzo, grãos com aderência e inclusão de óxido 
de ferro; 2% de muscovita;traços de: feldspato intemperizado e frag
mentos de opala 

Areias- 100% de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de 
óxido de ferro e outros com inclusão de óxido de ferro; traços de: tur
malina e feldspato. 
Cascalho-95%de quartzo hialino, grãos com as faces bem desaresta
das; 5% de feldspato; traços de muscovita 

Areias- 100% de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de 
óxido de ferro; traços de: muscovita e feldspato 
Cascalho- 97% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
com as faces levemente desarestadas; 3% de feldspato 

Areias- 100% de quartzo hialino, alguns grãos com inclusões de 
óxido de ferro; traços de: feldspato e muscovita 
Cascalho- 100% de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de 
óxido de ferro, e as faces bem desarestadas; traços de: feldspato in
temperizado e mica 

3.4.3.19- Vertissolos 

São solos minerais, não hidromórficos, com seqüência de hori
zontes A, C, e com argila de atividade alta (Ta). 

São argilosos ou muito argilosos, podendo a textura do hori
zontes A ser mais grosseira. 

A fração coloidal inorgânica é constituída dominantemente 
por argilas expansíveis, que conferem ao solo pronunciadas mu
danças em volume de acordo com o teor de umidade, causando 
contração e fendilhamentos quando seco e expansão quando 
úmido. 

Apresentam evidências de movimentação da massa do solo 
(slickensides) e possuem estrutura prismática composta de blo
.«os ou estrutura em blocos angulares e subangulares. 
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São pouco profundos a profundos, moderadamente drena
dos a mal drenados, permeabilidade baixa a muito baixa. 

Desenvolvem-se, geralmente, em relevo pouco movimen
tado, e sob influência de drenagem restringida. 

São eutróficos com soma de bases trocáveis (S) alta e teores 
elevados de cálcio e magnésio. 

São utilizados principalmente com pastagens. 
As principais limitações ao uso agrícola estão relacionadas 

às suas características físicas. Apresentam um período muito 
curto favorável à mecanização, pois são muito duro a extrema
mente duro quando seco e muito plástico e muito pegajoso 
quando molhado. 

PERFIL N ° 73 

Data 25/06/67 

Fonte- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA- Serviço Nacio
nal de Levantamento e Conservação de Solos, 1978) (Perfil n ° 22-ES) p 438-42 

Classificação- Vertissolo A chernozêmico textura argilosa fase floresta caducifólia 
de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce6 

Localização- Município de Baixo Guandu, a 1 km da ponte sobre o rio Guandu, na 
estrada para ltaimbé, lado direito, afastado 20m da estrada 

Situação e declividade- Trincheira em relevo plano com 2% de declive 

Altitude- 95 m 

Litologia e formação geológica- Gnaisse de composição intermediária Pré
Cambriano Indiviso 

Material originário-Sedimentos argila-arenosos assentes sobre gnaisse de caráter 
intermediário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano circundado por um relevo ondulado 

Erosão- Nula 

Drenagem -Imperfeitamente drenado 

Vegetação local- Vegetação acaatingada. 

Vegetação regional- Floresta caducifólia 

Uso atual- Pastagem natural 

A11 0-3 em; preto (N/2, úmido); franco-argiloso-arenoso; fraca muito pe
quena e média granular; poros comuns muito pequenos; macio, mui· 
to friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta 

A12 3-8 em; preto (N/2, úmido), mosqueado comum e pequeno e proemi
nente, bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); franco-argilo-arenoso; fraca 
pequena e média blocos subangulares; poros comuns muito peque
nos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

A13 8-14 em; coloração variegada composta de bruno-acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2, úmido) e bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); franco
argiloso-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; pou
cos poros pequenos; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

A14 14-22 em; coloração variegada composta de bruno-amarelado-escuro 
(10YR 4/4, um ido) e cinza-escuro (10YR 4/1, úmido); franco-argilo
arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; poucos poros 
pequenos; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e muito pe
gajoso; transição ondulada e gradual (7-11 em) 

IIAC1 22-40 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido). mos
queado comum pequeno e proeminente, vermelho (2,5YR 4/6, úmido); 
argila; moderada média e grande prismática; poucos poros peque
nos; superfícies foscas comuns; extremamente duro, muito firme, 
muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada e gradual (15-20 
em) 

IIAC2 40-72 em; coloração variegada composta de cinzento muito escuro 
(10YR 3/1, úmido) e bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); muito argilosa; 
moderada média e grande prismática; superfícies de fricção comum e 
moderada; extremamente duro, inuito firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição ondulada e gradual (25-30cm). 

li IC 72-90 em+; cores muito misturadas de difícil descrição, apresentando 
características de rocha, com material pouco decomposto com colora· 

'ções escuras e claras; franco~arenoso 

Raízes: A11, A12, A13 e A14, comuns fasciculares finas e poucas pivotantes com diâ
metros de 10 a 30 mm; IIAC1, IIAC2 e li I C, poucas pivotantes com diâmetros 
de10a30mm 



Obs : o perfil apresenta seixos rolados de quartzo, formando uma camada horizontal 
de aproximadamente 50 em de espessura, começando do horizonte A14 até o 
IIAC2; estes seixos apresentam tamanhos de 3 a 20 em; 
os horizontes IIAC1 e IIAC2 são difíceis de ser manipulados para verificação da 
consistência quando úmidos, pois a água penetra apenas superficialmente nos 
torrões; 
constatou-se a presença de fendas até ao horizonte IIAC2 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (2934/2940) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa%) 

Casca- Terra Areia Areia 
Silte 

Prol 
Calhau lho fina grossa fina 

0,05- Argila 
Símb >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-

0,002 
<0,002 

em 0,05 mm mm mm mm mm mm mm 

A11 0-3 o X 100 16 33 26 25 
A12 -8 o X 100 20 30 21 29 
A13 -14 o X 100 25 27 19 29 
A14 -22 o 2 98 26 34 6 34 
IIAC1 -40 1 3 96 17 11 12 60 
IIAC2 -72 o 2 98 10 12 17 61 
li IC -90+ o o 100 31 36 21 12 

Argila Grau de (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa flocu- %Silte 

Água I KCI1N I Mg" I I 
em I ação %Argila água ca++ K' Na+ 
% 

% 

15 40 1,04 6.6 6,1 17,3 7,5 0,75 0,11 
20 31 0,72 5,8 4,9 10,6 4,3 0,06 0,08 
~1 28 0,66 5.7 4,6 7,1 4,6 O.D7 0,10 
14 59 0,18 5.4 4,3 6,3 4,7 O.D4 0,22 
45 25 0,20 5,5 4,2 8,9 11,3 O.D4 0,94 
57 7 0,28 6,9 4,7 11,2 17,8 O.Q7 1,94 
10 17 1,75 7,0 4,9 7,6 12,2 0,02 2,09 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

wl ValorS I AI+++ I ValorT bases) nico) % -
N 

(soma) (soma) % % 

25,7 o 4,0 29.7 87 4,54 0.41 11 
15,0 0,2 5,9 21,1 71 2.44 0,21 12 
11,9 0,2 4,2 16,3 73 1,69 0,17 10 
11,3 0,8 4,0 16,1 70 1,34 0,14 10 
21,2 1,2 3,7 26,1 81 0,87 0,10 9 
31,0 0,3 2,3 33,6 92 0,63 O.Q7 9 
21,9 o o 21,0 100 0,20 O.D3 7 

Sat 
Ataque por H2S04 (d ~ 1.47)% Si02 Si02 e/sódio 

-- -- AI203 Equiv de (%de 
AI203 R203 -- CaC03 Na+ tro-

Fe20 3 % cável no 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 (Ki) (Kr) valorT) 

100Na 'IT 

10.4 5.4 15,6 11,10 0,18 3,36 1,14 0,54 X 
12,9 6,3 16,2 11,29 0,12 3.46 1,32 0,61 X 
12,8 6,6 15,1 10,56 0,09 3,28 1,34 0,69 1 
14,5 8,0 15,3 10,25 0,08 3,10 1,39 0,81 1 
27,0 15,7 13,7 4.47 O.Q7 2,92 1,88 1,79 4 
29,0 14,5 13,0 2,21 0,19 3.40 2,17 1,75 6 
11.4 4.4 9,1 2,11 0,57 4.42 1,90 0,75 10 

Densidade Sais solúveis (extrato 1 :5) 
g/cm3 Poro-

ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
sidade 

% HC03- so.~ 

Apa- (vo-
rente Real 

lume) co3~ 

--mE/100g--

100.AI+++ 

S+ AI++ I 

o 
1 
2 
5 
5 
1 
o 

p Equiv. 
assim i- de 

láve) umid 
ppm % 

30 27 
15 21 
3 21 
2 22 
2 35 

<30 44 
<30 20 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

Areias-50% de ilmenita; 40% de quartzo triturado; alguns grãos com 
arestas adoça das; 10% de detritos orgânicos; sementes, raízes, carvão 
etc, traços de magnetita 

Areias- 55% de quartzo hialinotriturado; 45% de ilmenita; tcaços de: 
detritos orgânicos, concreções argilosas, concreções argila
ferruginosas e ilmenita magnética 

A13 

A14 

Areias- 50% de quartzo vítreo amarelado e incolor, triturado; 50% de 
ilmenita; traços de: carvão, detritos, zirconita e monazita 
Cascalho -100% de quartzo vítreo de cor amarelada, grãos com ares
tas semi-adoçadas (subangulosos), alguns rolados, apresentando to
dos aderência ferruginosa esparsa; concreções argilosas com inclu
sões de ilmenita; concreções ferruginosas com inclu~ão de quartzo e 
ilmenita 

Areias-45% de quartzo vítreo amarelado e incolor, grãos triturados e 
alguns com aderência ferruginosa; 55% de ilmenita; traços de: detri
tos orgânicos, co-ncreções ferruginosas e ilmenita magnética 
Cascalho-100% de quartzo amarelado de grãos arredondados (ares
ta dos adoçados) e subangulosos (arestas semi-adoçadas) apresen
tando aderência ferruginosa esparsa; concreções ferruginosas; detri
tos orgânicos: raízes, cascas de sementes etc ; seixo rolado de rocha 
intemperizada, cujos constituintes são quartzo, ilmenita e magnetita 

IIAC1 Areias- 55% de quartzo hialino e vítreo, grãos triturados, alguns com 
aderência ferruginosa; 45% de ilmenita; traços de: concreções argilo
ferruginosas, detritos; fragmentos de hastes de arbustos, carvão etc e 
ilmenita magnética 
Cascalho- 100% de quartzo, grãos com arestas adoçadas ou semi
adoçadas de cor amarela e incolor, apresentando aderência ferrugi
nosa esparsa; concreções ferruginosas; ilmenita; detritos orgânicos; 
ra·ízes, cascas etc ; seixo rolado de rocha intemperizada com quartzo, 
ilmenita e magnetita 
Calhaus- seixo de quartzo, triangular com arestas adoçadas e 
aderência argilosa esparsa 

IIAC2 Areias- 70% de quartzo hialino ou vftreo, grãos triturados; 30% de 

I li C 

ilmenita; detritos; fragmentos de hastes de arbustos e raízes (traços), 
traços de magnetita e ilmenita magnética. 
Cascalho- 100% de quartzo, grãos subangulares arredondados com 
aderência ferruginosa esparsa; ilmenita; concreções ferruginosas e 
detritos orgânicos 

Areias- 45% de quatzo triturado, sacaroidal e vítreo; 35% de biotita 
intemperizada; 20% de ilmenita; traços de: ilmenita magnética e mag
netita · 

3.4.3.20- Solos Litólicos 

Compreendem solos minerais, não hidromórficos, pouco desen
volvidos que apresentam seqüência de horizonte A, C e R ou A. 
R, podendo ocorrer em alguns perfis início de formação de um 
horizonte B incipiente. 

O horizonte A pode variar de fraco a chernozêmico, sendo 
mais comum nesta região ocorrência de solos com A moderado, 
textura média ou argilosa e a estrutura fraca ou moderadamente 
desenvolvida em blocos, granular ou às vezes em forma de 
grãos simples. 

Apresentam normalmente rochosidade, pedregosidade, cas
calhos e ooncreções, relacionados, via de regra, com a natureza 
do material originário. Ocorrem em relevo forte ondulado a es
carpado associados principalmente a Afloramentos Rochosos. 
As principais limitações para utilização destes solos estão rela
cionadas com relevo, profundidade, rochosidade e pedregosi
dade. 

3.4.4- Considerações sobre tipos de terrenos 

3.4.4.1 -Solos Indiscriminados de Mangues 

Constituem-se numa associação indiscriminada de solos halo
mórficos com altos teores de sais diversos e compostos de enxo
fre. São desenvolvidos a partir de sedimentos recentes, que 
ocorrem no litoral, normalmente junto à desembocadura de 
rios sob a influência das marés e são cobertos por uma vegeta
ção característica denominada mangue ou manguezal (Fig. 3.8). 

São considerados tipos de terrenos devido à impossibilidade 
de diferenciar e classificar os solos que compõem esta asso
ciação. 

A presença de teores elevados de sais, compo.stos de enxofre 
e os encharcamentos constantes tornam-nos maptos ao uso 
agrícola. 

3.4.4.2- Afloramentos Rochosos 

Ocorrem como manifestação de vários tipos de rochas brandas 
ou duras, descobertas ou com reduzidas frações de materiais de
tríticos grosseiros de caráter heterogêneo, originados por mis
tura de material terroso com muitos fragmentos provenientes 
da desagregação das rochas. 
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Fig 3.8- Padrões da Imagem de radar com Solos Indiscriminados d!! Mangues (SM ). 
caracteriudos por apre.tentarem tonalidade mais clara. próximo aos drenos e cordõos 

litorâneos com Areias Ouamosas Marinhas IAM l e AM2l Escala 1:250 000 Folhll 
SE 24-V-0 

Distribuem-se com expressividade na área, ocorrem geral
mente sob forma de inse/bergs (Fig. 3.9) com litologia composta 
de augen granito-gnaisse e são normalmente desnudos. 

3.5- LEGENDA 

Na legenda da Folha Rio Doce, usaram-se unidades de mapea
mento constituídas por um, dois, três ou quatro classes de solos. 
Nestas unidades de mapeamento, foi usada como primeiro com
ponente a classe de solo que ocorre em maior extensão; em ·ca
sos de equivalência, considerou-se a de maior importância, sob 
o ponto de vista de utilização agrfcola. Os demais componentes 
seguem a ordem decrescente de extensão. Solos que ocupam 
áreas com menos de 15% numa unidade de mapeamento são 
considerados como inclusão e aparecem entre parênteses nesta 
legenda , após cada unidade de mapeamento. Quando não 
aparecem é porque a extensão em área é insignificante com a es
cala deste mapeamento. 

A ordenação da legenda, a simbologia das classes de solos e 
as abreviações estão de acordo com as propostas pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979a), com exceção de al
guns casos, como, por exemplo, Planossolo Solódico, em que se 
usou PS em lugar de PLS. 

Para argila de atividade alta e baixa do solo, quando exigida, 
a citação foi feita pelas abreviações Ta e Tb, respectivamente. 
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Fig 3 9 - Padrões de Imagem de radar mostrando áreas com Afloramentos Rochosos 
(AR2 e AR3), próximo a Pancas Escala 1 :250 000 Folha SE 24-V-C 

Latossolo Amarelo álico 

LAa1 - latossolo Amarelo álico A proeminente e moderado 

LAa2 

LAa3 

LAa4 

LAa5 

LAa6 

textura argilosa e média relevo plano e suave on
dulado. 

- Latossolo Amarelo á fico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado e ondulado. 

- Latossolo Amarelo álico A moderado textura argilosa 
e muito argilosa relevo plano e suave ondulado + 
Podzólico Amarelo á li co Tb abrúptico e não abrúptico 
A moderado textura arenosa e média/argilosa e are
nosa/média relevo plano. (Giei Pouco Húmico álico 
Tb textura argilosa e muito argilosa relevo plano + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo suave ondulado e on
dulado + Latossolo Vermelho-Escuro álico e distró
tico A moderado textura argilosa relevo plano + Pod
zol Hidromórfíco álico A moderado e proeminente 
textura arenosa relevo plano.) 

- Latossolo Amarelo á fico A moderado textura argilosa 
e muito argilosa relevo ondulado e suave ondulado + 
Podzólico Amarelo álico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado e suave ondulado. 
(Afloramentos Rochosos + Podzólico Vermelho
Amarelo álico e distrófico TbA moderado textura mé
dia/argilosa fase rochosa e não rochosa relevo on
dulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distró
fico A moderado textura argilosa relevo ondulado + 
Glei Pouco Húmico distrófico e álico Tb textura ar
gilosa relevo plano.) 

- Latossolo Amarelo á fico A moderado textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado + Podzólico Verme
lho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo ondulado . (Latossolo Vermelho
Amarelo álico A proeminente textura argilosa relevo 
ondulado + Glei Pouco Húmico distrófico e âlico Tb 
textura argilosa e muito argilosa relevo plano.) 

- Latossolo Amarelo á li co A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado e plano + Latossolo Verme-



lho-Amarelo álico A moderado textura argilosa rele
vo suave ondulado e ondulado. (Podzólico Amarelo 
álico Tb A moderado textura arenosa/média relevo 
plano + Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A mo
derado textura argilosa relevo suave ondulado + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado.) 

LAa7 - Latossolo Amarelo álico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado + Latossolo Ver
melho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado. (Latossolo Ver
melho-Amarelo álico A moderado textura argilosa re
levo ondulado e suave ondulado+ Latossolo Verme
lho-Escuro eutrófico A moderado textura média rele
vo ondulado e suave ondulado + Solos Aluviais eu
tráficos indiscriminados relevo plano + Glei Pouco 
Húmico distrófico e álico Tb textura argilosa e muito 
argilosa relevo plano + Afloramentos Rochosos.) 

LAa8 - Latossolo Amarelo álico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado + Latossolo Ver
melho-Amarelo á li co A moderado textura argilosa re
levo ondulado e suave ondulado. (Latossolo Verme
lho-Escuro distrófico e álico A moderado textura ar
gilosa relevo suave ondulado e ondulado.) 

I:.Aa9 - Latossolo Amarelo álico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa e argilosa relevo ondulado. 

LAa1 O - Latossolo Amarelo á li co A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado+ Podzólico 
Amarelo álico Tb não abrúptico e abrúptico A mo
derado textura média/argilosa e arenosa/argilosa re
levo plano e suave ondulado + Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico e á li co Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado. (Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média ar
gilosa relevo ondulado.) 

LAa11 - Latossolo Amarelo á li co A moderado textura argilosa 
relevo ondulado + Podzólico Amarelo álico Tb não 
abrúptico e abrúptico A moderado textura média/ar
gilosa relevo suave ondulado+ Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa e argilosa relevo ondulado. 

LAa12 - Latossolo Amarelo álico A moderado textura argilosa 
relevo ondulado+ Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa 
relevo ondulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado. 

LAa13 - LatossoloAmarelo álicoA moderado textura argilosa 
relevo ondulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado. 
(Afloramentos Rochosos + Podzólico Vermelho
Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa 
fase cascalhenta relevo ondulado + Latossolo Ver
melho-Amarelo álico A moderado textura argilosa 
com cascalho relevo ondulado.) 

Latossolo Amarelo álico e distrófico 

LAad1 - Latossolo Amarelo álico e distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Pod
zólico Amarelo álico e distrófico Tb A moderado tex
tura arenosa/média e média/argilosa relevo plano + 
Latossolo Amarelo álico e distrófico A moderado tex-

tura média relevo plano e suave ondulado + Latos
solo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura 
argilosa relevo suave ondulado+ Glei Pouco Húmico 
distrófico Tb textura argilosa e muito argilosa relevo 
plano.) 

LAad2 - Latossolo Amarelo á li co e distrófico A moderado tex
tura argilosa e média relevo suave ondulado e on
dulado + Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb não 
abrúptico e abrúptico textura média/argilosa e are
nosa/argilosa e arenosa/média relevo suave ondula
do e ondulado. (Podzólico Amarelo álico Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo plano + Latos
solo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A modera
do textura argilosa relevo suave ondulado e ondula
do + Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e eutró
fico A moderado textura argilosa relevo suave on
dulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa re
levo suave ondulado e ondulado.) 

LAad3 - Latossolo Amarelo álico e distrófico A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa relevo ondulildo e forte 
ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico e dis
trófico A moderado textura argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo á li
co e distrófico Tb A moderado textura média/argilosa 
relevo ondulado e forte ondulado. (Podzólico Verme
lho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado + Glei 
Pouco Húmico álico e distrófico Tb textura argilosa e 
muito argilosa relevo plano+ Latossolo Amarelo á li
co e distrófico A moderado textura argilosa relevo 
plano e suave ondulado.) 

Latossolo Amarelo Húmico álico 

LAHa - Latossolo Amarelo Húmico álico textura argilosa re
levo plano e suave ondulado + Latossolo Amarelo 
álico A proeminente textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado. (Latossolo Vermelho-Amarelo Hú
mico álico textura argilosa relevo plano e suave on
dulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mo
derado textura argilosa relevo plano e suave on
dulado.) 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico 

LEda - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A mo-
derado textura argilosa e muito argilosa relevo plano 
e suave ondulado+ Latossolo Vermelho-Amarelo á li
co e distrófico A moderado textura argilosa e muito 
argilosa relevo plano e suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico 

LEe1 - Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado 
textura argilosa relevo ondulado e suave ondulado+ 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e suave on
dulado. (Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado + 
Planossolo Solódico eu tráfico Ta A moderado textura 
média/argilosa relevo suave ondulado + Solonetz 
Solodizado Ta A moderado textura média/argilosa re
levo plano.) 

LEe2 - Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado 
textura argilosa e média relevo suave ondulado+ La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa relevo suave ondulado + La
tossolo Amarelo distrófico e álico A moderado tex
tura argilosa relevo suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

LVa1 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex-
tura argilosa relevo forte ondulado. (Podzólico 
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Amarelo álico Tb A moderado textura argilosa relevo 
forte ondulado.) 

LVa2 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa relevo ondulado + Pod
zólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado tex
tura média/argilosa relevo ondulado. (Afloramentos 
Rochosos + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
e distrófico A proeminente textura argilosa relevo 
forte ondulado + Glei Pouco Húmico distrófico Tb 
textura muito argilosa relevo plano + Solos Aluviais 
eutróficos Tb indiscriminados relevo plano.) 

LVa3 - Lat"ossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo suave ondulado 
e ondulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado. 

LVa4 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura argilosa relevo ondulado e forte on
dulado. 

LVa5 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado. (Latossolo Vermelho-Amarelo Hú
mico álico textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado.) 

LVa6 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex-
tura argilosa relevo suave ondulado e ondulado + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado. (Terra Roxa 
Estruturada eutrófica A moderada textura argilosa re
levo ondulado.) 

LVa7 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex-
tura argilosa relevo ondulad.o + Podzólico Verme
lho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado. (Podzólico Vermelho-Escu
ro eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa 
relevo ondulado.) 

LVa8 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo forte ondulado. (Solos Aluviais 
eutróficos Tb A moderado indiscriminada relevo pla
no + Afloramentos Rochosos ) 

LVa9 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex-
tura argilosa relevo montanhoso+ Latossolo Verme
lho-Escuro álico A moderado textura argilosa relevo 
montanhoso. 

LVa10 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado + 
Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa re
levo montanhoso e forte ondulado. (Afloramentos 
Rochosos.) 

LVa11 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado + 
Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa e 
média relevo montanhoso e escarpado. 

LVa12 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente e 
moderado textura argilosa e muito argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado+ Latossolo Verme
lho-Amarelo Húmico álico textura argilosa relevo 
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forte ondulado e ondulado+ Podzólico Verme
lho-Amarelo álico Tb A proeminente textura argilosa 
relevo forte ondulado e ondulado. (Giei Pouco Hú
mico álico e distrófico Tb textura muito argilosa e ar
gilosa relevo plano + Podzólico Vermelho-Escuro 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa re
levo forte ondulado.) 

LVa13 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa e muito argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso + Latossolo Verme
lho-Amarelo Húmico álicotextura argilosa e muito ar
gilosa relevo forte ondulado e montanhoso + Cam
bissolo á li co Tb A moderado textura média e argilosa 
fase pedregosa e não pedregosa relevo montanhoso. 

LVa14 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa relevo forte ondulado e 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa e argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico e distrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa e argilosa relevo forte ondulado e on
dulado. (Podzólico Vermelho-Escuro distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e ondulado ) 

LVa15 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo forte ondulado e 
ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura argilosa relevo ondulado + Ppdzólico 
Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textur;;~ mé
dia/argilosa relevo fórte ondulado e ondulado (Pod
zólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado tex
tura média/argilosa relevo plano + Glei Pouco Hú
mico álico Tb textura argilosa e muito argilosa relevo 
plano+ Glei Húmico álico Tb textura argilosa e muito 
argilosa relevo plano + Afloramentos Rochosos.) 

LVa16 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo forte ondulado e 
montanhoso+ Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura argilosa relevo forte ondulado e monta
nhoso + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico e dis
trófíco Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso. (Afloramentos Rocho
sos + Cambissolo distrófico e álico Tb A moderado 
textura argilosa relevo montanhoso e forte ondula
do.) 

LVa17 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado + Afloramentos Ro
chosos+ Podzólico Vermelho-Amarelo á li co e distró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado. (Cambissolo eutrófico e distrófico latossólico 
A moderado textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado + Solos Litólicos eutróficos A mo
derado textura média e argilosa relevo montanhoso 
+ Glei Pouco Húmico distrófico Tb textura argilosa e 
muito argilosa relevo plano ) 

LVa18 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado e forte ondulado + 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado. (Glei Pouco Húmico álico e 
distrófico Tb textura argilosa e muito argilosa relevo 
plano + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A 
moderado textura argilosa/muito argilosa relevo 
plano.) 

LVa19 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado e ondulado + 



Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e 
eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa rele
vo forte ondulado e ondulado. (Cambissolo eutrófico 
Tb A moderado textura argilosa relevo forte ondula
do + Solos Litólicos eutróficos A moderado textura 
média e argilosa relevo forte ondulado+ Afloramen
tos Rochosos.) 

LVa20 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + 
Latossolo variação Una álico A moderado textura ar
gilosa relevo forte ondulado e montanhoso + Cam
bissolo álico Tb A moderado textura argilosa e média 
fase não pedregosa e pedregosa relevo forte ondula
dq e montanhoso. 

LVa21 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso + Afloramentos Rochosos. (Podzólico Ver
melho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/ 
argilosa fase cascalhenta relevo forte ondulado + 
Solos Litólicos álicos A moderado textura média e ar
gilosa relevo montanhoso.) 

LVa22 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + 
Afloramentos Rochosos+ Cambissolo á li co Tb A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso. (Solos Litólicos álicos e distróficos Tb A mo
derado textura argilosa relevo montanhoso e escar
pado + Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura 
argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + Pod
zólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A mo
derado textura média/argilosa e argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso+ Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado e montanhoso.) 

LVa23 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa e média relevo ondulado e suave on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa fase pedregosa e 
não pedregosa relevo ondulado e suave ondulado + 
Latossolo Amarelo á li co A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e suave ondulado. (Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado + Podzólico Amarelo 
álico Tb A moderado textura arenosa/média relevo 
ondulado.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

LVad1 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado e forte on
dulado. (Solos Aluviais eutróficos indiscriminados 
relevo plano + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura argilosa relevo ondulado.) 

LVad2 - Latossoló Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso. (Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado + Aflora
mentos Rochosos+ Cambissolo Húmico á li co Tb tex
tura argilosa relevo montanhoso + Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura argilosa relevo mon
tanhoso.) 

LVad3 - Latossolo Vermelho-Amarelo á li co e distrófico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso + Podzólico Vermelho-Es
curo eutrófico e distrófico Tb A moderado textura ar-

gilosa relevo forte ondulado e montanhoso+ Aflora
mentos Rochosos. (Latossolo variação Una distrófico 
A moderado textura argilosa relevo montanhoso e 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro álico e 
distrófico Tb A moderado textura argilosa fase rocho
sa relevo forte ondulado e montanhoso + Cambis
solo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura ar
gilosa fase rochosa relevo montanhoso + Cambis
solo eutrófico Tb A moderado textura argilosa relevo 
plano + Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distró
fico Tb A moderado textura argilosa relevo forte on
dulado e montanhoso.) 

LVad4 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo mon
tanhoso e forte ondulado + Afloramentos Rochosos 
+ Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb 
A moderado textura argilosa e argilosa/muito argilo
sa relevo montanhoso e forte ondulado. (Solos Litóli
cos distróficos A moderao textura argilosa relevo 
montanhoso + Cambissolo distrófico Tb A moderado 
textura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado 
+ Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A 
moderado textura argilosa e muito argilosa fase ro
chosa relevo montanhoso e forte ondulado.) 

LVad5 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo mon
tanhoso+ Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa e argilosa relevo 
montanhoso + Solos Litólicos álicos A moderado 
textura média e argilosa relevo montanhoso e escar
pado. (Afloramentos Rochosos + Cambissolo eutró
fico Tb A moderado textura argilosa relevo monta
nhoso e forte ondulado.) 

LVad6 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado+ Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado. 

LVad7 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Latossolo Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado+ Podzólico 
Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado e forte ondulado. 
(Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado.) 

LVad8 - Latossolo Vermelho-Amarelo á li co e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e on
dulado + Latossolo Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e on
dulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado. (Podzólico Vermelho
Amarelo á li co e distrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo forte ondulado e ondulado + La
tossolo Vermelho-Amarelo Húmico distrófico textura 
argilosa relevo forte ondulado.) 

LVad9 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo montanhoso e forte 
ondulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico e 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa re
levo montanhoso e forte ondulado + Cambissolo á li
co e distrófico Tb A moderado textura argilosa relevo 
montanhoso e escarpado. (Podzólico Vermelho-Es
curo eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa 
relevo forte ondulado + Afloramentos Rochosos + 
Cambissolo álico e distrófico latossólico A moderado 
textura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado 
+ Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
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textura argilosa fase cascalhenta relevo forte on
dulado) 

LVad10- Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa e argilo
sa/muito argilosa relevo forte ondulado e montanho
so + Podzólico Vermelho-Escuro distrófico e eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso + Afloramentos Ro
chosos. (Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e ondulado + Cambissolo eutrófico Tb e Ta A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado e 
montanhoso + Solos Litólicos eutróficos A modera
do textura argilosa relevo forte ondulado e monta
nhoso) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

LVd1 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
e proeminente textura argilosa relevo forte ondulado 
+ Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo forte ondulado. 
(Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A cherno
zêmico textura média/argilosa relevo ondulado+ 
Podzólico Vermelho-.Amarelo distrófico e álico Tb A 
proeminente textura média/argilosa relevo forte on
dulado e ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Húmico álico textura argilosa relevo forte ondulado e 
ondulado) 

LVd2 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa relevo ondulado e suave ondulado+ 
Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado 
textura argilosa e muito argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado (Latossolo Amarelo álico e distró
fico A moderado textura argilosa e média relevo sua
ve ondulado e plano + Glei Pouco Húmico distrófico 
Tb textura argilosa e muito argilosa relevo Plano + 
Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado 
textura argilosa relevo forte ondulado+ Cambissolo 
eutrófico Tb A moderado textura argilosa relevo forte 
ondulado + Afloramentos Rochosos ) 

LVd3 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura média relevo ondulado e suave ondulado + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A mo
derado textura média/argilosa relevo ondulado e sua
ve ondulado. (Brunizém Avermelhado textura média/ 
argilosa relevo suave ondulado+ Bruno Não Cálcico 
planossólico A moderado textura média/argilosa re
levo suave ondulado+ Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
plano.) 

L Vd4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
e fraco textura média relevo plano e suave ondulado 
+ Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A fraco 
e moderado textura arenosa/média e média relevo 
suave ondulado. (Podzólico Vermelho-Amarelo álico 
e distrófico Tb A moderado textura média/argilosa re
levo suave ondulado e ondulado ) 

LVd5 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado e plano + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e suave on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
(Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A mo
derado textura argilosa fase cascalhenta relevo on
dulado + Brunizém Avermelhado textura média/ar
gilosa relevo plano e suave ondulado + Bruno Não 
Cálcico Solódico A moderado textura média/argilosa 
relevo plano e suave ondulado.) 
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LVd6 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura média e argilosa relevo suave ondulado e pla
no + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A 
moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado e plano + Bruno Não Cálcico planossólico A 
moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado e plano (Pianossolo Solódico eutrófico Ta A 
moderado textura arenosa e média/argilosa+ Latos
solo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado tex
tura média e argilosa relevo plano e suave ondulado ) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico 

LV da 1 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado. (Pod
zólico Vermelho-Amarelo eutrófico e distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase cascalhenta 
relevo forte ondulado e ondulado + Cambissolo eu
tráfico e distrófico Tb A moderado textura argilosa re
levo suave ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Húmico álico textura argilosa relevo ondulado.) 

LVda2 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro 
eutrófico e distrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa e argilosa relevo forte ondulado e ondulado. 
(Afloramentos Rochosos+ Solos Litólicos distróficos 
e eutróficos A moderado textura argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso) 

LVda3 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso+ Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa e argilosa relevo forte ondulado e montanho
so (Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo 
forte ondulado+ Afloramentos Rochosos+ Glei Pou
co Húmico distrófico Tb textura argilosa relevo 
plano.) 

LVda4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e 
álico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado (Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado e ondulado + Cambis
solo distrófico e álico Tb A moderado textura argilosa 
relevo forte ondulado e ondulado + Afloramentos 
Rochosos + Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura argilosa relevo forte ondulado.) 

LVda5 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo mon
tanhoso e forte ondulado + Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa e argilosa relevo montanhoso e forte ondulado 
+ Solos Litólicos distróficos A moderado textura ar
gilosa e média relevo montanhoso (Afloramentos 
Rochosos + Cambissolo distrófico Tb A moderado 
textura argilosa relevo montanhoso ) 

LVda6 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa fase cascalhenta 
relevo ondulado e forte ondulado + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase cascalhenta relevo forte ondulado e 
ondulado. (Cambissolo eutrófico Tb A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado + Afloramentos Ro
chosos.) 



Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 

LVde1 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico A 
moderado textura argilosa e muito argilosa relevo 
ondulado. (Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico e 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa re
levo ondulado.) 

LVde2 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado + Pod
zólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado. (Giei Pouco 
Húmico distrófico Tb textura argilosa relevo plano.) 

LVde3 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado e 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico e 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa e ar
gilosa relevo forte ondulado e ondulado + Cambis
solo eutrófico latossólico A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado e ondulado (Afloramentos 
Rochosos + Latossolos Vermelho-Amarelo Húmico 
álico textura média relevo suave ondulado + Solos 
Litólicos distróficos e eutróficos A moderado textura 
argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + Glei 
Húmico distrófico Tb textura argilosa relevo plano.) 

LVde4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado e 
ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado + Cambissolo eutrófico latos
sólico A moderado textura argilosa e média relevo 
forte ondulado e ondulado + Afloramentos Rocho
sos. (Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Ta A mo
derado textura média/argilosa relevo forte ondulado 
+ Planossolo Solódico eutrófico Ta A moderado tex
tura média/argilosa relevo suave ondulado.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico 

LVe1 - Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado 
textura argilosa e média relevo suave ondulado e on
dulado+ Cambissolo eutrófico latossólico A modera
do textura argilosa e média relevo suave ondulado. 
(Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A modera
do textura média/argilosa relevo ondulado.) 

LVe2 - Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado 
textura argilosa e média relevo suave ondulado e on
dulado+ Cambissolo eutrófico latossólico A modera
do textura argilosa e média relevo suave ondulado e 
ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado e ondulado. (Pianossolo Solódico eutrófico 
Tb e Ta A moderado textura arenosa/argilosa relevo 
plano + Glei Pouco Húmico eutrófico Ta textura ar
gilosa e muito argilosa relevo plano+ Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Ta e Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado+ Brunizém Averme
lhado textura média/argilosa relevo ondulado+ 
Solonetz Solodizado Ta A moderado textura média/ 
argilosa relevo plano.) 

LVe3 - Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado 
textura argilosa e média relevo suave ondulado e on
dulado+ Cambissolo eutrófico latossólico A modera
do textura argilosa e média relevo suave ondulado e 
ondulado+ Solonetz Solodizado Ta A moderado tex
tura média/argilosa relevo plano e suave ondulado. 
(Pianossolo eutrófico Tb A moderado textura média/ 
muito argilosa relevo plano.) 

LVe4 - Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado 
textura média e argilosa relevo suave ondulado e pla
no + Cambissolo eutrófico latossólico A moderado 
textura argilosa e média relevo suave ondulado e on-

dulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta e 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado e plano + Bruno Não Cálcico planossólico 
A moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado e plano. (Latossolo Vermelho-Amarelo eutró
fico A moderado textura média relevo suave ondula
do e plano+ Planossolo eutrófico Ta A moderado tex
tura arenosa e média/argilosa relevo suave ondulado 
e plano.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico 

LVHa1 - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura 
argilosa e muito argilosa relevo ondulado e suave on
dulado. (Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distró
fico Tb A moderado e proeminente textura média/ar
gilosa relevo ondulado + Glei Pouco Húmico álico Tb 
textura argilosa relevo plano ) 

LVHa2 - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado + Latos
solo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura ar
gilosa relevo ondulado e forte ondulado. (Cambis
solo Húmico álico Tb textura argilosa relevo ondula
do e forte ondulado ) 

LVHa3 - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura 
argilosa e muito argilosa relevo forte ondulado + La
tossolo variação Una Húmico álico textura argilosa e 
muito argilosa relevo forte ondulado + Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado e proeminente 
textura argilosa e muito argilosa relevo forte on
dulado. 

LVHa4 - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura 
argilosa relevo montanhoso + Latossolo variação 
Una Húmico álico textura argilosa relevo montanho
so+ Cambissolo á li co Tb A moderado e proeminente 
textura argilosa relevo montanhoso e escarpado. (La
tossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e proe
minente textura argilosa relevo montanhoso e forte 
ondulado +Afloramentos Rochosos.) 

Podzólico Amarelo á li co e distrófico 

PAad1 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico e 
não abrúptico A moderado e proeminente textura 
arenosa e média/argilosa e arenosa/média relevo pla
no e suave ondulado. (Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico e álico Tb A moderado textura média/ar
gilosa e argilosa relevo ondulado+ Latossolo Amare
lo álico A moderado textura argilosa relevo suave on
dulado + Areias Ouartzosas distróficas A moderado 
relevo plano + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb 
abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 
plano.) 

PAad2 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb não abrúptico 
e abrúptico A moderado textura média e arenosa/ar
gilosa relevo plano e suave ondulado. (Latossolo 
Amarelo álico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho
Amarelo álico Tb abrúptico A moderado e proemi
nente textura arenosa/argilosa relevo suave ondula
do + Glei Pouco Húmico álico Tb textura argilosa re
levo plano + Latossolo Vermelho-Escuro álico A mo
derado textura argilosa relevo plano.) 

PAad3 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico e 
não abrúptico A moderado textura arenosa e média/ 
argilosa relevo plano e suave ondulado + Latossolo 
Amarelo álico e distrófico A moderado textura argilo
sa relevo suave ondulado e plano. 

PAad4 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico e 
não abrúptico A moderado textura arenosa e média/ 
argilosa relevo suave ondulado e plano + Latossolo 
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Amarelo álico e distrófico A moderado textura argilo
sa relevo suave ondulado e ondulado. {Podzólico 
Amarelo álico Tb A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado + Podzólico Amarelo álico Tb plín
tico A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado) 

PAad5 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico e 
não abrúptico A moderado textura arenosa e média/ 
argilosa e arenosa/média relevo plano e suave on
dulado + Podzol Hidromórfico álico A moderado e 
proeminente textura arenosa relevo plano {Latos
solo Amarelo á li co A moderado textura argilosa rele
vo suave ondulado e ondulado.) 

PAad6 - Podzólico Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico e 
não abrúptico sem e com fragipan A moderado tex
tura arenosa/argilosa e arenosa/média relevo plano e 
suave ondulado + Podzol Hidromórfico álico A mo
derado e proeminente textura arenosa relevo plano 

Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico 

PEe1 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta não 
abrúptico e abrúptico A moderado textura média/ar
gilosa e arenosa/argilosa fase não rochosa e rochosa 
relevo suave ondulado. {Giei Pouco Húmico distró
fico e eutrófico Tb textura argilosa relevo plano + 
Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura argilo
sa relevo suave ondulado + Bruno Não Cálcico A fra
co textura média/argilosa relevo suave ondulado.) 

PEe2 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado. {Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado + 
Solos Litólicos eutróficos A moderado textura média 
relevo ondulado+ Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Ta A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Cambissolo eutrófico Tb A 
moderado textura média relevo ondulado + Aflora
mentos Rochosos.) 

PEe3 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta e Tb A mo-
derado textura média/argilosa relevo ondulado e sua
ve ondulado + Brunizém Avermelhado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado e suave ondulado. {Giei 
Pouco Húmico eutrófico Ta e Tb textura argilosa e 
muito argilosa relevo plano + Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Ta abrúptico A moderado textura 
média/argilosa relevo suave ondulado+ Glei Húmico 
eutrófico Ta e Tb textura argilosa relevo plano.) 

PEe4 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta e Tb A mo-
derado textura média/argilosa relevo montanhoso e 
forte ondulado+ Brunizém Avermelhado textura mé
dia/argilosa relevo montanhoso e forte ondulado 
{Solos Litólicos eutróficos A moderado textura média 
e argilosa relevo montanhoso e forte ondulado+ 
Cambissolo eutrófico Ta A moderado textura argilosa 
relevo montanhoso e forte ondulado+ Afloramentos 
Rochosos) 

PEe5 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A mo-
derado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
A moderado textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado. {Brunizém Avermelhado textura média/ar
gilosa relevo ondulado + Glei Pouco Húmico eutró
fico Ta e Tb textura argilosa e muito argilosa relevo 
plano + Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico 
textura argilosa relevo ondulado + Cambissolo eu
tráfico Tb e Ta A moderado textura argilosa relevo 
plano.) 

PEe6 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa/muito argilosa e muito argilosa rele-

322/PEDOLOGIA 

vo forte ondulado e ondulado+ Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilo
sa e muito argilosa relevo ondulado e suave on
dulado 

PEe7 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa/muito argilosa e muito argilosa rele
vo montanhoso e forte ondulado+ Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura ar
gilosa e muito argilosa relevo montanhoso e forte on
dulado. {Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado + Afloramentos Rochosos + Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura argilosa relevo mon
tanhoso ) 

PEe8 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa e muito argilosa relevo montanhoso 
e forte ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro álico 
Tb A moderado textura argilosa e muito argilosa rele
vo montanhoso e forte ondulado 

PEe9 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa/muito argilosa relevo montanhoso+ 
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera
do textura argilosa/muito argilosa relevo montanho
so. {Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A mo
derado textura média/argilosa fase cascalhenta rele
vo forte ondulado e montanhoso+ Podzólico Verme
lho-Amarelo eutrófico e distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase cascalhenta relevp forte 
ondulado e montanhoso) 

PEe1 O - Podzólico Vermelho-Escuro eutrótico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado + 
Podzólico Amarelo álico não abrúptico e abrúptico A 
moderado textura média/argilosa e arenosa/argilosa 
relevo ondulado. {Latossolo Amarelo álico A modera
do textura argilosa relevo ondulado) 

PEe11 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrótico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico e álico A moderado textura argilosa e muito ar
gilosa relevo ondulado e forte ondulado. {Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado e forte ondulado + 
Glei Pouco Húmico distrófico Tbtextura argilosa rele
vo plano + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta 
textura argilosa e média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado+ Brunizém Avermelhado textura mé
dia/argilosa e argilosa relevo ondulado e forte on
dulado+ Cambissolo eutrófico Ta textura argilosa re
levo ondulado e forte ondulado.) 

PEe12 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico Tb A moderado textura média/argilosa e ar
gilosa relevo ondulado e forte ondulado {Solos Li
tólicos distróficos A moderado textura média relevo 
forte ondulado + Latossolo Amarelo álico A modera
do textura argilosa relevo ondulado + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrótico Tb abrúptico A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Cambissolo eutrótico Tb A moderado tex
tura argilosa relevo forte ondulado) 

PEe13 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo forte ondula
do e ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico e álico A moderado textura argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado {Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Ta A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado + Solos Litólicos distró
ficos e álicos A moderado textura argilosa relevo 
montanhoso e forte ondulado + Cambissolo eutró-



fico Tb A moderado textura argilosa relevo plano + 
Glei Pouco Húmico distráfico Tb textura muito argilo
sa relevo plano.) 

PEe14 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo forte ondula
do e montanhoso + Latossolo Vermelho-Amarelo 
distráfico A moderado textura argilosa relevo forte 
ondulado. (Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta 
A moderado textura média/argilosa e argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado + Podzálico Vermelho
Amarelo distráfico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado + Afloramentos Ro
chosos.) 

PEe15 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo forte ondula
do e montanhoso+ Cambissolo álico TbA moderado 
textura média e argilosa fase pedregosa e não pedre
gosa relevo montanhoso. (Podzálico Vermelho
Escuro eutráfico Tb A moderado textura média/ar
gilosa e argilosa fase pedregosa e não pedregosa re
levo forte ondulado e montanhoso + Latossolo Ver
melho-Amarelo álico e distráfico A moderado textura 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado.) 

PEe16 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo forte ondula
do e montanhoso + Cambissolo eutráfico Tb A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso. (Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e montanhoso + Cambissolo eutráfico Ta A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado e 
montanhoso + Cambissolo eutráfico Ta A moderado 
textura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso 
+ Afloramentos Rochosos.) 

PEe17 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado + Cambis
solo eutráfico Tb A moderado textura argilosa relevo 
ondulado. (Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
+ Brunizém Avermelhado textura média/argilosa re
levo ondulado.) 

PEe18 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e suave on
dulado + Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico e 
eutráfico Tb não abrúptico e abrúptico A moderado 
textura média/argilosa e arenosa/argilosa relevo on
dulado e suave ondulado. (Solos Litálicos eutráficos 
A moderado textura média relevo ondulado+ Aflora
mentos Rochosos + Podzálico Vermelho-Escuro eu
tráfico Tb abrúptico A moderado textura arenosa/ar
gilosa relevo suave ondulado.) 

PEe19 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase pedregosa re
levo montanhoso e forte ondulado. (Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa relevo monta
nhoso e forte ondulado+ Latossolo Vermelho
Escuro eutráfico A moderado textura média fase cas
calhenta relevo ondulado + Afloramentos Rochosos 
+ Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta A modera
do textura média/argilosa fase não pedregosa e pe
dregosa relevo montanhoso.) 

PEe20 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado. (Latossolo Vermelho-Amarelo dis
tráfico A moderado textura argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado ) 

PEe21 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado + Cambissolo eutráfico Tb A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa relevo plano. (Latos
solo Vermelho-Amarelo distráfico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado e forte ondulado.) 

PEe22 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e on
dulado+ Latossolo Vermelho-Escuro eutráfico A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e on
dulado (Afloramentos Rochosos + Glei Pouco Hú
mico distráfico Tb textura argilosa relevo plano + 
Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado + Latossolo 
Vermelho-Amarelo distráfico A moderado textura 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado.) 

PEe23 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e on
dulado + Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico Tb 
A moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e ondulado. (Podzálico Vermelho-Escuro dis
tráfico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso.) 

PEe24 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso+ Solos Litálicos eutráficos A moderado tex
tura média relevo forte ondulado e montanhoso. 
(Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A modera
do textura média/argilosa relevo forte ondulado e 
montanhoso + Afloramentos Rochosos + Solos Li
tálicos distráficos A moderado textura argilosa rele
vo forte ondulado e montanhoso + Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura média e argilosa rele
vo forte ondulado e montanhoso.) 

PEe25 - Podzólico Vermelho-Escuro eu tráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso + Afloramentos Rochosos. (Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso+ Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo montanhoso e forte ondulado.) 

PEe26 - Podzólico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura muito argilosa relevo montanhoso + Aflora
mentos Rochosos. 

PEe27 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa fase rochosa e não 
rochosa relevo ondulado e forte ondulado + Solos Li
tólicos eutróficos e distróficos A moderado textura 
média e argilosa relevo forte ondulado. 

PEe28 - Podzólico Vermelho-Escuro eutráfico Ta e Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo suave ondula
do e ondulado + Brunizém Avermelhado textura mé
dia/argilosa relevo suave ondulado e ondulado + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutráfico Ta abrúptico A 
moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado. (Pianossolo Soládico eutráfico Ta A modera
do textura média e arenosa/argilosa relevo suave on
dulado e plano + Bruno Não Cálcico planossálico A 
moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado + Cambissolo eutráfico Ta e Tb A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado.) 

PEe29 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta e Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Podzálico Vermelho-Amarelo dis
tráfico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico A moderado textura argilosa rele
vo ondulado. (Solos Litálicos eutráficos e distráficos 
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A moderado textura média relevo ondulado e forte 
ondulado) 

PEe30 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb e Ta A mo
derado textura média/argilosa relevo forte ondulado 
e montanhoso + Cambissolo eutráfico Tb e Ta A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado e mon
tanhoso + Brunizém Avermelhado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado e montanhoso (Podzálí
co Vermelho-Escuro eutráfico Ta A moderado textura 
média/argilosa fase pedregosa e não pedregosa rele
vo forte ondulado e montanhoso + Cambissolo eu
tráfico Ta A moderado textura argilosa fase pedre
gosa e não pedregosa relevo forte ondulado e monta
nhoso+ Afloramentos Rochosos+ Podzálico Verme
lho-Amarelo dístráfico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo suave ondulado ) 

PEe31 - Podzálico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa e média/argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
tráfico e álico A moderado textura argilosa relevo on
dulado e suave ondulado+ Podzálico Vermelho
Amarelo eutráfico e distráfico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado e suave ondulado. 

PEe32 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa e argilosa/muito ar
gilosa relevo forte ondulado e ondulado+ Podzólico 
Vermelho-Escuro álico e distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa e argilosa/muito ar
gilosa relevo forte ondulado e ondulado + Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilo
sa e muito argilosa relevo ondulado (Solos Aluviais 
eutróficos A moderado indiscriminados relevo plano 
+ Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa e 
média relevo forte ondulado e ondulado ) 

PEe33 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa/muito argilosa rele
vo montanhoso e forte ondulado + Cambissolo álico 
Tb A moderado textura argilosa e média fase pedre
gosa e não pedregosa relevo montanhoso e escar
pado + Afloramentos Rochosos (Solos Litálicos áli
cos A moderado textura argilosa e média relevo mon
tanhoso.) 

PEe34 - Podzálico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado + 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutráfico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado + Cambissolo eutráfico Tb A moderado 
textura argilosa e muito argilosa relevo plano. (Pod
zólico Vermelho-Escuro distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado ) 

PEe35 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
tráfico A moderado textura argilosa relevo ondulado 
e forte ondulado+ Latossolo Vermelho-Escuro eutró
fico A moderado textura argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado. (Solos Aluviais eutráficos indiscrimi
nados relevo plano+ Brunizém Avermelhado textura 
média/argilosa relevo ondulado + Podzólico Verme
lho-Escuro eutrófico Ta A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado+ Glei Pouco Húmico eutrá
fico Tb textura argilosa e muito argilosa relevo 
plano.) 

PEe36 - Podzálico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eu
tráfico e distrófico Tb A moderado e proeminente tex
tura média/argilosa relevo ondulado e forte ondulado 
+ Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A modera
do textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado 
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(Giei Pouco Húmico distráfico Tb textura argilosa re
levo plano + Brunizém Avermelhado textura média/ 
argilosa e argilosa relevo ondulado + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Ta A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado.) 

PEe37 - Podzálico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa relevo montanhoso 
e forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico A moderado textura argilosa e muito argilosa 
relevo montanhoso e forte ondulado + Solos Litóli
cos eutróficos e distróficos A moderado textura mé
dia e argilosa relevo montanhoso e escarpado. (Pod
zólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta A moderado tex
tura média/argilosa e argilosa relevo montanhoso + 
Terra Roxa Estruturada eutrófica Achernozêmico tex
tura argilosa relevo montanhoso+ Podzólico Verme
lho-Escuro distrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo forte ondulado + Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa relevo monta
nhoso + Afloramentos RochososJ 

PEe38 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado+ Terra Roxa 
Estruturada eutráfica A moderado textura argilosa 
relevo ondulado+ Glei Pouco Húmico distráfico e eu
tráfico Tb textura muito argilosa relevo plano (Pod
zólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta A moderado tex
tura média/argilosa relevo ondulado+ Podzólico Ver
melho-Escuro eutráfico Tb A chernozêmico textura 
média/argilosa relevo ondulado+ Brunizém Averme
lhado textura argilosa relevo ondulado+ Cambissolo 
eutrófico Tb A moderado textura argilosa relevo 
plano.) 

PEe39 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado + Podzólico 
Vermelho-Amarelo distráfico e eutráfico Tb não 
abrúptico e abrúptico A moderado textura média/ar
gilosa relevo ondulado + Cambissolo distrófico e eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa e muito ar
gilosa relevo plano. (Giei Pouco Húmico álico e dis
trófico Tb textura muito argilosa relevo plano + Cam
bissolo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado + Podzáli
coVermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo forte ondulado + Afloramen
tos Rochosos + Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
proeminente textura argilosa relevo suave on
dulado.) 

PEe40 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado+ Aflora
mentos Rochosos + Latossolo Vermelho-Amarelo 
distráfico A moderado textura argilosa relevo on
dulado. (Solos Litálicos eutráficos A moderado tex
tura média relevo forte ondulado + Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa relevo forte 
ondulado + Glei Pouco Húmico eutrófico Tb textura 
média e argilosa relevo plano.) 

PEe41 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado + Aflora
mentos Rochosos + Solos Litálicos eutráficos A mo
derado textura média e argilosa relevo forte ondula
do (Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A mo
derado textura argilosa relevo ondulado + Cambis
solo eutráfico Tb A moderado textura argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado.) 

PEe42 - Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e suave on
dulado + Latossolo Vermelho-Amarelo eutráfico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado e suave 
ondulado + Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado e suave 



ondulado. (Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Ta relevo montanhoso e forte ondulado. (Podzólico Ver-
A moderado textura argilosa relevo suave ondulado melho-Escuro eutrófico Ta A moderado textura mé-
+ Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura ar- dia/argilosa relevo forte ondulado + Afloramentos 
gilosa relevo ondulado.) Rochosos) 

PEe43 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico TbA moderado PEe50 - ~odzólico ,Ve.rmelho-Escuro eutrófico Tb não abrúp-
textura média/argilosa relevo forte ondulado t1co e abrupt1co A moderado textura média/argilosa 
+ Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A modera- relevo ondulado e forte ondulado + Brunizém Aver-
do textura argilosa relevo forte ondulado e monta- melhado textura média/argilosa relevo ondulado e 
nhoso + Cambissolo eutrófico Tb A moderado tex- forte ondulado+ Cambissolo eutrófico Tb e Ta A mo-

tura argilosa relevo montanhoso. (Latossolo Verme- derado textura argilosa relevo ondulado e forte on-
lho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa re- dulado. (Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico 

levo forte ondulado + Brunizém Avermelhado tex- A moderado textura argilosa relevo ondulado + La-
tura média/argilosa relevo forte ondulado + Aflora- tossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 

mentos Rochosos.) argilosa relevo ondulado+ Latossolo Vermelho-

PEe44 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
Escuro eutrófico A moderado textura média e argila-
sa relevo ondulado.) 

textura média/argilosa relevo forte ondulado e mon- PEe51 - Podzólico Vermelho-Escuro eu tráfico Tb A moderado tanhoso + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte textura média/argilosa fase rochosa relevo forte on-

ondulado e montanhoso+ Latossolo Vermelho- dulado + Afloramentos Rochosos + Latossolo Ver-

Amarelo distrófico A moderado e proeminente tex- melho-Amarelo álico A moderado textura argilosa e 

tura argilosa relevo ondulado (Terra Roxa Estrutura- muito argilosa relevo forte ondulado. (Cambissolo 

da eutrófica A moderado textura argilosa relevo forte eutrófico Tb A moderado textura argilosa fase rocho-

ondulado.) sa relevo forte ondulado + Solos Litólicos eutróficos 
A moderado textura argilosa relevo forte ondulado e 

PEe45 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado montanhoso ) 
textura média/argilosa relevo forte ondulado e mon-

PEe52 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A mo-tanhoso +Solos litólicos eutróficos A moderado tex-
tura média relevo forte ondulado e montanhoso+ La- dera do textura média/argilosa relevo ondulado e sua-

tossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado e ve ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo eutró-

proeminente textura argilosa relevo ondulado e sua- fico A moderado textura argilosa relevo ondulado e 

ve ondulado. suave ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eu-
tráfico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 

PEe46 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado ondulado e suave ondulado + Bruno Não Cálcico pia-
textura média/argilosa relevo montanhoso e forte on- nossólico A moderado textura média/argilosa relevo 
dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo álico e.distró- ondulado e suave ondulado. (Pianossolo Solódico 
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo eutrófico Ta A moderado textura arenosa e média/ar-
montanhoso e forte ondulado + Afloramentos Ro- gilosa relevo plano + Solos Aluviais eutróficos Tb 
chosos. (Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mo- textura média e arenosa relevo plano + Cambissolo 
derado textura argilosa relevo ondulado e forte on- eutrófico Tb A moderado textura argilosa e média re-
dulado + Cambissolo álico Tb A moderado textura levo plano) 
média e argilosa relevo montanhoso.) PEe53 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A mo-

PEe47 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado derado textura média/argilosa relevo montanhoso e 
textura média/argilosa relevo montanhoso e forte on- forte ondulado+ Cambissolo eutrófico Tb e Ta A mo-

I'' dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb derado textura argilosa relevo montanhoso e forte ,, 

A moderado textura média/argilosa relevo monta- ondulado+ Afloramentos Rochosos+ Brunizém 
nhoso e forte ondulado +Terra Roxa Estruturada eu- Avermelhado textura média/argilosa relevo monta-
trófica A moderado textura argilosa relevo monta- nhoso e forte ondulado. (Cambissolo eutrófico Tb A 
nhoso e forte ondulado (Cambissolo eutrófico Tb e moderado textura argilosa fase cascalhenta relevo 
Ta A moderado textúra argilosa relevo montanhoso e montanhoso e forte ondulado+ Latossolo Vermelho-
forte ondulado + Solos Litólicos eutróficos A mo- Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rei e-
derado textura argilosa relevo montanhoso e forte vo montanhoso e forte ondulado + Solos Litólicos 
ondulado + Afloramentos Rochosos.) eutróficos A moderado textura média e argilosa rei e-

vo montanhoso e forte ondulado + Glei Pouco Hú-
PEe48 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado mico eutrófico Tb e Ta textura argilosa e muito argilo-

textura média/argilosa relevo montanhoso e forte on- sa relevo plano.) 
dulado + Cambissolo eutrófico Tb A moderado tex-
tura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado + PEe54 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado e on-
textura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado. dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb 
(Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado A moderado textura média/argilosa relevo suave on-
textura média e argilosa relevo montanhoso e escar- dulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro La-
pado +Afloramentos Rochosos+ Cambissolo eutró- tossólico eutrófico A moderado textura argilosa rei e-
fico Tb A moderado textura argilosa fase pedregosa vo suave ondulado e ondulado + Podzólico Verme-
relevo montanhoso e forte ondulado + Podzólico lho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado tex-
Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura tura argilosa relevo suave ondulado e ondulado. 
média/argilosa fase pedregosa relevo montanhoso e (Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A modera-
forte ondulado + Terra Roxa Estruturada eutrófica A do textura média/argilosa fase pedregosa relevo sua-
chernozêmico textura argilosa relevo montanhoso.) ve ondulado e ondulado.) 

PEe49 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado PEe55 - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo montanhoso e forte on- textura média/argilosa relevo ondulado e suave on-
dulado + Solos Litólicos eutróficos A moderado tex- dulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb 
tura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado + A moderado textura média/argilosalosa relevo suave 
Cambissolo eutrófico Ta A moderado textura argilosa ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro 
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Látossólico eutrófico A moderado textura argilosa re
levo ondulado e suave ondulado+ Podzólico Verme
lho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado e suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

PVad1 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A 
moderado textura argilosa e média/argilosa fase cas
calhenta relevo ondulado e forte ondulado+ Cambis
solo á li co e distrófico Tb A moderado textura argilosa 
fase cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado. 
(Afloramentos Rochosos + Latossolo Amarelo álico 
A proeminente e moderado textura argilosa relevo 
ondulado + Latossolo Amarelo Húmico álico textura 
argilosa relevo plano e suave ondulado.) 

PVad2 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo áli
co e distrófico A moderado textura argilosa relevo on
dulado e suave ondulado + Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo ondulado e suave ondulado. (Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb abrúptico A 
moderado textura média/argilosa relevo plano+ 
Afloramentos Rochosos + Cambissolo álico e distró
fico Tb A moderado textura argilosa relevo plano.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A mo-
derado textura média/argilosa relevo forte ondulado 
+ Solos Litólicos distróficos A moderado textura mé
dia e argilosa relevo montanhoso + Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura mé
dia/argilosa relevo forte ondulado. (Podzólico Verme
lho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado + Podzólico Verme
lho-Escuro distrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado +Afloramentos Ro
chosos.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e' álico 

PVda1 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico e álico A moderado textura argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado. (Afloramentos Ro
chosos.) 

PVda2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico e álico A moderado textura argilosa relevo on
dulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado. (Giei Pouco Húmico álico e distrófico 
Tb textura muito argilosa relevo plano + Afloramen
tos Rochosos.) 

PVda3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A 
moderado textura média/argilosa relevo forte on
dulado e montanhoso + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado e montanhoso + Cambis
solo distrófico e álico Tb A moderado textura argilosa 
relevo forte ondulado e montanhoso. (Latossolo Ver
melho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
fase cascalhenta relevo montanhoso+ Afloramentos 
Rochosos + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
Tb A proeminente textura média/argilosa relevo forte 
ondulado.) 
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Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 

PVde1 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb não abrúptico e abrúptico A moderado textura mé
dia/argilosa relevo ondulado e suave ondulado. 
(Afloramentos Rochosos + Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb e Ta A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado + Latos
solo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A modera
do textura argilosa relevo suave ondulado + Glei 
Pouco Húmico á li co e distrófico Tb textura argilosa e 
muito argilosa relevo plano.) 

PVde2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura argilosa relevo forte ondula
do e ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico A moderado textura argilosa e média relevo 
forte ondulado e ondulado. (Solos Litólicos distrófi
cos A moderado textura média relevo forte on
dulado.) 

PVde3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e suave ondulado + Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico Tb com fragipan A moderado tex
tura arenosa/média relevo suave ondulado. 

PVde4 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo onc:lulado e suave ondulado. (Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado + Cambissolo eutrófico 
e distrófico Tb A moderado textura argilosa relevo 
forte ondulado e ondulado+ Glei Pouco Húmico dis
trófico Tb textura muito argilosa rEtlevo plano + Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb abrúptico A 
moderado textura arenosa/argilosa relevo suave on
dulado + Afloramentos Rochosos.) 

PVde5 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro 
eutrófico Tb A moderado textura média argilosa rele
vo forte ondulado e ondulado. (Afloramentos Rocho
sos+ Brunizém Avermelhado textura média/argilosa 
relevo ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
cascalhenta relevo forte ondulado e ondulado.) 

PVde6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo ondulado e forte ondulado+ Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico Tb Abrúptico moderado textura 
arenosa/argilosa relevo ondulado. (Solos Litólicos 
distróficos A moderaâo textura média relevo forte 
ondulado + Bruno Não Cálcico A fraco abrúptico tex
tura média/argilosa relevo ondulado+ Podzólico Ver
melho-Escuro eutrófico Tb e Ta abrúptico A modera
do textura média/argilosa relevo ondulado.) 

PVde7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico e á li co A moderado textura argilo
sa relevo ondulado e forte ondulado+ Solos Litólicos 
distróficos e eutróficos A moderado textura média 
relevo ondulado e forte ondulado. (Afloramentos Ro
chosos + Cambissolo álico Tb A moderado textura 
niédia e argilosa relevo ondulado e forte ondulado.) 

PVde8 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro 
eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa rele-



vo forte ondulado e ondulado+ Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico e á li co A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado e ondulado. (Afloramentos 
Rochosos+ Cambissolo álico Tb A moderado textura 
média e argilosa relevo ondulado e forte ondulado + 
Latossolo Vermelho-Amarelo eutráfico A moderado 
textura argilosa relevo forte ondulado.) 

PVde9 - Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico e eutráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e montanhoso + Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico A moderado textura argilosa rele
vo forte ondulado e montanhoso + Podzólico Verme
lho-Escuro eutráfico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado e montanhoso. (Aflo
ramentos Rochosos + Solos Litálicos distráficos A 
moderado textura argilosa e média relevo montanho
so + Podzálico Vermelho-Amarelo ·distráfico Tb 
abrúptico A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado.) 

PVde1 O- Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico e eutráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa fase casca
lhenta relevo forte ondulado e ondulado + Cambis
solo á li co e distrófico Tb A moderado textura argilosa 
fase cascalhenta relevo forte ondulado e ondulado + 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado e 
proeminente textura argilosa relevo suave ondulado 
e ondulado. (Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
alico textura argilosa relevo plano+ Solonetz Solodi
zado Ta A moderado textura média/argilosa relevo 
plano + Latossolo Vermelho-Amarelo eutráfico A 
moderado textura argilosa fase cascalhenta relevo 
forte ondulado.) 

PVde11 - Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico e eutráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado +Afloramentos Rochosos+ 
Latossolo Vermelho-Amarelo distráfico A moderado 
textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado+ 
Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo
sa fase cascalhenta relevo ondulado e forte ondula
do. (Solos Litálicos eutráficos A moderado textura 
média relevo ondulado e forte ondulado.) 

Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 

PVed1 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb abrúptico e não abrúptico A moderado textura 
arenosa/média, arenosa e média/argilosa relevo sua
ve ondulado e ondulado (Afloramentos Rochosos + 
Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado + Solos Li
tálicos distráficos A moderado textura média relevo 
suave ondulado + Regossolo distráfico A moderado 
textura média relevo suave ondulado + Glei Pouco 
Húmico eutráfico Tb A moderado textura argilosa e 
muito argilosa relevo plano.) 

PVed2 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb e Ta não raso e raso A moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado + Podzálico Verme
lho-Escuro eutráfico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo forte ondulado + Solos Litálicos eu
tráficos A moderado textura argilosa relevo forte on
dulado. (Giei Pouco Húmico eutrófico Tb textura ar
gilosa e muito argilosa relevo plano + Afloramentos 
Rochosos + Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico 
Ta raso A moderado textura média/argilosa fase pe
dregosa e não pedregosa relevo suave ondulado e 
ondulado + Cambissolo eutráfico Ta e Tb A modera
do textura argilosa relevo suave ondulado e on
dulado.) 

PVed3 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo suave 

ondulado + Glei Pouco Húmico eutráfico Ta A mo-
derado textura argilosa relevo plano. · 

PVed4 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico e álico A moderado textura argilo
sa relevo ondulado+ Podzálico Vermelho-Escuro eu
tráfico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado. (Cambissolo eutráfico Tb 
A moderado textura argilosa relevo ondulado+ Pod
zálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta A moderado tex
tura média/argilosa relevo ondulado + Afloramentos 
Rochosos + Latossolo Vermelho-Escuro eutráfico A 
moderado textura média relevo suave ondulado e 
ondulado + Brunizém Avermelhado textura média/ 
argilosa relevo suave ondulado e ondulado.) 

PVed5 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado e forte ondulado + Podzálico Vermelho
Escuro eutráfico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo ondulado e forte ondulado + Aflora
mentos Rochosos. 

PVeél6 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb A moderado não abrúptico e abrúptico textura 
arenosa e média/argilosa relevo suave ondulado e 
ondulado + Planossolo Soládico eutráfico Ta A mo
derado textura arenosa/argilosa relevo suave on
dulado e ondulado+ Bruno Não Cálcico planossálico 
A moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado e ondulado. (Solos Litólicos eutróficos A mo
derado e fraco textura média e arenosa relevo suave 
ondulado+ Afloramentos Rochosos+ Podzálico Ver
melho-Amarelo eutráfico Tb A moderado textura are
nosa/média ·e média relevo suave ondulado + Bruni
zém Avermelhado textura média/argilosa relevo sua
ve ondulado.) 

PVed7 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico e distráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa fase 
cascalhenta relevo forte ondulado e ondulado + La
tossolo Vermelho-Amarelo distráfico A moderado 
textura argilosa fase cascalhenta relevo forte ondula
do e ondulado + Afloramentos Rochosos. 

PVed8 - Podzálico Vermelho-Amarelo 'eutráfico e distráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo forte 
ondulado e ondulado + Podzálico Vermelho-Escuro 
eutráfico Tb A moderado textura média/argilosa rele
vo forte ondulado e ondulado+ Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico e eutráfico A moderado textura 
argilosa relevo forte ondulado e ondulado + Aflora
mentos Rochosos. (Canibissolo eutráfico latossálico 
A moderado textura argilosa relevo forte ondulado+ 
Solos Litálicos distráficos e eutráficos A moderado 
textura média e argilosa relevo montanhoso.) 

Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico 

PVe1 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico Tb A modera-
do textura argilosa/muito argilosa e argilosa relevo 
ondulado. (Afloramentos Rochosos + Podzálico Ver
melho-Amarelo eutráfico Tb A moderado textura ar
gilosa relevo forte ondulado.) 

PVe2 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico Tb e Ta 
abrúptico e não abrúptico A moderado textura média/ 
argilosa relevo ondulado + Afloramentos Rochosos. 
(Podzálico Vermelho-Amarelo distráfico Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo ondulado + 
Solos Litálicos eutráficos A moderado textura média 
e argilosa relevo forte ondulado.) 

PVe3 - Podzálico Vermelho-Amarelo eutráfico Tb A modera
do textura média/argilosa fase cascalhenta e não cas-
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calhenta relevo ondulado e forte ondulado + Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado e forte ondulado. (Aflo
ramentos Rochosos+ Cambissolo eutrófico Tb e Ta A 
moderado textura argilosa fase cascalhenta relevo 
ondulado e forte ondulado + Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico Tb e Ta abrúptico A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e forte on
dulado+ Glei Pouco Húmico eutrófico Ta e Tb textura 
argilosa e muito argilosa relevo plano ) 

PVe4 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera
do textura média/argilosa fase cascalhenta relevo 
forte ondulado e ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado e ondulado (Giei Pouco Hú
mico álico e distrófico Tb textura argilosa e muito 
argilosa relevo plano + Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico e distrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa fase cascalhenta relevo plano.) 

PVe5 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb e Ta A mo-
derado textura média/argilosa relevo ondulado e 
forte ondulado t- Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo ondulado e forte ondulado. (Pianossolo Solódico 
eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa rele
vo suave ondulado e ondulado ) 

PVe6 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera-
do textura média/argilosa relevo suave ondulado + 
Cambissolo eutrófico Tb e Ta A moderado textura 
argilosa relevo plano+ Glei Pouco Húmico distrófico 
e eutrófico Tb textura muito argilosa e argilosa relevo 
plano 

PVe7 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera-
do textura média/argilosa relevo forte ondulado e 
montanhoso + Cambissolo eutrófico Tb A moderado 
textura argilosa relevo forte ondulado e montar.hoso 
+ Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado 
textura argilosa e média relevo montanhoso e escar
pado (Afloramentos Rochosos + Cambíssolo eutró
fico Tb A moderado textura argilosa fase rochosa 
relevo montanhoso + Podzólico Vermelho-Escuro 
eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa e 
argilosa fase rochosa relevo montanhoso ) 

PVe8 - Podzólíco Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera-
do textura média/argilosa relevo montanhoso e forte 
ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura argilosa relevo montanhoso e 
forte ondulado + Afloramentos Rochosos (Solos Li
tólicos eutróficos A moderado textura argilosa e mé
dia relevo montanhoso e escarpado + Latossolo Ver
melho-Amarelo distrófico A moderado textura argilo
sa relevo ondulado + Glei Pouco Húmico eutrófico e 
distrófico Tb e Ta textura argilosa e muito argilosa 
relevo plano.) 

PVe9 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera
do e chernozêmico textura média/argilosa fase casca
lhenta relevo ondulado e forte ondulado + Cambis
solo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa 
fas-e cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado + 
Afloramentos Rochosos (Latossolo Vermelho
Amarelo álico e distrófico A moderado e proeminente 
textura argilosa relevo ondulado + Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa fase rochosa 
relevo forte ondulado.) 
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PVe1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A fraco e 
moderado textura arenosa/média e média /argilosa 
fase pedregosa e não pedregosa relevo suave on
dulado + Planossolo Solódico eutrófico Ta A fraco e 
moderado textura arenosa/média e argilosa e média/ 
argilosa relevo suave ondulado +Solos Litólicos eu
tráficos A fraco e moderado textura média e argilosa 
relevo suave ondulado (Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico Tb A fraco e moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado + Solos Alu
viais indiscriminados relevo plano + Planossolo 
Solódico eutrófico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo plano ) 

PVe11 - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A modera
do textura média/argilosa relevo forte ondulado 
+ Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A mo
derado textura argilosa relevo forte ondulado+ Cam
bissolo eutrófico Tb e Ta A moderado textura argilosa 
relevo montanhoso e forte ondulado+ Afloramentos 
Rochosos (Solos Litólicos eutróficos A moderado 
textura argilosa relevo montanhoso e forte on
dulado) 

Podzol Hidromórfico álico 

HPa1 - Podzol Hidromórfico álico A moderado e proemi-
nente textura arenosa relevo plano. 

HPa2 - Podzol Hidromórfico álico A moderado textura are
nosa relevo plano + Latossolo Amarelo álico A mo
derado textura argilosa e muito argilosa relevo plano 
e suave ondulado (Podzol Hidromórfico A proemi
nente textura arenosa relevo plano.) 

HPa3 - Podzol Hidromórfico álico A moderado e proemi
nente textura arenosa relevo plano+ Areias Ouartzo
sas Marinhas A fraco e moderado relevo plano 
(Solos Indiscriminados de Mangue relevo plano ) 

Brunizém avermelhado 

BV - Brunizém Avermelhado textura média/argilosa rele-
vo suave ondulado e ondulado + Vertissolo A mo
derado textura argilosa relevo suave ondulado e on
dulado 

Hidromórfico Cinzento eutrófico 

HCe - Hidromórfico Cinzento eutrófico Tb A moderado tex-
tura arenosa/média e média relevo plano + Glei Pou
co Húmico distrófico Tb textura argilosa e muito ar
gilosa relevo plano. (Solos Orgânicos álicos e distró
ficos relevo plano + Solos Aluviais eutróficos Ta e Tb 
A moderado indiscriminados relevo plano) 

Solonetz Solodizado 

SS - Solonetz Solodizado Ta A moderado textura média/ 
argilosa relevo plano e suave ondulado (Latossolo 
Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura ar
gilosa relevo suave ondulado + Podzólico Vermelho
Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa relevo suave ondulado e ondulado) 

Cambissolo álico 

Ca1 - Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa 
fase cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado + 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa relevo ondulado (Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/ar-



Ca2 

Ca3 

Ca4 

gilosa relevo forte ondulado e ondulado+ Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura ar
gilosa relevo forte ondulado e ondulado + Solos Li
tálicos álicos A moderado textura argilosa relevo on
dulado e forte ondulado+ Cambissolo eutráfico Ta A 
moderado textura argilosa relevo suave ondulado + 
Afloramentos Rochosos.) 

- Cambissolo álico Tb A moderado textura média e ar
gilosa fase pedregosa e não pedregosa relevo forte 
ondulado e montanhoso+ Latossolo Vermelho
Amarelo distráfico e álico A moderado textura argilo
sa relevo ondulado e forte ondulado. (Latossolo Ver
melho-Amarelo Húmico álico textura argilosa relevo 
forte ondulado + Podzálico Vermelho-Amarelo dis
tráfico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
pedregosa relevo ondulado.) 

- Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa e 
média relevo montanhoso e escarpado + Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilo
sa relevo montanhoso + Afloramentos Rochosos. 
(Solos Litálicos álicos A moderado textura média re
levo montanhoso e escarpado + Latossolo Verme
lho-Amarelo álico pouco profundo A moderado tex
tura argilosa relevo montanhoso e escarpado + La
tossolo Vermelho-Amarelo distráfico A proeminente 
textura argilosa relevo montanhoso.) 

- Cambissolo álico Tb A moderado textura argilosa e 
média fase cascalhenta relevo forte ondulado e on
dulado + Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proe
minente e moderado textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado + Podzálico Vermelho-Amarelo áli
co Tb A moderado textura média/argilosa fase casca
lhenta relevo ondulado. (Afloramentos Rochosos + 
Solos Litálicos álicos A moderado textura argilosa e 
média relevo ondulado e forte ondulado.) 

Cambissolo eutráfico 

Ce1 - Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo-

Ce2 

Ce3 

Ce4 

Ce5 

sa e muito argilosa relevo plano + Solos Aluviais dis
tráficos Tb A moderado textura arenosa relevo plano. 
(Cambissolo distráfico Tb A moderado textura média 
relevo plano + Solos Aluviais distráficos Tb A mo
derado textura média relevo plano.) 

- Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo
sa relevo plano + Solos Aluviais eutráficos Tb A mo
derado indiscriminados relevo plano. 

- Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo
sa relevo suave ondulado e plano+ Podzálico Verme
lho-Escuro eutráfico Tb A moderado textura média/ 
argilosa relevo suave ondulado. (Solos Aluviais eu
tráficos Tb A moderado textura média e argilosa rele
vo plano.) 

- Cambissolo eutráfico Ta e Tb A moderado textura ar
gilosa relevo plano + Bruno Não Cálcico abrúptico A 
moderado textura média/argilosa relevo plano+ Glei 
Húmico eutráfico Ta e Tb textura argilosa e muito ar
gilosa relevo plano. (Giei Pouco Húmico eutráfico Ta 
e Tb textura argilosa e muito argilosa relevo plano + 
Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo suave 
ondulado + Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico Ta 
A moderado textura média/argilosa relevo suave on
dulado.) 

- Cambissolo eutráfico Tb e Ta A moderado textura ar
gilosa fase cascalhenta e não cascalhenta relevo 

Ce6 

Ce7 

montanhoso e forte ondulado + Solos Litálicos eu
tráficos e distráficos A moderado textura média e ar
gilosa relevo montanhoso e escarpado + Podzálico 
Vermelho-Escuro eutráfico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo forte ondulado e montanhoso. 
(Afloramentos Rochosos + Podzálico Vermelho
Escuro eutráfico Ta A moderado textura média/ar
gilosa relevo forte ondulado.) 

- Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo
sa relevo plano e suave ondulado + Vertissolo A mo
derado e chernozêmico textura argilosa relevo plano 
e suave ondulado + Brunizém Avermelhado textura 
média/argilosa e argilosa relevo plano e suave on
dulado. 

- Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo
sa relevo montanhoso e forte ondulado + Afloramen
tos Rochosos+ Podzálico Vermelho-Escuro eutráfico 
Tb A moderado textura média/argilosa relevo monta
nhoso e forte ondulado. (Cambissolo eutráfico latos
sálico A moderado textura argilosa fase cascalhenta 
relevo forte ondulado e montanhoso + Solos Litóli
cos eutráficos A moderado textura média e argilosa 
relevo forte ondulado e montanhoso + Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilo
sa relevo forte ondulado.) 

Ce8 - Cambissolo eutráfico Tb A moderado textura argilo-
sa fase cascalhenta relevo forte ondulado e monta
nhoso + Solos Litálicos eutráficos A moderado tex
tura média e argilosa relevo forte ondulado e monta
nhoso+ Afloramentos Rochosos. (Cambissolo eutrá
fico Tb A moderado textura argilosa fase rochosa re
levo forte ondulado e montanhoso.) 

Glei Pouco Húmico álico e distráfico 

HGPad1- Glei Pouco Húmico álico e distráfico Tb textura ar
gilosa e muito argilosa relevo plano + Solos Orgâni
cos álicos e distráficos relevo plano. (Cambissolo eu
tráfico Tb A moderado textura argilosa relevo plano 
+ Podzol Hidromárfico álico e distráfico A moderado 
textura arenosa relevo plano + Glei Pouco Húmico 
eutráfico Tb A moderado textura argilosa e muito ar
gilosa relevo plano.) 

HGPad2- Glei Pouco Húmico álico e distráfico Tb textura ar
gilosa e muito argilosa relevo plano + Podzálico Ver
melho-Amarelo distráfico Tb textura arenosa/média 
e média relevo plano e suave ondulado + Latossolo 
Vermelho-Amarelo distráfico A moderado textura ar
gilosa relevo suave ondulado. 

HGPad3- Glei Pouco Húmico álico e distráfico Tb textura ar
gilosa e muito argilosa relevo plano + Cambissolo 
eutráfico Tb A moderado textura argilosa relevo pla
no + Solos Orgânicos álicos e distráficos relevo pla
no. (Cambissolo distráfico Tb A moderado textura 
média relevo plano.) 

Areias Quartzosas Marinhas 

AM1 -Areias Quartzosas Marinhas hidromárficas e não hi-
dromárficas A fraco e moderado relevo plano. (Pod
zol Hidromárfico álico A moderado e fraco textura 
arenosa relevo plano.) 

AM2 -Areias Quartzosas Marinhas A fraco e moderado rele-
vo plano + Podzol Hidromárfico álico A moderado e 
proeminente textura arenosa relevo plano. (Solos Or-
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gânicos álicos relevo plano + Solos Indiscriminados 
de Mangues relevo plano ) 

Solos Aluviais eutróficos 

Ae -Solos Aluviais eutróficos indiscriminados relevo pla-
no + Glei Pouco Húmico álico e distrófico Tb textura 
argilosa relevo plano 

Solos Litólicos álicos e distróficos 

Rad1 -Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado tex-
tura média e argilosa relevo montanhoso e escar
pado + Afloramentos Rochosos + Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico e á li co A moderado textura ar
gilosa relevo montanhoso e forte ondulado. (Cambis
solo distrófico e álico Tb A moderado textura argilosa 
relevo montanhoso + Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico e álico A proeminente textura média relevo 
forte ondulado + Podzólico Vermelho-Escuro eutró
fico Tb A moderado textura média/argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso.) 

Rad2 -Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado tex
tura média relevo montanhoso e escarpado + Cam
bissolo álico Tb A moderado textura média fase pe
dregosa e não pedregosa relevo montanhoso e escar
pado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa e argilosa relevo 
forte ondulado e montanhoso. (Afloramentos Ro
chosos) 

Solos Litólicos distróficos e eutróficos 

Rde1 -Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado 
textura argilosa e média relevo montanhoso e escar
pado + Afloramentos Rochosos. (Podzólico Verme
lho-Escuro álico e distrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa e argilosa relevo forte ondulado + 
Cambissolo distrófico Tb A moderado textura argilo
sa e média fase rochosa relevo montanhoso ) 

Rde2 -Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado 
textura média e argilosa relevo montanhoso e escar
pado + Podzólico Vermelho-Escuro eutrofico Tb e Ta 
A moderado textura média/argilosa fase não rochosa 
e rochosa relevo forte ondulado e montanhoso + 
Afloramentos Rochosos (Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo forte ondulado + Cambissolo eutrófico Tb A mo
derado textura argilosa relevo montanhoso e forte 
ondulado + Brunizém Avermelhado textura média/ 
argilosa relevo ondulado.) 

Solos Indiscriminados de Mangue 

SM -Solos Indiscriminados de Mangue relevo plano. (Pod-
zol Hidromórfico álico A moderado e proeminente re
levo plano) 

Afloramentos Rochosos 

AR1 -Afloramentos Rochosos+ Cambissolo eutrófico Tb A 
moderado textura argilosa fase cascalhenta relevo 
forte ondulado e ondulado. (Solos Litólicos eutrófi
cos A moderado textura média relevo forte ondulado 
e montanhoso.) 

AR2 -Afloramentos Rochosos + Solos L itálicos eutróficos 
A moderado textura média relevo montanhoso. (Pod
zólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb e Ta A modera
do textura média/argilosa relevo forte ondulado + 
Cambissolo eutrófico Tb e Ta A moderado textura ar-
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AR3 

AR4 

AR5 

gilosa relevo forte ondulado + Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura argilosa relevo forte on
dulado.) 

-Afloramentos Rochosos + Latos solo Vermelho
amarelo distrófico e á li co A moderado textura argilo
sa e média relevo forte ondulado e ondulado + Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A mo
derado textura média/argilosa relevo forte ondulado 
e ondulado. (Solos Litólicos distróficos e eutróficos A 
moderado textura média e argilosa relevo forte on
dulado + Cambissolo distrófico e eutrófico Tb A mo
derado textura média e argilosa relevo forte on
dulado.) 

-Afloramentos Rochosos+ Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/ar
gilosa fase cascalhenta relevo forte ondulado e on
dulado + Solos Litólicos eutróficos A moderado tex
tura média relevo forte ondulado e montanhoso (La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo ondulado.) 

-Afloramentos Rochosos + Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico e distrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado e suave ondulado + 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e suave on
dulado (Solos Aluviais eutróficos indiscriminados 
relevo plano + Podzólico Vermelho-Amarelo eutró
fico Ta A moderado textura média/argilosa relevo on
dulado.) 

3.6- USO ATUAL 

As terras da Folha SE 24 Rio Doce são utilizadas principalmente 
com pas.tagens extensivas, onde se desenvolve a pecuária, que 
se constitui na mais importante atividade econômica da região. 
Está presente em toda a Folha, tanto na região seca do vale do 
Médio Jequitinhonha como nas regiões úmidas da faixa litorâ
nea e dos vales do Mucuri e rio Doce Estas pastagens desenvol
vem-se nas mais variadas classes de solo e relevo e sob diferen
tes condições climáticas São formadas por capim-gordura, bra
quiária, colonião ou jaraguá, e para obtenção de forragem são 
utilizados os capins napier e cameron. A pecuária de corte é a 
mais difundida, sendo que há !}redominância da criação de gado 
da raça zebuína, principalmente do gado Nelore. A região de 
maior destaque da pecuária fica entre os municípios de Teófilo 
Otoni, Governador Valadares e Carlos Chagas, onde existe uma 
bem montada infra-estrutura com frigoríficos, indústrias de lati
cínios e propriedades com boas pastagens e gado de raças me
lhoradas 

A cafeicultura é a segunda atividade de maior importância 
econômica, pois utiliza grandes extensões de terras, onde pre
domina a ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo, em classe 
de relevo que varia de suave ondulado a montanhoso. Sendo 
mais expressiva nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

A cacauicultura está restrita a determinadas áreas, devido ao 
fato desta cultura ser muito exigente com relação a clima e solo 
Está localizada no extremo sul da Bahia e na região de Unhares 
no Espírito Santo, onde é cultivado nos terraços do rio Doce. O 
reflorestamento só possui grande importância no Espírito 
Santo, onde é explorado com cultivo de eucalipto, utilizado para 
obtenção de celulose e carvão. A obtenção da celulose é feita 
pela Ara cruz Celulose e a do carvão pela C ia. Vale do Rio Doce. O 
reflorestamento abrange uma extensa área que vai desde Pedro 
Canário até Aracruz, região de ocorrência de Podzólicos Amare
los e Latossolos Amarelos 

A fruticultura e horticultura começam a desenvolver-se no 
extremo sul da Bahia, principalmente na região de Teixeira de 
Freitas, onde a Cooperativa de Cotia está incentivando o cultivo 
de mamão, melancia e maracujá Outra área onde há significa-



tiva exploração de horticultura se localiza na região de Santa 
Teresa, onde se desenvolvem nos solos de fundo de vales as cul
turas de alho e em menor escala as culturas de cenoura, beterra
ba e batata. 

Com relação à agricultura de subsistência, as c~lturas de ~i
lho e feijão são as mais importantes, sendo que mu1tas vezes sao 
consorciadas com a cultura do café. 

No extremo sul da Bahia ainda existem extensas áreas cober
tas por florestas, que estão sendo exploradas para obtenção de 
madeiras. As principais madeireiras ficam na região de ltamara
ju e !tabela. 

A cana-de-açúcar começa a despontar como cultura de im
portância econômica na região de São Mateus, onde está sendo 

cultivada, para posteriormente ser utilizada na obtenção de ál
cool 

3.7- RESULTADOS ANALÍTICOS DAS AMOSTRAS EXTRAS E 
FERTILIDADE COMPLEMENTARES 

São constituídos pelas Tabelas 3 111 e 3.1V, contendo resultados 
analíticos e localização das amostras de solos complementares, 
selecionadas para caracterização das classes de solos. 

Tabela 3.111- Contém resultados analíticos de 14 amostras 
de fertilidade (para efeito de classificação). 

Tabela 3.1V- Contém resultados analíticos das amostras ex
tras, totalizando 37 pontos amostrados, sendo que 28 constam 
no mapa. 

TABELA 3 111 
Resultados analíticos das amostras de fertilidade (para efeito de classificação) 

Horizonte mE/100g 
,PH p Sat 

NO Solo Agua 
(ppm) s T V% Ai+++ Localização 

1:2,5 (%) 

Slmbolo 
Pro f W+ 
(em) AI+++ AI+++ ca++ Mg++ K+ Na+ 

Estrada Fronteira dos Vales-Felizburgo, a 
F1 LEe arg 82 100-120 7,0 0,0 0,5 1,2 0,6 0,04 0,01 1 1,85 2,35 79 o 21 km de Felizburgo Município de Joai-

ma(MG) Folha SE 24-V-A 

Estrada Marambainha----Caral, a 5,3 km de 
F2 LVa arg 82 100-120 4,7 0,7 3,6 0,3 0,04 0,01 1 0,35 3,95 9 67 Marambainha Municlpio de Caraí(MG) 

Folha SE 24-V-C 

Estrada Carlos Chagas-Fazenda São José, 
F3 LVa arg 82 100-120 4,2 1,4 3,8 0,4 0,18 0,02 1 0,60 4,40 14 70 a 21 km de Carlos Chagas Municlpio de 

Carlos Chagas(MG) Folha SE 24-V-C 

Estrada Catugi-Padre Paraíso, a 14,3 km de 
F4 LVd arg 82 100-120 4,9 0,2 3,3 0,9 0,16 0,01 2 1,07 4,37 25 16 Catugi Município de Caraí(MG) Folha 

SE24-V-C 

Estrada Ladainha-Mucuri, a 25,0 km de 
F5 LVd arg 82 100-120 4,8 0,2 2,1 0,3 0,02 0,01 1 0,33 2,43 14 38 Ladainha Município de Mucuri(MG) Folha 

SE 24-V-C 

Estrada Novo Cruzeiro-Ladainha, a 7,3 km 
F6 LVd arg 82 100-120 4,6 0,0 2,3 0,4 0,02 0,01 1 0,43 2,73 16 o de Novo Cruzeiro Município de Novo Cru-

zeiro(MG) Folha SE 24-V-C 

Estrada Maravilha-Belo Oriente, a 4,8 km 
F7 LVd arg 82 100-120 5.4 0,4 2,0 0,7 0,04 0,05 2 0,79 2,79 28 34 de Maravilha Municlpio de Teófilo Oto-

ni(MG) Folha SE 24-V-C 

F8 PEeTb 
B2t 80-100 6,0 0,0 1,0 1,5 0,7 0,05 0,01 4 2,26 3,26 69 o Estrada Franciscópolis-Norete, a 3,4 km 

méd/arg. de Norete Município de Malacacheta(MG). 
Folha SE 24-V-C 

F9 PEeTb 
82t 80-100 5,8 0,0 1,7 3,0 0,4 0,04 O,Q1 1 3,45 5,15 67 o Estrada Poté-Sucanga, a 3 km de Sucanga. 

méd/arg Município de Poté(MG) Folha SE.24-V-C. 

PVs Tb Estrada Sucanga-Ladainha, a 4,6 km de 
F10 méd/arg. 82t 80-100 4,9 1,0 5,0 0,4 0,03 0,01 1 0,44 5,44 8 69 Sucanga Município de Poté(MG) Folha 

SE 24-V-C 

PVd Tb Estrada Antônio Ferreira-Franciscópolis, 
F11 méd /arg 82t 80-100 5,5 0,0 1,8 0,4 0,8 0,17 0,01 2 1,38 3,18 43 o a 5,4 km de Antônio Ferreira. Munic/pio de 

Malacacheta(MG) Folha SE.24-V-C 

PVd Tb Estrada Novo Cruzeiro-Ladainha, a 5,6 km 
F12 méd /arg 82t 80-100 5,4 0,2 3,1 0,9 0,07 0,01 1 0,98 4,08 24 17 de Novo Cruzeiro Município de Novo Cru-

zeiro(MG) Folha SE 24-V-C 

PVdTb Estrada Sucanga-Teófilo Otoni, a 2 km de 
F13 méd/arg 82t 80-100 4,8 0,4 3,1 0,7 0,06 0,02 1 0,78 3,88 20 34 Teófilo Otoni. Município de Teófilo Oto-

ni(MG) Folha SE.24-V-C 

F14 CaTb 
(82) 60-80 4,9 1,0 2,3 0,3 0,06 0,01 2 0,37 2,67 14 73 

Estrada Caraí-Neves, a 31,3 km de Caraí 
arg case Município de Caraí(MG) Folha SE 24-V-C 
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TABELA 31V 
Resultados analiticos das amostras extras complementares 

Granulometria% 

Horizonte 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo N• Prot Calhau 
lab. >20 

Cascalho muito média 

Pro f mm 
20·2mm grossa 0,5·0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

Sim bolo 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm 
em 

mm mm mm mm 

LAd E01 10712 B 80-100 0,0 0,0 3,1 7,6 21,7 8,5 9,0 12,7 8,9 I 
Amod. I 
m.arg. 

LEe E04 10715 B 80-100 0,0 0,0 1,7 3,9 13,6 6,4 8,7 19,5 13,7 
Amod 
marg 

' 
LEe E05 10687 B 60-80 0,0 0,0 8,6 8,4 25,4 7,3 4,8 8,7 5,5 ! 

Amod. 
I m arg. 

LEe E06 10714 B 80-100 0,0 0,0 1,5 4,1 19,7 10,6 11,5 17,4 11,6 
Amod 
m.arg 

LV a E07 10720 B 80-100 0,0 0,0 12,7 5,4 23,4 4,0 5,6 11,9 6,8 
Amod. I 

m arg I 
I 

LVd E08 10717 B 80-100 0,0 0,0 3.8 13,5 26,6 8,3 4,6 9,6 6,4 
Amod. 
arg. 

Complexo 

I 
Solo NO Prot Carbonatos c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

lab. o/o o/o o/o o/o 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

LAd E01 10712 0,0 0,1 0,03 0,17 3 0,99 0,66 0,33 0,30 0,03 0,01 
Amod 
m.arg. 

LEe E04 10715 0,0 0,1 0,01 0,17 10 1,26 0,76 1,89 1,83 0,13 0,05 
Amod. 
m.arg. 

LEc E05 10687 0,0 0,5 0,05 0,86 10 2,15 1,72 0,51 0,50 0,01 0,01 
Amod. 
m.arg. 

~ 

LEe E06 10714 0,0 0,3 0,04 0,52 8 0,95 0,80 0,44 0,35 0,13 0,09 
Amod. 
m.arg 

LV a E07 10720 0,0 0,4 0,05 0,68 a 1,00 0,59 0,23 0,20 0,11 0,10 
Amod 
m.arg. 

LVd E08 10717 0,0 0,4 0,05 0,69 8 1,00 0,82 0,22 0,15 0,15 0,12 
Amod. 
arg. 

,, 
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Lab.: SUDESUL 

Silte Grau de 
pH (1:1) 

Areia Argila 
flocu-

Silte 100.Na+ 
muito Argila natural (0,05-0,002) Localização 
fina <0,002 % 

I ação 
Argila 

T 
o/o 0,1-0.05 0,05-0,002 O,Q2-0,002 mm Água KCI 

mm mm mm 

2,4 4,9 1,1 64,5 0,1 99,8 O,Q7 4,7 4,1 2 Estrada Eunápolis-ltagimirim (BR-101), a 11 km de Eunápolis 
Município de Santa Cruz Cabrália(BA) Folha SE 24-V-B 

6,6 11,7 5,9 61,0 0,2 99,6 0,19 5,0 5,2 2 Estrada Salto da Divisa-ltagimirim, 16 km antes de ltagimirim 
Município de ltagimirim(BA) Folha SE.24-V-B 

Estrada Mundo Novo-ltagimirim (BR-101), a 11 km de Mun-
1,8 5,7 2,5 63,4 1,5 97,6 0,09 4,8 4,4 <1 do Novo. Municlpio de Santa Cruz Cabrália(BA) Folha 

SE 24-V-B 

Estrada Gabiarra-Salto da Divisa (na fazenda Limoei-
3,6 8,8 3,0 59,9 0,3 99,4 0,15 5,0 4,2 1 ro), a 11 km de Gabiarra Municlpio de ltagimirim(BA). Folha 

SE 24-V-B 

2,5 7,8 2,7 62,0 0,3 99,5 0,12 4,6 4,0 <1 
Estrada São João do Sul-Monte Alegre, 6 km após São João do 
Sul Município de Guaratinga(BA) Folhas SE.24-V-B. ' 

2,8 6,3 3,1 60,7 0,2 99,6 0,10 5,2 4,1 1 
Estrada São Paulinho-ltamaraju, a 8 km de São Pau linho e a 2 
km de S Miguel. Município de ltamaraju(BA) Folha SE.24-V-B. 

sortivo mE/1 OOg 
v 

T o/o 100.AI+3 100.AI+3 
Na+ S1 S2 Acidez trocável T Mat. coloidal AI+3 +S1 AI+3 +S2 A1+3 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,10 0,05 1,45 1,02 0,9 2,73 1,65 4,18 3,10 35 47 38 47 

. 
0,20 0,08 3,48 2,72 0,1 1,08 0,52 4,56 4,00 76 87 2 3 

I 
I 
I 

0,06 0,03 2,73 2,26 0,4 3,39 2,70 6,12 5,43 45 50 12 16 

0,09 0,04 1,61 1,28 0,5 1,66 1,39 3,27 3,00 49 54 23 28 

0,07 0,04 1,41 0,93 1,2 10,47 8,59 11,88 10,00 12 14 45 56 

0,10 0,05 1,47 1,14 1,1 3,88 2,90 5,35 4,37 27 34 42 49 
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TABELA 3 IV- Continuação 

Granulometria% 

Horizonte 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo NO Prot Calhau 
lab >20 

Cascalho muito média 

Prol 
20-2mm grossa 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

Símbolo mm 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm mm mm mm em 

LVd A mod 
E09 10722 82 100-120 0,0 0,0 3,9 4,8 18,6 7,5 9,9 15,6 10,6 arg 

LVdA mod 
E10 10653 82 100-120 0,0 0,0 2,0 4,8 18,0 9,1 12,6 23,2 17,9 

arg. 

LVdA mod 
E11 10723 B 100-120 0,0 0,0 3.4 13,5 37.4 17,9 13,2 24,6 16,9 

méd 

LV e A mod 
E12 10701 arg B 90-100 0,0 0,0 5,1 8,9 26,0 10,4 10,9 23,3 17,0 

PEe Tb 
Amod E13 10545 Bt 80-100 0,0 0,0 2,0 5,6 14,5 5,3 7.4 18.4 9,5 
arg lm arg 

PEeTb 
Amod E14 10655 B21 80-100 0,0 15,1 0,8 2.4 10.4 5,9 8.4 16,0 11,9 
arg.lm arg 

Complexo 

Solo NO Prol Carbonatos c N MO C/N ca+ 2 Mg+2 K+ 
lab % % % % 

NH 40Ac KCI NH40Ac KCI NH 40Ac HCI 

LVdA mod. 
E09 10722 0,0 0,7 0,06 1,20 12 0,57 0,55 0,33 0,23 0,05 0,03 arg 

LVdA mod 
arg E10 10653 0,0 0,7 0,06 1,20 12 0,32 0,25 0,14 0,18 0,04 0,02 

LVd A mod 
E11 10723 0,0 0,1 0,03 0,17 3 1,45 1,42 0,39 0,40 0,05 0,05 méd 

LVeA mod 
E12 10701 0,0 0,2 0,04 0,34 arg 5 1,80 1,40 0,59 0,50 0,21 0,16 

PEeTb 
Amod E13 10545 0,0 0,3 0,03 0,52 10 2,66 1,88 0,67 0,60 0,17 0,17 
arg /m arg 

PEeTb 
Amod E14 10655 0,0 0,3 0,06 0,52 5 2.48 2,01 0,73 0,70 0,11 0,09 
arg.lm arg 
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Lab · SUDESUL .. 

Areia Silte Grau de 
pH (1:1) 

Argila Silte 
muito Argila natural flocu- (0,05-0,002) 

100.Na+ 
I ação Localização 

fina <0,002 % Argila 
T 

0,1-0.05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % 

mm mm mm Água KCI 

3,1 12,7 7,7 58,1 0,4 99,3 0,22 4,8 4,5 <1 Estrada Cruzeiro do Sul-Dois de Abril, a 6 km de Cruzeiro do Sul. 
Município de ltamaraju(BA). Folha SE 24-V-B. 

7.4 10,6 5,3 53,5 18,3 65,7 0,20 5,0 4,2 1 
Estrada Tarumirim-Aivarenga (via Bananal de Lima), a 36,6 km 
de Tarumirim Município de Alvarenga(MG) Folha SE 24-Y-C 

Na estrada Salto da Divisa-Jacinto, 25 km após Salto da Divisa, 
6,3 21,3 13,6 24,4 0,3 98,7 0,87 5,3 5,1 <1 e .a 7 km da entrada à esquerda em direção à fazenda Arizona 

Múnicfpio de Jacinto(MG) Folha SE.24-V-B. 

7,7 11,5 5,2 45,5 0,3 99,3 0,25 5,0 4,2 1 
Estrada Jordãnia-MG-405 (via fazenda Mira Alta), a 26,8 km de 
Jordãnia Município de Salto da Divisa(MG) Folha SE 24-V-B 

3,7 10,3 1,4 65,7 0,5 99,2 0,16 6,5 6,5 1 
Estrada ltambacuri-Frei Serafim, a 9,6 km de ltambacuri Muni-
cípio de ltambacuri(MG) Folha SE 24-V-B. 

4,8 6,6 2,5 71,1 1,0 98,5 0,09 6,9 6,3 2 
Estrada Pocrane-Expedicionário Alicio (via Açaraí), à 31,4 km 
de Pocrane Município de Pocrane(MG) Folha SE 24-Y-C. 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na+ T % 100.AI+3 100.AI+3 

51 52 Acidez trocável T 
Al+3 Mat. coloidal AI+3+S1 AI+3+S2 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pHS pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,06 0,02 0,01 0,83 0,5 11,61 8,50 12,62 9,51 8 11 33 37 

0,08 0,04 0,58 0,49 1,7 19,14 3,45 19,72 4,03 3 14 74 77 

"0,06 0,03 1,95 1,90 0,1 3,31 2,62 5,26 4,57 37 43 4 5 

0,08 0,03 2,68 2,09 0,3 1,56 0,42 4,24 3,10 63 86 10 12 

O,ot 0,01 3,51 2,66 o 4,12 2,49 7,63 6,00 46 58 o o 

0,12 0,07 3,44 2,87 0,0 4,67 0,56 8,11 4,00 42 86 o o 
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TABELA 3 IV- Continuação 

Granulometria% 

Horizonte 
Areia grossa 

Areia Areia 
Areia fina 

Prol Calhau Solo NO 
lab. Cascalho muito média 

>20 
Prol. mm 20-2mm grossa 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

Símbolo 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm mm mm em mm 

PEeTb 
Amod E17 10713 Bl 60-80 0,0 0,0 6,1 8,9 22,0 6,0 5,5 14,4 9,0 
arg 

PEe Tb 0,0 
Amod. E18 10718 821 60-80 0,0 8,8 7,5 23,5 5,6 5,7 11,3 6,3 
méd /arg 

PEe Tb E19 10686 821 60-80 0,0 0,0 2,0 3,6 12,3 6,4 2,5 12,9 5,6 
Amod. 
méd /arg 

PEe Tb 
Amod. E20 10527 Bl 40-60 0,0 0,1 7,2 8,0 22,0 5,6 4,1 9,5 4,4 
arg. 

PVe Tb 
Amod E27 10651 B2t 40-60 0,0 13,2 5,3 7,5 17,5 3,8 3,0 9,8 3,0 
arg/m arg 

PVeTb E28 10652 B2t 80-100 0,0 22,2 0,7 3,2 12,5 6,6 8,5 15,4 9,9 
Amod. 
arg./m.arg. 

Complexo 

I 
Solo N.o Prol Carbonatos c N MO CIN ca+ 2 Mg+2 K+ 

lab % % % % 

NH40Ac KCI NH.OAc KCI NH40Ac HCI 

PEe Tb 
Amod. E17 10713 0,0 0,3 0,04 0,52 8 1,05 0,93 1,90 1,73 0,22 0,17 
arg. 

PEeTb 
Amod. E18 10718 0,0 0,1 0,03 0,17 3 1,\1 0,89 2,50 2,40 0,04 0,02 
méd.larg. 

PEeTb 
Amod E19 10686 0,0 0,3 0,04 0,52 8 1,25 0,63 0,78 0,58 0,06 0,04 
méd /arg. 

PEe Tb 
Amod. E20 10527 0,0 0,7 0,06 1,20 12 2,78 2,40 2,05 1,70 0,06 0,03 ' arg 

PVeTb 
Amod E27 10651 0,0 0,5 0,07 0,86 7 1,04 0,92 2,50 1,59 0,20 0,13 
arg.lm arg. 

PVeTb E28 10652 0,0 0,3 0,17 0,52 2 0,66 0,63 0,97 0,70 0,30 0,28 
Amod. 
arg./m arg 
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Lab · SUDESUL 

Areia Si! te Grau de 
pH (1:1) 

Argila Silte 
muito Argila natural flocu- (0,05-0,002) 

100.Na+ 

lação 
Localização 

fina <0,002 % T 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % Argila 

mm mm mm 
Água KCI 

4,5 10,3 4,9 58,7 0,2 99,6 0,17 5,4 4,8 <1 
Estrada Eunápolis-ltagimirim (8R-101 ), a 15 km de Eunápolis 
Município de Santa Cruz Cabrália(8A) Folha SE 24-V-8 

2,2 14,5 9,5 55,7 0,2 99,6 0,26 5,7 5,3 <1 
Estrada Monte Pascoal-Montinhos (8R-101), 6 km antes de 
Montinhos Município de Porto Seguro(BA) Folha SE 24-V-8 

3,4 28,6 21,3 53,5 0,0 100,0 0,53 5,5 4,5 1 
Estrada Conceição do Quinze--Joaçuba, a 2 km de C9nceição do 
Quinze Município de Nova Venécia(ES) Folha SE 24-Y-A 

1,5 14,8 9,7 58,8 21,3 63,7 0,25 5,7 4,5 <1 
Estrada Colatina-Baunilha, a 9 km de Colatina. Município de Co-
latina(ES). Folha SE 24-Y-C 

0,9 13,1 6,3 66,4 0,9 98,6 0,20 5,4 41 1 
Estrada Nova Venécia-São Gabriel da Palha, a 12,1 km de Nova 
Venécia Município de Nova Venécia(ES) Folha SE 24-Y-8. 

3,4 9,7 4,2 67,9 0,8 98,8 0,14 6,0 5,5 3 
Estrada Tarumirim-Edgar Melo, a 5,6 km de Tarumirim Municí-
pio de Tarumirim(MG) Folha SE 24-Y-C 

sortivo mE/100g 
v 

Na+ S1 S2 
T % 100.AI+3 100.AI+3 

A1+ 3 
Acidez trocável T Mat. colo ida I A1+ 3 +S1 AI+3 +S2 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,09 0,04 3,26 2,87 0,1 2,71 1,66 5,97 4,92 55 66 2 3 

0,14 0,05 3,79 3,36 0,1 3,91 2,51 7,70 6,30 49 60 2 3 

0,10 0,06 2,19 1,31 0,2 10,35 2,15 12,54 4,34 17 50 8 13 

0.07 0,06 4,96 0,0 4,19 6,58 3,47 11,54 8,43 43 59 o o 

0,10 0,08 3,84 2,72 1,1 13,28 3,49 17,12 7,33 22 52 22 29 

0,12 0,10 2,05 1,71 0,0 6,76 1,44 8,81 3,49 23 59 o o 
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TABELA 3 IV- Continuação 

Granulometria % 

Horizonte 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo NO Prot. Calhau 
lab. >20 Cascalho muito média 

Prol mm 20-2mm grossa 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
Simbolo 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm 

em 
mm mm mm mm 

PVeTb 
Amod E29 10716 B2t 30-50 0,0 0,0 7,9 12,1 37,5 13,6 14,7 19,8 14,9 
méd.iarg. 

PVeTb 
Amod. E30 10711 Bt 60-80 0,0 0,0 3.4 10,5 30,6 15,0 10,1 19,7 14,3 
méd.iarg 

PVeTb 
Amod E31 10658 B2t 80-100 0,0 0,0 1,0 5,9 15,8 7,8 8.4 17,7 13,3 
méd./arg 

PVeTb 
Amod. E32 10529 Bt 100-120 0,0 0,0 3,7 10,9 27,5 10,3 8,8 13,5 9,0 
méd.iarg 

CeTb 
Amod. E38 10546 (B) 40-60 o.o 0,0 0,1 0,3 1,5 0,7 1.4 19,1 3.4 
arg. 

Ce lat. 
Amod E41 10694 (B) 100-120 0,0 0,0 4,0 6,5 20,2 7,5 10,8 22,9 14,8 
arg 

Complexo 

I 
Solo NO Prot. Carbonatos c N MO C/N ca+2 Mg+2 K+ 

lab o/o % % o/o 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

PVeTb 
Amod. E29 10716 0,0 0,2 O,Q3 0,34 7 1,19 0,74 0,51 0.41 0,12 0,09 
méd./arg. 

PVeTb 
Amod. E30 10711 0,0 0,2 0,04 0,34 5 1,80 1.40 0,59 0,50 0,21 0,16 
méd/arg. 

PVeTb 
Amod E31 10658 0,0 0,1 0,04 0,17 3 2,84 1,78 0,34 0,30 0,06 0,03 
méd.iarg 

PVeTb 
Amod. E32 10529 0,0 0,3 0,06 0,52 5 3,68 2,62 0,92 0,83 0,07 0,04 
méd./arg 

CeTb 
Amod. E38 10546 0,0 0,5 0,06 0,86 8 2,69 2,32 4,72 4,00 0,18 0,09 
arg 

Ce lat. 
Amod. E41 10694 0,0 0,3 0,04 0,52 8 3,00 2,06 1,28 1,03 0.43 0,24 
arg 
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Lat/,: SUDESUL 

Grau de 
pH (1:1) 

Areia Silte Argila Silte 100.Na+ flocu-muito Argila natural 
I ação 

(0,05-0,002) 
T 

Localização 
fina <0,002 % Argila 

0,1-0,05 0,05-0,002 O,Q2-0,002 % mm Água KCI 
mm mm mm 

11,9 7,0 35,7 13,8 61,3 0,33 5,2 4,1 <1 Estrada Vila União-São Paulinho, 2 km antes de São Paulinho. 
4,1 Municfpio de ltamaraju(BA) Folha SE 24-V-B. 

Estrada ltabuna-ltapimirim (BR-101), 6 km antes de ltapimirim e 
5,9 11,5 5,2 45,5 0,3 99,3 0,25 5,0 4,2 1 a 100m à esquerda da BR-101 Municfpio de ltapimirim(BA) Fo-

lha SE 24-V-B 

6,0 12,4 8,0 58,5 0,1 99,8 0,21 7,2 6,4 2 Estrada Resplendor-Independência, 1,8 km antes da lndepen-
dência Municfpio de Resplendor(MG) Folha SE 24-Y-C. 

2,8 9,0 4,5 54,5 2,1 96,1 0,16 7,1 6,2 <1 Estrada Laranja da Terra-Serra Pelada, 2,5 km de Laranja da Ter-
ra. Municfpio de Afonso Cláudio(ES). Folha SE 24-Y-C. 

2,4 48,9 33,2 46,2 17,3 62,5 1,06 6,5 5,6 1 
Estrada Campanário-Frei Ser afim (via São João), 1 km de Cam-
panário. Municlpio de Campanário(MG). Folha SE 24-Y-A 

6,2 14,2 6,1 50,8 1,1 97,8 0,28 6,1 5,0 1 
Estrada Conceição-Jacinto, 4 km após Conceição. Municfpio de 
Jacinto(MG) Folha SE.24-V-B. 

sortivo mE/100g 
v 

T % 100.AI+3 100.AI+3 
Na+ SI S2 Acidez trocável T Mat. coloidal AI+3+S1 AI+3+S2 Al+3 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,10 0,02 1,92 1,26 0,7 2,65 1,18 4,57 3,10 42 62 26 36 

0,08 0,03 2,68 2,09 0,3 1,56 0,42 4,24 3,10 63 86 10 12 

0,12 0,06 3,36 2,17 0,0 4,11 0,14 7,47 3,50 45 96 o o 

0,03 0,03 4,70 3,52 0,0 2,04 0,31 6,74 5,01 70 94 o o 

0,13 0,09 7,72 6,5 0,0 7,21 2,00 14,93 9,72 52 79 o o 

0,09 0,05 4,80 3,38 0,0 1,61 0,50 6,41 5,30 75 90 o o 
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TABELA 31V- Continuação 

Granulometria% 

Horizonte 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo NO Prol Calhau 
lab >20 

Cascalho muito média 

Prol mm 
20-2mm grossa 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

Símbolo 2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm mm mm mm mm em 

Ce lat 
Amod E42 10694 (8) 80-100 0,0 0,0 9,0 14.4 35,8 10,9 8,6 19,6 13,2 
arg 

Ce lat 
Amod E43 10693 (8) 100-120 0,0 0,0 6,0 6,7 22.4 8,1 10,2 21,9 16,2 
arg 

CeTa 
Amod E45 10648 (8) 15-40 o'. o 10,7 2,5 4,5 14,8 6,5 11,3 34,7 23.4 
arg 

Rd 
A proem E46 10654 A 0-40 0,0 13,5 5,5 15,5 36,1 12,2 13,2 23,6 15,8 
méd 

LV a 10516 8 100-120 0,0 0,0 15,0 16,0 45,0 12,8 8,1 22,8 12,6 
méd 

LVd 
Amod 10684 82 100-120 0,0 0,0 20,5 14.4 41,9 6.4 3.4 7.4 4,9 
arg 

LVd 10528 8 100-120 0,0 0,1 18,7 12,3 39,8 7,7 6,2 15,2 9,1 
méd 

Complexo 

Solo NO Prot Carbonatos c N MO ca+2 Mg+2 K+ 
lab % % % % 

C/N 

I 
NH4 0Ac KCI NH40Ac KCI NH 40Ac HCI 

Ce lat 
Amod E42 10694 0,0 0,2 0,03 0,34 7 1,52 1.40 1,30 1,10 0,23 0,15 
arg 

Ce lat 
Amod E43 10693 0,0 0,3 0,03 0,52 10 1,50 1,50 0,71 0,60 0,09 0,06 
arg 

CeTa 
Amod E45 10648 0,0 0,7 0,10 1,20 7 6,73 5,72 5,61 4,40 0,08 0,03 
arg 

Rd 
A proem E46 10654 0,0 2,8 0,34 4,8 8 0,87 0,68 0,33 0,30 0,16 0,12 
méd. 

LVa 10516 0,0 0,8 0,08 1,38 10 0,19 0,15 0,07 0,05 0,05 0,02 
méd. 

LVd 
Amod 10684 0,0 0,9 0,09 1,55 10 0,76 0,35 0,65 0,46 0,20 0,17 
arg 

LVd 10528 0,0 0,8 0,06 1,38 13 0,92 0,80 0,80 0,48 0,03 0,03 
méd 
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Lab : SUDESUL 

Silte Grau de 
pH (1:1) 

"• Areia Argila 
flocu-

Silte 100.Na+ 
muito Argila natural (0,05-0,002) Localização 
fina <0,002 % 

!ação 
Argila 

T 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 % mm Água KCI 
mm mm mm 

6,1 14,9 8,5 36,1 1,1 96,9 0.41 5,1 4,0 2 Estrada Jacinto-Bom Jardim, 7 km após Jacinto Municfpio de 
Jacinto(MG) Folha SE 24-V-B 

7,6 11,2 5,5 50,2 1,1 97,8 0,22 4,3 3,8 1 
Estrada Palmópolis-ltapiru, a 7 km de ltapiru Município de Rio 
do Prado(MG). Folha SE 24-V-B 

Estrada Baixo Guandu-Nicolândia, a 5,3 km do entronca-
13.4 19,3 8,0 42,5 11,1 73,8 0.45 5,3 4,0 1 menta na estrada para fazenda Manoel Tavares Município de 

Aimorés(MG) Folha SE 24-Y-C 

Estrada Alvarenga-Cachoeirão, a 19,6 km de Alvarenga, pró-
5,5 29,7 21,9 18.4 8,0 56,5 1,61 4,7 4,2 <1 xímo à fazenda Padre Ángelo Município de Conselheiro Pe-

na(MG) Folha SE 24-Y-C 

5,7 20,5 10,3 21,9 6,0 72,6 0,94 5,2 4,2 <1 
Estrada Santa Teresa-Fundão, a 3,8 km de Santa Teresa Muni-
cfpio de Santa Teresa(ES) Folha SE.24-Y-C 

Estrada Ouro Verde de Minas-Ataléia (MG-412), a 4 km de Ouro 
2,1 7,1 4,6 46,1 1.4 96,9 0,15 5,2 4.4 <1 Verde de Minas Município de Ouro Verde de Minas(MG) Folha 

SE 24-Y-A 

4,0 17,1 11,0 34,0 7,2 78,8 0,50 5,4 4,8 <1 
Estrada Caldeírão-Jetiba, a 8,6 km de Caldeirão Municfpio de 
Santa Teresa(ES) Folha SE 24-Y-C 

sortívo mE/100g 
v 

T % 100.Ai+3 100.AI+3 
Na+ S1 S2 Acidez trocável T Mat. colo i da I AI+3 +S1 A1+ 3 +S2 A1+ 3 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,13 0,08 3,18 2,73 0,5 2,66 1,62 5,84 4,80 54 66 13 15 

0,06 0,03 2,36 2,19 0,9 2,61 1,04 4,97 3,40 47 69 27 29 

0,26 0,13 12,68 10,28 0,0 12,65 1,40 25,33 14,08 50 90 o o 

0,08 0,04 1,44 1,14 1,3 17,Q4 9,52 18,48 10,96 8 13 47 53 

O,Q3 0,03 0,34 0,25 0,7 8,74 5,48 9,08 5,82 4 6 67 74 

0,10 0,06 1,71 1,04 0,0 12,91 5,72 14,62 7,43 12 23 o o 

0,01 0,02 1,76 1,33 0,0 5,60 3,24 7,36 5,00 24 35 o o 
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TABELA 3 IV- Conclusão 

Granulometria 0/o 

Horizonte 
Areia fina Areia grossa 

Areia Prot. Calhau Areia 
Solo NO 

lab Cascalho muito média 
>20 

Prof mm 20-2mm grossa 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0.2-0,05 
Símbolo 1-0,5mm 2-0,2mm 

em 2-1mm mm mm mm mm 

LV e 
arg 

10656 82 100-120 0,0 0,0 0,9 7,1 26,5 16,3 14,0 23 3 18,7 

LUd 
arg 10510 B 120-130 0,0 0,0 2,5 6,3 27,2 15.4 16,6 27,2 21,5 

PVd Tb 
10721 Bt 60-80 0,0 0,0 4,1 7,0 17,9 5,7 5,6 14,0 8,6 

arg lm arg 

PVe Tb 
10685 B2t 80-100 0,0 0,0 4,2 8,4 22.4 8,1 6,9 12.4 7,6 

arg lm arg 

PVe Tb 
10719 Bt 70-90 0,0 0,0 8,7 7,8 21,2 4,0 4,0 10,8 6,5 

méd /arg 

PVeTb 
10506 

A 0-20 0,0 0,0 13,1 22,3 56,0 18,5 11,5 16,7 13,6 
méd /arg Bt 60-80 0,0 0,0 9,7 11,8 34,6 10,8 7,5 11,2 7,9 

Complexo 

Solo NO Prot Carbonatos c N MO C/N Ca .. 2 Mg'2 K' lab % % % % 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

LV e 
10656 0,0 0,2 0,05 0,34 4 1.43 0,64 0,60 0,25 0,08 0,04 arg 

lUd 
10510 0,0 0,3 0,04 0,52 8 0,38 0,30 0,16 0,15 0,04 0,03 arg 

PVd Tb 
10721 0,0 0,5 O,D7 0,86 7 1,83 1,50 0,10 0,20 0,18 0,10 arg /m arg 

PVeTb 
10685 0,0 0,8 0,05 1,38 16 1,30 1,43 1,16 0,63 0,23 0,17 arg /m arg 

PVeTb 
10719 0,0 0,1 0,02 0,17 5 1,69 1,54 0,31 0,30 0,15 0,06 méd /arg 

PVeTb 
10506 

0,0 1,2 0,04 2,06 30 2,83 2,11 0,61 0,52 0,29 0,20 
méd /arg 0,0 0,3 0,06 0,52 5 1,71 1,50 0,68 0,52 0,29 0,20 
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Lab : SUDESUL 

Areia Silte Grau de 
pH (1:1) 

Argila 
flocu-

Silte lOO.Na+ 
muito Argila natural (0,05-0,002) 

lação Localização 
fina <0,002 % Argila T 

0,1-0,05 0,05-0,002 O.Q2-0,002 mm % 

mm mm mm Água KCI 

6,9 7,2 2,6 47,6 0,2 99,5 0,15 4.4 4,1 2 Estrada Pocrane-lpanema (BR-474), a 16,5 km de Pocrane. Mu-
nicípio de Pocrane(MG) Folha SE 24-Y-C 

7,9 14,3 8,6 37,0 0,3 99,1 0,39 5,3 4,8 <1 
Estrada Santa Luzia-Barra do Rio Perdido, a 1,7 km de Santa 
Luzia Município de Santa Luzia(ES) Folha SE 24-Y-C 

4,1 9,1 3,7 64.4 0,2 99,6 0,14 5,2 4,3 <1 
Estrada Guaratinga-Cajuita, a 13 km de Guaratinga Município 
de Guaratinga(BA) Folha SE 24-V-B 

2.4 9,6 4,8" 60.4 0,0 100,0 0,16 5,5 4,9 2 
Estrada Ataléia-Município (via Muritiba), a 2 km antes de Muri-
tiba Município de Ataléia(MG) Folha SE 24-Y-A 

3,2 6,8 2,5 65,5 0,2 99,6 0,10 5,2 4,0 1 
Estrada São João do Sul-Monte Alegre, a 2 km após São João 
do Sul Município de Guaratinga(BA) Folha SE 24-V-B 

4,2 12,3 9,2 18,1 6,2 65,7 0,68 5.4 4,6 <1 Estrada Santa Teresa-Vinte e Cinco de Julho, a 5,7 km de Santa 
1,7 7,8 3,5 50,7 0,2 99,6 0,15 5,6 5.4 <1 Teresa Município de Santa Teresa(ES) Folha SE 24-Y-C 

sortivo mE/lOOg 
v 

Na+ T % 100.AI+3 100.AI+3 

Sl 52 Acidez trocável T AI+3+S1 AI+3+S2 Al+3 Mat coloidal 

(KCI) 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 I 

0,10 0,05 2,21 0,98 0,9 6,15 0,79 8,36 3,00 26 74 28 48 

0,02 0,02 0,60 0,5 0,1 5,10 3,61 5,70 4,21 10 14 14 17 

0,11 0,08 2,22 1,88 1,0 11,61 7,30 13,83 9,52 16 23 31 35 

0,11 0,08 2,80 2,31 0,0 7,67 1,29 10.47 4,09 27 68 o o 

0,10 0,05 2,25 1,95 0,6 2,09 1,75 4,34 4,00 52 56 21 23 

0,06 0,03 3,79 2,86 0,0 4,07 1.41 7,86 5,20 48 73 o o 
0,05 O.ü3 2,73 2,25 0,0 5,68 2,59 8.41 5,32 32 51 o o 
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3.7.1- Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.11, 3.111 e 
3.1V 

A 
BV 
c 
HGH 
HC 
HO 
HP 
LA 
LAH 
LE 
LU 
LV 
LVH 
NC 
PA 
PE 
PS 
PV 
R 
ss 
TR 
v 
a 
ab 
aren. 
arg. 
e/case. 
case. 
chern. 
d 
e 
f r. 
frag. 
lat. 
m.arg. 
méd. 
mod. 
planos. 
pro em 
Ta 
Tb 
v ar 

-Solos Aluviais 
- Brunizém Avermelhado 
- Cambissolo 
- Glei Húmico 
- Hidromórfico Cinzento 
-Solos Orgânicos 
- Podzol Hidromórfico 
- Latossolo Amarelo 
- Latossolo Amarelo Húmico 
- Latossolo Vermelho-Escuro 
- Latossolo variação Una 
- Latossolo Vermelho-Amarelo 
- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 
-Bruno Não Cálcico 
- Podzólico Amarelo 
- Podzólico Vermelho-Escuro 
- Planossolo Solódico 
- Podzólico Vermelho-Amarelo 
-Solos Litólicos 
- Solonetz Solodizado 
-Terra Roxa Estruturada 
- Vertissolo 
-álico 
- abrúptico 
-arenosa 
-argilosa 
-com cascalho 
- cascalhenta 
- chernozêmico 
- distrófico 
- eutrófico 
-fraco 
- fragipan 
- latossólico 
-muito argilosa 
-média 
-moderado 
- planossólico 
-proeminente 
-argila de atividade alta 
-argila de atividade baixa 
-variação 

3.8- CONCLUSÕES 

A Folha Rio Doce apresenta regiões relativamente homogêneas 
em solos e relevo, dominando os solos argilosos com baixa fer
tilidade natural e características físicas favoráveis à mecaniza
ção e ao desenvolvimento de culturas. 
-A baixa fertilidade natural dos solos e/ou relevo em que estes 
ocorrem constituem as principais limitações ao uso agrícola 
destas terras. 
-As ordens dos Latossolos e dos Podzólicos ocupam aproxima
damente 2/3 da área mapeada (Tab. 3.1). 
- Os Latossolos Vermelho-Amarelos e os Podzólicos Verme
lho-Amarelos, álicos, distróficos e eutróficos, ocorrem nas clas
ses de relevo plano a montanhoso, predominando as classes 
forte ondulado e ondulado para a primeira e ondulado e forte on
dulado para a segunda. 
- Os Latossolos Amarelos e os Podzólicos Amarelos, álicos e 
distróficos, ocorrem em relevo plano e suave ondulado, em uma 
extensa faixa que vai de norte a sul da Folha, correspondente aos 
topos aplainados dos baixos platôs litorâneos relacionados ao 
Grupo Barreiras. 
-Os Podzólicos Vermelho-Escuros, eutróficos, estão distribuí
dos predominantemente em relevo forte ondulado e montanho
so na região de Tarumirim, Governador Valadares e Campa
nário. 
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-Os Cambissolos, álicos, distróficos e eutróficos, apresentam 
características bastante variáveis e estão distribuídos em todas 
as classes de relevo, destacando-se os Cambissolos cascalhen
tos em relevo ondulado e forte ondulado na região de Padre 
Paraíso até o limite norte da Folha e os Cambissolos eutróficos, 
argilosos de origem aluvionar, em relevo plano, na região deU
nhares. 
-Afloramentos Rochosos e Solos Indiscriminados de Man
gues, considerados tipos de terreno, ocupam aproximadamente 
2% da área mapeada, sendo que o primeiro ocorre em várias re
giões da Folha e o segundo está restrito a áreas próximas ao li
toral. 
-Os Solos Litólicos, álicos e distróficos, possuem pouca ex
pressão na área e ocorrem em relevo bastante acidentado. 
-As classes de solos Glei Pouco Húmico, Podzol Hidromórfico, 
Areias Ouartzosas Marinhas, Hidromórfico Cinzento e Solos Or
gânicos ocorrem na faixa litorânea, sendo que a primeira ocorre 
também em áreas a baciadas próximas aos drenos. 
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RESUMO 

A Folha SE.24 Rio Doce, localizada na porção oriental da Região 
Sudeste do Brasil, acha-se determinada pelos paralelos 16°00' e 
20°00' de latitude sul e meridianos 36°00' e 42°00' de longitude 
WGr., compreendendo aproximadamente 119 280 km'. 

Com um total de nove Folhas de 1°00' x 1°30' na escala 
1 :250.000, das quais cinco são fracionárias, envolve terras per
tencentes ao extremo sul do Estado da Bahia, norte do Espírito 
Santo e leste de Minas Gerais. 

Esse estudo fitogeográfico, desenvolvido através de meto
dologia própria e tendo como preocupação básica a utilização de 
uma nomenclatura fitogeográfica mundialmente aceita, aborda 
os diversos aspectos ecológicos que envolvem os ecossistemas, 
condicionantes das diferentes formações vegetais. É igualmente 
analisada a distribuição espacial destas formações, suas carac-

terísticas fitofisionômicas e suas possíveis ligações paleoclimá
ticas. São ainda ressaltados os aspectos sócio-econômicos que 
determinaram a atual utilização da área, bem como a importãn
cia de preservação dos remanescentes florestais. 

Em face da intensa atividade humana, dificultando assim o 
delineamento das áreas naturais, utilizou-se na resolução do 
problema um modelo teórico baseado na interação dos gradien
tes ecológicos (clima, litologia e relevo), capaz de reconstituir os 
diferentes ambientes existentes e, conseqüentemente; os limi
tes regionais da vegetação pretérita. 

Consta também neste estudo, em forma de apêndice, a análi
se estatística dos dados, fornecidos pelo inventário florestal rea
lizado na Floresta Densa. 
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ABSTRACT 

The Sheet SE.24 Rio Doce, located in the eastern portion of Brazil 
South-East Region, between parallels 16°00' and 20°00'5 and 
36°00' and 42°00' WGr., covers a total area of approximately 
119,280 square km, with nine Sheets measuring 1°00' by 1°30' 
(1 :250,000 scale) compressing the farsouth of Bahia, the north of 
Espírito Santo and east of Minas Gerais States. 

This phytogeographical study developed through the own 
methodology and took into consideration the utilizatíon of one 
phytogeographical nomenclature world-widely accepted con
cerning the different ecological aspects that involve the ecosys
tems which regulate the vegetal formations.lt is identically 
analized the spatial distribution ofthat plants association, his 
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phytophysiognomical characteristics and his possible paleo
climatic connections. The social economic aspects which com
mand the actual utilization o f the are a still are shown, as well as 
the importance of the preservation of the forestal remainders. 

Due the intense human activity, difficulting the mapping of 
the natural primitive areas was applyed a theoretical model 
based in the ecosystem (clime, lithology and relief) able to estab
lish the old environment and consequently the limits o f the ori
ginal vegetation. 

The forest inventory data at the volumetric potential of the 
timber in the Dense Forest Region are analized in the appendix. 



4.1 -ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1.1 -INTRODUÇÃO 

4.1.1.1 - Apresentação 

Este estudo representa mais uma etapa da uniformização termi
nológica do Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira, 
levado a efeito pelo Projeto RADAMBRASIL- Divisão de Vege
tação a partir de 1971, portanto, durante doze anos consecuti
vos, sempre voltado à tentativa de harmonizar, através de um 
sistema de classificação fisionômico-ecológica, compatível com 
a escala de mapeamento e o tipo de sensor utilizado, a univer
salização da nomenclatura fitogeográfica intertropical. 

Localizada na porção oriental da Região Sudeste do Brasil, a 
Folha SE.24 Rio Doce, determinada pelos paralelos 16°00' e 
20°00' de latitude sul e meridianos 36°00' e 42°00' de longitude 
WGr, compreende aproximadamente 119 280 km' Com um to
tal de nove Folhas de 1°00' x 1°30' (cinco fracionárias). envolve 
terras pertencentes ao extremo sul do Estado da Bahia, norte do 
Espírito Santo e leste de Minas Gerais. 

A área apresenta uma economia regional destacada, tendo 
em vista a sua diversificação, sendo os maiores suportes a pe
cuária, a cafeicultura, a cacauicultura e a extração madeireira, 
esta representada por uma das últimas reservas florestais exis
tentes no espaço extra-amazônico. A tudo isso soma-se o ex
celente sistema viário estruturado, cujas BRs-101 e 116, as duas 
principais vias de ligação entre o Norte-Nordeste e o Sul do País, 
permitem com facilidade o escoamento de seus produtos Em 
contrapartida, salientam-se as precárias condições de desenvol
vimento da área semi-árida do vale do rio Jequitinhonha. 

Não obstante a presença de rios de grande expressividade, 
como o Jequitinhonha, o Doce e o São Mateus, que interligam os 
três estados, o sistema de transporte fluvial é relativamente 
pouco explorado, em face das opções viárias mencionadas, con
tribuindo apenas no intercâmbio entre localidades próximas. 

Entre as cidades de maior desenvolvimento comercial têm
se, no interior, Governador Valadares, Teófilo Otoni, ambas no 
Estado de Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo, enquanto 
que, nas proximidades do litoral, Unhares (ES) e São Mateus 
(ES) merecem destaque, afora ltamaraju (BA)tno que se refere à 
exploração florestal. 

4 1 1.1 1 - Considerações gerais 

A quase totalidade da área em apreço encontra-se atualmente 
destituída de sua vegetação original, decorrente das atividades 
agrícolas, pastoris e silviculturais, ou, ainda, bastante descarac
terizada em seus poucos remanescentes, o que se tbrna uma 
constante, quando se transpõem limites do espaço amazônico. 

Várias foram as causas que ao longo dos anos contribuíram 
para tal devastação. Através de uma sucinta retrospectiva, 
abrangendo os principais ciclos econômicos que determinaram 
a ocupação da área, pode-se ter uma noção de seu quadro evolu
tivo Informações importantes neste sentido são bem colocadas 
por Egler (1951) e Vianna (1961). sendo que o primeiro analisa 
apenas a área compreendida ao norte do rio Doce. 

O primeiro fator decisivo no desflorestamento teve início em 
1503, logo após a descoberta do Brasil, com o ciclo do pau-brasil, 
até então a única riqueza colonial comprovada, partindo as pri
meiras expedições de Cabo Frio Por volta de 1525, já era intenso 
seu comércio nas costas da Bàhia e Espírito Santo, sendo Porto 
Seguro, normalmente, seu ponto de partida Um século após, já 
era iminente o seu desaparecimento, a ponto de ter sido criado 
o Regimento do Pau-Brasil, em 1605, com o intuito de racidnali
zar a utilização das matas. Somente três séculos depois de inicia
do o ciclo, e com a descoberta do sistema de fabricação de 
anilinas, é que o pau-brasil foi sendo eliminado do mercado 
europeu, coincidentemente com a redução de suas reservas. 
Finalmente, em 1859, foi extinto o seu monopólio. 

Com a substituição do mel, até então o principal adoçante do 
mundo ocidental, pelo açúcar de cana, generalizada nos séculos 
XIV e XV, a necessidade de grandes áreas de·cultivo tornou-se 
evidente, vindo ao encontro do descobrimento e do povoa
mento das terras do Atlântico. Este fato determinou o ciclo da 
cana-de-açúcar na área, que contribuiu significativamente para 
o processo de desmatamento No litoral dos Estados da Bahia e 
do Espírito Santo, data de 1540 a construção dos primeiros 
engenhos. A lavoura e a indústria açucareira chegaram rapida
mente ao seu apogeu para, em 1749, declinar de modo violento 
em todas as capitanias, com o crescente interesse pelo ouro e o 
diamante, logicamente muito mais rentáveis. Atualmente a cul
tura da cana-de-açúcar é de pouca representatividade. 

Sem dúvida alguma, deve-se ao ciclo do gado o primeiro 
fator de fixação do homem às terras do interior, bem como a sua 
integração com o litoral, através de correntes migratórias, am
pliando a área de atuação, até então restrita ao litoral As cons
tantes movimentações dessas correntes da Bahia para Minas 
Gerais, a fim de fundar fazendas nas zonas mineiras, foram 
decisivas no que diz respeito à atual utilização de suas terras. 

Bem mais recente, entretanto, responsável direto pela colo
nização das áreas serranas, o ciclo do café teve início em 1770, 
atingindo seu esplendor quase um século depois Este ciclo no 
Brasil alternou-se em fases de alta e baixa perspectivas, sendo 
hoje relativamente estável, ocupando grandes extensões de ter
ras da área em estudo 

As expedições, voltadas para a procura de ouro e de pedras 
preciosas, também tiveram uma participação marcante, sobre
tudo no tocante ao desbravamento de novas terras e posterior 
ocupação Partindo quase sempre de Porto Seguro, sendo a 
primeira registrada em 1553, essas expedições atingiram os 
estados vizinhos, principalmente através dos rios Doce, Jequiti
nhonha e São Mateus Ressalta-se, igualmente, a contribuição 
neste aspecto, embora em tempos mais modernos, prestada 
pela construção da estrada de ferro Vitória-Minas, que permitiu 
com mais facilidade o intercâmbio entre o interior e o litoral, 
através do vale do rio Doce. 

Posicionados os ciclos econômicos e suas evoluções, pode
se avaliar quão antiga é a colonização da Folha SE 24 Rio Doce, o 
que fatalmente contribuiu sobremaneira para o quadro atual da 
vegetação 

Logicamente, levando-se em consideração a cobertura vege
tal primitiva, a área apresenta uma considerável diversificação, 
traduzida pelos seus diferentes tipos de vegetação 

Nas áreas pré-cambrianas, envolvendo a maior parte da Fo
lha, a dominância é da Floresta Estacionai Semidecidual, exce
ção feita aos locais de maiores altitudes e próximas ao mar, que 
condicionam o ambiente ombrófilo, determinando as Florestas 
Densa e Aberta 

A ocorrência da Savana (Cerrado) limita-se a pequenos pla
tôs de cobertura arenítica recente, a noroeste da Folha. Já a 
Estepe (Caatinga), ocorrendo disjunta da sua área core, ocupa os 
terreno.s litólicos do vale do rio Jequitinhonha. 

As Areas de Tensão Ecológica aparecem concentradas ao 
norte, sobre relevos variados, através dos Contatos Savana· 
Floresta Estacionai e Estepe/Floresta Estacionai Sob a forma de 
encrave, tem-se no litoral norte uma pequena área de Contato 
Savana/Floresta Ombrófila. 

A faixa costeira, de terrenos pliopleistocênicos, pertence à 
Região da Floresta Ombrófila Densa, embora em sua maior parte 
alterada, ou mesmo substituída, principalmente pela constante 
exploração florestal no Estado da Bahia e pela pecuária e reflo
restamento no Espírito Santo Nas áreas prÇ>ximas ao mar (Holo
ceno), de solos azonais, encontram-se as Areas das Formações 
Pioneiras, representadas por "Restinga" Arbórea, Arbustiva e 
Herbácea, Mangue e Formação Pioneira Herbácea de Influência 
Fluviomarinha 
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No contexto geral, salvo as litorâneas, a maior parte da área 
abrangida por este estudo encontra-se igualada em sua fisiono
mia, decorrente da ação antrópica. Constituem-se, desta forma, 
os agrupamentos de Floresta Ombrófila Densa ainda existentes, 
na maior expressão em termos florestais no espaço extra
amazônico. Esta atual representatividade tende, em curto es
paço de tempo, a desaparecer, em face da intensidade, principal
mente, das atividades madeireiras que, para se manterem, 
atuam indiscriminadamente, promovendo o corte raso nas flo
restas, deixando apenas uma capoeira como saldo. O processo 
devastador torna-se mais intenso quando o madeireiro compra 
a floresta de terceiros, mediante contrato de exploração da área 
florestada. Dessa forma, este procura extrair o maior volume 
possível de madeira, visando a um retorno imediato do capital 
empregado, com maior porcentagem de lucro, sem nenhum 
cuidado com o fator ecológico Ainda considerando que apenas 
algumas serrarias possuem suas próprias áreas de florestas, 
cuja exploração é feita sem bases relativamente sustentadas, 
torna-se fácil prever uma iminente e rápida devastação, a exem
plo do que ocorreu em outras antes ocupadas pela Floresta 
Ombrófila Densa. 

4.1.1.2 - Metodologia 

4.1.1.2.1 - Sensoriamento remoto 

Basicamente, o mapeamento da vegetação, efetuado por esta 
Divisão de Vegetação, prende-se ao uso de mosaicos semicon
trolados de imagem de radar, na escala 1 :250.000. Moderna
mente, este tipo de sensor vem sendo largamente utilizado em 
estudos de reconhecimento de grandes áreas, ou mesmo a ní
veis de exploração, em face de suas múltiplas vantagens, sobre
tudo na faixa t ropical, onde as conpições atmosféricas adversas 
prevalecem durante todo o ano. E excelente na representação 
gráfica das formas de relevo da terra, além de que proporciona 
uma visão regional da área e rapidez na obtenção da imagem, 
devido a sua pequena escala (1 :400.000), características funda
mentais no levantamento dos recursos naturais 

Através de padrões de imagens correspondentes, como mos
tram as Figuras 4.1 , 4.2, 4 3, 4 4 e 4.5, delimitaram-se os ambien
tes ecológicos, que por sua vez correspondem às diferentes 
comunidades vegetais Entretanto, o mapeamento da vegeta
ção, em áreas cuja ação antrópica alterou grandemente sua 
f isionomia original, torna-se mais complexo, exigindo um es
tudo mais detalhado, e, obrigatoriamente, o auxílio de outros 
sensores, acompanhado de novas técnicas de interpretação de 
dados, como no caso da Folha SE.24 Rio Doce. Utilizaram-se 
para este fim, como complemento, imagens atualizadas do sa
télite Landsat (canais 5 e 7) na escala 1:500 000 A importância 
do emprego deste sensor deveu-se não somente por permitir o 

Fig 4. 1 -Padrões de imagem de radar Sas-Savana Arbórea Aberta ; SN-Contato 
Savana/Floresta Estacionai; EN-Contato Estepe/Floresta Estacionai; Vss-Vegeta· 

ção Secundária sem palmeiras; Ap - Pastagens Folha SE 24·V·A 
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Fig 4 2 - Padrões de imagem de radar E as-Estepe Arbórea Aberta; SN-Contato 
Savana/Floresta Estacionai; Vss - Vegetação Secundária sem palmei ras; Ap - Pas

tagens. Folha SE 24-V-A 

Fig 4 3 - Padrões de imagem de radar Db- Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas; Plh- Vegetação Pioneira de Influência Fluviomarinha Herbácea; Vss- V e· 

gelação Secundária sem palmeiras; Ap - Pastagens folha SE 24·Y·D 

Fig 4 4-Padrões de imagem de radar Cs- floresta Estacionai Decidual Submon· 
tana ; Vss - Vegetação Secundária sem palmeiras; Acc- Culturas cíclicas; Ap

Pastagens Folha SE 24-V·B 



Fig 4 5 - Padrões de imagem de radar Pmb- "Restinga" Arbustiva; Pmh-" Res· 
tinga" Herbácea; Pia-Mangue; Pfh-Vegetação Pioneira de Influência Ffuviomari· 
nha Herbácea: Vss- Vegetação Secundâria som palmeiras ; Re- Reflorestamento 

de Eucalipto Folha SE 24-Y·B 

delineamento de remanescentes da vegetação original, mas 
também por indicar a maior ou menor densidade desta vegeta
ção, o que, associado aos dados obtidos através das imagens de 
radar, permite com mais facilidade sua definição 

Em áreas de grandes extensões e de condições ecológicas 
diversas, cuja cobertura vegetal foi completamente substituída, 
impossibilitando até mesmo extrapolações, o problema agra
vou-se, pois somente a partir de uma reconstituição da vegeta
ção pretérita, baseada em um modelo teórico, envolvendo cli
ma, litologia e relevo, foi possível classificá-las corretamente. 

As etapas de estudos, em ordem sequencial, consistiram em: 
interpretação preliminar, operações de campo, reinterpretação, 
mapa final e relatório, observando-se que, concomitantemente 
a essas etapas, desenvolveram-se estudos sobre a área, através 
da bibliografia disponível e das informações geológicas, geo
morfológicas e pedológicas fornecidas pelas respectivas divi
sões técnicas do Projeto RADAMBRASIL 

4.1 1 2 2 - Integração fitogeográfica 

A) Sobrevôo 

Após a interpretação preliminar, procedeu-se um sobrevôo a 
baixa altura, cujas linhas de vôo foram traçadas em cópias offset 
dos mosaicos. abrangendo o maior número possível de ambien
tes. Durante sua realização observaram-se as correlações exis
tentes entre os diferentes tipos de vegetação e as imagens de 
radar, o que possibilitou de imediato o estabelecimento de pa
drões, fornecendo, assim, subsídios indispensáveis ao reconhe
cimento das diferentes formações vegetais naturais Obtiveram
se também, nesta oportunidade, slides e fotografias coloridas 
destas formações. 

A integração completou-se com as operações terrestres, 
onde se efetuaram o estudo e a definição, in loco, das diferentes 
fitofisionomias. 

B) Pontos de coleta de material botânico 

Nestes pontos, em número de 62, locados em função das varia
ções de fisionomias e estruturas da vegetação. promoveu-se 
uma descrição detalhada fisionômico-ecológica de cada forma
ção, além da coleta de material botânico para posterior identifi
cação taxonõmica. Todo o material botânico coletado encontra
se catalogado no Herbário RADAMBRASIL, sendo que duplica
tas destas exsicatas foram enviadas para identificação no Jar
dim Botânico no Rio de Janeiro, onde o Projeto RADAMBRASIL 
mantém alguns técnicos permanentemente. 

Em relação às espécies que ocorrem na Reserva Florestal da 
Cia. Vale do Rio Doce, em Unhares (ES), área pertencente à 
Região da Floresta Ombrófila Densa, ressalta-se que suas exsi-

catas foram gentilmente oferecidas por esta companhia ao Her
bário RADAMBRASIL, que aqui expressa seus agradecimentos 
pela preciosa colaboração. 

As espécies identificadas apenas no campo são colocadas no 
texto deste relatór io de maneira diferente das identificadas em 
laboratório, ou seja: no primeiro caso, consta o nome vulgar 
seguido do epíteto científico; enquanto no segundo, sucede o 
inverso. 

C) Pontos de inventário florestal 

Efetuaram-se nas áreas que ainda apresentam agrupamentos de 
Floresta Ombrófila Densa, estas localizadas no extremo sul do 
Estado da Bahia, levantamentos dendrométricos, com um total 
de 33 amostras, de 0,5 ha cada (250 m x 20 m). 

No caso das florestas pertencentes à Reserva Florestal Rio 
Doce, a Cia Vale do Rio Doce cedeu seus levantamentos ao 
Projeto RADAMBRASIL, totalizando 277 amostras. 

Nestes pontos, acompanha os inventários florestais um es
tudo fisionômico-ecológico de cada formação existente, que 
contribuiu em muito na sua definição e caracterização. 

4.1 2- RECONSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PRETÉRITA (Mo-
delo Teórico) 

4.1 .2 1 -Ambiente (clima, litologia e relevo) 

O estudo da vegetação. no espaço extra-amazônico, vem tornan· 
do-se um fator de preocupação e ao mesmo tempo um problema 
polêmico. Com a rápida e desequilibrada colonização, e isto 
implicando cada vez mais em maiores quantidades de terras a 
serem utilizadas, esta parte do território brasileiro encontra-se, 
hoje, praticamente exaurida de sua cobertura vegetal original. 

Assim, fica evidenciado que somente através de um modelo 
teórico de map.eamento poder-se-ia reconstituir os limites regio
nais da vegetação pretérita da Folha SE.24 Rio Doce. A complexi
dade deste modelo tornou-se bastante atenuada com o imagea
mento radargramétrico, pois permitiu com facilidade determi· 
nar os relevos semelhantes de toda área e, conseqúentemente, 
através de analogias ecológicas, aliadas aos demais fatores, 
separar os diferentes ambientes existentes Ainda a isto, so
maram·se a bibliografia confiável e levantamentos floristicos 
dos remanescentes da vegetação natural, estes obtidos com 
auxílio dos sensores multiespectrais. Com base na interação 
dessas informações, pode·se reconstituir com bastante se· 
gurança as regiões fitoecológicas inerentes à Folha 

Após Tansley (1935) ter criado o termo "ecossistema", um 
sistema ecol0gico somente pode ser estudado de forma integra
dfl, ou seja, quando separado em fatores e ainda com a análise 
das transformações no solo e no microclima, que as trocas ener·
géticas da vida contida no ambiente poderiam ter causado Em 
termos de escala regional (1 :250 000). torna-se imprescindível o 
conhecimento de alguns fatores. tais como: paleoclima, onde 
são refletidas as adaptações das formas de vida ao longo de 
milhares de anos e que fornecem os elementos para sua divisão 
em um sistema fisionômico-ecológico; clima atual. baseado nas 
isolinhas ombrotérmicas da relação P ~ 2T (Bagnouls & Gaus
sen, 1957); litologia, separação das áreas arenosas e argilosas; 
e, finalmente, geomorfologia, suas formas de relevo e posições 
altimétricas, esta última de capital importância, pois é sabido 
que para cada intervalo de 100m de altitude ao nível do mar, há 
uma variação de 0,5•C na média das mínimas (Fig 4.6). 

Com a intensa e constante intervenção humana, ocorrida na 
área, os ecossistemas praticamente deixaram de existir, ou resu
miram·se a uns poucos remanescentes, já bastante alterados. 
Entretanto, os ambientes não sofreram totalmente essas modifi
cações, daí a possibilidade de reconstituição das regiões fitoe
cológicas, pois este modelo teórico, mapeando essencialmente 
os fatores ecológicos que envolvem os ambientes. permitiram 
extrapolações "ambiente- vegetação" altamente confiáveis 

4 1.2.2 - Vegetação remanescente 

Indiferentemente do tamanho do agrupamento vegetal natural 
remanescente, este é um componente do ecossistema e tem um 
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Fig 4 6- Mapa fitociimatico 

sentido de área do grande sistema ecológico que integrava a 
região Assim, partindo-se desse princípio básico e com o esta
belecimento dos remanescentes da vegetação natural, tem-se 
uma boa base para reconstituição da área, bastando, para tal, 
enquadrá-los nos três grandes fatores ecológicos, separando-os 
de acordo com os ambientes semelhantes refletidos na imagem 
radargramétrica. 

Torna-se necessário salientar que, embora toda a vegetação 
remanescente tenha sofrido alguma intervenção humana, quer 
no agrupamento florestal, através da retirada de madeira, quer 
no campestre, através de fogo ou introdução de plantas forragei
ras, ela ainda mantém parte de seus elementos primários na
turais e, estruturalmente, conserva suas características iniciais 
O mesmo não se sucede com a vegetação secundária (de um 
modo geral no caso de matas chamadas de capoeiras), onde os 
seus elementos constitutivos não lhe conferem o caráter primi
tivo, daí a importância de conceituá-las Já no sistema campes
tre existe maior facilidade em se identificar os seus remanescen
tes naturais, pois a presença de grande número de caméfitas 
lenhosas raquíticas em meio ao extenso tapete graminoso hemi
criptofítico em tufos determina suas características básicas 

A maior ou menor exatidão do mapeamento depende direta
mente da quantidade de áreas com vegetação remanescente, 
sendo tão mais exato quanto maior o número desses ambientes 
cobertos de vegetação natural apenas explotada de alguns de 
seus componentes 

4.1.2 3- Levantamento bibliográfico 

A estruturação do presente modelo teórico para mapeamento da 
vegetação pretérita fundamentou-se em bases bastante confiá
veis, adquiridas através de extensa bibliografia botânica, desde 
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fitogeográfica até ecológica, como Drude (1889), Schimper 
(1903), Warming (1908), Raunkaiaer (1934), Rawitscher (1952), 
Clements (1949) e sobretudo os estudos sobre levantamentos de 
recursos naturais, realizados pelo Projeto RADAMBRASIL, entre 
outros 

Com a complementação dos estudos efetuados na área, 
pelos mais renomados naturalistas, inclusive os estudos fitosso
ciológicos e mesmo os mais generalizados, conseguiu-se o su
porte bibliográfico necessário à execução do mapeamento. 

4 1 2.4- Divisão fitogeográfica da Folha 

O nível de detalhamento, quando se divide fitogeograficamente 
uma determinada área, está diretamente ligado à escala de ma
peamento O presente estudo, por ter sido desenvolvido em 
escala regional (1 :1 000 000), somente poderia ser executado a 
nível de formação, conforme o conceito de Grisebach (1872), 
posteriormente modificado por Ellenberg & Mueller-Dombois 
(1965/6), quando adaptaram o peso fisionômico-ecológico das 
formas estruturais da vida, dentro de uma subdivisão hierárqui
ca. Tais princípios foram aceitos e adotados pela Divisão de 
Vegetação, com algumas modificações, conforme o documento 
"Classificação Fisionômico-Ecológica da Vegetação Neotropi
cal" (Veloso & Góes-Filho, 1982). 

Assim, determinaram-se para a Folha em questão as seguin
tes regiões fitoecológicas: Savana (Cerrado), Florestas Ombró
filas Densa e Aberta e Florestas Estacionais Semidecidual e Deci
dual. Além do que encontraram-se áreas, disjuntas da Estepe 
(Caatinga), no vale do rio Jequitinhonha, Areas das Formações 
Pioneiras e de Tensão Ecológica e, logicamente, as Áreas Antró
picas, estas lançadas sobre uma base de ambientes delimitados 
por parâmetros fitoecológicos regionais. 



4.1.3- ESTUDO FISIONÔMICO-ECOLÓGICO 

4.1.3.1 - Súmula histórica 

Embora sejam muitas as notícias, inclusive através de algumas 
obras quinhentistas, sobre a área em apreço, poucas delas ti
veram o caráter botânico ou mesmo fitogeográfico, em oposição 
às áreas mais ao norte (Região Nordeste). principalmente na sua 
faixa litorânea, inegavelmente a primeira a ser explorada. 

Desse período serão mencionadas apenas as obras que real
mente contribuíram, de forma efetiva, ao conhecimento botâ
nico desta parte do Brasil 

Os primeiros informes são dados por Souza (1938), no seu 
Tratado Descriptivo do Brazil, em 1587 Descreve sobre as costas 
do Brasil e dá notícias sobre " .. algumas árvores de fruto que 
dão na vizinhança do mar da Bahia" . e". algumas árvores de 
fruto afastadas do mar", entre outras. 

Quase três séculos se passaram, quando aqui surgiram os 
mais célebres naturalistas da história botânica do Brasil. Iniciou
se com Martius (1951). ao redigir em 1824 o artigo "A fisionomia 
do reino vegetal do Brasil", percorrendo o Estado da Bahia e 
deixando sua impressão sobre a magnitude da flora desta re
gião 

Pouco mais tarde, em companhia de Spix, Martius escreve, 
em 1828, "Viagem pelo Brasil, 1817-1820" (Spix & Martius 1975) 
Talvez os precursores no estudo da vegetação e suas relações 
com os ambientes ecológicos forneceram elementos valiosíssi
mos para a botânica moderna e ainda no que diz respeito ao 
levantamento da vegetação pretérita da área em estudo. 

Não menos famoso, Saint-Hilaire (1949) empreende viagem 
através da Província de Minas Gerais, sendo seus estudos publi
cados primeiramente em 1831. Divide a região em seu conjunto 
em duas partes: "matas" e "campos", analisando a distribuição 
dos diversos tipos de vegetação, bem como as correlações exis
tentes entre estes e o ambiente, "Aquilo que, na mesma latitude 
e em alturas semelhantes, modifica verdadeiramente a natureza 
das produções vegetais, são a exposição do solo, a maior ou 
menor umidade que ele encerra, a divisão mais ou menos sensí
vel de suas partes, a maior ou menor quantidade de húmus que 
compõe a sua superfície" Seguiram-se ainda outros estudos 
deste magnífico naturalista, entre os quais: "Segunda viagem 
ao Interior do Brasil (ES)" (Saint-Hilaire, 1936) e "Viagem ao 
Espírito Santo e Rio Doce" (Saint-Hilaire, 1974) 

Entre os anos de 1815 e 1817, acompanhado do botânico 
Sellow, o Príncipe Neuwied (1940) visita a capitania do Espírito 
~anto, em particular no rio Doce Embora sua viagem não tenha 
t1do um caráter fundamentalmente botânico, algumas informa
ções desta natureza podem ser obtidas, sobretudo com relação à 
oco;rência de certas espécies, hoje fadadas ao desaparecimento 
na area 

Luetzelburg (1922/3) escreve sua notável obra "Estudos Botâ
nicos do Nordeste" Apesar de não estar compreendido no Nor
deste do Brasil, o Estado do Espírito Santo é visitado pelo autor, 
com interesse de " ... estudar as regiões das matas virgens ao 
Norte do rio Doce". Dá notícias sobre a exploração do pau-brasil, 
na época existente apenas no curso médio do rio Doce e ainda 
fornece uma relação das espécies florestais existentes na área. 

Os primeiros ensaios sobre a divisão fitogeográfica do Es
tado do Espírito Santo,especificamente, cabem a Ruschi ( 1950 e 
1969). Embora utilizando uma classificação muito própria, for
nece dados interessantes sobre a cobertura vegetal do estado. 

Magnanini & Mattos Filho (1956) desenvolvem estudos ao 
norte do rio São Mateus, dividindo a área em três zonas: Litorâ
nea, Tabuleiros Costeiros e Serras Interiores Acompanha uma 
relação de espécies florestais que compõem as florestas dos 
Tabuleiros Costeiros, seus usos e ocorrências 

Barreto (1956) divide o Estado de Minas Gerais em seis re
giões botânicas, fazendo um estudo comparativo de cada uma 
d~las: distribuição, composição florística e suas relações fisioló
gicas. 
. lnd~spensáveis ao mapeamento da vegetação pretérita da 
area. sao os dados fornecidos por Tricart (1959), estabelecendo 
as divisões morfoclimáticas a partir das grandes zonas fitogeo
gráficas. 

. De Gouv.eia (1974) encontram-se os estudos realizados em 
areas do ba1xo curso do vale do rio Doce, onde o autor sintetiza 
os aspectos mais característicos de sua cobertura vegetal 

A mais atual divisão fitogeográfica do Estado de Minas 
Gerais pertence a Magalhães (1980), mapeando as formações 
v~g~ta1s, segundo quatro zonas fitogeográficas dominantes. 
Sao Importantes as Informações dadas pelo autor sobre a des
crição fisionômica e florística de cada formação 

Quanto às tentativas de classificação da vegetação brasileira 
de importância primordial não só para a Folha em estudo, be~ 
como para as demais áreas do território brasileiro, destacam-se 
os trabalhos de Campos (1926), Sampaio (1945), Rizzini (1963), 
Veloso (1966) e Andrade-Lima (1966a) Finalmente, com os estu
dos efetuados pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAM
BRASIL, culminando com o documento "Classificação Fisionô
mico-Ecológica da Vegetação Neotropical" (Veloso & Góes
Filho, 1982), completou-se o suporte bibliográfico para a concei
tuação da vegetação desta área. 

Na área de inventário florestal (levantamento econômico), 
poucos são os trabalhos existentes, merecendo destaque os efe
tuados por Heinsdijk et alii (1965), Soares & Ascoly (1970) e Vi
nha, Ramos e Hori (1976) 

4.1 3.2- Zonação geobotânica 

A zonação, representada graficamente de modo bastante sim
ples, mostra a distribuição regional da vegetação através da in
teração dos fatores ambientais, utilizados na confecção do mo
delo teórico para mapeamento da vegetação pré-colombiana 
(Fig 4 7). Os planos constitutivos destes fatores acham-se assim 
caracterizados: 
-o plano paleoclimático, capaz de indicar a vegetação pretérita 
da área, através da pedogênese e das formas de vida; 
-o plano bioclimático atual, capaz de estabelecer os dias secos, 
indica com grande aproximação o ponto crítico da vida vegetal; 
-a litologia e as formas de relevo são ressaltadas através dos 
planos litológico e geomorfológico, discriminados pelos seus 
diferentes tipos de vegetação; e 
-o plano regional da área evidencia as formações florestais e 
campestres e sua atual distribuição espacial 

. As áreas de contatos entre diferentes tipos de vegetação 
(Areas de Tensão Ecológica), dentro de um mesmo domínio geo
morfológico, são representadas separadamente, através de li
nhas contínuas, interligando os diversos planos 

As comunidades serais, de primeira ocupação, dos terrenos 
fluviomarinhos e marinhos das praias, caracterizando as Áreas 
das Formações Pioneiras, são determinadas por ligações isola
das, enquanto as planícies fluviais, através das ligações com as 
regiões fitoecológicas a que pertencem. 

4.1 3 3- Classificação fisionômico-ecológica 

A não utilização de uma nomenclatura regionalista para classi
ficação da vegetação brasileira, mormente entendida apenas 
na área de origem, sempre foi o princípio básico do Projeto 
RADAMBRASIL nos seus doze anos de experiência fitogeográfi
ca. Além do que é indispensável a sua universalização, ligada a 
um sistema mundial, como as demais ciências que estudam os 
recursos naturais da terra Esse problema de há muito vem 
sendo discutido, como Montoya Maquin (1966). ao criticar o uso 
de uma nomenclatura regional, que promove incoerência e en
tendimento somente por parte dos técnicos do país onde se ori
ginou. Como exemplo: "tala r bonaerense" (Frenguelli, 1941); 
"bosque chaqueno" (Morello & Toledo, 1959); "caatinga nor
destina" (Andrade-Lima, 1960); "savana central" (Rizzini, 1963). 
entre muitos 

De acordo com Veloso & Góes-Filho (1982). que descreveram 
e desenvolveram intensa bibliografia, a fitogeografia moderna 
iniciou-se com Humboldt (1806), ao descrever a paisagem na
tural dos agrupamentos vegetais da terra A Grisebach (1872) 
deve-se a designação de formação, ao agrupar as plantas por um 
caráter fisionômico bem definido Entretanto, foi Schimper 
(1903) quem deu à fitogeografia o caráter universal, consi
derando as formações semelhantes como homólogas, indepen-
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dentemente de sua florística, sofrendo posteriormente este con
ceito modificações na sua terminologia (Schimper & Faber, 
1935) Sucederam-se outros sistemas intertropicais como os de 
Tansley & Chipp (1926), baseado em critérios estruturais e am
bientais, Burt-Davy (1938), Beard (1955) e Ve/oso (1966), na 
América dp Sul, Champion (1936) e,Bahruchua & Shambhag 
(1956), na lndia, Trochain (1955), na Africa Francesa, Lebrun & 
Gilbert (1954), no Congo, e Aubréville (1956), na África Final
mente, Ellenberg & Mueller-Dombois (1965/6) propuseram à 
UNESCO novo sistema de classificação, adaptando o peso fisio
nômico-ecológico das formas de vida a uma subdivisão hierár
quica, sendo posteriormente modificado por uma comissão, vi
sando, sobretudo, à uniformização dos mapeamentos na escala 
1 1 000 000 (UNESCO, 1973) 

A história da fitogeografia do espaço brasileiro teve início 
com Martius (1840/1906), quando delimitou, na sua imortal obra 
"Flora Brasiliensis", a flora natural, separando-a de acordo com 
a sua florística A ele seguiram-se outros naturalistas, com no
vas referências à vegetação brasileira, sendo o mais conhecido 
Sampaio (1945), que introduziu modificações no sistema de En
gler & Prantl (1887) Contudo, é a Dansereau (1949) que a fito
geografia brasileira deve o caráter de sistema universal Outros 
autores, como Campos (1926), Diogo (1926) e Serebrenick 
( 1942), tentaram novas classificações, quando Azevedo ( 1950) 
apresentou o primeiro sistema fisionômico-ecológico da vege
tação brasileira Em data mais recente, Andrade-Lima (1966a) e 
Ve/oso (1966) apresentaram seus sistemas do espaço intertropi
ca/ e brasileiro 
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Finalmente, a equipe técnica da Divisão de Vegetação do Pro
jeto RADAMBRASIL, fundamentada nos anos de experiência, 
em estudos e pesquisas dos recursos naturais renováveis, su
gere uma nova subdivisão do Sistema Fisionômico-Ecológico da 
Vegetação Brasileira, através do documento "Classificação Fi
sionômico-Ecológica da Vegetação Neotropical", revisado e 
complementado em 1982 Este documento harmoniza a nomen
clatura brasileira com as fisionomias tropicais adotadas pelos fi
togeógrafos na América, África e Ásia 

Neste mapeamento, em face da escala regional (1 :250 000 e 
1:1 000 000) e do uso do senso r radar, o nível obrigatoriamente 
não poderia deixar de ser fisionômico, implicando na utilização 
de uma fitoecologia de formação, bem delimitada pelos ambien
tes regionais Assim, as regiões ecológicas foram consideradas 
como parte fundamental deste sistema de classificação, apre
sentando uma analogia com as Regiões Florísticas de Drude 
(1889), Além disso, correspondem aos tipos de vegetação de 
Schimper & Faber (1935), que, embora de nomenclatura di
ferente da classificação adotada, na sua essência ecológica são 
semelhantes Em síntese, o conceito de região ecológica é o de 
uma área de florística típica e de formas biológicas característi
cas, que se repetem dentro de um mesmo clima, podendo ocor
rer em terrenos de litologia variada, mas com relevo bem mar
cado, 

Através deste Sistema de Classificação da Vegetação Bra
sileira (Regiões Fitoecológicas da Zona Neotropical) determi 
naram-se para a Folha SE 24 Rio Doce os seguintes tipos deve
getação: Savana (Cerrado); Estepe (Caatinga); Floresta Ombró-



fila Densa; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacionai Semi
decidual e Floresta Estacionai Decidual. 

4 1 3 3.1 - Chave de classificação das formações 

A chave de classificação das formações, baseada nos parâme
tros dos ambientes ecológicos, cujos fatores climáticos (rela
ções ombrotérmicas e altimétricas), litológicos (gênese das ro
chas) e formas de relevo, testados com os remanescentes da ve
getação natural, foi inicialmente estruturada em duas grandes 

classes de formações: florestal e campestre. Cada uma delas so
freu subdivisões ecológicas, de acordo com a hierarquia das 
suas formações, até finalizar, conforme dois critérios: o topográ
fico e o fisionômico O primeiro diz respeito à estrutura florestal, 
de acordo com a altimetria da área em que se localiza a floresta, 
enquanto o fisionômico, a campestre, conforme a estrutura vi
sualizada 

Assim, neste mapeamento, tem-se a classificação fisionômi
co-ecológiC\'J das formações bem como se observaram as pre
senças das Areas das Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica 
e Antrópicas (vide quadros a seguir) 

Classe de formação Subclasse de formação Grupo de formação Subgrupo de formação Formação 
(Estrutura) (Ecologia-clima) (Ecologia-fisiologia) (Fisionomia) (Ecologia-fitoambiente) 

Florestal Ombrófila Higrófita 

Estacionai HigrófitaiXerófita 

Xeromorfa 

Campestre Estacionai 

Xerófita 

I Influência Marinha (Restinga) 
Arbórea 
Arbustiva 

Áreas das Herbácea 
Formações Arbórea 
Pioneiras 11nfluência Fluviomarinha 

Herbácea 

Influência Fluvial Herbácea 

Áreas de I Encrave Savana, Floresta Ombrófila 

Tensão Contato 
Estepe/Floresta Estacionai 

Ecológica I Ecotono Savana, Floresta Estacionai 

Vegetação Secundária 
Sem palmeiras 

Áreas Com palmeiras 

Antrópicas Reflorestamento 
Atividades Agrícolas Agricultura 

Pastagens 

A necessidade de utilização de um sistema de representação 
gráfica, compatível com a classificação da vegetação brasileira 
adotada (Regiões Fitoecológicas da Zona Neotropical). e a es
cala de mapeamento (1 1 000.000) induziram o Projeto RADAM
BRASIL- Divisão de Vegetação a idealizar uma chave de classi
ficação dicotômica, aberta, onde cada formação encontra-sere
presentada sempre por duas letras, de modo a permitir o acrés
cimo de novas formações à medida que estas forem aparecendo 
no desenvolvimento do mapeamento (Veloso et ali i, 1974). 

Nesta chave, a letra inicial maiúscula representa a região fi
toecológica, enquanto as duas letras minúsculas subseqüentes 
correspondem, respectivamente, à formação e subformação 

As Áreas de Tensão Ecológica são representadas através do 
seguinte sistema: no caso de ecotono (mistura), as letras iniciais 
maiúsculas correspondentes a cada uma das regiões fitoecoló
gicas são combinadas entre si; e no caso de encrave, a formação 
e/ou subformação dominante, a depender do nível que se conse
guiu atingir, é acrescida de um número, de acordo com a ordem 
de disposição na legenda 

No mapa de vegetação resultante da metodologia exposta, as 
regiões fitoecológicas são representadas por cores-padrão e as 
formações inerentes a cada uma delas através de nuanças, en
quanto as subformações identificam-se por ornamentos Nas 
Areas de Tensão Ecológica os ecotonos são caracterizados por 
uma coloração diferente das regiões, prevalecendo no encrave a 
cor da formação dominante e empregando-se para as subforma
ções os seus ornamentos característicos apenas com coloração 
vermelha. Já as Áreas Antrópicas são definidas por ornamentos, 
indicativos da sua atual atividade, exceções feitas às áreas de 
pastagens e ao reflorestamento em que não é definida a espécie, 
utilizando-se a mesma cor empregada para distinguir a forma
ção de nuança mais fraca da região fitoecológica a que pertence. 
Em caso de inexistência desta formação, prevalece a cor da re
gião n~ qual esteja ocorrendo a interferência humana. Ainda, se 

Aluvial 
Densa Terras Baixas 
Aberta Submontana 

Montana 

Semidecidual 
Submontana Decidual 

Savana 
Arbórea Aberta 
Parque 

Estepe 
Arbórea Aberta 
(Disjunção) 

estas Areas Antrópicas estiverem ocorrendo em Áreas de Ten
são Écológica, obrigatoriamente seus ornamentos terão tonali
dade vermelha 

4.1 3.3 1.1 -Legenda da Folha SE 24 Rio Doce 

A) Regiões fitoecológicas 

I Savana (Cerrado) s 
a) Arbórea Aberta Sa 

1 Sem floresta-de-galeria Sas 
b) Parque Sp 

1 Sem floresta-de-galeria Sps 
11 Estepe (Caatinga) E 
a) Arbórea Aberta E a 

1. Sem palmeiras E as 
111. Floresta Ü(Tlbrófila Densa D 
a) Terras Baixas Db 
b) Submontana Os 
c) Monta na Dm 
IV Floresta Estacionai Decidual c 
a) Submontana Cs 

B) Áreas das Formações Pioneiras p 

I Áreas de Influência Marinha Pm 
a) Arbustiva Pmb 
b) Herbácea Pmh 
11. Áreas de Influência Fluviomarinha Pf 
a) Arbórea Pfm 
b) Herbácea Pfh 
111 Áreas de Influência Fluvial Ph 
a) Herbácea Phs 

C) Áreas de Tensão Ecológica 

I. Contatos 
a) Savana/Floresta Ombrófila 

1 Encrave Região/Formação/Subformação 
b) Savana/Floresta Estacionai 

1. Ecotono SN 

D) Áreas Antrópicas 
I Vegetação Secundária Vs 
a) Sem palmeiras Vss 
b) Com palmeiras Vsp 

VEGETAÇÃ0/363 



11. Atividade Agrícola 
a) Reflorestamento R 

1. Eucalipto R e 
b) Agricultura A c 

1. Culturas permanentes Acp 
2. Culturas cíclicas Acc 

c) Pastagens Ap 

4.1.3.4- Regiões fitoecológicas 

A vegetação abrangida pela Folha SE.24 Rio Doce acha-se total
mente compreendida dentro da Zona Neotropical, podendo ser 
dividida em áreas de influência amazônica e extra-amazônica. 
Localiza-se inteiramente no espaço intertropical, respondendo a 
um clima tropical de temperaturas médias em torno de 22°C e 
precipitação estacionai marcada por um período com déficit hí
drico, no balanço ombrotérmico anual. 

Nessa área, como nas demais, deu-se através do tempo uma 
seleção de formas de vida adaptada aos novos ambientes que se 
formavam Nas áreas paleoclimáticas estacionais, a forma de 
vida caracterizou-se pela dominância de fanerófitas e caméfitas 
com adaptações a um clima com período desfavorável (plantas 
com caracteres xerófitos e xeromorfos), além de plantas grami
nóides com os brotos foliares protegidos ao nível do solo pela 
folhagem morta (hemicriptófitas) e pelo próprio solo (geófitas) 
e, ainda, as terófitas que sobrevivem através da dormência das 
sementes durante o período desfavorável (plantas anuais) 
Entretanto, em algumas áreas tropicais, o paleoclima pouco se 
alterou (bioclimaticamente amazônico) e os indivíduos ao mi
grarem do norte para o sul não sofreram variações genéticas e 
adaptações ecológicas, apresentando atualmente perfeita iden
tidade florística com as espécies florestais amazônicas Isso é fa
cilmente comprovado nos testemunhos florestais das áreas ele
vadas próximas ao litoral e dos Tabuleiros Costeiros, onde do
minam os elementos amazônicos que, na altura do vale do rio 
Doce, misturam-se às espécies ainda tropicais, mas com outras 
adaptações paleoclímáticas, advindas de um largo período mais 
frio, ligadas possivelmente à "plataforma paleozóica australá
sica". 

Assim, pode-se afirmar que essa vegetação recebeu o con
curso de plantas pantropicais e paleotropicais que, após deriva 
dos continentes, formaram endemismos a nível de espécies, gê
neros e famílias, constituindo os Domínios e as Regiões Ao 
mesmo tempo que a evolução botânica se processava, cada re
gião fitoecológica se constituía em relação a parâmetros ecoló
gicos próprios, mas com identificação ambiental ditada pelas 
formas de vida semelhantes 

De acordo com o Sistema de Classificação da Vegetação Bra
sileira, determinaram-se neste estudo as seguintes regiões fi
toecológicas: 

4.1.3 4.1 -Região da Savana (Cerrado) 

A denominação de Savana é antiga e originária da Venezuela, 
empregada pela primeira vez no século XV por Oviedo y Valdez 
(1851 ), para designar os. lhanos arbolados. Ainda neste mesmo 
século foi levada para a Africa pelos naturalistas e aí conceituada 
como: "Formação herbácea graminosa contínua, em geral co
berta de plantas lenhosas". Este termo foi amplamente utili
zado, inclusive para designar diferentes tipos de vegetação, 
como Drude (1889), ao denominar a Savana de estepe tropical e 
Schimper (1903). ao definir as formações graminosas arboriza
das intertropicais como florestas de savanas Finalmente, após 
longos anos sem uso, De Martonne (1932), Lanjouw (1936). 
Beard (1953) e Trochain (1955) retomaram o termo Savana, 
caracterizando-a como uma formação de fisionomia graminosa 
com árvores isoladas No Brasil, iniciou-se com Warming (1908), 
que a chamou de Campos Cerrados, denominação também em
pregada por Rawitscher (1952) e seus seguidores. Em data mais 
recente, Azevedo (1962) e Veloso (1962 e 1966) utilizam o termo 
Cerrado como sinônimo de Savana 

Com base nos conceitos de Savana (Cerrado) reformulado 
por Veloso, Japiassú e Góes-Filho (1973) e Veloso et alíi (1974 e 
1975), a Região da Savana foi generalizada pelo Projeto RADAM-
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BRASIL como denominação para as várias formações herbáceas 
nas áreas tropicais e subtropicais da Zona Neotropical, intercala
das por pequenas plantas lenhosas, até arbóreas, em geral ser
penteadas de floresta-de-galeria. Ficou também estabelecido 
considerar o Cerrado como sinônimo de Savana, isto porque na 
África e na Ásia este tipo de formação aparece como homóloga à 
das Américas 

Na área em apreço, com um total de 420 km2 , a Savana apre
senta-se com as fisionomias Arbórea Aberta e Parque, ocupando 
sempre os terrenos recentes (Terciário-Quaternário), caracteri
zados por um solo álico defasagem lixiviada (Fig. 4.8). Assim, a 
Savana pode ser o resultado da degradação natural dos solos 
tropicais, o que não impede que a ação continuada do homem 
nos terrenos distróficos acabe por provocar enormes áreas de
gradadas cobertas por Savana irreversível. 

A primeira, caracterizando-se por um clima atual de mais de 
120 dias secos na relação P"" 2T da curva ombrotérmica, reveste 
os planaltos conservados de cobertura arenosa, que se desta
cam em meio ao forte dissecamento circundante, localizada na 
bacia do rio Jequitinhonha, a noroeste da área É interessante 
ressaltar que fora desses limites (41°30' e 42°00' longitude WGr 
e 16°00' e 17°30' Sul). em direção ao sul e a leste, em áreas fisio
g raficamente semelhantes, a Savana vai perdendo gradativa
mente o caráter de dominância, misturando-se a princípio com 
elementos da Floresta Estacionai e desaparecendo por completo 
à altura do meridiano 41"00'. A hipótese aventada para tal modi
ficação na paisagem pode ser formulada com base nas condi
ções pedológicas. A classe de solos dominantes em ambas as 
áreas é o Latossolo Amarelo, entretanto, nos de ocorrência da 
Savana apresentam-se álicos, além de bem mais lixiviados e co
bertura arenosa mais profunda, favorecendo a instalação da 
mesma, em detrimento da floresta, o que vem reforçar mais uma 
vez o poder de adaptação da Savana aos Solos Oligotróficos, as
sertiva levantada primeiramente por Arens (1958). Nesta forma
ção prevalecem acima de tudo as formas de vida das plantas 
xeromorfas, mas quanto às reações fisiológicas pode-se separá
las em duas formas ecologicamente diferentes· as mesofaneró
fitas, de folhas grandes, com indumentos (pêlos) protetores dos 
enormes estômatos da folha coriácea, caule e galhos de casca 
grossa e rugosa (corticosa) e raizes profundas, que atingem o 
lençol de água do subsolo arenoso; e as formas gramíneo
lenhosas, de plantas herbáceas hemicriptófitas graminóides 
cespitosas em tufos e geófitas racemosas; enquanto na forma 
das caméfitas cespitosas, são providas de xilopódios e de folhas 
coriáceas brilhantes, relativamente pequenas. A ausência de flo
restas-de-galeria, neste caso, determina a subformação, que é 
definida por um porte reduzido das espécies dominantes, com 
amplo espaçamento entre si Poucas caméfitas são visualizadas 
e o estrato rasteiro mais ou menos denso, composto sobretudo 
de Gramineae (Aristida spp.). completa a paisagem (Fig. 4 9) En
tre as espécies de maior ocorrência, encontram-se piqui (Caryo
car sp.), sobressaindo-se pela alta frequência, Copaifera sp. 
(pau-d'óleo), barbatimão (Stryphnodendron sp.), sucupira 
(Bowdichia vírgilioides). Vochysia sp. (pau-de-tucano) e pau
terra (Qua/ea sp.). Embora sejam estas áreas subutilizadas, a in
tervenção humana torna-se notória, através do fogo para reno
vação do pasto e ainda pela retirada do material lenhoso para 
atendimento das necessidades locais. 

A Savana Parque sem floresta-de-galeria, com uma superfí
cie relativamente pequena, cerca de 30 km2

, ocorre sobre solos 
arenosos, ao norte da cidade de Unhares (ES) A presença des
sas áreas savanícolas em meio à vegetaç~o florestal, bem como 
da comunidade seral herbácea sobre as Areas de Influência Flu
viomarinha, pode ser perfeitamente entendida através de dedu
ções paleogeográficas. O clima na "Plataforma Continental" do 
Centro-Leste brasileiro, durante o Cretáceo, era mais ameno que 
o atual e em conseqüência disso os terrenos teriam uma forma
ção pedocálcica (Ab'~áber, 1973). Sabe-~e também q~e no de
correr dessa época, JUstamente no penado german1ano, ele
varam-se inúmeras soleiras vulcânicas, que barraram tempora
riamente alguns cursos de água em formação na bacia do rio 
Doce. Essas soleiras provocaram circunscritas áreas de assorea
mento nessa bacia. 
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Fig 4 8- Mapa de localização- Região da Savana (Cerrado) e Região da Floresta Ombrófila Densa 

2 

Fig 4 9- Perfil esquemático das formações da Savana (Cerrado) 1 -Arbórea Aberta; 2- Parque 

Porém, em face da grande flutuação climática que se proces
sou, de frio seco para quente e úmido, no decorrer do Terciário, 
mais precisamente no Pliopleistoceno, alterou-se a gênese des
ses terrenos para pedoférricos (Ab'Sáber, op. cit) Assim sendo, 
o processo pedogenético de lixiviação nos solos a partir dessa 
época resultou em laterização das terras nos terrenos dessa e 
outras bacias hidrográficas, assim barradas temporariamente 
Logo a vegetação que aí se estabeleceu forçosamente teria que 
responder aos solos pedoférricos de baixa fertilidade, ou seja, a 
Savana observada Convém ressaltar a ocorrência de outras 
áreas savanícolas nesta Folha, que não foram mapeadas em vir
tude da escala de mapeamento. 

No transcorrer do Quaternário recente, determinados cursos 
de água que ainda divagavam sobre áreas dos tabuleiros do Gru
po Barreiras situadas ao longo da costa do Estado do Espírito 
Santo foram ao norte do rio Doce barrados pela acumulação flu
viomarinha. Essa enseada entupida pelo assoreamento dos rios 
barrou a saída de muitos córregos, que acumularam água em 
depressões rasas. Essas áreas pantanosas, sendo os maiores 
testemunhos as localizadas entre os rios Doce e São Mateus, 
apresentam atualmente uma fisionomia herbáceo-graminóide, 

com pequenas alterações impostas pela intervenção humana 
(Fig. 4 1 O) 

Com a continuidade do assoreamento e com o processo de 
aluviação dos depósitos, processou-se a laterização, com a for
mação da laterita impermeável. Essa área, drenada natural
mente pela abertura de novos canais de escoamento, acha-sere
vestida por uma gramínea cespitosa (hemicriptófita), às vezes 
intercalada por nanofanerófitas xeromorfas, apresentando uma 
fisionomia savanícola do tipo Parque. Nas áreas semelhantes, 
porém melhor drenadas e logicamente mais antigas, a densi
dade da Savana é bem maior. O solo, caracterizado por Areias 
Ouartzosas friáveis, acha-se atapetado de gramíneas rizomato
sas (geófitas) do gênero Paspalum, além de um grande número 
de caméfitas e algumas arvoretas (microfanerófitas) 

Em alguns locais da Reserva Florestal da Companhia Vale do 
Rio Doce (Unhares). observa-se a ocorrência em solos azonais 
de dois diferentes tipos de vegetação, localmente denominados 
"mussununga" e "nativo" (Est 4.1 A e B). A "mussununga" iden
tifica-se pela dominância de Tabebuia cassinoides sobre solos 
hidromórficos, apresentando um aspecto de "floresta-ri pá ria". 
Já o "nativo" caracteriza-se por uma vegetação de caméfitas 
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Fig 4 10- Mapa de localização das áreas savanícolas em terraços do Quaternário antigo e o processo pioneiro de formação da vegetação herbácea de influência fluviomarinha 
Folha SE 24-Y-D 

pioneiras, sendo comum a presença de plantas lenhosas de 
porte reduzido, como a Esterhazya splendida e Marcetia sp. Na 
realidade, esses dois tipos de vegetação representam com exati
dão as diversas fases de sucessão da vegetação até atingir seu 
clímax atual, ou seja, a Savana Parque, como demonstra a Figura 
4 11, reforçando a hipótese formulada anteriormente sobre a 
origem dessas áreas cobertas pela Savana. 

4.1.3.4 2- Região da Estepe (Caatinga) 

A Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL vem demons
trando através dos seus estudos a validade do uso do termo Es-

(1) (2) 

tepe para designar a vegetação que recobre parte do território 
nordestino e algumas áreas do Estado de Minas Gerais (Veloso; 
Japiassú; Góes-Filho, 1973); Veloso eta/ii(1975); Jordy-Filho & 
Salgado (1981); Salgado, Jordy Filho e Gonçalves (1981) e Velo
so & Góes-Filho (1982). Porém o problema é polêmico, como a 
maioria dos conceitos fitogeográficos intertropicais e sempre 
passíveis de discussões. 

A denominação Estepe é antiga e originária da Rússia (Drude, 
1889). Foi usada inicialmente para designar um tipo de vegeta
ção da Zona Holártica, onde uma diminuição das atividades fi
siológicas era devida ao frio excessivo e outra de menor duração 
à seca, que, por analogia à estacionai idade bixérica tropical de-

(3) (4) 

Formoçõo Pioneiro- "Mussunungo" Formoçõo Pioneiro -"Nativo" Sovono Porque 
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Fig 4 11- Perfil esquemático demonstrativo das etapas sucessionais da Savana Parque na área da Reserva Florestal da Cia Vale do Rio Doce 
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vi do à seca em duas épocas, foi estendida para a Zona Paleotro
pical, após a Reunião de Yangambi, em 1956. Daí, o tipo de vege
tação lenhosa decidual, em geral espinhosa, de plantas suculen
tas e com um tapete herbáceo graminoso estacionai das áreas 
tropicais foi considerado homólogo da Estepe das áreas tem
peradas pelos fitogeógrafos africanos. Com isso, considerou-se 
a "Caatinga" como homólogo da Estepe Africana, considerando 
como o nome prioritário à uniformização fitogeográfica do es
paço intertropical. 

Alguns autores haviam anteriormente levantado o problema 
da semelhança entre estes dois tipos de vegetação, sendo que 
Aubréville (1959) foi o primeiro a utilizar este termo ao afirmar: 
"Esta caatinga, termo genérico, é um complexo de estepes ar
bustivas ... " Da mesma maneira, muitos outros, como Schnell 
(1970/1 ), ao estudar a fitogeografia dos países tropicais; Mak
soud ( 1964), sobre a vegetação da bacia do rio de Contas
"grande parte da caatinga lembra vivamente as paisagens da 
Namalândia. Embora o aspecto geral da paisagem de seca seja 
igual, são diferentes as espécies de arbustos, árvores e suculen
tos"-; e Gardner (1975), em estudos realizados na Região Nor
deste, aventando que a seca e o calor causam na "caatinga" o 
mesmo efeito que o frio no hemisfério Norte. 

A) Formação ecológica disjunta da estepe nordestina no vale do 
rio Jequitinhonha 

Localizada no vale do rio Jequitinhonha, entre as cidades de Je
quitinhonha e ltinga (MG), esta Formação Arbórea Aberta, com 
464 km', corresponde a um acentuado período seco (acima de 
150 dias), na curva ombrotérmica da relação P ,; 2T (Fig. 4.12). 
Seguramente, pode-se levantar a hipótese de que anteriormente 
essa Estepe ocupava uma área bem mais reduzida, isto sobeja
mente comprovado através dos estudos efetuados por Saint-

Hilaire (1949) e de alguns testemunhos florestais ainda existen
te.s, tais como barriguda-de-espinho (Bombacaceae), Pithecello
bwm sp. (sete-cascas), tamboril (Enterolobium contortisili
quum) e pau-d'arco-amarelo (Tabebuia sp.). A maior parte da 
área era ocupada pela Floresta Estacionai Decidual, também de 
fácil comprovação quando se relacionam os gradientes ecológi
cos que envolvem esse ambiente, limitando-se os indivíduos de 
características xerofíticas bem mais acentuadas e formas de 
vida inerentes à Estepe aos locais de solos menos profundos, 
mormente com muitos afloramentos rochosos (Est. 4.11 A). A 
constante retirada da floresta através de cortes rasos e por con
sêquência a contínua degradação do solo, aliada ao longo perío
do seco a que está sujeita a área, propiciaram a instalação de es
pécies mais especializadas, estas obviamente pertencentes à Es
tepe, ampliando com isso a área de ocorrência desta formação 
disjunta. Um dos fatos que mais comprovam esta assertiva são 
os densos agrupamentos de Mimosa sp. (jurema-preta), espécie 
de primeira ocupação e bastante comum também na área nor
destina, onde houve a retirada da vegetação natural. 

A fácies é de uma Estepe Arbórea Aberta, sem palmeiras, já 
parcialmente utilizada, mas com todas as características primiti
vas que permitem incluí-la dentro de uma formação natural (Fig 
4.13). Entre as espécies de maior freqliência têm-se imburana
de-cam bão ( Bursera /eptophloeos), Mimosa sp. (jurema-preta) e 
angico-preto (Piptadenia sp.). Destaca-se a abundância de Cac
taceae, tais como quipá (Opuntia sp.), mandacaru (Cereus jama
caru), facheiro (Pilocereus sp.) e ainda a Bromeliaceae macam
bira-de-lajedo (Encholirium spectabile). Ressalta-se que a sua 
composição florística não apresenta um grande número de es
pécies arbóreas, provavelmente não só devido às rigorosas con
dições ambientais que as selecionam, mas igualmente pela 
solução de continuidade e distância da área core, tornando difí
cil a sua dispersão, sobretudo quando se levam em considera-
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Fig. 4 12- Mapa de localização- Região da Estepe (Caatinga); Região da Floresta Ombrófila Aberta; Região da Floresta Estacionai Decidual 
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Fig 4 13- Perfil esquemático da Estepe Arbórea Aberta no vale do rio Jequitinhonha 

ção os ambientes que cercam essa área disjunta, que são flores
tais e dotados na sua maioria de elevadas altitudes, condicio
nando através do gradiente térmico temperaturas mais amenas 
do que no vale e, conseqlientemente, mais um fator de inibição à 
expansão da Estepe Esta assertiva é facilmente comprovada, 
pois atualmente nestes ambientes florestais, e isto após a retira
da da vegetação original, têm-se ora uma capoeira, ora uma ve
getação em fase de regeneração, a depender logicamente da in
cidência e idade desta retirada, entretanto sem apresentar for
mas de vida tipicamente estépicas, como se poderia imaginar, o 
que determina para a Estepe apenas as áreas de menores altitu
des e litólicas do vale do rio Jequitinhonha. 

4 1.3 4 3- Região da Floresta Ombrófila Densa 

É constituída de árvores perenifólias, geralmente com os brotos 
foliares sem proteção à seca, ocupando os Tabuleiros Costeiros 
e as porções mais úmidas das serras próximas ao litoral, subor
dinada a um período seco que varia de O a 60 dias (Fig 4.8). 

Este tipo de vegetação foi subdividido em formações, obede
cendo a uma hierarquia topográfica e fisionômica, de acordo 
com as estruturas florestais que apresenta, ocorrendo na área 
com as seguintes formações: 

A) Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

Praticamente no contexto da Folha SE 24 Rio Doce não mais 
existe esse tipo de vegetação, tendo sido identificado apenas um 
pequeno agrupamento de 20 km', próximo à foz do rio Jequiti
nhonha. 

Determinada por um período seco que varia de O a 30 dias, 
recobre parte dos terrenos aluviais deste rio, cuja deposição 
constante de sedimentos pelas águas os torna bastante férteis. 
Entretanto, a ação continuada do homem sobre essa floresta 
vem descaracterizando sua fisionomia original, sobretudo no 
que diz respeito à retirada das espécies madeireiras mais valio
sas Atualmente, suas características fisionômicas são traduzi
das por um porte relativamente alto, cujas árvores são densa
mente distribuídas, destacando-se entre elas: mulungu (Erythri
na sp.), Symphonia globulifera (guanandi), Viro/a sp. (bicuíba) e 
lnga sp (ingá). A submata apresenta-se densa, com grande re
generação e razoável presença de palmeiras do gênero Oes
moncus. 

B) Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 

Compreende os terrenos miopliocenos (Grupo Barreiras) ao 
longo do litoral, com um total de 2.704 km'. Entretanto, apesar da 
área na sua totalidade atualmente responder às mesmas condi
ções ambientais, pode-se através de estudos não só da vegeta
ção remanescente, mas também dos aspectos morfoclimáticos, 
separá-la em duas áreas distintas, apresentando a vegetação de 
cada uma delas algumas características estruturais e fisionômi
cas diferentes. 

A primeira acha-se posicionada entre o extremo sul do Es
tado da Bahia e o norte do Espírito Santo, limitada pelo paralelo 
18°30'S. O grande número de remanescentes florestais ainda 
existentes contribuiu sobremaneira para o estudo efetuado e, 
por conseqüência, para uma confiabilidade desejada. As condi-
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ções climáticas especiais, com um período seco variando de O a 
30 dias, são traduzidas na cobertura vegetal por árvores pereni
foliadas, sem nenhum mecanismo de proteção à seca e fisiono
mia característica, o que significa que o déficit hídrico do solo 
não chega a ficar crítico por falta de umidade disponível para as 
plantas durante o ano. O estrato superior é composto de grandes 
árvores, com altura em torno de 30m, emergindo sobre um es
trato relativamente mais baixo (cerca de 20m) A submata, for
mada em grande parte por indivíduos da regeneração arbórea 
dominante, distribui-se espaçadamente, permitindo até certo 
ponto uma fácil locomoção no interior da floresta As lianas e 
epífitas não são abundantes e praticamente inexiste um tapete 
gramíneo-lenhoso baixo (Fig. 4 14). A sua composição florística 
revela uma semelhança muito grande com as florestas que ocor
rem na Amazônia, sendo perfeitamente explicada através da ori
gem e distribuição da flora nordestina (Salgado; Jordy Filho; 
Gonçalves, 1981) Os indivíduos de juerana (Parkia pendula). bi
cuíba (Viro/a gardneri), canela-gigante (Ocotea gardneri). cedro
rosa (Cedrela angustifolia), maçaranduba (Mani/kara longifo/ia) 
e sapucaia (Lecythis pisonis) são os que melhor representam 
esta flora (Ests. 4.11 B, 4.111 A, 4 111 B e 4.1V A). 

A segunda área, que se estende até a foz do rio Doce, teve 
como local de estudos a Reserva Florestal da Companhia Vale do 
Rio Doce, com uma superfície de aproximadamente 200 km'. 
Quando comparada com a anterior, esta floresta destaca-se 
pelas diferenças estruturais que algumas espécies do estrato do
minante apresentam, como brotos protegidos, folhas coriáceas 
e troncos de casca grossa, o que causa justa preocupação 
quanto à sua classificação, se ombrófila ou estacionai. Calcado 
em bases científicas comprovadas, pode-se talvez afirmar que 
na ocasião da instalação da vegetação nestas duas áreas estas 
possuíam características ambientais diferentes, ou seja, em 
épocas paleoclimaticamente diferentes. No Mioplioceno, época 
do Grupo Barreiras, ainda não existia tal floresta, que estava re
fugiada sobretudo no "Craton Brasília" O paleoclima da época 
fatalmente era torrencial, pois erodiu e acumulou os sedimentos 
do extenso Grupo Barreiras em toda a costa nordestina, ha
vendo uma ocupação vegetal gradativa dos novos espaços cria
dos por esta sedimentação. Coincidentemente, foi após esta 
época que se deu a expansão das Angiospermas, que se acha
vam refugiadas em pontos da "Plataforma Paleozóica", que já 
ocupava um solo lixiviado (distrófico). Assim, a indução cientí
fica é presumivelmente conclusiva pelos indícios litológicos. En
tretanto torna-se necessária uma confirmação com base na pe
dogênese (formação dos solos), que indubitayelmente foi an
terior à da ocupação do "tipo de vegetação". E igualmente sa
bido que uma flutuação climática muda ou transforma o solo 
muito mais lentamente do que a vegetação; logo, uma flutuação 
climática recente pode deixar de afetar o solo e mudar completa
mente o tipo de cobertura vegetal, sendo isso o que provavel
mente ocorreu com a área em questão. 

Esta flutuação climática até certo ponto localizada deu-se 
com a formação do pontal de Cabo Frio (RJ), que desviou a pas
sagem da corrente fria, oriunda das ilhas Malvinas, no sul da Ar
gentina, que atingia praticamente todo o nordeste oriental, dire
cionando-a para oeste. Esta corrente ressecava os alíseos, que 
por sua vez chegavam ao continente com pouca umidade, deter
minando um clima frio e seco. Com essa interrupção, os alíseos 



Fig 4 14- Perfil esquemático das formações da Floresta Ombrófila Densa 1- Monta na; 2- Submontana; 3- Terras Baixas 

passaram a possuir uma maior umidade, resultando em um au
mento de chuvas para o litoral e uma transformação de seco 
para úmido. Este fenômeno é perfeitamente comprovado atra
vés da existência de áreas disjuntas da "Estepe Nordestina" no 
Pontal de Cabo Frio (Ururahy; Collares; Santos, 1982). Assjm, o 
clima atual (linha ombrotérmica), em torno de 30 dias secos, cor
responde exatamente ao ambiente da Floresta Ombrófila Densa, 
mas não reflete a transformação pretérita do solo, Latossolo Ver
meiho-Amarelo distrófico, que indica uma lixiviação para o 
evento. Desta forma, se for levado em consideração o parâmetro 
ecológico-xeromorfo das formas de vida que espelham o paleo
clima e a pedogênese dos últimos milhares de anos, fatalmente 
ter-se-ia aí instalada uma vegetação adaptada, onde atualmente 
é traduzida por algumas espécies que apresentam mecanismos 
de defesa contra uma possível deficiência hídrica do solo Nesta 
comunidade, o estrato dominado e a sub mata são compostos de 
espécies tipicamente perenifólias, isto porque refletem uma res
posta muito mais nova, sendo que o ecossistema, com suas tro
cas energéticas, representa um conjunto biológico equilibrado, 

onde a luz e a água, somadas aos detritos autotróficos do solo, 
fecham o circuito energético do momento. 

As possíveis ligações florísticas desta área com outras anteri
ormente estudadas, bem como a dispersão e origem dos seus 
gêneros, podem ser demonstradas através da Tabela 4.1. As 
áreas onde foram efetuados os levantamentos florísticos estão 
assim relacionadas: Teresópolis (RJ) (Veloso, 1945), Ilhéus (BA) 
(Veloso, 1947, e Brazão & Araújo, 1981 ), Brusque (SC) (Veloso & 
Klein, 1957), São Miguel do Guamá(PA) e Imperatriz (MA) (Gie
rum & Smit, 1965), Aripuanã (MT) (Magnago; Ferreira; Fonseca, 
1976) e Unhares (ES) (levantamento realizado pelos técnicos da 
Cia. Vale do Rio Doce). 

Com o propósito de dar maior abrangência e segurança ao 
estudo e levando-se em consideração que as áreas estudadas na 
realidade referem-se apenas a pontos de levantamentos florísti
cos, portanto não podendo ser extrapolados para o restante do 
País, recorreu-se também, para verificação de ocorrência destes 
gêneros no espaço amazônico, aos trabalhos efetuados pela Di
visão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL (Tab. 4.1). 

TABELA 41 
Estudo comparativo da ocorrência de gêneros no espaço amazônico e extra-amazônico 

~ 
Amazônia Extra-Amazônia 

G Aripuanã Imperatriz Ilhéus Unhares Teresópolis Brusque ~ 
Amazônia Extra-Amazônia 

G Aripuanã Imperatriz Ilhéus Unhares Teresópolis Brusque 

Acácia X X X X Caryodendron X 

Acosmium X Carpotroche X 

Aegiphila X X X Caryocar X X X X 

Allophyl/us X X X Casearia X X X X X 

Almeidea X Cassia X X X X X X 

A/seis X X Cathedra X 

Ampelozizyphus X Cecropia X X X X X X 

Ampelocera X Cedre/a X X X X X 

Andira X X X Centro/obium X X 

Anisomeris X Chrysophyl/um X X X 

Annona X X X X X C/arisia X X X 

Apuleia X X X C/usia X X X 

Aspidosperma X X X X X Connarus X X 

Astronium X X X Copaifera X X X X X 
Banara X Cordia X X X X X X 

Basi/oxy/on X Couepia X X X 

Bauhinia X X X X Couratari X X X 

Bixa X X X Coussapoa X X 

Bombacopsis X Coutarea X 

Bombax X X X X X 
Bowdichia X X X 
Brosimum X X X X 
Buchenavia X X X X 
Burdachia X 

Cupania X X X X 

Cybistax X X 

Dalbergia X X X X X 

Dendropanax X 

Derris X X 

Byrsonima X X X X X Dialium X X X X 

Cabra/ea X X X Dictyo/oma X X 

Caesalpinia X X 
Calycophyllum X X X X 
Campomanesia X X X 
Cariniana X X X X X X 

Didymopanax X X X X X X 

Dimorphandra X X X 

Diplotropis X X X 

Duguetia X X X X 
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TABELA4 l-Conclusão 

~ 
Amazônia Extra-Amazônia 

G Aripuanã Imperatriz Ilhéus Linhares Teresópolis Brusque 

Ecclinusa X X X X 

Emmotum X X 

Eriotheca X 

Erisma X X X 

Eschweilera X X X 

Esenbeckia X X 

Eugenia X X X X X 

Faramea X X X X 

Ficus X X X X X 

Franchetella X 

Geissospermum X X X 

Goniorrhachis X 

Guazuma X X X 

Guettarda X X 

He/icosty/is X X X 

Hidrogaster X X 

Hirtel/a X X X X 

Hymenaea X X X X 

lnga X X X X X X 

Jacaranda X X X X X X 

Jacaratia X X X X 

Joannesia X X X 

Kielmeyera X X X 

Lacistema X X 

Lafoensia X 

Lecythis X X X X 

Licania X X X X X X 

Luehea X X X X 

Macoubea X X X 

Machaerium X X X X 

Manilkara X X X X 

Matayba X X 

Maytenus X X X X 

Melanoxylon X X 

Metrodorea X X 

Mezilaurus X X X 

Micropholis X X X 

Moldenhawera X X 

Mo/opanthera X 

Myrcia X X X 

Myrciaria X X 

Myrocarpus X 

Nectandra X X X X X X 

Neoxythece X X 

Ocotea X X X X X X 

Ormosia X X X X 

Paratecoma X 

Parinari X X X X X 
Parkia X X X X 

Pausandra X X 

Paypayrola X X 

Peltogyne X X X X 

Pera X X X X 

Pilocarpus X X X 

Como primeira análise e tomando como área paramétrica a 
bacia do rio Doce, têm-se: 

I Ocorrência de gêneros exclusivos do rio Doce 

De um total de 164 gêneros, apenas 15 são exclusivos da área do 
rio Doce: Almeidea (Rutaceae), Ampelozizyphus (Rhamnaceae), 
Bombacopsis (Bombacaceae), Burdachia (Malpighiaceae), Car
potroche (Fiacourtiaceae), Cathedra (Oiacaceae), Coutarea (Ru
biaceae), Dendropanax (Araliaceae), Goniorrhachis (Legumino
sae), Lafoensia (Lythraceae), Molopanthera (Rubiaceae), Rave
nia (Rutaceae), Schoepfia (Oiacaceae), Scoparia (Schrophularia
ceae) e Sideroxylon (Sapotaceae). 

11. Ocorrência de gêneros abaixo do rio Doce 

Totalizando 11 gêneros, foram encontrados apenas nas áreas 
abaixo do rio Doce: Allophy/lus (Sapindaceae), A/seis (Rubia
ceae), Cabralea (Meliaceae), Campomanesia (Myrtaceae), Cous
sapoa (Moraceae), Cybistax (Bignoniaceae), Esenbeckia (Ruta
ceae), Matayba (Sapindaceae), Pausandra (Euphorbiaceae) 
Symplocos (Symplocaceae) e Tabernaemontana (Apocyna
ceae). 

111. Ocorrência de gêneros acima do rio Doce 

Apenas 9 gêneros têm sua ocorrência somente no espaço ex
tra-amazônico, acima do rio Doce: Centro/obium (Legumino-
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~ 
Amazônia Extra-Amazônia 

G Aripuanã Imperatriz Ilhéus Unhares Teresópolis Brusque 

Piptadenia X X X X X X 

Pisonia X X X X 

Pithece/lobium X X X X X X 

Platymíscium X X X X 

Pfumeria X 

Poeppigia X 

Polyga/a X X X 

Posoqueria X X X X 

Pourouma X X X X X 

Pouteria X X X X X 

Pradosia X X X 

Protium X X X X X 

Pseudobombax X X 

Pseudo/media X X 

Psidium X X X 

Pterocarpus X X X X X 

Oualea X X X 

Ravenia X 

Richardella X 

Rinorea X X X X 

Rollinia X X X X 

Schizolobium X X X X 

Schoeplia X 

Scoparía X 

Senefeldera X 

Sickingia X X 

Sideroxvlon 
Sim a rouba X X X X 

Sim1"ra X 

Sloanea X X X X X 

Spondias X X X X 

Sterculia X X 

Swartzia X X X X X 

Sweetia X X X 

Symphonia X X X X 

Symplocos X X X 

Tabebuia X X X X X 

Talisia X X 

Tabernaemontana X X 

Tachigalia X X X X 

Tapirira X X X X X 

Termina/ia X X X 

Tibouchina X X X X 

Trichilia X X X X X X 

Vataireopsis X 

Viro/a X X X X X X 

Vitex X X X X X 

Vochysia X X X X X 

Xylopia X X X X X X 

Zollernia X X X X X 

Totais 87 80 88 164 41 65 

sae), Connarus (Connaraceae), Dictyoloma (Rutaceae), Guet
tarda (Rubiaceae), Hydrogaster (Tiliaceae), Lacistema (Laciste
maceae), Melanoxy/on (Leguminosae), Moldenhawera (Legumi
nosae) e Síckingia (Rubiaceae) 

Em continuidade a esta análise, procurar-se-á evidenciar a 
composição e distribuição geográfica de algumas famílias e gê
neros encontrados no vale do rio Doce. 

I. Composição e distribuição geográfica das famílias 

Apocynaceae- 175 gêneros- 1 500 espécies 
Distribuição muito ampla, mas a maior parte nos trópicos 

Araliaceae- 60 gêneros- 700 espécies 
Distribuição nos trópicos, porém com diversos represen
tantes nas regiões temperadas. 

Bignoniaceae- 100 gêneros- várias centenas de espécies 
Distribuição geral nos trópicos, poucas nas regiões tem
peradas. 

Bombacaceae- 24 gêneros- 150 espécies 
Distribuição tropical, especialmente na América 

Euphorbiaceae- 285 gêneros- 7.000 espécies 
Ampla distribuição no mundo (cosmopolita), embora 
mais abundante nos trópicos. 

Flacourtiaceae- 84 gêneros- 800 espécies 
Família pantropical. 



Connaraceae - 24 gêneros - 385 espécies 
Distribuição pantropical. 

Lacistemaceae - 2 gêneros- 2 espécies 
Espalhada pela América tropical (neotropical). 

Lauraceae- 40 gêneros- 100 espécies 
Distribuição ampla nas regiões tropicais e subtropicais do 
inundo, com pequena representação nas zonas tem
peradas. 

Leguminosae- 600 a 650 gêneros- 18.000 espécies 
Ampla distribuição no mundo (cosmopolita). As Mimosoi
deae e Caesalpinioideae são principalmente tropicais e as 
Papilionoideae são das áreas tropicais e temperadas. 

Lythraceae- 20 gêneros- 400 espécies 
Dispersão ampla no mundo (cosmopolita). 

Malpighiaceae- 60 gêneros- 800 espécies 
Distribuição nas regiões tropicais e subtropicais, porém 
mais abundante na América tropical. 

Meliaceae- 51 gêneros- 500 espécies 
Tropical e subtropical do hemisfério Norte e Sul. 

Moraceae- 70 gêneros- 1.000 espécies 
Distribuição cosmopolita, porém mais abundante nas re
giões tropicais e subtropicais. 

Myrtaceae- 70 gêneros- 3.000 espécies 
Ampla distribuição mundial, embora mais abundante nas 
regiões tropicais e subtropicais. 

Olacaceae- 22 gêneros- 260 espécies 
Família com gêneros pantropicais e neotropicais. 

Rhamnaceae- 50 gêneros- 500 espécies 
Distribuição nas regiões temperadas e tropicais do 
mundo, muitas ocupando habitats secos. 

Rubiaceae- 350 gêneros- 6.000 espécies 
Distribuição cosmopolita, porém mais abundante nos tró
picos. 

Rutaceae- 140 gêneros- 1.600 espécies 
Distribuição cosmopolita, embora mais abundante nas re
giões quentes do mundo. 

Sapotaceae- 200 gêneros, vários sinonimizados- Centenas 
de espécies 
Distribuição tropical e subtropical. 

Symplocaceae- 2 gêneros- 500 espécies 
Distribuição tropical e subtropical (exceto África). Ásia, 
Austrália e América. 

Tiliaceae- 50 gêneros- 450 espécies 
Distribuição geral (regiõe~ tropicais e temperadas). princi
palmente no sudeste da Asia e Brasil. 

11 Composição e distribuição geográfica dos gêneros 

Allophy/lus (Sapindaceae)- 150 espécies 
Gênero pantropical. 

Almeidea (Rutaceae)- 5 espécies 
Brasil, Guianas. 

A/seis (Rubiaceae)- 8 espécies 
Pequena ocorrência do México ao Brasil e Bolívia. 

Ampelozizyphus (Rhamnaceae)- 1 espécie (A. amazonicus 
Ducke) 
Ocorre no Brasil (região do baixo Amazonas) e na Guiana 
Inglesa. 

Bombacopsis (Bombacaceae)- 22 espécies 
Da América Central e Sul tropical, Venezuela, Colômbia. 

Burdachia (Malpighiaceae)- 4 espécies 
Norte do Brasil. Distribuição limitada: Amazônia. 

Cabralea (Meliaceae)- 40 espécies 
Ocorre na parte sul da América tropical, estando abundan
temente representada no centro e sudeste do Brasil. 

Campomanesia (Myrtaceae)- Muitas espécies 
Ocorre em toda a América do Sul, embora melhor repre
sentada no sul do Brasil e Uruguai. 

Carpotroche (Fiacourtiaceae)- 15 espécies 
América tropical. Da Guatemala a sudeste do Brasil e Peru. 

Cathedra (Oiacaceae)- 11 espécies 
América do Sul tropical. 

Centrolobium (Leguminosae)- 6 espécies 
Do Panamá ao_ Equador, Bolívia e Brasil. 

Connarus (Connaraceae)- 120 espécies 
Distribuição pantropical. América com 50 espécies, ocor
rendo em Cuba, América Central e toda a América do Sul 
tropical. 

Coussapoa (Moraceae)- Inúmeras espécies 
Ampla dispersão nos trópicos. Do México ao Brasil, Bolí
via e Peru. 

Coutarea (Rubiaceae)- 7 espécies 
América tropical e Índias Ocidentais. Ocorre do sul do Mé
xico até a Argentina. 

Cybistax (Bignoniaceae)- 5 espécies 
América tropical (neotropical). 

Dendropanax (Araliaceae)- 75 espécies 
Tropicais, e subtropicais. Inúmeras espécies na parte ori
ental da Asia e América tropical. 

Dictyoloma (Rutaceae)- 2 espécies 
Distribuição limitada ao lado oriental do Brasil e Peru. 

Esenbeckia (Rutaceae)- 30 espécies 
Amplamente dispersa na América, do norte do México ao 
Chile e sul do Brasil. 

Goniorrachis (Leguminosae)- 1 espécie (G. marginata Taub.) 
Gênero monotípico. Brasil sudeste. 

Guettarda (Rubiaceae)- 125 espécies 
Na América tropical e uma única espécie na costa leste das 
Índias. 

Hidrogaster (Tiliaceae)- 1 espécie (H. trinervae Kuhlm.) 
Somente ao lado oriental do Brasil. 

Lacistema (Lacistemaceae) - 20 espécies 
Do México ao Paraguai, Índias Ocidentais. 

Lafoensia (Lythraceae)- 10 espécies 
América tropical. Do sul do México ao sul do Brasil, em
bora não abundante ao leste do Brasil. 

Matayba (Sapindaceae)- 45 espécies 
América tropical (neotropical). 

Melanoxylon (Leguminosae)- Poucas espécies 
Ocorrência limitada ao Brasil. 

Moldenhawera (Leguminosae)- 6 espécies 
Ocorrência limitada ao Brasil. 

Molopanthera (Rubiaceae)- 1 espécie (M. paniculata) 
Disperso pelo Brasil. 

Mezilaurus (Lauraceae)- 9 espécies 
Da América do Sul tropical. Centro de distribuição na parte 
leste e norte da bacia do Amazonas. 

Pausandra (Euphorbiaceae)- 9 espécies 
Ocorre na Nigéria e no Brasil. 

Pouteria (Sapotaceae)- Muitas espécies 
Malásia, Austrália, principalmente América tropical 

Sickingia (Rubiaceae)- 15 espécies 
América tropical, do sul do México ao Brasil e Paraguai. 

Symplocos (Symplocaceae)- 350 espécies 
Ocorre nas partes quentes da Asia, Austrália e América. 
Numerosas espécies brasileiras. 

Tabernaemontana (Apocynaceae) -100 espécies 
No "senso amplo" é um gênero pantropical. As espécies 
americanas parecem ter sido segregadas em vários ou
tros gêneros (Anacampta, Bonafousia, Macoubea, Peschi
era etc ) 

Após esta primeira análise sobre a distribuição geográfica 
dos gêneros e famílias encontrados na área do rio Doce, em que 
apenas 39 de um total de 164 gêneros não são encontrados no 
território amazônico, pode-se afirmar com segurança a existên
cia de uma estreita ligação florística em ambas as áreas, fato este 
anteriormente mencionado por Andrade-Lima (1953 e 1966b) e 
Rizzini (1963 e 1967). Entretanto, em uma análise profunda, veri
fica-se que a bacia do rio Doce separa, em parte: as floras <:Jo sul e 
do norte. A presença nesta área de uma flora mtsta, ou seja, com 
ocorrência de gêneros exclusivos das áreas ao sul ou ao norte do 
rio Doce e ainda alguns endemismos, evidencia a existência de 
um possível divisor florístico. 

Em continuidade, observa-se que as famílias pertencentes 
aos gêneros encontrados somente na reserva florestal e ao sul 
desta (Teresópolis e Brusque) são todas tropicais, com larga dis
persão na África-Malgaxe (Bignoniaceae, Bombacaceae, Fla-
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courtiaceae, Lauraceae, Malpighiaceae, Ochnaceae, Sapotaceae 
e Tiliaceae) e na floresta australásica (Apocynaceae, Araliaceae, 
Euphorbiaceae, Leguminosae, Moraceae, Rutaceae, Sapinda
ceae e Symplocaceae). Em face disto admite-se que no Jurássico 
Superior, portanto antes da separação continental e da existên
cia dos Tabuleiros Costeiros (Piiopleistoceno), as ligações com a 
África-Malgaxe teriam sido feitas principalmente através do 
"Craton Brasília", enquanto que as australásicas através do 
"Craton Sul-Rio-Grandense" (Fig 4.15) Com a formação dos Ta
buleiros Costeiros, a flora assim refugiada passou a ocupares
ses terrenos recentes, não ultrapassando o norte do Estado do 
Espírito Santo, devido à existência de uma diferença morfocli
mática entre elas. Também levando-se em consideração que 
esta flora originou-se de áreas onde era evidente um período fi
siológico estacionai, explica-se a presença nas florestas do rio 
Doce de um maior número de elementos arbóreos adaptados a 
uma possível deficiência hídrica, quando comparada com as flo
restas existentes no sul do Estado da Bahia 

Finalizando o estudo, conclui-se que as florestas mais ao 
norte do rio Doce apresentam apenas 9 gêneros comuns às 
duas áreas, forte ligação florística com a Amazônia e pratica
mente nenhuma com o Sul do País, o que reforça a hipótese de 
um possível divisor, pois é amplamente sabido e comprovado 

I 
AMERICA DO NORTE 

I 
I 

que houve a expansão da flora do norte para o sul, daí l:õuas liga
ções filogenéticas, no entanto foram barradas na altura do rio 
Doce, sendo as ligações Amazônia-Sul do Brasil feitas através 
do "Craton Guaporé" e parte do "Brasília", sem no entanto 
caracterizar uma dispersão através das áreas próximas ao li
toral. 

C) Floresta Ombrófila Densa Submontana 

Via de regra essa floresta revestia as áreas pré-cambrianas com 
altitudes oscilando entre 300 e 600 m, próximas ao litoral. De
marcada por um período seco em torno de 60 dias, compreende 
uma extensa faixa, praticamente sem solução de continuidade, 
no sentido norte-sul da Folha estudada Atualmente, toda essa 
vegetação florestal inexiste, tendo sido substituída em grande 
parte pela pecuária e/ou agricultura, restando como relíquia e 
possível de ser cartografada apenas uma pequena área de 9 km' 
(900 ha), próximo a Urundi (ES) Apesar de enquadrá-la como 
uma formação natural, devido a suas características estruturais 
e fisionômicas, nota-se nesta vegetação resquícios de uma par
cial utilização, com a retirada das espécies economicamente 
mais valiosas 
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Fig 4 15- Possíveis ligações paleoclimáticas da Folha SE 24 Rio Doce 
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A ausência de um levantamento florístico confiável não per
mite, a rigor, um estudo comparativo com as Florestas das Ter
ras Baixas. Entretanto, por dedução lógica e levando-se em con
sideração as possíveis ligações paleoclimáticas demonstradas 
na Figura 4.15, pode-se afirmar que em toda a área prevalecia 
fortes ligações florísticas com a Amazônia, mas, igualmente, ha
vendo uma diferer.ça na composição de espécies, a depender da 
localização, dentro desta mesma formação. As áreas mais ao 
norte, pelo seu posicionamento, induz a prováveis ligações atra
vés dos "Cratons São Luiz, Guianês" e, logicamente, "Brasília", 
portanto, correlacionando-se com as floras africana, americana 
do norte e em menor grau com a australásica, isto a despeito dos 
gêneros de larga dispersão mundial (cosmopolitas); enquanto 
que nas áreas próximas ao rio Doce dominam as ligações austra
lásicas, africana-malgaxe, andinas e por último americana-do
norte, refugiadas nos "Cratons Guaporé, Brasília e Sul-Rio
Grandense" 

D) Floresta Ombrófila Densa Montana 

Da mesma forma que a formação anterior, as áreas pré-cambria
nas acima de 600 m, com um período seco alcançando em al
guns casos até 90 dias secos, proporcionam um ambiente com
provadamente ombrófilo, onde anteriormente a cobertura vege
tal caracterizava-se por uma Floresta Densa. A presença deste 
tipo de floresta, em áreas de período seco relativamente prolon
gado, é conseqLiência sobretudo do relevo, que serve de ante
paro aos ventos úmidos provindos do mar, originando dessa 
forma as chuvas orográficas, que mantêm um alto grau de umi
dade, condicionando assim caráter perenifólio da vegetação. 

A maior parte desses ambientes sustenta hoje a cafeicultura e 
a pecuária, surgindo em menor quantidade os remanescentes 
da vegetação pretérita, traduzidos ora por uma vegetação se
cundária, ora por agrupamentos naturais já parcialmente explo
rados, com um total de apenas 30 km' (Ests 4 IV B, 4.V A) 

A delimitação desses ambientes foi obtida, até certo ponto, 
de maneira fácil, uma vez a grande coincidência de superposição 
das linhas relativas aos gradientes ecológicos A litologia sendo 
caracterizada por rochas do Pré-Cambriano lndiferenciado, com 
dominância de gnaisses (vide 1-Geologia). associa-se a um re
levo dissecado em cristas e colinas. Os solos, definidos pelo 
Podzólico Vermelho-Amarelo, textura argilosa (vide 3- Pedolo
gia). permitem boa retenção e disponibilidade de água, mesmo 
durante o período seco, e, finalmente, a linha ombrotérmica de 3 
meses secos, que, interada a esses fatores, determina o am
biente atual, onde preteritamente existia a Floresta Densa 

4 1.3 4 4- Região da Floresta Ombrófila Aberta 

A conceituação de Floresta Aberta para a vegetação neotropical 
ombrófila é nova, sendo a Divisão de Vegetação do Projeto 
RADAMBRASIL a primeira a empregá-la, embora sua denomina
ção seja bastante antiga 

A Floresta Aberta, no conceito fisionômico-ecológico, é uma 
feição florestal composta de árvores mais espaçadas, muitas 
palmeiras e sinúsia arbustiva rala, o que reflete condições úmi
das especiais (Fig. 4.16). 

Não se tornando exceção, esta floresta que anteriormente re
vestia uma superfície de 4.431 km 2

, portanto de consideráveis di
mensões, acha-se hoje fadada ao completo desaparecimento, 
resumindo-se seus testemunhos a pequenos núcleos de uma ve
getação já secundária (Ests 4.V B, 4.VI A). 

Os ambientes característicos dessa Região Ecológica para o 
estudo em questão foram definidos a partir da linha ombrotér
mica de até 90 dias, período este atenuado pela elevada altime
tria em que se encontra a área (acima de 600 m). litologia de ro
chas pré-cambrianas e solos argilosos, que interados lhes con
ferem a condição ombrófila. Essas áreas acham-se localizadas 
na parte central da Folha, entre o embasamento arrasado de pro
longado período seco e o litoral mais úmido, destacando-se das 
demais pela sua altimetria (Fig. 4 12). 

De acordo com a atual utilização, pode-se dividi-la em duas 
grandes áreas, embora ambas sejam antrópicas. A de menor ex
tensão define-se pela intensa ocupação agropastoril, mere
cendo destaque a bovinocultura, seguida da cafeicultura Raros 
são os remanescentes florestais, que se encontram limitados 
aos locais de difícil acesso, sobretudo nos topos das colinas, 
portanto com poucas possibilidades de um estudo in loco, que 
permitiria através de análises florístico-fisionômicas uma classi
ficação calcada em bases bem menos hipotéticas 

A segunda área, decorrente da grande intervenção humana, 
acha-se igualmente bastante descaracterizada, sendo a maior 
parte da sua cobertura vegetal traduzida por capoeiras (vegeta
ção secundária) Nelas são observados densos agrupamentos 
praticamente monoespecíficos de palmeiras (Attalea sp ), de
monstrativos do pr-:;cesso de devastação que sofre a área, de
vido ao seu grande poder de regeneração e da relativa facilidade 
com que os frutos suportam as queimadas anuais Outro as
pecto comprobatório deste caráter secundário é a presença 
constante das espécies pioneiras de embaúba (Cecropia sp) e 
samambaia-açu (Pteridium aqui/inum) Os remanescentes flo
restais parcialmente utilizados, o que não implica em total al
teração, são caracterizados por um estrato arbóreo em torno de 
25 m, portanto mais baixo do que na floresta precedente, com 
muitas palmeiras, fazendo com que as árvores sejam distancia
das entre si Esse estrato é composto de mesofanerófitas pereni
foliadas e umas poucas caducifólias, fuste retilíneo e esgalha
menta mais ou menos profuso. No estrato dominado, as árvores 
com folhagem sempre verde raramente ultrapassam aos 10m 
de altura. As epífitas, ocorrendo em abundância, são representa
das de modo geral pelas Bromeliaceae, Araceae e Orchidaceae 

Através das hipóteses levantadas na Figura 4 15 e tendo em 
vista a situação geográfica dessas áreas, conclui-se que sua flo
rística apresenta maiores identidades com as florestas que ocor
rem no Norte e Nordeste do País, havendo poucas possibilida
des de identificação com as do rio Doce e ao sul deste, a não ser 
através das espécies pertencentes aos gêneros de larga disper
são Entre os gêneros mais comuns, têm-se: Cedrela, Lecytis, 
Pourouma, lnga, Ocotea, Viro/a etc 

Torna-se indispensável ressaltar que a classificação desta 
Floresta Aberta, devido à falta de estudos florístico-fisionômicos 
anteriores ao estágio atual da cobertura vegetal, somente foi 
possível através do modelo teórico (reconstituição dos ambien-
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Fig 4 16- Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Aberta Montana 
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tes naturais), testados na vegetação remanescente e extrapola
do para as demais áreas ecologicamente semelhantes 

4.1 3 4 5- Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito ecológico da Região Estacionai está preso ao clima 
de duas estações, uma chuvosa e outra seca Este clima acarreta 
uma estacionai idade folia r dos elementos arbóreos dominantes, 
os quais têm adaptações à deficiência hídrica 

No caso da Floresta Semidecidual, a porcentagem das ár
vores caducifólias no conjunto florestal e não das espécies que 
perdem folhas individualmente deve situar-se em torno de 20% 
na época desfavorável O critério que foi estabelecido para as 
faixas altimétricas nas formações das regiões ecológicas prece
dentes deve ser observado, ressalvando-se, apenas, a variação 
ecotípica dos gêneros pantropicais no seu caminhamento da 
Amazônia para o Sul do País 

Pelo fato da impossibilidade de uma definição dos limites na
turais desta floresta, gerada pelo quase total desnudamento flo
restal da área, procedeu-se para esta definição de maneira idên
tica à região anterior, correlacionando através da interação dos 
gradientes ecológicos, os ambientes-tipo de vegetação 

Estes ambientes, próprios da Floresta Estacionai Semideci
dual, na Folha SE 24 Rio Doce, são caracterizados por um perío
do seco que varia de 90 a 120 dias, em áreas dissecadas do Pré
Cambriano e umas poucas do Quaternário Recente (aluviais), 
em altitudes variáveis entre 200 e 500 m (Fig 4 17) Via de regra, 
a classe de solo dominante é o Podzólico Vermelho-Amarelo, 
com grande capacidade de retenção de água, o que permite em 
alguns locais uma amplitude maior do período de estiagem, 
como no caso das áreas localizadas entre as cidades de Teófilo 
Otoni e Governador Valadares (MG), que avançam além dos 120 
dias secos, embora apresentem uma precipitação média anual 

o Conceição da 
Borra 

acima dos 1.100 mm O somatório desses ambientes atinge 
57.239 km 2

, ou seja, 50% da Folha, assim representados: Vegeta
ção Secundária (826 km 2

), Agricultura (1 654 km2
) e Pastagens 

(54.759 km 2
) 

Esta Floresta Semidecidual que no passado revestia cerca de 
45% da Grande Região Leste (São Paulo, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Bahia), decorrente da ação antrópica, está hoje bastante 
reduzida, não se tendo conhecimento de nenhuma área rema
nescente que ainda apresente expressão regional Na área em 
estudo, revestia todo o território dissecado ocidental do Planalto 
Sul-Baiano e Espírito-Santense, com ramificações até o Estado 
de Minas Gerais 

Nos poucos remanescentes florestais ainda existentes, ob
serva-se que o déficit hídrico anual no solo se faz sentir de ma
neira significativa nas plantas através dos brotos foliares, no 
caule pela casca corticosa e da~ folhas coriáceas pelos indumen
tos protetores dos estômatos E grande o numero de plantas que 
perdem as folhas membranáceas para sobreviverem à época 
desfavorável. Estruturalmente, pouco difere dos agrupamentos 
ombrófilos, a não ser pelo maior número de árvores caducifólias 
membranáceas, de folhas pequenas e mecanismos de proteção 
à seca acentuados A submata apresenta-se bem mais densa e 
cresce o número de epífitas (Fig 4 18) Entre as espécies comu
mente encontradas têm-se: cedro (Cedre/a sp), jequitibá (Cari
niana sp), sapucaia (Lecythis sp), vinhático (P/athymenia sp), 
jutaí (Apuleia sp) e copaíba (Copaifera sp) 

Nas áreas ocupadas pela pecuária, poucos testemunhos da 
antiga floresta são visualizados, tendo-se extensas superfícies 
totalmente desflorestadas e transformadas em pastagens, estas 
ora muito bem manejadas, ora inteiramente abandonadas e in
vadidas pela samambaia-açu (Pteridium aquilinum) (Est 4 VI B) 
Curiosamente pode-se observar que nem mesmo as encostas 
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Fig 4 17- Mapa de localização da Região da Floresta Estacionai Semidecidual 
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Fig 4 18- Perfil esquemático da Floresta Estacionai Sem ideei dual Submontana 

mais íngremes e espigões mantêm-se florestados, sendo tam
bém cobertas principalmente pelo capim-gordura (Me/inis mi
nutiflora) 

Por último, as áreas agricultáveis, espalhando-se por todo o 
trato, normalmente nos vales e depressões mais úmidas e nos 
locais de maiores altitudes para a prática da cafeicultura, deter
minam a atual utilização e ocupação da Região da Floresta Esta
cionai Semidecidual. 

4 1 3 4.6- Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito dessa região ecológica é semelhante ao da anterior, 
variando apenas o percentual de decidualidade folia r dos indiví
duos, que passa a ser 50% ou mais 

Com uma área de 7 167 km 2
, a Floresta Estacionai Decidual, 

hoje identificada por pequenos agrupamentos da Formação 
Submontana, que totalizam 364 km 2

, recobria os terrenos litóli
cos do vale do rio Jequitinhonha, entre as Florestas Ombrófila 
dos Tabuleiros Costeiros e a Estacionai Semidecidual do Pla
nalto Sul-Baiano (Fig 4 12). O relevo dominante é dissecado em 
cristas e colinas, com altitude variando entre 200 e 400 m A 
curva ombrotérmica indica para a área um período seco prolon
gado que atinge de 120 a 150 dias A interação desses fatores, 
como não poderia deixar de ser, indica com absoluta precisão as 
condições ambientais existentes e, consequentemente, o tipo de 
vegetação que aí poderia se desenvolver 

Não obstante, aos fatores ambientais adversos que caracteri
zam a ecologia da área, as atividades antrópicas, tais como, a pe
cuária e em menor intensidade a agricultura de subsistência, do
minam completamente a paisagem Esta indiscriminada utiliza
ção da terra vem promovendo paulatinamente sensíveis modifi
cações nos solos, tornando-os mais degradados, em face da ine
xistência de uma cobertura vegetal capaz de promover o equilí
brio ambiental e, ainda, do regime pluviométrico, de chuvas tor
renciais e longo período de estiagem a que está sujeita a área 
Não são raras extensas áreas de afloramentos rochosos onde 
somente são capazes de sobreviver as espécies altamente espe
cializadas, como as Bromeliaceae e Cactaceae Torna-se pouco 
provável que atualmente, através de preservação, se possa pro
mover o retorno da vegetação original, pois, nos poucos locais 

antes ocupados pela pecuária e/ou agricultura, e posteriormente 
abandonados, tem-se uma invasão de plantas com maior capa
cidade de adaptação ao novo ambiente, sobretudo as pertencen
tes à Estepe (Caatinga), sugerindo um avanço deste tipo deve
getação sobre a Floresta Decidual, o que poderá indicar uma ir
reversibilidade no ecossistema 

Através dos agrupamentos florestais remanescentes, em
bora apresentando indícios de uma exploração seletiva, pode-se 
ter uma idéia geral das características estruturais e fisionômicas 
que prevaleciam nessa floresta Basicamente compõe-se de dois 
estratos distintos: o dominante em torno de 25m de altura, com 
a maioria de seus indivíduos dotados de fortes caracteres xerofí
ticos, tais como redução da área folia r, caducifolia intensa, casca 
corticosa e espinhos, entre outros; e o inferior, com altura apro
ximada de 15m (Fig. 4.19). O espaçamento entre as árvores é re
lativamente pequeno, tornando-se comum entre elas a presença 
de Cactaceae de alto porte como o facheiro (Pilocereus sp) A sua 
composição florística é simples, sendo a maioria dos seus gê
neros de ampla dispersão no território brasileiro, tais como an
gicos (Piptadenia spp.), mulungu (Erythrina sp ), pau-d'arco (Ta
bebuia sp ), tamboril (Enterolobium sp.), pitiá (Aspidosperma 
sp.) e Pithecellobium sp (sete-cascas) Entrê as espécies de me
nor porte e frequentemente encontradas na Estepe (Caatinga), 
encontram-se Caesalpinia ferrea (pau-ferro), imburana-de
cheiro (Amburana cearensis), catinga-de-porco (Caesalpinia 
pyramidalis) e imburana-de-cambão (Bursera /eptophloeos). 

4 1 3 5- Áreas das Formações Pioneiras 

Compreendem uma faixa de largura variável, praticamente con
tínua, ao longo do litoral, recobrindo terrenos do Quaternário 
Recente (Holoceno) Com um total de 2 241 km 2

, apresentam fi
sionomias diversas a depender das diferentes condições am
bientais (Fig. 4.20) 

Essas Formações Pioneiras, de acordo com o Projeto 
RADAMBRASIL (Veloso & Góes-Filho, 1982), são áreas pedologi
camente instáveis pela constante deposição de areias do mar e 
pelo rejuvenescimento do solo ribeirinho com as deposições 
aluviais e/ou marinhas Esta designação prendeu-se a uma ten
tativa de conceituar a vegetação de primeira ocupação das áreas 

OmL----------------------------------------------------------------------------------------------------J 
Fig 4 19- Perfil esquemático da Floresta Estacionai Decidual Submontana 
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Fig 4 20- Mapa de localização Áreas das Formações Pioneiras; Áreas de Tensão Ecológica 

edáficas azonais, sem ligá-la às regiões fitoecológicas próximas, 
pois as plantas que ocupam uma área com o solo em formação 
nem sempre indicam estar a área no caminho da sucessão para o 
clímax da região circundante. 

Na Folha em questão as Áreas das Formações Pioneiras apre
sentam a distribuição que se segue 

4 1 3.5 1 -Áreas de Influência Marinha 

Totalizando 752 km', predominam no litoral sobre solos areno
sos, cobertos por vegetação de "Restinga", atingindo fisiono
mias de Arbórea a Herbácea (Fig 4 21), sendo que a primeira 
fisionomia, pela pequena expressão cartográfica, mereceu ser 
tratada somente no relatório 

Analisando estas áreas a partir dos Tabuleiros Costeiros, em 
direção à linha de maré mais alta, observa-se que à medida que 
os solos vão adquirindo uma cobertura arenosa, a Floresta Om-

brófíla Densa vai perdendo sua pujança com as árvores pas
sando a ter um aspecto mais xeromorfizado, até atingir solos 
totalmente arenosos (Areias Quartzosas Marinhas), definindo a 
Formação "Restinga" Arbórea. Sua composição floristica é rela
tivamente simples, com dominância de cajueiro (Anacardium 
occidentale), araçá (Psidium sp), pau-de-remo (Stvrax sp ) e 
ainda alguns indivíduos de grande poder de adaptação, perten
centes principalmente à floresta, como o pau-pombo ( Tapirira 
guianensis) e louro (Nectandra sp ). De modo geral, as árvores e 
arvoretas com altura em torno de 7 m apresentam copas bas
tante irregulares, submata densa e certa abundância de epifitas 
Em segundo plano têm-se os cordões litorâneos propriamente 
dito, raramente atingidos pelas marés, onde dominam caméfi
tas e microfanerófitas (arbustos), caracterizando a "Restinga" 
Arbustiva (scrub) A densidade da vegetação é variável e sempre 
composta de um estrato herbáceo de espécies com caules es
toloniferos, como a salsa-da-praia (lpomoea pes-caprae), que 

15m 
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Fig 4 21- Perfil esquemático das fisionomias das Áreas de Influência Marinha (Restinga) 1 -Arbórea; 2- Arbustiva; 3- Herbácea 
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confere a esses cordões de pequenas dunas uma certa estabili
dade quanto a sua fixação. A mangabeira (Hancornia speciosa). 
guaru (Chrysobalanus icaco) e comandatuba (Hirtella ameri
cana ) são as espécies mais freqüentes nesta formação pioneira. 
além do sempre presente mandacaru-rastei ro (Cereus fernam
bucensis). Uma característica marcante deste litoral é a pequena 
altura de suas dunas quando comparada com a região litorânea 
do Nordeste brasi leiro, o que indica condição eólica menos 
atuante e menor problema de movimentação das mesmas. Fi
nalmente. as áreas próximas ao mar são revestidas por vegeta
ção psamófila (Restinga Herbácea) (Est. 4.VII A). Os solos al ta
mente salinos. aliados a uma temperatura elevada e a ação dos 
ventos acarretam uma rigorosa seleção específica. manifestan
do-se através de algumas adaptações morfológicas, que influem 
na ação fis iológica das plantas, como caules estoloníferos e 
rizomas. Como espécies de ma ior ocorrência citam-se: salsa-da
praia (lpomoea p es-caprae). pinheiro-da-praia (Polygala cy
parissias) e cipó-da-praia (Remiria marítima). Em todas as Áreas 
das Formações Pioneiras, com exceção daquelas em contato 
direto com o mar, é grande a presença de piaçaba (A ttalea funi
fera). 

As " Rest ingas", no seu contexto geral. mesmo as já al teradas 
pelo homem. foram facilmente ca rtogra fadas, obedecendo às 
linhas de contorno dos solos arenosos, ou seja, sendo esta vege
tação condicionada pelas Are1as Ouartzosas Marinhas e pelo 
Podzol Hidromórfico; evidentemente o mapeamento destes re
presenta também o da vegetação em sua linha de con torno. 

De uma maneira geral as " Restingas", sobretudo a Arbórea , 
foram significativamente alteradas pela ação antropica através 
da •mplantaçào de pastagens e extraçao de madeira para serra
na e carvão. Atualmente no Estado do Espírito Santo constata-se 
que grandes áreas foram adquiridas por empresas ref loresta
deras para implamação de reflorestamento em alta escala. 

4.1.3.5.2 - Areas de Influência Fluviomarinha 
São caracterizadas pelas áreas sob influências das osci lações 
das marés, normalmente com os solos de vasas, que ocupam o 
estuario de certos nos. A í, desenvolve-se uma comunidade ser ai 
arborea (Mangue). CuJaS espéc1es ma1s frequentes são bastante 
homogêneas. repetmdo-se ao longo de todo o li toral brasi leiro. 
O mangue-vermelho (Rhizophora manglel. instala-se preferen
cialmente prox1mo a desembocadura dos rios. ou seja, em locais 
com maior grau de sa linidade formando densos povoamentos, 
cujos indivíduos mais altos atingem em torno de 13 m. Já o 
mangue-branco (Lagunculana racemosa) e o mangue-amarelo 
(Av1cennia germinansl estendem-se pelos ba1xos cursos dos 
rios, atingindo grandes distâncias. como no caso do rio Peruípe 
(BAJ. onde esta comunidade foi encontrada a 17 km da foz do 
referido rio. São poucos os sma1s de Interferência nesta comuni
dade limitada apenas ao extrativismo de tanino para curtição de 
couros e substâncias corantes para t ing imento de redes de 
pesca. 

Próximo à foz do rio Doce observa-se uma extensa planície 
CUJa água do mar acha-se represada pelos terraços dos rios. 
formando áreas sa lobras (fluviomarinhas) cobertas intei ra
mente por um tapete herbáceo. A origem e evolução dessas 
planícies já foram amplamente comentadas na seção 4. 1.3.4.1. 
Essa área encontra-se muito utilizada para pastagens. sendo 
empregado o sistema de abertura de canais para drenagem da 
água em excesso e. assim, promover os pastos naturais (Est. 
4.VII B). Comumente medram nestas planícies a tabua (Typha 
sp.). aninga I Montrichardia sp.) e junco (Cyperus sp.). Normal
mente nos locais mais elevados, de melhores condições pedoló
gicas e raramente alcançados pelas cheias. têm-se núcleos de 
florestas individual izadas por espécies de grande poder de 
adaptação a solos lixiviados e. por conseqüência, larga distribui
ção no Brasil, como pau-pombo (Tapirira guianensisl. olandi 
(Symphonia globulifera). peroba (Aspidosperma sp.J e matataú
ba (Schefflera sp.). Atualmente, estes núcleos florestais estão 
sendo aprovei tados para plantio de cacau, aproveitando a pró
pria floresta para o seu sombreamento, ou mesmo em algum. 
casos, .substituindo o cacau pela bananicultura. 

As Areas de Influência Fluviomarinha são bastante significa
tivas abrangendo um total 1.198 km1• 

4.1.3.5.3 - Áreas de I nfluéncia Fluvial 

Perfazendo 291 km1 são caracterizadas por áreas deprim1das 
(planícies aluviais), permanente ou periodicamente inundadas. 
ocupando extensas faixas situadas ao longo dos rios. Tendo no 
encharcamento do solo o possível fator limitante para o desen
volvimento da vegetaçao lenhosa. essas áreas acham-se revesti
das por uma formação herbáceo-g ram inóide onde se destacam 
a_tiririca (Hypolytrum sp.) e vá nas espécies de Gramineae, prin
Cipalmente do gênero Panicum. Entre os rios de maior ocorrên
cia desta vegetação encontram-se o Jucuruçu, o Corumbaú e o 
Buranhém, todos no Estado da Bahia e ltaúnas no Espíri to Santo. 

Como nas demais áreas, a ação antrópica tambóm encontra
se presente, traduzida por culturas de ciclo curto como o arroz 
nas áreas ma1s alagadas e cana-de-açucar e milho. nos loca1s 
mais elevados. 

4.1.3.6- Áreas de Tensão Ecológica 

Indubitavelmente a variação dos gradien tes ecológicos (clima. 
li tologia e relevo) reflete no condicionamento dos diferentes 
tipos de vegetação, ou seja, a cobertura vegetal sofre modifica
ções na medida em que esses gradientes vão se alterando En
tretanto, esse processo nem sempre é brusco. desenvolvendo
se lentamente e acarretando com isso áreas em que especies 
desses diferentes tipos de vegetação entram em compe11çao. 
Essas áreas definidas como de Tensão Ecológica ocorrem sob as 
formas de ecotono (m•stura) ou encrave. No presente estudo, os 
ecotonos foram mapeados de manelfa fácil, uma vez que as 
reg1oes que se contatam (Savana Floresta Estac1onal) apresen
tam individualmente estruturas bem diferentes, o que tornou a 
delimitação desses mosa•cos de areas bastante pra ticável. Nos 
mosaicos de áreas encravadas. no caso. Savana Floresta Om
brófila e Estepe Floresta Estac1onal, as delimitações foram basi
camente cartografadas. obviamente dependente da escala Este 
processo também não ofereceu dificuldades. po1s mdepende 
das regiões possuírem ou não estruturas semelhan tes. Esses 
mosa1cos compreendem uma área de 3 071 km (Fig. 4.201 

4.1.3.6.1- Contato Sava na.Fioresta Ombrófila 

Ocorrendo sob a forma de encrave e com uma área de 160 km , 
localiza-se sobre os terrenos m10pliocenos (Grupo Barre~ras l, 
nas proximidades da foz do rio Jequitinhonha. 

A classe de so los dominantes é Latossolo Vermelho
Amarelo. comum em toda esta fa1xa do litoral onde predomma a 
Floresta Ombrófila Densa. Contudo verif•ca-se a ocorrénc1a tam
bém de alg um as " ilhas" de solos arenosos, llxiv1ados. caracteri 
zadas por Areias Ouartzosas. onde a cober tura vegetal acha-se 
representada pela Savana Gram1neo-Lenhosa. promovendo 
uma área tipicamente de encrave. 

A fi s10nom1a florestal é a mesma das demais áreas dos Ta
buleiros Costeiros. inclus1ve com elevado grau de intervenção 
humana, cujos indiv1duos de mgauçu (Sclerolob1um sp.). pau
paralba (Simarouba sp.). bapeba (Pou tena sp.l e amda a palmei· 
ra indaiá (Attalea sp.) sáo os que melhor representam esta for· 
mação. Na Savana. o estrato herbáceo é composto quase que 
exclusivamente de gramíneas. ciperáceas e eridaceas. enquanto 
as poucas espécies lenhosas (m1crofanerófitas e caméfnas) são 
dominadas pela mangabeira (Hancornia speciosa). l1xeira (Cura
te/la americana) e araçá (Psidium sp.J. 

A constante derrubada da flores ta nestas areas, expondo 
seus solos a uma forte lixiviação. dada a al ta pluv1osidade nesta 
pa n e da costa e, ainda. a atuação eólica. que promove um 
avanço das Areias Ouanzosas sobre estes solos, vem em muito 
ampliando a área de ocorrência da Savana. 

4.1.3.6.2- Contato Savana Floresta Estaciona i 

Com um total de 2.310 km2, esse ecotono apresenta·se bastante 
localizado, limitado pelos meridianos 40' 00' e 41 ''30' long1tude 
WGr. e pelos para lelos 16"00' e 17"00' latitude sul, em áreas de 
cobertura arenosa recente (Terc1ario·Ouateinano). com relevo 
plano. 
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A ocorrência dessa vegetação pode ser explicada através da 
mesma teoria levantada para a Savana que recobre as áreas 
próximas e, fisiograficamente semelhantes. Os solos aí existen
tes vão paulatinamente perdendo seu caráter álico em detri
mento da Savana, que aos poucos permite uma crescente domi
nância por parte da Floresta Estacionai até seu completo desa
parecimento 

A vegetação é bastante densa, até certo ponto em decorrên
cia da maneira errônea de como vem sendo utilizada, com porte 
reduzido, em torno de 6 m (Est. 4 VIII A e B). O estrato intermediá
rio praticamente não existe e o rasteiro apresenta-se ralo, com 
dominância de Gramineae, sobretudo do gênero Aristida. A fa
mília Palmae acha-se representada por indivíduos de Syagrus 
flexuosa, ocorrendo de maneira dispersa. Sua composição flo
rística revela grande número de espécies típicas dominantes, 
tais como: Vochysia sp (pau-de-tucano). Pithecellobium sp (se
te-cascas). Copaifera sp (pau-d'óleo). pequi (Caryocar sp.), 
Zeyheria sp. (pau-d'arco-mole). entre outros. 

4 1 3 6.3- Contato Estepe/Floresta Estacionai 

Este contato em forma de encrave abrange 601 km' e tem sua 
ocorrência sobre o vale do rio Jequitinhonha, iniciando-se nas 
proximidades de ltinga (MG) e prolongando-se além do limite da 
Folha SE.23 Belo Horizonte 

Em relação às demais áreas estudadas, esta é sem dúvida a 
que apresenta o maior período de estiagem (em torno de 180 
dias secos). selecionando sobremaneira as espécies altamente 
especializadas. 

A floresta reveste preferencialmente as áreas mais elevadas 
do vale, mormente capeadas por sedimentos do Terciário, en
quanto que a Estepe (Caatinga), as áreas litólicas do vale propri
amente dito A Estepe, muito bem definida por microfanerófitas 
e caméfitas de caracteres xerofíticos pronunciados, tem como 

4.1.3 7 - Florística 

A) Relação das espécies coletadas na Região da Savana (Cerrado) 

Ponto de coleta Nomes científico/vulgar 

F.001 Cariniana spp ljequitibás) 

elementos típicos a imburana-de-cambão (Bursera /eptophlo
eos), camaru (Amburana cearensis) e aroeira (Astronium sp.). 
Sobre os afloramentos de rocha encontram-se as Cactaceae 
mandacaru (Cereusjamacaru). quipá (Opuntia sp.) e xiquexique 
(Pilocereus gounellei). além da Bromeliaceae macambira-de
lajedo (Encholirium spectabile). Em muitas áreas onde houve o 
corte raso na vegetação têm-se grandes concentrações de jure
mas (Mimosa spp.) A floresta revestindo os locais de melhores 
condições pedológicas, isto quanto à profundidade e não fertili
dade, tem como espécies mais representativas o tamboril (En
tero/obium contortisiliquum). barriguda (Bombacaceae). pau
d'arco-amarelo ( Tabebuia sp.) e Pithecellobium sp. (sete
cascas) 

A classificação deste mosaico de áreas fatalmente diverge 
dos poucos estudos já efetuados, como o de Magalhães (1980), 
que a classifica de "Caatinga Arbórea" Assim, levanta-se a hi
pótese de que a maior parte desses terrenos deveria ser revesti
da por uma Floresta Estacionai, provavelmente Decidual, sendo 
que as espécies mais adaptadas aos solos rasos, pertencentes à 
Estepe (Caatinga). recobriam pequena faixa do vale do rio. A 
constante retirada da vegetação propiciou a expansão da Estepe 
em locais anteriormente ocupados pela floresta, isto devido 
principalmente à erosão, que vem tornando cada vez mais seus 
solos menos profundos. Isto implica que facilmente pode-se 
cometer erros quando os aspectos paleogeográficos não são 
analisados, ou mesmo, quando a área especificamente não pos
sui bibliografia confiável, anterior a sua ocupação humana. No 
caso do vale deste rio, a exatidão de se mapeá-lo como contato 
(encrave) entre esses dois tipos de vegetação pode ser perfeita
mente comprovada através dos excelentes estudos efetuados 
no século passado por Saint-Hilaire (1949). que ao descrever a 
paisagem próxima à cidade Araçuaí (MG) deixa bastante claro a 
existência deste mosaico de áreas, apresentando a vegetação de 
cada uma delas estruturas completamente diferentes 

Família 

Gochnatia blanchetiana (DC) Cabrera (candeia) 
Hymenaea stigonocarpa Mart ex Hayne (jatobá) 
Miconia cf albicans (Sw.) Triana (canela-de-velho) 
Molopanthera panicu/ata Turcz 

Lecyth idaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Rubiaceae 
Palmae 
Bignoniaceae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Araliaceae 
Vochysiaceae 

F.002 

Syagrus flexuosa (Mart) Becc (coqueirinho, ariri) 
Zeyheria digitalis (Vell ) Hoehne (bolsa-de-pastor) 
Antonia ovata Pohl 
Copaifera /angsdorffii Desv (pau-d'óleo) 
Scheff/era sp. (mandioqueira) 
Vochysia emarginata (Vahl) Poiret (pau-de-tucano) 

B) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta Ombrófila Densa 

I. Espécies coletadas por técnicos do Projeto RADAMBRASIL 

Ponto de coleta 

F 003 

F 004 

F 005 

F.006 
F.007 
F 008 

378/VEGET AÇÃO 

Nomes científico/vulgar 

Bonnetia anceps Mart (mangue-doce) 
Pausandra morisiana (Casar ) Radlk 
Euterpe edu/is Mart (palmito, juçara) 
C!usia sp 
Cupania sp. 
Eschweilera ovata (Cambess ) Miers (embiribá) 
Guatteria sp. 
Miconia amoena Triana (carvoeiro, folhão) 
Ouratea sp. (pau-de-cobra) 
Stigmatophyllum sp 
Coccocypse/um aureum (Spreng.) Cham. et Schl 
Cassia sp 
Newtonia sp (angico) 
Pithecellobium sp 

Família 

Theaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Guttiferae 
Sapindaceae 
Lecythidaceae 
Annonaceae 
Melastomataceae 
Ochnaceae 
Malpighiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F.009 
F.010 
F.011 
F.012 

F.013 
F.014 
F.015 
F.016 

F.017 
F.018 

F.019 

F.020 
F 021 

Nomes científico/vulgar 

Luehea sp. (açoita-cavalo) 
Machaerium aculeatum Raddi 
Joannesia princeps Vell. (cutieira, andá-açu) 
Desmoncus sp. (titara) 
Miconia mirabilis (Aubl.) L. Wms 
Vochysia rieddeliana Staff. (buracica) 
Tibouchina sp (quaresmeira) 
Jacaranda sp. (caroba) 
Esterhazya splendida Mikan 
Marcetia taxifolia (St Hil.) DC 
Tabebuia cassinoides (Lam ) DC (taipoca-do-brejo) 
Otacanthus p/atychilus (Radlk ) Taubert 
Perama hirsuta Aublet 
Gaylussacia brasiliensis (Spr.) Meissn. 
Humiria balsamifera (Aublet) St Hil 
Pterolepsis cataphracta (Cham.) Triana 
Syngonanthus sp. (sempre-viva) 
Humiria balsamifera (Aubl.) St Hil. 
Scaevo/a plumieri Wall. 

li Espécies coleta das por técnicos da Companhia Vale do Rio Doce na Reserva Florestal de Linhares 

Nomes científico/vulgar 

Acacia sp (angico-preto) 
Acosmium lentiscifolia Schott (murta) 
Aegiphila tomentosa Cham (mululo-branco) 
Aegiphila sp (mululu) 
Almeidea arapoca Schw. et Taub (arapoca) 
A/seis sp. (goiabeira) 
Ampe/ozizyphus sp (quina-preta) 
Andira spectabi/is Sald (angelim-pedra) 
Annona longifolia Baill. (araticum) 
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride (garapa) 
Aspidosperma aff. cylindrocarpon Muell Arg. (peroba-osso) 
Aspidosperma gomezianum DC (pequiá-sobre) 
Aspidosperma olivaceum Muell Arg (pequiá-amarelo) 
Astronium fraxinifolium Schott (gonçalo-alves) 
Astronium gracile Engl (aderno) 
Sanara sp (coquinho) 
Basiloxylon brasiliensis Fr. Aliem. (farinha-seca) 
Bauhinia forficata Link (unha-de-vaca) 
Bixa arborea Huber (urucum-da-mata) 
Bombacopsis stenopetala (Casar) A. Robins (paineira) 
Bowdichia virgilioides H B.K (macanaíba-pele-de-sapo) 
Brosimum gaudichaudii Trécul (vaquinha) 
Brosimum sp (leiteira) 
Buchenavia sp (pelada) 
Byrsonima sp (murici) 
Cabralea cangerana Sald. (cedro-canjerana) 
Caesa/pinia ferrea Mart. aff var parvifolia Benth (giúna) 
Calophyllum brasiliense Camb (olandi-carvalho) 
Campomanesia sp (gabiroba) 
Cariniana estrelensis (Raddi) O Ktze. (jequitibá-rosa) 
Cariniana legalis (Mart) Kuntze (jequitibá-branco) 
Carpotroche brasiliensis (Raddi) Engl. (sapucainha) 
Caryocar barbinervis Miq. (pequi-vinagreiro) 
Casearia decandra Jacq (café-do-mato) 
Casearia sp. (mamão-do-mato) 
Cassia ensiformis Vell var ensiformis (angico-branco) 
Cassia ferruginea Schrad. (canafístula) 
Cecropia ho/oleuca Miq. (imbaúba-branca) 
Cecropia obtusa Tréc (imbaúba) 
Cedrela angustifolia S. et Moc ex DC (cedro-rosa) 
Centrolobium robustum Mart ex Benth (araribá-rosa) 
Chrysophyllum aff flexuosus Mart. (bapeba-pedrim) 
Clarisia racemosa Ruiz et Pav (oiticica) 
Copaifera langsdorffii Desv. (óleo-de-copaíba) 
Cordia sel/owiana Cham. (baba-de-boi) 
Cordia trichotoma (Vell ) Arráb. ex Steud. (louro) 
Couepia sp. (guaiti) 

Família 

Tiliaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Melastomataceae 
Vochysiaceae 
Melastomataceae 
Bignoniaceae 
Scrophulariaceae 
Melastomataceae 
Bignoniaceae 
Scrophulariaceae 
Rubiaceae 
Ericaceae 
Humiriaceae 
Melastomataceae 
Eriocaulaceae 
Humiriaceae 
Goodeniaceae 

Família 

Leguminosae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Rhamnaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Flacourtiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Bixaceae 
Bombacaceae 
Leguminosae 
Moraceae 
Moraceae 
Combretaceae 
Malpighiaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Myrtaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Flacourtiaceae 
Caryocaraceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Moraceae 
Moraceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Moraceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Chrysobalanaceae 

VEGETAÇÃ0/379 



380/VEGETAÇÃO 

Nomes científico/vulgar 

Couratari asterotricha Prance (imbirema) 
Cupania vernalis Camb (cambuatá) 
Cybistax antisyphilitica Mart. (cinco-folhas) 
Dalbergia glaucescens Mart. ex Benth (mussutaíba) 
Dalbergia nigra Fr. Aliem (jacarandá-caviúna) 
Derris guil/eminiana (Tu i.) Macbride (óleo-amarelo) 
Dialium guianense (Aubl.) Steud (jataipeba) 
Dimorphandra exaltata Schott (pau-para-tudo) 
Diplotropis purpurea (L C.Rich ) Amshoff var brasiliensis Amshoff (macanaíba-marreta) 
Ecclinusa ramiflora Mart. (acá) 
Ecclinusa sp (bapeba-branca) 
Emmotum aff nitens Miers (faia) 
Enterolobium monja/lo Mart. (monjolo) 
Eriotheca macrophyl/a (Schum ) A. Robyns. (embiruçu) 
Erisma sp 
Escheweilera ovata Mart. (imbiriba) 
Esenbeckia fasciculata E Rodi (grumarim) 
Eugenia sp 
Eugenia sp (batinga-vermelha) 
Faramea sp. (pau-cravo) 
Geissospermum vellosii Fr Aliem (pau-pereira) 
Geissospermum sp 
Goniorrhachis marginata Taub. (guaribu-amarelo) 
Guazuma crinita Mart (mutamba) 
Guettarda sp. (gema-de-ovo) 
Helicostylis tomentosa (Poepp. et End ) Rusby (jaquinha) 
Himatanhus lancifolius (Muell Arg ) Woods (agoniada) 
Humiriastrum sp. (carne-de-vaca) 
Hydrogaster trinervis Kuhlm (bomba-d'água) 
Hymenaea aurea Lee et Lang. (jatobá) 
Hymenaea courbaril L var stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang (jatobá-mirim) 
lnga capitata Desv (ingá-ferro) 
lnga sp. (ingá) 
Jacaranda puberu/a Cham (caroba) 
Jacaratia spinosa (Aubl ) A DC (mamão-jacatiá) 
Joannesia princeps Vell (boleira) 
Lecythis lanceolata Poir (sapucaia-mirim) 
Lecythis lurida (Miers) Mori (inuíba-de-rego) 
Lecythis pisonis Camb (sapucaia-vermelha) 
Lecythis sp (inuíba-vermelha) 
Licania sp (milho-torrado) 
Luehea divaricata Mart. (açoita-cavalo) 
Machaerium leucopterum Vog (jacarandá-cipó) 
Machaerium aff nictitans (Vell ) Benth (bico-de-pato) 
Macoubea sp (jenipapo-do-brejo) 
Macrolobium sp. (jatobá-do-brejo) 
Manilkara bel/a Monach (paraju) 
Manilkara salzmannii (A.DC.) H J Lam (maçaranduba) 
Melanoxylon braunia Schott (braúna-preta) 
Micropholis sp (casca-doce) 
Moldenhawera floribunda (Fr Aliem ) Schrad (caingá) 
Mouriri sp. (cabelo-de-negro) 
Myrcia sp (jambre) 
Myrciaria sp (vassourinha) 
Myrciaria sp. (jabuticaba-da-mata) 
Myrocarpus fastigiatus Fr Aliem (óleo-pardo) 
Nectandra nitidula Nees (canela-preta) 
Ocotea macropoda (H B K.) Mez (canela-louro) 
Ocotea teleiandra (Meissn ) Mez (canel~-pimenta) 
Ocotea sp. (canela-branca) 
Ormosia arborea (Vell ) Armstr. (tento) 
Paratecoma peroba (Record) Kuhlm (peroba-amarela) 
Parkia pendula Benth. (jueirana-vermelha) 
Peltogyne angustifolia Duke var ramíflora Vog. (roxinho) 
Peschíera sp (espeta) 
Phyl/ocarpus riedelli Tu i. (guaribu-sabão) 
Píptadenía cobí Rizz (cobi) 
Piptadenia pterosperma Benth (angico-vermelho) 
Písonia tomentosa Casar. (joão-mole) 
Pithecellobium pedicelare (DC.) Benth. (jueirana-branca) 
Pithecellobíum sp (orelha-de-macaco) 
Poeppígia procera Presl (casca-d'óleo) 

Família 

Lecythidaceae 
Sapindaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
lcacinaceae 
Leguminosae 
Bombacaceae 
Vochysiaceae 
Lecythidaceae 
Rutaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Rubiaceae 
Moraceae 
Apocynaceae 
Humiriaceae 
Tiliaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Caricaceae 
Euphorbiaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Crysobalanaceae 
Tiliaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Mel astom ataceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Nyctaginaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 



Nomes científico/vulgar 

Posoqueria latifolia (Reidge) Roem et Sch. (fruta-de-macaco) 
Pourouma guianensis Aubyl et (uva-de-macaco) 
Pouteria sp. (?) (bapeba-sapucaia) 
Pradosia glycyph/oea (Casar.) Radlk (marmixa) 
Pseudo/media laevigata Trécul (bainha-de-espada) 
Psidium sp. (araçá) 
Pterocarpus violaceus Vog. (pau-sangue) 
Qua/ea magna Kuhlm. (vermelhinha) 
Qua/ea parviflora Mart. (pequi-liso) 
Qua/ea sp. (pequi-amarelo) 
Quararibea cf. turbinata Poir. (puleiro-de-macuco) 
Richardella butyrocarpa Kuhlm (mantegueira) 
Rinorea bahiensis (Moric ) Kuntze (tambor) 
Rollinia sp. (pinha-da-mata) 
Schefflera morototoni (Aubl.) Done et Planch (imbaubão) 
Schizolobium parahyba (Vell.) Sandw. (guapuruvu) 
Schoepfia sp. (tatu) 
Senefeldera multiflora Mart. (sucanga) 
Sickingia glaziovii K. Schum. (araribá) 
Sickingia rubescens Schum (quina-rosa) 
Sideroxy/on gardnerianum A. DC. (curubixá) 
Simaba cf cedron Planch (caxetão) 
S/oanea obtusifolia (Moris) Schum (gindiba) 
Sloanea sp. (tapinoan) 
Solanum sp. (fumo-bravo) 
Spondias lutea L. (cajá) 
Spondias macrocarpa Engl (cajá-mirim) 
Stephanopodium sp (tambu-café) 
Sterculia striata St. Hil. (arixixá) 
Sterculia sp (imbira-quiabo) 
Swartzia aff. acutifolia Vog (saco-de-mono) 
Swartzia flemingii Raddi (laranjinha) 
Sweetia fruticosa Spreng var. fruticosa (sucupira-amarela) 
Symphonia globulifera L (guanandi) 
Tabebuia cassinoides (Lam ) DC (tagibibuia) 
Tabebuia heptaphylla (Vell ) Toledo (ipê-roxo) 
Tabebuia obtusifolia (Cham ) Bur (pau-tamanco) 
Tabebuia serratifolia Nichols (ipê-amarelo) 
Tabebuia vellosoi Toledo (ipê-ovo-de-macuco) 
Talisia sp. (pitomba-amarela) 
Tapirira sp. (cupuba) 
Tibouchina granulosa Cogn. (quaresma) 
Trattinickia sp. (a mescla) 
Trichilia sp. (catuá) 
Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke (angelim-amargoso) 
Vernonia difusa Lessing (assa-peixão) 
Viro/a gardneri (A.DC ) Warb. (bicuíba) 
Viro/a o/eifera (Schott) A.C Smith (bicuíba-macho) 
Vochysia tucanorum Mart. (angélica) 
Zanthoxylon riedeliana L (maminha-de-porca) 
Zol/ernia ta/cata Nees (pitomba-preta) 
Zollernia ilicifolia Vog (orelha-de-onça) 

C) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Ponto de coleta 

F.022 

F.023 
F.024 
F.025 
F.026 
F.027 

F 028 
F.029 
F.030 
F.031 
F.032 

Nomes científico/vulgar 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. (louro-pardo, claraíba) 
Pterogyne nitens Tu I. (madeira-nova, amendoim) 
Gallesia integrifo/ia (Spreng.) Harms (pau-d'alho) 
Vitex sp. (tarumã) 
Peschiera sp. (saco-de-bode) 
Luehea divaricata Mart. (açoita-cavalo) 
Cariniana sp (jequitibá) 
Gal/esia integrifo/ia (Spreng.) Harms (pau-d'alho) 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. (louro-pardo, claraíba) 
Vernonia miersiana Gardner (assa-peixe) 
Syagrus macrocarpa (Barb. Rodr.) Becc. (maria-rosa) 
Hortia arborea Engl. (paratudo, tiborna) 
Cordia sp. 
Centrolobium robustum Mart. et Benhu (araribá) 

Família 

Rubiaceae 
Moraceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Moraceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Bombacaceae 
Sapotaceae 
Violaceae 
Annonaceae 
Araliaceae 
Leguminosae 
Olacaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Sapotaceae 
Simaroubaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Solanaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Dichapetalaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Sapindaceae 
Anacardiaceae 
Melastomataceae 
Burseraceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Vochysiaceae 
Rutaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 

Família 

Boraginaceae 
Leguminosae 
Phytolaccaceae 
Verbenaceae 
Apocynaceae 
Tiliaceae 
Lecythidadeae 
Phytolaccaceae 
Boraginaceae 
Compositae 
Palmae 
Rutaceae 
Boraginaceae 
Leguminosae 

VEGETAÇÃ0/381 

I' ,, 



Ponto de coleta 

F.033 
F.034 
F.035 
F.036 
F.037 

Nomes científico/vulgar 

Cupania sp 
Tibouchina sp (quaresmeira) 
Mabea fistulifera Mart (tambu, canudeiro) 
Cedrela sp. (cedro) 
Dalbergia nigra Fr. Asilem (cabiúna) 

O) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta Estacionai Decidual 

Ponto de coleta 

F.038 

F.039 
F.040 

F.041 

F 042 

F.043 
F.044 

Nomes científico/vulgar 

Cedrela sp. (cedro) 
Pithecel/obium inopinatum (Harms ) Ducke 
Tabebuia impetiginosa (Mart ex DC.) Standl 
Acacia sp 
Tacinga funalis Brit et Rose (quipá) 
Cassia excelsa Schrad (são-joão, besouro) 
Mabea sp. (canudo-de-pito, tambu) 
Caesalpinia ferrea Mart (pau-ferro) 
Cnidoscolus sp (cansanção) 
Mimosa sp. 
Clusia sp. 
Miconia sp 

E) Relação das espécies coletadas nas Áreas das Formações Pioneiras 

Ponto de coleta 

F.045 
F.046 
F.047 
F 048 

F.049 

Nomes científico/vulgar 

Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira-branca. aroeira-da-praia) 
Aspídosperma sp 
Swartzia simples (Sw.) Spreng 
Ludwigia sp. (pimenta-d'água) 
Urena /abata L. (guaxuma, carrapicho) 
Allagoptera sp. (cachandó) 
Cassia ramosa Vog 
lpomoea stolonifera (Cyrill) Gmel (salsa-da-praia) 

F) Relação das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F.050 

F 051 
F 052 

F 053 

F 054 

F 055 
F.056 
F 057 

F 058 
F.059 

Nomes científico/vulgar 

Memora glaberrima (Cham ) K. Schum. 
Solanum auriculatum Ait. (caiçara, caçatinga) 
Swartzia apetala Raddi (jacarandá, mucitaíba) 
Mimosa sp (são-joão, besouro) 
Dictyoloma incanescens DC (catinga-de-urubu) 
Mabea fístu/ifera Mart. (canudeiro) 
Myrcia sp. 
Byrsonima sericea DC (murici) 
Himatanthus lancífolius (Muell Arg ) Woodson (janaúba) 
Zeyheria tuberculata (Vell.) Burret (bucho-de-boi, ipê-cabeludo, ipê-mijão) 
Byrsonima sericea DC. (murici) 
Dictyoloma incanescens DC (catinga-de-urubu) 
Prunus myrtifolia (L ) Urban 
Vochysia emarginata (Vahl.) Poiret (pau-de-tucano) 
Maytenus floribunda Reiss (bom-nome) 
Mitracarpus humboldtianus Cham. et Schl 
Molopanthera paniculata Turcz. 
Jacaranda sp (caroba) 
Da/bergía miscolobium Benth (cabiúna) 
Platypodium elegans Vog (chorão, jacarandá-branco) 
Vani/losmopsis brasiliensis (Gardner) Schz Bip. 

G) Relação das espécies coletadas no Contato Estepe/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F.060 

382/VEGETAÇÃO 

Nomes científico/vulgar 

Chlorophora tinctoria (L ) Gaud (amora-de-espinho) 
Lippia sp. (cidreira) 

Família 

Sapindaceae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 

Família 

Meiiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Melastomataceae 

Família 

Anacardiaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Onagraceae 
Malvaceae 
Palmae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 

Família 

Bignoniaceae 
Solanaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Malpighiaceae 
Rutaceae 
Rosaceae 
Vochysiaceae 
Celastraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 

Família 

Moraceae 
Verbenaceae 



Ponto de coleta 

F.061 

F.062 

Nomes científico/vulgar 

P/atymiscium sp. 
Anemopaegma sp. (cipó-branco) 
Cnidoscolus sp. (cansanção) 
Jatropha curcas L. (pinhão-branco) 
Lantana sp. 
Pereskia sp. (ora-pro-nobis) 
Serjania sp. (cipó-tingui) 
Trigonia sp. 
Mimosa sp. 
Pfaffia spicata Moq. 

4.1.4- UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Por quase quatro séculos, viveu o Brasil sem uma legislação vol
tada para a conservação dos recursos naturais. As cartas régias, 
licenças e outras leis, tanto da Metrópole quanto do período Im
perial, visavam tão-somente à salvaguarda dos interesses eco
nômicos do governo (Carvalho, 1969). 

A carta régia de 13 de março de 1797 " ... sendo necessário to
mar todas as precauções para a conservação das mattas no Es
tado do Brasil, e evitar que ellas se destruam ... " (Carvalho, op. 
cit.) é a única referência que se tem sobre a conservação dos nos
sos recursos naturais, embora José Bonifácio, Azevedo Couti
nho, André Rebouças e outras personalidades históricas cha
massem a atenção dos governantes de então para a importância 
dos bens da natureza. 

Da nossa primeira riqueza, o pau-brasil, assim chamado pela 
cor do seu cerne, era trazido pelos árabes desde o século IX da 
Índia e distribuído pela Europa, fato registrado pelas alfândegas 
de Gênova, Ferrara e Módena no século XIII, sendo empregado 
nas tinturarias de Portugal no século XV (Vianna, 1961) Se
gundo Rizzini & Mors (1976), antes da descoberta do Brasil, esse 
corante era proveniente da Caesalpinia sappan, das Índias Ori
entais 

Com a descoberta do Novo Mundo, dotado de ricas florestas, 
era justificável o interesse dos conquistadores pela busca de 
corantes de origem vegetal, visto o alto valor que atingiam na 
Europa, iniciando-se assim o grande desmatamento da área, ori
ginalmente grande produtora de pau-brasil (Caesalpinia echi
nata). 

Entende-se que a preservação do ambiente que reúna con
juntamente as propriedades e qualidades que permitam a exis
tência dos organismos vivos no ecossistema pode ser traduzida 
pela utilização destes mesmos recursos, visando a obter uma 
produção contínua nos renováveis e o maior rendimento possí
vel dos não renováveis. 

Durante a 27.' sessão de ECOSOC-ONU (Economic and Social 
Council), foi aprovada a resolução 713 que diz: "Os Parques Na
cionais e as Reservas Equivalentes representam um nobre uso 

Família 

Leguminosae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Verbenaceae 
Cactaceae 
Sapindaceae 
Trigoniaceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 

da terra e são um importante fator no emprego judicioso dos re
cursos naturais" (Magnanini, 1977). 

Somente através da manutenção e ampliação dos já existen
tes ou criação de novas Unidades de Conservação é que estará 
assegurada a integridade e perenidade das espécies, habitats e 
ecossistemas, constituindo assim um verdadeiro manancial de 
futuras descobertas científicas, do que poderá depender em de
terminado instante não muito longínquo a própria existência da 
humanidade. 

Tem-se que na Era Cristã já foram extintas aproximadamente 
uma centena de espécies mamíferas, 70% nos últimos 100 anos 
(Carvalho, 1969). 

Levando-se em consideração que tanto a Lei 4.771/65 (Có
digo Florestal) quanto a Lei 5 197/67 (Proteção à Fauna) rezam 
em seus artigos ser de competência do poder público a criação 
de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e também Reser
vas Biológicas, cuja finalidade é garantir a conservação dos re
cursos naturais. Observa-se uma limitação da legislação em vi
gor, que prevê somente três categorias de uso indireto dos re
cursos naturais, a nível federal: Parque Nacional, Reserva Bioló
gica e Estação Ecológica; e duas de uso direto: Floresta Nacional 
e Parque de Caça (IBDF & FBCN, 1982), o que tem contribuído 
para dificultar a proteção e conservação de certos ecossistemas, 
prementes de serem defendidos. 

Cabe ressaltar que o IBDF, órgão responsável pela política 
florestal do País, em boa hora partiu para a elaboração do Plano 
do· Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, o que certa
mente contribuirá em muito para sanar esta dificuldade na pro
teção dos nossos recursos floro-faunísticos. Atualmente a Folha 
em apreço engloba várias Unidades de Conservação, conforme 
a Tabela 4.11. 

O Projeto RADAMBRASIL não realizou ainda uma avaliação 
faunística completa das áreas levantadas, contudo, ao mapea
rem-se as formações vegetais através da Divisão de Vegetação, 
estava-se ao mesmo tempo determinando os poucos habitats 
remanescentes, os quais por sua vez determinaram aproxima
damente os limites do bioma (sabe-se que a fauna de uma ma-

TABELA411 
Unidades de conservação existentes na Folha SE 24 Rio Ooce 

Denominação Localização Coordenadas 

PN Monte Pascoal Porto Seguro lBA) 16°45' a 16°55' Lat S 
39°08' a 39°30' long WGr 

PN Sooretama Linhares I ESI 18°55' a 19°05' Lat S 
39°55' a 40°10' long WGr 

RB Nova Lombardia S Teresa IES) 19°46' a 19"55' Lat S 
40°30' a 40°35' long WGr 

RB Córrego do Veado Pinheiros I ESI 18°19' a 18°31' Lat S 
40°11' a 40°14' long. WGr. 

RF Ilha dos Comboios Unhares IES) 19°03' a 19°49' Lat S 
39°48' a 40°03' long. WGr. 

RF CVRD Linhares I ESI 17°55' a 21°18' Lat S 
39°41' a 41°52' long. WGr. 

EE Pau-Brasil S. Cruz Cabrália lBA) 

PN- Parque Nac1onal; RB- Reserva B1olog1ca; RF- Reserva Florestal; EE- Estaçao Ecolog1ca 
Obs:- as datas e decretos entre parênteses correspondem à oficialização federal; 

-foram mantidas as denominações fornecidas pelas respectivas administrações; 

Data da criação 

29111161 

21109149 
120109182) 

20'09148 
120109182) 

20109148 
120109/82) 

22106/53 

1957158 

26109169 

Decreto Área lha) Administração 

242 14000 IBDF 

14977 24 000 IBDF 
187 588) 

55 4000 IBDF 
187.589) 

55 1 854 IBDF 
187.590) 

1 376 9960 ITC-ES 

20 000 CVRD 

1.145 CEPLAC 

-existem ainda, em fase de implantação, as reservas localizadas nos municípios mineiros de Araçuaí, Almenara e Caratinga, criadas pelas respectivas prefeituras e o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF-MG) 
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neira geral está intrinsecamente relacionada em qualidade e 
quantidade com as coberturas florestais ainda não devastadas) 

Seguindo-se essa linha de raciocínio sugere-se a criação de 
novas Unidades de Conservação aproveitando-se os remanes
centes de vegetação existentes, sobretudo no extremo sul da 
Bahia, sendo as de maior expressividade as localizadas na Fi
gura 4.22 

4 1 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Após as análises feitas das regiões fitoecológicas da Folha SE 24 
Rio Doce, muito pouco pode-se comentar a respeito da sua atual 
representatividade A ação antrópica, até certo ponto bastante 
predatória, é uma constante em toda a área, destacando-se 
neste aspecto principalmente a pecuária e a agricultura 

Decorrente dessas atividades antrópicas, que homogenei
zaram a paisagem geral da área, o mapeamento de sua vegeta
ção somente foi possível com a utilização de um modelo teórico 
que permitiu, através da interação dos gradientes ecológicos, 
determinar os diversos ambientes existentes e, assim, reconsti
tuir os diferentes tipos de vegetação. Ressalta-se que a confia
bilidade deste modelo está estritamente ligada à escala de ma
peamento (1: 1 000.000} e ao senso r utilizado, ou seja, quando o 
estudo é macroambiental, tornando-se por demais duvidosa 
quando a unidade trabalhada apresenta-se a nível de microam
biente. 

As florestas, sobretudo as que ocorrem nas áreas dissecadas 
do Pré-Cambriano, incluindo-se nestas a Floresta Estacionai Se
midecidual, que abrange quase 50% da Folha estudada, pratica
mente inexistem, sendo observados apenas pequenos agrupa-

~ Floresta OmbrÓfilo Denso dos Terras Boi•os 

mentos remanescentes, já em acelerado estado de devastação 
Recomendar, ou mesmo idealizar um plano de trabalho, com 
vistas a minimizar os impactos promovidos pela crescente den
sidade populacional desta área e, em consequência, uma de
manda maior de terras e exploração dos seus recursos naturais. 
torna-se uma tarefa por vezes difícil e que somente poderia ser 
levada a efeito caso os estudos fossem elaborados a nível de pe
quenas áreas, analisando os problemas particulares e carac
terísticos inerentes às mesmas 

Nas demais áreas, cuja cobertura vegetal divide-se entre Sa
vanas (Cerrados}, Estepes (Caatingas} e Contatos entre regiões 
fitoecológicas diferentes, o grau de intervenção humana é me
nos acentuado, possivelmente devido serem as terras pouco 
próprias às práticas agrícolas e o potencial madeireiro pouco ex
pressivo, quando comparado com as demais áreas florestais. 

Os Tabuleiros Costeiros que cobrem o Estado da Bahia ainda 
apresentam-se passíveis de estudos mais apurados, acadêmi
cos, em face da sua ainda existente cobertura vegetal natural de 
Floresta Densa. Embora alterada parcialmente em sua composi
ção florística ela ainda mantém-se como principal e talvez única 
fonte de madeiras tropicais de todo o território extra-amazônico 
Assim a atividade madeireira constitui-se no alicerce básico da 
economia desta área Fatalmente, em curto período, esta ativi
dade perderá sua representação econômica em função do sis
tema de utilização da floresta, que não obedece a praticamente 
nenhum critério de uso manejado e, desse modo, ela se encontra 
quase que descapitalizada de madeiras nobres. Atualmente as 
serrarias, que são em número de 230, usam todo tipo de madei
ras indiscriminadamente, com raras exceções, o que acelera 
ainda mais o processo de devastação, pois não mais existe a 

10 o 10 20 30km 

Fig 4 22- Mapa demonstrativo dos remanescentes da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas do extremo sul do Estado da Bahia 
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seleção de espécies e sim seleção dia métrica das árvores, inclu
sive muito abrangente, sendo extraídos indivíduos a partir de 25 
em de diâmetro. 

Outra atividade paralela à madeireira, mas que já adquire im
portância, é a produção de carvão vegetal, em virtude da neces
sidade das principais siderúrgicas do País, que ainda dependem 
desta fonte calorífica, adquirida de particulares, pelo fato de não 
terem no momento condições de se auto-abastecerem. Neste 
particular, as florestas do extremo sul do Estado da Bahia tam
bém contribuem substancialmente, sendo utilizados na produ
ção de carvão os resíduos das serrarias e madeiras provenientes 
não só da floresta, como também das "Restingas" Os fornos 
utilizados são do tipo rudimentar e consequentemente o desper
dício de madeira e também dos subprodutos que poderiam ser 
aproveitados é elevado A produção em média madeira/carvão 
nestes fornos é da ordem de 3:1 respectivamente, sendo que o 
tempo de queima situa-se em torno de 80 horas. O volume mé
dio de carvão em cada fornada varia entre 4 e 6m 3• 

A pecuária é outra atividade de grande expressividade nestes 
tabuleiros, logicamente em detrimento da vegetação primitiva. 
Esta atividade instala-se após a exploração florestal, promo
vendo o corte raso nas capoeiras remanescentes. Esse processo, 
exploração florestal/carvão/implantação de pastagem, vem ao 
longo dos anos diminuindo em muito a área de ocorrência na
tural da floresta 

Além dessas atividades econômicas, outra igualmente ligada 
ao setor florestal já se apresenta com grandes perspectivas, ou 
seja, o reflorestamento em larga escala, que vem sendo implan
tado em áreas florestais, processando desta forma uma troca da 
cobertura vegetal, com desvantagens para o ecossistema na
tural A preferência dos reflorestadores por essas áreas decorre 
do fato de serem elas de custo inferior, devido à pobreza dos 
seus solos, não permitindo, assim, a existência de agricultura 
empírica e, por consequência, a fixação do pequeno agricultor, 
que não dispõe de recursos para aquisição de insumos básicos, 
necessários à sustentação de uma agricultura mais rentável 

Através dos trabalhos de campo, incluindo-se nestes visitas a 
116 serrarias, inventários florestais e dos dados concernentes ao 
número total de serrarias existentes nesta área, bem como o 
volume de madeira consumida mensalmente, estes gentilmente 
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores
tal (IBDF)- Delegacia do Estado da Bahia, pôde-se obter os da
dos necessários que complementaram a Tabela 4.111, demonstra
tiva da importância atual das áreas ainda cobertas pela Floresta 
Ombrófila Densa 

Para o cálculo desta tabela, tornaram-se imprescindíveis al
guns ajustes e estimativas que melhor espelham a realidade da 
área. Dos 169.450 h a de áreas cobertas por florestas (extraindo
se o Parque Nacional de Monte Pascoal), apenas 30 000 ha apro
ximadamente, que equivalem às reservas de caráter particular, 
mas que estão na iminência de serem exploradas, apresentam 
um volume médio de 292 m 3/ha, enquanto o restante da área 
(cerca de 139 450 ha), por já estar parcialmente utilizado, pelo 
menos na retirada das espécies de maior valor econômico, esti
mou-se em 100 m3/ha Em face disso a estimativa volumétrica 
das florestas ficou em tórno de 134 m3/ha 

A essas estimativas somam-se alguns aspectos que não 
foram considerados por não serem passíveis de cálculo, como 

TABELA 4111 
Situação atual das áreas florestais do extremo sul do Estado da Bahia 

Área total coberta por florestas 169 450 ha 
Numero de serrarias existentes111 230 
Média mensal bruta de madeira consumida por serrarian 1 532m3 
Total mensal bruto de madeira consumida 122 360m3 

Total anual bruto de madeira consumida 1 468 320m3 

Estimativa volumétrica das florestas 134 m3/ha 
Estimativa de devastação diária 31 ha 
Estimativa de devastação mensal 930 ha 
Estimativa de devastação anual 11 160 ha 
Estimativa de empregos diretos nas serrarias 6 900 homens 
Estimativa de empregos indiretos nas serrarias 1 610 homens 
Estimativa total de empregos 8 510 
Estimativa total de indivíduos dependentes das serrarias 51 060 
Estimativa de fechamento das serrarias 15 anos 

(1) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal -IBDF- Delegacia do Estado da 
Bahia 

por exemplo as derrubadas indiscriminadas e constantes para 
transformação da área em pastagens, intensificação do carvoe
jamento, serrarias em vias de cadastramento, mas em pleno fun
cionamento e outros, que fatalmente iriam diminuir em muito a 
estimativa dada ao fechamento das serrarias 

Pelo exposto, nota-se claramente quão alarmante é a situa
ção no tocante, principalmente, aos aspectos ecológicos, social 
e econômico dessas florestas. 

Existe, pois, uma necessidade premente de melhor adequa
ção de uso, visando, sobretudo, através de orientações técnicas, 
a um manejo racional, que permitiria a utilização dessas flores
tas por um tempo indeterminado. 

Outro aspecto de capital importância e que deve ser levado 
em consideração é a criação de reservas florestais, que ser
viriam não só de base para estudos complementares à proposta 
acima indicada, mas, também, pela necessidade de se preservar 
parte dos últimos testemunhos da vegetação que outrora reves
tia esta parte do território brasileiro 
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4.2 -INVENTÁRIO FLORESTAL (Apêndice I) 

4.2.1- APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho trata da análise e discussão dos dados resul
tantes de dois levantamentos florestais distintos O primeiro efe
tuado na reserva florestal de propriedade da Cia. Vale do Rio 
Doce, situada no município de Linhares (ES). tendo como execu
tores dos trabalhos de campo a equipe técnica desta empresa 

Mais ao norte, no sul da Bahia, uma equipe de Engenheiros 
Florestais do Projeto RADAMBRASIL efetuou outro levanta
mento em reservas florestais de domínio privado, cuja cobertura 
vegetal é semelhante à anterior, constituindo-se ambas nos últi
mos remanescentes de extensas áreas outrora cobertas com a 
Floresta Ombrófila Densa. As duas áreas inventariadas perten
cem à Floresta das Terras Baixas 

A ampliação do conhecimento do potencial madeireiro e de 
outras informações inerentes ao comportamento dinãmico da 
floresta, ao mesmo tempo em que permite uma atualização dos 
dados resultantes de levantamentos anteriores, ensejará melho
res condições, não somente no sentido de evitar a sua iminente 
devastação, como também de adequar o uso de seus recursos às 
necessidades conjugadas de caráter econômico, social e ecoló
gico 

Os resultados dos dois inventários, embora não possam ser 
combinados, por razões de ordem metodológica, serão com
parados e conseqúentemente analisados conjuntamente. 

Convencionalmente, a área da reserva florestal de Linhares 
(ES) será chamada durante todo o desenvolvimento deste traba
lho de População I e aquela localizada no sul da Bahia, de Po
pulação 11. 

4 2.2- REVISÃO DA LITE;RATURA 

Heinsdijk et alii (1965) inventariaram a área da reserva florestal 
de Linhares (ES) Neste trabalho, os autores, além de analisarem 
os dados resultantes do levantamento, enfatizaram também os 
aspectos globais da atividade madeireira no estado, dentre os 
quais as suas características de supridor de madeiras para a en
tão Região Leste do País, a industrialização regional, a produção 
de madeira em tora e lenha e as principais madeiras exportadas 

Soares & Ascoly (1970) realizaram um inventário florestal de 
reconhecimento no Parque Nacional de Monte Pascoal utili
zando a mesma metodologia do levantamento anterior. 

Ambos os trabalhos serão novamente referenciados à me
dida que houver necessidade de comparação, seja referente à 
metodologia ou aos resultados obtidos Estes, com o objetivo de 
permitir um estudo comparativo do desenvolvimento ou dare
gressão da floresta, conforme esteja sob o regime de conserva
ção ou sujeita a uma atividade madeireira indiscriminada 

4 2.3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA INVENTARIADA 

4.2 3.1- Localização, extensão e acesso 

A População I localiza-se no município de Linhares (ES) e está si
tuada entre as coordenadas 17°55' a 21"18'S e 39°41' a 
41"52'WGr, ocupando uma superfície de aproximadamente 
20 000 h a O acesso à área tem na BR-1 01 seu principal eixo rodo
viário. 

Localizada ao sul do Estado da Bahia, a População 11 situa-se 
entre as coordenadas 16°00' e 18°00'S e 39°00' e 40°30'WGr., ocu
pando uma superfície descontínua que totaliza aproximada
mente 183.450 h a A BR-1 01, ao lado da rodovia BR-367, que liga 
Eunápolis a Porto Seguro, constitui as principais vias de acesso a 
esta área. 

4 2.4- METODOLOGIA 

4 2.4.1 -Processamento dos dados 

Para maior segurança e rapidez, os dados de ambos os inven
tários fo:am processados eletronicamente no Corrputador IBM 
370/145, utilizando a linguagem FORTRAN-IV BASICO. A pre
paração e conferência dos dados foram feitas pela Divisão deVe
getação, ficando as tarefas de perfuração dos cartões e proces
samento propriamente dito sob a responsabilidade da Divisão 
de Informática 

4.2.4 2- Amostragem 

4 2 4 2 1 - Métodos utilizados 

Na População I utilizou-se o método sistemático, cujas maiores 
vantagens residem na redução de custos, facilidade de localiza-
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ção das unidades de amostra no terreno e melhor distribuição 
destas na área inventariada (lnventory and evaluation of the 
forest resources in the State of Pará, 1975). 

A principal desvantagem, conforme diversos autores assi
nalam (Schumacher & Chapman, 1954; Loetsch & Haller, 1964, 
dentre outros),apóia-se no fato de que tal método não se ajusta à 
teoria da amostragem, que estabelece que cada unidade de 
amostra tenha igual probabilidade de ser sorteada; conseqüen
temente, o valor do erro padrão não reflete a sua real magnitude, 
pelo fato de normalmente ser calculado através das fórmulas 
normais de amostragem (Freese, 1962). o que inclusive foi feito 
neste trabalho. Esta unidade estatística (erro padrão) resulta em 
baixa precisão quando existe uma periodicidade no terreno que 
coincide com o padrão da amostragem (Cochran, 1965). 

Na População li o método utilizado foi o da amostragem es
tratificada ao acaso, cujas vantagens e desvantagens do ponto 
de vista de diversos autores foram descritas por Oliveira Filho 
(1983). 

4.2.4.2.2- Tamanho e forma das unidades de amostra 

As unidadesdeamostraforam de2 ha (1.000 x 20m) na Popula
ção I e 0,5 ha (250m x 20m) na População 11. 

Os resultados de ambos os levantamentos foram transforma
dos de forma que pudessem ser expressos em 1 hectare, mais 
correntemente usado em inventários florestais. 

Heinsdijk et alii (1965) trabalhando na reserva florestal deU
nhares (ES). ora novamente inventariada, utilizaram parcelas de 
0,2 h a (200 x 1Om). O mesmo tamanho e forma foram utilizados 
por Soares & Ascoly (1970) em um levantamento efetuado no 
Parque Nacional de Monte Pascoal, no sul da Bahia. 

Araújo et ali i (1982) declinaram a opinião de diversos autores 
sobre o efeito do tamanho da unidade de amostra na precisão 
dos resultados obtidos em diferentes inventários florestais. Os 
mesmos autores, trabalhando com dados coletados em uma 
parte da área inventariada no Território Federal do Amapá (Flo
resta Densa Aluvial). testaram diferentes tamanhos de parcelas 
com largura constante de 20m e comprimento variando sucessi
vamente de 50 m até 500 m, com intervalos de 50 m. De tais estu-

250 

15 20 

dos concluíram que em nenhum dos tamanhos os dados mostra
ram tendência a uma distribuição normal. 

4.2.4.2.3- Intensidade amostrai 

Foram feitas medições em 277 unidades de amostras na Popula
ção I e em 33 na População 11. 

4.2.5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.2.5.1 -Estimativas estatísticas 

4.2.5.1.1 - Média 

A estimativa volumétrica deste 'parâmetro, na População I, mos
trou que esta área apresenta um baixo potencial, inferior àquele 
obtido por Heinsdijk et alii (1965), que foi de 186,85 m3/ha. 

Considerando que no presente trabalho foram medidas todas 
as árvores com diâmetros acima de 15 em, aliado à condição de 
reserva florestal da área levantada (não sujeita portanto a uma 
exploração de suas madeiras) e ao incremento volumétrico 
anual, embora pequeno, que ocorre em florestas tropicais, a ex
pectativa era de um volume médio bem mais expressivo. 

Esta expectativa não se caracterizou devido à existência de 
algumas amostras com valor zero e de outras que, por repor
tarem dados de áreas não florestais que não foram devidamente 
isoladas da população, conhecidas localmente como "mussu
nunga", apresentaram um baixo potencial volumétrico. 

As discrepâncias nos resultados ficam melhor caracterizadas 
por saber-se que Heinsdijk et alii (1965). analisando a pequena 
porção deste tipo de vegetação ("mussununga"). em relação à 
área inventariada e sua distribuição irregular, desconsideraram 
as amostras nela efetuadas 

Resultado bem mais expressivo obteve-se na População 11, 
cujo potencial volumétrico médio supera até mesmo a maioria 
dos encontrados na Amazônia e alcança valor mais elevado que 
aquele obtido por Soares &Ascoly (1970) (221, 14 m3/ha). A inclu
são de árvores com diâmetro mínimo de 15 em e a condição de 
reserva florestal, embora de domínio privado, foram os fatores 
responsáveis pela existência de tão significativa média volumé
trica (Figs. 4.23 e 4.24). 

Volume s/ casco-

N2 de árvores 

39 

Fig 4 23- Variação do volume e do número de árvores por unidade de amostra- População I 
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População li 

4 2.5.1 2- Variância e desvio padrão 

Na População I, as grandes variações entre as unidades de 
amostras contribuíram sensivelmente para que estas estimati
vas refletissem valores elevados 

Também na População 11 as estimativas destes parâmetros 
são altas, porém devido muito mais à intensidade amostrai do 
que propriamente às grandes variações entre elas, embora te
nham ocorrido casos extremos, os quais de certa forma contri
buíram para elevar tais estimativas. 

4.2.5.1.3- Erro padrão e erro de amostragem 

Ambos revelaram uma ligeira diminuição na precisão do levan
tamento efetuado na População I, quando comparados com 
aqueles encontrados por Heinsdijk et ali i (1965). Embora a inten
sidade amostrai tenha sido bastante alta, as variações entre elas 

contribuíram para um ligeiro aumento do erro padrão. O erro de 
amostragem encontrado foi conseqliência de uma média relati
vamente baixa Ainda assim, tais valores são extremamente sa
tisfatórios, condizentes portanto com o nível do levantamento. 

Na População 11, considerando o número de unidades de 
amostras, os valores obtidos conferem ao levantamento um 
grau de confiabilidade plenamente aceitável. 

4.2.5.1.4- Coeficiente de variação 

Heinsdijk et ali i ( 1965), subdividindo a área inventariada em dis
tritos e, conforme mencionado anteriormente, trabalhando com 
parcelas de 0,2 h a, concluíram que ao contrário da expectativa o 
coeficiente de variação muitas vezes é maior nas parcelas maio
res Para os autores isto é verdade em casos onde as amostras 
para as espécies de árvores que ocorrem ocasional ou rara
mente Por exemplo, quando por acaso duas ou mais árvores de 
grandes dimensões aparecem numa parcela, geralmente seus 
volumes são altos, o que faz com que o coeficiente de variação se 
eleve sensivelmente 

Devido ao fato de ter-se constatado na População I, utilizando 
parcelas maiores, um valor deste parâmetro superior ao obtido 
com parcelas de menor tamanho, há evidências que o caso 
acima tenha ocorrido 

Tal não ocorreu na População 11, cujo valor encontrado, in
ferior ao obtido por Soares & Ascoly (1970), evidencia que esta 
floresta apresenta característica bem mais homogênea 

4.2.5.1 5- Intervalo de confiança 

Define os limites nos quais deve estar situada a verdadeira mé
dia de população, para um dado nível de probabilidade, que no 
presente trabalho foi de 95%. 

As estimativas de todas as medidas de tendência central e 
dispersão, referentes ao número de árvores nas duas áreas in
ventariadas, foram sempre menores quando, comparadas às do 
volume, ratificaram as constatações da Missão FAO na Amazô
nia (SUDAM, 1974) e de Araujo et a/ii, 1982 (Tabs 4 IV a 4 VIl) 

4.2 5.2- Distribuição do volume e número de árvores por hec-
tare por classes de diâmetro 

Uma das características da floresta tropical é que árvores de to
das as classes de diâmetro crescem juntas (Heinsdijk et alii, 
1965). Estes autores constataram também, baseados nos dados 
do inventário florestal do norte do Espírito Santo, que a curva de 

TABELA 41V 

s 
123,606 4.847,898 69,626 

X s 
101,188 3.0a0.467 55,049 

X s 
292,361 7.857,156 88,641 

X s 
314,851 5.511,219 74,237 
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Sumário dos resultados estatísticos (volume) 
População I 

CV% 

56% 

TABELA4 V 
Sumário dos resultados estatísticos (n ° de árvores) 

População I 

CV% 

54% 

TABELA4 VI 
Sumário dos resultados estatísticos (volume) 

População 11 

Intervalo de confiança 

[115,39 o;;; 11,;;; 131,79] = 95% 

Intervalo de confiança 

[95,;;; 1L,;;; 108] - 95% 

Intervalo de confiança 

30,00 [261 ,04 o;;; 11 ,;;; 323,68] = 95% 

TABELA4 Vil 
Sumário dos resultados estatfsticos (n ° de árvores) 

População 11 

CV% Intervalo de confiança 

24,00 1288,62 ,;;; 11 ,;;; 341 ,08] = 95% 

1,96 

1,96 

2,035 

2,035 
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distribuição das árvores nas diferentes classes de diâmetro tem 
a mesma configuração daquela obtida para as florestas da Ama
zônia e que esta distribuição pode ser expressa através da se
guin.te relação matemática: 
log Y =a+ bX 
onde, 
V = número de árvores por classes de diâmetro 
a e b = coeficientes de regressão a serem estimados 
X = valor numérico das classes de diâmetro 

Muitos autores citados por Araujo et alii (1982) assinalam a im
portância da distribuição do volume e do número de árvores 
para um melhor entendimento da dinâmica de desenvolvimento 
da floresta e aproveitamento ordenado de seus recursos. 

No presente trabalho, através dos dados obtidos no inven
tário, testaram-se várias equaçôes de regressão, desde as poli
nomiais australianas até as logarítmicas Aquelas que tiveram 
um melhor ajuste são as mostradas a seguir e as curvas balan
ceadas correspondentes podem ser vistas nas Figuras 4 25 a 
4.28 

A) População 1- Volume como função das classes de diâmetro 

log V = 1 ,45789 - 0,07951 X 
coeficiente de correlação (r) = 0,81 
erro padrão da estimativa (Sy.x) = 0,74 

B) População 1- Número de árvores como função da classe de 
diâmetro 

log V= 1,318559- 0,139638X 
r= 0,58 
Sy X= 0,38 

C) População 11- Volume como função das classes de diâmetro 

log V = 1 ,989556 - O, 138342X 
r= 0,79 
Sy.x = 0,81 

D) População 11- Número de árvores como função das classes 
de diâmetro 

log V= 1,74497- 0,19271X 
r= 0,55 
Sy X= 0,96 
onde, 
V = volume ou número de árvores por classes de diâmetro 
X= valor numérico das classes de diâmetro 
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Fig 4 25- Curva ajustada do volume/ha por classes de diâmetro- População 1 
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Fig 4 26- Curva ajustada do número de árvores/h a por classes de diâmetro- Po
pulação I 
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Fig 4 27- Curva ajustada do volume/ha por classes de diâmetro- População 11 
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Fig 4.28- Curva ajustada do número de árvores por classes de diâmetro- Popula
ção 11 
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Embora tenha sido desconsiderada a classe inicial (15-40 em) 
devido a sua grande amplitude e conseqüente influência tenden
ciosa na precisão da equação, houve sintomaticamente pouco 
ajuste da variável número de árvores com as classes de diâme
tro Acredita-se que é necessário pesquisar outros modelos de 
regressão de forma a tornar a relação matemática bem mais con
sistente. 

Os resultados não ajustados obtidos para o total de indivíduos 
da População I, referentes à variável número de árvores, descre
vem uma curva com configuração idêntica àquela obtida por 
Heinsdijk et ali i (1965) na mesma área, alterando-se ligeiramente 
os valores absolutos e percentuais, devido principalmente aos 
resultados globais médios diferentes e ao acúmulo de indiví
duos na classe I (15 cm-40 em) e, em menor escala, na classe 9 
(todos os indivíduos com diâmetro maior que 11 O em). Todas as 
demais classes têm um intervalo constante de 1 O em. 

A curva de distribuição do volume não apresentou a mesma 
configuração devido à maior influência das duas classes de diâ
metro acima referidas 

Heinsdijk et alii (1965) constataram que as árvores grandes, 
das espécies de maior freqüência, geralmente são encontradas 
isoladas e que para o conjunto da floresta os componentes ar
bóreos estão em constante estágio de renovação, o qual é me
lhor expresso pelo volume e não pelo número de árvores. 

Na População li o histograma referente ao número de árvores 
mostra, conforme já era esperado, a mesma configuração dos 
dados da População I, refletindo uma condição comumente en
contrada em florestas tropicais, ou seja, uma distribuição balan
ceada ao longo das sucessivas classes de diâmetro. Quando 
confrontadas com aquelas obtidas por Heinsdijk et alii (1965) e 
Soares & Ascoly (1970), nota-se uma ligeira discrepância na elas· 
se inicial pelo motivo já exposto quando da análise dos dados da 
População I. 

Com relação ao volume não se constatou uma distribuição 
equilibrada tal qual as obtidas por Heinsdijk et ali i (1965) e Soa
res & Ascoly (1970). O intervalo da primeira classe de diâmetro, 
embora tenha contribuído, não foi o único responsável pela con
figuração da curva É possível que neste momento a regenera
ção natural tenha encontrado as condições mais propícias para 
um grande desenvolvimento (Figs. 4.29 e 4 30). 
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Fig 4 29- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
diâmetro- População I 
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Fig 4 30- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
diâmetro- População li 

Considerando que somente é factível obter uma cifra satisfa
tória de uma espécie isolada quando, em casos excepcionais, 
esta se encontra em quase todas as tomadas de amostragem 
(Heinsdijk, 1954), utilizou-se este como um dos critérios para 
análise do comportamento de espécies individuais Outros fa
tores considerados foram o volume por unidade de área (mais 
de 1 m3/ha) e a cotação comercial (classe I e 11 de comercialização, 
respectivamente mercados externo e interno). 

Das espécies analisadas na População I, observados os cri
térios adotados, apenas currubixá, embira-quiabo, jequitibá
rosa e pelada mostram uma distribuição irregular do número de 
árvores nas classes de diâmetro. Este comportamento não confi
gura casos isolados (Heinsdijk et-alii, 1965). 

Naquelas espécies, cuja distribuição é balanceada, algumas 
podem ser consideradas como de vida curta, caso do araçá, da 
bapeba-sapucaia, do óleo-de-copaíba e do tambor, cujos indiví
duos não são encontrados a partir da classe 4 de diâmetro. 

Quanto ao volume, as únicas espécies que apresentam taxas 
decrescentes contínuas nas sucessivas classes de diâmetro são 
araçá e tambor Embora sejam poucos os trabalhos sobre a 
análise da curva de distribuição do volume, sabe-se empírica
mente que aquela que apresenta uma ligeira assimetria para a 
direita do gráfico reflete uma condição de maior equilíbrio. No 
presente estudo, as que mais se aproximam de uma distribuição 
equilibrada são pelada, pau-sangue, oiticica, embiruçu, imbire
ma, currubixá, braúna-preta, bomba-d'água e bicuíba (Figs. 4.31 
a 4.47). 

Na População li a curva de distribuição do número de árvores 
das espécies analisadas nas sucessivas classes é balanceada; al
gumas delas, como é o caso de murta e oiti, podem ser consi
deradas como de vida curta dada a existência de indivíduos nas 
classes 3 e 4, respectivamente. Em todas, é visível a influência do 
intervalo considerado na classe inicial. 

Quanto ao volume, apenas maçaranduba e bomba-d'água 
apresentam uma curva cuja distribuição mostra tendência ao 
equilíbrio nas diversas classes de diâmetro (Figs. 4.48 a 4.56). 
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Fig 4 31 -Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
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Fig 4 33- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 

diâmetro por espécie - Bapeba-sapucaia - População 1 
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Fig 4 32- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
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Fig 4 34- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Bicuíba- População I 
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Fig 4 35- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Bomba-d'água- População I 
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Fig 4 37- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Currubixá- População I 
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Fig 4 36- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Brauna-preta- População I 
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Fig 4 38- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
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Fig 4 39- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- lmbirema- População I 
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Fig 4 41 - Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Jequitibá-rosa- População I 
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Fig 4 40- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
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Fig 4 42- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Oiticica- População I 
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Fig 4 43- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes ele 
diâmetro por espécie- Óleo de-copaiba- População I 
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Fig 4 4:.- Distr\buiçào percentual do volume e numero de árvores em classes do 
diâmetro por espéc1e- Pelada- Populaç-ão 1 
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Fig 4 44- Distribuição percentual do volume e numero de árvores cn1 classes de 
diâmetro por espécie -Pau-sangue- População I 
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Fig 4 47- 01stribu1ção percentual do volume e numero de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Tambor- População 1 
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Fig 4 49- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Bicuíba- População 11 
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Fig 4 48- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Araçá- População li 
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Fig 4 50- Distribuição percentual do volume e numero de árvores em classes de 
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Fig 4 53- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 

diâmetro por espécie- Louro- População 11 
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Fig 4 52- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Embiruçu- População li 
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Fig 4 54- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Maçaranduba- População 11 
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Fig 4.55- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
diâmetro por espécie- Murta- População 11. 
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Fig 4 56- Distribuição percentual do volume e número de árvores em classes de 
diâmetro por espécie~ Oiti- População li 

4.2.5.3- Volume e número de árvores por hectare por classes 
de comercialização 

Heinsdijk et ali i (1965) elaboraram uma lista das principais ma
deiras exportadas pertencentes a 18 espécies através do porto 
de Vitória, no período de 1962/63. 

Atualmente, muitas outras espécies conquistaram os di
ferentes segmentos de mercado. De acordo com os dados resul
tantes do levantamento da População I e as informações forneci
das pela Cia. Vale do Rio Doce sobre comercialização de madei
ras constatou-se que do total do volume médio existente, 16% 
ou 19,82 m3/ha correspondem às espécies cujas madeiras são 
exportáveis (classe I de comercialização); 57% ou 70,98 m3/ha 
são comercializados no mercado interno (classe 11), refletindo 
um amplo domínio desta faixa de mercado sobre as demais. Do 
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restante 8% ou 9,82 m 3/ha representam transações comerciais 
apenas localmente (classe 111) e 19% ou 22,96 m3/ha são desco
nhecidos comercialmente (classe IV) 

Na População 11, o volume das madeiras exportáveis é um 
pouco superior, correspondendo a 24% do total; em contrapar
tida há uma diminuição volumétrica das madeiras comercializa
das internamente (33%) Disto resulta que o potencial das espé
cies de expressão econômica representa mais da metade do to
tal existente por unidade de área (Figs. 4 57 e 4 58) 

Com o objetivo de verificar se na relação funcional entre o 
volume das madeiras das classes I e 11 de comercialização (mer
cados externo e interno) e volume total por hectare havia sufi
ciente consistência, testaram-se, para os dados da População IL 
alguns modelos de regressão; em ampos os casos o modelo lo
garítmico foi o de melhor ajuste (log Y = a + b log X). 

Para a relação entre o volume da classe 1/ha e o volume total/ 
h a obtiveram-se os seguintes valores para os coeficientes a e b: 

a= 0,43367 
b = 0,54163 

Para o volume da classe 11/ha em função do volume total/h a os 
valores são os seguintes: 

a = 1,93991 
b = 1,21532 

Em ambos os casos o coeficiente de correlação foi bastante 
alto, respectivamente 0,988 e 0,997. Isto significa que 98,8% da 
variação do volume da classe I são explicados pelo volume total 
e 99.7% do volume da classe 11 também são devidos ao volume 
total. 

Quanto ao erro padrão da estimativa (Sy x) obtiveram-seres
pectivamente 0,284 e 0,021 

Heinsdijk et ali i ( 1 965). trabalhando com equações de regres
são entre o volume de madeira em pé das espécies economica
mente importantes (dormentes e madeiras de lei) para os di-

li.=57°/o 

70,98 m3/ho 

1=16°/o 
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Til': 19 °/o 
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Fig 4 57- Volume/ha por classe comercial- População 1 
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ferentes distritos considerados e para o total da população, obti
veram coeficientes de correlação menores que os deste trabalho 
(r variando de 0,74 a 0,79), sendo que para o total seu valor nu
mérico foi 0,77 

As Figuras 4.59 e 4 60 mostram a curva ajustada para os da
dos obtidos com as duas equações 

Idêntico procedimento foi adotado para verificar a magnitude 
da relação entre o número de árvores/ha das classes I e 11 de co
mercialização e o volume total/ha Utilizando o mesmo modelo 
logarítmico obtiveram-se os seguintes valores para os coeficien
tes na equação do número de árvores da classe I de comerciali
zação: 

a= 2,88761 
b = -0.42136 
sendo, 
r (coeficiente de correlação) = 0,988 
Sy X= 0,287 

Para a equação do número de árvores da classe 11 de comer
cialização, os coeficientes tiveram os seguintes valores: 

a= 2,57529 
b=-0,19116 
sendo, 
r= 0,995 
Sy X= 0,208 

Conforme se observou, o ajuste destas duas equações tam
bém foi bastante satisfatório. 

Suas curvas ajustadas são vistas nas Figuras 4.61 e 4 62 

4.2 54- Classificação do potencial de madeira 

É sabido que numa floresta tropical o aproveitamento de seus 
produtos representa apenas uma pequena parcela do total dis-

lr=33°/o 

97,35 m 3/ho 

I= 24 °/o 

69,73 m 3/ ho 

Til =36% 

105,87 m 3 /ho 

Fig 4 58- Volume/ha por classe comercial- População li 
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ponível. Isto se deve não somente a um grande número de ma
deiras desconhecidas do mercado, mas também a defeitos inter
nos e/ou externos. Desta maneira, a capacidade produtiva da flo
resta deve ser expressa de tal forma que leve em consideração, 
além destes fatores, os diâmetros das árvores que podem ser 
utilizadas em escala industrial 

Observando estas premissas constatou-se na Popu I ação I, 
pelo menos no que diz respeito à sanidade aparente, que o volu
me mais expressivo é aquele derivado de madeiras pratica
mente sem defeitos em qualquer das classes de comercializa
ção E também, conforme se esperava, as árvores de maiores 
diâmetros são as que contribuem mais substancialmente para o 
volume, o que, do ponto de vista de aproveitamento, excetuan
do-se os casos extremos (e raros) é bastante desejável, pois, 
conforme assinalam Heinsdijk et ali i (1965), em geral, a madeira 
tem mais valor nas árvores mais grossas 

Contrariamente, a maior parcela do número de árvores con
centra-se nas classes de diâmetros inferiores a 50 em, permi
tindo que a floresta mantenha naturalmente o seu equilíbrio. 

Na População 11, também o potencial volumétrico mais signi
ficativo é aquele referente às madeiras cujos defeitos aparentes 
são praticamente inexistentes e, dentro desta categoria, con
forme igualmente se observou na População I, as árvores mais 
grossas (diâmetro acima de 50 em) são responsáveis pela maior 
parcela do volume, embora seus valores médios globais por 
hectare sejam bastante reduzidos quando comparados com 
aqueles cujos diâmetros são inferiores a 50 em. Quanto ao nú
mero de árvores, é sempre superier nas menores classes de diâ
metro, conseqüência da sua distribuição balanceada (Tabs. 
4 VIII e 4.1X). 

TABELA4 VIII 
Classificação do potencial de madeira 

População I 

Classe Descrição 
Classe sanidade ~ 1 Classe sani ade ~ 2 Classe sanidade ~ 3 Classe sanidade ~ 4 Totais 

comercialização 0<0<50 0>50 0<0<50 0>50 0<0<50 0>50 0<0<50 0>50 0<0<50 0>50 

I 
V. s/casca 2.876 14.939 0.792 0.930 0.073 0.205 0.001 0.0 3.742 16.075 

N.0 árvores 3.359 3.110 1.365 0.307 0.144 0.065 0.002 0.0 4.870 3.482 

11 
V s!casca 16.842 37.183 5.882 7.913 0.775 2.342 0.011 0.002 23.510 47.439 

N.0 árvores 23.931 9.875 11.193 2.747 1.572 0.767 0.011 0.002 36.708 13.392 

111 
V. s/casca 3.748 3.342 1.323 0.903 0.226 0.279 0.0 0.0 5.297 4.524 

N.0 árvores 5.682 1.184 2.603 0.377 0.401 0.106 0.0 0.0 8.686 1.668 

IV 
V. s/casca 8.717 6.025 4.696 1.975 0.878 0.672 0.003 0.0 14.294 8.671 

N.0 árvores 16.361 1.921 10.977 0.857 1.942 0.316 0.011 0.0 29.291 3.094 

Totais 
V. s/casca 32.184 61.489 12.693 11.721 1.952 3.498 0.015 0.002 46.844 76.709 

N.0 árvores 49.334 16.090 26.137 4.289 4.060 1.255 0.023 0.002 79.554 21.635 .. 
Umdades: volume em m3; d1ametro em em 
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TABELA41X 
Classificação do potencial de madeira 

População 11 

Classe Descrição Classe sanidade = 1 Classe sanidade = 2 
comercialização 0<0<50 0>50 0<0<M 0>50 

V s!casca 21.272 32.777 9.132 3.800 
I 

N.0 árvores 36.424 8.242 25.515 1.273 

11 
V s!casca 26.969 39.800 17.492 8.161 

N.0 árvores 47.818 9.091 54.788 2.485 

111 
V s!casca 7.579 4.409 5.146 0.586 

N ° árvores 13.152 0.970 14.848 0.303 

IV 
V s!casca 35.262 28.531 23.223 9.735 

N.0 árvores 62.788 8.970 70.182 2.788 

Totais 
V slcasca 91.082 105517 54.993 22.282 

N ° árvores 160.182 27.273 165 333 

Umdades: volume em m3; d1âmetro em em. 

4.2 5 5- Ocorrência e dispersão das espécies em função da in-
tensidade amostrai 

Heinsdijk et alii (1965) recomendam cautela na análise dos da
dos de espécies de ocorrência rara ou ocasional, ao mesmo 
tempo em que sugerem levantamentos específicos (dividindo
se a floresta em quadrados de 1 km x 1 km e contando-se uma a 
uma todas as árvores de interesse), quando tais espécies pos
suem um valor econômico que justifique tal empreendimento. 

Agoniada 
Algodão-da-mata 
Algodoeiro 
Angico-preto 
Araribá 
Arixixá 
Bainha-de-espada 
Bapeba-amarela 
Bapeba-rosa 
Barriga-d'água 
Cambuatá 
Canela-branca 
Canela-couro 
Canela-preta 
Carne-de-galinha 
Caroba 
Cedro-branco 
Coco-d'óleo 

Fumo-bravo 
Gema-de-ovo 
Giudiba 
Guamarim 
Guapuruvu 
Guariba-sabão 
Guatinga 
Guribu-amarelo 
lmbaúba-branca 
lmbiriba-vermelha 
lmbiú 
lnuíba-do-rego 
lpê-preto 
lpê-roxo 
Jambre 
Jabuticaba 
Jatobá-do-brejo 
Jenipapo-do-brejo 

6.848 

1-10% 

Classe sanidade = 3 Classe sanidade = 4 

0<0<50 0>50 0<0<50 0>50 

2.325 0.238 0.186 0.0 

8.788 0.121 0.424 0.0 

3.949 0.721 0.260 0.0 

19.091 0.303 0.848 0.0 

1.254 0.164 0.269 0.0 

5.212 0.061 1.091 0.0 

5.176 2.228 1.001 0.713 

23.515 0.788 2.121 0.242 

12.702 3.351 1.715 0.713 

56.606 1.273 4.485 0.242 

Totais 

0<0<50 

32.914 

71.151 

48.669 

122.545 

14.248 

34.303 

64.662 

158.606 

160.492 

386.605 

0>50 

36.81 

9.63 

48.68 

11.87 

6 

6 

2 

9 

9 5.15 

1.333 

41.20 

12.78 

131.86 

35.63 

7 

8 

3 

6 

Através dos dados da População I constatou-se a existência 
de algumas espécies, que, além do comprovado valor de suas 
madeiras, têm uma ocorrência expressiva na área inventariada 
(mais de 50%), destacando-se principalmente a bicuíba, regis
trada em 84% das amostras Entretanto, para o total das espé
cies, observa-se que mais da metade delas tem uma ocorrência 
inferior a 30%, o que é um fato comumente observado em flores
tas tropicais. 

Louro 
Macanaíba 
Maminha-de-porca 
Mamoninha 
Maruixá 
Mulemba 
Mussutaíba 
Orelha-de-onça 
Pequi-amarelo 
Pequi-mirindiba 
Peroba-amarela 
Pitomba-branca 
Quina-preta 
Quina-rosa 
Tapinoan 
Unha-de-vaca 
Vassourinha 

11-20% 

Araribá-rosa 
Assa-peixão 
Baba-de-boi 
Cabelo 
Café-de-maio 
Cajá-da-mata 
Carneiro 
C atuá 
Caxetão 

Amendoim 
Angelim-amargoso 
Angico-branco 
Bafo-de-boi 
Bico-de-pato 
Cainga 
Cajá 
Canela-pimenta 
Caquinho 
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Guanambi-amarelo 
lngá-ferro 
lpê-ovo-de-macaco 
Jacarandá-da-bahia 
Jatobá 
Jucirana-branca 
Jucirana-vermelha 
Mantegueira 
Mongolo 

Carapa 
Carne-de-vaca 
Casca-doce 
Cedro-canjerana 
Cobi 
Figueira 
lmbaubão 
lngá 
Jacarandá-cipó 

21-30% 

Pau-para-tudo 
Pequiá-marfim 
Pequiá-sobre 
Peroba-candeia 
Pulei ro-de-macaco 
Quibatão 
Sapucainha 
Tento 
Vermelhinha 

Jatobá-mirim 
Jequitibá-branco 
Laranjinha 
Mamão-do-mato 
Pau-tamanco 
Pequi-liso 
Sucanga 
Sucupira-amarela 
Uva-de-macaco 



Angélica 
Angelim-pedra 
Angico-vermelho 
Arapoca 
Bicuíba-macho 
Braúna-parda 
Cabelo-de-negro 
Cedro-rosa 

Açoita-cavalo 
Batinga-vermelha 
Cinco-folhas 
Farinha-seca 
Gabiroba 

Araribá 
Cajá-mirim 
Caxeta 
Cupuba 

Bapeba-pedrin 
Bapeba-sucupira 
Batinga-branca 
Braúna-preta 

A cá 
Amescla 
Currubixá 

Araçá 
Bapeba-branca 
Bicuíba 

31-40% 

Faia 
Folha-de-serra 
Guina 
lmbaúba 
Macanaíba-marreta 
Muruci 
Murta 
Paraju 

41-50% 

Gameleira 
Gonçalo-alves 
lpê-amarelo 
Leiteira 
Mata-pau 

51-60% 

Fruta-de-arara 
Goiabeira 
lmbirema 
lnuíba-vermelha 

61-70% 

Canela-amarela 
João-mole 
Óleo-de-copaíba 
Pitomba-da-mata 

71-80% 

lmbiriba 
lmbiriba-quiabo 
Maçaranduba 

81-90% 

Bomba-d'água 
Embiruçu 
Jataipeba 

Pau-pereira 
Pequi-amarelo 
Pequi-vinagreiro 
Peroba-osso 
Pindaíba 
Pitomba-preta 
Roxinho 
Saco-de-mono 

Óleo-amarelo 
Óleo-pardo 
Pitomba-branca 
Sucupira-vermelha 
Tatu 

Jequitibá 
Mamão-jacatiá 
Paineira 
Tambu-café 

Sucupira-mirim 
Varguinha 

Milho-torrado 
Oiticica 

Pau-sangue 
Tombador 

Na População 11 foi observado que o núm~ro de espécies de 
ocorrência rara é maior que na População I Verificou-se também 
que dentre aquelas de grande ocorrência (mais de 50%) pratica-

mente a metade tem um valor econômico comprovado nos mer
cados externo e interno e ainda possuem, todas, um expressivo 
volume por unidade de área (hectare) 

Acá-branco 
Acajá 
Açoita-cavalo 
Agrião 
Amargoso 
Amendoim-torrado 
Amescla-açu 
Angelim-coco 
Araroba 
Baba-de-boi 
Bacupari 
Bafo-de-boi 
Banda ia 
Bapeba-preta 
Batinga-branca 
Bicuíba-vermelha 
Boieiro 
Cabo-de-rodo 
Cajá 
Cambará 
Camboatá 
Capiá 
Casca-fina 
Casco-de-tatu 
Casqueiro 

Catinga-de-porco 
Cedro 
Cedro-branco 
Cedro-do-rio 
Cerejeira 
Corone 
Cupi ú ba-verm el h a 
Embira 
Embira-de-tapuio 
Embirana 
Embiriba 
Faia 
Farinha-lavada 
Feijão-queimado 
Folha-de-bolo 
Gameleira 
Garapa 
Gitaí 
Goiti 
Gonçalo-aroeira 
Graveto 
Guarama 
Guarubu 
lmbaúba 
lmbirema 

1-10% 

lngaí 
Jabuticaba 
Jacarandá 
Jacarandazinho 
Janaíba 
Jangada 
Jequitibá 
Jequitibá-cipó 
Juerana-vermelha 
Jutaí-amarelo 
Lava-prato 
Louro-casca-grossa 
Louro-cascudo 
Louro-faveira 
Louro-jaqueira 
Louro-pimenta 
Louro-prego 
Louro-preto 
Mamãozinho 
Mamoninha 
Murta-d'água 
Mussutaíba 
Mussutaíba-preta 
Ningaíba 
Oiti-tabaco 
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1-10% 

Papo-de-peru Perema Rapadura 
Paraíba Perema-preta Samuma 
Pau-d'arco Peroba-amarela Sassafraz 
Pau-d'arco-mijão Peroba-osso Siriba 
Pau-de-cachimbo Pindaíba Solteira 
Pau-de-tamanco Pintado Taipoca 
Pau-jacaré Pitomba Tamboril 
Pau-osso Pitam ba-preta Tamuma 
Pau-remo Pororoca Tatu 
Pau-roxo Quaresma Terema 
Pé-de-cabra Quixabá Virote 
Pelada Rabo-de-guariba Unha-de-boi 

11-20% 

Aderno Cupuba Mundururu 
Angico Embira-gato Murici 
Araçá-mijão Faveiro Olandi 
Arruda Feijão Óleo-copaíba 
Bálsamo Folhão Pau-d' arco-amarelo 
Beju-de-coco Folheiro Pau-de-colher 
Buranhém Fruta-de-rato Pau-mangue 
Cabo-de-formão Grão-de-galo Pau-paraíba 
Camaçari Guabiroba Piquiá 
Canela Janaúba Quina 
Carne-de-vaca Laranjinha Rabo-de-arraia 
Caroba Leiteira Roxinho 
Carrapato Louro-agrião Sete-cascas 
Cascudo Louro-casca-preta Timbuíba 
Casquinha Mangue 

21-30% 

Banha-de-galinha lngá Oitimírim 
Batínga Jutaí Pequí 
Cajueiro Laranjinha Peroba 
Caxeta Louro-canela Sucupira 
Cedro-agrião Louro-ingá Vassoré 
Farinha-seca Milho-torrado 

31-40% 

Angelim Lenha-branca Pau-sangue 
Borboleta Oíticica Pinha 
Braúna Paraju Tararanga 
Jatobá Pau-pombo 

41-50% 

Grão-de-burro Louro-graveto Macanaíba 
lngauçu 

51-60% 

Embira-quiabo Pindaíba Tambor 
Juerana Sapucaia 

61-70% 

A cá Conduru Murta 
Amescla Jindiba Pau-d'óleo 
Amora Maçaranduba Pau-sapo 

71-80% 

Arapati Bomba-d'água Currubixá 

81-90% 

Cumumbá 

91-100% 

Araçá Bicuíba Embiruçu 
Bapeba Biribá Louro 
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Complementando o estudo de distribuição de espécies, veri
ficou-se qual a intensidade amostrai necessária para cobrir a 
variação florística. Na População I a curva de freqúência mostra 
uma tendência semelhante àquela obtida por Heinsdijk et alii 
(1965). ou seja, ambas são fortemente ascendentes no início, to
mando posteriormente uma direção horizontal a partir da 35' 
amostra, evidenciando que esta quantidade de amostra é sufi
ciente para representar a quase totalidade das espécies existen
tes, razão por que utilizaram-se na construção desta curva ape
nas 75 amostras 

Na População 11, a intensidade amostrai foi insuficiente para 
cobrir toda a variação florística da área inventariada, embora a 
configuração da curva mostre uma tendência a estabilizar-se 
com mais algumas amostras, o que satisfaria a condição acima 
(Figs. 4 63 e 4 64) -

4.2.6- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

As duas áreas inventariadas embora pertencentes à mesma for
mação (Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas) apresen
taram uma defasagem expressiva em termos do potencial ma
deireiro por unidade de área A População I, de menor média 
volumétrica, nem por isso torna-se inviável do ponto de vista de 
aproveitamento florestal Ao contrário, pode e deve ser explora
da se assim for de interesse da empresa proprietária, no caso, a 
Cia Vale do Rio Doce, através de sua subsidiária, Florestas Rio 
Doce. 

Uma questão que desde o início se impõe é a maneira como 
deverá ser feita esta exploração Há uma opinião quase consen
sual entre Engenheiros Florestais e outros técnicos ligados ao 
setor de que a exploração de florestas tropicais deve ser feita em 
regime de auto-sustentação, o que significa uma produção con
tínua e duradoura 

Por outro lado, esta forma de aproveitamento florestal tem 
sido encarada com reticências por todos aqueles que de certa 
forma têm responsabilidade sobre os investimentos que po· 
deriam ser canalizados para esta atividade, principalmente em 
função do relativamente longo período de retorno do capital 
aplicado 
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Esta mentalidade imediatista tem sido responsável pela des
truição de uma considerável parcela do patrimônio florestal bra
sileiro, notadamente nas Regiões Sudeste e Sul 

Este impasse, devido ao desequilíbrio de forças, tende então 
para a solução mais simples e usualmente adotada, ou seja, não 
uma exploração florestal no sentido mais amplo, mas apenas 
uma danosa extração indiscriminada das madeiras de melhor 
cotação comercial, inclusive, sem a observância dos diâmetros 
mínimos aceitos pela indústria Heinsdijk & Bastos (1963) já ad
vertiam para o uso das informações resultantes de inventários 
florestais apenas como "um guia para operações de saque mais 
proveitosas" 

De qualquer forma é necessário e desejável que se busque 
uma alternativa que compatibilize os interesses de lucro e con
servação das áreas florestais. 

Sob este enfoque, o inventário florestal representa uma 
etapa fundamental no aproveitamento ordenado dos recursos 
madeireiros, não somente pelo acervo de informações que pro
porciona, como também neste caso específico de isentar as em
presas que detêm a propriedade das áreas inventariadas de ban
car os encargos financeiros necessários à sua consecução 

Cumprida esta importante fase inicial, ao mesmo tempo em 
que cessa a participação do Projeto RADAMBRASIL, pelo menos 
na fase de execução, no conjunto de medidas inerentes à imple
mentação de uma atividade florestal integrada, cabe agora às 
empresas interessadas adotarem outras, complementares e in
terdependentes, principalmente de natureza técnica, que detêm 
concomitantemente as necessidades econômicas, ecológicas e 
sociais da área de influência das populações inventariadas 

Com objetivo de racionalizar a exploração e o uso dos produ
tos florestais nas áreas inventariadas serão formuladas algumas 
recomendações cuja adoção dependerá de estudos mais porme
norizados sobre os diversos fatores que influenciam as variadas 
etapas do aproveitamento dos recursos florestais 

-subdivisão das áreas para efeito de exploração anual em fai
xas de 10 km x 1 km (1.000 ha); 
-utilizar as madeiras de um grupo de espécies de tradição no 
mercado externo, cujos diâmetros sejam superiores a 40 em; 

OL_ ____ r----.-----.-----.-----.----~-----.-----.-----,----,-----,-----,-----,-----.-~ 
55 60 65 70 

Amostras 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Fig 4 63- Freqüência de espécies em função da intensidade de amostragem- População I 
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Amostros 
Fig 4 64- Freqüência de espécies em função da intensidade de amostragem- População li 

-aproveitar os mecanismos de que dispõe o Departamento de 
Comercialização do IBDF no que diz respeito à exportação de 
produtos florestais; 
-suprir a demanda interna de madeira, notadamente das Re
giões Sudeste e Sul, com produtos de outros grupos de espécies 
sem penetração no mercado internacional, cujas características 
físico-mecânicas atendam as condições de industrialização e de 
consumo; 
-criar condições que favoreçam a regeneração natural de espé
cies desejáveis comercialmente; e 
-aferir ao longo do período de 20 anos, em intervalo a ser defi
nido, o desenvolvimento destas espécies e promover mudanças 
nos métodos adotados, se assim for necessário, de forma a pelo 
menos manter a expectativa de que ao final do mesmo o ciclo de 
rotação florestal se completará. 
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RESUMO 

A Folha SE 24 Rio Doce, limitada pelos paralelos 16" e 20" de lati
tude sul e meridianos 36" e 42" de longitude WGr, compreende 
aproximadamente 119 280 km 2

, tendo um total de 119 174 km 2 

de área continental, sendo o restante de massa de água, englo
bando áreas pertencentes aos Estados do Espírito Santo, Minas 
Gerais e Bahia 

Este estudo de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Re
nováveis aqui realizado tem metodologia própria e visa a delimi
tar áreas homogêneas do ponto de vista da produção e produti
vidade agrícola. Em cada uma destas áreas as resultantes da in
teração clima-relevo-solo respondem de forma similar, 
quando submetidas à mesma tecnologia 

Os resultados encontram-se consubstanciados em um mapa, 
na escala 1 1 000 000, e seu correspondente relatório Apresen
tam 5 classes, 21 subclasses, 66 séries e 166 unidades do sistema 
proposto. 

A segunda parte deste relatório apresenta uma análise do 
uso atual do espaço agropecuário e sua correlação com o uso 
potencial, a nível microrregional e estadual. O primeiro aspecto 
abrange questões demográficas e fundiárias e também destaca 
a importância econômica oferecida pela agricultura e pecuária, 
na Folha como um todo.·Já o segundo decorre de uma compara
ção da estrutura de uso retromencionada com a potencialidade 

da terra, tal como determinado pelo levantamento da capaci
dade natural da área Para este efeito, introduz-se uma relação 
homem-terra quantitativa da tecnologia empregada Assim, 
pela determinação e inter-relação dos requerimentos de mão
de-obra atual e potencial, bem como da oferta deste mesmo 
parâmetro expresso através rle coeficientes de uso, excesso e 
saturação, retiraram-se as conclusões pertinentes ao objetivo 
proposto a este trabalho 

Do ponto de vista climático, a Folha caracteriza-se pelas altas 
temperaturas registradas ao longo do ano, bem como pela pe
quena amplitude térmica que estas apresentam 

A irregularidade na distribuição da pluviometria determina 
claramente um período chuvoso e outro seco A configuração 
das duas variáveis mais relevantes, precipitação e evapotrans
piração potencial, resultou elementos básicos do balanço hídri
co, e através da montagem dos parâmetros adquiridos definiu
se o mapa das variações climático-espaciais, consubstanciadas, 
no caso específico da Folha, em cinco climas regionais, variando 
do semi-árido ao úmido, e em doze mesoclimas, cujos totais plu
viométricos variam de 600 a 1 700 mm. 

A Folha SE 24 Rio Doce apresenta um potencial climático fa
vorável à economia regional, diversificado na utilização agrícola 
das culturas 
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ABSTRACT 

The Sheet SE.24 Rio Doce, limited by the parai leis 16" and 20" of 
latitude south, and by the meridians 36° and 42" of longitude 
WGr, covers approximately 119,280 km 2

, having a total of 
119,174 km 2 of continental area, the rest being represented by 
water mass, including areas belonging to the States of Espírito 
Santo, Minas Gerais and Bahia 

This study of Capacity of Use of the Renewable Natural Re
sources here carried out has its own methodology and aims at 
delimiting homogeneous areas from the point of view of the 
agricultura! production and productivity. In each one of these 
areas, the resultants of the interaction climate-relief-soil 
answer similarly, when submitted to the same technology 

The results are consolidated in one map, on the scale 
1 1 000.000, and its corresponding report They present 5 clas
ses, 21 subclasses, 66 series and 166 units of the proposed 
system. 

The second part of this report presents an analysis of the 
present use ofthe ag ricultural space and its correlation to the po
tential use, ata microregional and statewide levei. The first as
pect covers demographic and land questions, and also emphasi
zes the economic importance offered by agriculture and cattle 
raising on the Sheet as a whole. The second one results from a 
comparison ofthe structure of use mentioned, ago with the land 
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potentiality, such as it was determined by the survey of the 
area's natural capacity For this purpose, a quantitative relation 
man-land of the employed technology is introduced. Thus, 
through the determination and interrelation of the demand of 
present and potentiallabour, as well as the offering of this same 
parameter expressed through the use, excess and saturation 
coefficient, the conclusions, pertinent to the objective proposed 
to this work, were taken. 

From the climatic point of view, the Sheet is characterized by 
high temperatures registered along the year, as well as by the 
little thermal amplitude with wl4ich these ones present 

The irregularity in the distribution of the pluviometry clearly 
determines a rainy period anda dry one The configuration ofthe 
two most relevant variables, precipitation and potential evapo
transpiration, resulted basic elements ofthe hydric balance, and 
through the mounting of the acquired parameters, the map of 
the climatic-spacial variations was defined, consolidated in the 
specific case ofthe Sheet, on five regional climates, varying from 
the semi-arid to the wet and on twelve mesoclimates, whose plu
viometric totais vary from 600 to 1, 700 mm 

The Sheet SE.24 Rio Doce presents a climatic potential feasi
ble to the regional economy, diversified in the agricultura! use o f 
the cultivations 



5.1- CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

51 1- SISTEMÁTICA E METODOLOGIA* 

5 1 1 1- Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homogê
neas sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em sín
tese, o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento deste potencial, estes estudos são frequente
mente incluídos entre os pedológicos, porém esta conotação 
não reflete claramente sua verdadeira situação 

Naturalmente que os mapas pedológicos constituem ponto 
de apoio fundamental da mesma maneira que os mapeamentos 
geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os geológicos, 
hidrogeológicos e de vegetação 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como 
produto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais 
natural que formular uma metodologia que faça uso total dessas 
informações, interpretando-as de forma a permitir a classifica
ção dos recursos naturais renováveis, segundo sua capacidade 
de uso potencial 

Obviamente, além destes dados básicos, outros são neces
sários para preencher os vazios não cobertos pelas diferentes 
cartas produzidas pelo Projeto Isto é facilmente compreensível 
quando se considera que a finalidade precípua das diversas divi
sões do Projeto RADAMBRASIL não está dirigida apenas a ali
mentar este tipo de trabalho 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço 
realizado, no sentido de usar plenamente as informações prove
nientes da interpretação das imagens de radar, tem resultado na 
formulação de uma sistemática e uma metodologia próprias, 
que em muitos aspectos constituem inovações de aplicação uni
versal, como poder-se-á constatar pela leitura dos capítulos per
trnentes 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da 
capacidade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias 
formas de aproveitamento das informações pedológicas, geo
morfológicas, geológicas, de vegetação, cartográficas e outras 
que, por este motivo, são denominadas básicas 

Por outro lado, vale a. pena salientar que os trabalhos inter
pretativos, como este que está sendo apresentado, são realiza
dos com a finalidade de reagrupar os dados originais, de tal forma 
a torná-los aproveitáveis sob determinado ângulo eminente
mente_ té~nico Assim os estudos sistemático-naturais, cuja ela
boraçao e preponderantemente acadêmica, são "traduzidos" de 
suas formas puras para suas formas aplicadas. Consequente
mente, estas últimas refletem o grau de exatidão das escalas 
aceitas nos trabalhos básicos 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos 
mapas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento ti
P?Wáfico-econõmico e que todos os dados se encontram dispo
nrvers na escala 1 250 000 

Em futuro próximo, face à disponibilidade, Binda não com
pleta, de mapas topogJáficos na escala 1:100 000, poder-se-á re
ajustar o mapeamento e assim ficar-se-á bem mais perto do 
ideal 

É pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação en
tre o potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial 
economrco 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não 
produzrr Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora 
apresentado, através de levantamentos que compreendem o 
delrneamento de suas diversas manchas, com potencialidades 
de produção ,diferentes, sobre mapas de escalas adequadas. Es
!es mapa_s vem acompanhados de seus respectivos relatórios, 
onde estao explicitados os critérios sistemáticos e metodológi-

*Por Eduardo Mendoza Torrico 

cos que foram aplicados na sua elaboração e o significado de 
cada um dos símbolos cartográficos neles usados 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou ri
queza Sua determinação envolve, além do potencial natural 
problemas de infra-estrutura, de tecnologia e de mercado, par~ 
não falar em outros de igual importância 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia exis
tem áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, da
das as deficiências infra-estruturais, sua capacidade de gerar 
bem-estar é nula ou quase 

Da mesma maneira, duas áreas com capacidades naturais 
iguais podem ter capacidades econômicas diferentes, pelo mero 
fato cje estarem a diferentes distâncias do mercado consumidor 
ou sobre diferentes tipos de estradas, ou porque uma receb~ 
tecnologia diferente em relação à outra, ou porque estão pr esen
tes várias combinações dos fatores anotados 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial 
econômico, porém, neste caso, mister se faz considerar todas as 
variáveis em jogo De outra maneira chega-r-se-á a resultados 
pouco satisfatórios 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre 
estes dois conceitos, enfocando nesta primeira parte apenas o 
que diz respeito à potencialidade natural 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao nível de 
planejamento e assessoramento, não se fazendo praticamente 
nenhum uso ao nível de extensão, para não falar ao nível de agri
cultor Este fato não é unicamente consequência da falta de di
vulgação dos resultados Deve-se em grande parte à nomencla
tura e à simbologia usadas que, às vezes, por sua complexidade, 
ficam restritas a um pequeno círculo especializado, eviden
ciando um certo divórcio entre técnicos e sua realidade social 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de 
simplificar ao máximo possível a linguagem dos resultados, 
tanto sobre os mapas quanto nos seus correspondentes rela
tórios Por outro lado, também procurou-se não esquecer que 
uma definição exata demanda termos de conceituação clara, 
precrsa e pouco abrangente 

5 1 1 2- Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de 
uma área, onde necessariamente encontrar-se-á uma gama mui
to ampla de entes geográficos, diferenciados sob os mais varia
dos aspectos climáticos, pedológicos, geológicos, geomorfoló
grcos e frtogeográficos, sugere, imediatamente, delinear um 
sistema onde todos os pontos e dados levantados possam ser 
rigorosamente classificados, em vários níveis, segundo uma 
abstração ordenada de suas características 

Este sistema, além de satisfazer e de responder adequada
mente a todas as situações possíveis de serem encontradas, de
verá também se ajustar à quantidade e à qualidade de dados dis
poníveis, de forma a fazer pleno uso deles sem demandar outros 
de difícil obtenção nas condições atuais. 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, consi
derando também o tipo e o nível do material cartográfico básico 
disponível, bem como a formação e o número do pessoal técnico 
a ser envolvido. 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser 
desenvolvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos 
entes resultantes da interação dos recursos naturais renováveis, 
deverá ser aplicável à interpretação de imagens de radar e ou
tros sensores remotos, pois é esta a ferramenta fundamental 
usada no Projeto RADAMBRASIL. No entanto, nada deve impe
dir sua aplicabilidade através de métodos convencionais. 

Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários 
componentes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm
se mostrado inadequados, é absolutamente necessário identifi-
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caro potencial natural dos recursos renováveis, independente 
de outras conotações, a fim de melhor poder escolher as alterna
tivas. Assim sendo, sistema e metodologia deverão permitir 
identificar áreas com características suficientemente homogê
neas, de modo que seja possível se fazer afirmações específicas 
a respeito de seu uso. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unica
mente, as propriedades dos entes objeto do nosso interesse que 
são permanentes e quantificáveis e que influem diretamente so
bre o potencial em foco 

Obviamente, o sistema além de aplicação nacional deverá ter 
também aceitação universal, isto é, deverá contar com base 
científica 

Naturalmente que não pode ser exigida a mesma coisa da 
metodologia O método poderá não ser utilizável em determina
das regiões ou países, pelo menos circunstancialmente, pois os 
dados exigidos para sua aplicação estarão ou não disponíveis, 
segundo os casos. 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam are
sultados plenamente usáveis desde o nível de planejamento até 
o do agricultor 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi 
selecionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às 
condições anteriormente formuladas. Esta preocupação ratifi
cou a impressão inicial de que são vários e variados os atual
mente usados 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar as 
mais representativas, porém a existência de três boletins da FAO 
(Steele, 1967; FAO, 1974 e FAO, 1976), que reúnem e resumem 
bem a parte mais relevante da situação mundial, torna isto des
necessário Assim sendo, sua simples referência dispensa qual
quer esforço circunstanciado a este respeito 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema 
do Serviço de Conservaçã_o de Solos do Departamento de Agri
cultura dos Estados Unidos, contido no Me mo 22- Land-Capa
bility Classification- 1959 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade dificil
mente poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a 
ser feito neste sentido. 

No entanto, do ponto de vista sistemático apresenta quatro 
inconvenientes: 

A) suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora diri
gidas para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produ
ção, não são suficientes para uma adequ,ada separação de áreas 
que têm comportamentos significativamente diferentes 

Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes à 
Classe IV- maior grau de limitação, Subclasse s- tipo do maior 
grau de limitação (solo) e Unidade 5- especificação do tipo de 
maior grau de limitação (admita-se 5 = capacidade de troca ca
tiônica, neste exemplo), isto é, pertencentes à Unidade 1Vs5, 
ainda podem comportar diferenças muito significativas porque 
ao nível do tipo do segundo maior grau de limitação podem per
tencer a climas, declividades, ou retenções de umidade muito di
ferentes Desta maneira, há, dentro da designação de uma uni
dade, áreas que comportam uso e manejo diferenciados; 

B) de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coe
rente, com limitações cujo grau aumenta da I à VIII Uma, a Clas
se V, interrompe esta seqt.iência de modo arbitrário, sob critérios 
que em todos os outros casos são usados ao nível de subclasse, 

C) sua nomenclatura numérica (de I a VIII) frequentemente é in
terpretada em termos ordinais e provoca resistência, quando, 
após o mapeamento de uma área, a mesma não apresenta man
chas significativas das primeiras classes Conseqüentemente, 
se estabelece uma falsa correspondência subjetiva entre classes 
de capacidade e classes de produtividade e até de rentabilidade; 
e 

D) uma de suas premissas e.stabelece que, embora seja presu
mido um nível de manejo moderadamente alto, porém prático e 
acessível à maior parte dos agricultores, a classificação porca
pacidade não é um agrupamento de solos segundo seu uso mais 
lucrativo Esta simples menção do nível tecnológico presumido 
é em muitos casos interpretada como uma condição sine qua 
non para a aplicação de sua sistemática, daí surgindo, frequente-

422 I USO POTENCIAL DA TERRA 

mente, "níveis tecnológicos adequados às condições locais" 
que conduzem a atribuir, aos entes cartografados, característi
cas que não lhes pertencem. 

Do ponto de vista metodológico também podem ser feitas al
gumas observações No entanto, considere-se, mais uma vez, 
que é perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetí
vel de sofrer modificações ou adaptações locais, em função da 
qualidade e quantidade de dados pedológicos, geomorfológi
cos, climatológicos, cartográficos e dos recursos humanos e 
econômicos disponíveis em cada caso 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Esta
dos Unidos através de sai/ scientists bem treinados, engajados 
em um órgão de sólida estruturação e capilaridade como é o 
"Soil Conservation Service", com disponibilidade de farto ma
terial de apoio Nestas circunstâncias, uma metodologia mais 
qualitativa e pouco quantitativa é o suficiente, pois o técnico 
qualificado e conhecedor de sua área de atuação define a capaci
dade dos recursos naturais renováveis, com alta percentagem 
de segurança, sem necessidade de recorrer a medições, que, por 
outro lado, estão quase sempre disponíveis 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de 
preocupação de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 
30 Apesar de razoavelmente divulgado não alcançou grande 
aceitação e para isto deve ter contribuído a mudança radical ha
vida na classificação sistemática natural dos solos, que afetou 
duas das quatro pilastras sobre as que se assentava o método: o 
perfil do solo e a textura do solo superficial No entanto, o enfo
que metodológico é ainda válido e de uma ou outra maneira é a 
base de vários métodos paramétricas 

Desta maneira, considera-se que cabem plenamente a for
mulação de um sistema e uma metodologia para se satisfazerem 
as condicionantes apontadas no início deste capítulo 

5 1.1 3- O sistema proposto 

5 1 1 3 1- Nomenclatura 

A) Resultantes-de-interação 

Ficou estabelecido que a delimitação de áreas geográficas, com 
características homogêneas do ponto de vista de sua capaci
dade de produção, é, em síntese, o mapeamento da interação 
solo-relevo-clima-planta 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente 
caracterizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de 
classificação que, em última instância, é o que possibilita seu 
mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que apesar da inegável existên
cia e caracterização destes entes, sua corporificação não é tão 
clara e evidente como à primeira vista pareça ser Isto porque 
suas propriedades envolvem, a)ém das herdadas do sistema 
solo-relevo, as definidas pelo clima em sua dinâmica atual 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome "resultantes-de
interação" a fim de diferenciá-los de seus componentes, princi
palmente os solos, com os que frequentemente são confun
didos 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são frequente
mente tidos como sinônimos porque sua conceituação não está 
claramente definida 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conota
ção geral e qualitativa tanto mais quanto menor for o grau de es
pecificação do sujeito e maior for a abrangência do objeto 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o de
senvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que 
deve ser aceita com cuidado, dado tanto o grau de generalização 
do sujeito "área" como do objeto "culturas permanentes" Na
turalmente, o que é bom para a laranjeira não necessariamente 
será para a carnaubeira Desta maneira, a aptidão dificilmente 
poderia relacionar-si;:) com produção e produtividade. 

A capacidade é rriais específica e quantificativa. Pretende ex
pressar em termos çle produção e produtividade a parte do po
tencial que uma resultante-de-interação pode fornecer sem que 
lhe altere irreversivelmente sua constituição química, física e 



biológica, isto é, o ponto onde a produção é máxima e perma-

nente d f' · · 'd d · d d Já o potencial pretende e 1n1r a, produt1v1 a e 1n epen ente 
da conotação do uso permanente E a produção virtual, possível, 
sem nenhum compromisso com a _sua inalterabilidade ~?e~ta 
forma tem mais relação com a capac1dade do que com a apt1dao. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente as condicionantes que dizem respeito à aproveita
bilidade dos recursos naturais não são uniformes nem homogê
neas. Variam amplamente em grau e tipo 

Especialmente no que concerne ao grau, é conveniente dis
pô-las em classes~ estati_s~ica_mente falando, de forma tal qu~ 
cada amplitude seja Significativa ao uso pretendido Este artlfl
cio simples junto a outros, referentes à questão de critério, pos
sibilita desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com inter
valos que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não 
ser regulares. Da mesma maneira, é fácil compreender que nem 
todos os fatores abrangem todos os graus, pois sua influência 
não é de tal índole que determine, por exemplo, a possibilidade 
de tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que 
têm influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a 
sua natureza. Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de 
condicionante desde que seja considerado em relação ao grau 
de sua favorabilidade ou não ao processo de produção 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o ar
ranjo mental, mesmo considerado o artifício anteriormente ex
posto de dispor seus diferentes graus em amplitudes de varia
ção Assim, mister se faz um ordenamento prévio, tal que os fa
tores possam ser visualizados em tais grupos e estes em tal or
dem, que melhor nos conduzam à rememoração de suas carac
terísticas e ao estabelecimento das leis que as regem 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condi
cionante que é o agrupamento das condicionantes segundo sua 
natureza Assim, reconhecem-se três: inerentes ao clima, ao re
levo e ao solo. 

O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém 
o maior grau e por complementaridade define também os tipos 
gerais de condicionantes subdominantes 

2 

3 

4 

5 

6 

Plenater 

Lavater 

Açriter 

Mesater 

Agraster 

S1lvater 

Horticultura Culturas 
tempora'rias 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adota
dos para classificar os elementos resultantes da interação solo
relevo-clima-planta Reconhecem-se quatro: classe, subclas
se, série e unidade 

E) Cl,asse 

É o conjunto das resultantes-de-interação que apresenta o 
mesmo grau de restrição de sua capacidade, independente do 
tipo geral de condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam 
sua conceituação são: 
-as resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, agru
padas ao nível de classe, são similares entre si e somente com 
respeito ao grau de restrição da condicionante dominante As
sim, cada classe inclui muitos elementos diferentes que deman
dam tratamento e manejo diferentes. Consequentemente, neste 
nível não podem ser feitas generalizações válidas, com respeito 
à sua aproveitabilidade, adaptabilidade e manejo; 
-todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig 
5 1) Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável 
o uso modal compatível com sua capacidade; 
-um dos vários critérios considerados para definir o uso moda I 
de cada classe é a possibilidade de se contar com uma relação 
insumo-produto favorável Porém, não está implícita, nem pre
sumida, nenhuma outra relação entre classes e o índice mencio
nado, 
-os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao 
uso modal. No entanto, o agrupamento dos elementos neste ní
vel não é um agrupamento segundo seu uso mais recomendá
vel Assim, os elementos incluídos nas Classes Agriter e Mesater 
têm, como aptidão moda I, as culturas semipermanentes e a fru
ticultura, respectivamente; porém, nada impede que, sob deter
minadas circunstâncias, possam ser usadas de forma mais lu
crativa com pastos ou exploração florestal; 
-as classes não são agrupamentos por tipo de manejo reco
mendado, embora o grau de condicionamento seja determi
nante para sua classificação Assim, duas classes diferentes po
dem ou não demandar o mesmo tipo de práticas de manejo; e 
-os elementos que apresentam limitações de tal forma que não 
é possível ou recomendável sua mecanização não são incluídos 

Culturas permanentes S ilv>cultura 
e -

Fruticultura Postos preserva~aa 

Muito boa 

11111111111111111111111 Pleno uso com equilíbrio ecológico- situação ideal- Práticos modero das de conservação 

,.. .. .., . . . . . 
. . ~ : . . . . . . . : : Subutilização com preservação ecológico- Situação aceitável- Práticos simples de conservação 

Sobreutilizoção com desequilíbrio ecológico- situação de perigo- Práticos intensivos de conservação 

FI~J 51- Apt1cJao rias classes de capacidarlc sCÇJiliHlo os diferentes usos 
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nas Classes Plenater, Lavoter e Agriter. Isto não significa que nas 
outras classes não possam ser usados equipamentos mecâ
nicos. 

A designação numérica, frequentemente usada para identifi
car as classes, apesar de abstrata, é simples e prática. Sua manu
tenção é, por isto, aceitável Para superar o inconveniente, já 
anotado (vide 5.1 1.2- Classificação por capacidade de uso), de 
ser frequentemente interpretada em termos ordinais, convém 
acrescentar a cada número representativo da classe um subs
tantivo de fácil memorização, conotativo, de certa maneira, a al
guma de suas características Apesar da aptidão merecer reser
vas por ser excessivamente generalizante, os nomes adotados 
são mnemônicos a este aspecto, pois desta maneira evita-se o 
uso de termos com excesso de raízes, prefixos e sufixos que, 
tendo a vantagem de uma maior exatidão, resultam sempre em 
terminologia complicada, alheia à realidade dos usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único: ter (terra) e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5 I 

Nome da classe 

1-Plenater 
2- Lavoter 
3-Agriter 
4- Mesater 
5-Agroster 
6-Silvater 

F) Subclasse 

TABELA 51 
Nomenclatura das classes 

Elemento mnemônico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológico 
Silvicultura 

Conotação 

Uso não restrito 
Cultura temporária 
Agricultura geral 
Intermediário 
Pastos, pecuária 
Floresta 

Subclasse é o conjunto das resultantes-de-interação que, dentro 
de sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante 
dominante. 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: ineren
tes ao clima, ao relevo e ao solo 

Assim, as resultantes-de-interação agrupadas a este nível 
sâo similares no grau e tipo geral de condicionantes e, conse
qüentemente, ainda envolvem diferenças no que diz respeito 
aos outros dois tipos gerais de condicionantes bem como à na
tureza específica de cada um deles. Desta maneira, as conclu
sões apoiadas neste nível deverão ficar restritas ao planeja
mento não operacional 

No entanto é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por
relevo e Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na 
Mesater-por-relevo ainda possa ser usada mecanização a tração 
animal. Isto, porém, não significa que em todas as outras sub
classes seja possível ou recomendável o uso de trator 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em função 
do tipo geral de condicionante dominante, a Classe Plenater não 
admite subdivisão a este nível, pois, nela, os três tipos gerais de 
condicionantes estão dados no primeiro grau e, conseqüente
mente, não é possível a existência de um dominante 

É designada acrescentando ao nome de sua respectiva classe 
o tipo geral de condicionante dominante, que é o critério para 
sua classificação. Quando for o caso de existirem dois tipos do
minantes ou os três serem iguais, a designação é feita pelos dois 
ou três tipos respectivamente. 

Desta maneira, são possíveis 36 subclasses, correspondendo 
sete a cada classe, com exceção da Plenater que é unívoca, con
forme já salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavo
ter-por-clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavo
ter-por-clima/relevo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-rele
vo/solo e Lavoter-por-clima/relevo/solo, a Classe Agriter com
preende as Subclasses Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, 
Ag riter-por-so I o, Ag riter-po r-ei i ma/rei e v o, Ag ri ter-por-ei i
ma/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/so
lo, e assim sucessivamente. 

G) Série 

Série é o conjunto das resultantes-de-interação que além do 
mesmo grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, 
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além de pertencer à mesma classe e subclasse, se apresenta ho
mogêneo nos outros dois tipos gerais subdominantes 

Compreende-se assim que, a este nível, só são possíveis di
ferenças que não são significativas para alterar a aptidão de to
das e cada uma das resultantes-de-interação contidas nela Es
tas variações, porém, ainda determinam comportamento di
ferenciado no que diz respeito à produtividade, quando consi
derado um único padrão tecnológico. Isto é perfeitamente com
preensível, pois suas variações demandam manejo diferencia
do, especialmente por causa de suas diferenças pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em uma 
resultante-de-interação será também possível em todas as ou
tras da mesma série, embora para se atingir igual produtividade 
sejq necessário aplicar manejos diferenciados 

E designada por três dígitos que indicam os graus correspon
dentes aos tipos gerais de condicionantes que, para melhor fa
cilitar sua memorização, foram dispostos por centena para o cli
ma, dezena para o relevo e unidade para o solo Desta maneira, o 
número representativo da série é sempre o somatório dos cor
respondentes aos graus dos três tipos gerais 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação limi
tadas no grau 300 por clima, 010 por relevo e 004 por solo. A Ta
bela 5 11 contém os símbolos correspondentes aos diferentes 
graus para as três condicionantes gerais. 

Tipos gerais 

Clima 
Relevo 
Solo 

H) Unidade 

TABELA 511 
Símbolos dos graus de restrição para os tipos gerais 

100 
010 
001 

600 
060 
006 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo-rele
vo-clima-planta que têm a mesma influência sobre a produ
ção e a produtividade e, conseqüentemente, respondem de ma
neira similar quando submetidas aos mesmos sistemas de ma
nejo. Sua identificação, dentro da mesma série, está definida em 
termos de uma ou das duas características físico-químicas mais 
restritivas dos seus solos, além, naturalmente, das condicionan
tes necessárias nos níveis hierárquicos mais elevados 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a uni
dade é o nível mais adequado para formular recomendações em 
relação à capacidade específica, bem como as práticas mais ade
quadas para seu manejo Igualmente, a pesquisa agronômica 
terá que a ela se referir a fim de que os seus resultados possam 
ser extrapolados com maior segurança 

Pelas mesma razões, o trabalho de extensão e assistência téc
nica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se 
apoiado ao nível destas unidades, embora a série ofereça já 
certo grau de exatidão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que 
haja relação direta entre unidade e rentabilidade, pois, obvia
mente, esta última depende ainda de outros fatores tais como in
fra-estrutura e mercado, entre outros, que não são considerados 
na definição destes sistemas 

É representada por uma ou duas letras colocadas após os dí
gitos que simbolizam sua correspondente série e que caracteri
zam as propriedades físico-químico-morfológicas mais limitati
vas de seu perfil de solo Por sua vez, esta(s) corresponde(m) à(s) 
que apresenta(m) menor peso na ponderação desses parâme
tros, conforme está explicitado na seção 5 1.1.4.3- Condicio
nantes inerentes ao solo 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença (su
perior a dois pontos) entre os pesos das características mais res
tritivas, a unidade é identificada unicamente pela letra corres
pondente ao menor valor. Sua seqüência obedece a uma priori
dade preestabelecida arbitrariamente, não necessariamente a 
dos pesos que, desta maneira, são apenas significativos para a 
seleção dos dois menores. A prioridade é a seguinte: 
- salinidade e alcalinidade ...... . . ....... ... . . . . . . .. ... s 
- drenagem... . . ..... . .. ....... ... . . ...... . . .. d 
-estrutura e textura do horizonte B .. .. ...... .. . . . e 



-capacidade de troca catiônica 
-bases trocáveis ..... 
-profundidade 
-textura e estrutura do horizonte A ... 

.. c 
.. b 

p 
t 

-matéria orgânica . . . .... . .. m 
Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido pró

prio quando acompanhado dos símbolos correspondentes a 
seus níveis hierarquicamente mais elevados Assim, as letras cb 
não têm conotação de unidades a não ser quando acompanha
das dos símbolos correspondentes a sua classe, subclasse e 
série Por exemplo: Mesater-por-solo 314cb. 

Desta maneira a representação cartográfica das unidades 
compostas de dois elementos- números e letras- abrange 
também a simbologia de todos os níveis hierárquicos 

O conjunto representa a unidade de capacidade O número, 
composto de três dígitos que representam os diferentes graus 
de restrição dos tipos gerais de condicionantes, sempre coloca
dos na ordem clima, relevo, solo, identifica as séries A posição 
que entre os números ocupa o/ou os dígitos de maior valor iden
tifica as subclasses que também estão representadas, no mapa, 
por cores A classe é identificada pelo dígito de maior valor, in
dependente de sua posição 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as característi
cas pedológicas mais restritivas 

5 1 1.4- Metodologia 

É oportuno lembrar que a sistemática para determinar a ca
pacidade de uso dos recursos naturais renováveis está baseada 
nos efeitos de cada um dos fatores intervenientes, ao contrário 
do que normalmente acontece nas classificações taxonômicas 
onde, geralmente, são as causas que têm preferência na escolha 
dos critérios classificatórios 

Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esque
ma proposto é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e 
tipo dos efeitos condicionantes para a finalidade em foco 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza 
variada e que sua simples relação e aplicação direta conduziria a 
um número praticamente ilimitado de situações, tornando ex
tremamente difícil o comando de seu conhecimento, a menos 
que seja aplicado um sistema de abstração que facilite sua abor
dagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabele
ce três tipos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao 
clima, condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo; e con
dicionantes cuja natureza é inerente ao solo. 

A metodologia que permite sistematizar as resultantes-de
interação se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, compo
nentes de cada um dos três tipos gerais nos seis graus de intensi
dade já aceitos, conforme critérios apresentados a seguir 

51 1 4 1 -Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáti
cos têm influência sobre a vida das plantas e, conseqúente
mente, sobre sua produção e produtividade Por outro lado, é 
também sobejamente conhecido que há inter-relação e interde
pendência com os demais componentes do sistema que, oportu
namente, deverão ser considerados 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração 
temporária dos outros componentes para melhor definir as am
plitudes de variação, significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de se esta
belecerem classificações climáticas de índole diversas, porém 
quase sempre com caráter geral de forma que seus resultados 
não são aplicáveis à definição de capacidade de uso como é o 
propósito desta metodologia 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modifi
cações e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, 
porém o mapeamento de seus resultados tanto diretos como 
através do número de meses com déficit (ou excesso) de água, 
bem como através de índice hídrico, não se mostrou coerente 
com a caracterização dessa capacidade quando comparadas as 
diversas regiões onde foi aplicado em caráter experimental 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade 
de chuva teoncamente necessária para manter a vegetação 
verde e turgescente durante o ano. Conseqt.ientemente é a chuva 
ideal, em quantidade e distribuição, que deveria receber uma 
área, considerando a influência tanto da temperatura como da 
latitude e fazendo-se abstração do solo Lembre-se a este res
peito, que em sua determinação é assumida uma capacidade de 
armazenamento arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e 
qualquer variação pedológica 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometrica
mente (P) relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotrans
piração potencial (EP) deveria oferecer um parâmetro razoável 
(P/EP) para estabelecer os diferentes graus de limitações climáti
cas. De fato, o registro destes valores sobre mapas de escalas 
adequadas e sua posterior interpolação para delimitação das 
respectivas faixas oferece uma boa aderência para a formulação 
do critério a ser seguido para o estabelecimento dos graus ou, 
mais propriamente, dos intervalos de variações de classes das 
condicionantes climáticas. No entanto, esta aderência está limi
tada a áreas onde a precipitação pluvial é igual ou ligeiramente 
superior à evapotranspiração real 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor 
da evapotranspiração potencial porque, freqüentemente, a 
soma das precipitações pluviais com a quantidade armazenada 
não é suficiente para atender as necessidades fisiovegetatívas, 
no período considerado Desta forma há déficit para o cabal de
sempenho das funções das plantas A esta quantidade, efetiva
mente gasta através da evaporação e transpiração das plantas, 
dá-se o nome de evapotranspiração real (ER) Este parâmetro re
presenta, em termos de demanda satisfeita, parte da demanda 
ideal expressa pela evapotranspiração potencial 

Obviamente, a relação ERíEP, pela natureza de seus valores, 
deveria fornecer um outro índice digno de se considerar na avali
ação da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no 
que diz respeito às limitações por clima 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de inter
polação para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resul
tados satisfatórios, porém limitados às regiões onde a precipita
ção pluvial é marcadamente superior à evapotranspiração real 

Este comportamento de complementaridade entre as rela
ções P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geomé
trica de seus valores como parâmetro para estabelecer a ampli
tude de variações dos diferentes graus de limitação do fator cli
ma, havendo-se obtido boa representatividade em todos os ca
sos em que ela foi aplicada 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA= ~ x 100 
EP 

onde: 
IA = índice agroclimático 
P = precipitação pluvial 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 

Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5 111 
Assim, com os dados normalmente disponíveis nas estações 

ou postos meteorológicos, e aplicando métodos comumente 
usados na determinação da evapotranspiração potencial e do 
balanço hídrico, pode-se contar com os elementos necessários 

Graus 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200* 

TABELA 5111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Índices agroclimáticos 
(%) 

<25 
25·40 
40-55 
55·70 
70-85 
85-115 
>115 

*Por excesso de umidade Estes casos, para efeitos de nomenclatura, são considerados 
especiais Assim sendo, os símbolos correspondentes a suas classes, subclasses e séries 
deverão estar sempre acompanhados de asterisco 
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para a delimitação das diversas manchas agroclimáticas a 
serem usadas na determinação da capacidade de uso das resul
tantes-de-interação 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser 
usados para determinar a evapotranspiração potencial Estes 
incluem os experimentais que usam tanques, lisímetros e até 
parcelas de terrenos, onde as perdas por percolação e drenagem 
superficial são controladas; os analíticos, baseados em dados 
climatológicos, os de amostragens de solos, seguidos de deter
minação de umidade, os de integração, onde a água usada pela 
planta e a perdida por evaporação são combinadas; os de influ
xo-efluxo, baseados na estimativa das quantidades anuais de 
água que entra e sai da bacia hidrológica e suas corresponden
tes variações no lençol freático etc 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais, realizados a nível regional, recomenda-se o uso dos 
métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, 
temperatura e comprimento do dia, por serem de aplicação 
prática e baseados em dados geralmente disponíveis, na densi
dade adequada às escalas aceitas neste tipo de trabalho Grande 
parte deles são modificações ou "adaptações" do método de 
Thornthwaite (1948), que consiste, simplesmenté, em calcular a 
evapotranspiração potencial através da equação 
e= 1,6 (10til)" 
sendo 
e c~ evapotranspiração potencial 
t '= temperatura média mensal 
I =- índice de calor cujo valor, empiricamente determinado, cor
responde ao somatório dos 12 índices mensais "i", dados pela 
fórmula i = (t/5) ' 014 

a = 0,000000675 13 - 0,0000771 I' -t 0,01792 I ~ 0,49239 
Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um 

mês padrão de 30 dias, com 12 horas de iluminação solar cada, e, 
consequentemente, seus resultados devem ser ajustados se
gundo o número real de dias e o tempo de iluminação solar que 
varia com as estações e a latitude. 

Para facilitar a aplicação do método, seu autor tem preparado 
um nomograma (Fig 5 2), porém existem também tabelas, pre-

:" 
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:" 
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2,5 

2,0 

1.5 

1 

9 

~ 4,5 
1- 4 

3,5 
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2,5 

2 

1,5 

1 

Ponto de convergência 

v v 

/ 
v v 

Escala de I 
,,// 120 

110 v 
100 / 

T'C EP 

90 / 265 13 50 
80 / 270 1395 

70 / 
27 5 1437 
280 14 78 

69/ 28 5 1517 

!)'50 
29 o 15 54 

/ 
29 5 15 89 
300 1621 

_./' 
30 5 1652 / 40 31 o 16 80 
315 1707 
320 17 31 

30 325 1753 
330 1772 
33 5 1790 
34 o 1805 

20 34 5 1818 
35 o 18 29 
35.5 18 37 
360 1843 

36 5 1847 
370 18 49 
37 5 1850 
38 o 18 50 

I I I 
1 1,5 1,6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 1 

E vapotranspiração potencial ( m m) 

Fíg 52- Nomograma para a determínação da evapotranspi1ação potencial 
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1,4 

paradas por Thornthwaite, que podem ser usadas em substitui
ção ao nomograma 

O valor de "1", ou somatório dos 12 índices "i", é também 
obtido com a ajuda de tabelas Da mesma forma é realizado o 
ajuste da evapotranspiração potencial calculada ou lida no no
mograma, para os comprimentos reais do dia e do mês pertinen
tes ao ponto considerado 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotrans
piração real, porém recomenda-se usar o valor obtido através do 
balanço hídrico, considerando uma capacidade de armazena
mento de água disponível para as plantas de 125 mm 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, 
pois, na realidade, varia muito segundo o solo que seja consi
derado Assim, por exemplo, é razoável admitir que para os 
Latossolos de textura média a capacidade de campo seja atin
gida com 370 mm por metro de profundidade ou 740 mm consi
derando seus 2 m de profundidade média Por outro lado, o 
ponto de murchamento, para os mesmos, está em torno de 200 
mm/m ou 400 mm para a profundidade total Desta forma a 
capacidade de armazenamento de água disponível para as plan
tas é da ordem de 340 mm 

Naturalmente que, em termos de área, os Latossolos não são 
os mais representativos Seria mais objetivo considerar parâme
tros semelhantes para uma profundidade de 75 em para se colo
car em condições mais representativas e, neste caso, a capaci
dade de armazenamento disponível seria da ordem dos 125 mm, 
que é a recomendada 

Mesmo assim, convém lembrar que quando se fixa uma dis
ponibilidade de água armazenada uniforme e homogênea para 
toda uma região, na realidade não se está querendo refletir as 
condições do solo e, sim, isolar, deixar sob controle, sua in
fluência 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de 
disponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de 
estudos regionais, não conferiria a pretensa exatidão adicional 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais 
a quantidade armazenada no mês anterior é igual ou superior à 
evapotranspiração potencial calculada (EP), a evapotranspira
ção real (ER) toma este valor, isto é, são coincidentes, caso 
contrário, é igual àquela soma 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à deter
minação do índice agroclimático, estes são calculados para to
das as estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas 
cartográficos de escala adequada ao nível de levantamento em 
andamento Naturalmente, é necessário contar também com 
dados de estações localizadas nas circunvizinhanças da área de 
interesse a fim de melhor delinear os limites das diferentes 
manchas que serão obtidas pelo método convencional de curvas 
de nível dos mapas planialtimétricos, com cálculo dos valores 
limites de cada faixa através da interpolação 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvol
vido para dados pluviométricos) especialmente em trabalhos 
que não tendo cunho regional estejam, pelo contrário, restritos a 
áreas menores Segundo este método, plotam-se os índices 
agroclimáticos sobre mapas-base como no anterior, traçam-se 
linhas retas entre postos meteorológicos e, sobre elas, são cons
truídos bissetores perpendiculares de forma tal que fiquem deli
neadas as áreas que são conhecidas como polígonos de Thi
essen 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm 
valores mais próximos ao definido por seu posto meteorológico 
que qualquer outro ponto fora dele 

Embora, neste último método, sejam usadas geralmente as 
linhas menores possíveis entre os diferentes pontos, é aconse
lhável que estas sejam definidas por tentativas de aproximação 

5.1 1 4 2- Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes, na 
definição da capacidade de uso dos recursos naturais renová
veis, porque, de fato, constitui a base física mais importante da 
assim chamada "tecnologia moderna", que, na verdade, 
abrange uma sequência de práticas de intensificação, onde só é 



possível obter o máximo de cada uma delas quando as prece
dentes forem bem aplicadas 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um 
adequado teor de umidade no solo que, por sua vez, é possível 
só através da correta utilização de máquinas agrícolas cujo ple
no desempenho encontra-se condicionado, em grande parte, à 
declividade do terreno Da mesma maneira, a boa aplicação de 
inseticidas exige crescimento homogêneo das plantas que de
pende, entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos 
que, por seu turno, é influenciada pela uniformidade no espaça
mento dos sulcos, supeditada pela mecanização, que, em última 
instância, está submetida ao relevo local 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas me
canizáveis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os 
intervalos de aplicação prática. 

Para este propósito deve-se lembrar que, na verdade, o rele
vo não é só a diferença de nível entre dois pontos Sua conotação 
abrange, além da elevação relativa, uma forma e uma declivi
dade em grau e comprimento Mais ainda, como suas formas 
complexas são mais comuns que as simples, deve-se acrescen
tar, a seus elementos identificadores, o padrão geral com que se 
apresenta _ . . . 

Assim, a determinaçao das cond1cronantes rnerentes ao rele
vo deveria considerar todos esses elementos 

No entanto, pode-se aceitar a declividade como prioritária e 
usar a forma e o padrão como meio de abordagem para sua 
determinação 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, espe
cialmente a nível de fazenda, o comprimento da declividade 
torna-se determinante, a ponto de, em alguns casos, se sobrepor 
à forma Esta situação, porém, não é aqui considerada 

Obviamente que não é possível estabelecer limites que sejam 
aceitos plenamente por todos Acredita-se, porém, que fixar o 
limite de motomecanização em declividade de 25% é adequado 
à maior parte das condições, considerando ainda que acima 
deste limite e até 40% estaria compreendida a faixa que, não 
sendo motomecanizável, é ainda suscetível de ser trabnlhada 
com implementas de tração animal 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade 
tender para o plano, melhor será o desempenho das máquinas, 
e, no outro extremo, quanto mais íngreme se tornar o terreno, 
maiores serão as restrições, chegando, inclusive, a impossibili
tar até o uso da força humana 

Com estas considerações estabeleceram-se os seis inter
valos apresentados na Tabela 5 IV 

Graus 

010 
0?0 
030 
040 
050 
060 

TAOELA 5 IV 
Graus de rcstnção increntf!s rto relevo 

Intervalo de clcclivid<Hln (0 o) 

<5 
5 15 

15 25 
25 40 
40-55 
>55 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos 
levantamentos para capacidade de uso objetiva basicamente o 
mapeamento segundo a declividade, nos intervalos adotados 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a 
este resultado A escolha deverá considerar o nível de trabalho e 
a escala do material básico disponível 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação 
das imagens de radar (escala 1 250 000), têm-se obtido resulta
dos satisfatórios através da interpretação dos mapas geomor
fológicos, com controle de cartas planialtimétricas de escala 
1:100 000 e ajuste de campo posterior 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Pro
jeto RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para este obje
tivo, oferece um mapa de unidades geomorfológicas que, devi
damente interpretadas, se constituem no mapa preliminar das 
limitações inerentes ao relevo 

Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de 
refletir a fisionomia e a gênese do relevo Para isto, as áreas são 
agrupadas em quatro tipos de modelados: de dissecação, de 

aplanamento, de acumulação e de dissolução que, por sua vez, 
de acordo com critérios diferenciadores específicos, sào subdi
vididos nas suas fácies Assim, os modelados de dissecação 
homogênea segundo seus desníveis e a largura de seus espaços 
interfluviais podem constituir as constantes da Tabela 5 V 

'" E u Fina "' " 

lA BELA 5 V 
lndiccs de dissecacJo 

Aprofundamento do vale 

1 2 

Df1 Df2 

--

3 

Df3 
u"'"' Viu ro 
c c 

Médra Dm1 Drn2 Dm3 

'" 2' Grosseira 
o u 

Dg1 Dg2 Dg3 

Já os modelados de dissecação diferencial, considerando 
suas medidas de diferenças de elevação, são separados em 3 
classes: 01, 02 e 03 

Finalmente, os modelados de aplanamentos, de acumulação 
e de dissolução são classificados com base nas suas feições, na 
existência de materiais de recobrimento e na natureza dos 
mesmos 

Compreende-se, desta maneira, que o mapeamento geomor
fológico, destacando os elementos conotativos do relevo, 
aborda parcialmente a declividade que, para sua definição nos 
seis intervalos preestabelecidos, demanda uma análise dos ti
pos de modelados e de suas diferenças internas Este trabalho 
possibilita o delineamento de um mapa preliminar que, subme
tido a controle via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, 
fornecerá o mapa definitivo das limitações inerentes ao relevo 

O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equi
valência delineadas para cada caso após trabalhos de campo, 
considerando as condições mais frequentemente encontradas 
É necessário frisar que o trabalho consiste em definir a declivi
dade de cada unidade e não na simples aplicação das tabelas, 
que servirão como orientação geral Desta forma, a análise e a 
interpretação das imagens de radar deverão ser preocupações 
constantes 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétr i c as 
possibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à 
capacidade de uso A técnica usada consiste na separação de 
manchas cujos pontos tenham declividades compreendidas en
tre os intervalos de classe, aproveitando a relação existente 
entre o afastamento horizontal de suas curvas de nível e o grau 
de inclinação do terreno Isto é, quanto mais íngreme e pen
dente, maior a proximidade das isolinhas e vice-versa 

O cálculo das distâncias-limite que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser obtido 
aplicando a relação 

Oh Dv x E 

sendo 
Oh ~distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a 
delimitação de áreas com declividade de até "i" 
Dv =distância vertical entre as curvas de nível 
i = limite superior do intervalo da classe de declividade 
E ' escala do mapa planialtimétrico base 

Considerando, por exemplo, cartas planialtimétricas de es
cala 1 100 000 e intervalos verticais entre curva de nível de 40 m, 
o cálculo para as seis classes de declividade, já mencionadas, é 
dado na Tabela 5 VI 

TABELA 5 VI 
Correspondência das classes de declividade cor11 as distâncias horizontais 

Classe de declividade (%) 

0-5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 

>55 

Distância horizontal (mm) 

>8,0 
8,0-2,7 
2,7-1,6 
1,6-1,0 
1,0-0,7 

<0,7 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões-de-relevo", 
sobretudo quando os trabalhos envolvem a participação de 
equipes numerosas Os primeiros são _r~guas graduadas com di
ferentes distâncias horizontars perm1t1das para o Intervalo de 
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classe, que fazem possível uma rápida comparação e definição 
nos casos de dúvida. O gráfico apresentado na Figura 5.3 é um 
exemplo de gabarito para uso sobre mapas com as condições já 
anotadas. 

Os "padrões-de-relevo" são pedaços de mapas já trabalha
dos que são colocados à disposição da equipe na expectativa de 
uma maior homogeneidade nos resultados (Figs 5.4 e 5 5). 

O uso destes padrões deixa também claro que o processo não 
fica restrito à medida sistemática da distância entre as curvas de 
nível (tarefa lenta e cansativa). indo além, até quase se constituir 
em uma interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.4 e 5.5 mostram uma Folha cartográfica 
1:100.000, com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da 
forma anteriormente mencionada. 

Naturalmente, também este método tem suas restrições que 
emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planialtimé
tricos, sejam estes realizados por métodos convencionais ou 
não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis 
e quase sempre existentes variações que em sua quantificação 
não atingem a distância vertical escolhida como intervalo das 
curvas de nível. Estas, conseqüentemente, não são registradas 

i~------~----~----
1

_
111

_
11

_
11

~1_"_"_''~""~"'_""~""1 
o - 5% 5- 15% 15- 25% 

I '' '' " ''' '' ' ' ' I"""""""""""" "I""""""""" """1""""""""""""'1""""""""""""1""""""""""""'1 

25-40% 40-55% >55% 

Fig 53- Gabarito para o cálculo da declividade em cartas planialtimétricas na escala 1:100 000 

Grau de restrição 040 Grau de restrição 01 O 

Fig 54- "Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas (escala 1:100 000) 

Grau de restrição 030 Grau de restrição 060 

Fig 55- "Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas (escala 1:100 000) 
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no mapa e podem mascarar profundamente a declividade do ter
reno (Fig 56). 

Da mesma maneira, a sensibilidade da escala horizontal do 
mapa não permite detectar variações que têm influência deci
siva sobre o "padrão-de-relevo" e que afetam a declividade de 
suas unidades. Isto é, as curvas de nível sugerem sempre contor
nos mais uniformes do que na realidade o são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibilitem um resultado ampla-

mente satisfatório. Esta última etapa permite, também, em não 
poucas oportunidades, a fixação de fatores de correção pelos 
quais são multiplicadas as distâncias mínimas horizontais, antes 
do traçado do mapa de declividades. Estes são, em geral, peque
nos para as classes planas e maiores para as íngremes, porém 
deverão ser determinados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um tra
balho mais rápido, embora demande o uso complementar das 
cartas planialtimétricas e o ajuste de campo 

Relevo real Relevo sugerido 
B C ________________ B C _______________ _ 

60 m- - - - - - - - - - - , - -- - - -- - --- - -- - - - - - - -- -
1 

I I 
I I 

: I I 
A : : D _____________ A __ l_T: __________ D ________ _ 

40m-- 1 ---------~-~--------- ---------- ------ - I I 

I 
I 

I I I I I I I 
I I 

I I I 
I I I 

I I 0> I v c· 

I I 
A' I o' A' 

M opa Plonioltlmétrlco 

Fig 56- Relevo não manifesto pelas cartas planialtimétricas 

5.1.1.4.3- Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a consi
deração individual e total desses fatores é só compreensível e 
possível em trabalhos de pesquisa quando é desejável o contro
le da maior parte das variáveis Segundo o nível dos estudos, es
calas dos mapas básicos usados e escalas de publicação, de
verão ser feitas generalizações, de forma a compatibilizar as in
formações oferecidas com as necessidades dos usuários a quem 
o trabalho se destina e com as disponibilidades técnico
econômicas 

A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e a leal i
n idade, drenagem, textura e estrutura do horizonte B, capaci
dade de troca catiônica, bases trocáveis, profundidade efetiva, 
textura e estrutura do horizonte superficial e matéria orgânica 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as 
características anotadas, atribuindo-se valores que variam de O 
a 9, conforme o grau de adequabilidade para o crescimento ve
getativo normal da planta ou grupo de plantas sob considera
ção. Assim, os pesos para condições ideais são iguais a nove e 
para condições totalmente adversas, iguais a zero Dentro desse 
intervalo, são atribuídos pesos intermediários, conforme seu 
maior ou menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica 
que é usada para definir o grau de restrição inerente ao solo se
gundo os intervalos apresentados na Tabela 5 VIl 

Os critérios usados e pesos médios dos respectivos inter
valos de classe são a seguir relacionados. 

A) Salinidade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado 
unicamente à quantidade presente na solução do solo, havendo 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

TABELA 5 Vil 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Índices pedológicos 

10,0-8,5 
8,5-7,0 
7,0-5,5 
5,5-4,0 
4,0-2,5 

~2.5 

variações que dependem da textura, do tipo ou composição quí
mica e das espécies vegetais, é possível se fazer uma avaliação 
acurada através da interpretação da sua quantificação ao longo 
do perfil, realizada por métodos rotineiros de laboratório e que 
normalmente acompanha a descrição dos perfis pedológicos 
Como na maior parte das análises dos perfis é usada a condutivi
dade elétrica da solução do solo, extraída de uma pasta satura
da, como forma de avaliação desta característica, tem-se julgado 
conveniente estabelecer os pesos segundos suas unidades, mili
mhos/cm, mas, obviamente, qualquer outra expressão poderá 
ser usada, bastando apenas considerar suas equivalências 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade 
específica, retratam resultados de experiências realizadas a este 
respeito (EUA Department of Agriculture Saline Laboratory 
Staff, 1954). Estes trabalhos consideraram três critérios pa1 a sua 
avaliação: a capacidade do cultivo sobreviver em solos salinos; 
o rendimento dos mesmos nessas condições; e o rendimento re
lativo, isto é, o rendimento do cultivo em solo salino, comparado 
com o rendimento do mesmo em solo não salino, permane
cendo os outros fatores constantes. 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condicio
nado pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, natural
mente, é tanto mais restritivo quanto menor for a camada super
ficial não afetada. A fim de uniformizar os resultados, especial
mente em trabalhos que abrangem grandes extensões, prefere
se que as observações fiquem restritas aos primeiros 50 em, 
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mesmo quando a profundidade efetiva for superior a este valor. 
Naturalmente, limitar-se-ão à profundidade efetiva quando esta 
for inferior aos 50 em. Por outro lado, nos casos em que a espes
sura a ser considerada estiver dividida em horizontes e subori
zontes, será necessário obter a média de seus valores, pondera
da em relação as suas respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade 
elétrica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na'/T x 100 > 15 
(e a relação Na+ + Mg+< > Ca+• + H+ no caso dos salino
alcalinos) imprime ao solo maiores limitações quanto mais 
perto estiver da superfície é necessário reconhecer, para a pon
deração destas características, três casos possíveis: 
-o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica su
perior a 24 milimhos/cm e/ou Na+/T x 100 > 15 ao longo de todo 
perfil ou estas condições estão presentes só após os primeiros 
100 em de profundidade; 
- o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 
100 em de profundidade; e 
-o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profundi
dade. 

Naturalmente que se esta condição de extrema salinidade ou 
alcalinidade se apresenta no horizonte superficial, a profundi
dade efetiva é zero e, assim, a média geométrica do perfil será 
também zero. A este respeito, no caso especial dos solos pedolo
gicamente classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo 
entre estes os planossolos do sistema em uso no Brasil 1'1, é pre
ferível também considerar a relação Na' + Mg++ > Ca H + H+ 
como limitativa da profundidade efetiva dos mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, consi
derando os três casos possíveis, já mencionados, são os se
guintes: 

I. Solos sem horizontes extremamente salino e/ou alcalino 121 ao 
longo de todo o perfil 

-Não salinos, condutividade inferior a 4 milimhos/cm ........ 9 
-Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 milimhos/ 
em ................................................................................ 8 
-Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 mili-
mhos/cm .............. .................. ......... .. ... .. . ....... ....... 6 
-Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 mili-
mhos/cm....... ........... ......................... ... . ......... ..... 5 
-Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 milimhos/ 
em ........................................................................................ 3 
-Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 mili-
mhos/cm ................................................................... . 

11. Solos com horizontes extremamente salino e/ou alcalino após 
os primeiros 50 em de profundidade 

-Não salinos ........................................................................... 5 
-Ligeiramente salinos ............................................................ 3 
-Moderadamente salinos ..................................................... 2 
-Acentuadamente salinos ou mais .................................... O 

111. Solos com horizontes extremamente salino e/ou alcalino nos 
primeiros 50 em de profundidade 

- Não salinos ........................................................................... 3 
- Ligeiramente salinos ........................................................... 2 
- Moderadamente salinos ou mais ....................................... O 

B) Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e à 
extensão com que a água é removida do solo, especialmente 
através de escoamento superficial e do fluxo em direção às 
correntes subterrâneas. Porém, esta remoção também se dá 
através da evaporação e da transpiração das plantas 

(1) A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece reparos No sis
tema americano é um termo que caiu em desuso devido à ambigüidade de sua cono
tação 
(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+/T x 100 > 15 
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Como atributo intrínseco do solo, se refere à freqüência e à 
duração do período durante o qual permanece abaixo do ponto 
de saturação. 

A drenagem, como aqui considerada, em seu sentido amplo, 
abrange a drenagem superficial ou runoff, a drenagem interna e 
a permeabilidade. 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo 
(água de chuva e drenagem de outros solos) e a que é removida 
pelo fluxo superficial. Tem, assim, forte influência da topografia, 
embora solos da mesma declividade possam apresentar di
ferenças sensíveis, imputáveis às suas características físicas 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ar) circular através de sua massa, pode ser medida em 
termos de relação de fluxo através de um corte transversal de 
solo saturado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e 
de temperatura padronizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de 
água que também, como a permeabilidade, sofre influências de 
textura, estrutura e outras características do perfíl pedológico, 
porém está também afetada pela camada subjacente e altura do 
lençol freático. Assim, as duas últimas características, apesar de 
similares, podem apresentar valores bem diferentes 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não 
é simples e certamente que, para trabalhos detalhados, é neces
sário separar seus componentes e efetuar medições apropria
das. No entanto, para os propósitos aqui visados, considera-se 
suficientes pesá-los em conjunto. 

Devido a esta complexidade, julga-se conveniente adotar 
uma conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformi
dade nos trabalhos. Na falta de determinações específicas, reco
menda-se o uso da seguinte: 

Muito mal drenado- Drenagem extremamente lenta. A água 
é removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático 
permanece na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais 
de 9 meses). De modo geral encontra-se sobre relevos planos ou 
depressões e suas cores, no horizonte superficial, são cinza
escuro ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou O) e nos horizontes 
subjacentes cinza-claro (cromas 1 ou O). Assim, nestes solos são 
comuns processos de gleização e horizontes orgânicos, do tipo 
muck, quando a vegetação natural é composta, predominante
mente, de gramíneas. 

Mal drenado- A remoção da água é acentuadamente lenta a 
ponto de o solo permanecer saturado ou o lençol freático perma
necer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 9 
meses). É devido à presença do lençol freático alto ou à existên
cia de um horizonte impermeável ou a contribuições de água 
subsuperficial ou a diferentes combinações destas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no 
horizonte A, porém de croma 2, apresentando ou não mos
queado. 

Imperfeitamente drenado- A água é removida lentamente a 
ponto de o solo permamecer saturado durante parte do ano (3 a 
6 meses). Geralmente apresenta uma camada de permeabili
dade lenta no perfil ou lençol freático alto durante parte do ano 
ou contribuições de água subsuperficial, ou combinações destas 
causas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas 
superiores a 2), freqüentemente mosqueados na parte inferior 
do horizonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente com
posta de gramíneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de 
matéria orgânica e os outros horizontes início de gleização. 

Moderadamente drenado- A água é removida com modera
da lentidão. O solo permanece saturado durante curtos períodos 
de tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da mesma 
natureza que os mencionados para os imperfeitamente drena
dos, porém presentes em menor grau. As cores são uniformes 
no horizonte A e na parte superior do horizonte B, com mosquea
do evidente só no C. 

Bem drenado- A água é removida porém não rapidamente. 
Apresenta, geralmente, texturas médias e cores uniformes (cro
mas 3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após 
os primeiros 100 em de profundidade. Esta drenagem é carac
terística dos perfis modais correspondentes aos solos zonais das 
classificações pedológicas anteriores. 



Bem a acentuadamente drenado- A .água é re~ovida com 
rapidez moderada, especialmente do pnme1ro honzon~e que, 

ralmente, apresenta textura leve. O restante do perfil apre
ge nta as mesmas características dos bem drenados. 
se Acentuadamente drenado- A água é removida com rapidez 
ao longo de todo o perfil G:ralmente, as textura~ em todos os 
horizontes são leves ou med1as e suas cores un1formes, com 
mosqueado ausente ou presente só após os 120 em de profundi-

dade . . ·d ·d Fortemente drenado- A agua e remov1 a com rap1 ez acen-
tuada São, geralmente, solos Litólicos ou ~egossólicos e, em 
alguns casos, Areias Apresentam cores un1formes, sem mos
queado, nos primeiros 120 em, p~lo m_enos . 

Excessivamente drenado- A agua e remov1da com extrema 
rapidez São solos geralmente classificad?s como Areia ou Li
tossolos de declividades íngremes ou mu1to porosos 

os pesos para a ponderação destas características são os 
seguintes: 
- muito mal drenado . . . .. .... . . . ..... ... . ....... O 
- mal drenado . ..... .. . .. . . ......... 2 
- imperfeitamente drenado ..... .. . . . ....... ..... . . 5 
- moderadamente drenado ...... . . . . ... . ..... . 8 
- bem drenado .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . ....... 9 
-bem a acentuadamente drenado . .. . . ..... 8 
-acentuadamente drenado .. . .. ... . .... . .... 6 
-fortemente drenado 3 
-excessivamente drenado.. .. .......... . .. . . .... 2 

C) Textura e estrutura do horizonte B 

A textura e estrutura são, de fato, duas características que estão 
intimamente relacionadas A primeira reflete o percentual com 
que participam, na constit~ição d~ so!o, as frações areia, li ';lo ou 
silte e argila A segunda d1z respe1to a forma como as part1culas 
individuais estão agregadas entre si No entanto, nem sempre 
esta relação está clara e diretamente estabelecida, pois a estru
tura, além de estar condicionada pela quantidade de argila pre
sente na composição física do solo, também o está pelo tipo da 
mesma, pela quantidade e qualidade da matéria orgânica e por 
outros aspectos físico-químicos. 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente 
física e da arbitrariedade com que foram estabelecidos os tama
nhos de suas frações, tem a ela ligados claros e definidos com
portamentos químicos, como a pobreza potencial e a atual em 
nutrientes da fração areia e a capacidade de troca catiônica da 
argila, para não citar outros, que são de interesse prático na 
agricultura. No entanto, não devem ser exageradas nem genera
lizadas suas relações com a fertilidade e a produtividade dos 
solos. 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma, 
tamanho e grau, segundo seja o caso, todas as texturas e estru
turas de cada um dos horizontes e suborizontes do perfil pedoló
gico, para inferir, desde este ponto de vista, sua influência sobre 
a capacidade de uso dos solos Obviamente, há dificuldades 
práticas para se proceder desta maneira, sobretudo quando se 
pretende realizar estudos que abrangem áreas mais ou menos 
amplas Há, portanto, necessidade de aceitar meios-termos 
desde que estes não comprometam os resultados, aos níveis 
visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura por 
separado para depois aceitar a média geométrica de seus valo
res como um dos oito pesos que, finalmente, definirão as restri
ções inerentes ao solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas corres
pondentes equivalências na nomenclatura internacional, são as 
seguintes (Fig 5.7): 

-textura muito leve .... ......... .. areia 
-textura leve ... ... . . . ....... . areia franca 
-textura moderadamente leve ..... . franco-arenosa 
-textura média .......... franca, franco-argilosa, franco-siltosa e silte 
-textura moderadamente pesada . ... . . ... franco-argila-
arenosa, franco-arg ilo-siltosa 
-textura pesada . . .. argila, argila-arenosa e argilo-siltosa 
-textura muito pesada .... . .. ....... . .. .. .. muito argilosa 

Nome L1mites 1 OU O 

Areia grossa 2..Q,2mm 

Areia fina 0.2.0 05mm 

Silte 0.05-0.002mm 

Argila 

-------- Porcentagem de areia 

Muito leve Leve Moderadamente 
leve 

miO 

D 
Média 

Moderadamente 
pesada 

Pesada Muito pesada 

Ftg 57- Classes texturais do solo 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de es
trutura (laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestru
tural), através de todos seus subtipos, conforme mostra a Figura 
5.8, que contém os pesos aceitos para os grupos texturais e es
truturais e o peso adotado para as diferentes combinações que, 
em alguns casos, são meramente teóricos. No~e-se que apenas 
para a prismática e a coluna r reconhecem-se do1s graus de estru
turação e que assim procedendo se obtém a exatidão neces
sária, com um mínimo de complexidade 

Como já afirmado, o mesmo raciocínio induz a optar pelo ho
rizonte iiuvial típico como o representante das camadas subsu
perficiais, restringindo as observações ao horizonte B, ou ao su
borizonte 82 quando subdividido, e, na ausência destes, ao su
borizonte mais próximo da conceituação do B ou ao supraja
cente do horizonte C. 

Caso a profundidade efetiva 111 tiver. a.brangido, total ou p~r
cialmente, o horizonte C (Solos Aluv1a1s, Regossolos, Vertls
solos e Areias), aplicar-se-ão os critérios seguintes: 
-nos Solos Aluviais a estrutura da camada que abrange a pro
fundidade 50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa 
profundidade efetiva; . . 
-nos Regossolos, por definição solos Jovens, consequente: 
mente de horizontização fraca, a estrutura do hor!zonte B, ~e e 
possível diferenciá-lo e estiver incluído na profund!dade cfet1va 
Caso contrário, proceder-se-á como se fo~se Aluv1al; 
-nos Vertissolos, a última camada ou honzonte componente da 
profundidade efetiva considerada; e . . _ . . 
- nos classificados como areia (classlflcaçao brasile1ra), a ca
mada que abrange os 50,5 em de profundida~e. Ne.ste caso espe
cial considerar-se-á como estrutura de graos Simples toda e 
qualquer estrutura descrita como f~aca pequena granular. Este 
último conceito também dever-se-a estender aos solos de tex
tura leve e muito leve, no horizonte considerado. 

(1) Ver parágrafos pertinentes 
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BLOCO BLOCO PRISMÁTIC.ll COLUNAR FRACA PEQ PRISMÁTICA COLUNAR GRÃO 
GRANULAR GRUMOSA SUBANGUL. ANGULAR MODERAO~ MODERADA GRANULAR FORTE FORTE SIMPLES 

MACIÇA LAMINAR 

A ~--9---+---9--~~8~-4---6---4---5---f---5---f---3---f---2---t---2---t---2---t-----1--~--j 

~~~~=~=~~~~~~~1100111111~=~:=~~~100=~:~:~-~~~~~Ê~ 
1---------t------l ~ 8 ~ l/<~~Hi.J;t;r~~:6; r- 5-- c=-4= :;'=t:-i.Y.r::.:: 

MUITO LEVE 3 

LEVE 5 

MOD. LEVE a 

MÉDIA 9 l-= !lt~?H~{d~~ 
MOD. PESADA 8 -8 8 6 6 ;::i~t%!.~}}:~-4 4 f--3-f--3-

PESADA 6 -=7 7 6--5 5 ~~~~w;;.g~;-3 3- r-=-2 
5 MUITO PESADA 

'-------'--------' .. ~ .. :~·:·.::,:<~::·~: 
-~_5_-MYS:{;~~;:)- 3--~- r--.--.-

• Combinações não registradas 
no prática 

~ Combinações pouco freqüentes 
~na prática 

~ Combinações muito 
~ freqUentes 

Fig 58- Pesos dos grupos texturais e estruturais e va!ores adotados para as diferentes combinações 

O) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada 
com o comportamento coloidal dos solos que é exercido por 
suas frações argila e húmus, da parte mineral e da orgânica res
pectivamente. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é 
responsável por esta propriedade, mas para efeitos práticos po
de-se assim considerar. Esta simplificação, por outro lado, é 
meramente formulativa, pois não influi na sua quantificação 
analítica. 

Um problema de maior relevância advétn do fato de se ob
terem resultados, às vezes, significativamente diferentes, se
gundo o método usado. Experiências neste sentido (Pearson & 
Adams, 1967, p.9 e segs.) têm demonstrado que determinações 
efetuadas através de três métodos, no mesmo solo, têm resul
tado em valores bastante discordantes. Assim, por exemplo, os 
conseguidos através do método BaCI2-Trietanolamina, solução 
regulada a pH 8,2, foram invariavelmente superiores aos obtidos 
pelo método NH4 0Ac a pH 7. Já os resultados obtidos com a apli
cação de soluções salinas não reguladas (KCI) variam de acordo 
com o pH do solo, isto é, são maiores ou menores segundo o solo 
tenha sofrido calagem ou não. 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes 
se há remoção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, 
como é sabido, apresentam capacidade de troca catiônica consi
deravelmente mais alta que qualquer colóide inorgânico. 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíti
cos foram obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equi
valentes nos seus resultados. 

No entanto, freqüentemente, é conveniente aproveitar todos 
os resultados disponíveis. Neste caso é aconselhável o uso de 
fatores de ajuste para homogeneizar os resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores 
da capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar esta 
influência, têm-se feito medições em solos com teores de ma
téria orgânica de 0,7 a 15% (Helling et ali i, 1964 apud Pearson & 
Adams, 1967) fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os resultados 
variam de 3 a 6 miliequivalentes para os solos com menor capa
cidade e de 23 a 48 para os de maior, havendo incremento lento 
até o pH 5,5 e rápido a partir deste ponto até o pH 8. 

As diferenças entre os solos são atribuídas tanto a variações 
no teor e tipo de matéria orgân,ica quanto a variações na minera
logia das argilas. O problema para o ajuste de valores, quando 
estes forem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte atribuí
vel à matéria orgânica da parte atribuível à fração inorgânica, 
para, a seguir, fazer os cálculos correspondentes segundo os 
teores destes componentes. Isto, naturalmente, pode ser reali-
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zado através da análise de alguns solos representativos, seguida 
da manipulação estatística de seus resultados, segundo méto
dos de correlação múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que 
as partes atribuídas às frações mencionadas dentro da ampli
tude de variação normal do pH estão dadas pelas equações: 
Yc =-59 + 51x 
Ya = 30 + 4,4x 
onde: 
Yc = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de carbono 
orgânico 
Ya = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de argila 
X= pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada 
dos primeiros 100 em de profundidade ou para a profundidade 
efetiva quando esta for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente 
considerar os valores da CTC após correção para a matéria orgâ
nica. Isto poderá ser feito diminuindo 1,5 mE para cada 1% de 
conteúdo de matéria orgânica. Esta recomendação é feita consi
derando que os solos assim classificados na área tropical apre
sentam, sob condições naturais, conteúdos de matéria orgânica 
comparativamente altos que, sob cultivo, se esgotam rapida
mente, ao ponto de terem que ser abandonados se após um ou 
dois ciclos de culturas anuais não se seguir a implantação de 
uma cultura permanente adaptada a essas condições. Desta ma
neira, a consideração pura e simples desses valores poderá in
duzir a atribuir a essas áreas uma capacidade que, na realidade, 
não é permanente. Contudo, em cada caso, um exame específico 
deste problema poderá melhor definir se este procedimento é ou 
não o mais correto. Estas mesmas considerações são válidas 
para o caso dos solos Podzóis. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica 
pedológica são os seguintes: 
-igual ou menor a 2 miliequivalentes para cada 100 g de solo .. 3 
-entre 2 e 4 miliequivalentes ........................................... 5 
-entre 4 e 8 miliequivalentes ............................................ 6 
-entre 8 e 16 miliequivalentes .... ······························ ········· .. a-
- maior que 16 miliequivalentes ........•.............................. 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons Ca ' e, Mg e ' , K + e Na e, expressos 
em miliequivalentes para cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico pode ser admitida como uma me
dida da fertilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo 
de troca catiônica que se dá, em grande parte, a alimentação das 
plantas. A este respeito é conveniente lembrar que, embora cita-



dos apenas quatro cátions, na verdade estão sujeitos a este pro
cesso outros elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição, imputáveis 
a este fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de 
soma de bases trocáveis de 16 mE/1 00 g de solo seria o mínimo 
admissível para um solo ser considerado como de grau de restri
ção 001, se esta classificação dependesse apenas deste fator 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizon
tes e suborizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre 
si, obter-se-á, de preferência, a média ponderada em relação as 
suas correspondentes espessuras e a observação limitar-se-á 
aos horizontes A e B ou aos primeiros 100 em de profundidade 
quando esta for superior 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e Solos Aluviais cons
tituirão exceções quando a profundidade efetiva abranger total 
ou parcialmente o horizonte C que, sob estas circunstâncias, 
será considerado 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou al
calinos interrompem a profundidade efetiva e que, de modo 
geral, são, por assim dizer, casos especiais de riqueza de bases 
trocáveis Por este motivo, dependendo da profundidade a que 
estes tipos de horizontes estão presentes, reconhecem-se três 
situações que, com os respectivos pesos adotados na pondera
ção da característica em foco, são as seguintes: 

1 Solos sem horizontes extremamente salinos e/ou alcalinos ao 
longo de todo perfil 

-Menos de 2 mE/100 g de solo . ........ ......... ... 3 
-De 2 a 4 mE/100 g de solo. .... . . ....... ... . .. 5 
-De 4 a 8 mE/100 g de solo ........ . ......... 6 
-De8a16mE/100gdesolo ................. 8 
-Mais de 16 mE/100 g de solo ... ... . .. . . .. . ....... . .... 9 

11 Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos após os primeiros 
100 em de profundidade 

-Menos de 2 mE/100 g de solo . ... . ... 1 
-De 2 a 4 mE/100 g de solo .... .. . . 2 
-De4a8mE/100gdesolo ..................... 3 
-De 8 a 16 mE/100 g de solo.. ... . ...... ... . 5 
-Mais de 16 mE/100 g de solo . .. ..... . .. ..... . . . . . ... 6 

111. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos nos primeiros 
100 em de profundidade 

-Menos de 2 mE/100 g de solo 
-De 2 a 4 mE/100 g de solo 
-De 4 a 8 mE/100 g de solo . 
-Mais de 8 mE/100 g de solo 

F) Profundidade efetiva 

1 
2 
3 

.5 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as 
raízes das plantas podem atingir 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a pro
fundidade do solo pode ser considerada como efetiva. Na reali
dade esta deveria ser determinada em cada caso, porém, consi
derando o tipo e a escala de trabalho a ser realizado, este rigor na 
exatidão é perfeitamente dispensável 

Assim, em trabalho de cunho regional, poder-se-á considerar 
como tal a abrangida pelos horizontes A e B. 

Este critério elimina sumariamente todo horizonte C No en
tanto, dadas as características de algumas unidades de mapea
mento dos estudos pedológicos básicos que são utilizados para 
a definição da capacidade de uso e alguns dos critérios empre
gados na sua elaboração, torna-se necessário tratar de forma es
pecial alguns solos 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Reg osso los, dos 
Vertissolos e dos Salino-Alcalinos 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem 
e devem ser considerados como componentes da profundidade 
efetiva 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avalia
ção individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o 
horizonte C pode constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva consi
derar-se-á interrompida por qualquer horizonte com relação 
Na+ /T x 100 igual ou superior a 15 e/ou condutividade elétrica 
superior a 24 milimhos/cm. Da mesma maneira todo horizonte 
"glei" totalmente desenvolvido também interrompe a profundi
dade sob consideração. 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, 
são os seguintes: 
-nula. ... .. . . ........ .... . . ........... .. .............. o 
- bolsões com afloramentos .. .... ..... ... .. . ......... . 2 
- menos de 30 em . . . ......... ...... . . 3 
- 30 a 60 em ......... ..... . . .. ..... , . .... .... . .. 5 
- 60 a 90 em .......... ............. ........ .... .... . .. ... 6 
-90a 120cm .... ............. ... . . . ............... ........ . ....... 8 
-mais de 120 em . ... ....... .... .. , ........... 9 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente o afirmado com respeito a textura e estrutura do 
horizonte B (vide seção 5.1 1.4.3, alínea C) pode ser aplicado ao 
horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um ho
rizonte superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se 
ajusta ou não à situação específica e, em cada caso, adaptar-se-á 
a solução mais recomendável 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria or
gânica é ou não suficiente para caracterizar um horizonte orgâ
nico 

Dever-se-á considerar sua espessura e os possíveis efeitos 
das operações normais do preparo do solo sobre ela É também 
relevante inferir a qualidade da mesma, porém as manchas sob 
estas condições em um mapeamento regional são tão pouco ex
pressivas que qualquer preocupação adicional é preferível que 
seja canalizada a um exame do caso, pois as generalizações pou
co contribuiriam para a análise do problema. 

No caso específico dos solos classificados como Litólicos 
com horizonte A de textura areia, considerar-se-á como estru
tura de grãos simples toda e qualquer estrutura descrita como 
fraca, pequena granular 

A tabela de pesos a ser considerada é também a incluída para 
o horizonte B (Fig. 5.8) 

H) Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A1 
Quando estiver subdividido, determinar-se•á a média pondera
da de seus componentes 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais 
de N ou C e faz parte dos resultados analíticos A fim de evitar 
possíveis distorções com o emprego de um fator único, reco
menda-se aplicar o critério seguinte: 
-quando a relação C/N for superior a 15 multiplicar o valor de N 
por 20; 
-quando a relação C/N estiver entre 9 e 15 multiplicar o valor de 
C por 1,72 ou o valor de N por 20, indiferentemente; e 
-quando a relação C/N for inferior a 9 multiplicar o valor de C 
por1,72 

Caso estiver ausente o horizonte A1 o critério será aplicado 
ao horizonte superficial presente 

Os pesos adotados na ponderação destas características são 
os seguintes: 
-menos de 1% . 5 
-de 1 a 2% . .. ... .. . 6 
-de 2 a 5% . 8 
-mais de 5% ...... .. . ..... ... . ... .... ...... . . 9 

Em todos os casos em que a relação C/N for superior-a 20 é 
conveniente diminuir os pesos citados em dois pontos. 

5 1 1 5- Conceituação das classes, subclasses e séries do sis-
tema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultan
tes-de-interação, entes de capacidade considerados como indi
visíveis, em uma infinidade de unidades que, individualmente, 
comportam as que apresentam igual capacidade de influência 
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sobre a produção e produtividade, quando submetidas ao 
mesmo sistema de manejo. 

Estas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries que 
reúnem as unidades que apresentam homogeneidade no que diz 
respeito ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e solo in
dependente das características físico-químico-morfológicas que 
interferem na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas 
em classes de acordo com o tipo geral e o grau da máxima restri
ção, respectivamente. 

Desta maneira, segundo os objetivos, recursos, tempo, da
dos e cartografia básica disponíveis, o estudo poderá ser reali
zado com maior ou menor profundidade Obviamente, o grau de 
abstração de suas generalizações não será o mesmo e, corres
pondentemente, deverão ser aceitos com maiores ou menores 
restrições. 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a conceituação dos di
ferentes componentes do sistema, com exceção das unidades 
que por seu grande número teoricamente possível não são aqui 
incluídas. 

5 1.1.5.1 - Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encon
tram-se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o aten
dimento efetivo da demanda hídrica atinge a mais de 85% do 
valor total, expressa a primeira pela média geométrica de sua 
precipitação pluvial e de sua evapotranspiração real e a segunda 
por sua evapotranspiração potencial Adicionalmente, contam 
com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de mais 
de 210 dias, considerando um tempo de recorrência de cinco 
anos. 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabula
res, terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre 
superfícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre 
formas erosivas tabulares e no topo de algumas formas con
vexas. 

Por definição, são planos com declividades sempre inferiores 
a 5%. 

Seus solos apresentam algumas variações que são a base 
dos critérios usados para sua subdivisão em unidades. No en
tanto, pode-se caracterizá-los, em termos modais, da seguinte 
maneira: 

- não são salinos (condutívidade elétrica sempre inferior a 4 
mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
-têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a mo
deradamente boa drenagem, refletindo-se nas cores de seus 
solos que são uniformes ou apenas mosqueadas na parte in
ferior do perfil; 
-o horizonte iluvíal, bem como a camada superficial, apresenta 
texturas médias e correspondentemente suas estruturas são 
granulares ou em blocos subangulares; 
-tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiôníca, 
como medida dessas características, são altas. Com efeito, am
bas são sempre superiores a 16 mE/1 00 g de solo Contribui tam
bém para esta situação o alto conteúdo de matéria orgânica que 
atinge níveis superiores a 5% com relação carbono/nitrogênio 
inferior a 20; e, 
-por outro lado, a profundidade efetiva é, freqúentemente, su
perior a 120 em, contribuindo ainda mais com a fertilidade na
tural, principalmente por sua influência na capacidade de reten
ção de umidade 

As variações em torno da descrição moda I que, como já afir
mado, caracterizam as diferentes unidades incluem: período-de 
crescimento vegetativo reduzido até 180 dias; condutivídade 
elétrica de até 8 mmhos/cm, drenagem acentuada; texturas mo
deradamente pesadas ou moderadamente leves e suas corres
pondentes estruturas; capacidade de troca e soma de bases de 
até 12 mE/100 g de solo; matéria orgânica superior a 1% e pro
fundidade efetiva não inferior a 60 em. 
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A) Subclasses e séries na Classe Plenater 
Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, to
dos os elementos de interação que apresentam o mesmo tipo 
geral de condicionante dominante. 

A Classe Plenater, também por definição, excluí restrições 
que sejam suficientemente significativas a ponto de poderem 
ser reconhecidas subclasses. Conseqúentemente, não existem 
agrupamentos diferentes a este nível. 

Por outro lado, sendo a série uma categoria onde todos os 
três tipos gerais de condicionantes são homogêneos e excluindo 
a Classe Plenater qualquer diferenciação ao nível de subclasse, 
só é possível a existência de uma série onde todos os seus tipos 
gerais de condicionantes se apresentam em nível praticamente 
não restritivo. Esta série toma a denominação de Plenater 111 e 
corresponde, em sua definição, ao conceito central de. sua 
classe. 

5 1.1 5 2- Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geo
métrica da precipitação pluvial e da evapotranspíração real re
presenta não menos de 70% de sua correspondente evapotrans
piração potencial e, adicionalmente, conta com um período de 
crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 180 dias, 
com um tempo de recorrência de 5 anos 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geomor
fológícas da classe anterior, porém com declividades de até 
15%. É, conseqúentemente, plenamente mecanizável 

Como em todas as outras classes, nas resultantes-de
interação apresentam variações pedológícas, porém sempre 
com expressão média de suas características físicas, químicas e 
morfológicas dentro da amplitude de variação admissível para a 
classe, isto é, índice pedológico entre 7,0 e 8,5 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser 
caracterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salini
dade; são moderadamente ou bem drenados, com combinação 
de texturas moderadamente leves a moderadamente pesadas, 
com estrutura granular, grumosa e em blocos angulares e su
bangulares; por outro lado, o conteúdo de bases trocáveis bem 
como sua capacidade total de troca catíônica são superiores a 12 
mE/1 00 g de solo, sendo ainda considerados de boa fertilidade, 
mesmo situando-se na parte inferior dessa faixa; são também 
moderadamente profundos a profundos, com mais de 90 em de 
profundidade efetiva; e seu conteúdo de matéria orgânica é su
perior a 2%. 

O conceito central descrito, como já manifestado, comporta 
variações que, dentro das diferentes combinações dos tipos 
gerais de limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada 
série, servem de critério para a identificação das unidades Estas 
variações incluem: período de crescimento vegetativo reduzido 
até 150 dias; salinidade moderada; drenagem acentuada; tex
turas de moderadamente leves a moderadamente pesadas (e até 
pesadas no horizonte B), combinadas com estruturas que vão de 
granular até coluna r moderada; capacidade de troca catiôníca e 
soma de bases reduzidas até 8 mE/100 g de solo; profundidade 
efetiva de até 60 em; e matéria orgânica inferior a 1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos 
anotados, porém são aceitos com muita reserva e, natural
mente, quando compensados por outras características que 
possibilitem o comportamento médio adequado à classe 

A) Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, 
é possível diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe La
voter sete agrupamentos ao nível de subclasse, segundo o tipo 
geral ou tipos gerais de condicionantes dominantes: Lavoter
por-clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavo
ter-por-ei i ma/rei evo, Lavoter-po r-ei i ma/so I o, Lavoter-por-rele
vo/solo e Lavoter-por-clima/relevo/solo 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a homoge
neidade exigida por suas respectivas classes e subclasses, se 
mostra também homogêneo no que concerne ao grau de restri
ção de seus três tipos gerais, são possíveis sete séries na Classe 
Lavoter, pertencendo uma a cada subclasse, conforme relação 
apresentada na Tabela 5.VIII. 



TABELA 5 VIII 
Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Lavoter-por-clima 
Lavoter-por-relevo 
Lavoter-por-solo 
Lavoter-por-cli ma 'relevo 
Lavoter-por-cl ima/solo 
Lavoter-por-relevo,solo 
Lavoter-por -c I i m anel evo/so lo 

5.1 1 53- Classe Agriter 

Séries 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

Climatologicamente, encontra-se em áreas onde a média geo
métrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real re
presenta não menos de 55% de sua correspondente evapotrans
piração potencial e, adicionalmente, conta com um período de 
crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 150 dias, 
considerando um tempo de recorrência de 5 anos 

Do ponto de vista geomorfológico, pode fazer parte de todas 
as formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das 
formas erosivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas 
de acumulação, porém, em todos os casos, quando as declivida
des são inferiores a 25% Assim sendo, é mecanizável, embora 
nos casos extremos as máquinas trabalhem com certa dificul
dade 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe 
Agriter têm características físico-químico-morfológicas tais que 
a média geométrica de seus pesos, de acordo com a metodolo
gia proposta, é superior a 5,5 
• Seus solos são, conseqLientemente, variados. Em termos d~ 
conceituação modal podem ser descritos da seguinte maneira: 
não salinos a moderadamente salinos, condutividade elétrica de 
até 8 milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentua
damente rápida; textura de moderadamente leve até pesada, 
combinada com estrutura em blocos, prismática ou colunar mo
derada e granular; apresentam capacidade de troca catiônica, 
bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 mE/1 00 g de 
solo, denotando, com isto, regular a boa fertilidade potencial e 
atual; são moderadamente profundos a profundos; e conteúdos 
de matéria orgânica normalmente superiores a 1% 

Variações para menos, dos valores descritos, podem ser acei
tas desde que devidamente compensadas, de forma a manter a 
capacidade dentro dos limites estabelecidos para a classe 

A) Subclasses e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses Agriter-por-clima, Agri
ter-por-relevo, Ag riter-por-solo, Ag riter-por-cl i ma/relevo, Ag ri
ter-por-clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-cli
ma/relevo/solo 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes, clima, 
relevo e solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis 
a este nível, determina a ocorrência das 19 séries relacionadas 
na Tabela 5.1X 

TABELA 51 X 
Subcfasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

Agriter-por-clima 311 312 
321 322 

Açjt iter-por-relevo 131 132 
231 232 

Agriter-por-solo 113 123 
213 223 

Agriter-por-clima,relevo 331 332 

Agriter-por-clima solo 313 323 

Ag riter -por -relevo/solo 133 233 

Ag riter-por-cl im a 'relevo 'solo 333 

5 1.1 5 4- Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se en
contram em áreas onde a média geométrica da precipitação plu
VIal e da evapotranspiração real representa não menos de 40% 

do. valor de sua corres[londente evapotranspir ação potencial e, 
ad1c1onalmente, contam com um período. de crescimento vege
tativo 1n1nterrupto de pelo menos 120 d1as, considerando um 
tempo de recorrência de 5 anos 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular 
terraço e patamares das formas estruturais e das tabulares con~ 
vexas e agudas das formas erosivas, porém restritas aos luyares 
onde a declividade é inferior a 40% ' 

Suas caracter!sti?as pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente 1nd1ce, obt1do segundo os critérios estabeleci
dos na metodologia, é igual ou superior a 4,0 

Modalmente,. seus atributos físicos, químicos e morfológicos 
varram na amplitude seguinte: não salinos a acentuadamente 
salinos, drenagem de acentuadamente lenta a acentuadamente 
rápida; todas as texturas com exceção das muito leves e pratica
mente todas as estruturas, tanto a capacidade de troca catiônica 
como a soma de bases trocáveis superior a 4 mE/100 g de solo e 
profundidade efetiva não inferior a 30 em 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, esta também 
admite sete subclasses, segundo o tipo de condicionante domi
nante presente: Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesa
ter-por-solo, Mesater-por-cli ma/r elevo, Mesater-por-cli ma/solo, 
Mesater-por-relevo/solo e Mesater-por-cl i ma/relevo/solo 

A Tabela 5 X mostra suas 37 séries, distribuídas segundo 
suas respectivas subclasses 

TABELA 5 X 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Séries 

411 412 413 
Mesater-por-clima 421 422 423 

431 432 433 

141 142 143 
Mesater-por-relevo 241 242 243 

341 342 343 

114 124 134 
Mesater-por-so!o 214 224 234 

314 324 334 

Mesater-por-clima 1re!evo 441 442 443 

Mesater-por-clima/solo 414 424 434 

Mesater-por-relevo'solo 144 244 344 

Mesater -por -c I im a/relevo 'sol o 444 

5 1 1 55- Classe Agroster 

Os componentes desta classe encontram-se sob clima onde a r e
lação percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela mé
dia geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspira
ção real, e a demanda hídrica ideal, expressa pela evapotrans
piração potencial, é pelo menos de 25%, e, adicionalmente, con
tam com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de 
no mínimo 90 dias, considerando um tempo de recorrência de 5 
anos 

Geomorfologicamente, fazem parte das mesmas unidades 
da classe anterior, porém com declividade de até 55%, além das 
planícies inundáveis desde que respeitado o condicionamento 
do período vegetativo 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior 
a 2,5 e, assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresen
tam, modalmente, as características seguintes: condutividade 
elétrica de até 16 milimhos/cm podendo, desta maneira, sur até 
fortemente salinos, drenagem de acentuadamente lenta a furte
mente rápida; quaisquer textura e estrutura, devendo, porém, 
ser feitas restrições à maciça e à laminar; capacidade total de 
troca catiônica, soma de bases trocáveis e conteúdo de matéria 
orgânica praticamente não restritivos e, finalmente, qualquer 
profundidade, desde que esta não possa ser definida como nula 
ou como de bolsões com afloramentos frequentes 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais 
restritivo, são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-cli-
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ma, Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo, Agroster-por-cli
ma/relevo, Agroster-por-clima/solo, Agroster-por-relevo/solo e 
Agroster-por-clima/relevo/solo 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à Subclasse 
Agroster-por-clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agros
ter-por-solo, 4 à Agroster-por-clima/relevo, 4 à Agroster-por-cli
ma/solo, 4 à Agroster-por-relevo/solo e 1 à Agroster-por-cli
ma/relevo/solo conforme a Tabela 5.XI. 

TABELA 5XI 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

511 512 513 514 

Agroster-por-clima 521 522 523 524 
531 532 533 534 
541 542 543 544 

151 152 153 154 
251 252 253 254 Agroster-por-relevo 
351 352 353 354 
451 452 453 454 

115 125 135 145 
215 225 235 245 Agroster-por-solo 
315 325 335 345 
415 425 435 445 

Agroster-por-clima/relevo 551 552 553 554 

Agroster-por-climalsolo 515 525 535 545 

Agroster-por-relevolsolo 155 255 355 455 

Agroster-por-climalrelevo/solo 555 

5 1 1 5.6- Classe Silvater 

Climatologicamente, pode se apresentar sob praticamente qual
quer tipo de clima, incluindo a faixa onde a média geométrica da 
precipitação pluvial com a evapotranspiração real, representa 
menos de 25% de sua correspondente evapotranspiração poten
cial e as áreas onde o período de crescimento vegetativo ininter
rupto é inferior a 80 dias, com tempo de recorrência de 5 anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, suas 
unidades e respectivas amplitudes de declividade, dentre as que 
podem se apresentar, são muito variáveis, embora sejam típicas 
as formas agudas com declividades superiores a 55%, quando 
fazem parte de uma subclasse especial, como se verá posterior
mente. 

Também, pedologicamente, as características físico-quími
co-morfológicas são as mais variadas, da forma que seu corres
pondente índice pode ocupar qualquer lugar da amplitu<:fe de 
variação estabelecida metodologicamente, embora esta afirma
tiva seja meramente conceitual, pois, na prática, são extrema
mente improváveis solos de ótima qualidade sob climas e rele
vos extremamente limitativos. 

A) Subclasses e séries da Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também 
nesta são reconhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, Sil
vater-por-relevo, Si lvater-por-solo, Si lvater-por-cli ma/re~evo, 
Si I v ater-por-ei i ma/solo, Si lvater-por-rel evo/solo, S llva
ter-por-cl i ma/relevo/solo 

As séries nesta classe, distribuídas de acordo com as subclas
ses a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5 XII 

Destaque-se que as correspondentes à Subclasse Silva
ter-por-clima são improváveis no âmbito do Território Nacional 

5 1 2- LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1.2 1 -Introdução 

Para o estudo de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Re
nováveis da Folha SE.24 Rio Doce, levaram-se em consideração 
os elementos: clima, relevo e solo. 

Do ponto de vista climático a área possui temperatura média 
anual variando de 20,4 a 24,6°C Não ocorre excesso de umidade 
porque as precipitações pluviométricas não ultrapassam o nível 
ótimo de atendimento hídrico das plantas O índice agroclimá-
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TABELA 5XII 
Subclasses e séries na Classe Silvater 

Subclasses Séries 

611 612 613 614 615 
621 622 623 624 625 

Si/vater-por-clima 631 632 633 634 635 
641 642 643 644 645 
651 652 653 654 655 

161 162 163 164 165 
261 262 263 264 265 

Si/vater-por-relevo 361 362 363 364 365 
461 462 463 464 465 
561 562 563 564 565 

116 126 136 146 156 
216 226 236 246 256 

Silvater-por-solo 316 326 336 346 356 
416 426 436 446 456 
516 526 536 546 556 

Silvater-por-climalrelevo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-climalsolo 616 626 636 646 656 

Si/vater-por-relevo/so/o 166 266 366 466 566 

Silvater-por-clima/relevo/solo 666 

ti co situa-se na faixa entre 50 e 111%, abrangendo os graus de 
restrição 100, 200, 300 e 400 Esses dados foram baseados nos 
balanços hídricos calculados para 57 localidades 

As classes de declividade do relevo usadas para o mapea
mento de capacidade de uso foram determinadas de acordo com 
a Metodologia e se encontram citadas na seção 51 1.4.2 e na Ta
bela 5 IV. Para melhor entendimento e efeito de comparação na 
descrição das classes citadas, usou-se o relevo, segundo a Reu
nião Técnica de Levantamento de Solos, 10 (1979). Em algumas 
áreas com declividades acima de 25%, levou-se em conta o rele
vo mais representativo, embora exista na realidade uma asso
ciação que, devido à escala de trabalho, não pôde ser detalhada 

Os solos por sua vez apresentam potenciais de fertilidade 
variáveis, encontrando-se desde os de baixa fertilidade natural 
como os Latossolos álicos até aqueles de alta fertilidade natural, 
como os Cambissolos e Podzólicos eutróficos. 

Os solos cascalhentos, com fase pedregosa ou rochosa, são 
representados no mapa· e no relatório pelo símbolo (0

). que 
acompanha a representação gráfica da série, a exemplo da 343° 

Para melhor avaliação dos problemas com os solos álicos, 
usaram-se as escalas de Muzili & Kalckmann (Olmos et ali i, 1971 
apudBoyer, 1982),deCerena, 1974ede01mos&Camargo, 1976 
(apud Boyer, 1982), os parâmetros de fertilidade de Coelho & 
Verlengia (1973) e estudos feitos por Raij (1981) etc 

Os perfis representativos das unidades de mapeamento en
contram-se na Tabela 5.XIII, que indica a numeração citada nas 
tabelas de caracterização das unidades em ordem crescente que 
é identificada como no DUPOT A origem do perfil pode ser iden
tificada como no DIPED ou n. 0 o6ginal, que é acompanhado do 
símbolo da unidade de mapeamento de solo. 

Por outro lado, a caracterização das unidades de capacidade 
de uso foi feita sempre levando-se em conta o primeiro compo
nente da associação de solos, citados neste mesmo volume no 
capítulo 3. 

Uma área de Afloramentos Rochosos mapeada como Série 
266 possui, no entanto, Solos Litólicos, Podzólicos e Cambis
solos eutróficos como componentes secundários (vide 3- Pe
dologia) Nesses solos subdominantes foram detectados alguns 
plantios de café, nas proximidades de Pancas. 

5.1 2 2- Classe Lavoter 

Em termos de extensão a Classe Lavoter é a que possui menor 
representatividade na Folha em estudo, ocupando apenas uma 
superfície de 1.897 km', ou seja, 1,6% da área total. Suas terras 
estão localizadas nos setores nordeste, centro-oeste e sudeste 
da área em foco Fazem parte desta classe quatro subclasses: La
voter-por-solo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo 
e Lavoter-por-clima/relevo/solo (Tab 5 XIV) 

5.1.2 2 1 - Subclasse Lavoter-por-solo 

Ocupa uma área de 809 km' ou 42% da Classe Lavoter, onde o 
elemento de interação solo obteve o valor mais alto da referida 
subclasse 



TABELA 5 XIII 
Correlação perfil-solo-fonte 

No DUPOT N ° original N ° DIPED 

1 87 P-69 

2 10 -

3 88 P-52 

4 19 -
5 1 P-14 

6 - P-5 

7 - P-41 

8 - P-67 

9 86 P-62 

10 56 P-61 

11 79 P-7 

12 45 P-13 

13 13 P-10 

14 73 P-50 

15 7 -
16 4 P-6 

17 - P-31 

18 12 P-20 

19 9 P-4 

20 8 -

21 11 P-2 
22 48 P-33 
23 - P-38 
24 - P-39 
25 - P-42 
26 - P-48 
27 82 P-18 
28 33 P-11 
29 147 P-51 
30 74 -

31 - P-58 
32 - P-12 
33 48 P-37 
34 - P-47 
35 47 P-19 
36 46 P-23 
37 - P-44 
38 93 -
39 M-11 P-21 
40 35 -
41 33 P-1 
42 - P-17 
43 24 P-60 

1- Vide 3- Pedologia 
2- Vide Couto & Magalhães, 1981 
3- RADAMBRASIL- Folhas SE 23-X-B, Z-B, Z-C e Z-D 
4- Vide Neto, M F et ali i R de Janeiro, 1984 
5- Vide EMBRAPA-SNLCS R de Janeiro, 1978 

TABELA 5 XIV 
Subdivisão da Classe 2- Lavoter 

Solo 

GHd 
LV a 
PH 
A e 
LV a 
LEe 
PEe 
C e 
C a 
C a 
LV a 
LV a 
LV a 
PVe 
LV a 
LV a 
PAa 
LVd 
LEe 
PVId 
LA a 
PVd 
PEe 
PEe 
PEe 
PVd 
LVHa 
LV a 
PVe 
PVe 
HCe 
LV a 
PEe 
PVa 
LVd 
LVd 
PVa 
PVd 
LVd 
LA a 
LA a 
LVHa 
Ss 

Classe Subclasse Série 
Características pedológicas 
definidoras das unidades 

Layoter-por-solo 112 de, cb 

Lavoter-por-clima/solo 212 de 

Lavoter Lavoter-por-relevo/solo 122 de, cb 

Lavoter-por-clima/ 
222 de, eb, cb, b relevo/solo 

Fonte 

1 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 

Área 
(km 2 ) 

809 

24 

305 

759 

O índice agroclimático situa-se na faixa de 87 a 102%, satisfa
zendo plenamente as necessidades hídricas da maioria das plan
tas Apresenta declividades sempre inferiores a 5%, sendo áreas 
totalmente mecanizáveis. A Série 112 a seguir apresentada é a 
única que compõe esta subclasse (Tab 5.XIV) 

A) Série 112 

Suas terras localizam-se nas margens dos rios Doce e Mucuri, 
mais para a jusante, e no nordeste da Folha, próximo às localida
des de lbirajá e Maçaranduba. 

Com relação ao clima, as áreas destas séries estão caracteri
zadas pelos postos pluviométricos de lbirajá, Klabin e Unhares 
que apresentam uma pluviometria total média anual variando 
de 1 180 a 1.509 mm, para uma evapotranspiração potencial mé
dia mínima de 1 350 mm e máxima de 1.407 mm (Tab 5 XV). 

As unidades geomorfológicas dos Complexos Deltaicos, Es
tuarinos e Praiais e dos Tabuleiros Costeiros (vide 2- Geomor-

N ° DUPOT N ° original N ° DIPED Solo 

44 M-5 P-3 LAHa 
45 M-16 - PVe 
46 M-14 - PVe 
47 M-12 - PVd 
48 M-15 - PVe 
49 N-36 - PVd 
50 24 - LEa 
51 - 317-P PEe 
52 - 353 PEe 
53 49 - Rd 
54 20 - LVd 
55 43 - LV e 
56 13 - C e 
57 72 - R a 
58 28 - SM 
59 39 - AMd 
60 119 - PVe 
61 172 - BV 
62 224 - HP 
63 13LRS - p 
64 NM-42 326-P PEe 
65 - 382-E PEe 
66 - 365-P C a 
67 - 370-E PEe 
68 - 361-P LVHa 
69 - 380-E PEe 
70 - 18 R a 
71 - 34 C a 
72 - 78 LV a 
73 - 27 LV a 
74 - 66 PAa 
75 03 26 LV a 
76 - 21 LVHa 
77 - 29 PEe 
78 - 19 PEe 
79 - E-22 LV a 
80 P-10c - LVd 
81 11LRS - -

82 287 - Ad 
83 36R - PVe 
84 34R - PEe 
85 P-60 - LVd 
86 P-18 - HGPd 
87 - 351-E PEe 

6- Vide Brasii-M Agricultura-EPFS R de Janeiro, abril de 1970 BT n °13 
7- Vide EMBRAPA-SNLCS Recife, 197711979 
8- Vide Brasii-M Agricultura-EPFS R de Janeiro, abril de 1970 BT n ° 9 
9- Vide EMBRAPA-SNLCS Recife, 1979 

10- Vide EMBRAPA-SNLCS Recife, 1976 

Fonte 

1 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
3 
3 

10 
7 
7 
8 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

fologia) correspondem às áreas de topografia plana e suave on
dulada onde a declividade não é superior a 5%, o que proporcio
na máximo rendimento das máquinas agrícolas 

Pedologicamente estão representadas pelos Cambissolo e 
Podzólico eutróficos de boa fertilidade natural e com índice pe
dológico variando entre 7,3 e 7,4. Apresentam ligeiras limita
ções no que diz respeito à drenagem imperfeita, estrutura em 
blocos angulares no horizonte B e baixa capacidade de troca ca
tiônica, no caso dos Podzólicos, como pode ser verificado na Ta
bela 5 XVI, ao nível específico das Unidades 112de e 112cb, nas 
quais esta série foi subdividida 

Para uma exploração agrícola intensa desses solos, deve-se 
utilizar práticas simples de conservação fazendo-se uso apenas 
de adubação de manutenção 

O uso atual predominante é de pastagens, sendo que pró
ximo a Regência encontram-se fazendas com melhoramento ge
nético do gado de raça Gir; e, nas proximidades de ltanhém e 
Teixeira de Freitas, gado mestiço Gir-Nelore No município de Li
nhares cultivam-se banana e cacau e, se aproximando de Cola
tina, observa-se plantio de café; culturas de subsistência como 
feijão, milho e mamão, bem como hortaliças, aparecem em algu
mas áreas localizadas no vale do rio Mucuri. 

51 2 2 2- Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

A área pertencente a esta subclasse possui apenas 24 km' de ex
tensão e é constituída por uma só mancha localizada na parte 
centro-leste da Folha, próximo a montante do córrego Dourado 
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TABELA 5XV 
Parâmetros representativos das séries com grau de restrição 100 por clima 

Alti- Localização Índice Pluviometria 
Temperatura Evapotranspiração Deficiência Excedente 

Postos tu de agrocli- total Média anual 
(m) Longi· Lati· mático Média anual (OC) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 

tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Águia Branca 180 40°45' 18°59' 94 1 374 22,8 1 348 1 162 186 Jul-out 212 Dez -março 
Alcobaça 10 39°13' 17°30' 99 1422 24,3 1 430 1 422 8 Fev o -
Aracruz 58 40°17' 19°49' 100 1 349 22,9 1 328 1300 28 Ag -set 49 Fev -março 
Barra Seca 70 40000' 18°59' 88 1196 23,1 1 362 1195 167 Jul-out o -
Batinga 280 40°30' 16°55' 96 1 052 22,8 1 080 1 017 63 Jul-set 35 Dez -jan ; março 
Caravelas 4 39°15' 17°44' 90 1 275 24,1 1419 1 275 144 Fev -n1ar ; ag -out o -
Conceição da Barra 3 39°44' 18°35' 95 1 311 23,6 1 386 1 311 75 Ag -out o -
Eunápolis 189 39°34' 16°22' 101 1 211 23,5 1179 1 179 o - 32 Nov; jan 
Fazenda Viração 10 39°43' 18°25' 91 1 274 23,6 1 393 1 274 119 Abr -jun ; set -out o -
Fundão 200 40°24' 19"56' 107 1485 22,1 1 306 1 306 o - 179 Nov -abr 
Guaratinga 170 39°36' 16°35' 102 1 226 23,6 1189 1189 o - 37 Dez -fev 
Helvécia 59 39°41' 17°47' 95 1 378 23,9 1 410 1 296 114 Jan -fev ; ag -out 82 Nov -dez 
lbirajá 270 40°09' 17°12' 102 1 509 22,7 1 407 1 377 30 Set 132 Nov -jan 
ltagimirim 180 39°36' 16°04' 86 1008 23,4 1 171 1008 163 Fev -maio; jul -ag o -
ltamaraju 80 39°32' 17°05' 93 1 401 23,9 1432 1 266 170 Fev -jun ; ag -out 135 Nov -jan; jul 
Klabin 40 39°54' 18°14' 91 1 323 23,6 1 396 1 230 166 Abr -jun ; set -out 93 Nov; jan 
Linhares 30 40°03' 19°25' 87 1180 23,2 1 350 1180 170 Jun -out o -
Monte Pascoal 100 39°32' 16°45' 99 1 202 23,7 1 215 1 202 13 Março o -
Mundo Novo 180 39°35' 16°14' 87 1 019 23,4 1 171 1 019 152 Fev -jun o -
Posto Central 80 39°18' 16°09' 96 1 241 24,1 1 285 1 232 53 Março-maio 9 Dez 
Porto Seguro 4 39°04' 16°27' 103 1 513 24,6 1 353 1 289 64 Fev -março 224 Maio-out 
Riacho 5 40°03' 19°45' 98 1308 24,1 1338 1308 30 Set o -
Santa Cruz Cabrália 5 39°02' 16°16' 111 1 682 24,6 1 374 1 374 o - 308 Maio-nov 
Santa Teresa 550 40°43' 19°59' 95 1 229 20,4 1 259 1 166 93 Ag -set 63 Dez -jan 
São Gabriel da Palha 120 40°32' 19°01' 88 1 218 23,0 1 354 1166 188 Jul-out 52 Dez -jan 
São Mateus 30 39°52' 18°43' 95 1 310 23,4 1 376 1 297 79 Ag -out 13 Dez 

Fontes. DNAEE, SUDENE 

TABELA 5XVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini- Pro! Mat Unidade no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Horizonte A 
(km2) Soma dade DUPOT (%) lógico 

(mmhos/ Drenagem 

em) Estrutura 

112de 765 8 <5 7,4 <4 Imperfeita Blocos 
angulares 

112cb 44 25 <5 7,3 <4 Moderada Blocos 
angulares 

Somente a Série 212 subdivide esta subclasse (Tab. 5 XIV), que 
possui o clima e o solo com o mesmo grau de restrição 

A) Série 212 

Sua localização e extensão estão descritas na definição da sub
classe. 

Encontra-se representada pelo posto pluviométrico de Cola
tina, cujo índice agroclimático está situado em torno de 72%; a 
pluviometria total média anual é de 972 mm e a evapotranspira
ção potencial situa-se na faixa de 1.345 mm (Tab. 5 XVII) Apesar 

ele- orgâ-
de cátions de bases 

ti v a nica 
Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 

Textura Estrutura 
(%) 

Argilo-siltosa 13,7 13,4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
siltosa 

Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
arenosa arenosa subangulares 

deste índice pluviométrico já ocorrem limitações para agricul
tura, pois a deficiência hídrica anual é de sete meses 

A declividade média dessa área é inferior a 5%, possibilitando 
a mecanização Corresponde à unidade geomorfológica dos Ta
buleiros Costeiros, sofrendo influências de acumulação fluvial 
(vide 2- Geomorfologia) 

O solo representativo desta série, composta pela Unidade 
212de, é um Cambissolo eutrófico de fertilidade natural boa, 
cujo índice pedológico possui o valor de 7.4 Ocorrem ligeiras 
restrições de ordem física, como drenagem imperfeita e estru
tura do horizonte B, em forma de blocos angulares, associadas à 

TABELA 5 XVII 
Parâmetros representativos das séries com grau de restrição 200 par clima 

Alti- Localização Índice Pluviometria 
Temperatura Evapotranspi ração Deficiência Excedente 

Postos tu de agrocli- total Média anual Longi- ·lati- mâtico Média anual Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
(m) tu de tu de (%) (mm) 

(OC) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Água Doce 280 40"59' 18°33' 75 1 025 22,5 1 352 1 016 336 Maio·out 9 Jan 
Ataléia 300 41°07' 18°03' 75 1 026 22,7 1 370 1 026 344 Jun -out o -
C oi atina 40 40°37' 19°32' 72 972 23,2 1 345 972 373 Abr -out o -
Fazenda Alegria 180 40°19' 18°31' 81 1105 22,9 1 365 1 105 260 Jun -out o -
Fidelândia 210 41°15' 18°12' 71 985 23,1 1 377 964 413 Maio·out 21 Jan 
Gabiarra 180 39°42' 16°14' 81 979 23,6 1 204 979 225 Fev -out o -
Governador Valadares 278 41"56' 18°50' 73 998 23,4 1 360 998 401 Maio·out 39 Nov 
ltanhém 195 40°20' 17°08' 82 1159 23,3 1 421 1159 262 Maio·set o -
ltarana 165 40"52' 19°52' 78 1 045 22,5 1314 1 009 305 Jun -out 40 Dez 
ltauninhas 90 40°07' 18°28' 76 1 054 23,3 1 380 1 054 326 Abr-out o -
Laranja da Terra 220 41°03' 19°54' 76 998 22,2 1 305 987 318 Jun -out 11 Jan 
Medina 487 41°29' 16°14' 73 815 22,4 1104 796 308 Maio·out 19 Dez ·jan 
Mucurici 290 40°32' 18°05' 79 1 075 22,6 1 368 1 075 293 Abr -set o -
Mutum 140 41°26' 19°49' 76 1 028 22,8 1 318 983 335 Jun -out 45 Dez -jan 
Nova Venécia 80 40°25' 18°43' 77 1 061 23,3 1 370 1 061 309 Maio·out o -
Novo Brasil 170 40°36' 19°13' 83 1 129 22,7 1 339 1 099 240 Jun -out 30 Jan 
Pancas 135 40°51' 19°16' 80 1 071 22,9 1 342 1 071 271 Jun -out o -
Vargem Grande 360 41°12' 18°41' 84 1137 22,1 1 337 1 105 232 Jun -set 32 Dez -jan 

Fontes: DNAEE;SUDENE 
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textura argila-si/tosa (Tab 5.XVIII) Quimicamente os valores de 
capacidade de ~roca catiõnica, sc;>m~ de bases trocáveis e ma
téria orgânica sao bastante favorave1s. 

o uso atual é praticamente o mesmo da série anterior Como 
novidade surge, apenas, o cultivo da cana-de-açúcar, nas proxi
midades de Co/atina, nas margens do rio Doce 

5 1.2.2 3- Subclasse Lavoter-por-relevo/solo 

Abrange uma área de 305 km' e é composta somente pela Série 
122 (Tab. 5 XIV). 

A) Série 122 

A maior parte das manchas concentra-se no nordeste da Folha 
entre os municípios de ltamaraju e Guaratinga Apenas uma 
mancha isolada encontra-se localizada no sul, nas proximidades 
da lagoa Terra A/tinha 

Esta série está representada pelos postos pluviométricos de 
Guaratinga, lbirajá, Monte Pascoal e Linhares, que apresentam 
índice agroclimático situado entre 86 e 102%, precipitação plu
viométrica total média anual variando de 1189 a 1.509 mm e 
evapotranspiração potencial de 1 189 a 1 407 mm (Tab 5 XV). 

A declividade média está entre 5 e 15%, correspondendo aos 
relevos suave ondulado e ondulado, citados na Reunião Técnica 
de Levantamento de Solos, 10 (1979) Geomorfologicamente 
pertence às unidades das Chãs Pré-Litorâneas e dos Tabuleiros 
Costeiros, sendo que, nesta última, há influências de acumula
ção fluvial (vide 2- Geomorfologia). 

Seus solos podem ser considerados como de fertilidade na
tural regular para boa, de um lado apresentando fracas limita
ções de natureza física através da drenagem imperfeita e da es
trutura do horizonte Bem forma de blocos angulares e, de outro 
lado, apresentando limitações de natureza química através dos 
baixos valores, da capacidade de troca catiõnica e soma de ba
ses trocáveis (Tab 5.X/X) A nível específico a série foi subdivi
dida nas Unidades 122de e 122cb 

Faz-se necessária uma pequena adubação nos solos repre
sentativos da Unidade 122cb, a fim de se obter uma melhor pro
dução agrícola O uso atual predominante é das pastagens, além 
de plantios de subsistênéia sem expressão. 

5 1.2.2 4- Subc/asse Lavoter-por-clima/ relevo/solo 

Distribui-se esparsa mente pela Folha, somando uma superfície 
de 759 km', tendo o clima, o relevo e o solo graus de restrição 

iguais. Encontra-se representada unicamente pela Série 222 
(Tab. 5 XIV) 

A) Série 222 

As manchas mais representativas estão localizadas no extremo 
norte, próximo a Salto da Divisa; no centro-norte, entre a divisa 
Bahia-Minas Gerais, e no centro-sul, na localidade de Pi
nheiros 

É representada climaticamente pelos postos pluviométricos 
da Gabiarra, ltanhém, Governador Valadares e ltauninhas, cujo 
índice agroclimático varia de 73 a 82%, a pluviometria total mé
dia anual oscila entre 979 e 1 159 mm e a evapotranspiração po
tencial entre 1 159 e 1 460 mm (Tab. 5.XVII) 

Geomorfologicamente pertence às unidades das Chãs Pré
Litorâneas, da Depressão do Médio Jequitinhonha e dos Ta
buleiros Costeiros, em áreas onde a declividade média está en
tre 5 e 15% (vide 2- Geomorfologia), sendo ainda plenamente 
mecanizáveis. 

Os solos por sua vez apresentam caráter eutrófico e clistró
fico, índice pedo/ógico entre 7,1 e 7,6 e fertilidade natural vari
ando de regular para boa. 

Em sua maioria, os solos representativos possuem limita
ções de natureza qui mica como capacidade de troca catiõnica e/ 
ou soma de bases trocáveis A matéria orgânica, por outro lado, 
possui valores favoráveis, estando situados na faixa de 1,3 a 
8,6% (Tab 5.XX). Do ponto de vista físico apresentam boas qua
lidades, destacando-se drenagem, estrutura e textura, tanto do 
horizonte B como do horizonte A, e profundidade efetiva, como é 
o caso das Unidades 222cb e 222b. 

Por outro lado, ocorrem também limitações físicas de drena
gem imperfeita e estrutura em forma de blocos angulares asso
ciada a uma textura argila-si/tosa. Já a capacidade de troca ca
tiõnica, soma de bases trocáveis e matéria orgânica apresen
tam-se com bons valores no solo como podem ser verificados na 
Tabela 5.XX, através da Unidade 222de 

Faz-se necessário o uso de adubos, onde os valores da capa
cidade de troca e soma de bases encontram-se abaixo do nível 
normal para as plantas 

O uso atual é, em sua maioria, com pastagens, bem como 
com cultura de subsistência como feijão, milho, mandioca, ma
mão, citrus e café Foram também observadas algumas áreas 
com reflorestamento de eucaliptos 

TABELA 5 XVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-climatsolo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini-Unidade no vidade podo- Horizonte B Prol Horizonte A Mat 
(km 2 ) da de 

Cap troca Soma 
e te- orgâ-

DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos/ ti v a nica 

em) 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 

(em) 
Textura Estrutura 

(%) 

212de 24 8 < 5 7,4 • 4 Imperfeita Blocos Argilo-siltosa 13,7 13,4 110 Franco-argilo- Granular 3,6 
angulares siltosa 

TABELA 5 XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-relevo/solo) 

---
Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

---

Unidade no vidade pedo- Salini- Horizonte 8 Prol Horizonte A Mat 
(km 2) da de Cap troca Soma ele- orgâ-

DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases 
(mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 
tiva Textura Estrutura 

nica 
em) (em) (%) 

122de 40 8 5-15 7.4 <4 Imperfeita Blocos Argilo-siltosa 13,7 13,4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
angulares siltosa 

122cb(1) 25 5-15 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 

265 angulares arenosa arenosa subangulares 
122cb(2) 26 5-15 7,2 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 

subangulares arenosa subangulares 

Obs: os numeras entre parênteses (1) e (2) indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

USO POTENCIAL DA TERRA I 439 



TABELA 5 XX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por~climalrelevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Unidade 

Área no vidade pedo- Salini- ' Horizonte 8 Cap troca Soma 
Prol Horizonte A Mat 

lkm2) DUPOT (%) lógico da de 
Drenagem de cátions de bases 

ele- orgâ-
lmmhosl ti v a nica 

em) 
Estrutura Textura lmE1100 g) lmE/100 g) (em) 

Textura Estrutura 
(%) 

222de 24 8 5-15 7,4 '4 Imperfeita Blocos Argilo-siltosa 13.7 13,4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
angulares siltosa 

222eb 30 29 5-15 7,6 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,5 130 Franco-argila- Blocos 4,9 
angulares arenosa subangulares 

222cb(1) 19 5-15 7,6 <4 Boa Granular Argilosa 5,0 4,9 180 Franco-argila- Granular 5,5 
arenosa 

222cb(2) 48 5-15 7,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3,7 100 Franco- Granular 1,3 

596 
subangulares arenosa 

222cb(3) 26 5-15 7,2 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangulares 

222cbl41 24 5-15 7,3 ;4 Boa Blocos Argilosa 7,7 4,3 110 Franco-argilo- Blocos 1,7 
subangulares arenosa subangulares 

222bl1) 2 5-15 7,1 <4 Boa Blocos Argilosa 8,1 1,6 100 Areia franca Granular 6,0 
109 subangulares 

222b(2) 18 5-15 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argila-arenosa Granular 8,6 

Obs: os nu meros entre parênteses {1}, (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

5 1 2 3- Classe Agr i ter 

A maioria das áreas desta classe está localizada no setor leste, 
cobrindo quase todo o litoral da Bahia e Espírito Santo incluído 
na Folha. 

É a classe dominante, com o maior número de unidades e a 
maior área, representando 39,29% das terras mapeadas. Esta 
classe desdobra-se, segundo a natureza dos tipos de restrição 
condicionantes, nas subclasses: Agriter-por-clima, Agriter-por
relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por
clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/ 
solo, como mostra a Tabela 5 XXI. 

Classe 

Agriter 

TABELAS XXI 
Subdivisão da Classe 3 - Agriter 

Subclasse Série 
Características pedológicas 
definidoras das unidades 

Agríter-por-clima 
312 de,eb,cb, b 
322 de, eb, cb 

Agriter-por-relevo 
132 cb 
232 eb,e,cb 

113 d, eb, cb, bt, b 

Agriter-por-solo 
123 ep,cb, bt, b 
213 d,bt,b 
223 eb, cb, bt, bm, b 

Agriter-por-clima/relevo 332 eb, e, cb 

Agriter-por-clima/solo 
313 d,bt,bm,b 
323 d, cb, bt, bm, b 

Agriter-por-relevolsolo 
133 cb, bt, b 
233 bt,bm,b 

Agriter-por-clima/relevo/solo 333 bm,b 

Área 
lkm 2) 

561 
1.072 

648 
907 

11 809 
6 396 
1 085 
5.099 

1151 

1 605 
2 970 

4 041 
7 779 

1701 

5 1 2.3 1 - Subclasse Agriter-por-clima 

Estão incluídas nesta subclasse todas as séries da Classe Agriter 
com índice agroclimático entre 55 e 70% em que o maior fator 
limitante seja o clima Apesar de estar na Classe 300 por clima, 
esta restrição é forte porque há um período longo de estiagem e 
a variação de clima nesta região vai de subúmido ao semi-árido 
(vide seção 5 3.6- Climas regionais e variações mesoclimá
ticas) 

Esta subclasse perfaz um total de 1 633 km' que corresponde 
a 3,49% da Classe Agriter, subdividindo-se nas Séries 312 e 322 

A) Série 312 

As manchas desta série apresentam índice agroclimático de 55, 
67 e 70%, pluviometria total média anual de 734 a 967 mm A 
temperatura média anual varia de 22,5 a 24°C como se pode veri
ficar na Tabela 5 XXII Esta série encontra-se representada pelos 
postos pluviométricos de ltambacuri, Santa Maria do Salto e Ai
morés 

O relevo possui declividades que vão de 0-5%, sendo áreas 
totalmente mecanizáveis Segundo a Reunião Técnica de Levan
tamento de Solos, 10(1979),citadanaseção51 21,estãoincluí
das nas classes plano e suave ondulado Geomorfologicamente 
estas manchas encontram-se l.ocalizadas nas unidades da De
pressão do Médio Jequitinhonha, da Depressão do Alto-Médio 
Rio Doce e dos Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais (vide 2 
- Geomorfologia) 

Os solos desta série são de fraca limitações, apresentando ín
dices pedológicos que vão de 7,1 a 7,5 sendo considerados de 
boa fertilidade São em sua maioria eutróficos, com profundi-

TABELA 5XXII 
Parâmetros representativos das séries com grau de restrição 300 por clima 

Alti- Localização Índice Pluviometria 
Temperatura Evapotranspiração Deficiência EXcedente 

Postos tu de 
agrocli- total 

Média anual 
lml 

Longi- Lati- mátíco Média anual (DC) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
tu de tu de (%) lmm) (mm) lmm) lmm) (meses) lmm) (meses) 

Aimorés 200 41°05' 19°30' 55 734 22,5 1 324 734 590 Fev -out o -
Almenara 183 40°43' 16°11' 62 792 24,1 1 284 792 492 Jan -out o -
Baixo Guandu 70 41°01' 19°32' 64 851 23,2 1 340 851 489 Abr-out o -
Barra de São Francisco 192 40°53' 18°45' 66 890 22,9 1 355 890 465 Abr -out o -
Barra do Cuieté 140 41°32' 19°04' 62 833 23,2 1349 833 516 Abr-out o -
Campanário 240 41°45' 18°15' 62 855 23,1 1 372 855 517 Abr-out o -
ltambacuri 286 41°42' 18°01' 70 967 22,9 1374 948 426 Maio-out 19 Dez 
ltaobim 241 41°30' 16°34' 56 694 23,8 1 245 694 551 Fev -out o -
Jacinto 160 40°17' 16°08' 60 758 23,9 1 271 758 513 Dez -out o -
Jequitinhonha 254 41°00' 16°26' 68 832 23,7 1 225 832 393 Março-out o -
Nanuque 92 40°21' 17°49' 70 988 23.7 1407 988 419 Abr-out o -
Santa Maria do Salto 150 40°08' 16°15' 67 855 24,0 1 274 855 419 Fev -out o -

Fontes: DNAEE; SUDENE. 
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d de efetiva em torno de 100 em e, dentre outros fatores, apre-
!ntam como fator limitante a soma de bases 

s Esta série é representada pelas Un1dades 312de, 312eb, 

312cb e 312b descritas na Tabela 5.XXIII e localiza-se no setor 
nordeste, às margens do ~io Jequitinhonha, seguindo a estrada 
MG-403; às margens do no Doce, no setor sudoeste e no setor 
oeste da Folha 

Na Unidade 312b apesar de o solo ter grau de restrição 002, 
que foi em grande parte proporcionado pelas suas característi-

cas físicas, este é na realidade um solo de média a baixa fertili
dade e que requer um trato melhor no seu manejo. 

As manchas desta série estão localizadas em áreas que têm 
como principal uso a pecuária e, na agricultura, têm como cul
turas principais a banana e o café, embora existam áreas com 
pastagem e coco. Em algumas áreas da Unidade 312b, às ma1-
gens do rio Jequitinhonha, o uso principal é com a exploração de 
madeira. 

TABELA 5 XXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 

Unidade 
Área no vidade pedo- Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
(km2) DUPOT (%) lógico da de 

Drenagem de cátions de bases ele- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

312de 67 8 0-5 7,4 <4 Imperfeita Blocos Argilo-siltosa 13,7 13,4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
angulares siltosa 

312eb 04 23 0-5 7,5 < 4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,3 7,6 100 Franco-argila- Granular 4,5 
angulares arenosa 

312cb 14 25 0-5 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
angulares arenosa arenosa subangulares 

312b 466 2 0-5 7,1 c4 Boa Blocos Argilosa 8,1 1,5 100 Areia franca Granular 6,0 
subangulares 

322de 73 8 5-15 7.4 <4 Imperfeita Blocos Argilo-siltosa 13,7 13,4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
angulares siltosa 

322eb(1) 29 5-15 7,6 <- 4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,5 130 Franco-argila- Blocos 4,9 

978 
angulares e arenosa subangulares 
subangulares e granular 

322eb(2) 23 5-15 7,5 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,3 7,6 100 Franco-argila- Granular 4,5 
angulares arenosa 

322cb 21 48 5-15 7,2 c:4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3,7 100 Franco- Granular 1.4 
subangulares arenosa 

cascalhenta 

Obs : os nu meros entre parênteses (1) e (2) indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

B) Série 322 

Fazem parte desta série as manchas que apresentam índice 
agroclimático entre 60 e 67%, com pluviometria total média 
anual variando de 758 a 855 mm e são representadas pelos pos
tos pluviométricos de Santa Maria do Salto, Jacinto, Almenara, 
Baixo Guandu e Barra do Cuieté (Tab. 5 XXII) 

A declividade está incluída nas classes de relevo suave on
dulado e ondulado, situando-se entre 5 e 15%, e não apresenta 
impedimento à mecanização Geomorfologicamente as man
chas fazem parte das unidades Serranias Marginais, Depressão 
do Médio Jequitinhonha, Chapadas do Jequitinhonha, Pata
mares Escalonados do Sul Capixaba e Depressão do Alto-Médio 
Rio Doce (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos são de fracas limitações, com índices pedológicos 
variando de 7,2 a 7,6, sendo considerados de alta fertilidade na
tural. São eutróficos com profundidade efetiva de 100 a 130 em, 
apresentando como um dos principais fatores limitantes a soma 
de bases 

Esta série é representada pelas Unidades 322de, 322eb e 
322cb, descritas na Tabela 5.XXIII. Estas unidades localizam-se 
às margens do rio Jequitinhonha, indo de noroeste a nordeste 
da Folha, acompanhando as rodovias BR-367 e MG-403 

As microrregiões de que fazem parte estas áreas têm como 
uso principal a pecuária, tendo mais de 50% de sua área recen
seada ocupada com pastagens No setor agrícola suas principais 
culturas são café, coco e laranja 

5 1.2.3 2- Subclasse Agriter-por-relevo 

Fazem parte desta subclasse todas as séries em que o relevo 
po~sua declividades entre 15 e 25% e que este seja o maior fator 
l1m1tante Esta subclasse perfaz um total de 1 555 km' que corres
ponde a 3,32% da Classe Agriter e encontra-se representada 
pelas Séries 132 e 232. 

A) Série 132 

Estão incluídas nesta série unidades que apresentam índice 
agroclimático de 96,101 e 102%; pluviometria total média anual 
de 1 052 a 1.886 mm e evapotranspiração potencial entre 1.171 e 
1 374 mm, conforme dados da Tabela 5 XV São representadas 
pelos postos pluviométricos de Eunápolis, Guaratinga e Ba
tinga 

O relevo é ondulado e forte ondulado, segundo a Reunião 
Técnica de Levantamento de Solos, 10 (1979). e apresenta decli
vidades que variam de 15 a 25% São áreas ainda mecanizáveis, 
porém apresentam um decréscimo no rendimento das máqui
nas, à medida que o grau de declividade aumenta As práticas 
conservacionistas devem ser empregadas permanentemente e 
com bastante intensidade Geomorfologicamente as manchas 
que fazem parte desta série pertencem às seguintes unidades: 
Serranias de Almenara, Chás Pré-Litorâneas, Bloco Montanhoso 
de Santo Antônio do Jacinto e Tabuleiros Costeiros (vide 2-
Geomorfologia) 

Os solos desta série são eutróficos e distróficos com profun
didade efetiva em sua maioria de 100 em, índices pedológicos de 
7,2 e 7,3, tendo como fatores limitantes a capacidade de troca e a 
soma de bases (Tab. 5.XXIV), são em sua maioria solos que 
apresentam fracas limitações e boa fertilidade, excetuando-se 
um Latossolo distrófico, que devido às suas características físi
cas muito boas alcançou um grau de restrição 002, porém apre
senta uma baixa fertilidade natural 

Esta série é representada por uma única unidade, a 132cb, 
que se encontra localizada às margens dos rios ltanhém e Bura
nhém, nas regiões nordeste e central da Folha 

As áreas onde se encontram esta série pertencem à Microrre
gião 155-lnteriorana do Extremo Sul da Bahia Atualmente o 
principal uso destas áreas é com a pecuária e mais de 50% da 
área recenseada desta micro r região são ocupados por pasta
gens e as usadas com agricultura têm como principais culturas o 
cacau e a banana, embora existam muitas outras, como a man
dioca, a nível de subsistência 
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TABELA 5 XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini-pedo-Unidade no vidade 
(km2) 

Horizonte B Cap troca Soma 
Prol Horizonte A Mat 
ele- orgâ-DUPOT (%) lógico dade 

Drenagem de cátions de bases nica ti v a (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 

(em) 
Textura Estrutura 

(%) crn) 

132cb(1) 24 15-25 7,3 <4 Boa Blocos Argilosa 7.7 4,3 110 Franco-argila- Blocos 1.7 
subangulares arenosa subangulares 

132cb(2) 26 15-25 7,2 <4 Moderada Blocos Argilo-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
648 subangulares arenosa subangulares 

132cb(3) 39 15-25 7,2 <-4 Boa Granular Argilosa 4,5 3,6 120 Franco- Granular 1.4 
arenosa 

132cb(4) 25 15-25 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
angulares arenosa arenosa subangu\ares 

232eb 31 29 15-25 7,6 <-4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,5 130 Franco-argilo- Blocos 4,9 
angulares arenosa subangulares 

232e 149 45 15-25 7.7 <4 Boa Prismática Argilosa 10,3 8,7 115 Franco-argila- Granular 3,3 
arenosa 

232cb(1) 26 15-25 7,2 <-4 Moderada Blocos Argilo-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argílo- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangulares 

232cb(2) 727 39 15-25 7,2 <-4 Boa Granular Argilosa 4,5 3,6 120 Franco- Granular 1,4 
arenosa 

232cb(3) 48 15-25 7,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3,7 100 Franco- Granular 1.4 
subangulares arenosa 

Obs : os nu meros entre parênteses (1 ), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localizaçao na Folha 

B) Série 232 

Estão relacionadas nesta série manchas da Subclasse Agriter
por-relevo que possuem índice agroclimático de 81 e 73%, plu
viometria total média anual variando de 815 a 979 mm e evapo
transpiração potencial de 1 104 a 1 204 mm, conforme dados da 
Tabela 5.XVII Estas manchas estão representadas pelos postos 
pluviométricos de Gabiarra e Medina . 

O relevo é considerado ondulado e forte ondulado, com decli
vidades variando de 15 a 25%, apresentando uma queda no ren
dimento das máquinas com o aumento do grau de declividade 
das encostas Aconselha-se a utilização de práticas conservacio
nistas permanentes Geornorfologicamente esta série encontra
se representada pelas unidades Chãs Pré-Litorâneas, Depressão 
do Médio Jequitinhonha, Maciços de Pedra Azul e Depressão do 
Alto-Médio Rio Doce 

Os solos desta série são em sua maioria eutróficos, apresen
tam índices pedológicos variando de 7,2 a 7,6, possuem profun
didade efetiva variando de 100 a 130 em e dentre os fatores que 
condicionam a sua fraca limitação encontramos a soma de ba
ses; porém apresentam uma fertilidade considerada boa. Existe 
apenas exceção para um solo de baixa fertilidade natural que na 
avaliação de suas características ficou com grau de restrição 002 
devido às suas boas propriedades físicas Porém chamamos a 
atenção para as propriedades químicas, ligadas à capacidade de 
troca catiônica e bases trocáveis, que são baixas Com isto, ne
cessária se faz a utilização de um manejo apurado com emprego 
de adubação. 

As unidades representativas desta série são 232eb, 232e e 
232cb, encontradas no setor norte da Folha, às margens do rio 
ltinguinha e do Jequitinhonha, próximo às BR-367 e BR-275. 

Em todas estas áreas o uso principal do solo é com a pecuária 
No setor agrícola as áreas que estão em municípios que perten
cem ao Estado da Bahia têm como culturas permanentes princi
pais o cacau e a banana; e as que fazem parte do Estado de Minas 
Gerais têm, como culturas principais, o café, a banana e o coco. 

5.1 2 3 3- Subclasse Agriter-por-solo 

Encontram-se agrupadas nesta subclasse todas as séries com 
índice pedológico entre 5,6 e 6,9 em que o fator mais limitante é 
o solo 

Esta subclasse soma um total de 24 389 km 2
, que corresponde 

a 52,1% da área mapeada na Classe Agriter, e é representada por 
quatro séries: 113, 123, 213 e 223 

A) Série 113 

Climaticamente possui índices agroclimáticos variando de 86 a 
111%, com pluviometria total média anual entre 1 008 e 1.682 
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mm e evapotranspiração potencial entre 1 171 e 1 374 mm, con
forme Tabela 5 XV. É representada pelos postos pluviométricos 
das localidades de Alcobaça, Helvécia, ltamaraju, Santa Cruz Ca
brália, Posto Central, Eunápolis, Batinga, São Mateus, Unhares, 
Barra Seca, ltagimirim e Aracruz 

O relevo é plano e suave ondulado segundo a Reunião Téc
nica de Levantamento de Solos, 10 (1979). apresentando declivi
dades que vão de O a 5%, não apresentando impedimentos à me
canização Geomorfologicamente as manchas estão localizadas 
nas unidades Tabuleiros Costeiros, Complexos Deltaicos, Estua
rinos e Praiais e Baixadas Litorâneas (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos desta série apresentam moderadas limitaçôes de
vido as suas características e ao grau dos seus fatores limitantes 
Apresentam índices pedológicos variando de 5,6 a 6,9 e são em 
maioria distróficos e álicos 

Os solos álicos estudados apresentam uma limitação ao uso 
agrícola de média a nula pelos níveis de AI''' trocável relaciona
dos em seus perfis, segundo as escalas de Kalckmann e a de 
Cerena- Brasil, citadas por Soyer (1982). A relação de Kam
prath apud Soyer (1982) dos mesmos perfis apresenta as limita
ções culturais na escala de média a forte, com baixos rendimen
tos para algumas culturas Esta relação é analisada por Soyer 
(1982) com apresentação dos limites e as culturas a serem em
pregadas 

O problema destes solos pode ser resolvido com a aplicação 
de cálcio através da calagem e desde que esta prática não seja 
antieconômica 

Nestas áreas para que haja um bom rendimento das culturas 
deve-se dar ênfase às práticas conservacionistas 

As Unidades 113d, 113eb, 113cb, 113bt e 113b citadas na Ta
bela 5 XXV de caracterização das unidades são as representan
tes desta série Localizam-se no setor leste da Folha, distribuin
do-se de norte a sul da mesma 

O principal uso das áreas onde se encontram estas unidades 
é com pastagens (Est 5 I A). porém há também produção agrí
cola. Nas microrregiões do Estado da Bahia onde ocorrem estas 
unidades os principais produtos são o coco-da-baia e o cacau; 
no Espírito Santo, o café e o reflorestamento, mas em todas ~s
tas áreas há produção de laranja e, na região litorânea da Bahia, 
no trecho entre Nova Viçosa, Mucuri e Alcobaça, há produção de 
mamão, de acordo com observação de campo e dados obtidos 
da Produção Agrícola Municipal- 1980 -IBGE. 

B) Série 123 

A faixa climática em que se encontra esta série é a mesma da an
terior Apresenta índice agroclimático variando de 87 a 111%, 
com pluviometria total média anual de 1.019 a 1 682 mm e eva
potranspiração potencial de 1 171 a 1 396 mm, conforme dados 
da Tabela 5 XV. É representada pelos postos pluviométricos de 



TABELA 5 XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Características físico~químicas do petfil de solo 

Perfil Decli- Índice 

Unidade 
Área no v idade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A Mat 
(km 2 ) DUPOT (%) lógico da de 

Drenagem de cátions de bases 
efe- orgâ-

(mmhos; 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 
-~-

0-5 6,5 <4 Má Prismática Franco-argila- 18,2 5,5 76 Franco- Granular 113d 1 661 1 23,8 
siltosa argilosa 

113eb 08 82 0-5 6,3 <4 Moderada Maciça Franco- 6,3 2,1 100 Franco-argila- Granular 2A 
arenosa arenosa 

113cb 14 85 0-5 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 6,0 1,6 460 Argilosa Granular 3,2 

113bt 7 472 17 0-5 5,6 < 4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 0,9 100 Areia Grãos simples 2,5 
subangulares arenosa 

113b(1) 41 0-5 6,7 <_ 4 Boa Blocos Muito argilosa 5,1 1,0 140 Argila-arenosa Granular 2,9 

2 654 
subangulares 

113b(2) 44 0-5 6,9 < 4 Boa Granular Argilosa 7,6 OA 320 Argilosa Granular e 3,5 
grãos simples 

123ep 28 61 5-15 6,9 --4 Moderada Prismática Argilosa 20,9 18,5 20 Franco- Granular 3,0 
arenosa 

123cb(1 I 54 5-15 6,2 < 4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3,6 1,2 150 Franco-argila- Granular 1,4 

181 
subangulares arenosa arenosa 

123cb(2) 74 5-15 6,4 4 Boa Blocos Argila-arenosa 2,9 0,8 285 Areia franca Granular 0,9 
subangulares 

123bt 2 325 17 5-15 5,6 < 4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 0,9 100 Areia Grãos simples 2,5 
subangulares arenosa 

123b(1) 41 5-15 6,7 4 Boa Blocos Muito argilosa 5,1 1,0 140 Argila-arenosa Granular 2,9 
subangulares 

123b(2) 3 862 21 5-15 6,9 - 4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 1,4 205 Franco-argila- Granular 3,1 
arenosa 

123b(3) 28 5-15 6,6 -: 4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,0 

213d 91 1 0-5 6,5 < 4 Má Prisrnática Franco-argila- 18,2 5,5 76 Franco- Granular 23,8 
siltosa argilosa 

213bt 692 17 0-5 5,6 - 4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 0,9 100 Areia Grãos simples 2,5 
subangulares arenosa 

213b(1) 21 0-5 6,9 '4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 1,4 205 Franco-argila- Granular 3,1 
arenosa 

213b(2) 302 80 0-5 6,9 4 Boa Blocos Argilosa 6,6 1,6 178 Argilosa Granular 2,3 
subangulares 

213b(3) 44 0-5 6,9 4 Boa Granular Argilosa 7,6 0,3 320 Argilosa Granular e 3,5 
grãos simples 

223eb 15 81 5-15 6,1 4 Boa Maciça Argilosa 4,1 2,8 200 Franco- Granular 1,4 
arenosa 

223cb 253 54 5-15 6,2 4 Acentuaria Blocos Franco-argila- 3,7 1,2 150 Franco-argila- Granular 1,5 
subangulares arenosa arenosa 

223btl1 I 17 5-15 5,6 -4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 0,9 100 Areia Grãos simples 2,5 

1 171 suUan9ulares arenosa 
223bt(2) 34 5-15 6,6 : 4 Boa Blocos Argilosa 4,4 0,6 90 Franco-aryilo- Granular 1,2 

subangulares arenosa 

223bm 226 55 5-15 6,7 < 4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 4,6 3,2 100 Franco-argila- Blocos 0,9 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

223b(1) 28 5-15 6,6 -4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,0 
223b(2) 41 5-15 6,7 4 Boa Blocos Muito argilosa 5,1 1,0 140 Argila-arenosa Granular 3,0 

sulwngulares 
223b(3) 21 5-15 6,9 -_ 4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 lA 205 Franco-argilo- Granular 3,1 

arenosa 
223b(4) 

3 434 30 5-15 6,3 .4 Boa Blocos Argilosa 2,6 1,3 100 Franco- Granular 1,0 
subangulares Jrenosa 

223b(5) 40 5-15 6,9 4 Boa Granular Muito argilosa 4,9 0,7 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
223b(6) 44 5-15 6,9 4 Boa Granular Argilosa 7,6 0,3 320 Argilosa Granular e 3,5 

grãos simples 
223b(7) 13 5-15 6,5 4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,7 1,0 310 Arg i lo-arenosa Granular 3,6 
223b(8) 47 5-15 6,6 4 Moderada Granular Argilosa 4,9 1,7 100 Franco- Granular 1,7 

arenosa 

Obs: os numews entre parênteses (1), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Klabin,,Mundo Novo e Posto 
Central. 

O relevo é suave ondulado e ondulado, com declividades que 
vão de 5 a 15% Geomorfologicamente as terras desta série con
centlam-se nas áreas de Tabuleims Costeiros, embora existam 
algumas manchas em outras unidades como Bloco Montanho
so de Santo Antônio do Jacinto e Depressão do Alto-Médio Rio 
Doce (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos desta série são em sua maioria distróficos e álicos, 
com índice pedológico variando de 5,6 a 6,9 Entre os fatores li
mitantes, a soma de bases é o de maior importância Os solos 
desta série têm uma concentração de AI··' mais alta que os da 
série anterior A relação de Kamprath "in Boyer 1982" classifica 
as limitaçôes culturais como de média a forte, apresentando bai
xos rendimentos para algumas culturas a depender da sua sensi
bilidade ao alumínio trocável. Mas o problema do alumínio pode 
ao mer.us ser amenizado pela utilização de calagem 

As unidades representativas desta série são: 123ep, 123cb, 
123bt e 123b Estão localizadas no setor leste da Folha, com uma 
maior concentração a nordeste, e manchas esparsas descem até 
a região sudeste, fazendo limite com a Folha SF.24 Vitória Suas 
características principais podem ser vistas na Tabela 5 XXV 

C) Série 213 

Estão incluídas nesta série todas as manchas da Subclasse Agri
ter-por-solo que possuem índice agroclimático de 73, 76 e 77%, 
com pluviometria total média anual de 815 a 1 061 mm e com 
evapotranspiração potencial variando de 1.104 a 1 380 mm, con
forme dados da Tabela 5 XVII e são representadas pelos poslos 
pluviométricos de Medina, ltauninhas e Nova Venécia 

O relevo varia de plano a suave ondulado, apresentando de
clividades que vão de O a 5%, sendo estas áreas totalmente me
canizáveis. Estão incluídas nas seguintes unidades geomorfoló-
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gicas: Maciço de Pedra Azul, Serranias de Almenara, Chapadas 
Cimeiras, Chás Pré-Litorâneas, Bloco Montanhoso Central e Ta
buleiros Costeiros. Porém as maiores concentrações de man
chas desta série estão nos Tabuleiros Costeiros e nas Serranias 
de Almenara (vide 2- Geomorfologia). 

Os solos pertencentes à Série 213 geralmente são distróficos 
e álicos, com índices pedológicos variando de 5,6 a 6,9 como 
mostra a Tabela 5 XXV e, entre os fatores limitantes, a soma de 
bases apresenta-se na maioria das unidades. 

No caso dos solos álicos, observando-se teores de alumínio 
(AI'''), nota-se que estão na faixa de fraca a média toxidez Os 
perfis que são representativos dos solos desta série, segundo 
Coelho & Verlengia (1973). em sua maioria não apresentam teor 
de AI''' (alumínio trocável) alto e, quando chegam a atingir esta 
faixa, o teor nocivo não é muito elevado, porque as limitações 
culturais dadas pela relação de Kamprath (apud Boyer, 1982) se 
mantêm num nível de fraca a média. 

O principal uso atual destas áreas é com a pastagem, embora 
exista também uma parte de uso agrícola com café, coco, ba
nana e com culturas temporárias, geralmente nas várzeas com 
sistema de inundação Existem, ainda, outras culturas apenas de 
subsistência. 

As Unidades 213d, 213bt e 213b são as representativas desta 
série, estando suas principais características descritas na Tabela 
5 XXV Estão localizadas às margens do rio Rubim do Sul, no 
norte da Folha; às margens do rio Alcobaça no setor centro
leste; às margens do rio São Mateus, no litoral espírito
santense, e numa pequena mancha, no setor oeste da Folha. 

D) Série 223 

As manchas desta série estão na mesma faixa de clima que as da 
série anterior 

Apresentam índice agroclimático de 78 e 81%, pluviometria 
total média anual de 979 a 1 105 mm, evapotranspiração poten
cial variando de 1 204 a 1 365 mm, sendo representadas pelos 
postos pluviométricos de Gabiarra, ltarana e Fazenda Alegria, 
cujos parâmetros se apresentam descritos na Tabela 5 XVII 

O relevo apresenta-se suave ondulado e ondulado, com de
clividades que variam de 5 a 15%, não apresentando no entanto 
impedimento à mecanização. Geomorfologicamente as man
chas fazem parte das unidades Tabuleiros Costeiros, Chás Pré
Litorâneas, Chapadas Cimeiras e Depressão do Médio Jequiti
nhonha, citadas em 2- Geomorfologia. 

Os solos possuem índices pedológicos variando de 5,6 a 6,9, 
em geral de moderadas limitações; possuem profundidade efe
tiva variando de 90 a 31 O em e, entre os fatores limitantes, encon
tra-se como principal elemento a soma de bases (Tah 5 XXV) 
São em sua maioria álicos, apesar de se encontrarem solos dis
tróficos e muito raramente alguns eutróficos 

Os solos álicos destas área apresentam muito pouca acidez 
nociva. Os que apresentam alumínio na faixa de toxidez apre
sentam limitação cultural de média a forte (Boyer, 1982) e po
dem ser usados com culturas permanentes Porém esta toxidez 
pode ser superada com a aplicação de calcário ao solo na forma 
de calagem, desde que esta não seja antieconômica 

As unidades representativas desta série são 223eb, 223cb, 
223bt, 223bm e 223b. Entre estas, a Unidade 223b é a que ocorre 
com maior frequência e suas características principais, citadas 
na Tabela 5.XXV, são: índice pedológico entre 6,3 e 6,9, profun
didade efetiva variando de 100 a 320 em e soma de bases baixa 
Em geral são Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos 
Amarelos álicos 

Estas unidades são encontradas em geral no setor leste da 
Folha entre os rios São Mateus e Mucuri e ao norte e nordeste 
próximo aos rios Rubim do Sul e Buranhém. 

A ocupação destas áreas em sua maioria é com pecuária e no 
setor da agricultura são ocupadas com café, coco-da-baia, cacau 
e banana, mas não deixam de existir áreas de baixadas que são 
ocupadas com olerícolas e graníferas 

5.1 2 3 4- Subclasse Agriter-por-clima/relevo 

Estão incluídas nesta subclasse as séries com índice agroclimá
tico entre 60 e 70%, relevo apresentando declividade entre 15 e 
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25% em que os fatores limitantes sejam igualmente o clima e o 
relevo. 

Apesar de se encontrar na Classe 300, o clima nestas áreas é 
mais limitante que o relevo, isto devido a um prolongado perío
do de estiagem, estando classificadas estas áreas como de clima 
subúmido a semi-árido (vide seção 53 6- Climas regionais e 
variações mesoclimáticas). Esta subclasse soma um total de 
1 151 km', o que equivale a 2.46% da Classe Agriter É represen
tada apenas por uma única série, a 332. 

A) Série 332 

As unidades que fazem parte desta série possuem índice agrocli
mático variando de 60 a 70%, evapotranspiração potencial de 
1.271 a 1.374 mm, como mostra a Tabela 5.XXII, e são represen
tadas pelos postos pluviométricos de Campanário, ltambacuri e 
Jacinto 

São áreas onde existe, além da restrição da declividade, um 
problema climático devido aos longos períodos de estiagem 

O relevo apresenta declividades que variam de 15 a 25%, es
tando assim englobado nas classes ondulado e forte ondulado 
Constitui impedimento à motomecanização quando as declivi
dades se aproximam de 25%. Nestas áreas são necessárias in
tensificação e utilização constante das práticas conservacio
nistas 

Geomorfologicamente as manchas desta série são encontra
das nas seguintes unidades: Depressão Marginal, Serranias de 
Almenara, Depressão do Alto-Médio Rio Doce e Patamar da Di
visa dos Rios Doce-Mucuri (vide 2- Geomorfologia). 

Os solos pertencentes a esta série são em sua maioria eutrófi
cos, com profundidade efetiva variando de 100 a 140 em e índi
ces pedológicos variando de 7,2 a 7,9 Apesar de serem solos 
considerados de boa fertilidade, existe o caso dos Latossolos eu
tráficos que são considerados de baixa fertilidade (vide 3- Pe
dologia, seção 3.4 3 1 ). Em suas características encontramos a 
soma de bases como a mais limitante 

As unidades representativas desta série são: 332eb, 332e e 
332cb que estão caracterizadas na Tabela 5 XXVI e se encontram 
localizadas no setor oeste da Folha, às margens da BR-116 e do 
rio ltambacuri; a noroeste da Folha, às margens do rio Jequiti
nhonha, e no setor norte da Folha numa pequena mancha entre 
os rios Rubim do Sul e Jequitinhonha. 

As áreas onde se situam estas unidades, bem como a maioria 
da Folha, têm como principal uso a pecuária, em geral de corte, 
porém existem áreas usadas com agricultura (culturas temporá
rias e permanentes) 

51 2.3 5- Subclasse Agriter-por-clima/solo 

Fazem parte desta subclasse todas as séries com dados climáti
cos idênticos aos da subclasse anterior em que os fatores limi
tantes sejam igualmente clima e solo. Esta subclasse perfaz um 
total de 4 575 km', somando um total de 9,77% da Classe Agriter, 
e é representada pelas séries: 313 e 323 com suas possíveis uni
dades. 

Também nesta subclasse, apesar de se encontrar no grau de 
restrição 300, o clima é mais limitante que o solo, porque este é 
um fator mais difícil de se controlar. São áreas de estiagem pro
longada e são classificadas como de clima subúmido a semi
árido (vide seção 5.3.6- Climas regionais e variações mesocli
máticas). 

A) Série 313 

Pertencem a esta série unidades com índice agroclimático de 
56%, com pluviometria de 694 mm e correspondente evapo
transpiração potencial de 1.245 mm, que se encontram repre
sentadas pelo posto pluviométrico de ltaobim, cujos parâmetros 
estão representados na Tabela 5 XXII 

O relevo possui declividades que vão de O a 5%, sendo classi
ficado como plano e suave ondulado São áreas plenamente me
canizáveis. Geomorfologicamente situam-se nas unidades Cha
padas Cimeiras, Chapadas do Jequitinhonha, Chás Pré-Lito
râneas e Depressão Marginal (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos representativos desta série são em sua maioria áli
cos, fator que confere a este tipo de solo uma baixa fertilidade 



TABELA 5 XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima/relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área 

Perfil 

Unidade no vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Pro f Horizonte A Mat Soma 
(km2) da de ele-

DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases orgâ-
(mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 
ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

332eb(1) 29 15-25 7,6 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,5 130 Franco-argila- Blocos 4,9 
angulares e arenosa subangulares 
subangulares e granular 

332eb(2) 965 23 15-25 7,5 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,3 7,6 100 Franco-argila- Granular 4,4 
angulares arenosa 

332eb(3) 6 15-25 7,8 <4 Boa Granular Argilosa 8,3 7,7 140 Argila-arenosa Blocos 4,6 
subangulares 

332e 02 45 15-25 7,7 <_ 4 Boa Prismática Argilosa 10,3 8,7 115 Franco-argila- Granular 3,3 
arenosa 

332cb(1) 25 15-25 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
angulares arenosa arenosa subangulares 

332cb(2) 184 
26 15-25 7,2 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 

subangulares arenosa subangulares 

332cb(3) 33 15-25 7,2 c 4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,8 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

Obs: os nu meros entre parênteses (1), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

natural, com limitações agrícolas que chegam a média na rela
ção de Kamprath (apud Boyer, 1982), Estes solos requerem uma 
atenção maior no uso das práticas conservacionistas, com maior 
atenção para adubação corretiva 

As Unidades 313d, 313bt, 313bm e 313b são as representati
vas desta série e têm como características principais profundi
dade efetiva variando de 76 a 320 em, soma de bases baixa e ín
di.ce pedológico variando de 5,6 a 7,0. As demais características 
encontram-se descritas na Tabela 5 XXVII 

Estão localizadas no setor noroeste da Folha, acompanhando 
o rio Jequitinhonha e a rodovia MG-105 

O uso predominante nesta área é a pecuária, embora existam 
áreas com agricultura (culturas permanentes e temporárias), em 
particular o arroz com plantio nas baixadas em sistema de inun
dação, 

B) Série 323 

Climaticamente esta sene possui índices agroclimáticos vari
ando de 56 a 70%, pluviometria total de 694 a 988 mm e evapo-

transpiração potencial variando de 1 225 a 1 407 mm, Apresenta 
restrição forte com relação ao clima devido ao problema de es
tiagem na região e encontra-se classificada como de subúmida a 
semi-árida (vide 53 6- Climas regionais e variações mesocli
máticas) Os postos pluviométricos representativos desta série 
são os de Campanário, ltaobim, Jacinto, Jequitinhonha e Na nu
que, cujos parâmetros estão relacionados na Tabela 5.XXII 

O relevo tem declividades que variam de 5 a 15% e está incluí
do nas classes suave ondulado e ondulado; são áreas ainda to
talmente mecanizáveis, mais devido à declividade deve-se in
tensificar as práticas conservacionistas, tais como o cultivo em 
curvas de nível para evitar a erosão e o depauperamento do solo. 
Geomorfologicamente as manchas desta série estão localizadas 
nas unidades Tabuleiros Costeiros, Chás Pré-Litorâneas, Chapa
das Cimeiras, Depressão do Médio Jequitinhonha, Chapadas do 
Jequitinhonha e Depressão do Alto-Médio Rio Doce. 

Os solos em sua maioria são álicos, com índices pedológicos 
variando de 5,6 a 6,9; a capacidade de troca catiônica de média a 
alta deve-se à quantidade elevada de AI''' fixada no complexo 
sortivo São em sua maioria solos de baixa fertilidade que reque
rem o uso de calagem e fertilizantes 

TABELA 5 XXVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Unidade no v idade pedo- Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A Mal 
(km2) da de 

Cap troca Soma ele- orgâ-DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos/ 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

313d 33 1 0-5 6,5 <4 Má Pfismática Franco-argila- 18,2 5,5 76 Franco- Granular 23,8 
siltosa argilosa 

313bt 26 17 0-5 5,6 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 1,0 100 Areia Grãos simples 2,6 
subangulares arenosa 

313bm 115 55 0-5 6,7 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 3,2 100 Franco-argila- Blocos 0,9 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

313b(1) 21 0-5 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 1,4 205 Franco-argila- Granular 3,2 
arenosa 

313b(2) 1431 44 0-5 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,6 0,4 320 Argilosa Granular e 3,5 
grãos simples 

313b(3) 50 0-5 7,0 <4 Boa Granular Muito argilosa 10,4 0,3 170 Muito argilosa Blocos 4,2 
subangulares 
e angulares 

323d 20 1 5-15 6,5 <4 Má Prismática Franco-argila- 18,2 5,5 76 Franco- Granular 23,8 
siltosa argilosa --

323cb 16 22 5-15 6,3 < 4 Moderada Blocos Muito argilosa 2,7 0,7 75 Franco- Granular 2,0 
subangulares arenosa 

323bt 524 17 5-15 5,6 < 4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 1,0 100 Areia Grãos simples 2,6 
subangulares arenosa 

323bm 818 55 5-15 6,7 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 3,2 100 Franco-argila- Blocos 0,9 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

323b(1) 44 5-15 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,6 0,4 320 Argilosa Granular e 3,5 
grãos simples 

323b(2) 1 592 21 5-15 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 1,4 205 Franco-argila- Granular 3,2 
arenosa 

323b(3) 42 5-15 6,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 11,2 0,6 100 Muito argilosa Granular 6,9 

Obs: os numeras entre parênteses (1), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 
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A Unidade 323bm que é representada por um perfil de solo 
eutrófico tem. como fatores limitantes, bases trocáveis e ma
téria orgânica (segundo avaliação metodológica). porém o teor 
de matéria orgânica apresentado no perfil é considerado normal 
para o solo em questão, apesar deste também ser considerado 
como de baixa fertilidade (vide 3- Pedologia, seção 3.4 3.1) As 
unidades representativas desta série são: 323d, 323cb, 323bt, 
323bm e 323b que se encontram caracterizadas na Tabela 
5.XXVII localizam-se no setor centra.l da Folha às margens do 
rio Mucuri e nos setores noroeste e nordeste da Folha acompa
nhando o rio Jequitinhonha, o córrego Anta Podre e as rodovias 
MG-105 e MG-403. 

O uso do solo é o mesmo da série enterior 

5 1 2 3 6- Subclasse Agriter-por-relevo/solo 

Encontram-se englobadas nesta subclasse todas as séries com 
declividades variando de 15 a 25%, índices pedológicos entre 5,6 
e 6,9 em que os fatores limitantes sejam igualmente o relevo e o 
solo 

Esta subclasse perfaz um total pe 11 820 km' que corres
ponde a 25,24% da Classe Agriter E representada pelas séries 
133 e 233. 

A) Série 133 

As unidades que fazem parte desta série possuem índice agrocli
mático variando de 86 a 102%, pluviometria total média anual 
variando de 1.008 a 1 509 mm e correspondente evapotrans
piração potencial de 1 080 a 1 432 mm, conforme dados da Ta
bela 5 XV Estão representadas pelos postos pluviométricos de 
Batinga, Guaratinga, lbirajá, ltagimirim, ltamaraju, Klabin, Li
nhares e Posto Central 

O relevo possui declividades que variam de 15 a 25%, locali
zando-se nas classes de ondulado e forte ondulado São áreas 
ainda mecanizáveis, apresentando algumas dificuldades para as 
máquinas à proporção que a declividade vai-se acentuando São 

necessárias práticas intensas e permanentes de conservação 
Geomorfologicamente fazem parte das unidades Tabuleiros 
Costeiros, Chás Pré-litorâneas, Bloco Montanhoso de Santo An
tônio do Jacinto, Serranias de Almenara, Baixadas litorâneas e 
Maciços do Caparaó, concentrando-se mais nas duas primeiras 
(vide 2- Geomorfologia) 

Os solos desta série são em sua maioria álicos e distróficos, 
possuem acentuadas limitações, necessitando de práticas con
servacionistas intensas e permanentes, principalmente no que 
se refere aos solos álicos, utilizando-se a calagem para corrigir a 
acidez e neutralizar a toxidez do alumínio. Entre os fatores limi
tantes constatamos que o mais importante é a soma de bases, 
como mostra a Tabela 5.XXVIII As plantas, segundo Howeler & 
Cadavid apud Oliveira & Malavolta (1982), podem sofrer de toxi
dez causada pelo alumínio trocável, quando a concentração na 
solução do solo está acima de 1 ppm. 

Esta série é representada pelas Unidades 133cb, 133bt e 133b 
que estão distribuídas no setor leste da Folha com uma maior 
concentração na região nordeste No setor sudeste da Folha 
ocorrem apenas 3 manchas que se encontram às margens do rio 
Doce, às margens do rio São Mateus e do rio ltaúnas 

O uso atual destas áreas está em sua maioria fixado na pecuá
ria, mas na zona do extremo sul da Bahia e em Linhares, no Es
pírito Santo, encontram-se concentrações de culturas de cacau 

B) Série 233 

Fazem parte desta série todas as manchas da Subclasse Agriter
por-relevo/solo que possuem índices agroclimáticos variando 
de 73 a 81%, com pluviometria total média anual variando de 815 
a 1.105 mm e evapotranspiração potencial variando de 1 104 a 
1 380 mm São representadas pelos postos pluviométricos de 
Ataléia, Fazenda Alegria, ltauninhas, Medina e Nova Venécia, cu
jos parâmetros representativos se encontram na Tabela 5 XVII 

São áreas com declividades variando de 15 a 25%, engloba
das nas classes ondulada e forte ondulada, mecanizáveis, mas 
apresentam algumas dificuldades na utilização das máquinas à 

TABELA 5 XXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade no v idade pedo- Salini- Horizonte B Prol Horizonte A Mat 

(km2) da de Cap troca Soma ele- orgâ-DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases (mmhosl 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

133cb(1) 22 15-25 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 2.7 0,7 75 Franco- Granular 2,1 

58 subangulares arenosa 
133cb(2) 54 15-25 6,2 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3.7 1,2 150 Franco-argila- Granular 1,5 

subangulares arenosa arenosa 

133bt(1) 42 15-25 6,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 11,2 0,6 100 Muito argilosa Granular 6,9 
133bt(2) 664 17 15-25 5,6 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 1,0 100 Areia Grãos simples 2,6 

subangulares arenosa 
133b(1) 40 15-25 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 4,8 0.7 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
133b(2) 21 15,25 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6.4 1.4 205 Franco-argila- Granular 3,2 

arenosa 
133b(3) 3319 35 15-25 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 6,9 0,8 100 Franco-argila- Granular 6,2 

arenosa 
133b(4) 28 15-25 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,0 
133b(5) 72 15-25 6,6 <4 Acentuada Blocos Argilosa 5,0 0,2 190 Argilosa Granular 2,2 

subangulares 
233bt(1) 17 15-25 5,6 <'4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 1,0 100 Areia Grãos simples 2,6 

734 subangulares arenosa 
233bt(2) 34 15-25 6,6 <4 Boa Blocos Argilosa 4,4 0,6 90 Franco-argila- Granular 1,2 

subangulares arenosa 

233bm 179 55 15-25 6.7 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 3,2 100 Franco-argila- Blocos 0,9 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

233b(1) 40 15-25 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 4,8 0,7 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
233b(2) 21 15-25 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6.4 1.4 205 Franco-argila- Granular 3,2 

arenosa 
233b(3) 28 15-25 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,0 
233b(4) 41 15-25 6,7 <4 Boa Blocos Muito argilosa 5,1 1,0 140 Argila-arenosa Granular 3,0 

6866 subangulares 
233b(5) 35 15-25 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 6,9 0,8 100 Franco-argila- Granular 6,2 

arenosa 
233b(6) 10 15-25 6,9 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 6,5 1.1 114 Argilo-arenosa Granular 5,3 

subangulares 
233b(7) 47 15-25 6,6 <4 Moderada Granular Argilosa 4,8 1,7 100 Franco- Granular 1.7 

arenosa 

Obs: os números entre parênteses (1), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 
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proporção que a declividade aumenta Geomorfologicamente 
fazem parte das unidades Depressão Marginal, Chás Pré
Litorâneas, Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto, 
serranias de Almenara, Patamares Escalonados do Sul Capr
xaba e Maciços de Pedra Azul (vrde 2- Geomorfologra) 

Os solos representativos são em sua maioria álicos, mas tam
bém encontram-se solos distróficos e muito raramente alguns 
eutróficos; possuem profundidade efetiva variando de 90 a 205 
em e têm como principal fator limitante a soma de bases, como 
indica a Tabela 5 XXVIII São em sua maioria solos de moderada 
intensidade de utilização de modo que os álicos requerem uso 
da calagem na proporção e com o corretivo adequado para cada 

caso . . . . d _ 
As unidades desta sene requerem pratrcas e conservaçao 

intensas e permanentes devido ao seu relevo e ao tipo de solo 
encontrado Devem ser utilizados curvas de nível, cultivos em 
terraços (Ferreira, 1979), correção da toxrdez do AI e o uso de 
fertilizantes, entre tantos outros artifícios de que se pode lançar 
mão para evitar a erosão e o depauperamento do solo 

As unidades representativas desta série são 233bt, 233bm e 
233b e encontram-se localizadas nas regiões central, sudeste e 
noroeste da Folha No setor noroeste encontram-se unidades às 
margens do rio ltinguinha e da BR-116 e às margens dos rios Ru
bim do Sul e Jucuruçu 

Na região central da Folha esta série encontra-se represen
tada às margens do rio Alcobaça e às margens do rio Negro pró
ximo à estrada MG-409 Encontra-se a maior concentração de 
manchas entre os rios ltauninhas e São Mateus Mais a sudeste 
existem manchas às margens do rio Barra Seca e do rio Doce 

O uso destas áreas tem sua maior concentração com pasta
gens (Est 5 I B) como a maioria da Folha Rio Doce Porém, em 
áreas do Espírito Santo, anteriormente citadas, encontram-se 
culturas de grande importância como o café, no extremo sul da 
Bahia, tem-se o cacau e em todas estas áreas encontra-se produ
ção de algumas fruteiras que, apesar de não aparentar, tem um 
peso considerável na produção agrícola da área, como a laranja 
e o mamão 

51 2 3 7- Subclasse Agriter-por-clima/relevo/solo 

Estão incluídas nesta subclasse todas as unidades em que os fa
tores limitantes sejam igualmente clima, relevo e solo 

Esta subclasse localizada em sua maior parte no setor norte 
da Folha soma um total de 1 701 km' que corresponde a 3,63% da 
área mapeada da Classe Agriter É representada apenas por uma 
única série, a 333 

A) Série 333 

Fazem parte desta série todas as unidades que apresentam ín
dice agroclimático variando de 60 a 68% em que os fatores limi
tantes sejam igualmente clima, relevo e solo 

São áreas que climaticamente estão classificadas como de 
subúmidas a semi-á r idas (vide 53 6- Climas regionais e varia-

ções r:nesoclimáticas) e, apesar de terem grau de restrição 300 
por clima, este fator parece ser ainda mais limitante que os ou
tros porque se tem grande dificuldade em controlá-lo 

Esta série encontra-se representada pelos postos pluviomé
tricos de Almenara, Barra do Cuieté, Jacinto, Jequitinhonha e 
Santa Maria do Salto, apresentando pluviometria total média 
anual variando de 758 a 855 mm e evapotranspiração potenciill 
de 1 225 a 1.349 mm; estes e outros parâmetros encontram-se 
representados na Tabela 5 XXII 

O relevo apresenta vertentes com 15 a 25% de inclinação e 
apresenta impedimentos à mecanização à proporção que a de
clividade aumenta Geomorfologicamente encontra-se esta 
série nas unidades Chás Pré-Litorâneas, Bloco Montanhoso de 
Santo Antônio do Jacinto, Serranias Marginais, Chapadas do Je
quitinhonha, Depressão Marginal e Maciços de Caparaó (vide 2 
- Geomorfologia) 

Os solos desta série são álicos, distróficos e muito raramente 
eutróficos São solos de moderada utilização, geralmente de bai
xa fertilidade natural (Tab 5.XXIX) No caso dos solos álicos, 
para que seja reduzido o nível de toxidez e elevada a fertilidade 
do solo é necessário que seja feita calagem a fim de que oc01ra 
uma queda na saturação de alumínio até um nível não tóxico éls 
plantas cultivadas Olmos & Camargo, apud Boyer (1982), indi
cam M = 10 como um limite de saturação de alumínio abaixo do 
qual não há mais queda de rendimento nem acidentes vegetati
vos graves No caso dos solos eutróficos e distróficos faz-se adu
bação de manutenção, além de outras práticas conservacionis
tas par a contenção das encostas e evitar a erosão e o depaupera
mento do solo (Ferreira, 1979) 

As Unidades 333b e 333bm são representativas desta série e 
localizam-se em sua maioria no setor norte da Folha Na região 
sudoeste encontra-se apenas uma mancha próxima ao rio Doce 
No setor norte encontram-se manchas às margens das estradas 
MG-409 e BR-116, às margens do rio Rubim do Sul, do rio Bura
nhém, entre o córrego da Prata e o rio Preto, a leste da MG-105 e 
a oeste da BR-116, às margens do rio Piauí 

Na área, há uma concentração da pecuária, existindo uma pe
quena quantidade de uso ag rico la 

5 1 2 4- Classe Mesater 

A maioria das séries representativas desta classe está localizada 
no setor noroeste da Folha, estendendo-se pelo setor oeste até 
às margens do rio Doce e também abrangendo áreas dos setores 
sudoeste e sul da Folha De oeste para leste acompanha os rios 
Doce e São Mateus Apresenta algumas áreas que se estendem 
esparsamente do litoral do Espírito Santo à Bahia No restante 
da Folha encontram-se unidades esparsas Esta classe repre
senta 14,06% da área mapeada que cor responde a 16 758 km', 
desdobrando-se, segundo a natureza e o tipo geral de condicio
nante, nas Subclasses Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, 
Mesater-por-solo e Mesater-por-relevoisolo, como demonstra a 
Tabela 5 XXX 

TABELA 5 XXIX 
Caracterização das unidades {Subclasse Agriter-por-clirna'relevo,solo) 

CaractcrísticJs físico-quírnic:as do perfil de solo 

Área Perfil Decli· Índice 
Mat Unidade no v idade pedo- Salini- Horizonte 8 Prof Horizonte A 

(km 2) da de 
Cap troca Sorna 

efe- orÇJâ 
DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos 

Estrutwa Textma (mE 100 g) (mE 100 g) 
ti v a Textura Estrutura ll/Cil 

em) (em) (':,) 
·-

'iDO 333bm 145 55 15-25 6,7 4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,6 3,2 Franco-argila- Blocos 0:1 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

333b(1) 13 15-25 6,5 4 Acentuada Granular Multo argilosa 4,7 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
333b(2) 10 15-25 6,9 4 Boa Blocos Argila-arenosa 6,5 1,1 114 Argilo-arenosn Granular 5,3 

I subangu\ar es 
333h(3) 47 15-25 6,6 4 Moderada Granular ArçJilosa 4,9 1,7 100 Franco- Granular 1,7 

1 556 arenosa 
333b(4) 16 15-25 6,5 4 Acentuada Blocos Muito arç]ilosa 4,1 0,5 120 Franco argila- Grnnular 4,1 

subangulares arenosa 
333b(5) 36 15·25 6,8 4 Boa Blocos Argilosa 6,2 0,8 100 Argilosa Granular 2,0 

333b(6) 
subangulares 

28 15·25 6,6 '4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila arenosa Granular 7,0 

Obs: os numeras entre parênteses (1), (2) etc indicam que numa rnesrna unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua locnliznção na Folha 

USO POTENCIAL DA TERRA I 447 



Classe 

Mesater 

TABELA 5 XXX 
Subdivisão da Classe 4- Mesater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

Mesater-por-clima 
413 b 
423 bm 

142 ec, eb, cb, b 
143 cb, bt, b 
242 de, de, eb, e, cb, b 

Mesater-por-relevo 243 cb, bp, bt, b 
342 de, de, e, cb, b 
343 b 
343° b 

114 et 
124 de, de, et 
134 de 

Mesater-por-solo 214 de 
224 de 
234 de 
314 de 

Mesater-por-relevo/solo 144 de, et 

Área 
(km 21 

316 
226 

1191 
2122 
3783 
2691 
2 053 
3 027 

683 

521 
45 
05 
25 
16 
10 
04 

40 

0 Série definida pela presença de solos cascalhentos, com fase pedregosa ou rochosa 

5 1.2 4.1 - Subclasse Mesater-por-clima 

Estão incluídas nesta subclasse todas as unidades da Classe Me
sater com índice agroclimático de 50%, em que o maior fator li
mitante seja o clima. Apresenta longos períodos de estiagem e 
está classificada climaticamente como uma região semi-árida 
(vide seção 5 3.6- Climas regionais e variações mesoclimá
ticas). 

A Subclasse Mesater-por-clima ocupa uma área de 542 km2 

que corresponde a 3,23% da Classe Mesater e está representada 
pelas Séries 413 e 423. 

A) Série 413 

As unidades desta série encontram-se em áreas com índice 
agroclimático de 50%, pluviometria total média anual de 643 mm 
e correspondente evapotranspiração potencial de 1.266 mm 
(Tab. 5.XXXI). Este grau de restrição limita uma pequena área 
que é representada pela estação de ltinga. Climaticamente são 
áreas classificadas como semi-áridas. 

O relevo vai de plano a suave ondulado, são áreas totalmente 
mecanizáveis, possuindo o máximo de 5% de inclinação. Geo
morfologicamente estão localizadas na unidade Chapadas Ci
meiras (vide 2- Geomorfologia) 

O solo representativo da única unidade desta série é o Latos
solo Amarelo Húmico álico, com índice pedológico de 6,9, tex
tura argilosa e soma de bases baixas, correspondendo a 0,4 mE/ 
100 g de solo (Tab. 5. XXXII). Possuí baixa fertilidade natural 
(vide 3- Pedologia, seção 3.4.3 1) e requer práticas intensas e 
permanentes de conservação. 

Esta série é representada pela Unidade 413b localizada a 
noroeste da Folha às margens dos córregos Água Branca, Pilão e 
Mundo Novo, a oeste da BR-116. 

O uso do solo da área tem sua maior concentração em pasta
gens, geralmente pobres e em sua maioria sujas. Esta é uma 
área característica de caatinga, muito seca em relação às outras 
regiões No setor agrícola as culturas permanentes mais impor
tantes são o coco e a banana 

TABELA 5 XXXI 
Parâmetros representativos das séries com grau de restrição 400 por clima 

AI! i- Localização Índice Pluviometria Temperatura Evapotranspiração Deficiência Excedente 

Posto tu de agrocli- total 
Média anual Longi- Lati- mático Média anual Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 

(m) tu de tude (%) (mml 
(OC) (mm) (mm) (mm) (meses) (mml (meses) 

ltinga 248 41°48' 16°36' 50 634 24,0 1 266 634 632 Fev -out o -

Fontes: DNAEE; SUDENE 

TABELA 5 XXXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-clima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil De c li- Índice 
Área Prol Mal Unidade no vidade pedo- Salini- Horizonte B Horizonte A 
(km 21 Cap troca Soma da de DUPOT (%) lógico 

(mmhos/ Drenagem 

em) 
Estrutura 

413b 316 44 0-5 6,9 <4 Boa Granular 

423bm 226 55 5-15 6,7 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

B) Série 423 

Climaticamente está série tem as mesmas características da an
terior 

A paisagem é composta de relevos cujas declividades variam 
de 5 a 15%, com áreas mecanizáveis que requerem práticas mais 
acentuadas de conservação à proporção que a declividade au
menta Geomorfologicamente as manchas desta série encon
tram-se localizadas na unidade das Chapadas do Jequitinhonha 
(vide 2- Geomorfologia). 

O solo representativo da única unidade que compõe esta 
série é o Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófíco que apresenta 
índice pedológico de 6,7, capacidade de troca de cátíons de 4,6 
mE/100 g de solo, soma de bases de 3,2 mE/100 g de solo, ma
téria orgânica de 0,9%, conforme Tabela 5 XXXII. 

De acordo com a Metodologia (vide seção 5 1.1 ), o perfil re
presentativo desta série apresenta como fatores limitantes a 
soma de bases e a matéria orgânica, mas este último na reali
dade não tem grande importância no clima e com a vegetação 
que apresenta a área. Porém, a capacidade de troca catiônica é 
um dos fatores de grande importância restritiva para a utilização 
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ele- orgâ-
de cátions de bases 

tlva nica 
Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 

(cmr 
Textura Estrutura 

(%) 

Argilosa 7,6 0,4 320 Argilosa Granular e 3,5 
grãos simples 

Franco~argilo~ 4,6 3,2 100 Franco-argilo- Blocos 0,9 
arenosa arenosa subangulares 

deste solo, a que se deveria dar ênfase juntamente com a soma 
de bases. 

Esta série é representada pela Unidade 423bm localizada no 
setor noroeste da Folha às margens do rio Jequitinhonha e do 
ltinguinha. 

O uso da área é o mesmo dado para as áreas da série anterior. 

5 1 2.4.2- Subclasse Mesater-por-relevo 

Pertencem a esta subclasse todas as séries da Classe Mesater 
em que o fator mais limitante seja o relevo Esta subclasse repre
senta 92,8% da Classe Mesater, o que equivale à área de 15 550 
km' Encontra-se representada pelas Séries 142, 143, 242, 243, 
342, 343 e 343° (Tab 5 XXX) 

A) Série 142 

As unidades que representam esta série possuem pluviometria 
total média anual variando de 1.052 a 1 509 mm com correspon
dente evapotranspíração potencial de 1.080 a 1 407 mm e índíc.e 
agroclimático variando de 96 a 107% (Tab. 5.XV) Estas unidades 



são representadas pelos postos pluviométricos de Batinga, Fun
dão e lbirajá. 

As áreas abrangidas por esta série possuem declividades que 
vão de 25 a 40%. Apresentam restrições à mecanização que vão 
aumentando à proporção que a declividade se acentua. Estas 
áreas requerem práticas conservacionistas intensas e perma
nentes para evitar a erosão Geomorfologicamente estão locali
zadas nas unidades Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Ja
cinto, Chás Pré-Litorâneas e Baixadas Litorâneas (vide 2- Geo
morfologia). 

Os solos representativos desta série são em sua maioria eu
tráficos, com índices pedológicos variando de 7,2 a 7,5 e apre
sentam como principais fatores restritivos capacidade de troca e 

soma de bases; possuem, por outro lado, profundidade efetiva 
acima de 100 em, conforme Tabela 5.XXXIII. 

Apesar destas limitações apresentadas pelo relevo, os solos 
desta área pelas suas características são considerados de boa 
fertilidade natural, requerendo práticas simples para manuten
ção da sua fertilidade natural 

A Série 142 encontra-se representada pelas Unidades 142ec, 
142eb, 142cb e 142b. Tem uma maior concentração de manchas 
no setor nordeste da Folha, próximo aos rios Jucuruçu do Sul, 
Alcobaça, Umburanas e Caraíva; e no setor sudeste da Folha 
apresenta uma mancha no limite com a Folha SF 24 Vitória, lo
calizada na região da serra do Cavalo em ambos os lados da BR-
101 

TABELA 5 XXXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini- Prol 
Unidade no vidade pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma Horizonte A Mat 

(km2) da de ele- orgã-DUPOT (%) lógico 
(mmhos/ Drenagem de cátions de bases ti v a nica 

em) Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 
Textura Estrutura 

(%) 

142ec 25 83 25-40 7,5 <4 Boa Blocos Muito argilosa 9,6 7,5 125 Franco-argila- Blocos 5,7 
angulares siltosa angulares 

142eb 36 23 25-40 7,5 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,3 7,6 100 Franco-argila- Granular 4.4 
angulares arenosa 

142cb(1) 48 25-40 7,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3,7 100 Franco- Granular 1,3 
subangulares arenosa 

142cb(2) 33 25-40 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,8 120 Franco-argila- Granular 1,3 
subangulares arenosa arenosa 

142cb(3) 1 094 25 25-40 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
angulares arenosa arenosa subangulares 

142cb(4) 39 25-40 7,2 <4 Boa Granular Argilosa 4,5 3,6 120 Franco- Granular 1.4 
arenosa 

142cb(5) 26 25-40 7,2 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangu\ares 

142b 36 27 25-40 7,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 16.4 0,5 205 Franco- Granular 7,1 
argilosa 

143cb 15 85 25-40 6,9 <4 Boa Grumosa Argilosa 6,0 1,6 460 Argilosa Granular 3,2 

143bt 15 17 25-40 5,6 <4 Acentuada Blocos Franco- 6,3 1,0 100 Areia Grãos simples 2,6 
subangulares arenosa 

143b(1) 40 25-40 6,9 <4 Btla Grumosa Muito argilosa 4,8 0,8 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
143b(2) 28 25-40 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,0 
143b(3) 16 25-40 6,5 <4 Acentuada Blocos Muito argilosa 4,1 0,5 120 Franco-argila- Granular 4,1 

subangulares arenosa 
143b(4) 

2 092 36 25-40 6,8 <4 Boa Blocos Argilosa 6,2 0,8 100 Argilosa Granular 2,0 
subangulares 

143b(5) 38 25-40 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,1 1,5 77 Areia franca Granular 2,8 
subangulares 

143b(6) 72 25-40 6,6 <4 Acentuada Blocos Argilosa 5,0 0,2 190 Argilosa Granular 2,2 
subangulares 

242de 49 8 25-40 7.4 <4 Imperfeita Blocos Argila siltosa 13,7 13.4 110 Franco-argila- Granular 3,6 
angulares siltosa 

242dc 11 7 25-40 7,2 <4 Acentuada Blocos Argilosa 9,3 7,1 70 Franco- Granular 3,8 
subangulares arenosa 

242eb(1) 78 25-40 7,2 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4.4 2,3 230 Argilosa Granular 3,3 
angulares e 

232 subangulares 
242eb(2) 29 25-40 7,6 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,5 130 Franco-argila- Blocos 4,9 

angulares e arenosa subangulares 
subangulares e granular 

242e 258 45 25-40 7,7 <4 Boa Prismática Argilosa 10,3 8,7 115 Franco-argila- Granular 3,3 
arenosa 

242cb(1) 39 25-40 7,2 <4 Boa Granular Argilosa 4,5 3,6 120 Franco- Granular 1.4 
arenosa 

242cb(2) 48 25-40 7,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3.7 100 Franco- Granular 1,3 
subangulares arenosa 

242cb(3) 3 070 25 25-40 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,2 
angulares arenosa arenosa subangulares 

242cb(4) 24 25-40 7,3 <4 Boa Blocos Argilosa 7,7 4,3 110 Franco-argila- Blocos 1,7 
subangulares arenosa subangulares 

242cb(5) 33 25-40 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,8 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

242b 163 12 25-40 7,1 <4 Acentuada Granular Argilosa 8,0 1,2 153 Franco-argila- Granular 3.4 
arenosa 

243cb 154 22 25-40 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 2.7 0,7 75 Franco- Granular 2,0 
subangulares arenosa 

243bp 114 84 25-40 6,9 <4 Boa Blocos Argilosa 4,2 3,8 50 Argila-arenosa Granular 3,5 

subangulares 
243bt 34 51 25-40 7,0 <4 Boa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argila- Granular 3.4 

angulares e arenosa 

subangulares 
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C) Série 242 

Esta série possui índices agroclimáticos variando de 73 a 80%, 
pluviometria total média anual variando de 815 a 1.071 mm, com 
correspondente evapotranspiração potencial de 1.104 a 1 380 
mm, conforme Tabela 5 XVII É representada pelos postos plu
viométricos de Laranja da Terra, Medina, Mutum e Pancas 

Esta área possui encostas que vão de 25 a 40%, apresentando 
alguns impedimentos à mecanização, requerendo práticas in
tensas e permanentes de conservação, como a utilização de cur
vas de nível, patamares etc, para contenção de encostas (Ferrei
ra, 1979). Geomorfologicamente estas manchas fazem parte das 
unidades do Maciço do Caparaó, da Depressão do Alto-Médio 
Rio Doce, do Bloco Montanhoso Central, do Patamar da Divisa 
dos Rios Doce-Mucuri, das Chãs Pré-Litorâneas, do Bloco Mon
tanhoso de Santo Antônio do Jacinto, dos Maciços de Pedra Azul 
e dos Tabuleiros Costeiros (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos representativos desta série são em sua maioria eu
tráficos, com profundidade efetiva acima de 70 em (Tab 
5 XXXIII) De acordo com a metodologia, apresentam como fator 
mais limitante a soma de bases São solos considerados de boa 
fertilidade, requerem práticas simples, exigindo apenas maiores 
cuidados na reposição dos elementos extraídos pelas plantas 
Mas existem alguns casos de solos que foram classificados com 
grau de restrição 002 devido às suas boas características físicas, 
porém a sua fertilidade natural é considerada baixa (vide 3- Pe
dologia, seção 3.4.3 1) 

A principal limitação ao uso destas terras é a inclinação de 
suas encostas 

Esta série encontra-se representada pelas Unidades 242de, 
242dc, 242eb, 242e, 242cb e 242b, que estão localizadas no setor 
noroeste da Folha, às margens da BR-116, no trecho do rio São 
Pedro. Na região nordeste da Folha, às margens do rio Jucuruçu. 
No setor leste, às margens do rio Mucurí, e no setor sudoeste, 
onde há maior concentração de manchas, encontram-se as mes
mas espalhadas em toda a área 

O maior uso é com a pecuária, estando mais de 50% da área 
ocupada com pastagens. As culturas predominates são o café e 
o coco, embora se encontrem muitas outras em escala menor de 
produção e até mesmo para subsistência. 

D) Série 243 

Esta série encontra-se na mesma faixa climática que a anterior e 
é representada pelos postos pluviométricos de Medina, Nova 
Venécia, Novo Brasil, Pancas, Colatina, ltarana e Fidelândia, cu
jos parâmetros encontram-se relacionados na Tabela 5 XVII 
Apresenta índice agroclimático entre 73 e 80%, pluviometria to
tal média anual entre 815 e 1.129 mm e evapotranspiração po
tencial entre 1 104 e 1.370 mm (Tab. 5 XVII). 

O relevo apresenta as mesmas características da Série 242, 
com declividades que vão de 25 a 40%, apresentando limitações 
à mecanização Geomorfologicamente as manchas representa
tivas desta série encontram-se localizàdas nas unidades dos Ma
ciços de Caparaó, dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba, 
dos Tabuleiros Costeiros no limite com a Depressão Marginal, 
do Bloco Montanhoso Central, das Chás Pré-Litorâneas, das Ser
ranias de Almenara e dos Maciços de Ped1a Azul (vide 2- Geo
morfologia). 

Os solos representativos desta série são em sua maioria áli
cos e distróficos, com profundidade efetiva variando de 50 a 31 O 
em Apresentam como principal fator limitante a soma de bases 
e são na sua maioria latossolos, com índices pedológicos vari
ando de 6,3 a 7,0 Estes solos, apesar de estarem na Classe 003 
por solo, são considerados de baixa fertilidade natural (vide 3-
Pedologia, seção 3 4.3.1) No caso dos solos álicos há necessi
dade de se fazer calagem para neutralização do alumínio (Raij, 
1981) 

Estas áreas requerem um trato mais minucioso e constante, 
devendo-se utilizar práticas conservacionistas mais trabalhosas 
e dispendiosas para contenção das áreas e o preparo das mes
mas; requerem, também, um cuidado maior do solo em si que 
em alguns casos precisam de adubação corretiva e de reposição. 
São terras que devem ser usadas apenas com culturas perma
nentes que protejam bem o solo e não se prestam para explora
ção regular com culturas que necessitam de cultivos frequentes 

As unidades .repre.se~ta~ivas desta série são: 243cb, 243bp, 
2~3bt e ~43b, cujas pnnc1pa1s características são: índice pedoló
glco vanand~ de 6,3 a ~.9, drenagem geralmente acentuada ou 
bo~, ~rofund~dade efet1va entre 50 e 310 em; as demais carac
tenstlcas estao descritas na Tabela 5 XXXIII Localizam-se em 
geral no setor sul da Folha, existindo no setor norte algumas 
manchas esparsas. 

O uso do solo é o mesmo da série anterior 

E) Série 342 

Esta série é representada pelas unidades que apresentam plu
viometria total média anual variando de 833 a 988 mm com cor
respondente evapotranspiração potencial variando de 1 324 a 
1.407 mm e estão representadas pelos postos pluviométricos de 
Aimorés, Baixo Guandu, Barra do Cuieté e Nanuque (Tab 
5 XXII). Encontra-se em áreas cuja classificação climática é su
búmida a semi-árida (vide 5.3.6- Climas regionais e variações 
mesoclimáticas). Apesar de estar na Subclasse Mesater-por
relevo. o clima também é um fator muito limitante devido aos 
longos períodos de estiagem. 

As características do relevo são as mesmas da série anterior 
Geomorfologicamente encontram-se as manchas representati
vas desta série nas unidades de Depressão Alto-Médio Rio Doce, 
dos Maciços do Caparaó, do Patamar da Divisa dos Rios Do
ce-Mucuri, das Chãs Pré-Litorâneas, das Serranias Marginais e 
do Bloco Montanhoso Central (vide 2- Geomorfologia) 

Os solos representativos desta série, em geral podzólicos, 
são em sua maioria eutróficos, com índice pedológico variando 
de 7,1 a 7,7, profundidade efetiva variando de 70 a 153 em (Tab 
5 XXXIII) Em geral são solos de boa fertilidade natural. Segundo 
a metodologia apresentam fatores limitantes como capacidade 
de troca e soma de bases, porém deve-se analisar cada caso 
quando se necessita trabalhar estas áreas. Exceção se faz para o 
caso dos latossolos que, apesar de estarem classificados como 
002, em geral devido às boas propriedades físicas, são consi
derados de baixa fertilidade natural (vide 3- Pedologia, seção 
3.4.3.1) 

Esta série é representada pelas Unidades 342de, 342dc, 342e, 
342cb e 342b e são encontradas em sua maioria a sudoeste da 
Folha, às margens do rio Doce e da BR-116, no setor norte encon
tram-se algumas manchas dispersas por toda a área 

O uso predominante é com pastagem (Est 5.11 A), embora 
existam algumas áreas com agricultwa. 

F) Série 343 

Esta série encontra-se na mesma faixa de clima que a anterior. É 
representada pelos postos pluviométricos de ltaobim, Jequiti
nhonha e Nanuque, cujos parâmetros representativos são encon
trados na Tabela 5 XXII e têm como características principais ín
dice agroclimático entre 56 e 70%, pluviometria total média anual 
variando de 694 a 988 mm e evapotranspiração potencial vari
ando de 1 225 a 1.407 mm 

O relevo apresenta as mesmas características de todas as ou
tras séries, constituindo limitação à mecanização devido a sua 
forte declividade Geomorfologicamente encontra-se represen
tada nas unidades dos Maciços de Caparaó, dos Patamares Es
calonados do Sul Capixaba, das Serranias Marginais, das Cha
padas Cimeiras, dos Maciços de Pedra Azul, das Chãs Pré
Litorâneas e das Serranias de Almenara (vide 2- Geomor
fologia). 

Os solos representativos desta série são álicos e distróficos, 
com índice pedológico variando de 6,4 a 6,9, com profundidade 
efetiva variando de 60 a 205 em e apresentam apenas a soma de 
bases como fator limitante (Tab 5 XXXIII) 

São em geral de moderada a baixa fertilidade São áreas que 
requerem um trato especial para evitar a erosão e o depaupera
mento do solo No caso dos solos álicos é preciso que se faça 
uma cal agem para diminuir a toxidez devida ao alumínio (Boyer, 
1982) 

Esta série é representada pela Unidade 343b e suas manchas 
representativas encontram-se em maior concentração no setor 
noroeste da Folha e no restante encontram-se algumas manchas 
esparsas 
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A maior concentração de uso destas áreas é com a pecuária, 
predominando gado mestiço Gir-Nelore e Girolanda. 

G) Série 343° 

Esta série encontra-se na mesma faixa climática da anterior. É re
presentada pelo posto pluviométrico de ltaobim e apresenta 
como parâmetros principais índice agroclimático de 56%, plu
viometria total média anual de 694 mm e evapotranspiração po
tencial de 1.245 mm (Tab. 5.XXII). 

O relevo apresenta as mesmas características das séries an
teriores. Geomorfologicamente está localizada nas unidades 
das Chapadas Cimeiras em sua grande maioria e em algumas 
pequenas áreas na unidade dos Maciços de Pedra Azul (vide 2-
Geomorfologia). 

O solo representativo desta mancha é distrófico, de textura 
média cascalhenta, constituindo um impedimento para algumas 
máquinas agrícolas, não sendo, contudo, esta percentagem de 
cascalho no horizonte superficial, um impedimento para cul
turas já que decresce em profundidade. 

Esta série é representada apenas pela Unidade 343°b, locali
zada no setor noroeste da Folha, cortada pela BR-116 e pelo rio 
São. Roque. 

E uma área pouco utilizada, sendo quase toda tomada com 
pastagem nativa A predominância ainda é com a pecuária. 

5 1.2.4.3- Subclasse Mesater-por-solo 

Nesta subclasse estão incluídas todas as séries da Classe Mesa
ter cujo fator mais limitante seja o solo Ocupa uma área total de 
626 km 2 que corresponde a 3,73% da referida classe 

A) Série 114 

Climaticamente esta série apresenta índices agroclimáticos vari
ando de 90 a 99%, com pluviometria total média anual de 1.275 a 
1.422 mm, evapotranspiração potencial de 1.338 a 1.430 mm 
(Tab. 5.XV) e encontra-se representada pelos postos pluviomé
tricos de AI co baça, Caravelas, Helvécia e Riacho 

A paisagem nestas áreas apresenta inclinações que variam 
de O a 5%. Geomorfologicamente encontra-se esta série nas uni
dades dos Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais (vide 2-
Geomorfologia). 

O solo representativo é o Podzol Hidromórfico, de textura 
arenosa (Est. 5.11 B). De acordo com a metodologia, apresenta 
como fatores limitantes a textura do horizonte superficial e a es
trutura do horizonte de subsuperfície; as demais características 
são descritas na Tabela 5.XXXIV de caracterização das unidades 

Esta série é representada apenas pela Unidade 114et e encon
tra-se dispersa pelo litoral do Espírito Santo e Bahia. 

TABELA 5 XXXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-solo) 

Características tísico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini- Prof Mat Unidade no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma Horizonte A 
(km21 da de DUPOT (%) lógico 

(mmhos/ Drenagem 
Estrutura 

em) 

114et 521 3 0-5 3,8 <4 Imperfeita Maciça 
124de 05 63 5-15 4,8 <4 Má Maciça 

124dc 24 31 5-15 4.4 <4 Má Granular 
124et 16 3 5-15 3,8 <4 Imperfeita Ma~a 
134de 05 63 15-25 4,8 <4 Má Maciça 

214dc 25 31 0-5 4.4 <4 Má Granular 
224de 16 63 5-15 4,8 <4 Má Maciça 

234de 10 63 15-25 4,8 <4 Má Maciça 

314dc 04 31 0-5 4,4 <4 Má Granular 

B) Série 124 

Esta série encontra-se na mesma faixa climática da anterior. Está 
representada pelos postos pluviométricos de Helvécia, ltagi
mirim e Posto Central, cujos parâmetros representativos encon
tram-se na Tabela 5.XV e os principais são: índice agroclimático 
variando de 86 a 96%, pluviometria total média anual de 1.008 a 
1.378 mm e evapotranspiração potencial de 1.171 a 1.410 mm. 

O relevo nesta série encontra-se mais acentuado que o da 
série anterior, apresentando-se com declividades que vão de 5 a 
15%, estando englobado nas classes suave ondulado e ondula
do segundo a Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 10 
(1979). 

Geomorfologicamente encontram-se as manchas desta série 
loalizadas nas unidades dos Tabuleiros Costeiros e da Depres
são do Médio Jequitinhonha (vide 2- Geomorfologia). 

O solo representativo desta série varia de mal a imperfeita
mente drenado e geralmente apresenta baixa capacidade de tro
ca, sendo considerado de baixa fertilidade, requerendo um trato 
mais minucioso no que se refere às práticas conservacionistas. 

A série é representada pelas Unidades 124de, 124et e 124dc. 
As duas primeiras localizam-se nos limites com a Folha SD.24 
Salvador e a 124dc no setor leste da Folha, próximo à BR-290, às 
margens do rio Alcobaça. 

O uso do solo nesta área é mais acentuado com as pastagens, 
embora exista agricultura de subsistência. 
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de câtions de bases 
e f e- orgâ-
ti v a nica 

Textura (mE/100 g) (mE/100 g) Textura Estrutura 
(em) (%) 

Areia 5,5 0,9 29 Areia Grãos simples 1,0 

Argilosa 3,1 1,5 350 Franca-argila- Granular 1,8 
arenosa 

Franco-arenosa 2,0 2,0 90 Areia franca Grãos simples 1,3 

Areia 5,5 0,9 29 Areia Grãos simples 1,0 

Argilosa 3,1 1,5 350 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

Franco-arenosa 2,0 2,0 90 Areia franca Grãos simples 1,3 

Argilosa 3,1 1,5 350 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

Argilosa 3,1 1,5 350 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

Franco-arenosa 2,0 2,0 90 Areia franca Grãos simples 1,3 

C) Série 134 

Esta série encontra-se na mesma faixa climática das duas anteri
ores. Está representada pelo posto pluviométrico de ltagimirim, 
cujos parâmetros principais são: índice agroclimático de 86%, 
pluviometria total média anual de 1.008 mm e evapotranspira
ção potencial de 1.171 mm, encontrados na Tabela 5.XV. 

O relevo ainda permite a mecanização, porém com algumas 
limitações; à proporção que a inclinação vai se acentuando, au
mentam as dificuldades na utilização das máquinas. Geomor
fologicamente encontra-se localizada na unidade da Depressão 
Marginal (vide 2- Geomorfologia). 

O solo representativo desta série assim como a própria série 
encontram-se descritos mais detalhadamente em Couto & Ma
galhães (1981 ), Folha SD.24 Salvador. 

Nas áreas de ocorrência desta série, deve-se lançar mão de 
práticas conservacionistas intensas e permanentes, bem como 
de urn manejo muito acurado do solo, ou fazer-se utilização de 
culturas com variedades adaptadas à região. 

Esta série é representada pela Unidade 134de que se localiza 
no setor nordeste, no limite com a Folha Salvador. 

A exploração e uso do solo são feitos com pastagens. 

D) Série 214 

Climaticamente esta série apresenta índices agroclimáticos de 
79%, pluviometria total média anual de 1.075 mm, evapotrans-



piração potencial de 1 368 mm (Tab. 5.XVII) e está representada 
pelo posto pluviométrico de Mucurici 

O relevo desta área é plano e suave ondulado'com declives de 
o a 5%, sendo áreas totalmente mecanizáveis. São áreas peque
nas localizadas nas unidades geomorfológicas Chãs Pré-Litorâ
neas e Serranias de Almenara. 

O solo representativo desta série é um hidromórfico, que 
pelas suas características apresenta problemas de drenagem, 
como demonstra um de seus fatores limitantes e também baixa 
capacidade de troca e soma de bases; o seu índice pedológico é 
de 4,4 e apresenta profundidade efetiva de 90 em (Tab. 5.XXXIV) 
A fertilidade é baixa e deve-se lançar mão de artifícios para utili
zá-lo com culturas 

Esta série é repreJ;entpda por uma única unidade, a 214dc, 
que tem apenas duas manchas no setor central da Folha, pró
ximo ao rio Mucuri. 

O uso predominante é com pastagem. 

E) Séries 224 e 234 

As características do clima, relevo e solo destas séries são des
critas em detalhe por Couto & Magalhães (1981) na Folha SD.24 
Salvador 

Estão representadas pelas Unidades 224de e 234de e encon
tram-se localizadas no setor nordeste, no limite com a Folha Sal
vador. 

G) Série 314 

·Esta série apresenta índice agroclimático de 70%, pluviometria 
total média anual de 988 mm e evapotranspiração potencia( de 
1.407 mm (Tab. 5 XXII). Está representada pelo posto pluviomé
trico de Nanuque 

O relevo apresenta inclinações que variam de O a 5%. Geo
morfologicamente está localizada na unidade das Chãs Pré-Lito
râneas (vide 2- Geomorfologia). 

O solo representativo desta série apresenta as mesmas 
características da Série 214. É um solo considerado de baixa fer
tilidade natural. 

Encontra-se representada pela Unidade 314dc, localizada no 
setor central da Folha, às margens do Mucuri. Nestas áreas 0 uso 
predominante continua sendo com pastagens com predominân
cia de gado Gir-Nelore. 

5.1 2.4 4- Subclasse Mesater-por-relevo/solo 

Estão incluídas nesta subclasse todas as séries da Classe Mesa
ter que apresentam como fatores mais limitantes igualmente o 
relevo e o solo. 

Esta subclasse representa um total de 40 km' que equivale a 
0,24% da Classe Mesater e é representada apenas pela série 144. 

A) Série 144 

Esta série é representada pelas Unidades 144de e 144et; a pri
meira é mencionada em detalhes na Folha Salvador e a 144et 
descrita a seguir 

Apresenta índice agroclimático de 96%, pluviometria total 
média anual de 1 241 mm e evapotransp1ração potencial de 
1.285 mm (Tab. 5 XV). 

O relevo possui pendentes bastante acentuadas com declives 
que vão de 25 a 40%, apresentando dificuldades para a mecani
zação. Esta série encontra-se localizada nas unidades dos Ta
buleiros Costeiros e da Depressão do Médio Jequitinhonha (vide 
2- Geomorfologia) 

O solo apresenta índice pedológico de 3,8, drenagem imper
feita, é considerado de baixa fertilidade (Tab. 5 XXXV) e não é 
aconselhado para utilização com culturas que requerem o cul
tivo temporário e intensivo O manejo deste solo é muito traba
lhoso 

As práticas conservacionistas e o manejo do solo vão propor
cionar melhores rendimentos às culturas utilizadas 

As unidades desta série estão localizadas no setor nordeste 
da Folha às margens do rio Jequitinhonha, no limite com a Folha 
Salvador. 

O uso predominante na área é a pastagem 

TABELA 5 XXXV 
Caracterização das unidades {Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil De c\ i- Índice 
Área Salini- Pro f Mat Unidade no vidade pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma 

Horizonte A 
(km2) d<~de DUPOT (%) lógico 

{mmhos 1 Drenagem 

em) Estrutura 

144de 05 63 25-40 4,8 <4 Má Maciça 

144et 35 3 25-40 3,8 <4 Imperfeita Maciça 

5.1.2.5- Classe Agroster 

Suas áreas estão distribuídas esparsamente pela Folha perfa
zendo 31,6% da superfície total Os elementos de interação clima 
e solo apresentam-se com grandes variedades, enquanto que o 
relevo é, ao contrário, homogêneo. 

Com relação ao clima, estão presentes os graus de restrição 
de 100 a 400, com urna variação no índice agroclimático entre 50 
e 111%, das necessidades hídricas consideradas ideais para o 
desenvolvimento das plantas. Neste intervalo, porém, existem 
áreas que apresentam fortes limitações climáticas para a agri
cultura 

O relevo apresenta declividades variando entre 40 e 55% com 
acentuadas inclinações de suas pendentes, não sendo possível a 
mecanização. Torna-se indispensável o uso de práticas conser
vacionistas intensas e permanentes. 

Os solos, por sua vez, possuem restrições que variam de 
acordo com a sua classificação. As limitações mais fracas re
caem para os solos de caráter eutrófico, enquanto que as limita
ções mais fortes recaem para os solos de caráter álico, onde 

ele- orgâ-
de cátions de bases 

ti v a nica Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 
(em) 

Textura Estrutura 
(%) 

Argilosa 3,1 1,5 350 Franco-argila- Granular 1,8 
arenosa 

Areia 5,5 0,9 29 Areia Grãos simples 1,0 

existe toxidez pela presença do alumínio trocável, ou mesmo 
para os solos classificados como Litólicos, Areias Marinhas etc 

Através destas variações foi possível reunir as Subclasses 
Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo e Agroster-por-relevo/ 
solo (Tab. 5.XXXVI). 

Classe 

Agroster 

TABELA 5 XXXVI 
Subdivisão da Classe 5- Agroster 

Subclasse Série 
Características pedológicas 
definidoras das unidades 

152 ec, b 
153 cb, bt, b 
252 de, ec, eb, e, cb, b 
253 eb, cb, bp, bt, b 

Agroster-por-relevo 352 de, eb, e, cb, b 
353 cb, bt, b 
354° bp 
452 e, cb 
453 bt, b 

Ag roster-por-solo 115 de 

Agroster-por-re\evo/solo 155 de 

Área 
(km2) 

158 
4473 
5 370 

11 236 
6 367 
7 867 

11 
255 
674 

1184 

7 

0 Série definida pela presença de solos cascalhentos, com fase pedregosa ou rochosa 
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5.1.2.5.1 - Subclasse Agroster-por-relevo 

Nesta subclasse somente o relevo apresenta-se homogêneo, ob
tendo grau de restrição 050. Encontra-se dispersa pela Folha 
com uma superfície equivalente a 96,8% da Classe Agroster. 
Foram identificadas as seguintes séries: 152, 153,252,253,352, 
353, 354°, 452 e 453 (Tab. 5.XXXVI). 

A) Série 152 

É composta por duas manchas localizadas respectivamente no 
centro-norte da Folha, nas vizinhanças da localidade de Palmó
polis, e no extremo sudoeste, no limite com a Folha SF.24 Vi
tória. 

Climatologicamente está representada pelo posto pluviomé
trico de Batinga, que possui índice agroclimático girando em 
torno de 96% das necessidades hídricas da maioria das plantas; 
a pluviometria total média anual é de 1.052 mm para uma evapo
transpiração potencial de 1.080 mm (Tab. 5.XV). 

Geomorfologicamente faz parte de áreas de topografia movi
mentada referente ao Bloco Montanhoso de Santo Antônio do 
Jacinto e aos Maciços de Caparaó (vide 2- Geomorfologia). 
Apresenta declividade média entre 40 e 55% com pendentes for
tes, onde a mecanização é impossível. Corresponde aos relevos 

forte ondulado e montanhoso, segundo as classes citadas na 
Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 10 (1979). 

Os solos desta série possuem fertilidade natural média, ín
dice pedológico entre 7,1 e 7,4 e estão representados pelas Uni
dades 152ec e 152b, cujas características físico-químicas encon
tram-se na Tabela 5.XXXVII. 

A Unidade 152ec apresenta solos com fracas limitações de 
natureza física, como estrutura em blocos subangulares com 
textura muito argilosa, e de natureza química ligada à capaci
dade de troca de cátions com baixos valores no solo. Os outros 
fatores como drenagem, profundidade efetiva, textura e estru
tura do horizonte A e matéria orgânica são favoráveis. 

Por outro lado, a Unidade 152b apresenta a soma de bases 
trocáveis (1,2 mE/100 g de solo) como o fator mais limitante. Os 
valores da capacidade de troca (8,0 mE/100 g de solo) e de ma
téria orgânica (3, 1%) são considerados, de certa forma, favorá
veis neste tipo de solo. Porém, na realidade, o seu enquadra
mento na Classe 002 deu-se principalmente por causa de suas 
boas propriedades físicas (Tab. 5.XXXVII). 

De um modo geral, para um bom aproveitamento agrícola 
desses solos, deve-se observar cuidadosamente as práticas de 
manejo. 

Com relação ao uso atual, observa-se o predomínio de pasta
gens, além do plantio de café e citrus, entre as localidades de Pal
mópolis e Batinga. 

TABELA 5 XXXVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini-Unidade no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma 
Prol Horizonte A Mat 

(km 2) 
DUPOT (%) lógico dade 

Drenagem de cátions de bases 
ele- orgâ-

(mmhos/ ti v a nica 
em) 

Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 
Textura Estrutura 

(%) 

152ec 41 77 40-55 7.4 <4 Boa Blocos Muito argilosa 7,5 5,4 120 Argilosa Granular 2,8 
subangulares 

152b 117 12 40-55 7,1 <4 Acentuada Granular Argilosa 8,0 1,2 153 Franco-argila- Granular 3.4 
arenosa 

153cb 16 73 40-55 6,4 <4 Acentuada Blocos Argilosa 3,5 0,2 210 Argilosa Granular 3,1 
subangulares 

153bt 571 51 40-55 7,0 <4 Boa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argílo- Granular 3,4 
angulares e arenosa 
subangulares 

153b(1) 40 40-55 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 4,9 0,8 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
153b(2) 32 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 

subangulares 
153b(3) 38 40-55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 2,8 

subangulares 
153b(4) 11 40-55 6,8 <4 Acentuada Granular Argilosa 9,9 O,p 260 Argilosa Granular 3,4 
153b(5) 47 40-55 6,6 <4 Moderada Granular Argilosa 4,9 1,8 100 Franco-arenosa Granular 1,8 
153b(6) 16 40-55 6,6 <4 Acentuada Blocos Muito argilosa 4,1 0,5 120 ~ranco-argilo- Granular 4,2 

3904 subangulares arenosa 
153b(7) 72 40-55 6,6 <4 Acentuada Blocos Argilosa 5,0 0,2 190 Argilosa Granular 2,2 

subangulares 
153b(8) 42 40-55 6,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 11,2 0,6 100 Muito argilosa Granular 6,9 
153b(9) 76 40-55 6,7 <4 Acentuada Granular Argilosa 7,4 0,2 215 Franco-arenosa Granular 3,8 
153b(10) 41 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 5,1 1,0 140 Argila-arenosa Granular 3,0 

subangulares 
153b(11) 71 40-55 6,8 <4 Acentuada Blocos Argilosa 8,5 1,4 163 Argilosa Granular 4,5 

subangulares 

252dc 673 7 40-55 7,2 <4 Acentuada Blocos Argilosa 9,3 7,1 70 Franco-arenosa Granular 3,8 
subangulares 

252ec 120 77 40-55 7,4 <4 Boa Blocos Muito argilosa 7,5 5,4 120 Argilosa Granular 2,8 
subangulares 

252eb(1) 23 40-55 7,6 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8.4 7,7 100 Franco-argila- Granular 4,5 

603 
angulares arenosa 

252eb(2) 29 40-55 7,6 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,6 130 Franco-argila- Blocos 4,9 
angulares e arenosa subangulares 
subangulares e granular 

252e 719 45 40-55 7,8 <4 Boa Prismática Argilosa 10,4 8,7 115 Franco-argila- Granular 3,4 
arenosa 

252cb(1) 26 40-55 7,3 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangulares 

252cb(2) 33 40-55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,9 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

252cb(3) 
2 282 48 40-55 7,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 4,0 3,8 100 Franco-arenosa Granular 1.4 

subangulares 
252cb(4) 56 40-55 7,1 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 4,3 3,0 120 Franco-argila- Granular 2,0 

subangulares arenosa 
252cb(5) 24 40-55 7,3 <4 Boa Blocos Argilosa 7,7 4,3 110 Franco-argila- Blocos 1,7 

subangulares arenosa subangulares 
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TABEL"'- 5 XXXVII- Continuação 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini- Mat 
Unidade no vidade pedo- Horizonte B Prof Horizonte A 

(km2) da de Cap troca Soma efe- orgâ-DUPOT (%) lógico 
(mmhos/ Drenagem de cátions de bases nica 

Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 
tiva Textura Estrutura 

em) (em) (%) 

252b(1) 1H 40-55 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argila-arenosa Granular 8,7 
252b(2) 15 40-55 7,0 <4 Boa Granular Argilosa 5,7 0,5 170 Franco~argilo- Granular 4,0 

973 arenosa 
252b(3) 12 40-55 7,1 <4 Acentuada Granular Argilosa 8,6 1,2 153 Franco~argilo- Granular 3,4 

arenosa 
252b(4) 27 40-55 7,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 16,5 0,5 205 Franco-argilosa Granular 7,2 

253eb 05 81 40-55 6,2 <4 Boa Maciça Argilosa 4,1 2,8 200 Franco-arenosa Granular 1,4 

253cb(1) 87 40-55 7,0 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 7,8 4,5 80 Argilosa Granular 4,1 
1 958 subangulares 

253cb(2) 20 40-55 7,0 <4 Acentuada Granular Argila-arenosa 3,9 2,5 160 Franco-arenosa Granular 3,5 

253bp 35 84 40-55 6,9 <4 Boa Blocos Argilosa 4,2 3,8 50 Argila-arenosa Granular 3,5 
subangulares 

253bt 853 51 40-55 7,0 <4 Boa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argila- Granular 3,4 
angulares e arenosa 
subangulares 

253b(1) 36 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Argilosa 6,3 0,8 100 Argilosa Granular 2,1 
subangulares 

253b(2) 16 40-55 6,6 <4 Acentuada Blocos Muito argilosa 4,1 0,5 120 Franco-argila- Granular 4,2 
subangulares arenosa 

253b(3) 42 40-55 6,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 11,2 0,6 100 Muito argilosa Granular 6,9 
253b(4) 32 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 

subangulares 
253b(5) 28 40-55 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,1 
253b(6) 35 40-55 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,0 0,8 100 Franco-argila- Granular 6,3 

8 385 arenosa 
253b(7) 13 40-55 6,5 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,8 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
253b(8) 38 40-55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 6,3 

subangulares 
253b(9) 75 40-55 6,7 <4 Acentuada Granular Argila-arenosa 4,6 0,5 255 Franco-arenosa Granular 3,0 
253b(10) 40 40-55 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 4,9 0,8 170 Argila-arenosa Granular 4,1 
253b(11) 10 40-55 6,9 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 6,5 1,1 114 Argila-arenosa Granular 5,4 

subangulares 
253b(12) 79 40-55 6,4 <4 Acentuada Granular Argila-arenosa 6,1 0,2 130 Franco-argila- Granular 1,8 

arenosa 

352dc 206 7 40-55 7,2 <4 Acentuada Blocos Argilosa 9,3 7,1 70 Franco-arenosa Granular 3,8 
subangulares 

352eb(1) 14 40-55 7,3 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,3 2,7 123 Franco-argila- Granular 2,2 
subangulares arenosa 

352eb(2) 29 40-55 7,7 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,6 130 Franco-argila- Blocos 4,9 
angulares e arenosa subangulares 

698 
subangulares e granular 

352eb(3) 69 40-55 7,2 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,8 3,6 120 Franco-argilosa Granular 1,9 
subangulares 

352eb(4) 23 40-55 7,6 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,4 7,7 100 Franco-argila- Granular 4,5 
angulares arenosa 

352eb(5) 6 40-55 7,8 <4 Boa Granular Argilosa 8,3 7,7 140 Argila-arenosa Blocos 4,6 
subangulares 

352e 1 003 45 40-55 7,8 <4 Boa Prismática Argilosa 10,4 8,7 115 Franco-argila- Granular 3,4 
arenosa 

352cb(1) 33 40-55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,9 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

352cb(2) 65 40-55 7,1 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 5,2 4,3 120 Franco-argila- Granular 2,0 
subangulares arenosa 

352cb(3) 
4 055 48 40-55 7,2 <4 Moderada Blocos 

sÚbangulares 
Argilosa 4,0 3,8 100 Franco-arenosa Granular 1,4 

352cb(4) 26 40-55 7,3 ,_ 4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangulares 

352cb(5) 25 40-55 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco-arenosa Blocos 3,3 
angulares arenosa subangulares 

352b(1) 18 40-55 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argila-·arenosa Granular 8,7 
352b(2) 12 40-55 7,1 <4 Acentuada Granular Argilosa 8,6 1,2 153 Franco-argila- Granular 3,4 

405 arenosa 
352b(3) 15 40-55 7,0 <4 Boa Granular Argilosa 5,7 0,5 170 Franco-argila- Granular 4,0 

arenosa 

353cb(1) 66 40-55 6,2 <4 Moderada Granular Argilosa 2,5 0,5 60 Franco-argila- Granular 1,8 
1 066 arenosa 

353cb(2) 5 40-55 6,5 <4 Acentuada Granular Argilosa 3,9 0,4 154 Franco-argila- Granular 2,9 
arenosa 

353bt(1) 51 40-55 7,0 <4 !loa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argila- Granular 3,4 
523 subangulares arenosa 

353bt(2) 34 40-55 6,7 <4 Boa Blocos Argilosa 4,4 0,6 90 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa 

353b(1) 21 40-55 6,9 <4 Boa Granular Muito argilosa 6,4 1,4 205 Franco-argila- Granular 3,2 
arenosa 

353b(2) 47 40-55 6,6 <4 Moderada Granular Argilosa 4,9 1,8 100 Franco-arenosa Granular 1,8 
353b(3) 36 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Argilosa 6,3 0,8 100 Argilosa Granular 2,1 

6 278 subangulares 
353b(4) 32 40-55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 

353b(5) 
subangulares 

35 40-55 6,9 <4 Boa Granular Argilosa 7,0 0,8 100 Franco-argila- Granular 6,3 
arenosa 
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TABELA 5 XXXVII- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Unidade 

Área no vida de pedo- Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
(km21 DUPOT (%) lógico dade 

Drenagem de cátions de bases 
ele- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) 
tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

353b(6) 13 40-55 6,5 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,8 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
353b(7) 28 40-55 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,1 
353b(8) 6278 11 40-55 6,8 <4 Acentuada Granular Argilosa 9,9 0,6 260 Argilosa Granular 3,4 
353b(9) 38 40-55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 2,8 

subangulares 
353b(10) 42 40-55 6,1 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 11,2 0,6 100 Muito argilosa Granular 6,9 

354°bp 11 57 40-55 4,7 <4 Acentuada - - 7,3 2,1 15 Franco-arenosa Granular 4,3 

452e 151 45 40-55 7,8 <4 Boa Prismática Argilosa 10,4 8,7 115 Franco-argila- Granular 3A 
arenosa 

452cb 104 33 40-55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argilo- 5,0 2,9 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

453bt 328 34 40-55 6,7 <4 Boa Blocos Argilosa 4A 0,6 90 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa 

453b 346 47 40-55 6,6 <4 Moderada Granular Argilosa 4,9 1,7 100 Franco-arenosa Granular 1,7 

0 Unidade definida pela presença de solos cascalhentos, com fase pedregosa ou rochosa 
Obs : os números entre parênteses (1 ), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

B) Série 153 

Compreende uma superfície de 4,473 km' e tem suas áreas lo
calizadas principalmente no setor norte da Folha, onde apare
cem cortadas pelo paralelo de 17" Os restantes das manchas 
acham-se localizados no sul, ao longo da Rodovia ES-137, no 
município de São Gabriel da Palha; e, finalmente, no extremo 
sul, próximo a Santa Teresa 
, O clima está representado pelos postos pluviométricos de 
Aguia Branca, Batinga, Guaratinga, Helvécia e São Gabriel da 
Palha, cujo índice agroclimático situa-se na faixa de 88 a 1 02%; a 
pluviometria total média anual varia de 1,052 a 1 378 mm, en
quanto que a evapotranspiração potencial fica entre 1,080 e 
1,410 mm (Tab, 5.XV). 

A declividade média está entre 40 e 55%, correspondendo às 
unidades geomorfológicas em áreas de fortes dissecações, re
ferentes ao Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto, aos 
Patamares Escalonados do Sul Capixaba, às Chás Pré
Litorâneas e às Serranias de Almenara (vide 2- Geomor
fologia), 

Os solos apresentam baixa e média fertilidade, índice pedoló
gico entre 6,1 e 7,0, destacando-se o Podzólico eutrófico e distró
fico e o Latossolo álico, 

Esta variação pedológica possibilitou a identificação das Uni
dades 153cb, 153bt e 153b, cujas características mais importan
tes encontram-se na Tabela 5.XXXVII 

Todas as unidades possuem baixos a muito baixos teores em 
bases trocáveis, sendo esta característica a de maior limitação e 
comum a todas. Vale ressaltar que ocorre saturação com alumí
nio trocável superior a 50%, provocando efeitos tóxicos para as 
plantas sensíveis a esse fator, segundo Olmos & Camargo, 1976 
apud Boyer, 1982, na maior parte dos perfis representativos das 
Unidades 153cb e 153b, Os valores da capacidade de troca são 
de um modo geral baixos, enquanto que a matéria orgânica pos
sui teores bastante variáveis que, em alguns casos, atingem 
valores favoráveis (Tab. 5.XXXVII), -

As propriedades físicas por outro lado sobressaem sobre as 
químicas, como sejam: drenagem variando de acentuada a mo
derada, estrutura em blocos subangulares ou granular e profun
didade efetiva, usualmente superior a 100 em, 

Para uma utilização racional desses solos com agricultura, é 
necessária adubação corretiva (calagem). no caso dos solos áli
cos, onde o alumínio trocável ocorre em quantidades prejudi
ciais à maioria das plantas, e a adubação de manutenção no caso 
dos solos distróficos, 

Na ocupação agrícola destas terras encontram-se cultivos de 
café, nas proximidades dos municípios de Nova Venécia, São 
Gabriel da Palha e Santa Teresa; a pastagem é também encon
trada em alguns lugares, Em toda a área utiliza-se a queimada no 
desmatamento, principalmente entre \tabela e Guaratinga, onde 
há grande exploração de carvão vegetaL 
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C) Série 252 

Abrange uma superfície de 5 370 km' e tem suas áreas localiza
das nas partes norte e sudoeste da Folha Na parte norte, situam
se nas proximidades dos municípios de Santo Antônio do Ja
cinto, Felisburgo e Águas Formosas, enquanto que na parte su
doeste as manchas encontram-se espalhadas por todo o setor 

Está caracterizada pelos postos pluviométricos de Água 
Doce, Fazenda Alegria, Fidelândia, Gabiarra, Mutum e Vargem 
Grande, que apresentam índice agroclimático entre 71 e 81%; 
pluviometria total média anual variando entre 985 e 1,137 mm e 
evapotranspiração potencial entre 1 204 e 1,377 mm, Mesmo 
com esta pluviosidade, já aparecem limitações para o uso agrí
cola, tendo em vista que o solo apresenta uma deficiência hídri
ca variando de cinco a sete meses (Tab. 5.XVII). 

A classe de declividade média é a mesma da série anterior, 40 
a 55%, e faz parte das unidades geomorfológicas do Bloco Mon
tanhoso de Santo Antônio do Jacinto,do Bloco Montanhoso Cen
tral, dos Maciços do Caparaó, do Patamar da Divisa dos Rios 
Doce- Mucuri, da Depressão do Alto-Médio Rio Doce e das Ser
ranias de Almenara (vide 2- Geomorfologia) 

Quanto aos solos, apresentam índice variando entre 7,0 e 7,8, 
de modo que a maioria está concentrada próximo ao limite in
ferior desta faixa, São de fertilidade natural média (Podzoólicos 
eutróficos) e baixa (Latossolos álicos e distróficos), 

Os de fertilidade natural média são representantes das Uni
dades 252dc, 252ec, 252eb, 252e e 252cb, cujas características 
mais representativas podem ser vistas na Tabela 5.XXXVIL 

Valores baixos a médios, ora na capacidade de troca catiô
nica, ora na soma de bases trocáveis, indicam, do ponto de vista 
químico, ligeiras restrições que caracterizam os perfis represen
tativos nestas unidades, Ocorrem também limitações de ordem 
física, como sejam: drenagem acentuada, estrutura em blocos 
angulares e prismática, associada à textura argilosa a muito ar
gilosa no horizonte B, Entretanto, as outras características apre
sentam-se favoráveis, entre as quais drenagem boa a moderada, 
estrutura em blocos subangulares ou granular, textura média a 
argilosa, boa profundidade efetiva e teores médios de matéria 
orgânica (Tab, 5.XXXVII), 

De outro lado, os de fertilidade natural baixa representam a 
Unidade 252b, que é caracterizada principalmente pelos fracos 
teores em bases trocáveis, normal,mente inferior a 1 ,O mE/1 00 g 
de solo, sendo este fator limitante para o uso agrícola Além do 
mais, ocorre saturação com alumínio trocável superior a 50%, o 
que é considerado prejudicial às plantas sensíveis a esse fator, 
segundo Olmos & Camargo, 1976 apud Boyer, 1982, Em com
pensação as propriedades físicas ligadas à textura, estrutura e 
profundidade efetiva são bastante favoráveis, e foi na realidade 
o que mais contribuiu para o enquadramento deste solo no ín
dice 002, 



Necessária se faz a calagem, a fim de neutralizar o alumínio 
trocável e fornecer cálcio e magnésio às plantas, nos solos que 
apresentam o caráter álico bem como alguma adubação de ma
nutenção nos de caráter eutrófico. 

Pratica-se atualmente o cultivo de café, normalmente a favor 
das águas, além de agricultura de subsistência Vale ressaltar 
porém que este tipo de plantio não é recomendado, principal
mente nesta subclasse, pois o relevo sendo acentuado contribui 
para acelerar cada vez mais o processo de erosão do solo. Em 
Felisburgo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni e Frei Gas
par existe pastagem com presença de gado mestiço Nelore 

D) Série 253 

Encontra-se praticamente distribuída por toda a Folha, perfa
zendo uma superfície de 11.236 km' As maiores manchas locali
zam-se no centro-norte, próximo às localidades de Fronteira dos 
Vales e Rio do Prado seguindo depois pela parte central, entre as 
localidades de Pedro Versiani e Epaminondas Otoni, e final
mente prossegue, dispersando-se em direção sul. 

Do ponto de vista climático, pode-se observar que os postos 
pluviométricos de Gabiarra, Mutum, Nova Venécia, Novo Brasil 
e Pancas possuem índice agroclimático variando entre 76 e 83%; 
pluviometria total média anual entre 979 e 1 129 mm e evapo
transpiração potencial oscilando entre 1.204 e 1.370 mm (Tab 
5.XVII). 

A declividade média é a mesma da série anterior, sempre 
com inclinações de suas pendentes entre 40 e 55% (Est. 5 111 A). A 
maior parte das unidades geomorfológicas é comum às da Série 
252, com exceção das formas representadas pelas Chás Pré-Lito
râneas, pelos Patamares Escalonados do Sul Capixaba e pela De
pressão Marginal (vide 2- Geomorfologia). 

Quanto aos solos, situam-se na faixa de índice pedológico en
tre 6,1 e 7,0, destacando-se Podzólicos eutróficos de fertilidade 
natural regular e Latossolos álicos de baixa fertilidade natural e 
forte acidez. 

De um modo geral, esses solos possuem a soma de bases 
trocáveis como a característica mais limitante e comum a todas 
unidades, sendo que os teores variam de 4,5 a 0,2 mE/1 00 g de 
solo (Tab 5 XXXVII) Têm-se ainda, como características limi
tantes, estrutura maciça no horizonte subsuperficial, baixa capa
cidade de troca catiônica e pouca profundidade efetiva, respecti
vamente nos perfis representativos das Unidades 253eb, 253cb 
e 253bp. 

Nos solos representativos da Unidade 253b, cujos teores em 
bases trocáveis se apresentam baixos a muito baixos, normal
mente inferiores a 1,0 mE/100 g de solo, existe também satura
ção com alumínio trocável superior a-50%, o que segundo Olmos 
& Camargo, 1976 apud Boyer, 1982 é considerado prejudicial, 
pelos seus efeitos tóxicos às plantas sensíveis a esse fator 

Essas características são compensadas, porém, pelas boas 
propriedades físicas de seus solos, principalmente nos classifi
cados como Latossolos (Unidade 253b) Faz-se exceção aos 
solos das Unidades 253eb e 253bp que no primeiro caso apre
senta estrutura maciça no horizonte B e, no segundo caso, pouca 
profundidade Os valores da matéria orgânica, em superfície, 
podem ser considerados de um modo geral como de regular 
para bom A nível mais específico, foram desdobrados nas Uni
dades 253eb, 253cb e 253bp 

Atualmente, nestas terras encontram-se pastagens com 
gado mestiço Gir-Nelore, ao norte de Teófilo Otoni, e pastagens 
com gado Girolanda, ao sul Nas proximidades de Carlos Chagas 
e Nanuque foram observados, em algumas fazendas, haras e 
gado em confinamento 

E) Série 352 

Abrange uma área de 6 367 km 2 distribuindo-se pelo setor norte, 
entre as localidades de Jagurão e Santa Maria do Salto; pelo ex
tremo noroeste, no limite com a Folha SE 23 Belo Horizonte; 
pela parte central, nas proximidades da serra da Visagem e, pelo 
sudoeste, entre as localidades de Governador Valadares e Res
plendor, na margem direita do rio Doce 

Compreende áreas representadas pelos postos pluviométri
cos de Almenara, Aimorés, Baixo Guandu, Campanário, ltaobim, 

J_equi~inhonha e S_anta Maria do Salto, onde o índice agroclimá
trco srtua-se na farxa de 55 a 68% das necessidades hídricas da 
maioria das plantas; a pluviometria total média anual varia entre 
694 e 855 mm para uma evapotranspiração potencial variando 
entre 1.225 e 1.372 mm. Ocorre deficiência hídrica durante sete a 
nove meses por ano, o que acarreta fortes restrições para agri
cultura (Tab 5 XXII) 

Apresenta sempre declividade média entre 40 e 55%, corres
pondendo às unidades geomorfológicas do Bloco Montanhoso 
de Santo Antônio do Jacinto, da Depressão Marginal, do Pata
mar da Divisa dos Rios Doce-Mucuri, da Depressão do Alto
Médio Rio Doce e das Chapadas do Jequitinhonha (vide 2-
Geomorfologia). 

Os solos apresentam características idênticas aos da Série 
252, descrita anteriormente nesta mesma seção. Seus parâme
tros mais importantes encontram-se na Tabela 5.XXXVII e carac
terizam as Unidades 352dc, 352eb e 352b 

O uso atual é representado em sua maior"parte pelas pasta
gens bem como por cultivos de subsistência, entre os quais ba
nana, coco e milho, geralmente nos vales, e arroz de inundação, 
próximo a ltinga, nas margens do Jequitinhonha. 

F) Série 353 

As áreas desta série localizam-se praticamente por todo setor 
ocidental da Folha, principalmente ao longo da Rodovia BR-166, 
onde surge uma enorme mancha contínua Quando juntas apre
sentam uma superfície equivalente a 7 867 km' 

Com relação ao clima, a série está representada pelos postos 
pluviométricos de Almenara, Barra do São Francisco, Campa
nário, ltaobim, Jacinto e Jequitinhonha, cujos índices agrocli
máticos estão compreendidos entre 56 e 68%; a pluviometria to
tal média anual situa-se entre 694 e 890 mm para uma evapo
transpiração potencial de 1 225 a 1 372 mm (Tab. 5 XXII) 

A declividade média é a mesma encontrada para todas as 
séries desta subclasse (40 a 55%), variando ligeiramente nas for
mas de relevo Estão presentes as unidades geomorfológicas 
das Chapadas Cimeiras, das Serranias Marginais, do Bloco Mon
tanhoso Central, das Serranias do Alto Mucuri, do Patamar da Di
visa dos Rios Doce-Mucuri e da Depressão do Alto-Médio Rio 
Doce (vide 2- Geomorfologia) 

Caracteriza-se por apresentar solos com baixos a muitos bai
xos teores em bases trocáveis, sendo este fator o de maior restri
ção e comum a todas as suas unidades Na maior parte dos perfis 
representativos das Unidades 353cb e 353b, existe saturação 
com alumínio trocável superior a 50%, o que produz efeitos tóxi
cos para as plantas sensíveis a este fator, segundo Olmos & Ca
margo, 1976 apud Boyer, 1982 

De um modo geral, a capacidade de troca catiônica apresenta 
valores baixos, enquanto que a matéria orgânica possui teores 
considerados bons, na superfície do solo 

Por outro lado, as propriedades físicas são normalmente me
lhores que as químicas, entre as quais drenagem variando de 
acentuada a moderada, estruturas em blocos subangulares ou 
granulares, e profundidade efetiva quase sempre superior a 100 
em. 

Adubação química e cal agem são práticas conservaciGnistas 
importantes para um bom rendimento agrícola, válido para os 
solos representativos das Unidades 353cb e 353b. 

O uso atual é do domínio das pastagens, com a pecuária ex
tensiva, além de pequenos plantios de banana, coco e manga, 
entre Mantena e Barra do São Francisco; café, próximo a Eco
poranga, e arroz, nas áreas de várzeas 

G) Série 354° 

Localiza-se no setor ocidental, no limite com a Folha SE 23 Belo 
Horizonte, e é composta apenas por uma mancha 

Climaticamente é representada pelo posto meteorológico de 
ltambacuri que apresenta índice girando em torno de 70%; plu
viometria total média anual de 967 mm e evapotranspiração po
tencial de 1 374 mm (Tab 5.XXII) 

A declividade média situa-se entre 40 e 55%, correspondendo 
à unidade geomorfológica das Chapadas do Jequitinhonha, em 
área com forte dissecação (vide 2- Geomorfologia). 
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O solo representativo desta série (Litó.lico álico) ~?e baix~ 
fertilidade natural e possuí como caractenstícas restntivas bai
xos teores em bases trocáveis e pouca profundidade efetiva. 
Além do mais, é comum nesses solos a presença de pedregosi
dade, rochosidade, cascalhos e concreções, trazendo impedi
mento para o uso agrícola. Como características favoráveis, ci
tam-se a estrutura granular e bons teores em matéria orgânica 
na superfície. A Unidade 354°bp é a única representante desta 
série (Tab. 5.XXXVII). 

Devido à pequena profundidade (15 em) que este solo apre
senta bem como ao caráter á li co e relevo movimentado, deve-se 
observar práticas de controle à erosão e o emprego da calagem. 

O uso atual pertence ao domínio das pastagens, que é a ocu
pação mais indicada 

H) Série 452 

Suas duas manchas encontram-se localizadas no sudoeste da 
Folha, nas proximidades da localidade de ltinga. Apresentam 
uma área aproximada de 255 km2

• 

Pertence ao tipo de clima que apresenta a maior restrição da 
área em apreço, ou seja, grau de restrição 400 Encontra-se re
presentada pelo posto pluviométrico de ltinga, cujo índice agro
climático gira em torno de 50%; a precipitação pluviométrica to
tal média anual atinge 634 mm, para uma evapotranspiração po
tencial de 1.266 mm (Tab 5.XXXI). Existe, conseqüentemente, 
deficiência hídrica durante um período de oito meses por ano, o 
que limita bastante o desenvolvimento agrícola 

Seus solos apresentam fertilidade natural boa a regular e ín
dice pedológico entre 7,2 e 7,8. 

Identificaram-se nesta série as Unidades 452e e 453cb, cujos 
parâmetros mais representativos encontram-se na Tabela 
5.XXXVII. 

Estrutura prismática com textura argilosa no horizonte B é a 
limitação de grau moderado, existente no perfil representativo 
da Unidade 452e. Os fatores ligados à capacidade de troca catiô
nica, soma de bases trocáveis, profundidade efetiva, textura e 
estrutura do horizonte superficial e matéria orgânica são por ou
tro lado favoráveis. 

Ocorre o contrário no perfil representativo da Unidade 452cb, 
onde as características químicas são superadas pelas boas pro
priedades físicas de drenagem, estruturas em blocos subangula
res a granular, textura média e profundidade efetiva de 120 em. 
Ocorrem aqui ligeiras restrições químicas devido aos baixos 
valores apresentados pela capacidade de troca de cátions (5,0 
mE/100 g de solo) e pela soma de bases trocáveis (2,9 mE/100 g 
de solo), como podem ser verificados na Tabela 5 XXXVII. 

Algumas práticas de manejo serão necessárias, a fim de se 
obter um bom aproveitamento agrícola Quanto ao uso atual, é 
representado por arroz de inundação, feijão e hortaliças nas par
tes mais baixas, bem como por pastagem na caatinga. 

I) Série 453 

Abrange uma área de 674 km 2 e localiza-se no sudoeste da Folha, 
entre a chapada Boa Sorte e a Rodovia BR-116, próximo à cidade 
de ltaobim. 

Do ponto de vista climático, é igual à série anteriormente co
mentada e é também caracterizada pelo posto pluviométrico de 
ltinga (Tab. 5.XXXI). 

Geomorfologicamente, pertence à unidade das Chapadas Ci
meiras, com declividade média entre 40 e 55%. 

Está representada por Podzólicos álicos e distróficos de baixa 
fertilidade natural e índice pedológico entre 6,6 e 6,7. 

Estes solos caracterizam-se por apresentar limitações no que 
se refere aos fracos teores em bases trocáveis, situando-se entre 
0,6 e 1,7 mE/100 g de solo. Quando isto acontece, surgem as Uni
dades 453bt e 453b, cujas principais características acham-se na 
Tabela 5.XXXVII. 

No solo representativo da Unidade 453b, ocorre saturação 
com o alumínio trocável superior a 50%, sendo considerado pre
judicial à maioria das plantas, segundo Olmos & Camargo, 1976 
apud Boyer, 1982, devido aos efeitos tóxicos 

Por outro lado, têm-se de um modo geral boas propriedades 
físicas como drenagem boa a moderada, estrutura em blocos su-
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bangulares a granular, textura variando de média a argilosa e 
profundidade efetiva superior a 90 em. 

O emprego da calagem torna-se importante nesses solo.s 
para neutralização do alumínio trocável e para um melhor rendi
mento da agricultura. 

Sua utilização atual é igual à da Série 452, anteriormente co
mentada. 

5.1.2 5.2- Subclasse Agroster-por-solo 

As áreas pertencentes a esta subclasse perfazem uma superfície 
de 1.184 km2

, correspondendo a 3,1% da Classe Agroster. O fator 
solo apresenta fortes limitações, enquanto que o clima e o relevo 
aparecem sem restrições, ocupando simultaneamente o mesmo 
grau. Identificou-se apenas a Série 115 (Tab. 5.XXXVI) que será 
descrita a seguir. 

A) Série 115 

Ocorre praticamente por quase toda a extremidade litorânea, de 
norte a sul, na parte oriental da Folha. 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de AI
cabaça, Caravelas, Conceição da Barra, Porto Seguro e São Ma
teus, cujo índice agroclimático situa-se na faixa de 90 a 103%; a 
pluviometria total média anual varia de 1.275 a 1 513 mm para 
uma evapotranspíração potencial mínima de 1.353 mm e má
xima de 1.430 mm (Tab. 5 XV). 

A declividade média não ultrapassa 5%, podendo ser obtido o 
máximo rendimento de maquinarias agrícolas São áreas planas 
a suavemente onduladas correspondendo à unidade geomor
fológica dos Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais (vide 2-
Geomorfologia). 

Estão representadas por solos de baixa fertilidade natural, 
com índice pedológico entre 3,6 e 4,0, destacando-se Areias 
Marinhas e solos Hidromórficos Gleizados, ambos distróficos 

Nos dois tipos de solos foi identificada, apenas, a Unidade 
115de, cujas características principais encontram-se na Tabela 
5.XXXVIII. 

Caracterizam-se por apresentar solos com drenagem e estru
tura como limitações muito fortes para o uso agrícola. 

Nas Areias Marinhas (Est. 5.111 B) a drenagem é excessiva, de
vido à baixa capacidade de retenção de água, ao passo que nos 
solos Hidromórficos Gleizados ocorre justamente o contrário, 
ou seja, a drenagem é má devido ao lençol freático se encontrar 
perto da superfície. Com relação à estrutura, vale ressaltar que 
nas Areias este parâmetro em si não é o fator limitante como está 
caracterizado na Tabela 5.XXXVIII, pois na realidade o termo 
grãos simples significa ausência de estrutura Nos Hidromórfi
cos Gleizados, por outro lado, a estrutura é realmente limitante, 
sendo tipo maciça, com textura franco-arenosa. 

Citam-se ainda como características desses solos a grande 
pobreza em bases trocáveis bem como baixos valores da capaci
dade de troca catiônica (Tab. 5.XXXVIII) A ocupação atual está 
determinada pela cultura do coco e pela piscicultura através de 
colônias mantidas pela CEPLAC, onde os produtos são inclusive 
comercializados para o Sul do País. 

5.1.2.5.3- Subclasse Agroster-por-relevo/solo 

Está representada por duas pequenas manchas, que abrangem 
apenas uma extensão de 7 km 2• Tanto o relevo como o solo im
põem nesta subclasse fortes limitações para agricultura, não 
sendo possível a mecanização. Subdivide-se somente na Série 
155 (Tab. 5 XXXVI). 

A) Série 155 

Localiza-se no extremo meridional da Folha, nas proximidades 
da serra do Cavalo. 

Os dados do clima para esta área encontram-se caracteriza
dos pelo posto pluviométrico de Fundão (Tab 5 XV), que apre
senta uma pluviometria total média anual de 1 485 mm, para 
uma evapotranspiração potencial de 1 306 mm 

O relevo possui declividade média entre 40 e 55%, correspon
dendo às áreas bem dissecadas, referentes à unidade geomor
fológica das Baixadas Litorâneas (vide 2- Geomorfologia). 



TABELA 5 XXXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini-

Unidade no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Prol Horizonte A Mat 
(km2) Soma 

DUPOT (%) lógico da de 
Drenagem de cátions ele- orgâ-

(mmhos/ de bases 
Estrutura Textura lmE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

115de(1) 1184 
59 0-5 4,0 <4 Excessiva Grãos simples Areia 3,0 0,8 250 Areia Grãos simples 2,8 

115de/2) 86 0-5 3,6 <4 Má Maciça Franco-arenosa 1,9 0,4 65 Franco-arenosa Maciça 0,3 

Qbs: os números entre parênteses (1) e (2) indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

O solo representante desta série (Litólico) possui, como na 
série anterior, baixa fertilidade natural, teores muitos fracos em 
bases trocáveis e valores baixos da capacidade de troca catiô
nica (Tab. 5 XXXIX) E diferente, porém, na profundidade efe
tiva, bastante reduzida (8 em). 

A nível hierárquico mais específico, a série foi subdividida na 
Unidade 155dc 

Torna-se importante o uso de práticas de controle à erosão, 
para melhor cons~rvação da camada superficial do solo. 

Ocorre vegetação secundária, sem sinais de ocupação hu
mana 

5.1.2 6- Classe Silvater 

Abrange uma área de 16.093 km', correspondendo a 13,5% do to
tal da Folha. A maior parte de suas terras concentram-se princi
palmente nos setores meridional e setentrional, sob a forma de 
manchas irregulares 

O clima engloba nesta classe graus de restrição 100 a 300, 
compreendendo desde a faixa de índice agroclimático onde as 
necessidades hídricas da maioria das plantas são atendidas ple
namente (86 a 111 %), até a faixa onde este mesmo índice já apre
senta fortes limitações para agricultura (55 a 70%). Neste último 
caso observa-se uma deficiência hídrica, que vai de sete a nove 
meses por ano, com um longo período de estiagem 

Compreende quase todas as classes de declividades, porém 
há um predomínio daquela que é superior a 55%, onde são en
contrados terrenos de topografias movimentadas, referentes às 
serras e planaltos dissecados onde as máquinas agrícolas não 
têm acesso 

Os solos contidos nesta classe apresentam-se com carac
terísticas diversas. Ocorrem solos eutróficos de boa fertilidade, 
apenas possuindo fracas limitações. Porém ocorrem aqueles 
com limitações que variam de moderadas até muito fortes, 
como é o caso dos classificados como distróficos, álicos e soló
dicos 

As áreas com predominância de afloramentos rochosos (ti
pos de terrenos) foram aqui enquadradas com limitação muito 
forte, pois a profundidade efetiva é considerada nula e não 
existe perfil representativo 

Desta maneira, identificaram-se as Subclasses Silvater por
relevo, Silvater-por solo e Silvater-por-relevo/solo (Tab 5 XL). 

51 2 6 1- Subclasse Silvater-por-relevo 

Distribui-se esparsamente através da Folha e apresenta uma su
perfície de 13 306 km' ou 82,7% da Classe Silvater. Possui como 
característica mais importante o tipo de relevo variando entre 
montanhoso e escarpado, cuja declividade é sempre superior a 
55% e conseqüentemente não são áreas mecanizáveis Torna-se 
necessária a utilização de práticas conservacionistas intensas e 
permanentes, como cultivos em curvas de nível etc., a fim de di
minuir a instabilidade das encostas e por conseguinte evitar a 
erosão do solo. 

Nas áreas de relevo menos íngremes e de clima e solo favorá
veis, as culturas mais indicadas são as permanentes, ao passo 
que nas áreas de relevo mais acentuado e onde o clima e o solo 
são desfavoráveis, a preservação e a vida silvestre são as ocupa
ções mais indicadas 

TABELA 5 XXXIX 

Unidade 

155dc 

Classe 

Silvater 

Caracterização da unidade (Subclasse Agroster-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini- Prol Mal no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma Horizonte A 
(km 2) da de efe- orgâ-

DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases 
(mmhos/ I ti v a I nica 

em) 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 

Textura Estrutura 
(%) 

7 70 40-55 3,6 <4 Forte 

TABELA5 XL 
Subdivisão da Classe 6- Silvater 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

162 ec, eb, cb, b 
163 cb, b 
165 de 
262 de, ec, eb, e, cb, b 

Silvater-por-relevo 263 cb, ct, bt, b 
264° bp 
265 de 
362 de, eb, cb, b 
363 eb,cb, bt, b 
364° bp 

116 sd 
146 p 

Silvater-por-solo 156 p 
236 p 
246 p 
256 p 
316 se 
356 p 

166 p 
Silvater-por-relevo/solo 266 p 

366 p 

- I 

Área 
(km 2 ) 

253 
1 575 

24 
4 321 
3 486 

291 
85 

802 
1 459 
1 010 

291 
44 
62 
67 

482 
875 
116 
318 

63 
254 
215 

- 1,9 0,3 8 Franco-arenosa / Granular 0,8 

Encontra-se subdividida nas Séries 162, 163, 165, 262, 263, 
264°, 265, 362, 363, 364°, que serão comentadas a seguir 

A) Série 162 

Localiza-se pelo extremo norte, no limite com a Folha SD.24 Sal
vador; pelo extremo sul, próximo à localidade de João Neiva, e 
no limite com a Folha SF 24 Vitória. Está representada por pe
quenas manchas, cobrindo apenas uma superfície de 253 km'. 

Suas áreas estão representadas pelos postos pluviométricos 
de Aracruz e ltamaraju, cujos dados estão na Tabela 5.XV Regis
tra índice agroclimático situado na faixa entre 93 e 100%; pluvio
metria total média anual entre 1 349 e 1.401 mm e evapotrans
piração potencial variando entre 1 328 e 1.432 mm. 

Corresponde às unidades geomorfológicas em áreas disse
cadas, referentes aos Patamares Escalonados do Sul Capixaba, 
às Chãs Pré-Litorâneas e às Baixadas Litorâneas (vide 2- Geo
morfologia), onde a declividade média é superior a 55%, não 
sendo conseqüentemente mecanizáveis Segundo a Reunião 
Técnica de Levantamento de Solos, 10 (1979), estas áreas estão 
incluídas nas classes de relevo montanhoso e escarpado. 

0 Série definida pela presença de solos casca/hentos, com fase pedregosa ou rochosa 

Os solos representativos são de fertilidade natural boa (Pod
zólicos eutróficos) e de fertilidade natural baixa (Latossolo álico 
e distrófico), com índice pedológico variando entre 7,6 e 7,0. 
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Identificaram-se as Unidades 162ec, 162eb, 162cb e 162b, cu
jos dados mais importantes estão relacionados na Tabela 5.XLI. 

De um modo geral, os solos apresentam boas qualidades físi
cas, ocorrendo apenas ligeiras restrições no que diz respeito à 
estrutura em blocos angulares com textura muito argilosa no 
horizonte 82, dos perfis representativos das Unidades 162ec e 
162eb. Quimicamente os valores da capacidade de permuta de 
cátions e soma de bases trocáveis apresentam-se baixos e mé
dios. No primeiro caso, a soma de bases trocáveis (inferior a 1 
mE/100 g de solo) provoca limitações moderadas no solo repre
sentativo da Unidade 162b, onde existe também saturação com 
alumínio trocável, superior a 50%, que é considerada prejudicial 
à maioria das'plantas, segundo Olmos & Camargo, 1976 apud 
Boyer, 1982, devido a seus efeitos tóxicos. Já no segundo caso, 
as limitações que ocorrem estão ligadas ora às bases trocáveis 
ora à capacidade de troca catiônica, porém num grau fraco, por-

que esses valores se apresentam regulares, como é o caso das 
Unidades 162ec, 162eb e 162cb (Tab. 5 XLI). Em quase todos es
ses solos, a matéria orgânica possui valores bastante favorá
veis. 

Tornam-se necessárias a calagem, para neutralização do alu
mínio trocável nos solos representativos da Unidade 162b, bem 
como adubação de reposição nos solos representativos das Uni
dades 162eb e 162cb. 

O uso atual restringe-se à pastagem. 

B) Série 163 
Abrange uma área de 1.575 km', distribuindo-se pelos setores 
norte e sul. No setor norte, as manchas situam-se próximo à lo
calidade de ltagimirim; e, no setor sul, entre as localidades de 
ltarana e Fundão, no limite com a Folha SF.24 Vitória, e, final
mente, próximo às localidades de Rio Bananal e Valério. 

TABELA 5 XLI 
Caracterização das unidades (Subc\asse Si\vater-por-relevo) 

Características físico~químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli· Índice 
Unidade no vidade pedo- Salini· Horizonte B Prof Horizonte A Mat 

(km 2) da de 
Cap troca Soma efe· orgâ-DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases 

(mmhos/ 
Estrutura Textura lmE/100 g) (mE/100 g) 

tiva Textura Estrutura nica 
em) (em) (%) 

162ec 03 83 >55 7,6 <4 Boa Blocos Muito ãrgilosa 9,6 7,5 125 Franco-argila- Blocos 5,7 
angulares si/tosa angulares 

162eb 11 78 >55 7,2 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,4 2,3 230 Argilosa Granular 3,3 
angulares e 
subângulareS 

162cb 30 33 >55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila· 5,0 2,9 120 Franco-argila· Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

162b(1) 18 >55 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argila-arenosa Granular 8,7 
162b(2) 209 15 >55 7,0 <4 Boa Granular Argilosa 5,7 0,5 170 Franco-argila- Granular 4,0 

arenosa 
163cb(11 5 >55 6,5 <4 Acentuada Granular Argilosa 3,9 0,4 154 Franco-argila· Granular 2,9 

193 arenosa 
163cb(2) 85 >55 6,9 <4 Boa Grumosa Muito argilosa 6,0 1,6 460 Argilosa Granular 3,2 
163b(1) 13 >55 6,5 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,8 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
163b(2) 71 >55 6,8 <4 AceHtuada Blocos Argilosa 8,5 1,4 163 Argilosa Granular 4,5 

subangulares 
e angulares 

163b(3) 10 >55 6,9 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 6,5 1,1 114 Argila-arenosa Granular 5.4 
subangulares 

163b(4) 1 382 32 >55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 
subangulares 

163b(5) 76 >55 6,7 <4 Acentuada Granular Argilosa 7.4 0,2 215 Franco- Granular 3,8 
arenosa 

163b(6) 28 >55 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,1 
163b(7) 11 >55 6,8 <4 Acentuada Granular Argilosa 9,9 0,6 260 Argilosa Granular 3,6 
163b(8) 38 >55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 2,8 

subangulares 
163b(9) 47 >55 6,6 <4 Moderada Granular Argilosa 4,9 1,8 100 Franco- Granular 1,8 

arenosa 

165dc 24 70 >55 3,6 <4 Forte - - 1,9 0,3 8 Franco- Granular 0,8 
arenosa 

262dc 1170 7 >55 7,2 <4 Acentuada Blocos Argilosa 9,3 7,1 70 Franco- Granular 3,8 
subangulares arenosa 

262ec 91 77 >55 7,4 <4 Boa Blocos Muito argilosa 7,5 5,4 120 Argilosa Granular 2,8 
subangulares 
e angulares 

262eb(1) 14 >55 7,3 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,3 2,7 123 Franco-argila- Granular 2,2 
subangulares arenosa 

262eb(2) 133 29 >55 7,7 <4 Moderada Blocos Argilosa 8,5 6,6 130 Franco-argila- Blocos 4,9 
angulares e arenosa subangulares 
subangulares e granular 

262e 06 45 >55 7,8 <4 Boa Prismática Argilosa 10,4 8,7 115 Franco-argilo- Granular 3,4 
arenosa 

262cb(1) 33 >55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,9 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

262cb(2) 26 >55 7,3 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 

1 282 
subangulares arenosa subangulares 

262cb(3) 56 >55 7,1 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 4,3 3,0 120 Franco-argila- Granular 2,0 
subangulares arenosa 

262cb(4) 24 >55 7,3 <4 Boa Blocos Argilosa 7,7 4,3 110 Franco-argila- Blocos 1,7 
subangulares arenosa subangulares 

262b(1) 18 >55 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argilo-arenosa Granular 8,7 
262b(2) 1 649 15 >55 7,0 <4 Boa Granular Argilosa 5,7 0,5 170 Franco-argila- Granular 4,0 

arenosa 
263cb(1) 73 >55 6,4 <4 Acentuada Blocos Argilosa 3,5 0,2 210 Argilosa Granular 3,1 

2081 
subangulares 

263cb(2) 5 >55 6,5 <4 Acentuada Granular Argilosa 3,9 0,4 154 Franco-argila- Granular 2,9 
arenosa 

263ct 116 60 >55 6,5 <4 Boa Blocos Argilosa 4,5 4,0 )3Q Franco- Maciça 1,2 
subangulares arenosa 
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TABELA 5 XLI- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini- Mat 

Unidade no vidade pedo- Horizonte 8 Prol Horizonte A 
(km 2) Cap troca Soma da de orgâ-

DUPOT (%) lógico Drenagem de cátions de bases 
ele-

(mmhosl nica 
Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) ti v a Textura Estrutura 

em) (em) (%) 

263bt 554 51 >55 7,0 <4 Boa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argila- Granular 3,4 
angulares e arenosa 
subangulares 

263b(1) 71 >55 6,8 <4 Acentuada Blocos Argilosa 8,5 1,4 163 Argilosa Granular 4,5 
subangulares 

263b(2) 13 >55 6,5 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,8 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
263b(3) 76 >55 6,7 <4 Acentuada Granular Argilosa 7,4 0,2 215 Franco- Granular 3,8 

arenosa 
263bl4) 781 38 >55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 2,8 

subangulares 
263bl51 32 >55 6,8 <4 Boa Blocos 

subangulares 
Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 

263b(6) 28 >55 6,6 <4 Acentuada Granular Argilosa 6,6 0,6 120 Argila-arenosa Granular 7,1 
263b(7) 10 >55 6,9 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 6,5 1,1 114 Argila-arenosa Granular 5,4 

subangulares 

264°bp 291 53 >55 4,9 <4 Boa - - 6,1 1,0 30 Franco- Granular 2,3 
arenosa 

265dc 85 70 >55 3,6 <4 Forte - - 1,9 0,3 08 Franco- Granular 0,8 
arenosa 

362dc 392 7 >55 7,2 <4 Acentuada Blocos Argilosa 9,3 7,1 70 Franco- Granular 3,8 
subangulares arenosa 

362ebl11 14 >55 7,3 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,3 2,7 123 Franco-argila- Granular 2,2 

128 
subangulares arenosa 

362eb(2) 23 >55 7,5 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 8,4 7,7 100 Franco-argila- Granular 4,5 
angulares arenosa 

362cbl11 33 >55 7,2 <4 Boa Blocos Franco-argila- 5,0 2,9 120 Franco-argila- Granular 1,2 
subangulares arenosa arenosa 

362cb(2) 210 26 >55 7,2 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 6,6 2,6 100 Franco-argila- Blocos 3,6 
subangulares arenosa subangulares 

362cb(3) 25 >55 7,3 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 7,3 7,3 100 Franco- Blocos 3,3 
angulares arenosa arenosa subangulares 

362b 72 18 >55 7,1 <4 Boa Granular Muito argilosa 5,4 0,8 140 Argila-arenosa Granular 8,7 

363eb 13 67 >55 6,7 <4 Boa Prismática Muito argilosa 5,2 3,5 80 Argila-arenosa Granular 2,6 

363cb 437 5 >55 6,5 <4 Acentuada Granular Argilosa 3,9 0,4 154 Franco-argila- Granular 2,9 
arenosa 

363bt 353 51 >55 7,0 <4 Boa Blocos Argilosa 6,8 3,8 120 Franco-argila- Granular 3,4 
angulares e arenosa 
subangulares 

363b(1) 13 >55 6,5 <_ 4 Acentuada Granular Muito argilosa 4,8 1,0 310 Argila-arenosa Granular 3,6 
363b(2) 38 >55 6,3 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 4,2 1,6 77 Areia franca Granular 2,8 

subangulares 
363b(3) 656 36 >55 6,8 <4 Boa Blocos Argilosa 6,3 0,8 100 Argilosa Granular 2,1 

subangulares 
363b(4) 32 >55 6,8 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,3 0,5 120 Argilosa Granular 2,4 

subangulares 

364°bp(1) 57 >55 4,7 <4 Acentuada - - 7,3 2,1 15 Franco- Granular 4,3 
1 010 arenosa 

364°bp(2) 53 >55 4,9 <4 Boa - - 6,1 1,0 30 Franco- Granular 2,3 
arenosa 

0 Unidade definida pela presença de solos cascalhentos, com fase pedregosa ou rochosa 
Obs: os nu meros entre parênteses (1 ), (2) etc indicam que numa mesma unidade de mapeamento existem vários perfis representativos, de acordo com sua localização na Folha 

Os postos pluviométricos representativos desta série (Águia 
Branca, Ara cruz, Fundão, lbirajá e Santa Teresa) apresentam ín
dice agroclimático variando entre 94 e 1 07%; pluviometria total 
média anual oscilando entre 1.229 e 1 509 mm e evapotranspira
ção potencial na faixa de 1 259 a 1.407 mm (Tab. 5.XV) 

As unidades geomorfológicas e as classes de declividade são 
idênticas às da Série 162, anteriomente comentada. 

Difere do ponto de vista pedológico, pois nesta série só 
aparecem solos de baixa a média fertilidade natural, com índice 
pedológico variando entre 6,3 e 6,9, sendo constituída, em sua 
maioria, por Latossolos álicos. 

Está representada pelas Unidades 163cb e 163b, cujos perfis 
representativos se caracterizam principalmente por apresentar 
baixos a muito baixos teores em bases trocáveis, constituindo a 
limitação mais importante para o uso desses solos. Além do 
mais, ocorre saturação com alumínio trocável superior a 50%, o 
que segundo Olmos & Camargo, 1976, apud Boyer, 1982 acarre
ta efeitos tóxicos para as plantas sensíveis a este fator. Quimica
mente, ainda vale ressaltar que os teores de matéria orgânica, 
em superfície, variam de médios a elevados, atingindo até 8,7% 
(Tab 5 XLI) 

Todavia, as características químicas desfavoráveis são su
peradas pelas boas propriedades físicas como drenagem, estru
tura, textura e profundidade efetiva. 

Para neutralizar a presença do alumínio trocável, torna-se ne
cessária a aplicação de calcário dolomítico e para suprir a defi
ciência de outros elementos do solo, a utilização de adubação 
química. 

O uso atual está voltado para o cultivo do café, alguma agri
cultura de subsistência, além de pastagem com a pecuária ex
tensiva 

C) Série 165 

Localiza-se no extremo sul, no limite com a Folha SF.24 Vitória. 
É representada somente pela Unidade 165dc, cujas carac

terísticas do clima, relevo e solo encontram-se descritas em de
talhe por Neto, M.F. et alii, nas Folhas SF 23/24 Rio de Janeiro/ 
Vitória. 

O) Série 262 

Suas principais manchas localizam-se no nordeste da Folha, en
tre as localidades de Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto; na 
parte central, entre Pedro Versiani e Epaminondas Otoni, cor
tando a Rodovia BR-418; e no sul, próximo às localidades de Pe
nha do Norte, Independência, Cuparaque (margem esquerda do 
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rio Doce) e Alvarenga, lmbé, Pocrane, São Sebastião da Vala e 
ltarana (margem direita do rio Doce). 

Está representada pelos postos pluviométricos de Fidelân
dia, Gabiarra, ltarana, Laranja da Terra, Mucurici e Vargem 
Grande, onde o índice agroclimático situa-se entre 71 e 84%; a 
pluviometria total média anual fica entre 979 e 1.137 mm e a eva
potranspiração potencial oscila em torno de 1 204 e 1.377 mm 
(Tab. 5.XVII). 

São áreas não mecanizáveis, de declividade média ultrapas
sando 55%, correspondendo aos relevos dissecados das unida
des geomorfológicas do Bloco Montanhoso de Santo Antônio 
do Jacinto, do Bloco Montanhoso Central, dos Maciços de Ca
paraó e da Depressão do Alto-Médio Rio Doce (vide 2-Geomor
fologia). 

Usualmente, os solos são de fertilidade natural média a boa, 
destacando-se os Podzólicos eutróficos, com índice pedológico 
variando entre 7,1 e 7,8 Ocorre também Latossolo álico e distró
fico, de baixa fertilidade, em apenas uma unidade de mapea
mento. 

Foram aqui reunidas as Unidades 262dc, 262ec, 262eb, 262e, 
262cb e 262b, cujos parâmetros mais significativos encontram
se na Tabela 5.XLI. 

A característica mais comum e limitante nos perfis represen
tativos destas unidades são as bases trocáveis Contudo, estas 
limitações são consideradas num grau fraco, com exceção do 
solo representativo da Unidade 262b (Latossolo álico) que apre
senta restrição moderada, pois os teores de suas bases trocáveis 
são muito baixos, ou seja, inferiores a 1,0 mE/1 00 g de solo. 

Surgem ainda nesses solos ligeiras restrições ligadas aos 
valores da capacidade de troca catiônica e drenagem (Unidade 
262dc), estrutura em blocos subangulares com textura muito ar
gilosa na superfície (Unidades 262ec e 262eb) e estrutura pris
mática com textura argilosa (Unidade 262e). Salvo estas restri
ções, o restante das características, como profundidade efetiva, 
textura e estrutura do horizonte A e matéria orgânica, é favorável 
(Tab. 5.XLI) 

Para um melhor aproveitamento desses solos, fazem-se ne
cessárias a calagem, no caso dos álicos, bem como pouca adu
bação química em alguns dos eutróficos 

A ocupação atual pertence ao domínio das pastagens com a 
presença de gado de corte, ao norte de Teófilo Otoni, e gado de 
corte e leite, ao sul. O arroz de inundação e a cana-de-açúcar são 
algumas das culturas de subsistência existentes na área. 

E) Série 263 

Suas áreas estão distribuídas pelo extremo norte, no limite com 
a Folha SD 24 Salvador; pelo sudoeste, no limite com a Folha 
SE 23 Belo Horizonte; e pelo sul, nas proximidades das localida
des de Colatina, João Neiva, Governador Lindenberg, ltarana, 
São José do Divino e Mendes Pimentel 

Os postos pluviométricos representativos da série são os de 
Colatina, Fidelândia, Governador Valadares, !tara na, Laranja da 
Terra, Mutum, Novo Brasil e Pancas, cujo índice agroclimático 
varia de 71 a 83%; a precipitação pluviométrica total média anual 
oscila entre 985 e 1.129 mm, para uma evapotranspiração poten
cial girando em torno de 1.305 a 1.377 mm, como mostra a Ta
bela 5.XVII. 

Faz parte das unidades geomorfológicas das Serranias Mar
ginais, do Bloco Montanhoso Central, das áreas dissecadas dos 
Patamares Escalonados do Sul Capixaba, dos Maciços de Ca
paraó e da Depressão Marginal (vide 2- Geomorfologia), onde 
a declividade média é superior a 55% 

Seus solos apresentam fertilidade natural variando de baixa 
a média e índice pedológico entre 6.4 e 7,0. Estão presentes em 
sua maioria Podzólicos eutróficos e Latossolos e Cambissolos 
álicos, que por sua vez deram origem às Unidades 263cb, 263bt e 
263b, cujas características mais importantes encontram-se na 
Tabela 5.XLI. 

Na maior parte dos perfis representativos, a soma de bases 
trocáveis surge como a característica mais restritiva, sendo seus 
valores, normalmente, inferiores a 1,0 mE/100 g, nos solos de 
caráter álico, onde a saturação com alumínio trocável é superior 
a 50%, como é o caso das Unidades 263cb e 263b. 
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Ocorrem ainda nesses solos restrições ligadas aos valores 
baixos da capacidade de troca e estrutura maciça, respectiva
mente, nas Unidades 263cb e 263ct. Com exceção da última res
trição, as outras características físicas são favoráveis (Tab. 
5.XLI). 

Adubação química e cal agem são práticas conservacionistas 
importantes para o melhoramento desses solos. 

Em termos de utilização destaca-se a pastagem, além do cul
tivo de café no município de Santa Teresa. 

F) Série 264° 

Localiza-se pelo sudoeste da Folha, próximo à localidade de Go
vernador Valadares, e pelo extremo sul, bem próximo à serra da 
Chibata, e entre as localidades de lpanema e Mutum Sua super
fície é de apenas 291 km2

• 

Pertence à faixa de índice agroclimático situado entre 73 e 
76% das necessidades hídricas da maioria da plantas; a pluvio
metria total média anual situa-se entre 998 e 1.028 mm e a evapo
transpiração potencial fica entre 1.318 e 1 360 mm (Tab 5.XVII). 
Estes dados são fornecidos pelos balanços hídricos dos postos 
pluviométricos de Mutum e Governador Valadares. 

Faz parte das unidades geomorfológicas dos Maciços de Ca
paraó e da Depressão do Alto-Médio Rio Doce, com declividade 
média superior a 55%, em áreas de relevo bastante dissecadas e 
não mecanizáveis (vide 2- Geomorfologia) 

Está representada por um solo de fertilidade natural baixa (Li
tólico distrófico), cujas maiores restrições estão ligadas aos bai
xos teores de bases trocáveis (1 mE/100 g de solo) e à profundi
dade efetiva em torno de 30 em Além desses fatores, cita-se 
também a ocorrência de rochosidade, pedregosidade, cascalhos 
e concreções, provocando mais impedimento à mecanização. A 
Unidade 264"bp é a única representante desta série (Tab. 5 XLI). 

Devido à grande suscetibilidade à erosão que esse solo apre
senta, as práticas conservacionistas deverão ser intensas e per
manentes. 

Seu uso agrícola está representado somente pela pastagem 

G) Série 265 

Sua única mancha está localizada pelo extremo meridional, no 
limite com a Folha SF 24 Vitória 

O clima, a geomorfologia e a classe de declividade possuem 
as mesmas características da Série 264", anteriormente descrita. 

O solo representante é também um Litólico, porém de caráter 
álico e de fertilidade natural mais baixa que o da série anterior. 

Identificou-se apenas a Unidade 265dc, cujo perfil represen
tativo apresenta limitações relacionadas à drenagem forte e 
valores baixos da capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XLI) 
Além do mais, possui pouca profundidade efetiva (apenas 8 em), 
fracos teores em bases trocáveis e, saturação em alumínio trocá
v e I superior a 50%, o que segundo Olmos & Camargo, 1976, 
apud Boyer, 1982 é considerado prejudicial à maioria das plan
tas, devido aos efeitos tóxicos 

Necessárias se fazem a calagem para neutralização do alumí
nio trocável bem como a intensificação de práticas conservacio
nistas, pois este solo, além de apresentar uma pequena camada, 
possui também forte declividade 

São áreas mais indicadas para preservação ecológica, es
tando atualmente ocupadas pela pastagem. 

H) Série 362 

Suas áreas perfazem uma superfície de 802 km 2
, localizando-se 

pelo setor norte da Folha, nas proximidades das localidades de 
Almenara e Joaíma; pelo centro-oeste, próximo a Topázio e Mu
curi; e pelo sul, próximo a Baixo Guandu na margem direita do 
rio Doce. 

Compreende áreas representadas pelos postos pluviométri
cos de Almenara e Santa Maria do Salto, onde o índice agrocli
mático situa-se na faixa de 62 a 67% das necessidades hídricas 
da maioria das plantas; a pluviometria total média anual varia 
entre 792 e 855 mm, para uma evapotranspíração potencial de 
1.274 e 1.284 mm (Tab. 5.XXII). Ocorre conseqlientemente defi
ciência hídrica durante nove a dez meses por ano, o que implica 
fortes restrições para a agricultura 



Como na série anterior, trata-se também de áreas não meca
nizáveis, de declividade média superior a 55%, correspondendo 
aos rebordos dissecados das unidades geomorfológicas da De
pressão Marginal, do Bloco Montanhoso Central e das Serranias 
de Almenara (vide 2- Geomorfologia). 

Em sua maioria, os solos são de fertilidade natural regular 
para boa, destacando-se os Podzólicos eutróficos, com índice 
pedológi~~ entre 7,2 e 7,5 Existe também Latossolo álico, de 
baixa fertilidade, somente em uma unidade de mapeamento. 

Identificaram-se as Unidades 362dc, 362eb, 362cb e 362b, cu
jos parâmetros mais importantes acham-se na Tabela 5 XLI 

A soma de bases trocáveis surge como a característica mais 
comum e limitante nos perfis representativos destas unidades. 
Entretanto, estas limitações são consideradas num grau fraco, 
excetuando-se o perfil representativo da Unidade 362b (Latos
solo álico), que apresenta restrição já moderada, pois os teores 
de suas bases trocáveis são bastante baixos (1,0 mE/100 g de 
solo) Além do mais, existe também saturação com alumínio tro
cável, superior a 50% 

Ocorrem ainda nestes solos ligeiras restrições ligadas aos 
valores de capacidade de troca de cátions e drenagem (Unidade 
362dc) e estrutura em blocos angulares e subangulares com tex
tura muito argilosa (Unidade 362eb) Salvo estas restrições, as 
outras características são favoráveis, destacando-se a profundi
dade efetiva, a textura e estrutura do horizonte superficial e a 
matéria orgânica (Tab. 5.XLI) 

Para um melhor aproveitamento desses solos, tornam-se ne
cessárias a calagem, no caso dos solos álicos, assim como pouca 
adubação química, em alguns dos eutróficos. 

Quanto à ocupação atual verifica-se que as pastagens com 
pecuária extensiva se constituem na principal atividade destas 
áreas 

I) Série 363 

Abr~nge uma superfície de 1 459 km' e localiza-se pelo setor 
mend1onal, ent.re as localidades de Mascarenhas e Pancas; pelo 
setor centro-ocidental, próximo às localidades de Frei Inocêncio 
Jampruca e Campanário, seguindo-se em direção à lagoa Sant~ 
Rosa, no limite com a Folha SE.23 Belo Horizonte. 

Os postos pluviométricos representativos das unidades são 
os de Almenara, Baixo Guandu, Campanário, Jacinto e Jequiti
n.honha. Na Tabela 5.XXII verifica-se que o índice agroclimático 
s1tua-se na faixa de 60 a 68%; a precipitação pluviométrica total 
média ~nual vai de 758 a 855 mm, para uma evapotranspiração 
potencial de 1.225 a 1 372 mm. Ocorre também deficiência hídri
ca que vai de sete a onze meses por ano, que implica limitações 
fortes para a agricultura A declividade média é igual à da série 
anterior, ou seja, superior a 55% 

Geomorfologicamente, faz parte de relevos montanhoso e 
escarpado referentes às Serranias Marginais, ao Bloco Monta
n~oso Central e à Depressão do Alto-Médio Rio Doce, em áreas 
nao mecanizáveis (vide 2- Geomorfologia). 

Os solos apresentam fertilidade natural baixa a média e ín
dice pedológico variando entre 6,3 e 7,0, sendo predominantes 
os Latossolos álicos e Podzólicos eutróficos 

Os dois tipos de solos reuniram as Unidades 363eb, 363cb, 
363bt e 363b, cujos parâmetros principais estão relacionados na 
Tabela 5.XLI. 

. E~ todos os perfis representativos, a soma de bases trocá
veis e característica limitante, sendo que nos solos álicos (Unida
des 363cb e 363b) a limitação é mais forte, pois seus teores em 
bases são bem mais baixos que nos solos eutróficos (Unidades 
363e~ e 363b~). Além disso, nos álicos, ocorre saturação com 
a!un;m1o ~ro?avel superior a 50%, o que é considerado prejudi
Cial a ma1ona das plantas, segundo Olmos & Camargo, 1976 
apud Soyer: 1982, pelos efeitos tóxicos Nos solos representati
vos das Un1dad~s 363eb e 363bt surgem ainda como restrição 
estrutura. pnsmat1ca com textura muito argilosa no horizonte B 
da pnme1ra e estrutura em blocos angulares com textura argilo
sa no horizonte B da segunda 

Vale ressaltar as boas qualidades físicas relacionadas à estru
tura granular e à profundidade efetiva nos solos representativos 
da Un1dade 363cb e em alguns da 363b. 

Devido principalmente à forte declividade do relevo, as terras 
desta série requerem intensificação de práticas conservacio
nistas. 

Atualmente estas terras encontram-se ocupadas principal-
mente pelas pastagens. 

J) Série 364° 

Com uma área de 1.01 O km 2 esta série encontra-se localizada na 
parte setentrional da Folha, nas proximidades da localidade de 
Jequitinhonha, ao lado da Rodovia BR-367; e na parte sudoeste, 
entre as localidades de Alvarenga e São José do ltueto 

Situa-se nas áreas que são representadas pelos postos plu
viométricos de Aimorés, Barra do Cuieté e Jequitinhonha, onde 
o índice agroclimático varia de 55 a 68%; a pluviometria total 
média anual vai de 734 a 832 mm, para uma evapotranspiração 
potencial de 1 225 a 1.349 mm (Tab 5.XXII) Surgem como na 
série anterior fortes limitações climáticas para o uso agrícola 

Corresponde às unidades geomorfológicas em áreas escar
padas das Serranias de Almenara e dos Maciços de Caparaó, 
onde a declividade média é superior a 55% (vide 2- Geomor
fologia) 

Seus solos (Litólicos álicos e distróficos) são de fertilidade 
natural baixa e apresentam como características restritivas os 
bai~os teores em bases trocáveis e pouca profundidade efetiva. 
Os al1cos possuem saturação de alumínio trocável superior a 
50%, sendo necessári~ a calagem. Apresentam geralmente pe
dregosldade, rochos1dade, cascalhos e concreções, contri
buindo mais ainda para que suas limitações sejam muito fortes 
para o uso agrícola 

Como ~ão .bast~nte suscetíveis à erosão, requerem práticas 
conservac10n1stas Intensas e permanentes 

. Atualmente estas terras encontram-se ocupadas preferen
Cialmente com pastagens. Em pequena escala, encontram-se al
guns cultivos de subsistência como milho, arroz, mandioca etc 
nas áreas mais baixas. ' 

51 2 6 2- Subclasse Silvater-por-solo 

Encontra-se distribuída esparsamente através da Folha e 
abrange uma superfície de 2.255 km 2 ou 14,0% da Classe Silva
ter O solo destaca-se como o elemento de interação de maior 
peso e, conseqLientemente, de limitação mais forte, caindo no 
gray de restrição 006. 

E representada por Solos de Mangue, Solonetz Solodizado e 
Afloramentos Rochosos Os dois primeiros caracterizam-se 
principalmente por apresentar limitações muito fortes de salini
dade e drenagem, enquanto que o último, que é considerado 
tipo de terreno, caracteriza-se por apresentar fortes limitações 
com relação à profundidade efetiva que é nula; neste caso, não 
existe perfil representativo, estando as unidades representadas 
simplesmente por Afloramentos Rochosos. 

Foi desdobrada nas Séries 116, 146, 156, 236, 246, 256, 316 e 
356 (Tab 5 XL) que serão descritas logo abaixo 

A) Série 116 

Suas áreas localizam-se pelo extremo oriental da Folha, próximo 
às localidades de Caravelas, Nova Viçosa e Santa Cruz Cabrália, 
no litoral; e pelo sudeste, próximo à localidade de ltamaraju 

Está caracterizada pelos postos pluviométricos de AI co baça, 
Caravelas, Conceição da Barra e Santa Cruz Cabrália, cujos da
dos apresentados na Tabela 5.XVregistram índice agroclimático 
variando de 90 e 111%; pluviometria total média anual oscilando 
entre 1.275 e 1.682 mm, para uma evapotranspiração potencial 
variando de 1 374 e 1.430 mm 

Apresenta classes de declividade média inferior a 5%, corres
pendendo à unidade geomorfológica dos Complexos Deltaicos, 
Estuarinos e Praiais (vide 2- Geomorfologia) 

Os Solos de Mangue são representativos da Unidade 116sd, 
única desta série São moderadamente salinos com condutivi
dade elétrica de 11,5 mmhos/cm, nos primeiros 50 em de profun
didade, rnu1to mal drenados e apresentam estrutura prismática 
com textura muito argilosa e valores altos da capacidade de tro
ca catiônica (36,6 mE/1 00 g de solo) como pode ser verificado na 
Tabela 5 XLII. As duas primeiras características apresentadas 

USO POTENCIAL DA TERRA /463 



TABELA 5 XLII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-solo) 

Características físicowquímicas do perfil de solo 

Perfil Decli- Índice 
Área Salini- Prol Horizonte A Mal Unidade no vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma (km2) DUPOT (%) lógico da de 

Drenagem de cátions de bases 
ele- orgâ-

(mmhos/ tiva nica 
em) Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 

Textura Estrutura 
(%) 

116sd 291 58 <5 0,0 11,5 Muito má Prismática Muito argilosa 36,6 36,6 05** Muito argilosa Blocos 6,7 
subangu\ares 

146p 44 25-40 - - - - - - - - - - -
156p 62 40-55 - - - - - - - - -
236p 67 - 15-25 - - - - - - - -
246p 482 - 25-40 - - - - - - - -
256p 875 - 40-55 - - - - - - - -
316se 116 43 <5 0,0 * Imperfeita Colunar Argilosa 5,5 5,1 17* Franco~si!tosa Laminar 1,0 
356p 318 - 40-55 - - - - - - -
(-) Unidades constituídas por afloramentos rochosos Perfil representativo inexistente * Profundidade interrompida aos 5 em devido à concentração de sais solúveis, conforme preco
niza a Metodologia (vide seção 51 1 4 3) •• Profundidade interrompida aos 17 em, devido à relação Na' + Mg+ + > Ca' ' + H+, de acordo com a Metodologia (vide seção 51 1 4 3) 

são as que mais concorrem para uma utilização agrícola quase 
nula. 

São de um modo geral áreas mais indicadas para a preserva
ção ecológica. 

B) Séries 146, 156, 236, 246, 256 e 356 

Localizam-se principalmente pelo setor norte, próximo à locali
dade de ltapiru; pela parte central, na localidade de Ouro Verde 
de Minas; e pelo setor sul. entre as localidades de Águia Branca e 
Pancas, e ainda nas proximidades de ltabirinha de Mantena. Se 
diferenciam apenas através do clima e das classes de declivida
des apresentadas pelo relevo 

Para o clima foram observados os graus de restrição 100,200 
e 300 com índice agroclimático situado na faixa de 55 a 111 %; a 
pluviometria total média anual varia de 694 a 1.682 mm, para 
uma evapotranspiração potencial oscilando entre 1 245 e 1 430 
mm (Tabs 5 XV, 5.XVII e 5 XXII). 

Para o relevo encontraram-se as classes de declividade vari
ando entre 15 e 55% (Est. 5.1V A), respectivamente com graus de 
restrição 030, 040 e 050, correspondendo às unidades geomor
fológicas nos rebordos dissecados do Bloco Montanhoso de 
Santo Antônio do Jacinto e do Bloco Montanhoso Central (vide 2 
- Geomorfo!ogia). 

Diferentemente das séries anteriores, não existem aqui perfis 
representativos, pois as unidades de mapeamento estão repre
sentadas simplesmente por Afloramentos Rochosos. Como 
neste tipo de terreno não existe solo, a profundidade efetiva foi, 
conseqüentemente, considerada como nula, sendo este o princi
pal impedimento para o uso agrícola. Neste caso, identifica
ram-se as Unidades 156p, 236p, 246p, 256p e 356p (Tab. 5 XLII). 

A preservação ecológica é a ocupação mais indicada para es
tas áreas, apesar de existirem pequenos plantios de subsistên
cia, entre os afloramentos, nas áreas de inclusões de solos 

C) Série 316 

Sua única mancha localiza-se no noroeste da Folha, no vale do 
Jequitinhonha, entre os municípios de ltaobim e Jequitinhonha, 
com uma superfície de apenas 116 km 2 

Do ponto de vista climático a série está caracterizada pelos 
postos pluviométricos de ltaobim e Jequitinhonha (Tab. 5.XII). 
que apresentam índice agroclimático variando entre 56 e 68%; 

pluviometria total média anual entre 694 e 832 mm e evapotrans
píração potencial oscilando entre 1 225 e 1 245 mm 

Corresponde à unidade geomorfológica das Chapadas Ci
meiras, onde a declividade média é inferior a 5%. 

Está representada por um Solonetz Solodizado, cujas carac
terísticas mais restritivas estão ligadas à salinidade, através da 
relação Na'+ Mg++ > ca++ +H+, abaixo de 17 em de profundi
dade, e a estrutura colunar com textura argilosa no horizonte B 
(Tab 5 XLII) Estas características juntamente com a drenagem 
deficiente acarretam em restrições à mecanização, principal' 
mente no período chuvoso. 

Com relação ao uso atual, encontra-se recoberta com pasta
gem natural 

5.1 2 6 3- Subclasse Silvater-por-relevo/solo 

As áreas contidas nesta subclasse estão distribuídas aleatoria
mente através da Folha, formando apenas uma superfície de 532 
km 2 ou 3,3% da Classe Silvater. Tanto o relevo como o solo pos
suem limitações muito fortes para a agricultura. Subdividiu-se 
nas Séries 166, 266 e 366, que logo em seguida serão apresen
tadas 

A) Séries 166, 266 e 366 
Suas áreas localizam-se no norte, sul e centro da Folha e se di
ferenciam somente pelo clima. 

Abrangem os graus de restrição 100,200 e 300 e estão repre
sentadas pelos postos pluviométricos de lbirajá, Jacinto e Pan
cas. Pertencem à faixa de índice agroclimático situado entre 60 e 
102%; pluviometria total média anual oscilando entre 758 e 
1.509 mm, para uma evapotranspiração potencial de 1 271 a 
1.407 mm (Tabs 5.XV, 5.XVII e 5 XXII) 

Apresentam sempre declividade média superior a 55%, fa
zendo parte de relevo montanhoso e escarpado, segundo as 
classes citadas na Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 
10 (1979). Referem-se ao Bloco Montanhoso de Santo Antônio 
do Jacinto, ao Bloco Montanhoso Central e à Depressão do 
Alto-Médio Rio Doce (vide 2- Geomorfologia) 

Nestas séries as unidades estão também representadas por 
Afloramentos Rochosos e por este motivo não existe perfil re
presentativo; a profundidade efetiva é nula e se constitui no 
principal impedimento para qualquer tipo de atividade agrícola 
(Tab 5.XLIII). 

TABELA 5 XLIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Perfil Decli- Índice 

Salini- Prol Mat Unidade no vidade pedo- Horizonte 8 Soma Horizonte A 
(km2) da de Cap troca ele- orgâ-DUPOT (%) lógico 

(mmhos/ Drenagem de cátions de bases ti v a nica 
em) Estrutura Textura (mE/100 g) (mE/100 g) (em) 

Textura Estrutura 
(%) 

166p 63 - >55 - - - - - - - - - - -
266p 254 - >55 - - - - - - - - - - -
366p 215 - >55 - - - - - - - - - - -
( ) Unrdades constrtUidas por afloramentos rochosos Perfrl representativo rnexrstente 
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Entretanto, entre os afloramentos ocorrem áreas mapeadas 
como Série 266, com Solos Litóli~o.s, Podzólico.s e_Cambiss.olos 
eutróficos (componentes secunda nos da assoc1açao AR2, v1de 3 
_ pedologia), onde se encontraram alguns plantios de café. 

5 1 3- CONCLUSÃO 

Na Folha SE.24 Rio Doce, foram identificados com relação ao cli
ma quatro graus de restrição que variam de 100 a 400, corres
pondendo a índices agroclimáticos situados entre 50 e 111% de 
demanda hídrica satisfeita, em relação à considerada ideal para 

0 crescimento das plantas Sendo assim, não apresentam áreas 
com graus de restrição por excesso de umidade. 

o relevo apresenta-se muito variado, indo desde o plano na 
área do litoral até o montanhoso e escarpado em áreas no in
terior da Folha. Com isto encontram-se aqui representados to
dos os graus de restrição formulados pela metodologia na Ta
bela 5 IV 

Os solos apresentam-se com uma variação significativa, 
tendo sido encontrados desde os de alta fertilidade até os de bai
xa fertilidade e são expressos pelos graus de restrição 002, 003, 
004, 005 e 006 citados na Tabela 5 VIl. Em sua maioria, são repre
sentados por Latossolos e Podzólicos. Os de média e baixa fer
tilidade representam em torno de 50% da Folha, seguidos dos de 
alta fertilidade com cerca de 37,38% e os restantes, de muito bai
xa fertilidade, representam aproximadamente 13,62% 

A interação das condicionantes clima-relevo-solo resultou 
na formação de 5 classes, 21 subclasses, 67 séries e 164 unida
des. A Classe Plenater é a única que não se encontra represen
tada, porque na Folha não existem áreas que apresentem nenhu
ma limitação sob os aspectos citados 

No que diz respeito à conservação, chama-se aqui a atenção 
para o perigo de erosão e destruição da fertilidade natural dos 
solos em muitas áreas do Estado de Minas Gerais e também do 
Espírito Santo, bem como da destruição da flora e fauna, com a 
utilização de queimadas principalmente em áreas de pastagem 
com relevo íngreme Existem também problemas no sistema de 
plantio observado em campo que, contrariando todas as nor
mas, é feito a favor das águas, contribuindo para o processo de 
erosão e depauperamento do solo. 
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5.2 -RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5.2 1- USO ATUAL 

A Folha SE 24 Rio Doce abrange parte dos Estados da Bahia, Mi
nas Gerais e Espírito Santo totalizando 15 microrregiões homo
gêneas. Os dados utilizados foram considerados a nível munici
pal, considerando-se apenas o percentual correspondente 
quando o município não está totalmente abrangido pela Folha 
em estudo. Posteriormente, os dados municipais foram agrupa
dos em microrregiões homogêneas, unidade de apresentação 
deste trabalho 

A primeira parte deste capítulo constitui um estudo, embora 
resumido, dos aspectqs de uso atual da região Abrang-e consi
derações sobre a caracterização demográfica e fundiária bem 
como descreve a utilização do espaço agropecuário. Tais dados, 
por outro lado, serviram de subsídio para a segunda parte deste 
capítulo, Relações Uso Atual-Uso Potencial 

No tocante à estrutura fundiária e à utilização do espaço agro
pecuário, os dados foram obtidos dos Censos Agropecuários 
(IBGE), basicamente apoiados, nos anos de 1970 e 1975, sendo 
que para o Estado do Espírito Santo a análise se estendeu a 1980, 
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já que as mesmas se encontravam disponíveis na data de ela
boração deste relatório. Desta forma, para os Estados da Bahia e 
Minas Gerais, encontrar-se-á uma lacuna dos dados de 1980, 
salvo quando utilizados dados esparsos referentes à sinopse 
preliminar dos Censos Agropecuários dos Estados da Bahia e 
Minas Gerais. Além dos dados censitários, utlizaram-se tam
bém informações da Produção Agrícola Municipal (IBGE), cor
respondentes ao período de 1974-1980, com exceção de 1977, 
bem como dados estatísticos da Secretaria da Agricultura e do 
Instituto Brasileiro do Café referentes aos anos de 1969, 1970 e 
1971. 

O espaço agropecuário abrangeu a distribuição do uso atual 
das terras da área em questão, os principais rebanhos e as prin
cipais culturas temporárias e permanentes; já o aspecto re
ferente à estrutura fundiária diz respeito às diferentes categorias 
de tamanho segundo os números de estabelecimentos e áreas 
correspondentes. 

No tocante à caracterização demográfica, pode-se utilizar os 
dados censitários de 1970 e 1980 para todos os estados, anali
sando-se tanto a população residente como a população econo
micamente ativa. Com relação a esta última, no que diz respeito 
ao ano de 1975, esta foi obtida através de uma projeção linear, 
tomando-se como base os dados referentes aos anos de 1970 e 
1980. 

5.2.1.1 -Aspectos de uso atual da Folha SE.24 Rio Doce 

5.2.1.1.1 -Caracterização da área 

Situada entre os paralelos 16° e 20°S e os meridianos 42° e 
36°WGr., a área objeto do presente estudo corresponde no Corte 
Cartográfico Internacional à Folha SE.24 Rio Doce. Engloba 
23,1% do Estado da Bahia, 52,5% de Minas Gerais e 24,4% doEs
pírito Santo, totalizando uma superfície de 119.280 km 2

, embora 
a área realmente considerada corresponda a 117.236 km 2 em vir
tude de as áreas das Microrregiões 153- Encosta do Planalto de 
Conquista e 154- Cacaueira terem sido englobadas na Folha 
SD.24 Salvador e da 189- Vertente Ocidental do Caparaó nas 
Folhas SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória (Fig. 5.9). Significativa 
parcela da área da Folha encontra-se dentro ou nas proximida
des da bacia hidrográfica do rio Doce, um dos principais cursos 
de água do Estado de Minas Gerais e o principal do Espírito 
Santo. O relevo acidentado predomina em quase toda a região, 
notadamente nas áreas mineira e capixaba, onde se destacam o 
maciço do Caparaó, a serra dos Aimorés e outras. 

A economia da Folha está voltada predominantemente para o 
setor primário, cuja evolução se deu a partir de três atividades 
primárias: primeiro, ocorreu um intenso desmatamento das flo
restas naturais com utilização econômica das mesmas; posteri
ormente, a ocupação destas com atividades agrícolas, principal
mente com a lavoura cafeeira no Espírito Santo e em Minas 
Gerais, onde, até 1965, constituía a principal cultura, quando ce
deu lugar ao milho em virtude da política de erradicação de ca
feeiros antieconômicos. Esta medida, proposta pelo Governo 
Federal ao Instituto Brasileiro do Café- IBC- e realizada pelo 
Grupo Executivo da Racionalização da Cafeicultura- GERCA-, 
tinha como principal objetivo evitar o excesso de produção que 
vinha ocorrendo na década de 50. Com a erradicação, milhares 
de cafezais foram devastados (sobretudo em Minas Gerais, o es
tado mais atingido do Brasil) liberando extensas áreas que pos
teriormente vieram a ser ocupadas por outras lavouras e princi
palmente por pastagens, dando-se, então, a expansão da pecuá
ria e também maior diversificação da agricultura. 

A diminuição da área cultivada e da produção, conseqüência 
da política governamental, trouxe grande redução na renda que 
a cafeicultura propiciava à área e também um acentuado esva
ziamento da zona rural em face da liberação de um volumoso 
contingente de mão-de-obra até então ocupado na cafeicultura. 

No aspecto econômico a pecuária bovina destaca-se como 
principal atividade na maioria das microrregiões. Voltada princi
palmente para corte, caracteriza-se pela extensividade da explo
ração, verificando-se os três tipos de exploração: cria, recria e 
engorda, predominando a cria e a recria. 

Ao lado desta, porém, desenvolve-se a agricultura, como ati
vidade secundária, onde os cultivos temporários ocupam 
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Fig 59- Representação esquemática das microrregiões da Folha SE 24 Rio Doce 

grande espaço da área cultivada, cabendo ao milho a maior par
cela, seguido do feijão, arroz e mandioca. Estes cultivos, bas
tante tradicionais, encontram-se disseminados portada a Folha. 
Entre as culturas permanentes destacam-se o café e o cacau, em
bora este último com área cultivada mais restrita que o primeiro 
concentre-se notadamente no Espírito Santo (na MRH 205- Bai
xada Espírito-Santense) e na Bahia (na MRH 156- Litorânea do 
Extremo Sul da Bahia). 

Ainda no quadro agrícola verifica-se a expansão da silvicul
tura, onde a implantação de reflorestamento de eucalipto para 
fins industriais ocorre sobretudo no Espírito Santo, especifica
mente na MRH 205- Baixada Espírito-Santense, e na Bahia, na 
MRH 156- Litorânea do Extremo Sul da Bahia. 

5.2.1.1.2- Caracterização demográfica 

Na Folha em estudo, o ritmo de crescimento da população eco
nomicamente ativa que anualmente ingressa no mercado detra-



balho é superior à capacidade que os setores de atividade têm 
em absorver todo o potencial disponível desta força de trabalho 

Este fato é plenamente confirmado pela análise dos dados 
das Tabelas 5.XLIVe 5 XLV, referentes ao comportamento da po-

ulação residente e da economicamente ativa (PEA) Entre 1970 
~ 1980 a população residente decresceu cerca de 2,5%, enquanto 
que a urbana cresceu aproximadamente 32,2% e a rural sofreu 
um decréscimo de 18,8% Essas variações decorreram em face 
da grande mobilidade rural-urbano ocorrida nesses últimos 
anos devido ao esgotamento dos recursos básicos e à expansão 
da pecuária pouco absorvedora de mão-de-obra, dando-se en' 
tão o êxodo rural. Desde a década de 60, quando houve a erradi
cação dos cafezais antieconômicos, a região vem registrando 
perda de população rural dada a liberação de significativa par
cela de mão-de-obra até então ocupada na cafeicultura Com is
so formaram-se intensos fluxos rurais urbanos e conseqúente
mente a diminuição do crescimento da população rural e grada
tiva expansão da urbana, sobretudo em Minas Gerais e no Espíri
to Santo, cujas áreas produtoras de café foram bastante atingi
das com a evasão populacional 

Analisando-se a PEA segundo os setores de atividade, verifi
ca-se que a Folha, assim como todos os estados abrangidos, 
concentrou a maior parcela dessa população no setor primário. 
Em 1970 este correspondia a 68,8% e entre o período 75/80 de
cresceu cerca de 10,1%, refletindo na variação dos percentuais 
qua.de 61,3% em 1975 passou a 53,9% em 1980 

O setor terciário vem alcançando importância crescente na 
força de trabalho. Com 22,2% da população ativa da região em 
1970, passou a concentrar 27,0% em 1975 e 31,7% em 1980 Este 
setor foi o de maior absorção de mão-de-obra nesses anos 
cerca de 76 967 pessoas em pregadas entre 70/80, correspon
dendo a um aumento percentual de 51,1% Já o setor secun
dário, o de menor dinamismo em toda a Folha, apresentou no 
período analisado um aumento de 43.410 pessoas empregadas, 
correspondendo a um crescimento relativo de 72, 1%, superior 
portanto ao do terciário, embora este, em termos absolutos, te
nha absorvido maior contingente, com apenas 9,0% da PEA em 
1970; 11,7% em 1975, e 14,4% em 1980 Apesar de tal expansão, 
o referido setor ainda apresenta-se pouco expressivo frente aos 
demais, sobretudo ao primário, que devido à importância da 
agropecuária na economia regional concentra a maior parcela 
do contingente populacional ativo, mesmo registrando acentua
da queda no período observado 

5.2.1.1 3- Caracterização fundiária 

Tendo em vista a significativa importância da agropecuária, na 
economia da Folha Rio Doce, convém especificar que a utiliza-

ção do espaço agropecuário aí se dá com grande desigualdade 
na distribuição da posse da terra A grande concentração de pe
quenos estabelecimentos ocupando uma restrita parcela da 
área agrícola e também o reduzido número de propriedades com 
grandes extensões de área são provas irrefutáveis dessa desi
gualdade. Assim, por exemplo, na Tabela 5.XLVI verifica-se que 
no período 1970-1975 a estrutura fundiária da Folha pratica 
mente não se modificou e que os estabelecimentos de até 200 h a 
representam, em 1970, 91% do número total, ocupando apenas 
45% da área. Apesar do decréscimo desse percentual para 89% 
em 1975, a área por eles ocupada representava ainda 41% da 
área total recenseada Houve portanto um pequeno aumento na 
área média dessas propriedades que em 1970 atingia 45,3 ha, 
passando para 48,0 ha em 1975 Quanto aos estabelecimentos 
de ElStratos superiores a 200 h a, verifica-se que estes são respon
sáveis pela maior concentração de terras, equivalendo percen
tual mente a 55 e 59%, respectivamente, em 1970 e 1975 Em con
traposição registram-se aí os mais baixos percentuais de nú
mero de estabelecimentos, que no período analisado englo
baram apenas 9 e 11% do total de propriedades Nestes estabele
cimentos geralmente desenvolve-se a pecuária, cuja exploração 
na maioria das vezes se dá de forma extensiva e que por isto 
mesmo requer grandes extensões de terras Também ocorre em 
menor escala a silvicultura, cuja co11centração se dá sobretudo 
na MRH 205, no Espírito Santo 

No cômputo geral, o domínio dos pequenos estabelecimen
tos é uma característica comum verificada em todas as microrre
giões aqui abrangidas, principalmente nos estratos cuja área vai 
até 50 ha. 

52 1 1.4- Utilização do espaço agropecuário 

A) Agricultura 

Basicamente voltada para produção de alimentos, a agricultura 
aí desenvolvida tem nos cultivos temporários o maior volume de 
área cultivada, principalmente com milho, feijão, arroz e man
dioca Entre os cultivos permamentes, destacam-se, sobrema
neira, o café e em menor escala o cacau. 

Os cultivos temporários encontram-se geralmente em pe
quenas áreas, onde as técnicas utilizadas são pouco desenvolvi
das, prevalecendo a tração animal no preparo do solo. 

A predominância do relevo acidentado contribui para que 
boa parte das lavouras se localizem nas encostas, impedindo a 
mecanização e também a expansão da agricultura 

O deficiente emprego de fertilizantes e corretivos bem como 
o controle fitossanitário, realizado em maior escala apenas nas 

TABELAS XLIV 
População residente 

1970 1980 
Microrregiões homogêneas 

% Rural Total % Urbana % Rural % Total % Urbana % 

Bahia 376 080 100 78 374 20,8 297 706 79,2 414981 100 105 937 25,5 309 044 74,5 

155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 189 267 100 50 304 26,6 138 963 73,4 177 741 100 71 159 40,0 106 582 60,0 

156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 186 813 100 28 070 15,0 158 743 85,0 237 240 100 34 778 14,6 202 462 85,3 

Minas Gerais 1 342 293 100 481 447 35,9 860.846 64,1 1 197 637 100 586 106 48,9 611 531 51,1 

159*-Aito Rio Pardo 13 885 100 2 714 19,5 11 171 80,5 14 244 100 3 950 27,7 10 294 72,3 

164*- Pastoril de Pedra Azul 143 530 100 39 207 27,3 104 323 72,7 162 094 100 60 897 37,6 101197 62,4 

165*- Pastoril de Almenara 138 901 100 50 217 36,1 88 684 63,9 129 340 100 59 374 45,9 69 966 54,1 

168 - Teófilo Otoni 246 632 100 88 046 35,7 158.586 64,3 231.927 100 113 688 49,0 118 239 51,0 

169 -Pastoril de Nanuque 192 085 100 80 359 41,8 111 726 58,2 155 825 100 86 309 55,4 69 516 44,6 

175*- Governador Valadares 154 406 100 85 853 55,6 68 553 44,4 148 973 100 110 228 74,0 38 742 26,0 

176 - Mantena 93 808 100 25 196 26,9 68 612 73,1 72 855 100 28 704 39,4 44151 60,6 

184*- Mata de Caratinga 87 088 100 22 586 25,9 64.502 74,1 75 583 100 27 948 37,0 47 635 63,0 

185 -Bacia de Manhuaçu 271 958 100 87 269 32,1 184 689 67,9 206 796 100 95 008 45,9 111 788 54,1 

Espírito Santo 705 795 100 217 371 30,8 488 424 69,2 751 182 100 335 088 44,6 416094 55,4 

203 -Alto São Mateus 80 873 100 17 475 21,6 63.398 78,4 60 315 100 21 849 36,2 38.466 63,8 

204 -Colatina 319 888 100 109 966 34,4 209 922 65,6 331 924 100 147 189 44,3 184 735 55,7 

205 -Baixada Espírito-Santense 221 694 100 70 421 31,8 151 273 68,2 271 705 100 136 284 50,2 135 421 49,8 

206*-Colonial Serrana Espírito-Santense 83 340 100 19.509 23,4 63 831 76,6 87 238 100 29.766 34,1 57 472 65,9 

Total da Folha 2 424168 100 777 192 32,1 1 646 976 67,9 2 363 800 100 1 027 131 43,5 1 336 669 56,5 

*Microrregião parcialmente contida na Folha 
Fonte: Fundação IBGE-Censo Demográfico-Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, 1970 e 1980 
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TABELA5XLV 
População economicamente ativa 

Primária Secundária 
Microrregiões homogêneas 

1970 % 19751'1 % 1980 % 1970 % 

Bahla 80454 77,2 73630 65,7 66805 55,7 6 563 6,3 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 41713 79,3 37 261 71,8 32804 64,1 2 788 5,3 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 38741 75,2 36369 60,4 34001 49,4 3 775 7,3 

Minas Gerais 251 228 67,1 223 701 60,7 187152 53,1 33335 8,9 
159*-AitoRio Pardo 3568 83,0 3366 78,3 3163 73,7 203 4,7 
164*-Pastorilde Pedra Azul 33711 72,5 32 071 68,7 30424 62,9 4435 9,5 
165*-Pastoril deAimenara 27 369 71,6 24744 67,6 22110 63,4 3117 8,2 
168 -TeófiloOtoni 48037 65,4 40616 57,3 33190 48,7 6483 8,8 
169 -Pastoril de Nanuque 26500 59,8 28 519 56,4 23 372 50,8 5400 12,2 
175* -Governador Valadares 20823 49,1 16837 37,3 12 805 26,9 5090 12,0 
176 -Mantena 19168 72,5 16516 68,9 13861 64,5 1483 5,6 
184*- Mata de Caratinga 17340 73,1 14826 64,9 12 307 56,1 1 233 5,2 
185 -BaciadeManhuaçu 54712 72,9 46206 67,8 35920 60,2 5891 7,9 

Espírito Santo 134 366 67,7 134221 60,3 134063 54,3 20338 10,2 
203 -Alto São Mateus 16 583 77.0 13951 72,0 11315 65,6 1283 6,0 
204 -Co latina 60329 65,0 61634 59,7 62 926 55,5 9335 10,0 
205 -Baixada Espirito-Santense 40324 67,3 41690 56,7 43047 49,4 7 338 12,2 
206*- Colonial Serrana Espírito-Santense 17.130 71,0 16946 63,7 16775 57,5 2382 9,9 

Total da Folha 466 048 68,8 431 552 61,3 388 020 53,9 60 236 9,0 

*Microrregião parcialmente contida na Folha (1) Esta estimativa considera linearidade entre os dados de 1970 e 1980 (2) Não foram consideradas as pessoas que estavam procurando trabalho 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Demográfico Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, 1970 e 1980 

culturas de café e do cacau, contribuem em muito para o baixo 
rendimento das culturas. As variações climáticas que muito afe
tam a produção também constituem um fator de grande limita
ção no desenvolvimento agrícola. 

Em relação ao total da área colhida dos produtos considera
dos, nos três triênios analisados (Tabs. 5.XLVII e 5.XLVIII), o mi
lho destaca-se em 1.0 lugar, apresentando, contudo, entre o 1.0 e 
último triênios um significativo decréscimo de 18,8% na área 
cultivada, passando de cerca de 307 464 h a a 249.554 h a. Em ter
mos de produção, no entanto, teve menor decréscimo (2,9%); 
assim, sua produtividade aumentou de 1,1 t/ha a 1,4 no mesmo 
período. Cultura tradicional na área, o milho é encontrado em to
das as microrregiões da Folha, geralmente consorciado com fei
jão. Na produção destaca-.se a parte do estado mineiro, com 
63,1% da quantidade produzida no último triênio 

O café ocupa a 2.' posição em relação il área cultivada. No tri
ênio 69170/71, a área colhida detinha cerca de 215.268 h a, porém, 
no triênio seguinte, registrou-se uma redução em 57.958 ha 
(26,9%). No último período, a área colhida aumentou em torno 
de 28,5%, passando de 157.31 O h a a 202.102 h a. Destaque-se, no 
entanto, que a produção da Folha no triênio 69/70/71 corres
ponde apenas aos totais produzidos na Bahia e Espírito Santo 
(79.390 t) em virtude da falta de disponibilidade de dados, re
ferentes a Minas Gerais. Nos dois últimos triênios, a produção 
cresceu 32,2%, havendo um incremento de 42 254 ha 

Esta cultura foi até meado da década de 60 a principal da área. 
Porém com o programa de erradicação de cafeeiros antieconõ
micos proposta pelo Governo Federal ao Instituto Brasileiro do 
Café -I BC- e executado através do Grupo Executivo da Racio
nalização da Cafeicultura- GERCA -,houve uma grande dimi
nuição da área cultivada e, conseqüentemente, de produção, 
sendo o Estado de Minas Gerais o mais atingido do Brasil 

As áreas de maior concentração da lavoura ocorrem no Es
pírito Santo, principalmente na Microrregião 204- Colatina, 
que se destaca como maior produtora de café tanto no estado 
como na Folha. 

Com totais de áreas pouco inferiores às do café, o feijão des
taca-se como terceiro produto da região, apresentando nos perí
odos uma significativa evolução na área colhida (36,0%); en
quanto a produção atingiu um crescimento um pouco inferior 
(33,8%) 

Cultura bastante disseminada na Folha, o feijão concentra-se 
sobremaneira em Minas Gerais, responsável por 63,4% da área 
cultivada na Folha no último triênio. 

Entre os cultivos de subsistência tradicionais na região, 
porém com áreas cultivadas mais restritas que os dos anterior
mente citados, sobressaem a mandioca, o arroz e a cana-de-
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açúcar com totais de área respectivamente de 79 341, 66 257 e 
26.507 ha no último triênio 

Quanto ao comportamento espacial das mesmas ao longo 
dos triênios, apenas a mandioca registrou significativa evolução 
na área colhida (22,3%); a área da cana-de-açúcar praticamente 
manteve-se estável e o arroz sofreu uma retração de 21,0% no 
seu espaço cultivado Na produção destas culturas, destaca-se a 
parte de Minas Gerais, onde as quantidades produzidas são as 
maiores da Folha. 

Entre as culturas permamentes, além do café anteriormente 
citado, o cacau merece destaque por sua significativa importân
cia nas Microrregiões 155-lnteriorana do Extremo Sul da Bahia 
e na 205- Baixada Espírito-Santense, que concentram pratica
mente toda a produção da Folha. 

As culturas.da banana e do coco, embora presentes na área, 
não constituem importância econômica significativa. 

A atividade agrícola na Folha constitui de modo geral a se
gunda fonte de renda, muito embora as condições físicas dita
das pelo relevo e clima impeçam uma maior expansão da área 
cultivada 

Naturalmente que o processo de desenvolvimento econô
mico da região como unidade produtiva só atingirá sua maturi
dade econômica mediante assistência governamental ditada 
pelos incentivos fiscais a ela direcionados, tais os relacionados 
ao crédito bancário em forma de "capital", além de outros, de
pendentes deste fator, como assistência técnica rural, cooperati
vas, equipamentos, insumos básicos, rede de comercialização, 
beneficiamento, que por si só ditam a evolução do quadro agrí
cola como modelo econômico 

B) Pecuária 

Os bovinos e suínos constituem os rebanhos mais numerosos 
de toda a região, embora haja predominância dos primeiros, que 
no período de 1970 a 1975 representavam, respectivamente, 76 e 
82% do efetivo; já os segundos detinham apenas 16 e 12% no 
mesmo período (Tab. 5.XLIX) Em 1980, os dados obtidos atra
vés da Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário (Tab. 5 L) re
ferem-se apenas aos citados rebanhos e, segundo eles, observa
se um decrescimento de 14,3% na população bovina, enquanto 
na suína a redução em relação ao ano de 1975 foi superior, em 
torno de 24,6%. Embora a suinocultura constitua uma atividade 
secundária dentro da pecuária, sua exploração no entanto ocor
re em todas as microrregiões estudadas, concentrando-se nota
damente nas MRH 204 e 185 com 112 473 e 88.278 cabeças, res
pectivamente, segundo recenseamento realizado em 1980. No
te-se que ao longo do período em destaque o rebanho da Folha 

I 



Terciária 

~975111 % 1980 % 1970 % 1975111 % 

l---""12166 10,8 17 767 14,8 17148 16,5 26 310 23,5 
4201 8,1 5612 11,0 8117 15,4 10443 20,1 

7 965 13,2 12155 17,7 9031 17,6 15 867 26,4 

40729 11,0 47 412 13,5 89839 24,0 104 528 28,3 

247 5,7 289 6,7 530 12,3 685 16,0 
5208 11,2 5 972 12,3 8 350 18,0 9403 20,1 
3329 9,1 3461 9,9 7729 20,2 8 530 23,3 
7775 11,0 9 058 13,3 18955 25,8 22468 31,7 
6.535 13,0 6 651 14,4 12434 28,0 15473 30,6 
7716 17,1 10336 21,7 16493 38,9 20 540 45,6 
1 545 6,4 1 603 7,4 5 779 21,9 5 920 24,7 
1935 8,5 2 633 12,0 5151 21,7 6 072 26,6 
6439 9,5 7409 12,4 14418 19,2 15437 22,7 

29 404 13,2 38467 15,6 43744 22,1 59 078 26,5 
1485 7,7 1 686 9,8 3634 17,0 3 945 20,4 

13365 13,0 17 394 15,3 23 230 25,0 28142 27,3 
11 267 15,3 15195 17,4 12 288 20,5 20 601 28,0 
3 287 12,3 4192 14,4 4592 19,1 6 390 24,0 

82 299 11,7 103 646 14,4 150731 22,2 189916 27,0 

sofreu um sensível decréscimo (25,8%) imputável aos altos cus
tos da produção e também aos baixos preços na comercializa
ção, que não compensam os gastos efetuados, desestimulando 
sua criação De modo geral, a exploração de suínos predomina 
nas pequenas propriedades, em sistema criatório pouco desen
volvido, cujos rebanhos na maioria são constituídos de animais 
comuns, tipo banha e de baixa produtividade. A incipiente de
fesa sanitária é uma característica marcante na exploração e so
ma-se ainda a subnutrição, como fatores básicos do alto índice 
de mortalidade aí verificado. 

A suinocultura destina-se à produção de carne e banha para 
consumo local, com exceção de alguns animais melhor produzi
dos na região de Governador Valadares, qu~ são comercializa
dos nos centros consumidores de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Os demais rebanhos componentes do efetivo, exceto os bovi
nos e suínos, pouca expressão econômica representam para a 
região. Os eqüinos, asininos e muares encontram-se em toda a 
Folha e conjuntamente seus percentuais correspondiam apenas 
6 e 4% do efetivo, respectivamente em 1970 e 1975. Com partici
pação ainda menor, destacam-se os caprinos e ovinos, cujos 
perçentuais somados não atingem mais que 2% no período. 

E a bovinocultura a atividade mais importante na área do rio 
Doce. Predomina de modo geral a pecuária de corte, cujos reba
nhos constituídos por raças mestiças de Zebu (Gir, Nelore e ln
dubrasil) desenvolvem-se em sistema extensivo, em médias e 
grandes propriedades. 

Embora o leite seja um produto largamente encontrado, a pe
cuária leiteira entretanto não chega a ser uma atividade muito 
difundida na área. Algumas regiões apresentam tendência leitei
ra, principalmente as Microrregiões 204- Co latina e 185- Ba
cia de Manhuaçu Destaque especial merece a 175- Governa
dor Valadares, maior produtora de leite da Folha e uma das mai
ores do estado mineiro, embora a pecuária aí desenvolvida apre
sente acentuada tendência para corte. Convém explicitar que o 
número de vacas ordenhadas é bastante significativo, o quere
sulta na maior produção. Esta região é ainda responsável pela 
industrialização de grande parte do leite produzido na área mi
neira abrangida pela Folha, devido à presença de algumas fábri
cas de laticínios, destacadamente a Leite Glória Ltda ; Comércio 
e Indústria Barbosa Marques etc., todas localizadas no muníci
pio de Governador Valadares Destaca-se ainda como um dos 
mais importantes centros de abate de bovinos da Folha, graças à 
presença do Matadouro Industrial de Governador Valadares 
S A., responsável por grande parte do gado abatido na Folha em 
estudo. O frigorífico Frimusa, situado em Teófilo Otoni, e o To
niato S.A., em ltarana, também merecem destaque. De modo 
geral a região é carente de frigoríficos de grande porte e por este 

Total 

1980121 % 1970 % 1975111 % 1980121 % 

35464 29,5 104165 100 112106 100 120 036 100 
12 772 24,9 52 618 100 51 905 100 51188 100 
22 692 33,0 51 547 100 60 201 100 68848 100 

117 832 33,4 374 402 100 368 958 100 352 396 100 
839 19,6 4301 100 4298 100 4291 100 

11 993 24,9 46496 100 46682 100 48389 100 
9 323 26,7 38 215 100 36603 100 34894 100 

25837 38,0 73475 100 70859 100 68085 100 
16025 34,8 44334 100 50 527 100 46048 100 
24409 51,4 42406 100 45093 100 47 550 100 
6055 28,1 26430 100 23981 100 21 519 100 
6 989 31,9 23724 100 22 833 100 21929 100 

16 362 27,4 75021 100 68082 100 59 691 100 

74402 30,1 198 448 100 222 703 100 246 932 100 
4256 24,7 21 500 100 19 381 100 17 257 100 

33 052 29,2 92 894 100 103141 100 113372 100 
28 918 33,2 59 950 100 73 558 100 87160 100 
8176 28,1 24104 100 26 623 100 29143 100 

227 698 31,7 677 015 100 703 767 100 719 364 100 

motivo a carne consumida nas localidades mais afastadas dos 
principais centros polarizadores provém de matadouros munici
pais, onde a fiscalização sanitária praticamente inexiste É na co
mercialização do boi vivo, entretanto, que a região como um 
todo mais se destaca A parte do Estado da Bahia compreendida 
na Folha exporta o boi em pé para as cidades de Vitória, Nanu
que, ltabuna, Rio de Janeiro e algumas cidades na região nor
deste. Já a área mineira exporta destacadamente para o Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste brasileiro Por úl
timo, o boi produzido na área capixaba destina-se em grande es
cala aos frigoríficos da Grande Vitória sobretudo o FRINCASA 
(Frigorífico Capixaba S A ) 

Segundo pesquisas realizadas na área, constatou-se que de 
modo geral a bovinocultura desenvolve-se (tanto na área baiana 
como na mineira e capixaba) em padrões semelhantes quanto às 
técnicas criatórias utilizadas (geralmente pouco desenvolvidas) 
A alimentação dos rebanhos provém em grande parte das pasta
gens naturais, constituídas especialmente pelo capim-colonião 
(Panicum maximum), gramínea de fácil adaptação em solos de 
boa fertilidade e pouca declividade, e o capim-gordura (Melinis 
minutiflora) em áreas de maior altitude e de clima ameno Em 
menor escala, vêm as pastagens artificiais formadas basica
mente pelo capim-jaraguá (Hyparrhenia rufa), capim-gordura e 
capim-colonião. Geralmente, as pastagens mal manejadas acar
retam uma baixa capacidade de suporte, sobretudo as primei
ras, que comportam até 0,5 U.A./ha, enquanto nas plantadas es
sa capacidade varia de 0,6 a 1,2 U A /h a No período seco estas 
tornam-se insuficientes para alimentar o gado devido ao resse
camento das gramíneas, causando sérios problemas nutricio
nais aos rebanhos, sobretudo por serem estas o principal ali
mento dos mesmos Neste período crítico, apenas um reduzido 
número de pecuaristas buscam complementos alimentares para 
suprir a deficiência das pastagens, pois na região as técnicas de 
silagem, fenação e outras não são comuns, principalmente de
vido ao tradicionalismo existente entre os produtores que resis
tem em aceitar técnicas mais desenvolvidas 

Além do problema de alimentação, outro fator que também 
influi na baixa produtividade dos rebanhos é a incidência de en
fermidades, tanto infecciosas como parasitárias Apenas a vaci
nação contra carbúnculo sintomático realiza-se em maior escala 
e uma pequena minoria cuida da vacinação sistemática contra a 
aftosa, a brucelose e a raiva Na área mineira a defesa sanitária é 
feita pelo lESA (Instituto Estadual de Saúde Animal), enquanto 
nas áreas baiana e capixaba fica ao encargo das Secretarias de 
Agricultura de cada estado 

Ultimamente a dificuldade de acesso ao crédito rural tem pro
vocado um certo desestímulo entre os pecuaristas e, segundo 
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TABELA 5.XLVI 
Estrutura fundiãna: numero e area de estabelecrmentos (km2), segundo os estratos de area 

1970 

Microrregiões homogêneas 
Total 0-50ha 50-200 ha 200-500ha 500-2.000 h a 

Área % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o 

Bahia 1.898.006 100 17.366 100 189.530 10 8.243 48 641.433 34 7.020 40 441.160 23 1.534 9 429.753 23 508 
155 -lntenorana do Extremo Sul da Bahia 912.812 100 8.007 100 82.837 9 3.624 45 305.764 33 3.277 41 236.536 26 825 11 226.236 25 259 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 985.194 100 9.359 100 106.693 11 4.619 49 335.669 34 3.743 40 204.624 21 709 8 203.517 20 249 

Minas Gerars 4.923.149 100 46.056 100 596.711 12 28.303 62 1.280.579 26 12.526 27 1.114.895 23 3.514 8 1.305.937 26 1.517 
159*-Alto Rio Pardo 61.949 100 660 100 8.101 13 338 52 22.680 37 241 37 13.340 21 45 7 14.056 23 17 
164 *-Pastoril de Pedra Azul 631.421 100 5.583 100 65.739 10 3.099 56 193.707 31 1.809 32 161.545 26 460 8 171.124 27 204 
165*- Pastoril de Almenara 1.016.139 100 3.742 100 30.366 3 1.103 29 162.879 16 1.506 40 211.217 21 656 18 364.549 36 413 
168 - Teó!iloOtoni 602.521 100 6.477 100 93.002 15 4.077 63 181.835 30 1.782 27 136.249 23 436 7 139.091 23 165 
169 -Pastoril de Nanuque 877.089 100 4.018 100 35.844 4 1.444 36 164.152 19 1.486 37 225.672 26 716 18 282.218 32 319 
175* -Governador Valadares 474.658 100 3.621 100 42.809 9 2.120 59 101.190 21 958 26 112.049 24 353 10 149.599 32 173 
176 -Mantena 158.720 100 4.232 100 69.265 44 3.488 82 59.575 37 663 16 21.526 14 70 2 8.354 5 11 
184*-Mata deCaratmga 169.764 100 4.358 100 60.257 35 3.507 81 70.846 42 757 17 22.809 13 81 2 9.746 6 12 
185 -BaciadeManhuaçu 930.888 100 13.365 100 191.328 20 9.127 68 323.715 35 3.324 25 210.488 23 697 5 167.200 18 203 

Espinto Santo 2.353.548 100 37.735 100 583.820 25 26.073 69 874.798 37 9.882 26 387.215 16 1.308 4 355.277 15 435 
203 -Alto São Mateus 369.991 100 3.600 100 46.487 13 2.075 58 116.411 31 1.134 31 88.932 24 284 8 81.958 22 95 
204 -Colatina 818.038 100 15.266 100 251.189 31 10.917 71 334.554 41 3.778 25 132.075 16 453 3 88.656 11 113 
205 -Baixada Espírito-Santense 903.411 100 12.399 100 171.066 19 8.172 66 304.839 34 3.496 28 143.721 16 492 4 179.114 20 219 
206* -Colomal Serrana Espinto-Santense 262.108 100 6.470 100 115.078 44 4.909 76 118.994 45 1.474 23 22.487 9 79 1 5.549 2 8 

Total da Folha 9.174.703 100 101.157 100 1.370.061 15 62.619 62 2.796.810 30 29.428 29 1.943.270 21 6.356 6 2.090.967 23 2.460 

1975 

Microrregiões homogêneas 
Total 0-50ha 50-200 ha 200-500ha 500-2.000 h a 

Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.O % Are a % N.o 

Bahia 2.047.704 100 14.951 100 161.125 8 6.799 45 627.533 31 5.959 40 441.521 22 1.515 10 520.376 25 597 
155 -lntenorana do Extremo Sul da Bahia 1.005.666 100 6.583 100 68.226 7 2.632 40 341.129 34 2.854 43 221.119 22 757 11 266.556 26 301 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 1.042.038 100 8.368 100 92.899 9 4.167 50 286.404 28 3.105 37 220.402 21 758 9 253.820 24 296 

Minas Gerars 5.557.890 100 49.804 100 715.117 13 30.799 62 1.324.323 24 13.057 26 1.200.727 22 3.870 8 1.572.107 28 1.845 
159*-Alto Rio Pardo 63.969 100 809 100 10.486 16 527 65 20.358 32 217 27 12.765 20 45 6 15.635 25 18 
164*- Pastoril de Pedra Azul 732.668 100 6.557 100 75.570 10 3.717 57 195.043 27 1.983 30 188.303 26 584 9 212.008 29 252 
165*- Pastoril de Almenara 1.104.140 100 4.201 100 37.212 3 1.416 34 159.769 15 1.532 36 220.887 20 715 17 407.476 37 463 
168 - Teó!ilo Otom 731.040 100 9.280 100 121.432 17 6.681 72 192.624 26 1.842 20 158.986 22 507 5 195.145 27 229 
169 -Pastoril de Nanuque 959.992 100 4.556 100 42.375 5 1.901 42 164.500 17 1.543 34 212.900 22 674 15 330.128 34 376 
175*-Governador Valadares 598.750 100 3.227 100 141.670 24 1.742 54 96.949 16 882 27 116.358 19 370 11 165.137 28 211 
176 -Mantena 172.025 100 3.890 100 60.890 35 2.983 77 75.260 44 807 21 24.790 14 85 2 11.085 7 15 
184*-Mata de Caratmga 179.593 100 4.297 100 58.141 32 3.413 80 71.220 40 744 17 29.945 17 108 3 12.513 7 16 
185 -BaciadeManhuaçu 1.015.713 100 12.987 100 167.341 17 8.419 65 348.600 34 3.507 27 235.793 23 782 6 222.980 22 265 

Esp1ritciSanto 2.433.873 100 30.982 100 461.953 19 19.957 64 812.029 34 8.965 29 448.843 18 1.483 5 452.210 18 524 
203 -Alto São Mateus 394.279 100 2.559 100 27.350 7 1.257 49 85.705 22 845 33 94.551 24 301 12 126.079 32 135 
204 -Colatma 832.741 100 13.347 100 206.637 25 8.914 67 335.062 40 3.766 28 153.006 19 509 4 119.154 14 151 
205 -Baixada Espinto-Santense 937.980 100 9.409 100 134.408 14 5.823 62 261.601 28 2.789 30 166.543 18 551 6 196.066 21 221 
206* -Colon1al Serrana Espínto-Santense 268.873 100 5.667 100 93.558 35 3.963 70 129.661 48 1.565 28 34.743 13 122 2 10.911 4 17 

Total da Folha 10.039.467 100 95.737 100 13.381.195 13 57.555 61 '2.763.885 28 27.981 29 2.091.091 21 6.868 7 2.544.693 25 2.966 

1980 

Microrregiões homogêneas 
Total 0-50 h a 50-200 ha 200-500 ha 500-2.000 h a 

Área % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o % Are a % N.o 

Espínto Santo 2.417.085 100 30.540 100 442.301 18 20.572 68 727.731 30 7.935 24 432.195 18 1.429 5 469.598 20 540 
203 -Alto São Mateus 418.018 100 2.734 100 28.329 7 1.451 53 79.429 19 801 29 89.645 21 295 11 148.202 36 164 
204 -Colatina 802.586 100 13.931 100 209.237 26 9.797 70 315.496 39 3.491 25 148.019 19 496 4 106.947 13 139 
205 -Baixada Espmto-Santense 945.998 100 8.313 100 112.916 12 5.253 63 218.966 23 I 2.286 28 160.159 17 520 6 203.997 22 221 
206*-Colomal Serrana Espinto-Santense 250.483 100 5.562 100 91.819 37 4.071 73 113.840 45 1.357 25 34.372 14 118 2 10.452 4 16 

*Microrregião parc1almentecont1da na Folha. (O) O fenômeno ex1ste, mas não at1nge a un1dade adotada. 
Fonte: Fundação tBGE -Censo Agropecuano Bahia, Espírito Santo e Minas Gera1s, 1970 e 1975. Fundação IBGE -Censo Agropecuano Esp1nto Santo, 1980. 

>2.000 ha 

% Are a % N.o % 

3 196.130 10 61 o 
3 61.439 7 22 o 
3 134.691 14 39 o 

3 625.027 13 196 o 
2 3.772 6 19 2 
4 39.306 6 11 o 

11 247.128 24 64 2 
3 52.344 9 17 o 
8 169.203 19 53 1 
5 69.011 14 17 o 
o - - - -
o 6.106 4 1 o 
2 38.157 4 14 o 

1 152.438 7 37 o 
3 36.203 10 12 o 
1 11.564 1 5 o 
2 104.671 11 20 o 
o - - - -

I 3 973.595 11 294 o 

>2.000ha 

% Are a % N.o % 

4 297.149 14 81 1 
5 108.636 11 39 1 
4 188.513 18 42 o 

I 
4 745.616 13 233 o 
2 4.725 7 2 o 
4 61.744 8 21 o 

11 278.796 25 75 2 
3 62.853 8 21 o 
8 210.089 22 62 1 
7 78.636 13 22 1 
o - - - -
o 7.774 4 16 o 
2 40.999 4 14 o 

2 258.838 11 53 o 
5 60.594 15 21 1 
1 18.882 2 7 o 
2 179.362 19 25 o 
o - - - -

3 1.301.603 13 367 o 

>2.000ha 

% Are a % N.o % 

2 345.260 14 64 1 
6 72.413 17 23 1 
1 22.887 3 8 o 
3 249.960 26 33 o 
o - - - -

- - ' .. 



TABElA 5 XLVII 
Principais culturas permanentes- Área colhida e produção- Média dos triênios 1969/1970/1971, 1974/1975/1976 e 197811979/1980 

Área colhida(ha) 

Banana Cacau Café Coco Outros 
Microrregiões homogêneas 69171 74f76 78180 69171 74{76 78•80 69{71 74{76 78•80 69171 74f76 78180 69171 74{76 78/80 

Bahia 844 906 2 959 32 830 19 874 36 317 3 963 2 982 2 795 5 380 7 696 6402 232 324 700 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 492 467 1887 25 525 14257 29 817 2 835 2 035 1 835 - - - 95 135 215 
156 - Litorãnea do Extremo Sul da Bahia 352 439 1 072 7 305 5 617 6 500 1128 947 960 5 380 7 696 6402 137 189 485 

Minas Gerais 2 901 6 549 3 043 7 30 29 58 750 41 008 37 355 713 800 426 3 546 3 680 2 667 
159* -Alto Rio Pardo 8 94 58 - - - 83 1 372 1 363 35 79 34 51 200 92 
164' -Pastoril de Pedra Azul 234 281 242 - - - 5 265 1413 4 750 43 54 71 340 403 465 
165*- Pastoril de Almenara 54 86 104 7 15 29 1 888 280 404 48 55 45 136 127 83 
168 - Teófilo Otoni 756 605 246 - - - 7 707 11 697 5119 27 38 44 251 283 218 
169 -Pastoril de Nanuque 264 232 173 - 15 - 2 525 2 684 1 332 45 55 56 46 128 86 
175*- Governador Valadares 157 342 534 - - - 1155 433 919 37 46 41 336 352 336 
176 - Mantena 81 3 725 558 - - - 13 801 3 955 7 373 - - - 814 622 205 
184'- Mata de Caratinga 63 85 109 - - - 6 047 3196 3 925 - - - 134 112 194 
185 -Bacia de Manhuaçu 1 284 1 099 1 019 - - - 20 279 15.978 12170 478 473 135 1 438 1 453 988 

Espírito Santo 5 066 8 303 6985 23 985 21 128 21 349 152 555 113 320 161 952 1 096 1234 850 3 860 2 514 2 245 
203 - Alto São Mateus 120 261 253 - - - 2178 3 670 5163 111 85 72 386 334 272 
204 - Colatina 1420 2 946 3108 478 332 161 75944 72 885 95 732 215 246 170 2162 1 264 1109 
205 -Baixada Espírito-Santense 2 750 2 750 2 580 23 507 20 795 21182 56894 23 334 37 876 655 809 545 605 528 549 
206 -Colonial Serrana Espírito-Santense 776 2 346 1 044 - 1 6 17 539 13431 23181 115 94 63 707 388 315 

Total da Folha 8 811 15 758 12 987 56822 41 032 57 695 215 268 157 310 202 102 7189 9730 7 678 7 638 6 518 5612 

Produçào 

Banana (I 000 cachos) Cacau (t) Café (t) Coco (1 000 f) 
Microrregiões homogêneas 69f71 74{76 78180 69f71 74{76 78/80 69-71 74{76 78•80 69171 74{76 78/80 

Bahia 1198 1119 6 515 10 490 8 842 14941 1 514 1 479 1 370 42 816 18 765 20 311 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 619 563 4393 6 758 6 370 11 836 1 029 1100 1 051 - - -
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 579 556 2 122 3132 2 472 3105 485 379 319 42 816 18 765 20 311 

Minas Gerais 2 944 4 532 3 089 9 14 41 32 065 32 059 6105 3347 2 208 
159'- Alto Rio Pardo 21 30 35 - - - 682 506 177 181 138 
164*- Pastoril de Pedra Azul 158 181 176 - - - 1 290 3 332 330 328 348 
165*- Pastoril de Almenara 83 96 144 9 9 41 300 439 424 181 222 
168 - Teófilo Otoni 759 633 538 - - - 8842 3 349 163 200 251 
169 -Pastoril de Nanuque 304 219 172 - 5 - 1 782 923 718 240 335 
175*- Governador Valadares 255 234 491 - - - 439 1 640 369 186 245 
176 - Mantena 173 1 921 231 - - - 3 218 4 678 - - -
184*- Mata de Caratinga 102 92 148 - - - 2 501 3456 - - -
185 -Bacia de Manhuaçu 1 089 1126 1 154 - - - 13 006 13 736 3 924 2 031 669 

Espírito Santo 8 761 9 375 3 725 6 042 7 329 11 593 77 876 97 481 139 850 6 782 3 693 2 443 
203 - Alto São Mateus 236 243 115 - - - 1192 3077 4 719 323 189 174 
204 - Colatina 3 849 2 619 1 662 247 153 116 55198 65489 81 340 1 630 679 456 
205 - Baixada Espírito-Santense 3 291 4229 1 375 5 795 7 175 11 473 11113 16 693 26642 4 002 2 484 1 640 
206.:-- Colonial Serrana Espírito-Santense 1 385 2 284 573 - 1 4 10 373 12.222 27149 827 341 173 

Total da Folha 12 903 15026 13 329 16 541 16185 26 575 79 390 131 025 173 279 55 703 25805 24962 

*Microrregião parcialmente contida na Folha ( ) O dado é desconhecido 
Fonte: SUPlAN/MA (BA e MG). 1969, 1970 e 1971 Dados Estatísticos da Secretaria da Agricultura (ES) 1969, 1970 e 1971 Fundação IBGE- Produção Agrícola Municipal, 1974, 1975, 1976, 1978, 
1979 e 1980- Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais 

declarações prestadas na área, constitui um dos principais fa
tores limitantes ao desenvolvimento da atividade, somando-se 
ainda as deficiências hídricas, a topografia muito acidentada e o 
precário manejo das pastagens Entretanto, apesar da existência 
de tais fatores, a região como um todo permite um bom desen
volvimento da atividade pecuária, desde que técnicas mais de
senvolvidas venham a ser introduzidas no sentido de melhorar o 
padrão zootécnico do rebanho, que no momento é baixo. 

52 1 2 -Aspectos do uso atual de parte do Estado da Bahia 

5.2 1 2 1 - Caracterização da área 

A parte abrangida pela Folha corresponde ao extremo sul do 
estado, equivale a 5,1% do seu território e engloba quatro mi
crorregiões homogêneas No entanto, apenas duas aqui anali
sar-se-ão: MRH 155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia e a 
MRH 156- Litorânea do Extremo Sul da Bahia As demais, MRH 
153- Encosta do Planalto de Conquista e MRH 154- Cacaueira, 
por possuírem pequenas porções de seus territórios nesta Fo
lha, estudaram-se integralmente na Folha SD.24 Salvador (Fig. 
59). 

As duas microrregiões aqui analisadas perfazem um total de 
12 municípios conforme enumerados a seguir: 

MRH 155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia: ltamaraju, 
ltanhém, Medeiros Neto, Lajedão, lbirapoã e Guaratinga. 

MRH 156- Litorânea do Extremo Sul da Bahia: Santa Cruz 
Cabrália, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Vi
çosa e Mucuri- todos litorâneos 

A economia da área passou por algumas redefinições quanto 
a sua estruturação, tendo em vista ser uma região de povoa
mento relativamente recente, que se vem desenvolvendo à 
custa da derrubada das florestas, predominantemente vincula
da ao setor primário Em termos de ocupação, encontra-se a 
maior área sendo utilizada com pecuária No entanto, a lavoura 
detém também parcela de importância, destacando-se a cultura 
do cacau Em termos econômicos, a pecuária e o cultivo do 
cacau sobressaem como as atividades mais rentáveis. No litoral, 
a presença de vários frigoríficos atendem e desenvolvem a ativi
dade pesqueira. Em síntese, a exploração de madeira e a pecuá
ria constituem as atividades principais da MRH 155; já na MRH 
156, este papel é desempenhado pelo cacau e pela pecuária e, 
mais recentemente, pela exploração madeireira 

ltamaraju, com uma população de 31 947 habs. (1980) em sua 
sede municipal, destaca-se como a principal cidade, muito em
bora os povoados de Eunápolis, pertencente aos municípios de 
Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, com uma população resi
dente em torno de 40.219 habs, e Teixeira de Freitas, perten-
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TABELA 5 XLVIII 
Principais culturas temporárias- Área colhida e produção - Média dos triênios 1969/1970!1971, 1974!197511976 e 1978/1979/1980 

Área colhida (ha) 

Arroz Cana-de~açucar Cana forrageira Fava 
Microrregiões homogêneas 

69/71 74/76 78/80 69171 74176 78180 69171 74/76 78/80 69/71 74176 78/80 

Bahia 1 787 1 712 1 350 1 512 2 122 4 259 - - 620 - - -
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 942 617 475 728 1 157 3 136 - - - - - -
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 845 1 095 875 784 965 1 123 - - 620 - - -

Minas Gerais 50 587 48.255 40 278 16472 16 206 13959 - 4127 2 765 417 5600 224 
159*- Alto Rio Pardo 122 169 192 126 133 '106 - - - 22 60 39 
164*- Pastoril de Pedra Azul 2 249 2 392 2643 1 246 1980 1 684 - - - 168 395 185 
165*- Pastoril de Almenara 1 418 1 123 1 120 371 536 535 - - 84 - - -
168 - Teófilo Otoni 7 276 8998 4 452 5 428 6 405 5 526 - - - 34 5013 -
169 -Pastoril de Nanuque 2 713 3 211 1 913 616 1 077 985 - 42 32 - - -
175*- Governador Valadares 2 837 2401 1 504 1 318 888 568 - 518 166 185 132 -
176 - Mantena 2 725 2 587 2 749 538 499 495 - - - - - -
184*- Mata de Caratinga 3 740 3 950 4 778 928 651 746 - 970 1 244 - - -
185 -Bacia de Manhuaçu 27 507 23 424 20 927 5 901 4 037 3 314 - 2 597 1 239 8 - -

Espírito Santo 31 484 28 744 24 629 7 591 5 937 8 289 - 2 601 2 090 31 16 -
203 - Alto São Mateus 3 821 1 787 1 512 538 551 662 - 256 - - - -
204 - Colatina 18 397 19 536 17 663 3 297 2 543 3 691 - 1 303 1 401 31 16 -
205 -Baixada Espírito-Santense 4 678 5 008 3 303 1 627 935 1 348 - 433 55 - - -
206*- Colonial Serrana Espírito-Santense 4 588 2 413 2 151 2 129 1 908 2 588 - 609 634 - - -

Total da Folha 83 858 78 711 66 257 25 575 24 265 26 507 - 6 728 5 475 448 5 616 224 

Produção (ti 

Arroz 
Microrregiões homogêneas 

Cana-de-açucar Cana forrageira 

69/71 74176 78 180 69/71 74176 78/80 69171 74176 78180 

Bahia 3 258 2 874 2 232 64 223 140 933 210 889 - - 16120 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 1 785 1 000 702 28 430 85 162 184 439 - - -
156 - Litorânea do Extremo Sul da Bahia 1 473 1 874 1 530 35 793 55 771 26 450 - - 16 120 

Minas Gerais 63 795 55 015 67 873 560 650 475 960 359 857 - 80 256 54 265 
159*- Alto Rio Pardo 125 164 251 3 787 3 988 3188 - - -

164*- Pastoril de Pedra Azul 2 078 1 394 2 284 30 764 49 933 44601 - - -
165*- Pastoril de Almenara 1 521 961 1 298 14 529 19 590 16 393 - - 2 808 
168 - Teófilo Otoni 9 028 8 315 7 269 197 165 213 887 145 373 - - -

169 -Pastoril de Nanuque 3 716 3 486 3 074 20 810 28 185 29 527 - 1 125 1 000 
175*- Governador Valadares 4 302 2 011 2 144 96 170 35 694 17 990 - 7 574 4 820 
176 - Mantena 3 997 3 488 3458 15729 6801 6435 - - -
184*- Mata de Caratinga 5 418 4 369 6 088 33 746 16 485 19 284 - 20 417 20 857 
185 -Bacia de Manhuaçu 33610 30 827 42 007 147 950 101 397 77 066 - 51140 24 780 

Espírito Santo 43 673 42 234 44 399 155 580 133 759 220116 - 55 438 47 636 
203 -Alto São Mateus 5174 2 649 2 972 11 313 10 317 15 952 - 4 592 -
204 - Colatina 27 937 32 105 34 281 75 863 62 524 97 703 - 27 039 31 655 
205 -Baixada Espírito-Santense 4 853 4 973 4 562 27 730 20 404 45 459 - 10 260 1 205 
206*- Colonial Serrana Espírito-Santense 5 709 2 507 2 584 40 674 40514 61 002 - 13 547 14 776 

Total da Folha 110 726 100 123 114 504 780 453 750 652 790 862 - 135 794 118 021 

*Microrregião parcialmente contida na Folha 
Fonte: SUPLAN/MA (MG e BA) 1969,1970 e 1971 Dados Estatísticos da Secretaria da Agricultura (ESI 1969, 1970 e 1971 Fundação IBGE- Produção Agrícola Municipal, 1974, 1975, 1976, 1978, 
1979 e 1980- Bahia,Espírito Santo e Minas Gerais 

cente a Alcobaça e Caravelas, com 38 858 habs., situados à beira 
da BR-1 01, sejam as duas áreas de maior concentração popula
cional, atuando inclusive como centros polarizadores e che
gando mesmo a ultrapassar as demais sedes municipais. Em 
plano mais secundário, vem o povoado de ltabela, também si
tuado às margens da BR-101, entre Eunápolis e ltamaraju, que 
vem demonstrando um impulso significativo nos últimos anos. 

A BR-101, que integra a área ao sul e nordeste do país é a 
principal via, que através da BR-118 e BA-275 é ligada à BR-116, 
fazendo com que a região, se interligue com outra importante 
artéria do país, trazendo inúmeros benefícios para a região e, 
conseqüentemente, propiciando seu desenvolvimento Sua pa
vimentação estimulou ainda mais o desenvolvimento de vários 
núcleos populacionais, tanto às suas margens como ao longo 
das suas estradas vicinais. 

A região está sob a área de influência de ltabuna, muito 
embora Nanuque (MG) também exerça certa ascendência. No 
entanto, Vitória no Espírito Santo, por estar geograficamente 
mais próxima que Salvador, possui marcada influência sobre a 
região 
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52 1.2 2- Caracterização demográfica 

As microrregiões aqui analisadas tiveram comportamentos di
ferenciados quanto ao crescimento ,POpulacional no decênio 
1970/1980 

Conforme pode-se observar na Tabela 5 XLIV, a população 
residente da MRH 155 decresceu em 6,1 %, tendo havido um 
acréscimo de 41,5% na população urbana e um decréscimo de 
23,3% na rural. Já na MRH 156 houve um aumento de sua po
pulação residente da ordem de 27%, com um incremento de 
23,9% na urbana e 27,5% na rural 

A população rural é bem superior à urbana, muito embora 
tenha-se verificado decréscimo da primeira na MRH 155, que 
detinha 73,4% em 1970, passando para 60,0% em 1980 Já a MRH 
156 continuou com o percentual em torno de 85%. 

Tratando-se de uma área com população rural dominante, 
suas atividades econômicas principais, bem como a população 
economicamente ativa (Tab 5 XLV), concentra-se no setor pri
mário que contou, em 1970, com 79,3% na MRH 155 e 75,2% na 
MRH 156. Este domínio continuou a ser verificado em 1980, 
embora tenha se dado um decréscimo da mesma, passando 
para 64,1% e 49,4% respectivamente. Observe-se que, ao contrá-

' 

I 

I 



Feijão Fumo Mandioca 

69171 74176 78/80 69171 74/76 78 80 69'71 74176 

5 231 5175 15 984 - - - 12 609 20 258 
3 911 4146 14 616 - - - 6 477 7 686 
1 320 1 029 1 368 - - - 6 132 12 572 

66 098 93 908 99 700 1 061 1 116 855 ' 23 858 25 722 
696 942 912 37 28 47 154 193 

7 005 5 948 10 094 538 721 576 2 898 3 105 
4 904 18 030 29 602 - - - 5 887 6 314 

19 775 24 330 8 958 21 7 - 6 047 8 540 
3 269 5451 4 353 - - - 2 088 1 647 
8 522 7 003 7 612 39 6 5 459 546 
7 670 16 626 21 800 10 7 - 385 399 
4 642 4 969 2 414 36 150 142 417 597 
9 615 10 609 13 955 380 197 85 5 523 4 381 

44 273 40189 41 572 - - - 28 419 28 901 
4 271 3 814 3 168 - - - 3 247 2 224 

19 227 18 671 22 803 - - - 8 665 6 690 
6 767 6 906 7 913 - - - 13 057 18 554 

14 008 10798 7 688 - - - 3 450 1 433 

115 602 139 272 157 256 1 061 1 116 855 64 886 74881 

Fava Feijáo Fumo 

69/71 74176 78/80 69/71 74 76 78'80 69/71 74 76 

- - - 5 623 5 324 13 626 - -
- - - 4 062 4 216 12 246 - -
- - - 1 561 1 108 1 380 - -

224 3 558 132 38 076 47 334 54 335 477 586 
21 544 14 3 019 552 303 25 20 
80 172 118 3 003 2 296 3 746 197 258 

- - - 2 283 10 806 24 187 - -
21 2 757 - 8 472 12 519 4 090 13 4 

- - - 2 118 2 870 2 196 - -
94 85 - 5 346 3 392 3 267 42 6 
- - - 3 919 6 058 6 737 5 3 
- - - 3 316 3 307 1 449 43 153 

8 - - 6 600 5 534 8 360 152 142 

18 8 - 21 974 14 925 19 882 - -
- - - 3 681 1 639 1 454 - -
18 8 - 8 551 4 833 10 766 - -

- - - 3 280 2 500 3 605 - -
- - - 6 462 5 953 4 057 - -

242 3 566 132 65 673 67 583 87 843 477 586 

rio da população economicamente ativa do setor primário, os 
setores secundário e terciário apresentaram aumentos bastante 
significativos, passando na Microrregião 155 de 5,3% para 11,0% 
e 15,4% para 24,9% respectivamente. Já na Microrregião 156, 
onde este aumento se mostrou mais marcante, a população 
empregada no setor secundário elevou seu percentual de 7,3% 
para 17,7% e no setor terciário, o mais significativo, passou de 
17,6% para 33,0% 

Em todos os setores, mesmo no primário, onde houve retra
ção do contingente populacional, merece destaque o aumento 
marcante que a mão-de-obra feminina apresentou neste decê
nio Analisando-se os totais microrregionais referentes à po
pulação economicamente ativa nestes dez anos, constata-se que 
na MRH 155 o contingente masculino apresentou-se com uma 
taxa de crescimento de -9,8%, contra os 65.7% do feminino Já 
na MRH 156 esta taxa foi de 22,7% para o incremento masculin.e 
e de 160% para o feminino 

Em 1980 a densidade demográfica era de 18,9 habs./km' na 
MRH 155, isto é, acima da do estado (16,9 habs /km'); já na MRH 
156, foi de 13,78 habs /km' 

,. Milho Outros 

78/80 69 171 74/76 78180 6971 74176 78/80 

27 507 4 783 3 816 5 233 976 1 334 2 235 
15419 3 212 2 483 4 287 620 886 1 044 
12 088 1 571 1 333 946 356 448 1 191 

22 524 172 464 143 207 152 068 5 531 4406 2 074 
275 660 1 389 2 148 141 55 12 

2 979 5 394 5 412 8 308 1 734 1 259 952 
8 192 1 717 1 988 4067 330 239 170 
4943 13 273 15 062 12 248 371 244 110 
2 128 2 817 2 948 3 443 90 106 87 

405 10 171 6 537 5 696 468 280 93 
365 10 626 17 485 23 090 130 943 4 
583 18 323 15 229 18 255 99 132 177 

2 654 109 483 77 157 74 813 2 168 1 148 469 

29 310 130 217 100 395 92 253 2 320 1 947 783 
3 775 7 062 4 365 3163 149 89 40 
8 272 71 953 63 555 59 722 879 812 273 

15 456 10 246 5 837 5 196 689 705 45 
1 807 40 956 26 638 24172 603 341 425 

79 341 307 464 247 418 249 554 8827 7 687 5 092 

Mandioca Milho 

78 80 69 71 7476 78'80 69171 74.76 78/80 

- 168 961 315 697 407 381 5 020 3 915 7 718 
- 65 878 109 222 231 988 3 162 2 489 6 226 
- 103 083 206 475 175 393 1 858 1 426 1 492 

403 381 308 425 346 371 020 211 125 183 186 211 287 
35 2 692 3 073 3 874 706 976 2 318 

169 29 422 35 273 34 779 5 447 3 594 8 315 
- 65 856 115 871 161 475 1 176 1 320 3 890 
- 101 622 125 311 67 304 20 969 15114 21 641 
- 28 477 27 980 32 320 2 839 2 657 5 631 

3 8 030 8 871 5 987 10 765 10 320 10197 
- 4017 4 160 4015 17 582 25 216 25 399 
141 7 599 9 044 7 907 27 361 14 777 25 375 

55 133 593 95 763 53 359 124 280 109 212 108 521 

- 500 925 409 563 427 748 128 676 105 250 115 852 
- 49 097 32 751 55 227 10 054 4 335 2 983 
- 176 733 108 307 132 463 63 142 66 282 73 308 
- 235 347 250 413 213 884 4980 4 466 4977 
- 39 748 18 092 26 174 50 500 30 167 34 584 

403 1 051 194 1 150 606 1 206 149 344 821 292 351 334 857 

As duas atividades principais na reg1ao são heterogêneas 
quanto à utilização da força de trabalho De um lado está a 
pecuária, explorada predominantemente em caráter extensivo, 
demandando baixa utilização de mão-de-obra, e, do outro, a 
cultura de cacau, que, por suas necessidade peculiares, aliadas 
ao fato de sua localização muitas vezes em terrenos que não 
permitem a utilização de máquinas pesadas, se torna uma ativi
dade que requer contingente de mão-de-obra bastante signifi
cante 

52.1 2 3- Caracterização fundiária 

Em 1970, a estrutura agrária desta região caracterizava-se pela 
concentração de estabelecimentos rurais nos estratos abaixo de 
200 ha, conforme pode-se observar na Tabela 5.XLVI, muito 
embora haja uma concentração não muito significante de esta
belecimentos no menor dos estratos considerados Verificou-se 
em 1975 uma pequena inversão na MRH 155; no entanto, na 
MRH 156 a situação continuou, com uma maior participação dos 
estabelecimentos menores de 50 ha 

Em 1970 as propriedades com menos de 200 ha correspon
diam a 86% para a MRH 155 e 89% para a MRH 156; já em 1975 
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TABELAS XLIX 
Utilização do espaço agropecuário- Efetivo dos rebanhos 

1970 

Microrregiões homogêneas Bovinos ~o Suínos % Eqüinos o, o Caprinos o; o Ovinos % Asininos % Muares % Bubalinos % Total ~-0 

Bahia 480 979 68 145 728 21 31 333 4 3 445 1 8 624 1 17 215 2 21 717 3 462 o 709 503 100 
155 -lnteriotana do Extremo Sul da Bahia 322 658 74 66 549 15 16 304 4 2 435 1 6 429 1 6 953 2 12 475 3 212 o 434015 100 
156 - Lítorânea rio Exttemo Sul ria Bahia 158 321 57 79179 29 15 029 6 1 010 o 2 195 1 10 262 4 9 242 3 250 o 275 488 100 

Minas Gerais 2 667 294 81 375 723 11 116 415 4 20 366 1 24 793 1 10 442 o 72 383 2 915 o 3 288 331 100 
159'-Aito do Rio Pardo 22 579 75 5 167 17 1 447 5 58 o 60 o 106 1 626 2 - - 30 043 100 
164*- Pastoril de Pedra Azul 196 047 73 40 027 15 17 192 6 1 284 o 2 480 1 2 046 1 9 632 4 75 o 268 783 100 
165~- Pastoril de Almenara 464 836 85 33 229 6 22 049 4 2 066 o 8 469 2 3 615 1 12 312 2 152 o 546 728 100 
168 - TeófiloOtoni 310 035 78 53 389 13 16 599 4 1 699 o 2 006 1 892 o 13 490 4 67 o I 398 177 100 
169 -Pastoril de Nanuque 616 868 89 35 548 5 19 897 3 3 538 1 9 444 1 2 400 o 9945 1 I 118 o 697 75~ 100 
175*- Gove1 nado r Valadares 340 520 89 23 848 6 9 382 3 1 413 o 1 223 o 418 o 7 166 2 I 227 o 384 197 100 
176 - Mantena 67 216 55 43 385 36 4663 4 1 985 2 95 o 174 o 3 948 3 13 o 121 479 100 
184*- Mata de Caratinga 60 129 65 24 651 26 3 796 4 1 914 2 49 o 81 o 2 747 3 - - 93 367 100 
185 -Bacia de Manhuaçu 589 064 79 116 479 15 21 390 3 6 409 1 967 o 710 o 12 517 2 263 

I 
o 747 799 100 

Espírito Santo 891 648 69 313 296 24 43 737 3 14 543 1 8 665 1 4 858 o 24 219 2 287 o 1 301 253 100 
203 -Alto São Mateus 237 333 82 32 647 11 3 410 3 2 363 1 4 278 2 1 315 o 3 788 1 38 o 290 177 100 
204 - Colatina 327 194 65 138 578 28 15419 3 7 504 2 1 440 o 910 o 10 287 2 127 o 501 459 100 
205 -Baixada Espírito-Santense 243 570 67 89 779 24 15 679 4 3 317 1 2 812 1 2 500 1 6 277 2 116 o 364 050 100 
2061f- Colonial Serrana Espírlto-Santense 83 551 57 52 292 36 4 229 3 1 354 1 135 o 133 o 3 867 3 6 o 145 567 100 

Total da Folha 4 039 921 76 834 747 16 191 485 4 38 354 1 42 082 1 32 515 o 118 319 2 1 664 o 5 299 087 100 

1975 

Micronegiões homogêneas Bovinos % Suínos % Equinos ~o Captlnos ~o Ovinos ~o Asininos % Muares 0!0 Bubalinos o,~ Total ~o 

Bahia 882 660 81 118 935 11 39 387 4 4 923 o 14 338 1 13 245 1 16 934 2 100 o 1 090 522 100 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 552 189 83 55 921 9 22 348 3 3 120 o 11 342 2 6 012 1 10 396 2 15 o 661 343 100 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 330 471 77 63 014 15 17 039 4 1 803 o 2 996 1 7 233 2 6 538 1 85 o 429 179 100 

Minas Gerais 3 583 426 85 379 478 9 134 973 3 21 409 o 33 875 1 8 902 o 62 597 2 1 168 o 4 225 828 100 
159' -Alto Rio Pardo 26 201 72 7 629 21 1 855 5 179 o 50 o 186 1 517 1 1 o 36 618 100 
164"~-- Pastoril de Pedra Azul 290 025 80 39 031 11 18 264 5 2 229 1 2 236 1 1 722 o 7 514 2 ! 92 o 361 113 100 
165*-Pastoril deAimenata 641 284 87 37 096 5 27 081 4 3 282 o 12 529 2 3 911 1 9 842 1 ! 169 o 735 194 100 
168 - TeófiloOtoni 404 244 82 53 073 11 19 501 4 1 699 o 2 088 o 564 o 11975 3 11 o 493155 100 
169 -Pastoril de Nanuque 811 278 90 34 160 4 27 275 3 3 525 o 14 229 2 2 157 o 7739 1 301 o 900 664 100 
175*- Governador Valadares 430 660 89 31 088 7 10 707 2 1 505 o 1 009 o 136 o 6 706 2 399 o 482 210 100 
176 - Mantena 98 607 69 34 623 25 4 318 3 1 445 1 54 o 48 o 3 190 2 - - 142 285 100 
184*- Mata de Caratinga 95 405 75 24 116 19 3 621 3 1 833 1 53 o 10 o 2 642 2 4 o 127 684 100 
185 -Bacia de Manhuaçu 785 722 83 118 662 13 22 351 2 5 712 1 1 627 o 168 o 12 472 1 191 o 946 905 100 

Espírito Santo 1 432 959 78 322 432 18 45145 2 12 670 1 8 882 o 2 665 o 19 642 1 530 o 1 844 925 100 
203 -Alto Sào Mateus 350 243 90 20 085 5 9 780 3 1 633 o 4 567 1 962 o 2 949 1 - - 390 219 100 
204 -Co latina 501 659 73 152 033 23 15 328 2 5 355 1 1 325 o 418 o 7 806 1 58 o 683 982 100 
205 -Baixada Espírito-Santense 456 619 80 87 832 15 16 091 3 3 011 1 2 611 o 1 253 o 5 871 1 440 o 573 728 100 
206*- Colonial Serra na Espírito-Santense 124 438 63 62 482 32 3 946 2 2 671 1 379 o 32 o 3 016 2 32 o 196 996 100 

Total da Folha 5 899 045 82 820 845 12 219 505 3 39 002 1 57 095 1 24 812 o 99 173 1 1 798 o 7 161 275 100 

1980 

Microrregiões homogêneas Bovinos % Suínos % Equinos % Caprinos % Ovinos o,<. Asininos ~'o Muares % Bubalinos % Total ~o 

Espírito Santo 1 215 603 80 232 217 15 45 514 3 6 058 o 7 544 1 2 259 o 14 496 1 720 o 1 524 411 100 
203 -Alto São Mateus 361 622 91 14 672 4 11 916 3 719 o 3 441 1 965 o 2 584 1 29 o 395 948 100 
204 - Colatina 380 928 73 112 473 22 14 918 3 3 136 1 1 600 o 284 o 5 388 1 43 o 518 770 100 
205 -Baixada Espirito-Santense 374415 83 54158 12 15 021 4 1168 o 2145 o 982 o 4496 1 636 o 453 021 100 
206*- Colonial Serrana Espírito-Santense 98 638 63 50 914 33 3 659 2 1 035 1 358 o 28 o 2 028 1 12 o 156 672 100 

*Microrregiáo parcialmente contida na Folha {O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais, 1970 c 1975 Fundaçào IBGE- Censo Agropecuário Espírito Santo, 1980 

TABELA 5 L 
Efetivo dos rebanhos bovino e suíno -1980 

Microrregiões homogêneas 

Bahia 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 

Minas Gerais 
159*-Aito Rio Pardo 
164*- Pastoril de Pedra Azul 
165*- Pastoril de Almenara 
168 - Teótilo Otoni 
169 -Pastoril de Nanuque 
175*- Governador Valadares 
176 -Mantena 
184*- Mata de Caratinga 
185 -BaciadeManhuaçu 

* Microrregião parc1almente cont1da na Folha 

Bovinos 

774 871 
485 316 
289 555 

3 064 654 
25 909 

249 651 
545 663 
310 422 
742 128 
357 759 

97 191 
83 779 

652 152 

Suínos 

76 148 
41 978 
34 170 

310 889 
5 369 

38 425 
31 947 
48 366 
28 914 
25430 
25 182 
18 978 
88 278 

Fonte: Fundação IBGE-Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário, 1980- Bahia e 
Minas Gerais 

474 I USO POTENCIAL DA TERRA 

este percentual apresentou decréscimo, passando para 83% e 
87% respectivamente, tendo esta diminuição sido significativa 
no estrato correspondendo às propriedades de menos de 50 h a 
Apesar de o número de propriedades do estrato mais inferior ser 
maior que o subsequente, esta diferença não se torna tão repre
sentativa quando se analisam estes mesmos estratos sob o as
pecto da área utilizada Em 1970 os estabelecimentos abaixo de 
200 ha detinham 42% (MRH 155) e 45% (MRH 156) da área total, 
sendo que na MRH 155 o estrato inferior ocupava apenas 9%, 
enquanto que o segundo participava com 33% Na MRH 156 a 
situação praticamente se repete, com 11% e 34% respectiva
mente Em 1975, este posicionamento tem continuidade com 7% 
e 34% para a MRH 155 e 9% e 28% para a MRH 156 Note-se que 
no segundo extrato, a MRH 156 apresentou um decréscimo de 
área da ordem de 14,6% Analisando-se a Tabela 5 XLVI e com
parando-se os dois anos estudados, observa-se a tendência do 
aumento de propriedades nos estratos superiores, propriedades 
estas, em sua maioria, que visam à exploração da pecuária e 



reflorestamento, tendo em vista a inter-relação existente entre o 
tamanho da propriedade e sua exploração 

Muito embora observe-se esta tendência, ainda em processo 
de desenvolvimento, verifica-se a existência de um grande nu
mero de pequenas propriedades ocupando pequena parcela de 
área e, em contrapartida, pequeno numero e grandes estabeleci
mentos utilizando uma maior área 

No período 1970 a 1975, verificou-se um incremento de 7,9% 
no tocante à área total e uma retração de 13,9% quanto ao 
n[Jmero de estabelecimentos, sendo respectivamente 10,2% e 
17,8% na MRH 155 e 5,8% e 10,6% na MRH 156 Com isso, as 
áreas médias tornaram-se mais elevadas, passando de 114 para 
153 h a na MRH 155 e de 105 para 124 h a na MRH 156 Esta mesma 
média do total do estado (parte aqui realizada) passou de 109 
para 137 ha 

52 1 2 4- Utilização do espaço agropecuário 

AI Agricultura 

Em 1970, o espaço agrícola da região detinha 6,1% de área 
ocupada, passando para 6,6% em 1975 Em ambos os anos pre
dominaram as culturas tempo r árias sobre as permanentes, com 
exceção da MRH 155, onde em 1975 ambas praticamente se 
equipararam. 

Em linhas gerais há na região uma expansão da fronteira 
agrícola, mais significante em relação ao feijão e ao cacau na 
MRH 155- Interiorana do Extremo Sul da Bahia 

Das culturas tradicionalmente plantadas na região, desta
cam-se o cacau, a mandioca, o feijão, o milho, o coco e, em 
menor escala, a cana-de-açúcar (Tabs 5 XLVII e 5 XLVIII); as 
demais são culturas de menor expressividade Embo1a introdu
zidos mais recentemente, têm-se também os plantios de melão, 
mamão, melancia, pepino, abóbora e maracujá (Est. 5 IV B) 

O cacau constitui a principal cultura da região, tanto em 
distribuição espacial quanto em valor de produção Distingue-se 
das demais culturas, anteriormente mencionadas, por se tratar 
de um produto típico de exportação A MRH 155-lnteriorana do 
Extremo Sul da Bahia detém a maior expressão espacial desta 
cultura, bem acima da MRH 156- Litorânea do Extremo Sul da 
Bahia ltamaraju e Guaratinga (MRH 155) e Mucuri (MRH 156) 
destacam-se como os principais produtores da região O se
gundo triênio da década foi uma época de declínio pa1a esta 
cultura, tanto em área colhida como em produção, muito em
bora sem reflexos na produtividade Apesar disto, analisando-se 
a série total dos anos, constata-se um incremento de 16,8% na 
área e 75,1% na produção para a MRH 155 e uma retração de 11% 
e 16,8% respectivamente para a MRH 156 

A comercialização do produto é feita através de firmas de 
exportação ou intermediários que revendem o produto para as 
referidas firmas. 

O cacau destaca-se por sua considerável absorção de mão
de-obra 

Os agricultores que se dedicam a esta cultura, em numero 
bem significante de pequenas propriedades, recebem assistên
cia técnica da CEPLAC, que luta para uma melhor racionalização 
das técnicas empregadas no seu cultivo e com isso uma maior 
produtividade e consequentemente melhores condições para 
seus produtores 

A mandioca, produto de cultivo disseminado por todos os 
municípios, constitui a segunda lavoura em importância Entre 
as culturas alimentares é a principal, tanto espacialmente como 
em produção Entretanto, seu maior significado radica na impor
tância que esta cultura 1Jossui Na alimentação humana é utili
zada como base alimentar da região, após seu beneficiamento, 
feito, na maioria das vezes, nos próprios estabelecimentos pro
dutores, nas casas de farinha, transformando-a em farinha (a 
maior parte) ou em outro dos muitos de seus subprodutos Na 
alimentação animal é utilizada quase que totalmente in natura 

Utilizando um manejo p1 imitivo, onde o seu cultivo é feito em 
grande maioria por pequenos proprietários, o controle f!tossani
tário é praticamente inexistente 

A área plantada tem-se mostrado em ascendência em ambas 
as microrregiões, exceção apenas ao triênio 78/80, na MRH 156, 
onde praticamente manteve-se estável. Quanto à produção, a 

MRH 155 demonstrou um aumento bastante significativo ao 
longo de todo o período analisado, já a MRH 156, após 0 se
gundo triênio veio a decrescer 

O feijão, produto que juntamente com a mandioca também 
constitui a base da alimentação da população rural, cultiva-se 
associado à mandioca e ao milho, bem corno separadamente 
Está quase sempre presente na maioria das propriedades e em 
todos os municípios da região No entanto, destaca-se na MRH 
155, que demonstrou ao longo do período um aumento de 274% 
em área e 201,5% na produção 

Os principais municípios produtores são ltamaraju, Guara
tinga e ltanhém (MRH 155) Em ltamaraju, está havendo uma 
grande expansão desta cultura 

Ao longo do período analisado, este produto mostrou-se 
sempre em ascendência na MRH 155, já na MRH 156, o segundo 
triênio demonstrou um declínio, voltando a crescer no [Jitimo 
triênio sem no entanto ter atingido o volume do triênio 69171 

É cultivado geralmente com técnicas não muito desenvolvi
das e principalmente por pequenos produtores 

O milho, utilizado sob formas diversas, tanto na alimentação 
animal como na humana, tem sua área dispersa por todos os 
municípios É plantado geralmente em consorciação com outros 
cultivos, sendo o principal o feijão Constitui na região uma 
cultura de subsistência na qual são utilizadas práticas de cultivos 
rudimentares onde é praticamente inexistente o uso de insu
mos É cultivado, assim como o feijão, em pequenas proprieda
des Por sua grande dispersão atinge um índice significativo em 
área, apesar de possuir menor expressão que o feijão 

É na MRH 155 onde a cultura possui maior significado, tendo 
demonstrado ao longo do período analisado uma expansão de 
33% ap10ximadamente em á1ea e de 97% em produção Já na 
MRH 156 demonstrou um declínio, tanto em área como em 
produção, muito embora tenha se elevado a produtividade 

Sendo a MRH 156 - Litorânea do Extremo Sul da Bahia 
possuidora de extensa faixa litorânea, concentram-se nesta mi
crorregião as áreas significantes de cultivo do coco, muito em
bora ele também se apresente em muitos municípios interio
ranos 

A MRH 156 está entre as maiores produtoras do estado em 
1975, tendo nos municípios de Caravelas, Nova Viçosa, Porto 
Seguro e Alcobaça seus maiores expoentes Sua produtividade 
entrou em declínio no segundo triênio, porém, no terceiro triê
nio, mostrou-se em ascensão com uma área colhida um pouco 
mais restrita e uma maior produção 

Em linhas gerais, as práticas agrícolas são predominante
mente as tradicionais, principalmente em se tratando de cul
turas de subsistência, o que não quer dizer que certos agricul
tores não utilizem práticas mais modernas 

A utilização de maquinarias é mais significativa nas planta
ções de feijão, quando plantado em grandes áreas e nas terras 
cultivadas por associados da Cooperativa Agrícola de Cotia Esta 
cooperativa adquiriu terras na região, como é o caso do municí
pio de ltamaraju, e as dividiu por alguns de seus associados, 
responsáveis em sua maioria pelo incremento de novas cul
turas 

A infra-estrutura de armazenamento existe, a nível de coo
perativas, como é o caso da Cooperativa Agrícola da Cotia e da 
Cooperativa Mista de ltamaraju, embora restrita a uns poucos 
municípios, muitos dos quais dependentes de Teixeira de Frei
tas, Eunápolis e ltamaraju Na maioria dos municípios, o armaze
namento fica a cargo dos próprios fazendeiros, que de alguma 
maneira estocam o produto até a chegada do comprador, o que 
prejudica sensivelmente a comercialização 

Salvo os produtos da Cooperativa Agrícola da Cotia, compra
dos pela própria cooperativa e exportados principalmente para 
o Rio de Janeiro e São Paulo, o cacau e o café são vendidos a 
intermediários e firmas exportadoras; os demais produtos são 
consumidos na própria região produtora, exceto nos anos que 
se verificam excedentes de produção 

A assistência técnica é prestada pela CEPLAC, além da Coo
perativa Agrícola de Cotia que presta assistência aos seus asso
ciados. 

Segundo informações obtidas no campo, as principais cau
sas que dificultam a agricultura na região são o acesso difícil a 
certos municípios, a resistência dos agricultores à aceitação de 
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novas técnicas, os preços muitas vezes não compensadores de 
certos produtos, o fator climático e a dificuldade das linhas de 
crédito. 

B) Pecuária 

Conforme pode-se observar nas Tabelas 5.XLIX e 5 L, há o domí
nio da pecuária bovina, que em 1970 tinha uma participação de 
68% do efetivo analisado, passando em 1975 para 81% deste, 
enquanto que o segundo rebanho em importância, o suíno, deti
nha nos mesmos anos 21% e 11% respectivamente, o que denota 
uma retração destes últifllOS. Esta situação foi mais marcante na 
MRH 156 - Litorânea do Extremo Sul da Bahia, na qual se 
verificam 108,7% de crescilnento no rebanho bovino e 20,4% de 
retração no suíno 

Os dados referentes a 1980 foram obtidos da Sinopse Prelimi
nar do Censo Agropecuário· de 1980, que não permite uma avalia
ção quanto ao número e ao tipo dos demais animais. A Tabela 
5.L, no entanto, retrata uma diminuição, em ambos os rebanhos, 
de aproximadamente 12% nos bovinos, nas duas microrregiões, 
e 36% nos suínos Isoladamente, porém, a MRH 156 apresentou 
a maior retração, 68% 

Entre os rebanhos de menor importância destacam-se os 
eqúinos, principalmente na MRH 156- Litorânea do Extremo 
Sul da Bahia 

Comparando-se os dados dos principais rebanhos aqui anali
sados com o restante do estado, observou-se que em 1970 a 
MRH 155 contribuía com 5,7% e a 156 com 2,8% do efetivo de 
todo estado; em 1975 esta participação elevou-se para 6,8% e 4% 
respectivamente. 

A Microrregião 155 situa-se entre as sete principais áreas em 
relação ao rebanho bovino da Bahia, como se verificou anterior
mente no período 70175; ela obteve um crescimento da ordem 
de 71,1%, enquanto no período subseqliente esta cifra decres
ceu em 12, 1%. 

Com relação aos suínos, em 1975, ambas as microrregiões 
tiveram importante papel no total do estado, destancando-se, na 
MRH 155, Guaratinga, ltamaraju e ltanhém, e, na MRH 156, Cara
velas e Alcobaça. 

No tocante à pecuária bovina, a raça predominante é a Zebu 
(Est 5.V A), com destaque para o Nelore e o lndubrasil, visando, 
principalmente, à pecuária de corte, e os mestiços Eurozebuínos 
para a exploração leiteira (Est. 5 V B); praticamente é inexistente 
o "pé-duro" na região 

O sistema criatório predominante é o extensivo, com o reba
nho mantido em pastos predominantemente naturais na MRH 
156 e plantados na MRH 155. Os pastos que predominam na 
região são os de capim-colonião e os de braquiária O primeiro é 
considerado por muitos pecuaristas da área como natural por 
suas características de invasor 

A capacidade de suporte varia entre 0,5 e 1 ,O U A.lha/ano, 
segundo informações obtidas no campo 

A suplementação alimentar não constitui prática muito utili
zada na área, salvo por alguns criadores que aplicam práticas 
mais desenvolvidas, com medidas mais racionais de manejo, 
observando melhores técnicas conservacionistas das pasta
gens, bem como introduzindo animais de melhores raças e con
trole sanitário mais intenso, visando à obtenção de níveis mais 
elevados de produtividade As silagens são raras e, quando 
feitas, utilizam o capim-napier e a cana forrageira 

Muito embora haja a criação tanto de gado leiteiro como de 
corte, há o domínio marcante desta última A pecuária leiteira 
está presente, embora não muito desenvolvida, em pratica
mente todas as propriedades. Geralmente constitui um subpro
duto da pecuária de corte, mas é fornecedora de um retorno de 
capital mais imediato (Est 5.VI A). 

O gado é comercializado em pé, principalmente para as cida
des de Vitória, Nanuque, ltabuna e para o Rio de Janeiro e, em 
menor escala, para algumas cidades da região nordeste 

Entre as fases de criação embora sejam praticadas todas as 
três, há segundo informações locais a predominância da cria 
sobre as demais, principalmente na MRH 155 

Destacam-se como maiores criadores os municípios de Me
deiros Neto, ltamaraju, ltanhém (MRH 155) e Prado (MRH 156) 
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O nível cultural de muitos criadores constituindo-se num 
obstáculo para se obter um melhor desenvolvimento tecnoló
gico, preços mais compensadores da carne bovina e do leite; 
dificuldades de financiamento e o elevado custo de insumo bá
sico foram apontados pelos informantes como os fatores mais 
limitantes ao desenvolvimento da pecuária na região. 

5 2.1 3- Aspectos do uso atual de parte do Estado de Minas 
Gerais 

5 2 1 3.1 - Caracterização da área 

A área do Estado de Minas Gerais abrangida na Folha objeto 
deste relatório corresponde a 61.513 km', englobando nove mi
crorregiões homogêneas do norte e nordeste do estado Destas, 
cinco encontram-se contidas parcialmente e quatro integral
mente (Fig 5.9). As microrregiões consideradas juntamente 
com seus municípios são: 

MRH 159- Alto Rio Pardo com Salinas (27%) e Rubelita 
(10%). que, situada no nordeste do estado, tem na pecuária de 
corte a principal atividade econômica, embora as lavouras de 
milho, mandioca e feijão apresentem uma certa expressão O 
principal centro urbano é Salinas, com 12 613 habitantes em 
1980. 

MRH 164- Pastoril de Pedra Azul com André Fernandes 
(39%), Araçuaí (43%), Caraí, Comercinho, ltaobim, ltinga, Novo 
Cruzeiro (61%). Medina, Padre Paraíso e Pedra Azul (42%), locali
zada na porção mais ocidental do médio vale do Jequitinhonha e 
que tem na criação de bovinos sua principal fonte de renda. 
Destaca-se, como principal cidade, Pedra Azul, com 13 615 habi
tantes em 1980 

MRH 165- Pastoril de Almenara, com Almenara (52%). Felis
burgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Rio do Prado, Rubim, 
Salto da Divisa (85%), Santa Maria do Salto e Santo Antônio do 
Jacinto. Abrange a área do baixo médio Jequitinhonha, onde 
predomina de forma extensiva a bovinocultura de corte A maio
ria das cidades desta microrregião situa-se ao longo do rio Je
quitinhonha, destacando-se Almenara como a principal, com 
cerca de 16.830 habitantes. 

MRH 168- Teófilo Otoni com Frei Gaspar, ltaipê, Ladainha, 
Malacacheta, Pavão, Poté e Teófilo Otoni Situa-se no nordeste 
mineiro e esta microrregião tem como principal atividade eco
nômica a pecuária bovina de corte, onde se desenvolvem as 
fases de cria, recria e engorda. A cidade de Teófilo Otoni destaca
se como princ'ipal centro urbano da área e ainda como um dos 
mais importantes centros regionais de Minas. Gerais 

MRH 169 - Pastoril de Nanuque com Aguas Formosas, 
Ataléia, Bertópolis, Carlos Chagas, Fronteiras dos Vales, Macha
calis, Nanuque, Ouro Verde de Minas, Serra dos Aimorés e Um
buratiba. A bovinocultura de corte e a exploração de madeira 
constituem as mais significativas de suas atividades Nanuque, 
com 34 445 habitantes, destaca-se como o principal centro ur
bano da área. 

MRH 175 - Governador Valadares com Alpercata (40%), 
Campanário, Frei Inocêncio, Governador Valadares (47%), ltam
bacuri (86%). Nova Módica, Pescador, São José do Divino e Vila 
Matias. Abrange a porção ocidental da bacia do rio Doce, desta
cando-se a bovinocultura de corte como a principal atividade 
econômica. A cidade de Governador Valadares, com 173 699 
habitantes, corresponde a um dos principais centros regionais 
do estado mineiro e também a um grande centro de comerciali
zação de bovinos 

MRH 176- Mantena com Central de Minas, ltabirinha de 
Mantena, Mantena e Mendes Pimentel. A presença da serra dos 
Aimorés proporciona à área uma topografia variada, com mor
ros e pontões A lavoura de café, apesar da expansão da pecuária 
bovina, consiste na principal atividade 

MRH 184- Mata de Caratinga com Caratinga (31%), lnhapim 
(59%). Tarumirim (79%) e Engenheiro Caldas (38%) Compre
ende a porção oriental da bacia do rio Doce e parte da bacia do 
rio Manhuaçu Inicialmente esta área teve como principal ativi
dade econômica a cafeicultura, que mais tarde cedeu lugar à 
pecuária bovina, voltada sobremaneira para a produção de leite. 
Com 39 621 habitantes, Caratinga funciona como centro sub
regional, subordinada a Governador Valadares. 



MRH 185- Bacia de Manhuaçu com Aimorés, Alvarenga, 
Conceição de lpanema, Conselheiro Pena, Divino das Laranjei
ras, Galiléia, lpanema, ltueta, Mutum, Pocrane, Resplendor, 
Santa Rita do ltueto e Tumiritinga Abrange a maior parte da 
bacia do Manhuaçu e a vertente ocidental do maciço de Caparaó 
A lavoura do café, ao lado da pecuária com tendência leiteira, 
corresponde às principais atividades econômicas aí desenvolvi
das No quadro urb<Jno, têm-se Aimorés (13.137 habitantes) e 
Conselheiro Pena (11 425 habitantes) como os dois mais impor
tantes núcleos. 

A economia da área analisada apóia-se substancialmente na 
pecuária bovina de corte, responsável por cerca de 66,8% do 
valor da produção obtida em 1975 (Tab. 5 LI) Em menor escala 
destaca-se ainda com significativa participação a cafeicultura 

que, juntamente com as demais lavouras de subsistência aí 
encontradas (milho, feijão, arroz, mandioca e cana-de-açúcar), 
contribui com significativa parcela no valor da produção Dada a 
dinamização do setor agropecuário, a região tem no setor pri
mário a maior dependência da mão-de-obra economicamente 
ativa, que responde com a maior parcela da população economi
camente ativa 

5 2.1 3 2- Caracterização demográfica 

No decênio 70/80 a população residente decresceu cerca de 
1 0,8%, passando de 1 342.293 habitantes a 1 197 637 Paralela
mente a população rural decresceu de forma ainda mais acen
tuada (29,0%), conquanto a urbana registrou um incremento de 

TABELAS LI 
Valor da produção animal e vegetal (mil cruzeiros) 

1970 

Animal Vegetal 

Microrregiões homogêneas Grande Médio Aves e 
Lav per- Lav tem- Ext vege- Total % 

% % pequenos % % % 
Silvicul- % % porte porte 

animais 
manente porá ria tu r a tal 

Bahia 17 987 26,4 2 430 3,6 1 260 1,8 17 230 25,3 22 288 32,7 - - 6 944 10,2 68139 100 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 12 406 37,1 1 201 3,6 529 1,6 8 256 24,7 7 712 23,0 - - 3 333 10,0 33437 100 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 5 581 16,1 1 229 3,5 731 2,1 8 974 25,9 14576 42,0 - - 3 611 10,4 34 702 100 

Minas Gerais 129 599 45,2 13 008 4,5 6 036 2,1 27 944 9,7 70 090 24,5 265 0,1 39880 13,9 286 822 100 
159*-AitoRio Pardo 1 246 48,0 163 6,3 75 2,9 251 9,7 809 31,2 1 0,0 50 1,9 2 595 100 
164*-Pastoril de Pedra Azul 7760 36,3 1 338 6,3 707 3,3 1 220 5,7 8 269 38,6 9 0,0 2 099 9,8 21 402 100 
165*- Pastoril de Almenara 15 122 69,5 684 3,1 298 1,4 676 3,1 3 769 17,3 o 0,0 1 225 5,6 21 774 100 
168 - Teófilo Otoni 12 009 41,1 1 705 5,8 1 152 3,9 3919 13,4 9465 32,4 5 0,0 1 005 3,4 29 260 100 
169 -Pastoril de Nanuque 26483 43,0 932 1,5 543 0,9 1 727 2,8 5 200 8,4 2 0,0 26 759 43,4 61 646 100 
175+:·- Governador Valadares 20 912 76,7 555 2,0 474 1,7 919 3,4 3 967 14,6 - - 430 1,6 27 257 100 
176 -Mantena 3 018 16,7 1374 7,6 498 2,8 5 667 31,4 7 259 40,2 - - 243 1,3 18 059 100 
184*-Mata deCaratinga 2 555 11,7 1 040 4,8 602 2,8 3 259 15,0 7 976 36,7 226 1,0 6 078 28,0 21 736 100 
185 -BaciadeManhuaçu 40494 48,7 5 217 6,3 1 687 2,0 10 306 12,4 23 376 28,1 22 0,0 1 991 2,4 83 093 100 

Espírito Santo 53100 20,6 10 968 4,3 6858 2,7 117 535 45,7 48 889 19,0 52 0,0 19 723 7,7 257 125 100 
203 -AitoSãoMateus 13 095 52,4 901 3,6 318 1,3 4801 19,2 5 069 20,3 o 0,0 816 3,2 25 000 100 
204 -Colatina 19 957 16,0 5 322 4,3 2 901 2,3 68 038 54,6 22147 17,8 10 0,0 6 290 5,0 124 665 100 
205 -Baixada Espírito-Santense 14140 18,4 2 666 3,4 1 388 1,8 33662 43,8 12814 16,7 29 0,0 12 214 15,9 76 913 100 
206* -Colonial Serrana Espírito-Santense 5 908 19,4 2 079 6,8 2 251 7,5 11 034 36,1 8859 29,0 13 0,0 403 1,3 30 547 100 
Total da Folha 200 686 32,8 26 406 4,3 14154 2,3 162 709 26,6 141 267 23,1 317 0,0 66 547 10,9 612 086 100 

1975 

Animal Vegetal 

Microrregiões homogêneas Grande Médio Aves e 
Lav per- Lav tem- Silvilcul- Ext vege- Total % % % pequenos % % % % % porte porte 

animais 
manente porá ria tura tal 

Bahia 224 010 47,7 12 873 2.7 4 272 0,9 105 634 22.4 107 536 22,8 2 190 0,5 14 298 3,0 471 613 100 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 149 426 60,5 8 573 3,5 2 2~3 0,9 54 542 22,1 27 517 11,1 450 0,2 4144 1.7 246 885 100 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 75 384 33,6 4300 1,9 2 039 0,9 51 092 22,7 80 019 35,6 1740 0,8 10154 4,5 224 728 100 

Minas Gerais 1 338 688 66,8 73 715 3,7 40 920 2,0 111 940 5,6 387 187 19,3 1 231 0,0 50 590 2,5 2 004 271 100 
159*- Alto Rio Pardo 11 837 65,5 976 5.4 358 2,0 363 2,0 4311 23,8 - - 242 1,3 18 087 100 
164*-Pastoril de Pedra Azul 62 973 60,4 5 568 5,3 2 034 2,0 5 037 4,8 24679 23,7 o 0,0 3 908 3,8 104199 100 
165*- Pastoril de Almenara 142 276 52,3 4 751 1,7 8455 3,1 18 714 6,9 77 216 28,4 154 0,1 20 506 7,5 272 072 100 
168 - TeófiloOtoni 127 986 62,2 9 942 4,8 4 979 2,4 13 750 6,7 44196 21,5 123 0,1 4 790 2,3 205 766 100 
169 -PastorildeNanuque 340 824 90.4 5 005 1,3 1 906 0,5 3 353 0,9 17 881 4,8 31 0,0 8074 2,1 377 074 100 
175*- Governador Valadares 237121 71,5 12 381 3,7 5 808 1,8 21 001 6,3 51 644 15,6 41 0,0 3 593 1,1 331 589 100 
176 - Mantena 28 521 32,6 5 951 6,8 2153 2,5 15 876 18,1 33 522 38,3 - - 1 518 1,7 87 541 100 
184*-Mata deCaratinga 29304 33,8 5909 6,8 4 545 5,2 7 283 8.4 37134 42,9 848 1,0 1 633 1,9 86656 100 
185 -Bacia do Manhuaçu 357 846 68,7 23 232 4,5 10 682 2,0 26 563 5,1 96 604 18,5 34 0,0 6326 1,2 521 287 100 

Espírito Santo 461 879 40,5 43183 3,8 28 087 2,5 337 817 29,6 192 110 16,9 10829 1,0 65 206 5,7 1139111 100 
203 -Alto São Mateus 146101 85,3 3 330 1,9 1186 0,7 7 597 4,4 11684 6,8 - - 1491 0,9 171 389 100 
204 - Colatina 162 707 36,7 21470 4,9 10 060 2,3 146129 33,0 89 249 20,1 55 0,0 13497 3,0 443 167 100 
205 -Baixada Espírito-Santense 116 561 31,4 8 535 2,3 6 645 1,8 133 997 36,2 48664 13,1 10 726 2,9 45 529 12,3 370 657 100 
206* -Colonial Serrana Espírito-Santense 36 510 23,7 9 848 6.4 10196 6,6 50094 32,6 42 513 27,6 48 0,0 4689 3,1 153 898 100 
Total da Folha 2 025 377 56,0 129771 3,6 73 279 2,0 555 391 15,4 686 833 19,0 14250 0.4 130 094 3,6 3614995 100 

1980 

Animal Vegetal 

Microrregiões homogêneas Grande Médio Aves e 
Lav per- Lav tem- Silvicul- Ext vege- Total % 

% % pequenos % % 
porária 

% % 
tal % porte porte 

animais 
manente tura 

Espírito Santo 4 663 500 28,3 315 589 1,9 292 109 1,8 8 530 676 51,8 1 830 162 11,1 552 414 3,4 289 521 1,8 16 473 971 100 
203 -Alto São Mateus 1 681 292 81,5 15419 0,7 10920 0,5 179 551 8,7 172431 8.4 - - 3983 0,2 2 063 596 100 
204 - Colatina 1 368 412 19,2 158106 2,2 105 433 1,5 4654012 65,4 765 399 10,8 142 0,0 66477 0,9 7117.981 100 
205 -Baixada Espírito-Santense 1 288 294 25,6 64036 1,3 80124 1,6 2 309 801 46,0 531144 10,6 551 574 11,0 197 514 3,9 5 022 487 100 
206* -Colonial Serrana Espírito-Santense 325 502 14,4 78 028 3,5 95 632 4,2 1 387 312 61,1 361188 15,9 698 0,0 21 547 0,9 2 269 907 100 . 

M1crorreg1ao parc1almentecont1da na Folha (O) O fenomeno existe, mas na o at1nge a un1dade adotada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, 1970e 1975 Fundação IBGE-Censo Agropecuário Espirito Santo, 1980 
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21,7% (Tab. 5.XLIV). Tal fato é reflexo do pequeno dinamismo 
econômico da região onde predomina o setor primário de baixo 
nível tecnológico e com pequena capacidade de absorver toda a 
mão-de-obra disponível, devido principalmente à presença mar
cante da pecuária, que por sua vez ocupa um limitado contin
gente de força de trabalho. 

Com isso, grande número de pessoas deixou a zona rural 
buscando novas oportunidades de trabalho em núcleos urba
nos, onde o setor terciário oferece maiores opções, vindo-se 
refletir no gradativo crescimento que o mesmo alcançou nos 
anos de 1970, 1975 e 1980, conquanto no primário ocorreu o 
inverso. 

Cabe ressaltar também que o esvaziamento rural vem ocor
rendo desde a crise cafeeira da década de 60 e que se refletiu no 
comportamento populacional, acarretando acentuada evasão 
de mão-de-obra. 

Cerca de 67,1% da População Economicamente Ativa- PEA 
(Tab 5.XLV) correspondia, em 1970, ao setor primário. Entre 
1975 e 1980 verificou-se um decréscimo do mesmo cujos per
centuais variaram de 60,7% a 53, 1%. Em contrapartida, tanto o 
setor secundário como o terciário absorveram mão-de-obra, 
segundo constata-se através de seus percentuais, que variaram 
progressivamente no período analisado. O setor terciário, que 
participa com a segunda maior parcela da PEA, teve um incre
mento de 31,2% entre 1970 e 1980, enquanto que o secundário 
apresentou crescimento ainda superior, em torno de 42,2% 
Apesar da expansão desses dois setores, o total da PEA entre
tanto decresceu cerca de 5,9% no decênio 70/80, em virtude da 
grande perda verificada no setor primário. 

Entre as microrregiões consideradas observa-se que a MRH 
159- Alto Rio Pardo detém a maior parte de sua PEAno setor 
primário, registrando 83,0%, 78,3% e 73,7% respectivamente 
entre 1970, 1975 e 1980; paralelamente, a MRH 175- Governa
dor Valadares, por ser um dos principais centros regionais não 
só da parte do Estado de Minas Gerais aqui considerada, mas da 
Folha como um todo, destaca-se com a maior concentração da 
referida PEA na atividade terciária, devido ao dinamismo que 
esta vem apresentando em relação aos serviços aí oferecidos, o 
que proporcionou uma expansão de 48,0% da sua mão-de-obra 
ocupada na referida atividade no decênio 70/80. 

Em linhas gerais, concluí-se que, no período analisado, a 
região apresentou perda de população rural em todas as micror
regiões, dada a evasão de mão-de-obra do setor primário, refle
tindo-se no crescimento da população urbana, que por sua vez 
absorveu parte desta, nos setores secundário e terciário 

5.2.1 3 3- CaracterizaÇão fundiária 

A natureza do uso agrícola é um dos fatores que caracterizam a 
estrutura fundiária 

Assim, na região em estudo verifica-se que com o aumento 
do tamanho da propriedade diferencia-se o uso da terra, domi
nando a agricultura nos pequenos imóveis e a pecuária e a 
extração vegetal nos maiores. 

A pecu-ária, pelo fato de ser uma atividade extensiva, de
pende fundamentalmente do insumo terra, o que justifica a sua 
presença em grandes estabelecimentos. 

Considerando-se a área ocupada por propriedades rurais 
(Tab. 5.XLVI), tinha-se em 1970 um total de 4.923.149 ha distri
buídos entre os diversos estratos aqui considerados, dos quais 
os imóveis cujos módulos variavam de 50 até 2 000 ha detinham 
conjuntamente 75% de toda a área, ficando os 25% restantes 
compreendidos entre os pequenos imóveis (12%) e aqueles mai
ores de 2.000 ha (13%). Nesse mesmo ano havia 46 056 estabele
cimentos onde a maioria, 62%, era de pequenos estabelecimen
tos (0-50 ha). cabendo aos imóveis maiores de 2.000 ha a menor 
parcela deste total, não chegando a atingir 1%. 

No período 1970-1975, o aumento de estabelecimento foi de 
3.748, porém a expansão das terras ocupadas foi em torno de 
634.741 ha, aumentando a área média da região de 106,9 para 
111,6 hectares. 

Ainda nesse mesmo período observa-se que os estabeleci
mentos dos estratos dimensionais de 0-50 e >2.000 ha, também 
tiveram aumento na área média, não acontecendo o mesmo nos 
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demais estratos, onde se verificou que o número de estabeleci
mentos expandiu-se mais que a área ocupada. 

De acordo com os dados da Tabela 5.XLVI, pode-se inferir que 
na região é nítida a predominância dos estratos 0-50 e 50-200 ha 
em termos de números de estabelecimentos e, ainda, a predomi
nância do estrato de 500-200 ha quanto à concentração das 
terras exploradas. São portanto os dois pontos básicos que 
caracterizam a estrutura fundiária da parte do estado mineiro 
considerada na presente Folha. 

5.2.1.3 4- l)tilização do espaço agropecuário 

A) Agricultura 

A agricultura desenvolvida na parte do Estado de Minas Gerais 
compreendida na Folha Rio Doce apresenta, em linhas gerais, 
características semelhantes quanto às técnicas de cultivos utili
zadas nas diversas microrregiões abrangidas no presente es
tudo Basicamente as atividades agrícolas desenvolvem-se a 
partir dos dois mais importantes fatores de produção (terra e 
mão-de-obra), sendo a descapitalização um fator marcante no 
rendimento médio dos produtos agrícolas. 

O baixo nível tecnológico empregado neste setor, sobretudo 
em virtude do tradicionalismo registrado entre os agricultores 
que relutam em aceitar técnicas mais desenvolvidas, impede 
uma maior expansão da atividade. Soma-se ainda os fatores 
climáticos que muito prejudicam o desenvolvimento das cul
turas, principalmente no que se refere à quantidade mínima de 
água necessária para que a planta sobreviva em boas condições 
de produzir. Grande número de lavouras perde-se totalmente na 
região, devido ao prolongado período de estiagem, e os prejuí
zos decorrentes disso são imensos. A topografia, de modo geral 
bastante acidentada, também merece menção pois esta impede 
a mecanização em imensas áreas agricultáveis 

De modo geral a agricultura da região é de subsistência, 
visando à produção de alimentos para consumo humano e tam
bém animal. Os cultivos mais encontrados ocorrem geralmente 
em pequenas propriedades, onde os agricultores despendem 
poucos recursos, não se preocupando com a produtividade por 
unidade de área e sim com o volume total produzido Algumas 
áreas apresentam uma agricultura mais intensa devido princi
palmente a extensas áreas cultivadas e mão-de-obra empregada 
e não pela utilização de tecnologias modernas. 

As culturas consideradas de subsistência ocupam o maior 
volume da área cultivada sendo responsáveis por grande parte 
do valor da produção. Entre elas destacam-se pela dimensão de 
sua área colhida o milho, o feijão, o arroz e a mandioca. Além 
destas, destacam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar, de 
significativa importância na área, apresentando contudo carac
terísticas diferentes 'das verificadas entre as de subsistência. 
Apesar de classificadas como culturas industriais, na região, 
entretanto, não são assim consideradas Observa-se ainda a 
exploração não muito intensa da fruticultura, cujas áreas abran
gem um pequeno percentual do total colhido. A banana, o aba
caxi e a laranja, as mais comercializadas, contribuem, porém, 
com pequena parcela do valor da produção 

Quanto à produção de hortaliças, verifica-se uma exploração 
reduzidíssima, insuficiente até para o consumo interno. Entre
tanto, a região dispõe de áreas aptas ao cultivo das mesmas, 
principalmente as baixadas úmidas aí presentes; faltam, no mo
mento, incentivos para um maior dinamismo da exploração. 

Ultimamente vem-se dando um acentuado decréscimo das 
áreas colhidas em todas as culturas aqui consideradas (exceto o 
feijão, que cresceu 50,8%, e a banana, apenas 4,9%), em virtude 
principalmente da maior utilização das mesmas com pastagens. 
Este fenômeno vem ocorrendo nos últimos anos devido à ex
pansão da pecuária na região, sobretudo a partir de 1962, 
quando se deu a erradicação dos cafezais antieconômicos, li
berando extensas áreas que posteriormente passaram a ser ocu
padas, principalmente, com pastagens A pecuária atualmente é 
a atividade de maior importância econômica na região, seguida 
da agricultura, que constitui uma atividade secundária. 

As Tabelas 5 XLVll e 5.XLVIII mostram a distribuição espacial 
das culturas mais significativas segundo a área colhida e tam
bém suas respectivas produções nos triênios: 1969/1970/1971, 



1974!1975/1976 e 1978/1979/1980 Para melhor caracterizar a im
portância destas culturas dentro do quadro agrícola da região, 
será dado um enfoque mais detalhado das principais: milho, 
feijão, café, arroz e m~ndi~ca. . . . . 

Espacialmente o milho e o ma1s d1fund1do entre os cult1vos 
temporários, representando 45,5% da área cultivada com as 
culturas temporárias na parte correspondente ao Estado de MI
nas Gerais Verifica-se, contudo, uma oscilação na sua área co
lhida nos períodos analisados, demonstrando uma redução de 
17,0% entre os triênios 69/71 e 74/76 e um aumento entre os dois 
últimos da ordem de 6,2% Em sua produção registrou-se tam
bém oscilação com tendência decrescente entre os dois primei
ros triênios, passando de 211 125 t para 183 186 t, correspon
dendo a um decréscimo de 13,2%, contudo inferior à retração da 
área colhida no mesmo período (17,0%) Em relação ao último 
triênio, dado o aumento registrado na área colhida, a produção 
do milho passou a 211 287 t, correspondendo a um aumento de 
produção de 15,3%, sensivelmente superior ao aumento verifi
cado na área colhida no mesmo período (6,2%) 

A região apresenta-se climatologicamente apta para o desen
volvimento dessa cultura e sua concentração se dá destacada
mente nas Microrregiões 185- Bacia de Manhuaçu, 176-
Mantena, 184- Mata da Caratinga e 168- Teófilo Otoni, com 
totais de áreas respectivamente de 74 813, 23 090, 18 255 e 
12 248 hectares no triênio 78/79/80 e ainda 108 521, 25 399, 
25.375 e 21 641 toneladas produzidas. A microrregião de Gover
nador Valadares também é um importante centro produtor de 
milho, apesar de os seus dados não demonstrarem toda a sua 
produção devido ao fato de a mesma estar contida parcialmente 
na Folha. 

Os cultivos verificados na área são feitos em geral com em
prego de pouca tecnologia, onde o uso de fertilizantes, tanto 
orgânicos como químicos, é reduzido A falta de controle de 
pragas, a deficiência de capinas e a utilização de sementes não 
selecionadas, refletem-se no baixo rendimento da cultura. De 
modo geral, a produção de milho da região provém de lavouras 
extensivas, onde o plantio é feito em consorciação com outros 
produtos, principalmente com o feijão, embora ocorra isolada
mente em pequenas áreas (Est 5.VI B) Esta destina-se à alimen
tação humana e animal (em parte, os suínos) A comercialização 
se faz através de intermediários, que compram o excedente da 
produção (a maioria é consumida nas propriedades de origem) e 
geralmente vendem-na para o município de Governador Vaia
dares 

Quanto aos preços pagos aos produtores de milho na área, 
verifica-se uma oscilação durante o ano Nos meses de novem
bro a fevereiro, as cotações elevam-se e durante o período de 
abril a setembro ocorrem os menores preços Estas oscilações 
prejudicam em muito aqueles que não conseguem vender sua 
produção, às vezes acarretando perda, devido à ausência de 
infra-estrutura de armazenamento na maioria dos municípios. O 
problema dos preços é um dos principais fatores que interferem 
na expansão da cultura e pode-se citar ainda, baseando-se em 
pesquisas locais, que a dificuldade na obtenção de financiamen
tos bancários, as variações climáticas e a precariedade das es
tradas no período chuvoso, que dificulta bastante o transporte 
do produto até o centro de comercialização, também são fatores 
considerados limitantes à expansão da cultura do milho 

Em segundo lugar, em área, sobressai o cultivo do feijão, 
com 99 700 hectares cultivados e uma produção de 54 335 to
neladas no último triênio. Constitui um dos produtos básico da 
alimentação brasileira e encontra-se bastante difundido na re
gião, destacando-se as Microrregiões 165- Pastoril de Alme
nara, 176- Mantena e 185- Bacia de Manhuaçu 

Geralmente seu cultivo ocorre nas áreas agrícolas de ocupa
ção mais antiga, quase sempre consorciado com o milho, onde 
as técnicas ag1 i colas empregadas são ainda primitivas, carac
terizando-se pela falta de adubação e cal agem, uso de sementes 
não selecionadas, plantio em épocas não apropriadas e também 
pelo preparo do terreno basicamente a enxada 

Nos triênios considerados, o total da área colhida expandiu
se 50,8% e a produção, 42,7%, apesar da retração em algumas 
microrregiões, especialmente na 168- Teófilo Otoni, cuja área 
decresceu cerca de 54,7% Entre as que tiveram expansão, desta
ca-se a 165- Pastoril de Almenara, com uma surpreendente 

taxa de crescimento de 503,6% na área e 959,4% na produção, e a 
176- Mantena, com respectivamente 184,2 e 71 ,9%. 

A produtiyidade da regiã~ oscila e~tre 0,5 e 0,6 tonelada por 
hectare, porem em algumas areas verrf1cam-se rendimentos mé
dios superiores à média da região, principalmente na microrre
gião 165- Pastoril de Almenara, que no último triênio atingiu 
cerca de 0,8 tonelada por hectare, devido à predominância do 
cultivo solteiro Esta microrregião abrange o vale do Jequitinho
nha que por sua vez caracteriza-se por apresentar a maior produ
tividade do Estado de Minas Gerais 

Parte da produção da região como um todo é comercializada 
em feiras livres e mercados municipais, sobretudo em produção 
de subsistência. Aqueles que exploram em níveis comerciais, 
comercializam o produto nas regiões de Teófilo Otoni e Gover
nador Valadares para em seguida ser exportado, principalmente 
para a Bahia e Belo Horizonte. 

Entre os fatores que dificultam a comercialização, aponta-se 
como o principal a deficiente rede de armazéns oficiais e de 
cooperativas, que não permite estender a todos os produtores 
as garantias de preços mínimos 

O arroz é a terceira cultura mais cultivada entre as temporá
rias Nos períodos analisados houve um decréscimo na área 
colhida de 20,4%, conquanto a produção evoluiu 6,4%, o que 
significou um aumento considerável na produtividade, que 
variou de 1,3 a 1,7 tonelada por hectare 

De modo geral, em toda a região o arroz é cultivado também 
em padrões tradicionais, com baixo nível tecnológico Ultima
mente, devido à implementação do Program,a Nacional de Apro
veitamento de Várzeas Irrigáveis- PROVARZEAS -, o arroz 
vem sendo cultivado em várzeas em sistema semi-irrigado Esta 
pequena melhoria no cultivo reflete-se num maior rendimento 
da cultura, porém nem todas as áreas cultivadas com arroz na 
região encontram-se em várzeas. A maior concentração do cul
tivo nesse sistema ocorre nas Microrregiões 164- Pastoril de 
Pedra Azul, 168-Teófilo Otoni, 169- Pastoril de Nanuque, 185 
-Bacia de Manhuaçu e 176- Mantena (Est 5 VIl A) Nas demais 
predomina o cultivo do arroz de sequeiro, cuja produtividade é 
geralmente baixa, devido às variações climáticas que determi
nam grande instabilidade da produção. Na área estudada, a 
maior produção ocorre na Microrregião 185- Bacia de Manhua
çu De 33 61 O toneladas no triênio 69/71, a produção elevou-se a 
42.007 toneladas no triênio 78/80; a área colhida decresceu de 
27 507 a 20.927 hectares, o que significa um aumento apreciável 
da produtividade no período (passou de 1,2 a 2,0 toneladas por 
hectare) E portanto a principal produtora de arroz, responsável 
por 61,9% da produção da região. Os cultivos encontrados nas 
demais microrregiões ocupam áreas mais restritas que nesta e 
ainda merecem destaque as Microrregiões 168- Teófilo Otoni e 
184- Mata de Caratinga, com 4 452 e 4 778 hectares, respecti
vamente, no último triênio, e 7 269 c 6.088 toneladas produzidas 

A colheita do arroz ocorre geralmente de forma manual, se
guida da bateção (Est. 5 VIl B) Depois de batido, este é levado 
aos centros de beneficiamento e lançado no mercado consu
midor 

Praticamente o arroz produzido é consumido localmente e a 
parte excedida segue principalmente para os municípios de Teó
filo Otoni e Governador Valadares, para em seguida ser expor
tado para outras localidades, destacadamente o Nordeste bra
sileiro. 

A melhor época de comercialização do produto ocorre entre 
setembro e janeiro, quando os preços são mais compensadores 
para o produtor O inverno verifica-se em maio, devido à maior 
oferta do produto e, consequentemente, menor cotação de mer
cado. 

O café sofreu uma redução na área colhida em torno de 36,4% 
nos triênios considerados, em conseqLiência da erradicação dos 
cafeeiros antieconômicos, ocorrida em 1962, através do Grupo 
Executivo da Racionalização da Cafeicultura (GERCA). Esta me
dida foi tomada pelo Governo a fim de evitar excesso de produ
ção, que na década de 50 era superior à demanda. 

Até 1965, o café, principal cultura da área, cedeu lugar ao 
milho, em virtude da referida erradicação O estado mineiro foi o 
mais atingido (sobretudo a Zona da Mata), onde extensas áreas 
liberadas passaram a ser ocupadas com cultivos diversificados, 
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sobretudo com pastagens, dando-se então a expansão da pe
cuária 

Apesar da acentuada redução, verificada tanto na área colhi
da como na produção, o café constitui o quarto produto mais 
cultivado na região, concentrando-se principalmente nas Mi
crorregiões 185 - Bacia de Manhuaçu e 176 - Mantena, no 
nordeste do estado, com totais de área colhida de 12.170 e 7.373 
hectares, respectivamente, no triênio 78/79/80, e totais de produ
ção de 13 736 e 4.678 toneladas, também respectivamente 

Os dados da Tabela 5 XLVII revelam o decrescimento de área 
ocorrida em todas as microrregiões, com exceção da 159- Alto 
Rio Pardo, que nos períodos analisados registrou uma expansão 
de 1 542% Cabe entretanto ressaltar que os dados de área do 
café correspondentes aos anos de 1969/1970 e 1971 foram obti
dos do I BC, conquanto os demais, tanto de área como de produ
ção das diferentes culturas consideradas, foram obtidos pela 
SUPLAN/MA Portanto não se pode afirmar se a expansão da 
referida área ocorreu realmente em tais proporções, já que estes 
possam estar exagerados (no caso dos dois últimos triênios), ou 
subestimados, no caso do 1. 0 triênio 

Observa-se ainda que os dados de produção do café no 1 " 
triênio são desconhecidos. Esta circunstância não permite fazer 
uma avaliação das quantidades produzidas nos três triênios 
concomitantemente. 

De um modo geral, a cafeicultura da região é feita com baixo 
nível tecnológico, tem baixa produtividade As deficientes práti
cas de adubação, de combate às pragas, de correção do solo e a 
carência de trato cultural contribuem decisivamente no baixo 
rendimento do produto No último triênio a região apresentou 
uma produtividade de 0,9 tonelada por hectare, inferior à verifi
cada nas Microrregiões Bacia de Manhuaçu (1, 1 t/ha) e Governa
dor Valadares (1,8 t/ha), que são as áreas de maior rendimento 
médio do produto na região 

A cafeicultura, entre as demais atividades, emprega maior 
número de mão-de-obra permanente no campo e responde por 
cerca de metade do yalor da produção agrícola nas áreas de 
maior concentração E comum nessas áreas cultivar o café inter
calado com milho, feijão e até'mesmo com arroz, como forma de 
obter alimentos para autoconsumo nas propriedades e até 
mesmo como forma de remuneração do trabalhador do café 
Outra característica verificada é que normalmente a cafeicultura 
desenvolve-se em propriedades agropecuárias, destacando-se 
paralelamente a pecuária leiteira e a cultura de café e cereais 

As variedades cultivadas na região são todas do grupo ará
bica (Bourbon Vermelho, Bourbon Amarelo, Nacional, Mundo 
Novo e Caturra) e o café produzido é considerado de má quali
dade, devido ao seu cultivo em algumas áreas desfavoráveis do 
ponto de vista climático e também pelas precárias condições de 
colheita e preparo do produto. Para que o café resulte numa 
bebida de boa qualidade, mesmo plantado em áreas climatica
mente desfavoráveis, é necessário que as condições ambientais 
de calor e umidade não o estraguem após a maturação. Uma vez 
colhido maduro e seco de maneira correta, sobretudo se for 
despolpado, resultará numa bebida de boa qualidade ou até 
mesmo ótima Estas medidas entretanto ocorrem em pequena 
escala, apenas em algumas propriedades que dispõem de boas 
instalações para lavagem, secagem e beneficiamento 

Existem cooperativas em quase todos os municípios produ
tores de café e estas são responsáveis pela venda de insumos, 
pela fiscalização da qualidade do produto e também pelo benefi
ciamento e pela comercialização. O produto ainda é comerciali
zado através do Instituto Brasileiro do Café (IBC), que, além da 
comercialização, ainda estimula a renovação dos cafezais im
produtivos e preocupa-se com a manutenção e defesa de preços 
co,npatíveis, tanto para o consumo nacional como para a expor
tação. 

O café da região outrora era em grande parte exportado para 
o mercado europeu, principalmente para a França e a Itália, 
porém, nos últimos anos, a produção destina-se ao consumo 
local, comercializando-se apenas o excedente em outros centros 
consumidores, sobretudo Belo Horizonte e Vitória. Apesar do 
declínio ocorrido na cafeicultura a partir de 1962, devido ao 
programa da erradicação, vem-se verificando recentemente a 
formação de novos cafezais em antigas áreas produtoras, princi
palmente nos municípios de Manhuaçu e Caratinga, em terras 
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acima de 600 m, segundo limite fixado pelo IBC, como forma de 
evitar a difusão de pragas (bastante comuns em terras mais 
quentes), sobretudo a "ferrugem" 

Por último, destaca-se a mandioca, que, entre as culturas de 
subsistência, é a mais tradicional na área, destinando-se tanto à 
alimentação humana como à animal. 

A área cultivada sofreu um pequeno decréscimo no período 
analisado, de 5,6%, apesar de ter-se expandido 7,8% no triênio 
74/76 

Sua concentração é bastante nítida nas Microrregiões 165-
Pastoril de Almenara, 168- Teófilo Otoni e 185- Bacia de 
Manhuaçu, sendo que nesta última destaca-se o município de 
Aimorés, como maior produtor da Folha do Rio Doce 

A produtividade da região em geral é baixa, em torno de 16 t 
por hectare Em algumas áreas obtêm-se rendimentos supBrio
res à média da região, como é o caso das regiões de Nanuque e 
Manhuaçu, cujas produtividades registradas variam entre 13 e 
17 e 21,8 e 24 t por hectare, respectivamente, nos períodos 
estudados 

O cultivo da mandioca se adapta a solos de baixa fertilidade, 
porém as técnicas rudimentares de cultivo geralmente utilizadas 
na região resultam em um baixo rendimento, com exceção das 
áreas já citadas, onde se verificou maior rendimento por uni
dade de área, devido principalmente aos solos de média fertili
dade aí presente 

Grande parte da produção é transformada em "farinha de 
mesa", cuja fabricação geralmente ocorre nos próprios esta
belecimentos, onde é obtida por processos artesanais, nas tradi
cionais casas de farinha. A farinha destina-se a consumo local e 
em algumas áreas de maior produção, como por exemplo Na nu
que, Teófilo Otoni, Governador Valadares, o excedente é comer
cializado em outros centros consumidores, sobretudo no Nor
deste brasileiro 

Quanto às demais culturas, cabe destacar ainda o cultivo da 
cana-de-açúcar, presente em quase todos os municípios da re
gião, porém com expressão comercial apenas no município de 
Governador Valadares, cuja produção abastece a indústria de 
açúcar e a de aguardente Nos demais municípios, destina-se à 
alimentação animal e ainda à fabricação artesanal de aguar
dente. De modo geral, a baixa produtividade da cultura deve-se a 
alguns fatores como, por exemplo, a topografia muito aciden
tada, falta de adubação e calagem, às variações climáticas e 
principalmente à utilização de técnicas agrícolas pouco 
evoluídas 

As lavouras da cana forrageira, fava e fumo são bastante 
reduzidas e em várias microrregiões observa-se a não ocorrên
cia das mesmas. 

B) Pecuária 

O rebanho da área mineira, aqui analisada, é o maior da Folha, 
com um total superior a 3 200 000 cabeças Mais de 80% desse 
total correspondem aos bovinos, que se concentram pratica
mente nas Microrregiões Pastoril de Nanuque e Governador 
Valadares, importantes centros de comercialização de gado em 
Minas Gerais. 

O rebanho suíno é o segundo mais numeroso, com uma 
participação porém de 9% do efetivo, de acordo com os dados do 
recenseamento feito em 1975 (Tab. 5 XLIX) A suinocultura da 
área de modo geral é uma atividade de subsistência, que ultima
mente vem sofrendo sucessivas crises devido principalmente 
aos baixos preços pagos no mercado, não compensando os 
gastos efetuados neste setor Entre 1970 e 1980 o rebanho suíno 
decresceu em 17,2% (Tab 5 L), sendo que a maior redução ocor
reu entre 1975 e 1980, onde o total variou de 379.478 para 
310 889 cabeças 

O Estado de Minas Gerais possui um dos maiores rebanhos 
do País, muito embora sua exploração ocorra de modo geral em 
moldes pouco desenvolvidos Na área mineira abrangida neste 
trabalho, os sistemas de criação adotados são rudimentares, 
sem nenhuma especialização Os animais desenvolvem-se 
geralmente em pequenas propriedades, em instalações inade
quadas, sem defesa sanitária e insuficientemente alimentados 
O rebanho é composto por mestiços de baixa produção de carne 
e alto teor de banha Ultimamente, devido a evolução do mer-



cado para o tipo carne, criadores de certas áreas, como Governa
dor Valadares, vêm introduzindo raças especializadas para 
carne (Wessex, Duroc e Landrace), para serem cruzadas com as 
existentes, melhorando dessa forma os padrões atuais do re
banho 

A produção destina-se ao consumo local e o abate ocorre nos 
estabe\e.~imentos agrícolas e matadouros municipais, onde 
poucos possuem fiscalização sanitária. Após o abate, a carne é 
levada para ser comercializada no povoado mais próximo, 
quando não consumida no próprio estabelecimento agrícola 

Diante do quadro atual em que se encontra a suinocultura da 
área, faz-se necessário que medidas sejam tomadas no sentido 
de estimular a exploração local. A melhoria em grande escala 
das raças existentes e também dos sistemas de criação, introdu
zindo-se técnicas de práticas alimentares e ainda medidas pro
filáticas eficazes, resultaria num maior desfrute do rebanho 

Com exceção dos bovinos e suínos, os demais rebanhos não 
constituem fonte geradora de renda para a região Os eqt.iinos 
encontram-se presentes em toda a área e sua principal função é a 
montaria e a tração leve São criados em sistema extensivo, não 
se registrando nenhuma técnica criatória desenvolvida Depois 
dos suínos, são os mais numerosos do efetivo, com um total de 
116 415 cabeças em 1970, evoluindo para 134 973 em 1975 (cres
ceu 15,9%). 

A criação dos ovinos e caprinos destina-se apenas à produ
ção de carne, que por sua vez é comercializada e consumida na 
própria região O sistema criatório também é extensivo e rudi
mentar. Os rebanhos, bastante reduzidos, não representam 
_mais que 1% Os asininos e muares apresentam as mesmas 
características verificadas nos equinos. Por último, os bufa li nos 
correspondem aos rebanhos mais reduzidos do quadro pecuário 
e sua participação percentual dentro do efetivo é nula pratica
mente 

A bovinocultura é a atividade preponderante na região, apre
sentando um rebanho de 3.064 654 cabeças, de acordo com os 
dados revelados no recenseamento de 1980 No período de 1970 
a 1980, o rebanho teve um aumento de 14,9%, inferior ao cresci
mento registrado entre 1970 e 1975, que foi de 34,3% Houve 
portanto uma redução de 14,5% entre 1975 e 1980, decorrida 
provavelmente pela alta dos preços da carne nesses últimos 
anos, que favoreceu a indiscriminada matança de matrizes de 
corte e até leiteiras, resultando num sensível decrescimento do 
rebanho A criação de gado bovino na área mineira da Folha do 
Rio Doce, como na maior parte do País, encontra-se em fase de 
transição, o que torna difícil especificar esta atividade como 
tipicamente leiteira ou de gado de corte 

A grande proporção de gado misto, sem especialização defi
nida, reflete o baixo nível tecnológico da pecuária local Alguns 
municípios evoluem pouco para a especialização, apresentando 
tendências para a pecuária de corte. Entre estes destacam-se: 
Mutum, Aimorés, ltueta, Resplendor, Conselheiro Pena, ltao
bim, Governador Valadares, ltambacuri e Malacacheta. O reba
nho de corte constitui-se, basicamente, de gado azebuado com 
sangue Nelore (Est 5 VIII A), Gir, Guzerá e lndubrasil 

Na pecuária de corte as pastagens mais utilizadas são forma
das de capim-colonião (Panicum maximum) Esta gramínea alie
nígena expande-se com incrível rapidez em solo fértil, pela pro
pagação das sementes através dos ventos, germinando e desen
volvendo-se após a derrubada de matas, resultando pastos que 
muitos criadores consideram "naturais" 

Encontram-se também em menor escala pastos plantados 
com capim-sempre-verde (Panicum maximum Var Congyloi
des) e capim-jaraguá (Hyparrhenia rufa) 

De modo geral não existem raças leiteiras definidas na re
gião. Os rebanhos bovinos, com maior tendência leiteira, resul
tam de cruzamento de gado Zebu com raças européias, princi
palmente a Holandesa Estes concentram-se destacadamente 
nos municípios de Manhuaçu, Mutum, Caratinga e lpanema, 
onde predominam pastagens de capim-gordura O leite provém 
de quase todo o rebanho bovino presente, especialmente dos 
municípios de Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Galiléia, 
Tumiritinga e Governador Valadares, cuja exploração pecuária 
tende para corte, porém é grande o número de vacas ordenha
das nessas localidades, sobretudo no período das águas A pro
dução leiteira oscila cie acordo com as influências sazonais, 

decrescendo sensivelmente no período da seca (maio e novem
bro) Nessa época o gado fica subnutrido devido ao resseca
men~o das pastagens, apresentando como conseqt.iência, bai
xos rndrces de produtividade de leite A maioria dos criadores 
não dispõe de reservas alimentares para suprir a deficiência das 
pastagens nesse período, devido ao padrão tradicional e rudi
mentar de exploração, deficiente em vários aspectos, sobretudo 
do ponto de vista de defesa sanitária. O rebanho apresenta 
baixos índices de fertilidade e produtividade e elevada taxa de 
mortalidade, causada por verminose A vacinação contra enfer
midades infecciosas, com exceção da vacinação contra carbún
culo sintomático, é realizada por pequeno número de pecuaris
tas, assim como o controle de parasitos O lESA (Instituto Esta
dual de Saúde Animal) realiza o controle sanitário, atuando prin
cipalmente no controle da febre aftosa e a EMA TER presta assis
tência técnica aos rebanhos 

Quanto à produção de leite, uma parte destina-se ao con
sumo local e o excedente distribui-se para as cooperativas e as 
industrias de laticínios presentes na área, onde é transformado 
em vários produtos, principalmente em queijo e manteiga Entre 
as indústrias e cooperativas pode-se destacar: Leite Glória Ltda 
(situada em Governador Valadades e considerada uma das mai
ores fábricas de leite em pó da América Latina); Cooperativa 
Agropecuária Vale do Rio Doce (além de comprar parte do leite 
produzido na região de Governador Valadares, oferece cursos 
de treinamento em inseminação artificial e atua no controle da 
brucelose), Araquém Ltda (produz queijos e iogurte), também 
situada em Governador Valadades, Comércio e lndustria Bar
bosa Marques (idem), CLT (Cooperativa de Leite de Teófilo 
Otoni), CAPIL (Cooperativa Agropecuária dos Produtos de lpa
nema) e outras 

A região de Governador Valadares destaca-se como a maior 
produtora de leite não só da área mineira aqui considerada como 
da Folha como um todo, apesar de seu rebanho apresentar 
acentuada tendência para corte 

O leite constitui um produto de significativa importância eco
nômica para a região, responsável em grande parte pela geração 
do capital de giro Entretanto, é da exploração da pecuária de 
corte que provém o maior montante da receita. Esta, bem mais 
difundida na área que a pecuária de leite, desenvolve-se em 
sistema criatório predominantemente extensivo, ocorrendo os 
três tipos básicos de exploração cria, recria e engorda Em 
geral a cria e a recria predominam nas pequenas propriedades e, 
nas maiores, verificam-se simultaneamente os três tipos 

A região de modo geral atua como um importante centro 
exportador de boi vivo (tanto gordo como magro) para várias 
localidades do País, destacadamente para os Estados de São 
Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Nordeste brasileiro, 
sendo responsáveis por grande parte do volume exportado as 
microrregiões Governador Valadares (principalmente). Teófilo 
Otoni e Nanuque Além da exportação, significativa parcela do 
rebanho de corte destina-se ao abate, onde a carne obtida abas
tece o mercado interno e o excedente segue para regiões vizi
nhas e para outros Estados como Espírito Santo, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Bahia O Matadouro Industrial de Governador Vaia
dares S A. constitui o maior centro de abate de bovinos da área, 
que, além de abater o gado produzido na região, ainda recebe 
boi gordo de outras localidades, entre elas a da Zona de Mucuri, 
Jequitinhonha e, em menor escala, do sul da Bahia Ainda mere
ce destaque o frigorífico Frimusa, situado em Teófilo Otoni, 
também de grande porte, que abastece o mercado interno de 
carne e ainda exporta a produção excedente para os municípios 
de Carlos Chagas e Nanuque. 

Os demais estabelecimentos de abate (matadouros munici
pais) presentes na área encontram-se geralmente desaparelha
dos para um melhor aproveitamento dos subprodutos da ma
tança (couro, vísceras, ossos, etc), não oferecem condições de 
conservação e estocagem de carne e a isto soma-se, ainda, a 
deficiente ou mesmo ausente inspeção sanitária 

De modo geral a região apresenta um bom potencial para o 
desenvolvimento da pecuária de corte, sobretudo devido às 
atuais condições viárias que permitem tanto a importação como 
a exportação do boi vivo e também da produção de carne para os 
grandes centros de comercialização Esta conta no entanto com 
alguns fatores limitantes à sua expansão Segundo pesquisas 
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feitas diretamente na área, pôde-se detectar que o clima seco, 
praticamente sem excedentes hídricos, interfere de maneira de
cisiva no rendimento do rebanho no período de estiagem, de
vido ao ressecamento das pastagens O capim constitui o ali
mento básico do gado e no período seco poucos são os produ
tores que buscam alternativas através da silagem, fenação e 
outras práticas alimentares que ainda não são frequentes A 
própria extensividade da criação e a predominância do relevo 
ondulado também foram apontadas como fatores restritivos à 
expansão da atividade na maioria das microrregiões aqui com
preendidas (Est 5 VIII B) A falta de crédito rural também tem 
dificultado bastante os pecuaristas, sobremaneira os pequenos 
e os médios, que dependem diretamente de financiamentos 
para investirem na atividade Aponta-se ainda o deficiente ma
nejo das pastagens devido aos padrões culturais verificados 
entre os produtores, que insistem em conservar técnicas não 
mais recomendáveis, como, por exemplo, a queimada dos pas
tos no fim da estação seca, quando praticada de forma intensiva 
e indiscriminada, acaba transformando as boas pastagens em 
áreas improdutivas Outro fator negativo é a superlotação de 
animais, resultando na degradação dos pastos devido ao uso 
inadequado e à falta absoluta de conservação dos mesmos 

De acordo com as deficiências verificadas tanto na pecuária 
de corte como na leiteira, espera-se que, uma vez superadas, a 
região venha a desfrutar num futuro próximo de um plantei mais 
promissor do ponto de vista econômico 

52 1 4- Aspectos do uso atual de parte do Estado do Espírito 
Santo 

5 2.1.4.1 - Caracterização da área 

Das oito microrregiões homogêneas que constituem o Espírito 
Santo, ocupando 45 597 km', apenas quatro, a 203- Alto São 
Mateus, a 204 Colatina, a 205- Baixada Espírito-Santense e 
parte da 206- Colonial Serrana Espírito-Santense, com um total 
de 28 618 km', encontram-se sob análise neste estudo (Fig 59) 

A primeira e menor das aqui estudadas, a MRH 203- Alto 
São Mateus, abrange os municípios de Ecoporanga, Montanha e 
Mucurici, cuja colonização por mineiros e baianos iniciou-se 
com uma intensiva exploração madeireira a ponto de as matas 
naturais terem sido dizimadas e substituídas por imensas áreas 
de pastagens, que possibilitaram a implantação da pecuária 
Posteriormente esta atividade consolidou-se com a regressão 
sofrida pela agricultura cafeeira, quando do programa de erradi
cação desta cultura 

A segunda, a MRH 204- Colatina, abrange os municípios de 
Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Co latina, 
Mantenópolis, Nova Venécia, Pancas e São Gabriel da Palha 
Nela destaca-se a cidade de Colatina, centro de serviços e de 
atividades econômicas do norte do estado 

Constitui a microrregião mais importante entre as quatro 
aqui analisadas, por ser a maior produtora de café, arroz, milho, 
e mais recentemente feijão, além de possuir o maior rebanho de 
bovinos, de suínos e de aves de todo o Espírito Santo. 

Fisiograficamente caracteriza-se por possuir dois tipos de 
topografia a região setentrional, de relevo mais acidentado, e a 
área meridional, dissecada pelo rio Doce, com relevo mais sua
ve Demograficamente, apresenta influência da colônia íta
lo-germânica, embora não tão forte como a da MRH 206 -
Colon i ai Serrana Espírito-Santense, já que foi colonizada pelo 
avanço dos imigrantes à procura de novas terras, ultrapassando 
inclusive o rio Doce, em direção ao norte. Nesta expansão mais 
uma vez se fez presente o café. 

A terceira. a MRH 205- Baixada Espírito-Santense, compõe
se dos municípios de Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Li
nhares, São Mateus e Pinheiros Deles, apenas Fundão não está 
integralmente contido na Folha em estudo. No entanto, dada a 
pequena parcela nela não abrangida, a análise da microrregião 
considera-a integralmente, apesar de essa pequena parcela de 
área não ter sido computada em sua planimetria 

Esta microrregião teve também seu desenvolvimento gal
gado na exploração de madeira, ocasionando uma quase total 
devastação de suas matas naturais, que no período estudado 
foram substituídas primeiro pelas lavouras, principalmente de 
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café, posteriormente por pastos e, mais recentemente, por reflo
restamentos, em sua quase totalidade de eucalipto 

Finalmente, a MRH 206 - Colonial Espírito-Santense, que 
compreende na área estudada cinco municípios: Afonso Cláu
dio, ltarana, lbiraçu, ltaguaçu e Santa Teresa. Destes, os dois 
primeiros foram considerados apenas na sua parte correspon
dente à Folha, acima do paralelo de 24 o de latitude Sul, e o 
restante de suas áreas foi estudado na Folha SF.24 Vitória 

Localiza-se na região serrana do centro-sul do Espírito Santo, 
apresentando uma topografia bastante acidentada. 

Como as demais microrregiões, teve no café a base de seu 
povoamento, realizado por grupos de imigrantes, em sua 
grande maioria germânicos e italianos, que, penetrando através 
dos fundos dos vales, cultivaram o café em pequenas proprieda
des, sem nenhuma preocupação com a preservação dos solos, 
onde as plantações eram feitas na declividade do terreno, sem 
curvas de nível, fato verificado até hoje em várias áreas Posteri
ormente, grande parte da cultura cafeeira foi substituída por 
pastagens sem, no entanto, deixarem de caracterizar a paisa
gem rural desta região as pequenas mas numerosas plantações 
de café, feitas nas encostas. 

A estrutura econômica do Espírito Santo, na área em estudo, 
tem no setor primário sua maior dependência, destacando-se 
também este setor como absorvedor do maior contingente de 
mão-de-obra da população economicamente ativa, onde a bovi
nocultura e a cultura cafeeira constituem o sustentáculo do 
setor. 

O café está ligado à história do Espírito Santo de uma manei
ra muito int1 ínseca, sendo responsável pelo processo de assen
tamento populacional de grande parte da região Consequente
mente, as características econômicas da área foram desenvolvi
das tendo como base a cafeicultura Introduzido primeiramente 
no sul do estado, como consequência da avançada expansão 
cafeeira dos estados vizinhos, chegou à região central por inter
médio dos imigrantes ítalo-germânicos responsáveis, também 
através de seus descendentes, pela expansão desta cultura para 
a região do além-rio Doce, ou seja, para o norte do estado, 
apesar de essas novas áreas não serem possuidoras de carac
terísticas tão próprias para esta cultura Assim, florestas foram 
sendo derrubadas em prol da cultura cafeeira. 

Apesar da sua importância na economia do estado, principal 
fonte arrecadadora por longo período, além de constituir a 
maior empregadora de mão-de-obra, era, essa cultura, explora
da em sua maioria de maneira empírica O reflexo desta explora
ção bem pode ser observado ao se comparar a paisagem rural 
capixaba às demais áreas também cafeeiras do Brasil: o Espírito 
Santo não acompanhou o desenvolvimento que estas obti
veram 

Após a época áurea do café, as regiões produtoras come
çaram a entrar em decadência, o que ocasionou a necessidade 
de se colocar em prática a política da substituição dos cafezais 
antieconômicos por uma diversificação de culturas No entanto, 
esta diversificação não surtiu o efeito desejado, o que, aliado a 
outros fatores, propiciou o impulso da pecuária como uma ativi
dade substitutiva, e o Espírito Santo foi tendo substituída sua 
economia eminentemente agrícola pela pastoril, e com isso uma 
nova feição geográfica veio a surgir Com a erradicação dos 
cafezais a economia capixaba sofreu um impacto, bem como 
sérios problemas sociais, tendo em vista a liberação de um 
grande contingente de mão-de-obra 

A nova atividade implantada, além de pequena absorvedora 
de mão-de-obra, necessitava de uma maior extensão de terras, 
consequentemente as pequenas propriedades foram sendo 
aglutinadas Sendo assim, indiretamente o café teve participa
ção não só na mudança ocasionada na estrutura fundiária, 
como, também, no crescimento acelerado dos principais cen
tros urbanos, principalmente Vitória, para onde emigrou grande 
parte deste contingente populacional. 

Atualmente, após a política de renovação e revigoramento 
dos cafezais, uma agricultura mais tecnificada fez reviver no 
Espírito Santo a cafeicultura, que, como dito anteriormente, ao 
lado da pecuária bovina, constitui a atividade mais expressiva 
no contexto econômico da área 

Conforme pode-se observar na Tabela 5 LI, o valor da produ
ção animal e vegetal apresentou no período analisado mudan-



ças bem significativas Em 1970 as lavouras permanentes domi
navam com 45,7%, com destaque para as MRH 204- Colatirra e 
205- Baixada Espírito-Santense, vindo a seguir os animais de 
grande porte, com 20,6%, não muito distante dos 19,0% das 
lavouras temporárias Já em 1975, os animais de grande porte 
contribuíram com 40,5%, destacando-se a MRH 203- Alto São 
Mateus, enquanto que as lavouras permanentes detiveram 
29,6% e as temporárias 16,9% 

Apesar de não tão significativo quanto aos valores citados, 
deve ser destacado o aumento verificado na silvicultura, relacio
nado basicamente com a MRH 205, que passou de 0,0% para 
2,9%, como resposta aos grandes reflorestamentos que estão 
sendo desenvolvidos na microrregião, com a finalidade de ob
tenção sobretudo de celulose e carvão vegetal 

Apesar de, em números absolutos, os valores das produções 
animal e vegetal terem se elevado, em termos relativos tiveram 
seus percentuais reduzidos, enquanto que, tanto em valor ab
soluto quanto em relativo, os animais de grande porte foram os 
que maior participação demonstraram; deu-se também o cresci
mento da silvicultura, embora que bastante resumido 

Em 1980 o quadro apresentava-se da seguinte maneira: do
mínio absoluto da renda com base nos produtos vegetais (68%), 
sobre os animais (32%), sobressaindo-se as culturas permanen
tes com 51,7% do valor total da área estudada Apesar de este 
posicionamento ser comum a todas as microrregiões, as cul
turas permanentes, representadas basicamente pelo café, têm 
nas Microrregiões 204 e 206 seus mais altos percentuais, com 
65,4% e 61,1% respectivamente Linhares, situado na MRH 205, 
constitui o município que maior valor de produção apresentou, 
sendo que somente dos produtos vegetais foram obtidos 81% 
do valor total 

Em resumo, as lavouras temporárias e permanentes em 1970 
detiveram 64,7% do valor total da produção animal e vegetal, 
enquanto que a produção animal, considerando-se animais de 
grande e médio portes, contribuiu com 24,9% Em 1975, esses 
resultados praticamente se equipararam com 46,5 e 44,3% res
pectivamente, demonstrando um maior incremento da partici
pação da pecuária na renda da região Em 1980, as lavouras, 
mais especificamente as permanentes, detiveram o maior valor 
da produção, pois, levando-se em consideração a soma das 
lavouras permanentes com as temperárias, estas representaram 
62,8%, ou seja, uma participação de 16,3% a mais que em 1975, 
enquanto que a produção animal (grande e médio portes) de
cresceu par a 14,1% 

No total da área analisada foram cadastrados, em 1980, 
30 581 estabelecimentos; destes, 19,9% são produtores associa
dos a cooperativas, em sua maioria visando à comercialização 
Destaca-se a MRH 203 por possuir aproximadamente 40% de 
seus proprietários rurais pertencentes a cooperativas 

O desenvolvimento econômico do Espírito Santo, verificado 
nas últimas décadas, teve na rede viária um importante fator 

O eixo rodoviário, constituído pelas rodovias BR-1 01, BR-116 
e BR-262, permitiu maior integração da área com as demais 
regiões brasileiras, possibilitando um melhor acesso aos gran
des mercados, o que serviu de estímulo a uma maior diversifica
ção na produção, em especial a agropecuária, a qual constitui o 
objeto principal de nosso estudo No entanto, ainda se faz neces
sária uma maior interiorização da rede rodoviária, a fim de que 
se tenha interligada, em melhores condições, todas as regiões 
do estado. 

Assim como o setor rodoviário tem muito a ver com a evolu
ção desta região, a rede ferroviária, por intermédio da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas, que faz parte integrante da paisagem do 
vale do Rio Doce, tem também sua parcela de mérito 

52 1 4 2- Caracterização demográfica 

O confronto entre a população residente de 1970 e de 1980 (Tab 
5 XLIV) demonstra a predominância da população rural sobre a 
urbana Deve-se salientar a redução da primeira, já que em 1970 
ela representava 69,2% da população total, tendo decrescido 
para 55,4% em 1980, enquanto que a população urbana passou 
de 30,8% para 44,6% nos referidos anos, o que demonstra a 
intensa mobilidade rural-urbana no decênio acarretando um 
maior grau de urbanização Destaca-se a MRH 205- Baixada 

Espírito-Santense, que apresentou uma população rural inferror 
à urbana, embora que em apenas 0,6%, em oposição aos 114,8% 
da população rural sobre a urbana no censo de 1970 

Pelo censo demográfico de 1980 as cidades mais populosas 
da área do Espírito Santo, incluídas na Folha, eram: Co latina 
(61 120 hab.), Linhares (53 507 hab ), São Mateus (22.538 hab) 
Nova Venécia (15 389 hab.), Aracruz (14 151 hab) e Baixt~ 
Guandu (13.697 hab.), todas elas classificadas entre as dez prin 
cipais cidades do estado. 

Para efeito comparativo, em 1970 Colatina (39 461 hab ), Li
nhares (25 090 hab), Baixo Guandu (11.541 hab), São Mateus 
(10 649 hab.), Montanha (9 433 hab) e Nova Venécia (9 397 hab) 
eram as principais cidades da região 

Colatina, cidade de maior destaque, teve desde sua fundação 
uma função centralizadora apesar de a princípio ser distrito de 
Linhares. Com a chegada da estrada de ferro, capitalizou para si 
as funções de centro demográfico e econômico, até então per
tencentes aLinhares Em 1907, tornou-se sede de município 

Com a construção da ponte sobre o rio Doce, Colatina teve 
assegurada para si a posição de cidade-chave da região norte do 
estado, com o acesso para a margem esquerda do rio Doce, aí 
concentrado Até hoje, Colatina tem sob sua influência grande 
parte dos municípios da região 

Com a valorização do cacau e a dinamização da BR-101, com 
seu asfaltamento e construção da ponte também sobre o rio 
Doce, Linhares, que havia passado para segundo plano, vem 
demonstrando um significante desenvolvimento 

No tocante à população rural, a área abrange os quatro muni
cípios de maior contingente populacional do estado; são eles 
Linhares (66 335 hab.), Colatina (43 500 hab), Afonso Cláudio 
(38 530 hab - população total do município) e Barra de São 
Francisco (34 579 hab.) 

Na população economicamente ativa há o domínio, em todas 
as microrregiões, da mão-de-obra empregada no setor primário 
sobre o secundário e o terciário (Tab 5 XLV), 67% em 1970 e 68% 
em 1975, tendo decréscimo para 54% em 1980 A MRH 203-
Alto São Mateus bem como a MRH 206- Colonial Espírito-San
tense no período 1970/1980 tiveram a população economica
mente ativa no setor primário, em números absolutos, reduzi
dos Tal fato verificou-se com maior intensidade na MRH 203, no 
período totai.Ecoporanga foi o município que apresentou maior 
redução populacional e, apesar de situado na mesma microrre
gião, Montanha apresentou um aumento de 63% Este compor
tamento está relacionado ao tipo de exploração da área, visto 
que a atividade predominante desta região é a pecuária, tendo 
Ecoporanga se destacado como possuidor de maior rebanho 
bovino do estado em sistema extensivo, o que dispensa uma 
menor quantidade de mão-de-obra Esta microrregião, pelo cen
so de 1980, apresentou a densidade demográfica mais baixa do 
estado, 16,45 hab lkm', sendo que na área a MRH 204-Colatina 
foi a que mais alta densidade demográfica apresentou, 34,70 
hab /km' Apesar deste domínio da população economicamente 
ativa primária sobre a dos demais setores, deve-se salientar que 
esta sofreu uma diminuição percentual, ao passo que a secun
dária, bem como a terciária, sofreram acréscimos, em alguns 
casos bem significativos, como é o caso do setor terciário nas 
Microrregiões 205 e 206 

Cabe salientar o papel que a mão-de-obra feminina vem apre
sentando ao longo do período analisado, com destaque em to
dos os setores de todas as microrregiões, sendo que o maior 
incremento foi verificado no setor secundário, muito embora o 
maior numero de mulheres esteja empregado no setor terciário 

52 1 4 3- Caracterização fundiária 

A estrutura fundiária de uma região, além de uma série de outros 
elementos, tem no uso agrícola de suas terras um dos fatores 
fundamentais para a determinação dos estratos de áreas de seus 
estabelecimentos, tendo em vista a relação existente entr·e cer
tas explorações e a necessidade de uma maior ou menor exten
são de terras Esta relação vincula-se também às técnicas utiliza
das, condições climáticas, viabilidade econômica etc Sendo as
sim, na região a agricultura geralmente está presente nas propri
edades menores, enquanto que a pecuária, em especial a bo
vina, em sistema criatório extensivo e os reflorestamentos, em 
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princípio, necessitam áreas maiores O maior número de esta
belecimentos concentra-se no estrato de O a 50 ha, com percen
tuais sempre superiores a 48% ao longo deste decênio, ocu
pando áreas proporcionalmente restritas. Os estabelecimentos 
maiores de 2.000 ha foram paulatinamente ampliando suas 
áreas, atingindo estas, em 1980, 14% para um montante de 1% 
do número de estabelecimentos. 

O domínio numérico dos pequenos proprietários é uma situa
ção comum a todas as microrregiões, destacando-se no entanto 
a MRH 206 - Colonial Serrana Espírito-Santense e a 204 -
Colatina, que são justamente as de maior importância agrícola 
da região. No tocante à área, a maior percentagem está relacio
nada ao segundo estrato considerado, ou seja, de 50 a 200 ha, 
em todas as microrregiões, exceção apenas da MRH 203- Alto 
São Mateus onde, a partir de 1975, passaram a dominar as áreas 
dos estabelecimentos de 500 a 2.000 ha. 

Verifica-se na Tabela 5.XLVI que o total da área cadastrada 
entre os anos de 1970 e 1975 apresentou um aumento de 3,4%, o 
que em números absolutos equivale a mais 80.325 ha; no en
tanto, o número de propriedades teve um decréscimo de 17,9%, 
ou seja, menos 7.195 estabelecimentos. Isto demonstra que a 
área média entre os anos de 1970 e 1975 cresceu em 25,8%, 
passando de 62,4 ha para 78,5 ha. Em 1980 estes dois dados 
sofreram uma regressão sem no entanto afetar muito drastica
mente o valor da área média das propriedades, tendo passado 
para 79,1 h a. Entre as microrregiões analisadas, a maior área 
média pertence à MRH 203, uma região preponderantemente 
pecuarista, tendo evoluíddo de 103 ha em 1970 para 153 ha em 
1980, e a menor a MRH 206, que.se manteve praticamente está
vel entre 40,5 e 47,4 ha, o que está relacionado ao processo 
histórico da ocupação desta microrregião. Destaca-se, também, 
a inexistência de propriedades com mais de 2.000 ha nesta mi
crorregião. 

A comparação entre a área média da região em estudo e a do 
Espírito Santo como um todo, revela que esta apresenta uma 
média mais alta que a do estado. 

5.2.1.4.4- Utilização do espaço agropecuário 

A) Agricultura 

Em linhas gerais, a região como um todo apresenta as mesmas 
características quanto às técnicas de cultivos empregadas, res
peitando-se o domínio de cada cultura em cada microrregião. 

O controle fitossanitário assim como o emprego de correti
vos e fertilizantes são restritos quase que totalmente às culturas 
de café, cacau e, em alguns casos, à olericultura e à fruticultura 

A infra-estrutura de armazenamento está relacionada aos ar
mazéns do IBC (Instituto Brasileiro do Café) e da CASES (Coo
perativa de Armazenamento e Silos do Espírito Santo), salvo al
gumas cooperativas possuidoras de armazéns 

A topografia, acidentada em grande parte da região, bem 
como o baixo nível tecnológico, a falta de armazenamento, as di
ficuldades relativas ao crédito e a comercialização, feita por in
termediários, foram considerados os fatores mais limitantes ao 
desenvolvimento da agricultura, segundo as pesquisas realiza
das em campo. 

Analisando-se as Tabelas 5.XLVII e 5.XLVIII destacam-se, ao 
longo deste período, como culturas mais significativas: café, mi
lho, feijão, mandioca, arroz, cacau e, em plano mais inferior, a 
cana-de-açúcar e a banana; os demais produtos não são expres
sivos 

Como se pode notar, o café foi a cultura que teve maior ex
pansão, enquanto que nas demais ocorreram algumas oscila
ções, sem no entanto ter muito significado, com exceção do mi
lho e do arroz que sofreram decréscimos maiores nas suas áreas 
colhidas. 

O café, cultura pioneira, manteve-se como principal produto 
por muitas décadas, constituindo a base da economia do estado 
Entretanto, sua produção veio decair por força do esgotamento 
dos solos, aliada a uma não recionalização dos métodos de ex
ploração, culminando com o Programa de Erradicação dos Cafe
zais da década de 60, efetuado pelo Instituto Brasileiro do Café 
(I BC) por· intermédio do Grupo Executivo da Racionalização da 
Cafeicultura (GERCA), que em todo o estado erradicou 
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303.175.000 pés, liberando, com isto, uma área de 299.429 ha; 
destes, grande parte encontrava-se na região norte do estado 
que corresponde à área em estudo. 

Porém, no começo da década de 70, o IBC sentiu a necessi
dade de implantar um Plano de Renovação e Revigoramento dos 
Cafezais, tendo em vista o grande impacto que a economia bra
sileira sofreu com a queda da produção desta cultura, na década 
de 60, após a mencionada erradicação de grande número de ca
fezais, e dos efeitos de uma forte geada e da ferrugem, que afe
taram fortemente os cafezais do sul do país. 

Sendo assim, antigas áreas cafeeiras foram voltando a apre
sentar sua antiga paisagem; agora, no entanto, com uma nova 
política do IBC, incutindo nos produtores uma melhor tecnolo
gia, a fim de que estas culturas possam suplantar condições des
favoráveis, como no caso de muitas áreas da região em estudo, 
onde o café encontra problemas climáticos, pedológicos e topo
gráficos. 

Apesar de terem sido substituídas, em grande parte, as cul
turas de café pela pecuária, esta constitui ainda a cultura mais 
importante da área em estudo. No Espírito Santo, quarto produ
tor brasileiro deste produto, destacam-se a MRH 204- Colatina, 
maior produtora do Espírito Santo, responsável por 41% da pro
dução do estado. 

Na Tabela 5.XLVII pode-se observar que a área teve um de
créscimo no segundo período, tendo no entanto havido um 
acréscimo no terceiro, observando-se, entretanto, a tendência 
de crescimento da produção que obteve um índice de 79,6% 

O milho, cultura disseminada por todos.os municípios, cons
titui o segundo produto agrícola da área, E utilizado para auto
consumo e alimentação animal. Destacam-se a Microrregião 204 
- Colatina e a 206- Colonial Espírito-Santense, maiores produ
toras do estado. 

Analisando-se o total das microrregiões, observa-se que a 
área tem diminuído ao longo desses anos; em relação à produ
ção, no entanto, esta sofreu um decréscimo de 18,2% em relação 
aos dois primeiros períodos, voltando a crescer 10% no último 
triênio. Esta situação é comum a todas as microrregiões, apenas 
no que se refere a área; entretanto, quando se trata da produção, 
as situações são heterogêneas, com a MRH 203, em regressão, 
as MRH 205 e 206 demonstrando um pequeno aumento em 1980, 
após o decréscimo verificado em 1975, e a MRH 204, que é a 
única a apresentar aumento significativo ao longo de todo o 
período. 

A cultura do feijão tem demonstrado uma certa flutuação em 
termos de área, sem contudo ser muito significativa (-9,2%) em 
relação ao período 69/71 e 74/75 e + 3,44% em relação ao perío
do 74/75 e 78/80. Com a produção, esta flutuação foi mais mar
cante, ficando com um índice de -32,0% e +33,2%, respectiva
mente. 

Na maioria das vezes é plantado em consórcio com o milho, e 
é encontrado em todos os municípios Os principais produtores 
estão nas Microrregiões 204- Co latina e 206- Colonial Espíri
to-Santense. Considerando-se a Microrregião 206 como um 
todo, esta se torna a maior produtora do estado, seguida da Mi
crorregião 204. 

A mandioca, cultivada com um nível tecnológico relativa
mente baixo, é em quase sua totalidade uma cultura de subsis
tência Por sua fácil adaptabilidade, encontra-se difundida por 
toda a área, onde desempenha um importante papel sócio
econômico Seu maior consumo é sob a forma de farinha, indus
trializada no próprio estabelecimento ou por indústrias (maio
ria) que compram as raízes de diversos estabelecimentos 

Ao longo do período analisado esta cultura apresentou, 
quanto à área, um pequeno aumento de 3, 1%, tendo sua produ
ção sofrido oscilações, com uma tendência à retração. Apresen
tou entre o triênio 69/71 e 78/80 um índice de -14,6% 

Recentemente a mandioca vem despertando maior interesse 
não só como uma cultura com significante peso na alimentação 
humana e na animal, mas também como uma alternativa na pro
dução de combustível. A Microrregião 205 é a principal produ
tora desta cultura no estado, com destaque para os municípios 
de Pinheiros e São Mateus. 

O arroz, cultivado também em praticamente todos os municí
pios, utiliza principalmente as áreas das várzeas, em muitos ca-



sos aproveitando as técnicas preconizadas pelo PROVÁRZEAS 
(Est. 5.1X A) 

A melhor racionalização desta cultura está refletida na maior 
produtividade apresentada no último triênio, quando se verifica 
que embora a área destinada ao cultivo do arroz tenha apresen
tado uma retração de 21,8% ao longo de todo o período, sua pro
dução registrou um crescimento de 1,7%. 

A Microrregião 204- Co latina destaca-se entre as demais em 
relação a este produto, tornando-se a maior produtora estadual, 
tendo nos municípios de Barra de São Francisco e Colatina seus 
maiores expoentes 

O cacau está praticamente restrito à MRH 205- Baixada Es
pírito-Santense, nos municípios de São Mateus e Unhares, res
ponsável pela quase totalidade da produção de todo o estado. Já 
na MRH 204- Colatina verifica-se a presença de plantações de 
cacau, embora em áreas restritas e na MRH 206- Colonial Es
pírito-Santense sua participação é totalmente inexpressiva 

Ao longo desse período, a área sofreu uma retração no se
gundo triênio, voltando a crescer, embora apenas em 1%. A pro
dução, no entanto, alheia à oscilação da área, apresenta uma 
acentuada expansão, com um índice de 91,8%. 

A cana-de-açúcar, cultura antiga na área, se faz presente em 
todas as microrregiões, visando, em sua grande maioria, ao 
abastecimento de alambiques e pequenas usinas e à alimenta
ção do gado Mais recentemente, tem havido uma preocupação 
de se explorar a cana-de-açúcar em caráter mais industrial, com 
fins de produção de álcool. A região de São Mateus (Est. 5 IX B) e 
de Conceição da Barra (MRH 205- Baixada Espírito-Santense) é 
considerada como o pólo canavieiro do norte do Espírito Santo, 
contando no momento com quatro usinas, tendo Unhares, em 
1980, se destacado dos demais municípios. 

Seu cultivo, que sofreu um decréscimo em todas as microrre
giões, tanto em área como em produção no segundo triênio, re
gistrou no triênio subseqLiente um aumento de 39,6% na área e 
64,6% na produção em relação ao triênio anterior, destacando
se a MRH 204- Colatina como a que maior incremento apresen
tou em área e a MRH 205- Baixada Espírito-Santense, em pro
dução 

A área cultivada com banana, bem como sua produção, em
bora em escalas diferentes, registrou uma expansão em relação 
ao triênio 74/76, da ordem de 63,8% e 7,0% respectivamente, o 
que demonstra uma baixa produtividade deste produto. No triê
nio subseqLiente, entretanto, houve declínio de 15,9% na área e 
60,3 na produção. Guardadas as devidas proporções, esta situa
ção foi comum a todas as microrregiões, exceção feita apenas à 
MRH 204 que, ao longo desse período, teve um aumento de 
118,9% na área em oposição a sua produção, que no mesmo es
paço de tempo apresentou um decréscimo de 56,8%. 

Apesar de não possuir a mesma expressão que as culturas 
anteriormente citadas, deve ser mencionada a olericultura, de
senvolvida na MRH 206- Colonial Espírito-Santense (Est. 5.X 
A) As culturas de hortaliças localizam-se predominantemente 
nas várzeas e são desenvolvidas pela colônia de imigrantes e 
seus descendentes. Primeiramente plantados visando à subsis
tência, atualmente a produção é exportada para o centro consu
midor de Vitória 

Embora não tenha sido considerada por sua importância se
cundária merece ser comentada a existência da pimenta-do
reino no município de São Mateus (Est 5.X B). o que lhe delega o 
título de maior produtor estadual desta cultura. 

Dentro do capítulo referente à agricultura, convém ressaltar a 
importância que o reflorestamento vem demonstrando na re
gião, principalmente na MRH 205 (Est 5.XI A) 

Com a exploração desenfreada das matas naturais, visando 
ao aproveitamento dos recursos madeireiros, a região viu-se pri
vada de praticamente toda a sua cobertura florestal natural. O 
decréscimo do número de serrarias existentes na área é um re
flexo desta diminuição Assim, as Microrregiões 205- Baixada 
Espírito-Santense e 204- Colatina, que em 1973 eram possui
doras do maior número de serraria do estado, apresentavam, 
neste mesmo ano, uma paralisação desses estabelecimentos 
em torno de 52,4 e 39,0%, respectivamente, segundo dados do 
IBDF. 

Segundo trabalhos da CEPA-ES, com o decréscimo das reser
vas florestais do estado, as indústrias madeireiras estão impor-

tando d? sul da Bahia matéria-prima a fim minimizar 0 proble
ma, mUlto embora a tendência seja a do estragulamento desse 
setor. 

Além da exploração florestal visando ao aproveitamento da 
madeir~ em si, h~via em grande escala a exploração visando à 
obtençao d~ carvao vegetal (Est 5.XI B) e fabricação de celulose. 

. ('-. ~or!an~ do. IBDF: ~~~in ai da década de 60, tornou obt iga
tono as tndustnas uttlttanas de madeira como matéria-pt i ma 
efetuar~m o reflorestamento, o que serviu de impulso para 0 de
senvolvimento das reflorestadoras na região. 

Em 1967, o início das atividades da Aracruz Florestal S.A. 
constitiuiu o marco do reflorestamento do Espírito Santo. Em se
guida, outras empresas de grande porte, como a FLONIBRA S.A., 
a Floresta Rio DoceS A, se instalaram na área. Atualmente os 
reflorestamentos atingem áreas de grandes proporções. Uma 
idéia do sensível desenvolvimento que o setor vem apresen
tando é dada pela Microrregião 205- Baixada Espírito
Santense, a de maior significado nesta atividade, que segundo a 
Silvicultura (IBGE). possuía, em 1975, 102.855 ha de refloresta
mento, levando-se em consideração apenas plantações com eu
calipto (Est. 5.XII A) e o pinus americano Já em 1979, esta área 
era de 147 514 ha, o que demonstra um incremento da ordern de 
43%, aproximadamente 

B) Pecuária 

Atividade de grande importância para a região, tem na bovino
cultura e na suinocultura os rebanhos mais expressivos (Tab 
5.XLIX); os demais não possuem significação econômica, salvo 
a avicultura em alguns municípios 

O número de bovinos no período 1970/1975 teve um aumento 
de 60,7%; já entre 1975 e 1980 houve um decrescimo de 15,2% 
Em números absolutos, isto representa um aumento de 541 311 
cabeças no primeiro período e um decréscimo de 217.356 no se
gundo. 

Das microrregiões aqui analisadas, a que maior incremento 
apresentou entre 1970 e 1975, foi a MRH 205- Baixada Espírito
Santense com um índice de 87,5%; já no período em que houve 
retração 1975/1980, a MRH 203- Alto São Mateus foi a única a 
apresentar índice positivo, 3,2%. 

Em 1969, os governos dos Estados de Minas Gerais, Bahia e 
Espírito Santo implantaram um projeto para um melhor desen
volvimento da pecuária de corte Realmente, a região norte do 
Espírito Santo vem apresentando uma melhoria de sua pecuária, 
através de uma exploração mais racional, com melhores técni
cas empregadas, aliada ao fato de uma preocupação, mesmo 
não sendo da maioria dos pecuaristas, de melhoria do plantei. 

Quanto à finalidade do rebanho, este tende mais para a pe
cuária de corte, muito embora haja variações entre as microrre
giões ao longo do período analisado. 

Em 1970 a pecuária de corte dominava na MRH 203- Alto 
São Mateus; já na MRH 206- Colonial Serrana Espírito
Santense havia o domínio da pecuária leiteira, enquanto que 
ambos os rebanhos eram praticamente equiparados nas MRH 
204- Co latina e 205- Baixada Espírito-Santense Já pelos da
dos de 1975, predominava o gado de corte nas MRH 203, 204 e 
205, sendo que na MRH 204 a diferença entre a pecuária leiteira e 
a de corte não era tão marcante quanto nas demais. Na MRH 206, 
os dois rebanhos praticamente se equiparavam Em 1980, esta 
situação persiste apenas com relação à MRH 206, crescendo um 
pouco a distância entre os dois rebanhos em favor do destinado 
ao corte Verificou-se em 1975 que o rebanho misto tem apresen
tado um aumento de seus percentuais, chegando inclusive'' pra
ticamente se igualar ou mesmo suplantar o rebanho tipicamente 
leiteiro, como é o caso da MRH 203, onde a diferença entte am
bos é de apenas 1 ,5%, e o da 205, onde este é maior ern.9,9%. No 
recente censo de 1980, os rebanhos mistos perderam esta posi
ção e em todas as microrregiões a situação é a de domínio do 
gado de corte, seguido do leiteiro, vindo por último o rebanho 
misto 

Os maiores rebanhos de gado leiteiro encontravam-se, pelo 
censo de 1975, nos municípios de Colatina, Ecoporanga, Linha
res, Nova Venécia e Barra de São Francisco e os de gado de corte 
em Ecoporanga, Unhares, Mocurici, Nova Venécia, Colatina e 
São Mateus. Como se pode observar, salvo São Mateus, Mucuri-
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ci e Barra de São Francisco, os demais municípios destacam-se 
tanto como criadores de gado leiteiro como de corte. 

Em 1980 este posicionamento mantém-se inalterado quanto 
aos municípios criadores de gado leiteiro, embora tenha havido 
uma inversão da ordem relacionada com o aumento do rebanho 
em alguns destes; assim, tem-se como os cinco principais cria
dores da área Ecoporanga, Colatina, Linhares, Nova Venécia e 
Barra de São Francisco No tocante ao plantei destinado ao 
corte, alguns municípios foram suplantados por outros, pas
sando a ser Ecoporanga, Linhares, Mucurici, São Mateus e Mon
tanha os maiores detentores do rebanho com esta finalidade 

Das três mais importantes microrregiões, no tocante ao cria
tório bovino, a MRH 203, a 204 e a 205, destaca-se a primeira, 
que, apesar de possuir a menor área, tanto em ocupação com pe
cuária como territorial, é relativamente a mais importante 
quanto à pecuária de corte. Já com relação à pecuária leiteira, a 
20~4 constitui a principal microrregião; da mesma maneira, com 
relação ao número total de animais, pois é responsável por 
20,6% do rebanho bovino total do Estado do Espírito Santo, se
guida da Microrregião 205, com 20,3% Levando-se em consi
deração a soma dos bovinos da área em estudo, verifica-se que 
este total representa 65,9% do estado, sendo que as Microrre
giões 204, 205 e 203 são as possuidoras dos maiores rebanhos 
bovinos de todo o Espírito Santo 

Em recentes trabalhos de campo, verificou-se o grande nú
mero de municípios possuidores de postos de resfriamento para 
o leite, pertencentes a grandes firmas de laticínios, assim como 
cooperativas desse setor Ao longo das estradas, algumas das 
vezes precárias, encontram-se, frequentemente, tonéis de leite à 
espera de serem transportados, quando não, sendo carregados 
em carroças, bicicletas, caminhões etc A venda do leite constitui 
uma fonte de renda a curto prazo, ao contrário do que ocorre 
com o gado de corte. A proximidade de centros consumidores 
propicia o desenvolvimento da pecuária leiteira, isto caso haja 
vias passíveis de um escoamento da produção 

O rebanho é constituído em sua maioria por mestiços de 
Zebu (Nelore, lndubrasil e Gir) e em menor escala por mestiços 
de Holandês 

O sistema criatório predominante é o extensivo, sefldo que 
um razoável número de propriedades já utiliza algumas técnicas 
mais modernas 

Com base em recentes questionários aplicados no campo, a 
capacidade de suporte encontrada variou de 0,3 a 1,0 U.A /ha/ 
ano, com a mínima capacidade obtida em pastos naturais e a 
máxima em pastos plantados 

As pastagens são formadas predominantemente por capim
colonião, vindo a seguir o braquiária e o meloso. O capim
colonião por ter uma adaptabilidade extraordinária, expandin
do-se naturalmente por toda a área desmatada, sem que haja ne
cessidade de semeadura prévia, é considerado por vários cria
dores da região como pasto natural. O capim-napier e o cameron 
são utilizados para capineiras. 

Ainda que em escala bem reduzida, a si i agem é feita utilizan
do-se sorgo, milho, cana-de-açúcar e capim-napier. 

Estudos realizados por Freita et ali i na região que abrange a 
MRH 203 e parte das Microrregiões 204 e 205, citam como princi
pais causas das deficiências alimentares dos bovinos, principal
mente na época da seca, nos extratos por eles analisados, a bai
xa capacidade de suporte das pastagens, em razão do manejo ir
racional, do reduzido número de divisões, do baixo nível de utili
zação de medidas conservacionistas e da ausência de práticas 
como a calagem e a adubação, tendo em vista que o uso da ali
mentação suplementar é reduzidíssimo, sendo o rebanho ali
mentado praticamente apenas com a pastagem. 

É interessante ser citado o fato de tanto o capim-napier como 
a cana forrageira terem sua maior área de plantação na MRH 
206; isto se prende ao fato de esta microrregião possuir uma 
área relativamente restrita para o aproveitamento com a pecuá
ria, já que possui grande parte de seu território com acentuada 
declividade (Est 5 XII B) Tais plantações suprem, em parte, a 
deficiência, ou melhor, a restrição de seus pastos. 

É reduzido o número de estabelecimentos que faz uso does
terco como adubo orgânico e, segundo os entrevistados, as des
pesas não compensam tal utilização. Quando este é aprovei
tado, é empregado nas culturas do café e na olericultura 

486 I USO POTENCIAL DA TERRA 

Colatina e Vitória são os principais centros receptores de 
carne bovina da região, para onde o gado é enviado em pé 

O fator crédito, a deficiência alimentar do rebanho, os proble
mas sócio-culturais e, em alguns casos, a topografia foram con
siderados pelos entrevistados como os fatores mais limitantes 
ao desenvolvimento da pecuária bovina na região. 

A maior concentração de suínos verificada ao longo do decê
nio 70/80 encontra-se na MRH 204- Colatina No entanto, a ní
vel microrregional, a suinocultura tem maior significado para a 
MRH 206- Colonial Serrana Espírito-Santense. 

Pelos dados de 1980 verificou-se um decréscimo deste reba
nho em todas as microrregiões Segundo informações colhidas 
no campo, a desativação desta atividade tem-se processado 
pelos preços não compensadores da produção, tendo em vista o 
valor despendido na compra de insumos destinados a esta cri
ação 

Com a cotação do milho em 1982, inferior à do suíno, era de 
se supor a existência de um maior incentivo ao desenvolvimento 
desta atividade. No entanto, mais recentemente, este produto 
sofreu uma elevação de preço muito grande, tendo em vista que 
a produção deste cereal, que tem no sul do País sua área produ
tora mais importante, foi seriamente atingida com as grandes 
enchentes sofridas por aquela região e, deste modo, mais uma 
vez a suinocultura vê-se atingida pelos altos preços de seu in
sumo básico 

A avicultura em termos de região como um todo é incipiente 
Entretanto merecem destaque os municípios de Santa Leopol
dina, Afonso Cláudio e Santa Teresa, situados na MRH 206-
Colonial Espírito-Santense, Unhares na MRH 205- Baixada Es
pírito-Santense e Colatina na 204- Colatina 

5 2.2 -USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5 2.2 1- Metodologia* 

5 2.2 1.1 -Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de re
cursos naturais representa, necessariamente, um bom potencial 
econômico Bons solos, florestas e águas podem estar presentes 
e, no entanto, não gerarem riqueza ou bem-estar. Isto só será 
possível desde que seja aplicada uma certa tecnologia, capaz de 
transformar estes recursos em alimentos ou matérias-primas 
que sejam comercializáveis 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicio
nado não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, 
mas também pela tecnologia aplicável na sua transformação em 
bens de consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita 
e pela existência de uma infra-estrutura que permita a sua co
mercialização competitivamente 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com 
que a qualidade dos recursos naturais adquira importância capi
tal, pois é muito difícil sua modificação em termos permanentes, 
práticos e significativos 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capaci
dade intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas Em 
contraposição, seu potencial econômico é sua capacidade de 
gerar bem-estar ou riqueza, capacidade que depende de esta 
boa (ou má) produção ser comercializada em termos razoáveis 
Desta forma, a equação "bons recursos naturais igual a bom po
tencial econômico" só é verdadeira quando também são consi
deradas as outras variáveis 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levanta
mentos que compreendem o delineamento das diversas man
chas com potencialidades de produção diferentes sobre mapas 
em escalas adequadas. Estes mapas vêm acompanhados de 
seus respectivos relatórios, onde estão explicados os critérios 
que foram usados para a sua elaboração e o significado de cada 
um dos símbolos cartográficos neles usados Vê-se assim que, na 
sua elaboração, não há preocupação em determinar a capaci
dade do potencial econômico 

Para isto seria necessário que pelo menos os principais fa
tores, que intervêm na sua determinação, fossem expressáveis 

*Por Eduardo Mendoza Torrico 
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através de um parâmetro comum, de tal maneira a torná-los 
comparáveis entre si. Só por esta condição seria possível esta
belecer, parametricamente, o verdadeiro potencial econômico 
da área considerada 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se de
senvolve, com um constante crescimento de sua população e 
contínua deterioração de seus recursos naturais, pode-se admi
tir como normal a situação de mercado em que a demanda de 
alimentos e matérias-primas está permanentemente insatisfei
ta Nestas condições, o potencial econômico dos recursos na
turais dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tec
nologia aplicada e da infra-estrutura, componentes que, através 
de um enfoque metodológico, podem ser expressos por um 
parâmetro único, satisfazendo a condição já mencionada, que 
nos permite sua determinação e análise 

52 2.1 2- Enfoque teórico11l 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: tecnolo
gias substitutivas de mão-de-obra e tecnologias substitutivas de 
terra 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização 
e as segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais 
como adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungici
das e herbicidas, entre outros 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias 
substitutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a 
curva OJ do gráfico da Figura 5 1 O, representa a relação exis
tente entre o montante das inversões nestes tipos de tecnologias 
e o aumento de mão-de-obra ocupada no setor Similarmente, a 
curva ON do mesmo gráfico representa sua diminuição em fun
ção de aplicações de tecnologias substitutivas de mão-de-obra 
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Fig 5 10- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupação de mão-de-obra 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em 
tecnologias substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitu
tivas de mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslo
cadas corresponderão às magnitudes AA' e BB' respectiva
mente Nesta situação, o resultado final das inversões nessa 
combinação de tecnologias estará expresso pela soma dos ve
tores OA e OB, isto é, OC, que, pQr sua vez, corresponde a uma 
inversão total OC' que resulta em um acréscimo de mão-de
obra, no setor, de magnitude CC' 

Já o gráfico da Figura 5 11 mostra, na curva OL, a relação 
existente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e 
o produto. Se o montante OG' desta função é igual ao montante 
OA' do gráfico anterior, a relação GG'/AA' representa a produti
vidade da mão-de-obra. Verifica-se, assim, que estas tecnolo
gias, sob o ponto de vista do produto, podem ser consideradas 
como substitutivas de mão-de-obra, isto é, requer-se mais ou 

(1) Strauss (1972), págs 15 a 19,40 e 41 

H 

Inversão 

Fig 5 11 -Relações entre tecnologia, infra-estrutura e proauw 

menos força de trabalho para produzir a mesma quantidade do 
produto 

Como sob condições de abundância de mão-de-obra, as tec
nologias substitutivas dessa força de trabalho não influem no 
produto, esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o 
eixo das abscissas 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são com
binadas com as respectivas funções OM correspondentes à in
fra-estrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a 
tangente do ângulo a (Fig 5 10) representa a ocupação da mão
de-obra gerada por cada unidade de inversão em infra-estrutura 
e que, por sua vez, a tangente do ângulo [3 (Fig. 5 11) representa a 
produtividade dessas inversões A potencialidade dos recursos 
naturais determina a magnitude deste último ângulo 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às in
versões em tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, OC. 
Uma inversão OD' em infra-estrutura terá uma demanda de 
mão-de-obra igual a DD', e, assim, a resultante final será a soma 
dos vetores ODe OC, isto é, OE, que corresponcle a um aumento 
de força de trabalho de magnitude EE' e a uma inversão total OE'. 
Similarmente (Fig. 5 11),o aumento do produto será dado pela 
soma elos vetores OF e OG, isto é, OH, para a mesma inversão to
tal OE' da Figura 5.1 O. Assim, a produtividade da mão-de-obra 
crescerá segundo a relação HH'/EE'. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de tra
balho como uma expressão do nível tecnológico e da infra-estru
tura aplicada no aproveitamento agrícola dos recursos naturais. 

Com o enfoque anteriormente descrito, é possível determi
nar a máxima ocupação potencial de mão-de-obra no setor pri
mário da economia, admitido um certo nível tecnológico, ocupa
ção que, estando em equilíbrio com a dotação de recursos na
turais, e definida tanto em termos quantitotivos (extensão) como 
qualitativos (Unidade, Série, Subclasse e Classe), expressaria 
seu verdadeiro potencial econômico . 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.12 expressa a relação 
existente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e 
o produto (Z) para uma certa dotação de terra (S), dados um 
certo nível tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas con
dições, o produto cresce, em um primeiro estágio, segundo are
ta OA, e a intensidade de uso da terra é dada pela inclinação da 
reta OD, isto é, pelo ângulo "Y1, correspondente a uma população 
P1 • Nestas condições, a produtividade da população é dada pela 
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tangente do ângulo [31, a produtividade da terra pela tangente do 
ângulo -y1 e a relação homem/terra pela tangente do ângulo "1 

Verifique-se porém que, segundo o mesmo gráfico, há um 
ponto A(P 1 , Z1 ) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, representada pela curva AB, que en
contra seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o produto 
(Z2 ) atinge seu máximo possível com a tecnologia admitida; are
lação homem-terra é dada pela tangente do ângulo u2, a pro
dutividade por homem ocupado baixa de tg[:l1 para tg[:l3; e a in
tensificação do uso da terra aumenta de tg-y1 para tg-y2. 

Para atingir o aumento do produto deZ, ao máximo possível 
Z2 há dois caminhos· o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P, para P2 , reduzindo a 
produtividade tg[:l1 para tg[:l3 e aumentando a produtividade da 
terra de tg-y1 para tg-y2, ou passando de A para C, mantendo o 
nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de 
mão-de-obra e com aumentos da produtividade de mão-de-obra 
(de tg[:l1 para tg[:l2) e da terra, como no caso anterior 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P 1 ) que pode ser absorvida no setor, com pro
dutividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, 
quando relacionada com a superfícieS, determina uma relação 
homem-terra (tg«1), que pode ser considerada como uma me
dida do potencial econômico dessa região, imputável a seus re
cursos naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna pos
sível, simultaneamente, o máximo de produção com o máximo 
de produtividade por homem ocupado 

Além disso, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a 
existência de duas estruturas de uso da terra a estrutura de uso 
atual, determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de 
uso potencial, determinada pela capacidade natural de uso Con
seqüentemente, existem dois enfoques que nos permitem uma 
visão clara da situação atual e da potencialmente possível, como 
se verá a seguir 

52 2 1 3- Procedimentos gerais 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas 
conclusões importantes: 
-o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis 
tecnologia e infra-estrutura, e 
-sua quantificação, no ponto imediatamente anterior à faixa de 
rendimentos decrescentes, é uma boa medida da capacidade 
econômica dos recursos naturais renováveis 

Por outro lado, a conjugação das estruturas de uso atual e po
tencial, anteriormente referidas, com "índices tecnológicos", 
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expressos em termos da relação homem-terra, já mencionada, 
representativos da tecnologia a ser aplicada, possibilita um du
plo enfoque que, relacionado com a respectiva oferta atual de 
força de trabalho ou população economicamente ativa no setor, 
permite uma visão clara através das relações entre elas exis
tentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5 13. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos 
processados: censos agropecuários; sistemas de produção por 
culturas; mapas de capacidade; e censos demográficos, cujo 
produto final está constituído por três coeficientés: uso, excesso 
e saturação 

O insumo básico mencionado reflete apenas o que de subs
tancial existe em cada um dos casos e que, por este motivo, se 
torna indispensável Nada impede, porém, que sejam usadas 
outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém 
deverá guardar coerência com a possibilidade prática de poder 
acompanhar dito nível quando da determinação da estrutura de 
uso potencial, que, por sua vez, depende do nível de detalhe do 
mapa de capacidade disponível para a área, como se verá pos
teriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a 
uma série temporal Em termos gerais, para o País como um 
todo, à luz dos dados atualmente disponíveis, poderá se referir a 
1970, 1975 e 1980, anos para os quais se encontram informações 
censitárias 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) 
referem-se a estabelecimentos recenseados e não à superfície 
total dos municípios ou microrregiões Assim sendo, cumpre se 
realizar uma estimativa, admitindo que a estrutura de uso re
ferente aos estabelecimentos recenseados é uma amostra bas
tante significativa e representativa dos estabelecimentos em 
geral Esta hipótese, exceto para a Amazônia, é plenamente sus
tentável, porque o total dos primeiros abrange uma parte consi
derável do total geral, chegando, em muitos casos, a representar 
mais de 90% No entanto, quando disponíveis, meios de ajuste 
mais confiáveis obviamente deverão ser preferidos 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação ho
mem-terra (h/km'). que reflete a tecnologia e a infra-estrutura 
aplicadas na área sob consideração Sua obtenção é facilitada 
pela interpretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tec
nológicos disponíveis, para as diferentes microrregiões, no sis
tema nacional de extensão agrícola Seu valor é correspondente 
à média ponderada, em relação às respectivas superfícies, dos 
coeficientes técnicos correspondentes às culturas englobadas 
na generalização aceita Por sua vez, a determinação dos coefi
cientes técnicos das culturas é apenas a soma dos requerimen
tos de mão-de-obra, por unidade de área, para cada uma das 
operações de cultivo, dividida pelo número de dias uteis do ano 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em considera
ção, sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é dura
douro Nesse caso, é conveniente diluir seu peso pelo numero de 
anos durante os quais se estende sua ação, para se trabalhar 
com médias as mais representativas possíveis 

O somatório dos produtos de superfície (km') multiplicado 
por seus correspondentes índices tecnológicos (h/km'). para 
cada uma das categorias aceitas na generalização de estrutura 
atual ou potencial, é igual ao requerimento máximo de mão-de
obra capaz de trabalhar fora da faixa de rendimentos decrescen
tes e, consequentemente, com o máximo de produtividade, 
dada a estrutura de uso e a tecnologia consideradas, esta última 
através do respectivo índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoá
vel segurança depende, como mencionado, da riqueza de infor
mações contidas nos mapas de capacidade disponíveis e, na
turalmente, deverá ser estabelecido com grau compatível ao da 
estrutura de uso atual, para possibilitar comparações válidas 
Assim, por exemplo, para uma estruturação atual por culturas, 
seria aconselhável definir a potencial com base nas "unidades de 
capacidade" (vide 5.1.1 2- Classificação por capacicjade de 
uso). isto é, com base num zoneamento agrícola por culturas 
propriamente ditas. 
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A Figura 5 1 mostra a estrutura da classificação por capaci
dade de terras ao nível de classes e ainda, na faixa diagonal, o 
uso adequado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, 
com o grau de generalização permitido pelo nível de classifica
ção mencionado Estas manchas, devidamente quantificadas 
em termos de superfícies, constituem, em resumo, o resultado 
do levantamento da capacidade agrícola, em termos técnicos 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma ou
tra que, embora mais generalizante, fornece coerência total com 
os dados censitários, possibilitando uma maior familiaridade e 
um manuseio mais amplo e útil dos dados contidos nos rela
tórios técnicos Assim, verifica-se que as seis classes de capaci
dade podem ser sistematizadas em três categorias, segundo 
mostra a Tabela 5 Lll 

TABELA 5 LII 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de 
Categorias de uso capacidade 

Plenater Culturas temporárias 

Lavoter Culturas temporárias Agricultável 

Agriter Culturas semi permanentes e permanentes 

Mesater Culturas permanentes e pastos plantados 

Agroster Pastos naturais 
Agrostável 

Silvater Silvicultável e ou preservação e vida silvestre 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da po
pulação economicamente ativa que efetivamente depende do 
setor agrícola, incluindo sob esta denominação também a pe
cuária, silvicultura, extração vegetal, caça e pesca de interior 

As relações existentes entre os três parâmetros determina
dos, segundo o que foi explicado (requerimento máximo atual, 
requerimento máximo potencial e oferta atual), resultam em 
coeficientes que permitem conclusões muito interessantes, 
como se verá a seguir 

O coeficiente de uso é estabelecid9 pela relação requeri
mento atual/requerimento potencial E uma medida clara de 
adequabilidade do uso atual à capacidade natural dos recursos e 
destaca se este uso está exercendo função social adequada As
sim, sob este ponto de vista, não é socialmente conveniente que 
terras da Classe Plenater, por definição, sem limitações para 

uma agricultura intensiva, estejam sendo usadas com pecuária, 
que tem uma baixa absorção de mão-de-obra Este seria um 
caso típico de subutilização, cujos efeitos são graves em situa
ções de desemprego ou subemprego 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável 
O cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por 
exemplo, frequentemente se dá com desequilíbrio ecológico, 
demandando por isto práticas intensivas de conservação, 
quando não existir outra alternativa 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade 
denota equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso Ao con
trário, quando menor ou maior que a unidade, significa desequi
líbrio com sub ou sobreutilização, respectivamente (Fig 5 1) 

A relaçao oferta atual ·requerimento atual define o coeficiente 
de excesso Quando superior à unidade, denota excedente de 
mão-de-obra acima do ponto de máxima produtividade possível 
da forca de trabalho, nas condições das atuais estruturas de uso 
e tecnologia aplicada Obviam.ente, nestas circunstâncias, tra
duz uma situaçao de desemprego e1ou subemprego 

A relação oferta atual/requerimento potencial define o coefi
ciente da saturação, que é também o produto dos dois coeficien
tes anteriormente mencionados 

De fato, um coeficiente de saturaçao igual ou superior à uni
dade denota urna situação de verdadeira saturação ou sobressa
turação, respectivamente, com a tecnologia atual e mesmo após 
a modificação da estrutura de uso atual para a potencialmente 
possível É sob estas condições que certamente se dão as migra
ções internas, especialmente da área rural à urbana, pois as al
ternativas possíveis são ou a mudança da tecnologia para uma 
outra, com maior absorção de força de trabalho, ou o desenvol
vimento dos setores secundário e terciário na mesma área 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coefi
cientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação 
S U x E ou, logaritmicamente, 
log S log U + log E, 
demonstra que esta é linear e, conseqLientemente, pode serre
presentada graficamente em um diagrama estrelar a 120°111 , que 
é uma generalização do diagrama triangular, que permite a re-

{1 )Esta parte, pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita com 
base em uma nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES- Nações Unidas 
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presentação de relações lineares entre três variáveis do tipo 
geral: 
a+b+c=n 

De modo geral, apresentam-se três casos: 
-quando n é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas entre 
O e 1; 
-quando n é igual a O e as variáveis têm valores quaisquer; e 
-quando n é diferente rie O 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clás
sico, que obviamente é um caso particular do terceiro 

No segundo caso, na relação: 
a + b +c= O ou 
a ~ b = - c, fazendo - c= c', tem-se 
a+ b =c' 
que pode ser representada graficamente em um diagrama estre
lar a 120°, segundo mostra a Figura 5 14 

b I 

/ 
c', I 

c 

1 -c =c' 
I 

I 
I 

I 
I 

Fig 5 14- Diagrama estrelar 8 120o 

No terceiro caso, n oi= O, faz-se necessário deslocar a origem 
dos eixos, fazendo na equação 
A+B+C=N 
A- N/3 =a; B- N/3 = b, C- N/3 =c, obtendo-se conseqt.iente
mente a relação: 
a + b +c= O, 
que enquadra o problema no segundo caso já analisado 

O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C ou a, b, 
c, porém, neste último caso, é necessário calcular seus eixos cor
respondentes A Figura 5 15 mostra claramente esta situação 

Compreende-se assim que a relação dos coeficientes de uso, 
excesso e saturação, 
Log U + Log E = Log S, ou melhor, 
Log U + Log E - Log S = O, 
se enquadra no segundo caso, pois corresponde à fórmula 
geral: 
a+b+c=O 

Obviamente, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de 
seus eixos terão que ser também logarítmicas 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo 
setor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada, que segue 
a construção mostrada no gráfico da Figura 5 16 No entanto, de
ve-se considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e 
"b" arbitrariamente, porém a 01 igem do terceiro eixo "c" deverá 
ser fixada em função das duas outras escalas, sendo isto possí
vel pela dependência existente entre suas variáveis 

5 2 2 1 4- Procedimentos específicos 

As relações Uso Atual-Uso Potencial aqui analisadas retratam 
a evolução desejável do quadro agrário, partindo de sua atual 
estrutura para atingir sua correspondente estrutura potencial, 
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-c 

c c 

Fig 5 15- Diagrama estrelar com deslocamento de eixos 

b 

Fig 5 16- Forma simplificado do diagrama est1e!ar 

tal como definida, de forma natural, pela interação dos elemen
tos clima, relevo e solo 

Os coeficientes técnicos foram elaborados em função das 
culturas temporárias (arroz, cana-de-açúcar, cana-forrageira, 
feijão, fava, fumo, mandioca e milho) e permanentes (banana, 
cacau, café e coco), que representam em termos de área colhida 
mais de 95% do total da superfície cultivada Assim, os coeficien
tes técnicos (Tab 5 LI I!) referem-se a essas culturas, consideran
do-se a absorção de mão-de-obra em termos de homem/dia/ha, 
expressos sob a forma de homem/km' em 250 dias efetivamente 
trabalhados Seus respectivos índices tecnológicos (Tabs 5 LIV 
e 5 LV) foram calculados mediante uma média ponderada dos 
coeficientes em relação à área ocupada por cada cultura, em 
cada microrregião Seus resultados estão expressos em termos 
de homem/dia absorvidos por cada cultura, no período de um 
ano, como mencionado anteriormente 

Os referidos índices tecnológicos, variam de um período para 
outro Assim, entre os anos de 19701197511980, ocorreram al
terações decorrentes de variações na estrutura de uso atual No 
entanto, os dados considerados nos Sistemas de Produção e Pa
cotes Tecnológicos da EMBRAPA, com auxílio ainda de informa
ções obtidas na própria região, resultaram em diferenças pouco 
significativas no que diz respeito aos coeficientes técnicos, para 
a série de anos analisada 

No que diz respeito ao índice tecnológico para a força poten
cial de trabalho, optou-se por uma média simples, entre os anos 
de 1970/1975/1980 ou 197011975, dos índices referidos anterior
mente, conforme as atividades que representam, sejam tem-



MRH 155 

Arroz - 13,0 5,0 

Banana - 7,8 1A 
Cacau 1,6 2A 1,5 

Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Feijão 0,2 6,0 2,0 
Mandioca - 19,3 4,0 
Milho 0,2 5,0 2,0 

MRH 156 

Arroz - 13,0 5,0 
Banana - 7,8 1A 
Cacau 1,6 2A 1,5 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Feijão 0,2 6,0 2,0 
Mandioca - 19,3 4,0 
Milho 0,2 5,0 2,0 

MRH 159* 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Fava 0,3 1,6 14,0 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Fumo - 0,6 17,0 
Mandioca - 1,7 3,3 
Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 164* 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açúcar - 6,5 4,5 
Fava 0,3 1,6 14,0 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Fumo - 0,6 17,0 
Mandioca - 1,7 3,3 
Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 165* 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Cacau 1,6 2A 1,5 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Mandioca - 19,3 4,0 
Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 168 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Café OA 0,6 0,6 
Fava 0,3 1,6 14,0 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Mandioca - 1,7 3,3 
Milho 0,3 4,6 10,0 

MRH 169 

Atroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Mandioca - 1,7 3,3 
MHho 0,3 4,6 10,0 

MRH 175* 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Café OA 0,6 0,6 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Coco 0,6 0,5 0,1 

TABELAS Llll 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes por microrregião (h/d/ha) 

16,5 29,0 63,5 25 
56,8 12,0 78,0 31 
71,3 37A 114,2 46 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 
33,0 11,0 52,2 21 
26,0 13,3 62,6 25 
33,0 13,0 53,2 21 

16,5 29,0 63,5 25 
56,8 12,0 78,0 31 
71,3 37A 114,2 46 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 

1,5 2,0 5A 2 
14,8 6A 22A 9 
33,0 11,0 52,2 21 
26,0 13,3 62,6 25 
33,0 13,0 53,2 21 

12,0 16,0 53,4 21 
59,2 6,6 76,7 31 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 
14,8 6A 22A 9 
23,5 20,5 59,9 24 
23,5 20,5 59,9 24 
38,0 20,0 75,6 30 
18,0 16,7 39,7 16 
17,2 9,0 41,2 16 

12,0 16,0 53 A 21 
59,2 6,6 76,7 31 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 
23,5 20,5 59,9 24 
23,5 20,5 59,9 24 
38,0 20,0 75,6 30 
18,0 16,7 39,7 16 
17,2 9,0 41,2 16 

12,0 16,0 53 A 21 
59,2 6,6 76,7 31 
71,3 37,4 114,2 46 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 

1,5 2,0 5,4 2 
14,8 6A 22A 9 
23,5 20,5 59,9 24 
26,0 13,3 62,6 25 
17,2 9,0 41,2 16 

12,0 16,0 53,4 21 
59,2 6,6 76,7 31 
25,7 52,2 88,9 36 
54,9 61,1 117,6 47 
23,5 20,5 59,9 24 
23,5 20,5 59,9 24 
18,0 16,7 39,7 16 
17,2 9,0 41,1 16 

12,0 16,0 53 A 21 
59,2 6,6 76,7 31 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 
14,8 6A 22A 9 
23,5 20,5 59,9 24 
18,0 16,7 39,7 16 
17,2 9,0 41,1 16 

12,0 16,0 53,4 21 
59,2 6,6 76,7 31 
54,9 61,1 117,6 47 
25,7 52,5 89,2 36 

1,5 2,0 5A 2 
14,8 6,4 22A 9 

MRH 175* 

Fava 0,3 1,6 14,0 

Feijão 0,3 1,6 14,0 

f: uma - 0,6 17,0 

Mandioca - 1,7 3,3 

Milho 0,3 4,6 10,0 

MRH 176 

Arroz -- 10,4 15,0 

Banana - 6,6 4,3 

Café OA 0,6 0,6 

Cana-de-açucar - 6,5 4,5 

Feijão 0,3 1,6 14,0 

Mandioca - 1,7 3,3 

Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 184* 

Atroz - 10,4 15,0 

Banana - 6,6 4,3 

Café OA 0,6 0,6 

Cana-de-açucar - 6,5 4,5 

Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Fumo - 0,6 17,0 
Mandioca - 1) 3,3 
Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 185 

Arroz - 10,4 15,0 
Banana - 6,6 4,3 
Café OA 0,6 0,6 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Cana-de-açucar - 6,5 4,5 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Feijão 0,3 1,6 14,0 
Fumo - 0,6 17,0 
Mandioca - 1,7 3,3 
Milho 0,3 4,7 10,0 

MRH 203 

Arroz - 13,0 5,0 
Banana - 7,8 1A 
Café 0,3 2,0 1,5 
Cana-de-açucar 0,3 2A 3,8 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Feijão - 14,0 18,0 
Mandioca - 3,0 7,3 
Milho - 8,0 10,0 

MRH 204 

Arroz - 13,0 5,0 
Banana - 7,8 1A 
Café 0,3 2,0 1,5 
Cana-de-açucar 0,3 2A 3,8 
Cana forrageirn 0,1 1,0 0,8 
Feijão - 14,0 18,0 
Mandioca 3,0 7,3 
Milho - 8,0 10,0 

MRH 205 

Arroz - 13,0 5,0 
Bànana - 7,8 1,4 
Cacau 1,6 2A 1,5 
Café 0,3 2,0 1,5 
Cana-de-açucar 0,3 2A 3,8 
Cana fonageira 0,1 1,0 0,8 
Coco 0,6 0,5 0,1 
Feijão - 14,0 18,0 
Manclioca - 3,0 7,3 
Milho - 8,0 10,0 

MRH 206* 

Arroz - 13,0 5,0 
Banana - 7,8 1,4 
Café 0,3 2,0 1,5 
Cana-de-açucar 0,3 2A 3,8 
Cana forrageira 0,1 1,0 0,8 
Feijão - 14,0 18,0 
Mandioca - 3,0 7,3 
Milho - 8,0 10,0 

23,5 20,5 
23,5 20,5 
38,0 20,0 
18,0 16,7 
17,2 9,0 

12,0 16,0 
59,2 6,6 
54,9 61,1 
25,7 52,5 
23,5 20,5 
18,0 16,7 
17,2 9,0 

12,0 16,0 
59,2 6,6 
54,9 61,1 
25,7 52,2 

1,5 2,0 
23,5 20,5 
38,0 20,0 
18,0 16,7 
17,2 9,0 

12,0 16,0 
59,2 6,6 
54,9 61,1 
14,8 6A 
25,7 52,5 

1,5 2,0 
23,5 20,5 
38,0 20,0 
18,0 16,7 
17,0 9,0 

16,5 29,0 
56,8 12,0 
51,6 56,0 
23,4 23,8 

1,5 2,0 
14,8 6A 
8,0 8,0 

20,0 13,3 
12,0 12,0 

16,5 29,0 
56,8 12,0 
51,6 56,0 
23,4 23,8 

1,5 2,0 
8,0 8,0 

20,0 13,3 
12,0 12,0 

16,5 29,0 
56,8 12,0 
71,3 40,9 
51,6 56,0 
23A 23,8 

1,5 2,0 
14,8 6A 
8,0 8,0 

20,0 13,3 
12,0 17,0 

16,5 29,0 
56,8 12,0 
51,6 56,0 
23A 23,8 

1,5 2,0 
8,0 8,0 

20,0 13,3 
12,0 12,0 

59,9 
59,9 
75,6 
39,7 
41,1 

53 A 
76,7 

117,6 
89,2 
59,9 
39,7 
41,2 

53,4 
76,7 

117,6 
88,9 

5,4 
59,9 
75,6 
39,7 
41,2 

53,4 
76,7 

117,6 
22A 
89,2 

5,4 
59,9 
75,6 
39,7 
41,0 

63,5 
78,0 

111,4 
53,7 

5,4 
22A 
48,0 
43,6 
42,0 

63,5 
78,0 

111,4 
53,7 

5A 
48,0 
43,6 
42,0 

63,5 
78,0 

117,7 
111,4 
53,7 

5,4 
22A 
48,0 
43,6 
42,0 

63,5 
78,0 

111,4 
53,7 

5,4 
48,0 
43,6 
42,0 

Coei 
téc 

24 
24 
30 
16 
16 

21 
31 
47 
36 
24 
16 
16 

21 
31 
47 
36 

2 
24 
30 
16 
16 

21 
31 
47 

9 
36 

2 
24 
30 
16 
16 

25 
31 
45 
21 

2 
9 

19 
17 
17 

25 
31 
45 
21 

2 
19 
17 
17 

25 
31 
47 
45 
21 

2 
9 

19 
17 
17 

25 
31 
45 
21 

2 
19 
17 
17 

x· Microrregião parcialmente contida na Folha (1) Operação considerada permanente, diluída 
em 50 anos (2) Operação diluída no volume de anos de vida comercial da cultura 
Fonte: Sistema de Ptoduçao da EMBRAPA, da CEPLAC e dados obtidos em viagens de campo 
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TABELAS LIV 
Área colhida- km 2 (média nos triênios 1969/197011971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/1980), coeficientes técnicos (h/d/ha) e índices tecnológicos (h/ano/km2) das culturas permanentes 

Bahia 
155 -Áreacolhida 

Coeficiente técnico 
156 -Área colhida 

Coeficiente técnico 

Minas Gerais 
159*-Áreacolhida 

Coeficiente técnico 
164*-Área colhida 

Coeficiente técnico 
165*-Área colhida 

Coeficiente técnico 
168 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
169 -Áreacolhida 

Coeficiente técnico 
175*-Área colhida 

Coeficiente técnico 
176 -Áreacolhida 

Coeficiente técnico 
184*-Área colhida 

Coeficiente técnico 
185 -Área colhida 

Coeficiente técnico 

Espírito Santo 
203 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
204 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
205 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
206*-Área colhida 

Coeficiente técnico 

1969/1970/1971 

Banana 

5 
31 
4 

31 

o 
31 

3 
31 

1 
31 
8 

31 
3 

31 
2 

31 
1 

31 
2 

31 
13 
31 

1 
31 
14 
31 
28 
31 

9 
31 

Cacau 

255 
46 
73 
46 

o 
46 

5 
46 

235 
46 

Café 

28 
47 
11 
47 

3 
47 
59 
47 
26 
47 
77 
47 
25 
47 
12 
47 

138 
47 

147 
47 

203 
47 

21 
45 

759 
45 

569 
45 

175 
45 

Coco 

54 
9 

1 
9 
o 
9 
1 
9 
o 
9 
o 
9 
1 
9 

5 
9 

1 
9 
2 
9 
7 
9 
1 
9 

Total 

288 
13 201 

142 
4485 

4 
150 
62 

2 866 
28 

1.262 
85 

3867 
28 

1268 
15 

635 
139 

6 517 
149 

6971 
221 

9989 

23 
985 
780 

34837 
839 

37 346 
185 

8163 

Índice 
tecno
lógico 

46 

32 

37 

46 

45 

45 

45 

42 

47 

47 

45 

43 

45 

45 

44 

Banana 

5 
31 

4 
31 

2 
31 

4 
31 

1 
31 

7 
31 

2 
31 

5 
31 
37 
31 

2 
31 
11 
31 

3 
31 
29 
31 
28 
31 
26 
31 

Cacau 

143 
46 
56 
46 

o 
46 

o 
46 

3 
46 

208 
46 
o 

46 

197411975/1976 

Café 

20 
47 

9 
47 

26 
47 
14 
47 

3 
47 

117 
47 
27 
47 

7 
47 
40 
47 
136 
47 

160 
47 

37 
45 

729 
45 

233 
45 

206 
45 

Coco 

77 
9 

2 
9 
1 
9 
1 
9 
o 
9 
1 
9 
1 
9 

5 
9 

1 
9 
2 
9 
8 
9 
1 
9 

Índice 
Total tecno-

lógico 

168 46 
7 673 

146 26 
3816 

30 43 
1 302 

19 42 
791 

5 36 
181 
124 46 

5 716 
30 45 

1 340 
13 38 

493 
77 39 

3 027 
88 47 

4104 
176 45 

7 906 

41 43 
1 767 

763 44 
33860 

477 44 
20993 

233 43 
10 085 

*Microrregião parcialmente cont1da na Folha {as are as dos municípios contidos parc1a!mente na Folha foram consideradas mtegra!mente) 
Fonte: Tabelas 5 XLVII e 5lll 

TABELA 5LV 

Banana 

19 
31 
11 
31 

2 
31 

3 
31 

1 
31 

2 
31 

2 
31 

8 
31 

6 
31 

4 
31 
10 
31 

3 
31 
31 
31 
26 
31 
14 
31 

Cacau 

298 
46 
65 
46 

1 
46 

2 
46 

212 
46 
o 

46 

197811979/1980 

Café 

18 
47 
10 
47 

52 
47 
50 
47 
6 

47 
51 
47 
13 
47 
12 
47 
74 
47 

105 
47 

122 
47 

52 
45 

957 
45 

379 
45 

337 
45 

Coco 

64 
9 

1 
9 
1 
9 
1 
9 
o 
9 
1 
9 
1 
9 

1 
9 

1 
9 
2 
9 
5 
9 
1 
9 

Índice 
Total tecno

lógico 

335 45 
15143 

150 29 
4377 

55 46 
2 515 

54 45 
2 452 

9 41 
368 

53 46 
2 459 

16 43 
682 

21 39 
821 

80 46 
3664 

109 46 
5059 

133 46 
6053 

56 44 
2442 

992 44 
44136 

622 44 
27 658 

352 44 
15 608 

Área colhida- km2 (média nos triênios 1969/1970/1971, 1974/1975/1976 e 1978/1979/1980), coeficientes técnicos (h/d/ha) e índices tecnológicos (h/ano/km2
) das culturas temporárias 

~~Arroz 
Bahia 
155 -Área colhida 9 

Coeficiente técnico 25 
156 -Área colhida 8 

Coeficiente técnico 25 

Minas Gerais 
159*- Área colhida 

Coeficiente técnico 
164*- Área colhida 

Coeficiente técnico 
165*- Área colhida 

Coeficiente técnico 
168 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
169 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
175*- Área colhida 

Coeficiente técnico 
176 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
184*- Área colhida 

Coeficiente técnico 
185 -Área colhida 

Coeficiente técnico 

Espírito Santo 
203 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
204 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
205 -Área colhida 

Coeficiente técnico 
206*- Área colhida 

Coeficiente técnico 

5 
21 
35 
21 
17 
21 
73 
21 
27 
21 
41 
21 
27 
2i 
78 
21 

275 
21 

38 
25 

184 
25 
47 
25 
64 
25 

Cana-de
açúcar 

7 
36 

8 
36 

5 
36 
21 
36 

4 
36 
54 
36 
6 

36 
25 
36 

5 
36 
15 
36 
59 
36 

5 
21 
33 
21 
16 
21 
29 
21 

Fava 

1 
24 

2 
24 

o 
24 

2 
24 

o 
24 

o 
24 

Feijão 

39 
21 
13 
21 

29 
24 

104 
24 
52 
24 

198 
24 
33 
24 

105 
24 
77 
24 
86 
24 
96 
24 

43 
19 

192 
19 
68 
19 

259 
19 

1969/1970/1971 

Fumo Mandioca 

2 
30 

6 
30 

o 
30 

1 
30 
o 

30 
1 

30 
4 

30 

65 
25 
61 
25 

7 
16 
46 
16 
62 
25 
60 
16 
21 
16 
5 

16 
4 

16 
8 

16 
55 
16 

32 
17 
87 
17 

131 
17 
42 
17 

Milho 

32 
21 
16 
21 

28 
16 
81 
16 
19 
16 

133 
16 
28 
16 

142 
16 

106 
16 

345 
16 

1095 
16 

71 
17 

720 
17 

102 
17 

621 
17 

Total 

152 
3 593 

106 
2 622 

77 
1 625 

295 
6 247 

154 
3 603 

518 
11 317 

115 
2 359 

321 
6711 

219 
4355 

533 
9 920 
1 584 

28 723 

189 
3623 
1 216 

22 260 
364 

6 764 
1 015 

18 401 

Índice tec
nológico 

24 

25 

21 

21 

23 

22 

21 

21 

20 

19 

18 

19 

19 

19 

18 

• Microrregião parcialmente contida na Folha (as áreas dos municípios contidos parcialmente na Folha foram consideradas integralmente) 
Fonte: Tabelas 5 XLVIII e 5 UI, 
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Arroz 

6 
25 
11 
25 

7 
21 
33 
21 
13 
21 
90 
21 
32 
21 
30 
21 
26 
21 
91 
21 

234 
21 

18 
25 

195 
25 
50 
25 
37 
25 

1974/1975/1976 

Cana-de
açucar 

12 
36 
10 
36 

6 
36 
30 
36 

6 
36 
64 
36 
11 
36 
12 
36 

5 
36 
12 
36 
40 
36 

6 
21 
25 
21 

9 
21 
24 
21 

Cana 
forrag 

o 
2 
2 
2 

13 
2 

26 
2 

3 
2 

13 
2 
4 
2 
8 
2 

Fava 

3 
24 

5 
24 

50 
24 

1 
24 

o 
19 



Feijào 

42 
21 
10 
21 

41 
24 
75 
24 

184 
24 

243 
24 
55 
24 
82 
24 

166 
24 
98 
24 

106 
24 

38 
19 

187 
19 
69 
19 

211 
19 

porá rias, permanentes, pastos cultivados, naturais ou matas na
turais e plantadas, que posteriormente são transferidas para as 
classes potenciais de uso subdivididas nas seguintes cate
gorias· Cultivável (temporária), Cultivável (permanente), Agros
tável (plantada) Agrostável (natural), Silvicultável e Matas Na
turais 

Para a atividade pecuária, optou-se por considerar o índice 
tecnológico apenas para o rebanho bovino de corte, por ser este 
o mais representativo, tanto quantitativa como economica
mente O índice aceito para o rebanho bovino de corte admite 
uma demanda de um homem para cada 50 U A, de acordo com a 
capacidade média de suporte das pastagens das microrregiões 

Já para exploração de matas plantadas e naturais, os índices 
aceitos admitem, para o primeiro caso, 4 h/km', de acordo com 
sistemas de produção para esta atividade, enquanto que para o 
segundo, 0,2 h/km', conforme os seguintes parâmetros 

-número de árvores/homem/ano 
-número de anos de crescimento até o ponto de corte 

... 800 
10 
16 -densidade de árvores/h a . 

A manipulação de todos os elementos mencionados resulta 
na análise final do presente estudo, que para melhor compreen
são será tratada a nível estadual 

52 2 2- Análise da Folha SE 24 Rio Doce 

A utilização do espaço agrícola na Folha, como um todo, carac
teriza-se principalmente pelo elevado percentual de áreas desti
nadas a pastagens, sobretudo naturais, que em 1970 representa
vam 43,9% do total da área recenseada, evoluindo para 53,4% 
em 1975 (Tab. 5 LVI) Convém ressaltar que os dados de 1980, 
constantes desta tabela, referem-se apenas ao Espírito Santo, 
devido aos mesmos não se encontrarem disponíveis para ores
tante da Folha Assim, os dados de áreas das lavouras perma
nentes e temporárias para esse ano encontram-se presentes na 
Tabela 5.LVII, referentes a parte da Bahia e de Minas Gerais, 
onde se podem inferir as mutações dessas lavouras entre os perí-

Fumo Mandioca Milho Total 
Índice tec- Cana-de· 
no lógico Arroz 

açucar 

- 77 25 162 24 5 31 
- 25 21 3 914 25 36 
- 126 13 170 25 9 11 
- 25 21 4.268 25 36 

1 8 62 128 20 8 5 
30 16 16 2 569 21 36 

6 43 75 267 22 35 23 
30 16 16 5 761 21 36 
- 69 22 294 24 12 6 
- 25 16 6 982 21 36 
o 85 151 683 22 45 55 

30 16 16 15 002 21 36 
- 16 29 143 22 19 10 
- 16 16 3 108 21 36 
o 6 128 261 20 19 7 

30 16 16 5 202 21 36 
o 4 175 376 20 27 5 

30 16 16 7 574 21 36 
5 12 301 532 19 111 13 

30 16 16 9 879 21 36 
2 44 772 1 224 18 209 33 

30 16 16 22 066 21 36 

- 22 44 131 18 15 7 
- 17 17 2 426 25 21 
- 67 636 1 123 19 177 37 
- 17 17 20 930 25 21 
- 186 58 376 18 33 13 
- 17 17 6 906 25 21 
- 16 437 733 18 32 31 
- 17 17 13 155 25 21 

Cana 
forrag 

-
-
6 
2 

-
-
-
-

1 
2 

-
-
o 
2 
2 
2 

-
-
18 

2 
12 

2 

-
-
14 

2 
1 
2 
8 
2 

odes analisados Já as pastagens plantadas, com percentuais 
mais baixos que as naturais, decresceram cerca de 5,5% no perí
odo 70-75, sendo que o decrescimento, tanto para o Estado de 
Minas como para o do EsJ?írito Santo, foi o mesmo (31 ,3%), con
quanto no Estado da Bah1a o seu Incremento atingiu 33,1% Em 
1980, estas voltaram a registrar expansão (12,3%) na área capi
xaba, enquanto as naturais sofreram retração de 16,6% nesse 
mesmo período A parcela correspondente às terras em descan
so e às terras produtivas não utilizadas (11 ,7% em 1970 e 9,5% 
em 1975) são obviamente susceptíveis de ocupação com lavou
ras que no período considerado correspondiam apenas a 10,3 e 
9,1% do total recenseado Por outro lado, as matas na tu r ais ocu
pavam, nesses mesmos anos, 15,4 e 10,8% da área total, porém 
estas atualmente não mais correspondem a tais percentuais de
vido aos constantes desmatamentos efetuados em toda a Folha. 
Com respeito às matas plantadas, constata-se uma expansão 
considerável (258,2%), sendo o estado capixaba o grande res
ponsável, pois aí o incremento destas foi de 362,6%, no período 
70-75, e de 43,8%, entre 75 e 80 Nesse sentido, destaca-se a Mi
crorregião 205- Baixada Espírito-Santense, onde os refloresta
mentos de eucalipto vêm sendo introduzidos em grande escala 

Quando analisadas as classes de capacidade de uso (Tab 
5.LVIII), observa-se que as maiores extensões de terras perten
cem à Classe Agriter, indicando para cultivos permanentes e se
mipermanentes. Embora a capacidade natural de uso para a Fo
lha registre um percentual de 43,5% de áreas aptas para estes 
cultivos (Tab 5 LIX), a estrutura de uso atual não acompanha 
esta aptidão, pois nela eles representam apenas 2,8%, do total, 
indicando, com isto, uma acentuada subutilização Nas áreas 
agrostáveis, em contraposição, observa-se uma sobreutilização 
muito grande (67,4%), quando o potencial recomendável é de 
41,8% da área total da Folha. Fato semelhante ocorre com as 
áreas utilizadas com culturas temporárias, embora a sobreutili
zação, aí verificada, seja em menor escala Já as áreas ocupadas 
com matas plantadas e naturais, praticamente estão dentro do 
potencial disponível, embora ambas apresentem ligeiro excesso 
na utilização das mesmas 

19781197911980 

Fava Feijão Fumo Mandioca Milho Total Índice tec-
no lógico 

- 146 - 154 43 379 23 
- 21 - 25 16 8 845 
- 14 - 121 9 170 24 
- 21 - 25 16 4 096 

2 40 2 11 96 164 19 
24 24 30 16 16 3 128 

2 129 6 38 164 397 20 
24 24 30 16 16 8 119 
- 301 - 87 43 450 23 
- 24 - 25 16 10 557 
- 90 - 49 122 361 22 
- 24 - 16 16 7 821 
- 44 - 21 34 128 21 
- 24 - 16 16 2 695 
- 82 o 5 76 191 21 
- 24 30 16 16 3.919 
- 218 - 4 231 485 20 
- 24 - 16 16 9 739 
- 58 5 12 368 585 18 
- 24 30 16 16 10 457 
- 140 1 27 748 1 170 18 
- 24 30 16 16 21 391 

- 32 - 38 32 124 19 
- 19 - 17 17 2 320 
- 228 - 83 597 1 136 19 
- 19 - 17 17 21 122 
- 79 - 155 52 333 18 
- 19 - 17 17 6.120 
- 135 - 20 392 618 18 
- 19 - 17 17 11 036 
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TABELA5.LV1 
Caractenzaçáo espac1al das miCrorregiões-Uso atual 

1970 
- -

Lavouras Pastagens Matas Terras em descanso e Total Area recenseada 
produt. n/utilizadas Microrregiões homogêneas (a) (b) bla Permanentes Temporanas Natura1s Plantadas Naturats Plantadas 

km 2 

km 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km' km2 km2 % % % % % % % % 

Bahra 27.105 18.981 100 70,0 487 2,6 668 3,5 3.553 18,7 6.717 35,4 5.161 27,2 29 0,1 2.027 10,7 
155 -lnterrorana do Extremo Sul da Bahra 10.070 9.128 100 90,6 238 2,6 312 3.4 1.448 15,9 4.732 51,8 1.706 18,7 16 0,2 515 5,6 
156 -Lrtorânea do Extremo Sul da Bahra 17.035 9.853 100 57,8 249 2,5 356 3,6 2.105 21.4 1.985 20,1 3.455 35,1 13 0,1 1.512 15.4 

Minas Gera1s 61.513 48.691 100 79,2 761 1,6 3.529 7,2 31.433 64,6 3.130 M 4.210 8,6 68 0,2 3.040 6,2 
159*-Alto Rio Pardo 829 617 100 74.4 12 2,0 52 8,5 80 12,9 256 41,5 40 6,5 - - 101 16,3 
164*-Pastoril de Pedra Azul 10.282 6.314 100 61.4 56 0,9 414 6,6 2.807 44,5 709 11,2 950 15,0 4 0,1 898 14,2 
165*- Pastoril de Almenara 13.033 10.162 100 78,0 20 0,2 198 1,9 6.932 68,3 590 5.8 868 8,5 5 0,1 858 8.4 
168 - Teófilo Otonr 8.131 6.026 100 74,1 138 2,3 490 8,1 4.068 67,5 94 1,6 670 11,1 5 0,1 268 4.4 
169 -Pastoril de Nanuque 10.230 8.771 100 85,7 44 0,5 234 2.7 7.197 82,0 271 3,1 544 6,2 2 0,0 236 2.7 
175*- Governador Valadares 5.056 4.129 100 81,7 48 1,2 225 5.4 3.323 80,5 99 2A 133 3,2 17 OA 112 2.7 
176 -Mantena 1.688 1.587 100 94,0 140 8,8 377 23.8 584 36,8 122 7.7 132 8,3 2 0,1 147 9,3 
184 -MatadeCaratinga 1.831 1.777 100 97,0 80 4,5 347 19,5 809 45,5 91 5,1 173 9,7 26 1.5 136 7,7 
185 -Sacra de Manhuaçu 10.433 9.308 100 89,2 223 2.4 1.192 12,8 5.633 60,5 898 9,6 700 7,5 7 0,1 284 3,1 

Espmto Santo 28.618 23.537 100 82,2 1.764 7,5 2.202 9.4 5.020 21,3 6.922 29.4 4.686 19,9 195 0,8 1.929 8,2 
203 -Alto São Mateus 3.088 3.700 100 119,8 73 2,0 216 5,8 1.403 37,9 1.453 39,2 267 7,3 3 0,1 214 5,8 
204 -Colatrna 9.771 8.182 100 83,7 865 10,6 1.084 13,3 1.385 16,9 2.704 33,1 1.468 17,9 20 0,2 401 4,9 
205 - Barxada Esprnto-Santense 12.561 9.034 100 71,9 616 6,8 540 6,0 1.397 15,5 2.431 26,9 2.509 27,7 163 1,8 1.012 11,2 
206*-ColonJal Serrana Esp1nto-Santense 3.198 2.621 100 82,0 210 8,0 362 13,8 835 31,9 334 12,8 442 16,9 9 0,3 302 11,5 

Total da Folha 117.236 91.209 100 77,8 3.012 3,3 6.399 7,0 40.006 43,9 16.769 18.4 14.057 15.4 292 0,3 6.996 7,7 
_____j -·· -- '-- --- --- _,L.....___ --'---

'-------- ___ L_ 
-'--- '----· 

1975 

Lavouras Pastagens Matas Terras em descanso e Total Area recenseada 
Microrregiões homogêneas (a) (b) b!a Permanentes Temporanas Naturais Plantadas Naturais Plantadas produt. n/utilizadas 

km 2 
km 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km 2 % % % % % % % % 

Bahra 27.105 19.794 100 73,0 518 2,6 789 4,0 3.832 19,4 8.939 45,2 3.496 17,7 85 OA 1.828 9,2 
155 -lntenorana do Extremo Sul da Bahra 10.070 9.373 100 93,1 237 2,5 224 2,4 384 4,1 6.794 72.5 1.288 13,7 - - 334 3,6 
156 -Lrtorânea do Extremo Sul da Bahra 17.035 10.421 100 61,2 281 v 565 5.4 3.448 33,1 2.145 20,6 2.208 21,2 85 0,8 1.494 14,3 

Minas Gerais 61.513 54.333 100 88,3 653 1,2 3.172 5,8 39.309 72,3 2.151 4,0 4.439 8,3 59 0,1 2.510 4,6 
159* -Alto Rio Pardo 829 640 100 77,2 3 0,5 37 5,8 104 16,2 314 49,1 22 3.4 o 0,0 110 17,2 
164*- Pastoril de Pedra Azul 10.282 7.175 100 69,8 46 0,6 455 6,3 3.605 50,2 832 11,6 1.046 14,6 o 0,0 822 11,6 
165*-Pastoril de Almenara 13.033 11.042 100 84,7 21 0,2 236 2,1 8.661 78.4 84 0,8 1.219 11,0 o 0,0 282 2,6 
168 - TeófiloOtonr 8.131 7.310 100 89,9 126 1.7 470 6,5 5.242 71,7 54 0,7 705 9,7 2 0,0 478 6,5 
169 -Pastoril de Nanuque 10.230 9.599 100 93,8 45 0,5 209 2.2 8.326 86.7 214 2,2 399 4,2 3 0,0 204 2,1 
175*- Governador Valadares 5,056 4.894 100 96,8 32 O) 150 3,1 4.188 85,5 125 2,6 129 2,6 16 0,3 59 1,2 
176 - Mantena 1.688 1.720 100 101,9 125 7,3 340 19,8 925 53,7 11 0,6 98 5) o 0,0 199 11,6 
184*-Matade Caratrnga 1.831 1.796 100 98,1 59 3,3 307 17,1 811 45,2 322 17,9 139 7.7 34 1,9 88 4,9 
185 -Sacra de Manhuaçu 10,433 10.157 100 97.4 196 1,9 968 9,6 7.447 73.4 195 1,9 682 6,7 4 0,0 268 2,6 

Esp1nto Santo 28.618 24.364 100 85,1 2.086 8,6 1.756 7,2 9.450 38.8 4.756 19,5 2.674 10,9 902 3,7 1.890 7,8 
203 -Alto São Mateus 3.088 3.943 100 127,7 64 1,6 136 3.4 2.644 67,1 736 18) 148 3,8 o 0,0 127 3,2 
204 -Colatrna 9.771 8.327 100 85,2 1.112 13.4 822 9,9 3.264 39,2 1.448 17.4 934 11,2 23 0,3 469 5,6 
205 - Barxada Esprnto-Santense 12.561 9.379 100 74,7 675 7,2 503 5.4 2.554 27,2 2.224 23,7 1.221 13,0 871 9,3 1.002 10,7 
206*-Colonral Serrana Esprrrto-Santense 3.198 2.715 100 84,9 235 8.7 295 10,9 988 36.4 348 12) 371 13,6 8 0,3 292 10,8 

Total da Folha 117.236 98.491 100 84,0 3.257 3,3 5.717 5,8 52.591 53.4 15.846 16,1 10.609 10,8 1.046 1.1 6.228 6,3 
-

1980 

Lavouras Pastagens Matas Terras em descanso e Total Area recenseada 
Microrregiões homogêneas (ai (b) b!a Permanentes Temporanas NaturaiS Plantadas Naturais Plantadas produt. n/utílizadas 

km 2 
km2 km2 km 2 km 2 km 2 km 2 % % % % % km2 % % km 2 % 

Esprrrto Santo 28.618 24.312 100 85,0 3.172 13,0 1.490 6,1 7.878 32.4 5.340 22,0 2.764 11,3 1.297 5,3 1.331 5,5 
203 -Alto São Mateus 3.088 4.179 100 135,3 119 2,8 174 4,2 2.014 48,2 1.559 37,3 154 3,7 - - 70 1,7 

204 -Colatrna 9.771 8.170 100 83,6 1.680 20,6 616 7,5 2.775 34,0 1.387 17,0 834 10,2 22 0,3 589 7,2 
205 - Barxada Esprrrto-Santense 12.561 9.460 100 75,3 1 900 9,5 472 5,0 2.103 22.2 2.236 23,6 1.414 15,0 1.270 13.4 527 5,6 
206*-Colonlal Serrana Esp1r1to·Santense 3,198 2.503 100 !8,2 - 473_~ 228 9,2 986 39,3 158 6,3 362 14,5 5 0,2 145 5,8 

-

• Microrregião parcralmente contrda na Folha. (a) Area obtrda da Tabela 5.LV11.(0) O fenômeno exrste, mas não atrnge a unrdade adotada. 
Fonte: Fundação lBGE-CensoAgropecuarro Bahra, EsprrrtoSantoe MinasGerars, 1970e 1975. Fundação lBGE-CensoAgropecuarro EsprrrtoSanto, 1980. 

Terras 
tmprodutivas 

km2 % 

339 1,8 
161 1,8 
178 1,8 

2.520 5,2 
76 12,3 

476 7,5 
691 6,8 
293 4,9 
243 2,8 
172 4,2 
83 5,2 

115 6,5 
371 4,0 

819 3,5 
71 1,9 

255 3,1 
366 4,1 
127 4,8 

3.678 4,0 
L-----

Terras 
1mprodut1vas 

km2 % 

307 1,5 
112 1,2 
195 1,9 

2.040 3,7 
50 7,8 

369 5,1 
539 4,9 
233 3,2 
199 2,1 
195 4,0 
22 1,3 
36 2,0 

397 3,9 

850 3,5 
88 2,2 

255 3,0 
329 3,5 
178 6,6 

3.197 3,2 

Terras 
1m produtivas 

km 2 % 

1.040 4.4 
89 2,1 

267 3,2 
538 5,7 
146 5,8 



Diante do quadro anteriormente exposto, conclui-se que a 
Folha, como um todo, não tem uso compatível com seu poten
cial, o que é plenamente confirmado através de seus coeficien
tes de uso, excesso e saturação, resultantes da interação entre a 
oferta atual, requerimento atual e potencial de mão-de-obra 

Assim por exemplo o primeiro deles (0,172) denota que ape
nas estão sendo exploradas 17% da capacidade natural dos re-

TABELA 5 LVII 
Áreas (km 2 ) das lavouras permanentes e temporárias- 1980 

Microrregiões homogêneas 

Bahia 
155 -Interiorana do Extremo Sul da Bahia 
156 -Litorânea do Extremo Sul da Bahia 

Minas Gerais 
159* -Alto Rio Pardo 
164*- Pastoril de Pedra Azul 
165*- Pastoril de Almenara 
168 - Teófilo Otoni 
169 -Pastoril de Nanuque 
175*- Governador Valadares 
176 - Mantena 
184*- Mata de Caratinga 
185 -Bacia de Manhuaçu 

* Microrregião parcialmente cont1da na Folha 

Permanentes 

765 
449 
316 

1181 
5 

134 
39 

279 
67 
45 

209 
93 

310 

Temporárias 

776 
311 
465 

3 277 
43 

438 
248 
594 
289 
227 
293 
266 
881 

Fonte: Fundação IBGE- Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário- 1980, Bahia e 
Minas Gerais 

cursos disponíveis quando, paradoxalmente, se registra tam
bém um excesso de mão-de-obra atual de 30% em relação à de
manda estabelecida pela estrutura e a tecnologia atuais, tal 
como refletido pelo coeficiente de excesso ( 1,31 O e 1,203 para 
1970 e 1975, respectivamente). No entanto, caso mudanças na 
estrutura de uso ocorressem no sentido de ocupar todo o poten
cial disponível, poder-se-ia absorver todo o excesso anterior
mente citado e ainda incorporado uma parcela adicional muito 
significativa como está a demonstrar o coeficiente de saturação 
(0,207) 

As Figuras 517, 5.18, 5 19 e 5 20, que representam grafica
mente os parâmetros anteriormente comentados, confirmam de 
maneira mais sucinta a situação global da Folha Observe-se nas 
referidas figuras como, tanto para 1970 como para 1975, a locali
zação do ponto representativo da Folha encontra-se nos campos 
de subutilização, de excesso e de não saturação 

5.2 2.3- Análise de parte do Estado da Bahia 

A evolução da caracterização espacial das microrregiões, ao 
longo do período 1970-1975, denota uma nítida tendência pe
cuarista para a região Como bem pode ser observado, principal
mente com relação à MRH 155 (Tab 5 LVI), o significante proces
so de expansão que as áreas de pastagens demonstraram, espe
cialmente em relação às pastagens plantadas, que na referida 

TABELA 5 LVIII 
Áreas das classes de capacidade de uso segundo as microrregiões 

Microrregiões homogêneas-Área em km 2 

Classes Subclasses 
153~· :f 154" 155 156 159* 164' 165' 168 169 175' 176 184' 185 189** 203 204 205 206' Total 

Lavoter 13 - 430 308 - - 247 - - 10 - - 20 - - 22 847 - 1 897 

Solo - - 25 95 - - - - - - - - - - - -- 689 - 809 

Clima solo - - - 13 - - - - - 10 - - -- - - 1 - - 24 

Relevo solo - - 99 200 - - - - - - - - - - - - 6 - 305 

Clima relevo solo 13 - 306 - - - 247 - - - - - 20 - - 21 152 - 759 

Agriter 643 566 4 543 14 592 480 2 919 4 941 568 3432 901 - - 496 20 1 828 1 893 8 974 20 46824 

Clima - - - - - 375 1 090 - - 23 - - 99 - - 46 - - 1 633 

Relevo 136 - 278 438 - 190 449 - 14 - - - 50 - - - - - 1 555 

Solo 493 499 2 096 12 254 15 131 548 14 984 - - - 148 - 169 292 6 730 16 24 389 

Clima relevo - - - - - 75 9 205 - 862 - - - - - - - - 1 151 

Clima solo - - 106 22 - 748 1 728 34 1 630 16 - - - - 291 - - - 4 575 

Relevo solo 14 67 1 927 1 878 465 792 564 10 797 - - - 107 20 1 368 1 555 2 252 4 11 820 

Clima 'relevo solo - - 136 - - 698 553 305 7 - - - 92 - - - - - 1 701 
Mesater 40 66 1 080 1 081 50 3 350 1 098 823 2 017 1 134 228 - 2 550 8 104 1 680 809 648 16 758 

Clima - - - - - 542 - - - - - - - - - - - -- 542 

Relevo 25 15 1 080 691 50 2 808 1 066 823 1 994 1 134 228 - 2 550 8 104 1 680 646 648 15 550 

Solo 10 16 - 390 - - 32 - 23 - - - - - - - 155 - 626 

Relevo solo 5 35 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 
Ag10ster 37 21 2 378 665 299 3 705 4 987 5 895 4 054 2 382 1 125 1 094 4170 353 1 077 3 591 1>085 684 37 602 

Relevo 37 - 2 378 294 299 3 705 4 987 5 895 4054 2 382 1 125 1 094 4110 353 1 077 3 591 286 684 36411 

Solo - 21 -- 371 - - - - - - - - - - - - 792 - 1184 

Relevo solo - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 
Silvater 92 28 1 639 389 - - 308 1 760 845 727 629 335 737 3 197 51 79 2 585 846 1 846 16093 

Relevo 92 28 1 337 152 - 220 1 305 536 331 629 218 737 3 125 51 79 1 843 777 1 846 13 306 

Solo - - 293 237 - 88 267 282 338 - 117 - 15 - - 549 69 - 2 255 

Relevo solo - - 9 - - - 188 27 58 - - - 57 - - 193 - - 532 
Total 825 681 10 070 17 035 829 10 282 13 033 8131 10 230 5 056 1 688 1 831 10433 432 3 088 9 771 12 561 3198 119174 

x Microrregião parcialmente contida na Folha r *Microrregião não contida na Folha 
Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renovóveis- Projeto RADAMBRASIL DUPOT 
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TABELA 5 UX 
Análise da Folha SE 24 Rio Doce 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento giões Área Área Área 
recenseada 

tecno- de tecno- de recenseada 
tecno- de por total da tecno- de 

lógico mão-de-obra recenseada lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra microrregião<11 lógico mão-de-obra 

km2 I % 
(h/ano/ 

I km2 I (h/ano/ 
h/ano I km2 I (h/ano/ 

h/ano I _I 
(h/ano/ 

h/ano I % km2) h/ano % % km2) % % km2) % km2 % km2) 

1970 

Bahia 668 2,5 25,0 16388 30,4 487 1,8 39,0 18.916 35,1 6.717 24,8 1,6 10747 19,9 5.994 22,1 1,0 5.994 11,1 
Minas Gerais 3 533 5,7 20,0 70424 44,0 761 1,2 45,0 34.501 21,6 3.130 5,1 1,6 5.098 3,2 40.531 65,9 1,2 48.559 30,3 
Espirito Santo 2.166 7,6 19,0 40.252 28,4 1752 6,1 45,0 78508 55,3 6.682 23,3 1,7 11597 8,2 6629 23,2 1,3 9341 6,6 

Total da Folha 6367 5,4 19,0 127.064 37,7 3.000 2,6 34,0 131925 37,1 16.529 14,1 1,7 27.442 7,7 53.154 45,4 1,2 63.894 18,0 

1975 

Bahia 789 2,9 25,0 19.501 32,2 518 1,9 35,0 18208 30,0 8939 33,0 1,6 14302 23,6 7063 26,1 1,0 7063 11,7 
Minas Gerais 3.166 5,1 20,0 64.289 42,8 651 1,1 44,0 28478 19,0 2.151 3,5 1,5 3 206 2,1 44.519 72.4 1,2 52.964 35,3 
Espirito Santo 1727 6,0 18,0 31.908 21,6 2.072 7,3 42,0 86.883 58,9 4596 16,1 1,8 8.174 5,5 11.687 40,8 1,3 16.348 11,1 

Total da Folha 5.682 4,8 20,0 115.474 32,2 3.241 2,8 41,0 133.569 37,3 15686 13,4 1,6 25.682 7,2 63269 54,0 1,2 76375 21,3 

(1) Fator de correção: superficie total/superficie recenseada. 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário Bahia, Esplrito Santo e Minas Gerais, 1970 e 1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970/1975 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) Agrostável (plantada) Agrostável (natural) 
I 

Microrre-
Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Índice 

giões Área tecno- de Área tecno- de Área tecno- de Área tecno· 
lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico 
(h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ 1 

km2 km2) km2 km2) km2 km2) h/ano % km2 % km2) % h/ano % % h/ano % % 

Bahia 738 2,8 24,4 18.020 2,6 20.003 75,2 33,0 661.755 96,6 903 3,4 1,6 1.444 0,2 3043 11,5 
Minas Gerais 304 0,5 22,0 6.700 0,9 17 204 28,0 44,0 733 050 93,0 7736 12,5 1,7 12 780 1,6 27.843 45,2 
Espirito Santo 869 3,1 18,0 15664 2,6 13336 47,9 44,0 584.542 95,2 2.495 9,0 1,7 4153 0,7 6.461 23,2 

Total 1.911 1,6 20,7 40.384 1,9 50 543 43,5 40,0 1 979 347 94,8 11134 9,6 1,7 18.377 0,9 37347 32,2 

(O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 

Coeficientes 

Microrre- Oferta atual Requerimento 
giões de atual de 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a) (b) 

Bahia 80.454 53962 
Minas Gerais 251 228 160.009 
Espirito Santo 134.366 141.901 

Total da Folha 466.048 355.872 

microrregião passaram de 51,8% para 72,5% do total da área re
censeada, significando um aumento de 2.062 km2 em detrimento 
dos pastos naturais. Já na MRH 156 verifica-se o inverso, pois 
em 1970 a área utilizada com ambos os tipos de pastagens se 
equiparavam; no entanto, no ano subseqüente, as pastagens na
turais suplantaram as plantadas, continuando esta última es
tável. 

Em 1975, a área utilizada com lavouras, que em 1970 somava 
1.155 km2 para ambas as microrregiões, correspondendo a 6,1% 
da área total, teve aumento de apenas 152 km 2, passando, em 
termos percentuais, a representar 6,6% da área total. A nível mi
crorregional, esta situação colocou as duas microrregiões, aqui 
analisadas, em posicionamentos opostos, tendo em vista que na 
MRH 155 ambas as culturas diminuíram suas áreas, porém de 
modo mais significativo as culturas temporárias. A MRH 156 de
monstrou uma expansão tanto das culturas temporárias como 
das permanentes, sendo que as primeiras tiveram maior expres
são, com um aumento de 209 km2

• 
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1970 

Requerimento Coeficientes 
potencial de 
mão-de-obra Excesso Uso Saturação 

(c) (a/b) (b/c) (a/c) 

686.119 1,491 O,D79 0,117 
788.746 1,570 0,203 0,319 
614.117 0,947 0,231 0,219 

2.088.982 1,310 0,170 0,223 

No tocante à área recenseada, verificou-se que mais 813 km2 

foram incorporados à área anterior (1970), o que fez que, em 
1975, a MRH 155 detivesse 93,1% e a MRH 156, 61,2% de seu ter
ritório recenseado. As terras improdutivas decresceram, bem 
como as terras em descanso e produtivas não utilizadas, fato 
verificado em ambas as microrregiões, o que vem demonstrar 
uma maior utilização das terras da região. 

Como era de se esperar, as matas naturais tiveram suas áreas 
diminuídas em 418 km2 na MRH 155, passando seu percentual de 
18,7% para 13,7%, e em 1.247 km 2 na MRH 156, diminuindo sua 
participação na área recenseada, de 35,1% para 21,2%. Já com 
respeito às matas plantadas, apenas a MRH 156 demonstrou mu
danças positivas, embora seu percentual no contexto geral seja 
mínimo, pois passou de O, 1% para 0,8%. Na MRH 155 sua pre
sença praticamente tornou-se nula. 

Em termos climáticos a área possui partes relativamente 
equiparadas do clima úmido a subúmido, com pequena porção, 
próxima a Santa Cruz Cabrália, de clima úmido e manchas espar-

1,0 
1,2 
1,2 

1,2 



Terras prod Terras 
Matas plantadas Matas naturais não util e inaprovei- Totais 

em desc táveis 

Área 
Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento 

Área Área Área Requerimento 
tecno- de por total da tecno- de recenseada de 

recenseada lógico mão-de-obra microrregião(1) lógico mão-de-obra recenseada recenseada mão-de-obra 

km
2 I 

(h/ano/ 

I I 
(h/ano/ 

h/ano I I I I I % km 2) h/ano % km2 % km 2) % km2 % km 2 % km2 % h/ano % 

29 0,1 4,0 116 0,2 9.004 33,2 0,2 1 801 3,3 3 652 13,5 554 2,0 27.105 100 53 962 100 
68 0,1 4,0 272 0,2 5 777 9,4 0,2 1155 0,7 4297 7,0 3 420 5,6 61 517 100 160 009 100 

194 0,7 4,0 776 0,5 7 132 24,9 0,2 1 427 1,0 2 854 10,0 1 209 4,2 28 618 100 141 901 100 

291 0,2 4,0 1164 0,3 21 913 18,7 0,2 4383 1,2 10 803 9,2 5 183 4,4 117 236 100 355 872 100 

85 0,3 4,0 340 0,6 5 908 21,8 0,2 1181 1,9 3 283 12,1 520 1,9 27105 100 60 595 100 
59 0,1 4,0 236 0,1 5 381 8,7 0,2 1 075 0,7 3154 5,1 2 432 4,0 61.513 100 150 248 100 

902 3,2 4,0 3 608 2,4 3.775 13,2 0,2 755 0,5 2701 9,4 1158 4,0 28.618 100 147 676 100 

1 046 0,9 4,0 4184 1,2 15 064 12,8 0,2 3 011 0,8 9138 7,8 4110 3,5 117.236 100 358.295 100 

Silvicultável Matas naturais Totais 

Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Requerimento 
de Área tecno- de Área tecno- de Área de 

mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ 

h/ano % km2 % km 21 h/ano % km 2 % km2) h/ano % km2 % h/ano % 

3.043 0,4 390 1,5 4,0 1 560 0,2 1 489 5,6 0,2 297 0,0 26 566 100 686.119 100 
34289 4,3 55 0,1 4,0 220 0,0 8538 13,8 0,2 1707 0,2 61680 100 788 746 100 

8 232 1,3 155 0,5 4,0 620 0,1 4 528 16,3 0,2 906 0,1 27 853 100 614117 100 

45 564 2,2 600 0,5 4,0 2 400 0,1 14 555 12,6 0,2 2 910 0,1 116 099 100 2 088 982 100 

Coeficientes 

Microrre- Oferta atual Requerimento 
giões de atual de 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a) (b) 

Bahia 73 630 60 595 
Minas Gerais 223 701 150 014 
Espírito Santo 134109 147 676 

Total da Folha 431 440 358 285 

sas de subúmido a semi-árido ao norte do município de Guara
tinga, na região próxima à cidade de ltanhém e interior do muni
cípio de Mucuri, próximo ao limite com o Estado de Minas Gerais 
(vide 5.3- Climatologia) 

Seus índices agroclimáticos demonstram graus de restrição 
que variam de 100 a 300. Assim como a maior parte da área, a 
Microrregião 156 enquadra-se, praticamente toda, no grau de 
restrição 100, ou seja, com índices agroclimáticos entre 86 e 
111%, que apresenta deficiência hídrica que não ultrapassa a 170 
mm e excedentes inferiores a 308 mm. 

Do ponto de vista pedológico, possuem maior expressão em 
área os Latossolos e os Podzólicos Amarelos álicos. Os solos 
com grau de restrição 003 correspondem a 72% da MRH 155 e 
84% da MRH 156, perfazendo 79,7, do total do território No res
tante da área são encontrados graus de restrição 002, 004, 005 e 
006, porém em percentagens mais inferiores. 

A Microrregião 156, localizada em sua maioria na unidade 
geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros, constitui-se numa re-

1975 

Requerimento Coeficientes 
potencial de 
mão-de-obra Excesso Uso Saturação 

(c) (a/b) (b/c) (a/c) 

686 119 1,215 0,088 0,107 
788 746 1,491 0,190 0,284 
614117 0,908 0,240 0,218 

2 088.982 1,203 0,172 0,207 

gião onde há o domínio de relevo plano e suave ondulado, perfa
zendo um total de 78,4% de seu território em áreas com declivi
dades inferiores a 15%, portanto sem restrição à mecanização. 
Na MRH 155 prevalecem as unidades geomofológicas Chás Pré
Litorâneas e do Bloco Montanhoso de Santo Antonio do Jacinto. 
É uma área de relevo mais dissecado que a anterior, 47,6% de 
seu território possui graus de restrição entre 040 e 060, ou seja, 
declividades acima de 25%. 

Com exceção da Classe Plenater, ambas as microrregiões pos
suem terras classificadas em todas as classes de capacidade (Tab. 
5.LVIII), estando a maior extensão de ambas as microrregiões aqui 
analisadas situadas na Classe Agriter, compreendendo 85,6% da 
área da MRH 156 e 45,1% da MRH 155, sendo a Subclasse Agriter
por-solo a maior responsável por este domínio. 

Podem ser tecidas algumas considerações, confrontando-se 
os dados de uso atual- 1970 e 1975 com a potencialidade de
monstrada pelo mapa de capacidade de uso (vide 5.1 - Capaci
dade de uso dos recursos naturais renováveis). 
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Fig 5 17- Representação estrelar dos indicadores de uso, excesso e saturação- 1970 

D 

Limite interestadual 

Subutilizada, sem excedente, não saturada 

Subutilizado, com excedente, não saturado 

Subutilizada, com excedente, saturado 

Sobreutilizodo, com excedente, saturado 

Área não incluída na Folha SE.24 Rio 

Doce 

Fig 5 18- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação- 1970 
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Fig 5 19- Representação estrelar dos indicadores de uso, excesso e saturação- 1975 

D 

L imite interestadual 

Subutilizada, sem excede~te, não saturada 

Subutilizada, com excedente, não saturada 

Subutilizada, com excedente, saturada 

Sobreutil izada, com excedente, saturada 

Área não incluída na Folha SE.24 Rio 

Doce 

Fig 5 20- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação- 1975 
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Na Classe Lavoter foram encontrados 430 km 2
, na MRH 155, e 

308 km 2 na MRH 156. São, portanto, áreas que pelas suas carac
terísticas (vide 5 1 - Capacidade de uso dos recursos naturais 
renováveis) são recomendadas para utilização com culturas 
temporárias. Assim, a MRH 155 apresentava possibilidades de 
expansão de sua fronteira agrícola, quanto a este tipo de explo
ração de lavoura, da ordem de 118 km 2 em 1970 e 206 km 2 em 
1975. Já a MRH 156, em 1970, sobreutilizava em cerca de 15,6% 
os recursos de sua área, tendo esta cifra passado para 83.4% em 
1975 Portanto, houve aumento da subutilização na MRH 155 e 
de sobreutilização na MRH 156 

Foram mapeados 4.543 km2 de área da Classe Agriter na MRH 
155 e 14.592 km 2 na MRH 156 Estas áreas, de modo geral, apre
sentam potencialidade para serem exploradas com culturas per
manentes (Tab 5 LX) A esta classe foram acrescidas as unida
des de capacidade 142cb, 142eb, 242cb, 242de e 242e, que em
bora correspondentes à Classe Mesater, com graus de restrição 
040 de relevo, são possuidoras de climas de classe 1 e 2 com ín
dice agroclimáticos de 81 a 111% e solos de boa fertilidade, por
tanto, passíveis de serem utilizados com certos tipos de cultura 
permanente, desde que observadas as técnicas racionais com
patíveis a este grau de declividade. Desta maneira, as áreas po
tencialmente aptas para exploração com culturas permanentes 
são de 4 804 km 2 para a MRH 155 e 15 199 km 2 para a MRH 156. 
Havia portanto em 1970 e 1975 uma grande subutilização does
paço agrícola, com capacidade de expansão em 1975 de 4 566 
km 2 de sua área na MRH 155 e 14.918 km 2 para a MRH 156 

A Classe Mesater, que em termos potenciais tem na pecuária 
em pasto plantado a atividade mais adequada, compreende as 
unidades de capacidade 143b e 243b, fora as unidades citadas na 
classe anterior, que, dependendo das necessidades locais, com
portam utilização com pastos plantados, sem, contudo, serem 
enquadradas como subutilizadas Elas perfazem uma área de 
819 km 2 na MRH 155 e de 84 km 2 na MRH 156, portanto, com po
tencial muito diferente de sua utilização Havia, conseqúente
mente, uma subutilização marcante em ambas as microrregiões 

A Classe Agroster, apta para utilização com pastagens na
turais, abrange na MRH 155 apenas a Subclasse Agroster-por
relevo, com 23,6% do espaço agrícola. Em contrapartida, esta 
atividade utilizava, em 1970, 17,9% de seu território (Tab. 5.LX). 
tendo esta parcela sido reduzida para 5,1% em 1975, o que per
mitia uma expansão de 18,5% da área total da microrregião; en
quanto que a MRH 156 corresponde apenas a 0.4% de potenciali
dade para esta atividade, parcela considerada ínfima ao se com
parar os 24,5% de área utilizada em 1970 e 38,5% em 1975 

Note-se (Tab 5 LX) que o percentual de utilização com pasta
gens naturais na MRH 155 decresceu no ano de 1975, em contra
partida, a área com pastos plantados cresceu acentuadamente, 
tendo se verificado o inverso na MRH 156 

A Classe Silvater, propícia para utilização com exploração de 
matas naturais e preservação, possui 1 639 km 2 na MRH 155 
Destes, 293 km 2 compõem a subclasse Silvater-por-solo, corres
pondendo às Unidades de Capacidade 146p, 156p e 256p, e 9 km 2 

à Subclasse Silvater-por-relevo/solo, Unidade 166p, localizadas 
sobre Afloramentos Rochosos, portanto, áreas destinadas à pre
servação. Os demais 1 337 km2 têm sua potencialidade voltada 
para matas naturais; muito embora as áreas de declividades 
muito acentuadas não tenham sido separadas, pode-se concluir 
que, em 1970, 789 km 2 estavam sendo subutilizados, passando 
esta cifra, em 1975, para 375 km 2

• Já na MRH 156, a Classe Silva
ter abrange 389 km 2

, dos que 237 km 2 encontram-se na Subclas
se Silvater-por-solo, correspondendo às Unidades 256p com 
Afloramentos Rochosos e 116sd de Solos de Mangue, com a 
grande maioria da área classificada nesta última. São, portanto, 
áreas próprias para preservação; assim, a microrregião dispõe 
de 152 km 2 com potencialidade de exploração com matas na
turais; deste modo, havia disponibilidade de 6.726 km 2 em 1970, 
reduzidos para 4 044 km 2 em 1975, a serem utilizados com ativi
dades mais adequadas. 

Uma análise dos gráficos estrelares, nos anos de 1970 e 1975 
(Figs. 5 17 e 5 19). identifica ambas as microrregiões como: não 
saturadas, subutilizadas e com excedentes. 

O espaço agrário da área demonstra, através dos coeficientes 
(Tab 5 LX) de uso O, 120 e O, 119 para a MRH 155 e 0,057 e 0,072 
para a MRH 156, a subutilização que se verificava em 1970 e 1975 
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em ambas. Tal fato também pode ser detectado pela compara
ção dos dados de potencialidade obtidos por intermédio do 
mapa de capacidade; com a utilização do espaço nestes anos em 
questão, verifica-se, por exemplo, que em 1970 áreas com po
tencial agrícola para culturas permanentes estavam sendo subu
tilizadas com pastagens naturais (MRH 155) ou pastagens plan
tadas (MRH 156). Em 1975, verificou-se que as áreas de pastos 
plantados sofreram um aumento significante em ambas as mi
crorregiões, ultrapassando em muito seu potencial, portanto, 
estão subutilizados em detrimento das culturas permanentes 
que sofreram modificações irrisórias de suas áreas, chegando, 
na Microrregião 155, a diminuir, enquanto que ambas oferecem 
condições de grande desenvolvimento desta atividade, princi
palmente na MRH 156 

Apesar de a utilização com pastos naturais não estar coerente 
com sua potencialidade, tendo em vista que as microrregiões 
apresentam-se justamente ao inverso quanto à relação uso e po
tencialidade, com a MRH 155, possuidora de maior potencial, es
tar utilizando uma área restrita de pastos naturais, enquanto que 
a MRH 156, que deveria ter uma utilização restrita, apresentava
se com uma vasta área, admite-se uma miscigenação das áreas a 
serem utilizadas com pastos naturais e plantados Mesmo as
sim, a Microrregião 156 teve seu limite por demais excedido 
Portanto, através de uma reestruturação do uso, seria possível 
obter-se uma ampliação de sua área agrícola e conseqúente
mente haver uma maior absorção de mão-de-obra no meio rural, 
tendo em vista que a atividade pecuarista, com a tecnologia utili
zada, exige um contingente de mão-de-obra bem inferior que a 
requerida para as culturas permanentes Tal procedimento acar
retaria numa diminuição do coeficiente de excesso, 1.474 e 1,331 
(MRH 155) e 1,510 e 1,116 (MRH 156). tendo em vista que a área 
possui potencialidade de absorver um contigente populacional 
muito acima do existente em 1970 e 1975 e com isso ter os coe
fientes de saturação mais elevados, já que a MRH 155 apresenta 
coeficientes de O, 177 e O, 158 e a MRH 156, 0,086 e 0,081 

5 2 2.4- Análise de parte do Estado de Minas Gerais 

Os dados referentes à utilização do espaço agropecuário cons
tantes na Tabela 5 LVI revelam que nos anos de 1970 e 1975 
foram recenseados respectivamente 79,2 e 88,3% do total da 
área da parte do Estado de Minas Gerais aqui abrangida Este re
censeamento registra, nas pastagens naturais, os índices mais 
altos de ocupação (64,6 e 72,3%) Nos referidos anos, a área das 
mesmas apresentou uma significativa evolução, de 31 433 km' a 
39.309 km', representando isto um crescimento da ordem dos 
25% Já a área das pastagens plantadas, que respondia por ape
nas 6.4 e 4,0% respectivamente, decresceu sensivelmente neste 
período em 31,3% (de 3 130 a 2.151 km 2

) Quando se analisam as 
microrregiões individualmente, observa-se que todas elas apre
sentaram baixos percentuais de área plantada com pastagens, 
com exceção da 159- Alto Rio Pardo, que ocupava 41,5 e 49,1% 
do total de seu território com esta atividade, enquanto que as na
turais representavam apenas 12,9 e 16,2% 

As lavouras permanentes e temporárias ocupavam conjunta
mente uma pequena parcela do espaço utilizado (8,8 em 1970 e 
7,0% em 1975), e ambas reduziram-se nesses anos, pois apre
sentaram taxas de crescimento negativo de 14,2% e de 1 O, 1% 
respectivamente Em 1980, contudo, os dados disponíveis deno
tam para as mencionadas em primeiro lugar (Tab. 5 LVII) um 
considerável incremento, 80,9% em relação a 1975, embora para 
as temporárias este crescimento tenha ficado restrito apenas 
aos 3,3% 

Apesar de as áreas correspondentes às matas naturais (4 21 O 
e 4.439 km 2

) indic.arem uma expansão de 5.4% no período consi
derado, na realidade esta decresceu em virtude do desmata
mento ocorrido ao longo desses anos Este acréscimo deve-se, 
simplesmente, ao aumento na área recenseada entre 1970 e 
1975. Convém chamar atenção que na maioria das microrre
giões houve redução da área e que a 176- Mantena teve em 
1975 uma área recenseada de 1 720 km 2

, superior, portanto, à 
sua área real, que, segundo determinada por este Projeto, é de 
1 688 km' Mesmo assim as matas naturais reduziram-se aí, o 
que reflete, mais uma vez, a tendência que estas vêm apresen
tando Já as plantadas, assim como as terras improdutivas e as 



inaproveitáveis, são pouco significativas e também decres
ceram nos anos considerados, o que indica uma ocupação das 
mesmas com outras atividades 

De acordo com a estrutura de uso potencial, que reflete a ca
pacidade natural de seus recursos renováveis (Tab 5 LXI), pode
se inferir que a região estudada apresenta ainda disponibilidade 
de áreas passíveis de um aproveitamento maior, permitindo 
uma expansão das atividades agrícolas, sobretudo em áreas 
atualmente ocupadas com lavouras permanentes, cujo grau de 
utilização (1 ,2 em 1970 e 1,1% em 1975) é inferior ao seu poten
cial (28,0%). Este, se devidamente aproveitado, absorveria um 
contigente de força de trabalho em torno de 733 050 h/ano, 26,6 
vezes mais que o atual (28.244 h/ano). Cabe ressaltar contudo 
que entre as microrregiões, apenas a 184- Mata de Caratinga 
não dispõe de área potencialmente indicável para cultivos per
manentes, muito embora esta tivesse, nos anos em apreço, 80 e 
59 km' com estes cultivos 

Por outro lado, verifica-se um baixo potencial para as tem
porárias (apenas 0,5%), em virtude da presença de vários fatores 
restritivos ao seu pleno desenvolvimento, principalmente no 
que se refere à topografia, predominantemente acentuada Ape
sar do baixo potencial mencionado, verifica-se, entretanto, um 
uso atual superior à capacidade indicada (5,7 e 5,1 %), refletindo 
consequentemente um requerimento atual de mão-de-obra 
muito além (70 424 e 64 289 h/ano) do potencialmente indicado 
(6 700 h/ano). 

As áreas utilizadas com pastos naturais também apresentam 
grau de utilização superior ao recomendável, o que traduz exce
dente de mão-de-obra em cerca de 18 675 h/ano em relação ao 
ano de 1975 Já com os pastos cultivados ocorre o inverso, pois 
dos 12,5% de área propícia a esta atividade apenas 3,5% foram 
utilizados em 1975, o que indica disponibilidade para uma maior 
expansão, que, caso verificada, acarretaria margem de absorção 
de uma maior força de trabalho, que seria em torno de 9 574 h 
ano 

Quanto ao espaço ocupado com silvicultura, existe pratica
mente um equilíbrio entre a estrutura de uso atual e a potencial, 
embora convenha ressaltar que apenas duas microrregiões, 165 
-Pastoril de Almenara e 169- Pastoril de Nanuque, dispõem 
realmente de áreas recomendáveis a este fim Com as matas na
turais também se pode notar um quase equilíbrio entre a referi
da estrutura de uso atual e a potencial, embora ainda haja es
paço para uma pequena expansão 

A representação gráfica (Figs 5 17,5 18,5 19 e 5 20) da rela
ção entre as demandas e potenciais de mão-de-obra, bem como 
a relação das mesmas com a oferta atual da força de trabalho de
dicada ao setor primário da economia, expressada pelos coefi
cientes de uso, excesso e saturação, apresenta na região, para os 
anos de 1970 e 1975, as seguintes situações: 1 -Em todas as 
microrregiões, os coeficientes de excesso ultrapassaram a uni
dade, significando a existência de um excedente de mão-de
obra em relação à quantidade máxima que a tecnologia atual 
permitiria caso se trabalhasse no ponto imediatamente anterior 
à faixa de rendimentos decrescentes 2- Existe uma subutiliza
ção dos recursos naturais na maioria das microrregiões, exceto 
nas 176- Mantena e 184- Mata de Caratinga, onde o requeri
mento atual se mostra excessivamente superior ao requeri
mento potencial de mão-de-obra Tal fato decorre provavel
mente da omissão de pequenas áreas não computadas pelo 
mapa de capacidade devido à escala trabalhada (1: 1 000.000) 
ser muito pequena No entanto, tais áreas encontram-se ocupa
das principalmente com cultivos temporários, já que o uso atual 
indica percentuais relativamente altos de utilização, com os re
feridos cultivos 

A terceira e ultima situação refere-se aos coeficientes de sa
turação que, com exceção das duas microrregiões já menciona
das, se encontram abaixo da unidade, o que corresponde a um 
relativo equilíbrio entre a oferta atual e o requerimento potencial 
de mão-de-obra Isto denota que para as demais microrregiões 
seria plenamente possível absorver o excedente da força de tra
balho e também mais uma parcela adicional, sem contudo atin
gir seu ponto máximo de saturação, caso a estrutura de uso atual 
sofresse mudanças que permitissem o desenvolvimento máximo 
da potencialidade indicada pelo estudo da capacidade natural 
Entretanto, o quadro apresentado não condiz com a realidade 

verificada nas Microrregiões 176- Mantena e 184 _ Mata de 
Caratrnga, pors estas, dado os altos coeficientes de sat -. uraçao 
(6,058 e 5,220, 11,877 e 1 O, 155, respectrvamente em 1970 e 
1975), apre_sentam-se bastante saturada~, com grande exce
dente de mao-de-obra, pors a oferta atual e superior ao reque ·_ 
mente potencial de mão-de-obra rr 

O gráfico estrelar representa sumariamente a posição das mi
crorregiões estudadas, segundo as situações que estas se en
contravélm nos anos de 1970 e 1975 

52 2 5- Análise de parte do Estado do Espírito Santo 

A análise da utilização do espaço agrário da região neste período 
de dez anos (Tab 5.LVI) permite se fazer um resumo dos domí
nios e mudanças ocorridas na área ao longo desses anos 

As culturas temporárias sofreram diminuição de sua área 
plantada em torno de 32%. Este fato mostrou-se mais marcante 
na MRH 204, tendo a mesma apresentado índice de -43,2%. 

As culturas permanentes demonstraram um incremento de 
79,8%, destacando-se a MRH 204com 94,2% e a 206 com 125,2%; 
esta situação tem na cultura do café seu maior expoente 

Os pastos cultivados diminuíram ao longo do período, na or
dem de 22,8%. No entanto, a MRH 203, que apresentou decrés
cimo entre 1970 e 1975, foi a única a obter um índice positivo, 
7,3% A MRH 206 teve comportamento inverso, já que, apesar do 
aumento ocorrido em 1975, decaiu em 52,6% no período global 

Os pastos naturais tiveram um aumento de 56,9%, verifican
do-se nas Microrregiões 204 e 205 os índices mais elevados, com 
praticamente a duplicação de suas áreas 

As matas plantadas, que têm na MRH 205, basicamente, a 
única responsável, apresentaram um aumento de 565,1% 

Como era de se supor, as matas naturais foram sendo dizima
das(- 41 ,0%) ao longo do período, tendo sido a Microrregião 205 
a mais atingida. 

As terras produtivas não utilizadas e em descanso reduziram
se em 31 ,0%, fato verificado em todas as microrregiões, exceção 
feita à MRH 204 que, em 1980, elevou seu percentual em 46,9% 

As terras improdutivas expandiram-se em todas as microrre
giões, o que no contexto geral equivaleu a 27,% de área 

O perfil da utilização de cada microrregião pode ser traçado 
da seguinte maneira: 

Na MRH 203 manteve-se sempre o domínio das áreas utiliza
das com pastos sobre as demais atividades, com variacões re
ferentes à sua distribuição entre pastos plantados e naturais, 
pois em 1970 dos 77,1% ocupados com essa atividade, a maior 
parte era utilizada com os pastos plantados (39,2%) e, em 1975, 
este percentual elevou-se para 85,8%, desta feita com a supre
macia dos pastos naturais (67, 1 %) Em 1980 deu-se continuidade 
à fisionomia anterior, com as pastagens detendo 85,5% de área, 
continuando o domínio dos pastos naturais com 48,2% 

Na MRH 204, levando-se em consideração a soma da área 
utilizada com pastos naturais e plantados ao longo deste decê
nio, estes obtiveram sempre o domínio da utilização das terras 
desta microrregião, com 50% em 1970, 56,6% em 1975 e 51% em 
1980, com a predominância dos pastos plantados em 1970 
(33, 1 %) e em 1980 (34%) No restante da área, verificaram-se mu
danças significativas, com a diminuição das matas naturais e la
vouras temporárias, que em 1970 eram possuidoras de certa ex
pressão, com 17,9% e 13,3%, dando lugar para um desenvolvi
mento expressivo das culturas permanentes, representadas ba
sicamente pelo café, que cresceram de 10,6% em 1970 para 
20,6% em 1980 

Na MRH 205, em 1970, as matas naturais e os pastos planta
dos dominaram com 27,7% e 26,9% respectivamente; em 1975, 
no entanto, passam a ter maior expressão os pastos naturais, 
com 27,2%, que, juntamente com os pastos plantados, 23,7%, fa
ziam da pecuária a atividade dominante Tal situação teve conti
nuidade no ano de 1980, com as áreas de ambos os tipos de pas
tagens praticamente equiparadas, perfazendo um total de 46% 
Por outro lado, apesar de não ser uma atividade dominante, 
merece destaque o delineamento referente às matas, tanto na
turais quanto plantadas, embora ambas com situações inversas 
As matas naturais representavam, em 1970, 27,7% do território 
da microrregião, enquanto que as matas plantadas detinham 
apenas 1 ,8%; já em 1980, a situação se apresentou da seguinte 
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TABELAS LX 
Análise de parte do Estado da Bahia 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento 
giões Área Área Área 

recenseada 
tecno- de 

recenseada 
tecno- de recenseada 

tecno- de por total da tecno- de 
lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra microrregiãof1l lógico mão-de-obra 

km2J % 
(h/ano/ 

h/ano I km2 I (h/ano/ 
h/ano I km2 I (h/ano/ 

h/ano l l 
(h/ano/ 

h/ano j '% km2) % % km2) % % km2) % km2 % km2) 

155 312 3,1 24,0 7 488 26.5 238 
156 356 2,1 25,0 8900 34,7 249 

Total 668 2,5 25,0 16388 30A 487 

155 224 2,2 24,0 5376 19,2 237 
156 565 3,3 25,0 14.125 43,4 281 

Total 789 2,9 25,0 19501 32,2 518 

(1) Fator de correção: superfície total/superffcie recenseada. 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário Bahia, 1970 e 1975 

2,4 
1,5 

1,8 

2.4 
1,6 

1,9 

1970 

46,0 10948 38,6 4 732 46,9 1,6 7.571 
32,0 7 968 31,0 1.985 11,7 1,6 3176 

39,0 18916 35,1 6717 24,8 1,6 10747 

1975 

46,0 10902 39,0 6.794 67,4 1,6 10870 
26,0 7 306 22.4 2145 12,6 1,6 3432 

35,0 18 208 30,0 8939 33,0 1,6 14302 

Estrutura de uso e req~erimento de mão-de-obra potenciais, 1970/1975 

26,8 1804 17,9 1,0 1804 6,4 
12,4 4.190 24,5 1,0 4190 16,3 

19,9 5994 22,1 1,0 5994 11,1 

38,8 510 5,1 1,0 510 1,8 
10,5 6 553 38,5 1,0 6 553 20,1 

23,6 7 063 26,1 1.0 7063 11,7 

Cultivável (temporária) Cultivável (permanente) Agrostável (plantada) Agrostável (natural) 

Microrre-
Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento 

Área tecno- de Área tecno- de Área tecno- de Área giões lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ 

km2 % km2) h/ano % km2 % km 2) h/ano % km2 % km2) h/ano % km2 % 

155 430 4,4 24,0 10320 4,3 4804 49,2 46,0 220.984 94,0 819 8,4 1,6 1.310 0,6 2 378 24,3 
156 308 1,8 25,0 7700 1.7 15199 90.4 29,0 440 771 97,9 84 0,5 1,6 134 0,0 665 4,0 

Total 738 2,8 24,4 18020 2,6 20003 75,2 33,0 661 755 96,6 903 3.4 1,6 1.444 0,2 3043 11,5 

* Não foram consideradas as áreas definidas para conservação (O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 

Coeficientes 

Microrre- Oferta atual Requerimento 
giões de atual de 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a) (b) 

155 41713 28.300 
156 38741 25.662 

Total 80454 53.962 

maneira: 15% para as matas naturais e 13.4% para as plantadas, 
destacando-se os municípios de São Mateus, Aracruz e Concei
ção da Barra como os municípios de maiores áreas com reflores
tamento. 

Na MRH 206, como nas anteriores, há domínio das pastagens 
sobre as demais utilizações. Neste caso, porém, esta predomi
nância recai sobre os pastos naturais, 31,9% em 1970, vindo em 
seguida as matas naturais com 16,9%; já em 1975 esta suprema
cia continua, com percentuais mais elevados para os pastos na
turais (36,4%), decrescendo as matas naturais para 13,6%, che
gando a praticamente se equipararem aos pastos plantados 
(12,7%). Em 1980, os pastos naturais (39,3%) demonstraram que 
ao longo de todo o decênio constituíram domínio na região. 
Além deste fato, merecem destaque as lavouras permanentes, 
que demonstraram, ao longo desses anos, um contínuo cresci
mento. Assim, dos 8,0% que ocuparam em 1970, passaram aos 
18,9 em 1980. 

Quanto às classes de capacidade, óbtidas através do Mapa de 
Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis (vide 5.1 
- Capacidade de uso dos recursos naturais renováveis), a po-
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1970 

Requerimento Coeficientes 
potencial de 
mão-de-obra Excesso Uso Saturação 

(c) (a/b) (blc) (a/c) 

235 259 1,474 0,120 0,177 
450.860 1,510 0,057 0,086 

686119 1,491 0,079 0,117 

tencialidade da área é muito variada (Tab. 5.LVIII). Com exceção 
da Classe Lavoter, que não é encontrada nas Microrregiões 203 e 
206, as demais estão presentes em todas as outras microrre
giões. 

Nas Microrregiões 203 e 205, predomina a Classe Agriter, 
sendo que na primeira a Subclasse Agriter-por-relevo/solo se 
torna a mais representativa e na segunda a Subclasse Agriter
por-solo. Já na Microrregião 204, a maior área pertence à Classe 
Agroster, vinculada à Subclasse Agroster-por-relevo. Na Micror
região 206, por localizar-se em região de relevo acidentado, a 
Classe Silvater, Subclasse Silvater-por-relevo, sobressai sobre 
as demais. 

Em termos pedológicos, as microrregiões apresentam-se 
distintas: na MRH 203 aparecem com destaque em partes relati
vamente equivalentes o Podzólico Amarelo álico e distrófico, o 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico e o Latossolo Amarelo álico; 
na MRH 204 domina o Latossolo Vermelho-Amarelo álico, en
contrando-se também na significante mancha de Afloramentos 
Rochosos que engloba grande parte dos municípios de Pancas e 
São Gabriel da Palha; apesar de na MRH 205 haver maior área de 

Índice 
tecno-
lógico 
(h/ano/ 

km2) 

1,0 
1,0 

1,0 



Terras prod Terras 
Matas plantadas Matas naturais não util e i na provei- Totais 

em desc táveis 

Área 
Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento 

Área Área Área 
Requerimento 

tecno- de por total da tecno- de de 
recenseada lógico mão-de-obra microrregião!1l lógico mão-de-obra recenseada recenseada recenseada mão-de-obra 

km 2 I 
(h/ano/ 

h/ano _j I 
(h/ano/ 

I % km2) % km 2 % km 2) h/ano % km 2 I % km2 I % km2 1 % h/ano I % 

16 0,2 4,0 64 0,2 2 126 21,1 0,2 425 1,5 642 6,4 200 2,0 10 070 100 28 300 100 

13 0,1 4,0 52 0,2 6 878 40,3 0,2 1 376 5,4 3 010 17.7 354 2,1 17 035 100 25 662 100 

29 0,1 4,0 116 0,2 9 004 33,2 0,2 1 801 3,3 3 652 13,5 554 2,0 27105 100 53 962 100 

- - - - - 1 712 17,0 0,2 342 1,2 444 4.4 149 1,5 10 070 100 28 000 100 

85 0,5 4,0 340 1,0 4 196 24,6 0,2 839 2,6 2 839 16,7 371 2,2 17 035 100 32 595 100 

85 0,3 4,0 340 0,6 5 908 21,8 0,2 1 181 1,9 3 283 12,1 520 1,9 27 105 100 60 595 100 

Silvicultáv'ei Matas naturais Totais 

Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Requerimento 

de Área tecno- de Área tecno- de Área* de 
mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra mão~de-obra 

(h/ano/ (h/ano/ 
h/ano % km2 % km 2) h/ano % km 2 % km 2) h/ano % km 2 % h/ano % 

2 378 1,0 - - - - - 1 337 13,7 0,2 267 0,1 9 768 100 235 259 100 
665 0,1 390 2,3 4,0 1 560 0,3 152 1,0 0,2 30 0,0 16 798 100 450 860 100 

3 043 0,4 390 1,5 4,0 1 560 0,2 1 489 5,6 0,2 297 0,0 26 566 100 686 119 100 

Coeficientes 

Microrre- Oferta atual Requerimento 
giões de atual de 

mão-de-obra mão-de-obra 
(a) (b) 

155 37 261 28 000 
156 36 369 32 595 

Total 73630 60 595 

Podzólico Amarelo álico e distrófico, há a presença de manchas 
significativas de Latossolo Vermelho-Amarelo álico, na região 
mais interiorana da microrregião. No litoral, destacam-se solos 
Glei Pouco Húmico álico e distrófico e as Areias Quartzosas 
Marinhas, numa faixa que vai do município de Conceição da Bar
ra e Aracruz; a MRH 206 possui como dominante o Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico e distrófico Muito embora cada mi
crorregião possua solos distintos, em todas elas há o predomí
nio, com percentuais acima de 80%, dos solos com restrição 003, 
chegando na MRH 203 a ocupar 91% de seu território 

Como unidades geomorfológicas mais representativas na 
área, têm-se os Tabuleiros Costeiros, com maior expressão na 
MRH 205; os Complexos Deltaicos, Estuarinos e Praiais presen
tes apenas na MRH 205; os Patamares Escalonados do Sul Capi
xaba, que ocupam grande parte do território da MRH 206, esten
dendo-se pelas MRH 204 e 205; o Bloco Montanhoso Central, 
preponderantemente na MRH 204, e a Depressão Marginal, com 
parte nas MRH 204 e 203. 

Quanto aos graus de declividade, os mais elevados, com vari
ação que vai de 040 a 060, possuindo portanto declividades su-

1975 

Requerimento Coeficientes 
potencial de 
mão-de-obra Excesso Uso Saturação 

(c) (a/b) (b/c) (a/c) 

235 259 1,331 0,119 0,158 
450 860 1,116 0,072 0,081 

686119 1,215 0,088 0,107 

periores a 25%, concentram-se com maior representatividade 
nas Microrregiões 206 e 204 Neste intervalo, a MRH 204 possui 
80% de seu território e a MRH 206, 99%, sendo que, nesta última, 
só no grau de restrição 006 estão aproximadamente 58% de sua 
área total As áreas mais planas concentram-se na MRH 205, que 
possui em torno de 66% de sua área com declividades inferiores 
a 15%, ou seja, graus de restrição 020 a 01 O. A Microrregião 203 
possui partes relativamente semelhantes de restrição 020,030 e 
050. 

O índice agroclimático enquadra a região em três graus de 
restrição, sendo que a maior parte concentra-se entre 100 e 200, 
e uma pequena porção pertence ao grau de restrição 300, com 
maior representatividade na MRH 204. 

A correlação da capacidade de uso com a estrutura de uso 
desta área, tendo como base os dados censitários dos anos de 
1970, 1975 e 1980, pode ser resumida no seguinte: 

Apesar de ter gradualmente decrescido a área ocupada com 
culturas temporárias, sua utilização está ainda bem além da po
tencialmente disponível (Tab 5.LXII). Descendo-se a nível mi
crorregional, verifica-se que a MRH 203, dentro da escala em es-
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TABELA 5.LXI 
Análise de parte do Estado de Minas Gerais 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais ''! 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento 
giões Área tecno- de 

Área tecno- de 
Área tecno- de por total da tecno- de 

recenseada lógico mão-de-obra recenseada lógico mão-de-obra 
recenseada lógico mão-de-obra microrregiãol1l lógico mão-de-obra 

km2 I o/o 
(h/ano/ 

I km2 I (h/ano/ 
h/ano I km2 I (h/ano/ 

h/ano I I 
(h/anp/_ 

·h/ano l"ok km2) h/ano o/o o/o km2) o/o o/o km2) o/o km2 o/o km2) 

1970 

159* 52 6,3 21,0 1 092 54,8 12 1,4 37,0 444 22,2 256 30,9 1,2 307 15,4 137 16,5 1,0 137 6,9 
164* 414 4,0 21,0 8694 49,9 56 0,5 46,0 2 576 14,7 709 6,9 1,2 851 4,9 4978 48,4 1,0 4978 28,5. 
165* 198 1,5 23,0 4 554 29,2 20 0,2 45,0 900 5,8 590 4,5 1,4 826 5,3 9061 69,6 
168 490 6,0 22,0 10780 40,7 138 1,7 45,0 6 210 23,5 94 1,1 2,0 188 0,7 5;684 70,0 
169 234 2,3 21,0 4914 27,7 44 0,4 45,0 1 980 11,2 271 2,6 2,0 542 3,1 8474 82,8 
175* 225 4,5 21,0 4 725 34,6 48 0,9 42,0 2 016 14,8 99 2,0 2,0 198 1,4 4147 82,0 
176 377 22,3 20,0 7 540 49,2 140 8,3 47,0 6.580 42,9 122 7,2 2,0 244 1,6 666 39,5 
184* 351 19,1 19,0 6669 56,9 80 4,4 47,0 3 760 32,1 91 5,0 1,6 146 1,2 844 46,0 
185 1192 11,4 18,0 21 456 53,6 223 2,1 45,0 10035 25,0 898 8,6 2,0 1 796 4,5 6 540 62,7 

Total 3533 5,7 20,0 70424 44,0 761 1,2 45,0 34501 21,6 3130 5,1 1,6 5098 3,2 40 531 65,9 

1975 

159* 37 4,5 20,0 740 52,0 3 0,3 43,0 129 9,0 314 37,9 1,2 377 26,4 173 20,9 
164* 455 4,4 22,0 10010 53,3 46 0,4 42,0 1 932 10,3 832 8,1 1,2 998 5,3 5 523 53,8 
165* 236 1,8 24,0 5664 33,1 21 0,2 36,0 756 4,4 84 0,6 1,4 118 0,7 10272 78,8 
168 470 5,9 22,0 10340 40,0 126 1,5 46,0 5 796 22,4 54 0,7 2,0 108 0,4 5888 72,4 
169 209 2,0 22,0 4598 25,7 45 0,5 45,0 2 025 11,4 214 2,1 2,0 428 2,4 8901 87,0 
175* 150 3,0 20,0 3 000 26,1 32 0,6 38,0 1 216 10,6 125 2,4 2,0 250 2,2 4336 85,8 
176 334 19,8 20,0 6 680 52,2 123 7,2 39,0 4 797 37,5 11 0,7 2,0 22 0,2 908 53,8 
184* 307 16,8 19,0 5833 56,7 59 3,2 47,0 2 773 26,9 322 17,5 1,6 515 5,0 837 45,7 
185 968 9,2 18,0 17 424 50,5 196 1,9 45,0 8820 25,7 195 1,9 2,0 390 1,1 7 681 73,6 

Total 3166 5,1 20,0 64289 42,8 651 1,1 44,0 28 244 19,0 2 151 3,5 1,5 3 206 2,1 44 519 72,4 

• Microrregião parcialmente contida na Folha (1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada (O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário Minas Gerais, 1970-1975 

Estrutura de uso de requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970/1975 

Cultivável (temporária) Cultivável.(permanente) Agrostável (plantada) 

Microrre-
Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento 

giões Área tecno- de Área tecno- de Área tecno- de 
lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ 

km2 o/o km2) h/ano o/o km2 o/o km2) h/ano o/o km2 o/o km2) h/à no o/o 

159* - - - - - 520 62,7 40,0 20 800 98,5 10 1,2 1,2 12 0,1 
164* - - - - - 3 528 33,9 44,0 155 232 95,6 2 741 26,3 1,2 3 289 2,0 
165* 274 2,1 22,5 6165 2,5 5193 39,7 40,0 207 720 94,8 819 6,3 1,4 1147 0,5 
168 - - - - - 568 7,0 45,0 25 560 69,4 823 10,1 2,0 1 646 4,5 
169 - - - - - 3 741 36,5 45,0 168 345 95,2 1 708 16,7 2,0 3416 1,9 
175* 10 0,2 19,5 195 0,3 1 797 35,5 40,0 71 880 94,0 238 4,8 2,0 476 0,6 
176 - - - - - 26 1,5 43,0 1118 35,3 202 12,1 2,0 404 12,8 
184* - - - - - - - - - - - - - - -
185 20 0,2 17,0 340 0,4 1 831 17,6 45,0 82 395 91,6 1195 11,5 2,0 2 390 2,7 

1,0 9061 58,1 
1,6 9094 34,3 
1,2 10169 57,3 
1,6 6635 48,5 
1,4 932 6,1 
1,2 1013 8,6 
1,0 6 540 16,3 

1,2 48 559 30,3 

1,0 173 12,1 
1,0 5 523 29,4 
1,0 10 272 60,1 
1,6 9421 36,9 
1,2 10681 59,9 
1,6 6938 60,4 
1,4 1 271 10,0 
1,2 1004 9,8 
1,0 7 681 22,3 

1,2 52 964 35,3 

Agrostável (natural) 

Índice 
Área tecno-

lógico 
(h/ano/ 

km2 o/o km2) 

299 36,1 1,0 
3 837 36,8 1,0 
4 987 38,2 1,0 
5895 72,6 1,6 
4 054 39,5 1,2 
2 382 47,1 1,6 
1125 66,6 1,4 
1 094 59,7 1,2 
4170 40,0 1,0 

Total 304 0,5 22,0 6700 0,9 17 204 28,0 44,0 733.050 93,0 7736 12,5 1,7 12 780 1,6 27 843 45,1 1,2 

• Microrregião parcialmente contida na Folha (O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 

Coeficientes 

1970 

Microrre- Oferta atual Requerimento Requerimento Coeficientes 
giões de atual de potencial de 

mão-de-obra mão-de-obra mão-de-obra Excesso Uso Saturação 
(a} (b) (c) (a/b) (b/c) (a/c) 

159* 3 568 1 994 21111 1,789 0,094 0,169 
164* 33 711 17 452 162 420 1,932 0,107 0,198 
165* 27 369 15 588 220 499 1,756 0,071 0,124 
168 48037 26479 36807 1,814 0,719 1,305 
169 26 500 17741 176 863 1,494 0,100 0,150 
175* 20823 13 675 76488 1,522 0,179 0,272 
176 19168 15 334 3.164 1,250 4,846 6,058 
184* 17 340 11728 1460 1,479 8,033 11,877 
185 54.712 40018 89934 1,367 0,445 0,608 

Total 251.228 160 009 788 746 1,570 0,203 0,319 

• Microrregião parcialmente contida na Folha 
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Terras prod Terras 
Matas plantadas Matas naturais não util e inaprovei- Totais 

em desc táveis 

Índice Requerimento Estimativa Índice 
------

Área 
Requerimento 

Área Área Área Requerimento 

recenseada 
tecno- de por total da tecno- de 

recenseada recenseada de 
lógico mão-de-obra microrregião(1) lógico mão-de-obra recenseada 

mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ 

km 2 % km 2 ) h/ano % km 2 % km 2 ) h/ano % km 2 % km 2 % km 2 % h/ano % 

- - - - - 69 8,3 0,2 14 0,7 173 20,9 130 15,7 829 100 1994 100 
4 0,0 4,0 16 0,1 1 685 16.4 0,2 337 1,9 1 592 15,5 844 8,2 10 282 100 17 452 100 
5 0,0 4,0 20 0,1 1 135 8,7 0,2 227 1,5 1121 8,6 903 6,9 13 033 100 15 588 100 
5 0,1 4,0 20 0,1 936 11,5 0,2 187 0.7 374 4,6 410 5,0 8131 100 26479 100 
2 0,0 4,0 8 0,0 641 6,3 0,2 128 0,7 278 2,7 286 2,8 10 230 100 17 741 100 

17 0,3 4,0 68 0,5 166 3,3 0,2 33 0,2 140 2,8 214 4,2 5 056 100 13 675 100 
2 0,1 4,0 8 0,0 151 9,0 0,2 30 0,2 147 8,7 83 4,9 1 688 100 15334 100 

26 1,4 4,0 104 0,9 181 9,9 0,2 36 0,3 142 7.7 120 6,5 1 835 100 11 728 100 
7 0,1 4,0 28 0,0 813 7,9 0,2 163 0,6 330 3,1 430 4,1 10 433 100 40 018 100 

-
68 0,1 4,0 272 0,2 5 777 9.4 0,2 1 155 0,7 4 297 7,0 3 420 5,6 61 517 100 160 009 100 

o 0,0 4,0 o 0,0 37 4,5 0,2 7 0,5 183 22,0 82 9,9 829 100 1 426 100 
o 0,0 4,0 o 0,0 1 602 15,6 0,2 320 1,7 1 259 12,2 565 5,5 10 282 100 18 783 100 
o 0,0 4,0 o 0,0 1 446 11,1 0,2 289 1,7 334 2,6 640 4,9 13 033 100 17 099 100 
2 0,0 4,0 8 0,0 792 9,7 0,2 158 0,7 537 6,6 262 3,2 8131 100 25 831 100 
3 0,0 4,0 12 0,1 427 4,2 0,2 85 0,5 218 2,1 213 2,1 10 230 100 17 829 100 

16 0,3 4,0 64 0,6 134 2,7 0,2 27 0,2 61 1,2 202 4,0 5 056 100 11 495 100 
o 0,0 4,0 o 0,0 96 5,7 0,2 19 0,2 195 11,6 21 1,2 1 688 100 12 789 100 

34 1,9 4,0 136 1,3 144 7,9 0,2 29 0,3 91 5,0 37 2,0 1 831 100 10 290 100 
4 0,0 4,0 16 0,0 703 6.7 0,2 141 0.4 276 2,6 410 3,9 10 433 100 34472 100 

59 0,1 4,0 236 0,1 5 381 8,7 0,2 1 075 0,7 3.154 5,1 2 432 4,0 61 513 100 150014 100 

Silvicultável Matas naturais Totais 

Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Requerimento 
de Área tecno- de Área tecno- de Área de 

mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ 

h/ano % km 2 % km 2 ) h/ano % km 2 % km 2) h1ano % km 2 % h/ano % 

299 1.4 - - - - - - - - - - 829 100 21 111 100 
3 837 2.4 - - - - - 308 3,0 0,2 62 0,0 10 414 100 162 420 100 
4 987 2,0 32 0,2 4,0 128 0,1 1 760 13,5 0,2 352 0,1 13 065 100 220 499 100 
9 432 25,6 - - - - - 845 10,3 0,2 169 (},5 8 131 100 36 807 100 
4865 2,8 23 0,2 4,0 92 0,0 727 7,1 0,2 145 0,1 10 253 100 176 863 100 
3 811 5,0 - - - - - 629 12.4 0,2 126 0,2 5 056 100 76 488 100 
1 575 49,8 - - - - - 335 19,8 0,2 67 2,1 1 688 100 3 164 100 
1 313 90,0 - - - - - 737 40,3 0,2 147 10,0 1 831 100 1 460 100 
4.170 4,6 - - - - - 3 197 30,7 0,2 639 0.7 10 413 100 89 934 100 

34 289 4,3 55 0,1 4,0 220 0,0 8 538 13,8 0,2 1 707 0,2 61 680 100 788 746 100 

Coeficientes 

1975 

Microrre- Oferta atual Requerimento Requerimento Coeficientes 
giões de atual de potencial de 

mão-de-obra mão-de-obra mão-de-obra Excesso Uso Saturação 
(a) (b) (c) (a/b) (b/c) (a/c) 

159' 3 366 1 426 21 111 2,360 0,068 0,159 
164' 32 071 18 783 162 420 1,707 0,116 0,197 
165* 24 744 17 099 220 499 1,447 0,078 O, 112 
168 40 616 25 831 36 807 1,572 0,702 1,103 
169 28 519 17 829 176 863 1,600 0,101 0,161 
175* 16 837 11 495 76 488 1.465 0,150 0,220 
176 16 516 12 789 3 164 1,291 4,042 5,220 
184* 14 826 10 290 1 460 1.441 7,048 10,155 
185 46 206 34472 89 934 1,340 0,383 0,514 

Total 223 701 150 014 788 746 1.491 0,190 0,284 
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TABELA 5 LXII 
Análise de parte do Estado do Espírito Santo 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975-1980 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastos cultivados Pastos naturais 

Microrre- Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento 
giões Área tecno- de Área tecno- de 

Área tecno- de por total da tecno- de 
recenseada lógico mão-de-obra recenseada lógico mão-de-obra 

recenseada lógico mão-de-obra microrregião!1l lógico mão-de-obra 

km2 /% 
(h/ano/ 

h/ano _j_ km2 I (h/ano/ 
h/ano I km2 I (h/ano/ 

h/ano I I 
(h/ano/ 

h/ano I km2) % % km2) % % km 2) % km 2 % km 2) % 

1970 

203 180 5,8 19,0 3420 37,1 61 2,0 43,0 2 623 28,5 1 213 39,3 1,6 1 941 21,1 1171 37,9 1,0 1 171 12,7 
204 1 084 11,1 19,0 20.596 30,9 865 8,9 45,0 38 925 58,3 2 704 27,8 1,6 4326 6,5 2 012 20,6 1,2 2414 3,6 
205 540 4,3 18,0 9 720 20,3 616 4,9 45,0 27 720 57,8 2431 19,4 2,0 4862 10,1 2 329 18,5 1,8 4192 8,7 
206* 362 11,3 18,0 6 516 36,3 210 6,6 44,0 9 240 51,5 334 10,4 1,4 468 2,6 1117 35,0 1,4 1 564 8,7 

Total 2166 7,6 19,0 40252 28,4 1752 6,1 45,0 78 508 55,3 6682 23,3 1,7 11 597 8,2 6 629 23,2 1,3 9 341 6,6 

1975 

203 107 3,5 18,0 1 926 27,2 50 1,6 43,0 2 150 30,3 576 18,7 1,6 922 13,0 2 071 67,0 1,0 2 071 29,2 
204 822 8,4 19,0 15 618 22,9 1112 11,4 44,0 44928 65,8 1 448 14,8 1,6 2 317 3,4 4221 43,2 1,2 5065 7,4 
205 503 4,0 18,0 9054 16,6 675 5,4 44,0 29 700 54,4 2 224 17,7 2,0 4448 8,2 4146 33,0 1,8 7 463 13,7 
206* 295 9,2 18,0 5.310 29,9 235 7,3 43,0 10105 56,9 348 10,9 1,4 487 2,7 1 249 39,1 1,4 1749 9,8 

Total 1727 6,0 18,0 31 908 21,6 2 072 7,3 42,0 86883 58,9 4 596 16,1 1,8 8174 5,5 11 687 40,8 1,3 16 348 11,1 

1980 

203 174 5,6 19,0 3306 28,4 119 3,8 44,0 5 236 45,0 1 559 50,5 1,6 2 494 21,4 1 000 32,4 0,6 600 5,1 
204 616 6,3 19,0 11704 12,5 1680 17,2 44,0 73920 79,5 1 387 14,2 1,6 2 219 2,4 4 006 41,0 1,2 4807 5,2 
205 472 3,7 18,0 8 496 13,0 900 7,2 44,0 39600 60,6 2 236 17,8 2,0 4472 6,8 3 957 31,5 1,8 7123 10,9 
206* 228 7,1 18,0 4104 15,0 473 14,8 44,0 20 812 76,1 158 4,9 1,4 221 0,8 1 495 46,8 1,4 2 093 7,6 

Total 1 490 5,2 19,0 27 610 14,0 3172 11,1 44,0 139 568 70,7 5 340 18,7 1,8 9 406 4,8 10 458 36,5 1,4 14 623 7,4 

• Microrregião parcialmente contida na Folha (1) Fator de correção, superfície total/superfície recenseada (O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário Espírito Santo, 1970, 1975 e 1980 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 197011975180 

Cultivável(temporária) Cultivável(permanente) Agrostável (plantada) Agrostável(natural) 

Microrre-
Índice Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Índice 

Área tecno- de Área tecno- de Área tecno- de Área tecno-
giões lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra lógico 

(h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ (h/ano/ 
km2 % km2) h/ano % km2 % km2) h/ano % km2 % km2) h/ano % km 2 % km2) 

203 - - - - - 1861 60,2 43,0 80023 98,7 71 2,3 1,6 114 0,1 1.077 34,9 0,9 
204 22 0,2 19,0 418 0,4 1 980 21,9 44,0 87120 91,9 1 593 17,7 1,6 2 549 2,7 3 591 39,8 1,2 
205 847 6,8 18,0 15246 3,6 9114 72,8 44,0 401.016 95,4 544 4,3 2,0 1088 0,3 1109 8,8 1,8 
206* - - - - - 381 11,9 43,0 16383 90,5 287 9,0 1,4 402 2,2 684 21,4 1,4 

Total 869 3,1 18,0 15664 2,6 13336 47,9 44,0 584 542 95,2 2 495 9,0 1,7 4153 0,7 6461 23,1 1,2 

• Microrregião parcialmente contida na Folha (O) O fenômeno existe, mas não atinge a unidade adotada 

Coeficientes 

1970 1975 

Microrre- Oferta atual Requerimento Requerimento Coeficientes Oferta atual Requerimento 
giões de atual de potencial de de atual de 

mão-de-obra mão-<le-obra mão-de-obra Excesso Uso Saturação mão-de-obra mão-de-obra 
(a) (b) (c) (alb) (blc) (ale) (a) (b) 

203 16583 9 208 81122 1,801 0,114 0,204 13 839 7 092 
204 60329 66 768 94 765 0,904 0,705 0,637 61 364 68 262 
205 40324 47 983 420118 0,840 0,114 0,096 41 690 54 545 
206* 17130 17 942 18 112 0,955 0,991 0,946 16 946 17 777 

Total 134366 141901 614117 0,947 0,231 0,219 134109 147 676 

* Microrregião parcialmente contida na Folha 
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Terras prod Terras 
Matas plantadas Matas naturais não util e inaprovei- Totais 

em desc táveis 

Área 
Índice Requerimento Estimativa Índice Requerimento Área Área Área Requerimento 

recenseada 
tecno- de por total da tecno- de recenseada recenseada recenseada de 
lógico mào-de-obra microrregião(l) lógico mão-de-obra mão-de-obra 

1% 
(h/ano/ 

I I 
(h/ano/ 

h/ano I I I I 1% km 2 km 2 ) h/ano % km 2 % km 2 ) % km 2 % km 2 % km 2 % h/ano/ 

2 0,1 4,0 8 0,1 223 7,2 0,2 45 0,5 179 5,8 59 1,9 3 088 100 9 208 100 
20 0,2 4,0 80 0,1 2 133 21,8 0,2 427 0,6 583 6,0 370 3,8 9 771 100 66 768 100 

163 1,3 4,0 652 1,4 4184 33,3 0,2 837 1,7 1 688 13,4 610 4,9 12 561 100 47 983 100 
9 0,3 4,0 36 0,2 592 18,5 0,2 118 0,7 404 12,6 170 5,3 3198 100 17 942 100 

194 0,7 4,0 776 0,5 7 132 24,9 0,2 1 427 1,0 2 854 10,0 1 209 4,2 28 618 100 141 901 100 

- - - - - 116 3,8 0,2 23 0,3 99 3,2 69 2,2 3 088 100 7 092 100 
23 0,2 4,0 92 0,1 1 208 12,4 0,2 242 0,4 607 6,2 330 3,4 9 771 100 68.262 100 

871 6,9 4,0 3 484 6,4 1 982 15,8 0,2 396 0,7 1 626 12,9 534 4,3 12 561 100 54 545 100 
8 0,3 4,0 32 0,2 469 14,7 0,2 94 0,5 369 11,5 225 7,0 3198 100 17 777 100 

902 3,2 4,0 3 608 2,4 3 775 13,2 0,2 755 0,5 2 701 9,4 1 158 4,0 28 618 100 147 676 100 

- - 4,0 - - 77 2,5 0,2 15 0,1 70 2,3 89 2,9 3 088 100 11 651 100 
22 0,2 4,0 88 0,1 1 204 12,3 0,2 241 0,3 589 6,0 267 2,8 9771 100 92 979 100 

1 270 10,1 4,0 5 080 7,8 2 661 21,2 0,2 532 0,8 527 4,2 538 4,3 12 561 100 65 303 100 
5 0,2 4,0 20 0,1 548 17,1 0,2 110 OA 145 4,5 146 4,6 3 198 100 27 360 100 

1 297 4,5 4,0 5 188 2,6 4490 15,7 0,2 898 0,5 1 331 4,7 1 040 3,6 28 618 100 197 293 100 

Silvicultável Matas naturais Totais 

Requerimento Índice Requerimento Índice Requerimento Requerimento 
de Área tecno- de Área tecno- de Área de 

mào-de-obr a lógico mão-de-obra lógico mão-de-obra mão-de-obra 
(h/ano/ (h/ano/ 

h/ano % km 2 % km 2 ) h! ano % km 2 % km 2 ) h/ano % km 2 % h/ano % 

969 1,2 - - - - - 79 2,6 0,2 16 0,0 3 088 100 81 122 100 
4 309 4,6 - - - - - 1 843 20,4 0,2 369 0,5 9 029 100 94 765 100 
1 996 0,5 155 1,2 4,0 620 0,2 760 6,1 0,2 152 0,0 12 529 100 420 118 100 

958 5,3 - - - - - 1 846 57,7 0,2 369 2,0 3 198 100 18 112 100 

8.232 1,3 155 0,6 4,0 620 0,1 4 528 16,3 0,2 906 0,1 27 844 100 614117 100 

Coeficientes 

1980 

Requerimento Coeficientes Oferta atual Requerimento Requerimento Coeficientes 
potencial de de atual de potencial de 
mão-de-obra Excesso Uso Saturação mão-de-obra mão-de-obra mão-de-obra Excesso Uso Saturação 

(c) (a/b) (b/c) (a/c) (a) (b) (c) (a/b) (b/c) (a/c) 

81 122 1,951 0,087 0,171 11 315 11 651 81 122 0,971 0,144 0,139 
94 765 0,903 0,720 0,650 62 926 92 979 94 765 0,677 0,981 0,664 

420118 0,764 0,130 0,099 43 047 65 303 420 118 0,659 0,155 0,102 
18 112 0,953 0,981 0,936 16 775 27 360 18 112 0,613 1,511 0,926 

614117 0,908 0,240 0,218 134 063 197 293 614 117 0,680 0,321 0,218 
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~udo, não dispõe de áreas propícias para este tipo de exploração, 
o mesmo acontecendo com a MRH 206, no entanto, deve-se sali
entar que tal estudo é feito na escala de 1:1 OCO 000, não atin
gindo portanto um nível de grande detalhe Sabe-se muito bem 
que a MRH 206, é produtor1l de hortaliças, chegando inclusive a 
fornecer seus produtos para a CEASA de Vitória Apesar de não 
constituírem grandes áreas contínuas, esta exploração é bas
tante significativa, pois resulta da soma de inúmeros vales, mui
tas vezes bem estreitos, com uma exploração intensa, predomi
nantemente por colonos ítalo-germânicos, proporcionando 
uma produtividade relativamente boa. Tais áreas, infelizmente, 
são passíveis de mapeamento somente em escalas maiores. Já a 
MRH 205 é, entre todas, a que maiores possibilidades oferece 
quanto a este tipo de exploração, tendo inclusive disponibili
dade de ampliação, muito embora esta atividade venha decres
cendo ao longo do período. 

Potencialmente, as culturas permanentes são as que maiores 
perspectivas oferecem Representam 47,9% do potencial da 
área, destacando-se as MRH 203 e 205, que paradoxalmente são 
as duas que possuem os menores percentuais de ocupação 
neste sentido. Em ambas as microrregiões, estas áreas, poten
cialmente aptas para culturas permanentes, estão sendo subu
tilizadas com pastagens A Microrregião 204, na qual encontra
se o maior volume de área cultivada com culturas permanentes, 
tem possibilidade de expandir sua fronteira agrícola ainda em 
aproximadamente 18%, enquanto que a MRH 206 já está com 
sua capacidade saturada. Nestas duas últimas microrregiões, 
principalmente na MRH 206, é muito comum encontrarem-se 
plantações de café nas encostas, muitas vezes com graus de de
clividade superiores a 25%, o que, genericamente falando, de
manda práticas intensivas de conservação para este tipo de cul
tivo. Assim, desde que observadas técnicas que contrabalancem 
tal restrição, estas encostas serão passíveis de bom aproveita
mento 

A área como um todo apresenta-se com uma utilização, 
quanto aos pastos cultivados, duas vezes superior à sua poten
cialidade, no entanto, as microrregiões aqui analisadas separa
damente se posicionam em dois grupos um, que acompanha a 
situação, Microrregiões 203 e 205, que, apesar de apresentarem 
potencialidade de 2,3% e 4,3%, demonstraram em 1980 uma 
utilização de 50,5% e 17,8%, respectivamente, e o outro, que 
apresenta disponibilidade de aumentar seus pastos, que são as 
Microrregiões 204 e 206 Levando-se em consideração o ano de 
1980 estas duas últimas microrregiões teriam possibilidade de 
expansão de 14,8% e 81,6% respectivamente 

Com relação aos pastos naturais, a área, como um todo, de
monstra uma potencialidade de 23, 1%, com exceção da MRH 
205; todas possuem potencialidades bem significativas: 34,9% 
(MRH 203), 39,6% (MRH 204) e 21,4% (MRH 206); quando com
paradas estas potencialidades com as áreas realmente explora
das, verifica-se que em 1970 as MRH 203,206 e 205 já apresenta
vam excedentes, enquanto que a MRH 204 demonstrava possi
bilidades de expansão Em 1975 verificou-se um aumento mar
cante das áreas utilizadas com pastos naturais, conseqúente
mente todas as microrregiões excederam às suas potencialida
des, fato verificado com maior intensidade na MRH 203 Em 
1980, a situação modificou-se apenas com relação às MRH 204 e 
206, que apresentavam disponibilidade de exploração, en
quanto que as demais mantinham uma exploração além de sua 
potencialidade 

A simples leitura dos dados da Tabela 5 LXII, leva à suposição 
de uma utilização, por parte das matas plantadas, superior à po
tencialmente disponível 

No entanto, as áreas de matas plantadas da região consti
tuem-se reflorestamentos, feitos basicamente de eucaliptos, 
portanto, aceitáveis, como culturas permanentes Tais áreas 
contudo foram enquadradas como "matas naturais" para uma 
melhor adequabilidade dos cálculos de requerimento potencial 
de mão-de-obra, já que os reflorestamentos são explorados por 
grandes firmas, com alta tecnologia e por isso requerem uma 
quantidade de mão-de-obra bem inferior às culturas permanen
tes, aqui consideradas; este fato bem pode ser observado na di
ferença existente entre os índices tecnológicos referentes a es
tas duas atividades, daí a necessidade de separá-las Sendo as
sim, áreas classificadas como potencialmente aptas para expio-
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ração com culturas permanentes, que estejam sendo u'tilizadas 
com matas plantadas, constituem neste caso, uma situação per
feitamente aceitável 

A MRH 205 apresenta o maior percentual de utilização com 
matas plantadas representando, em 1980, 10,9°o de sua área, 
bem como o maior potencial para culturas permanentes (72,8°/o) 

Entre todas as microrregiões, destaca-se a MRH 206, por sua 
potencialidade para matas naturais (57,7%); todavia, as áreas de 
matas naturais desta microrregião equivaleram em 1980 a ape
nas 17,1 %. Em contrapartida, a MRH 205 possuía ainda 1 901 km' 
de matas acima do valor estipulado pela sua potencialidade 

As representações gráficas dos coeficientes ( Figs 5 17, 5.18, 
5 19 e 5 20). referentes aos anos de 1970 e 1975, permitem visua
lisar o posicionamento das microrregiões ora analisadas em 
duas situações distintas, que não se diferenciaram em ambo.s os 
anos 

A p1 i me ira situação diz respeito à MRH 203, caracterizada 
como subutilizada, com excedente e não saturada Ela revelou, 
neste período, uma oferta atual 80% superior a seu requeri
mento atual compatível com a estrutura de uso correspondente 
ao ano de 1970, tendo este excedente populacional evoluído 
para 95,1% em 1975 Portanto, a microrregião encontrava-se 
neste período numa situação de subemprego ou mesmo desem
prego, refletido pelos coeficientes de excesso 1,801 e 1,951 (Tab 
5 LXII) Tal fato está vinculado à atividade principal desta micror
região, que nos dois anos apresentou percentuais superiores a 
77% de área utilizada com pecuária, preponderantemente de 
corte, que requer uma quantidade mais restrita de mão-de-obra 

A relação entre o requerimento atual e o requerimento poten
cial de mão-de-obra, expresso pelo coeficiente de uso, demons
trou que em ambos os anos houve subutilização de seus recur
sos naturais, já que em 1970 apenas 11,4% de seu potencial era 
explorado, tendo em 1975 diminuído ainda mais esta. utilização 
(8,7%). por conseguinte, aumentando o índice de subutilizaçâo 
da microrregiâo 

Consequentemente, o coeficiente de saturaçâo 0,204 (1970) e 
O, 171 (1975) denotou que haveria capacidade de absorção de mâo
de-obra em 1970 de mais 64.539 pessoas, aumentando esta cifra 
para 67 283 em 1975, desde que se efetuasse a exploração de sua 
potencialidade dentro de uma estrutura de uso compatível com 
a capacidade natural de seus recursos naturais renováveis 

A outra situaçâo diz respeito ao agrupamento das Microrre
giões 204, 205 e 206, que, igual ao total da parte do estado aqui 
analisado, são classificadas como subutilizadas, sem exceden
tes e não saturadas São áreas que em 1975 por exemplo apre
sentavam coeficientes de uso de 0,720, O, 130 e 0,981, respectiva
mente, portanto denotando subutilização 

Em escalas variadas, todas as microrregiões, bem como o to
tal do estado, revelavam uma capacidade de absorção de maior 
quantidade de força de trabalho, desde que haja uma compati
bilização do uso dos seus recursos com sua capacidade natural 

A análise dos coeficientes do excesso, 0,903, 0,764 e 0,953 
para o mesmo ano, define que nas condições das atuais estru
tura de uso e tecnologia, a população economicamente ativa do 
setor primário da regiâo encontrava-se trabalhando com a má
xima produtividade possível, havendo, inclusive, uma quanti
dade de força de trabalho inferior à demandada pelos sistemas 
de produção ora recomendados, como estão a indicar esses coe
ficientes, que nos três casos sâo inferiores à unidade No en
tanto, esta situação é geralmente pouco comum A este respeito, 
deve-se chamar atenção para o fato de a MRH 205, possuidora 
do menor coeficiente de exces.so, tendo inclusive o mesmo dimi
nuído de 1970 para 1975, ter sua oferta de mâo-de-obra elevada, 
ao tempo em que se verificou um aumento bem significante das 
áreas ocupadas com pastos naturais e matas plantadas, duas ati
vidades que requerem um número mais reduzido de mão-de
obra, quando comparadas com as outras atividades, como é o 
caso das lavouras permanentes e temporárias Outro fator tam
bém a ser considerado, seria um possível superdimensiona
mento dos sistemas de produção das culturas permanentes. 

No tocante às MRH 204 e 206, a proximidade de seus coefi
cientes de excesso da linha de equilíbrio as coloca em situações 
não muito definidas, tendo em vista que o método ora empre
gado não autoriza uma conclusâo definitiva, já que sua sensibili
dade não permite deduções ao nível dessas pequenas variações 



Os coeficientes de saturacao encontram-se bastante diferen
ciados entre as áreas aqui anàlisadas Foram encontrados desde 
coeficientes muito baixos, como é o caso da MRH 205, que em 
1970 apresentava 0,096 e em 1975 0,099, até coeficientes bem 
próximos do equilíbrio, como é o caso da MRH 206, com 0,946 e 
0,936 respectivamente Respeitando-se os intervalos existentes 
entre eles, todas apresentam em graus variados potencialidades 
de uma expansão agrícola, mediante uma reestruturação do uso 
de suas terras, mais intensamente com relação à MRH 205, que 
demonstrava que a oferta atual de mão-de-obra ocupa apenas 
0,9% de sua potencialidade 

Salvo a Microrregião 206, as demais apresentaram, ao longo 
de todo o período, disponibilidade de absorção de mão-de-obra, 
algumas vezes bastante acentuada, como é o caso da Microrre
gião 205, necessitando portanto que se substitua o uso inade
quado de suas terras por explorações compatíveis com suas re
ais potencialidades; em resumo, a área re[]uer uma reorganiza
cão de sua estrutura agrária 

As situações encontradas no gráfico estrelar referente a 1980 
(Fig 5 21) refletem algumas modificações significativas A in
teração dos coeficientes de uso, de excesso e de satur acão, re
sultou também em dois tipos de situações, embora, em alguns 
casos, diferentes dos anteriormente analisados Tem-se por
tanto a Microrregião 206, em 1980, como uma regiáo sobreutili
zada, não saturada e sem excedente, e as Microrregiões 203,204 
e 205, assim como o total do estado, con1o áreas subutilizadas, 
não saturadas e sem excedentes 

Na primeira situação, o coeficiente de uso da MRH 206 ( 1,511) 
reflete um requerimento atual excessivo, em relação ao requeri
mento potencial, ao passo que o coeficiente de excesso (0,613) 
demonstra estar a microrregião trabalhando acima de sua má
xima produtividade por unidade de força de trabalho nela apli
cada Porém esta situação explicar-se-ia pelo fato de que, por 
constituir uma região de relevo bastante acidentado, onde vales, 
geralmente estreitos, são muito bem aproveitados, principal
mente com culturas temporárias, bem como as encostas, muitas 
vezes com mais de 25% de declividade, utilizadas com culturas 
permanentes, constituem detalhes incompatíveis com a escala 
de trabalho 1 1 000 000, que não permite este grau de detalha
mento Por este motivo, os dados referentes a essa microrregião 
são discutíveis, merecedores ele um estudo numa escala maior 
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No entanto, com a oferta atual de mão-de-obra inferior à re
querida, baseada na potencialidade demonstrada pelo mapa de 
capacidade desta divisão, a situação apresentava-se de quase 
equilíbrio, tendo em vista que o coeficiente de saturacão de
monstra que estão sendo utilizados 92,6°o do potencial· dispo
nível 

As demais microrregiões apresentaram situações de subrrtili
zação, não saturarias e sem excedentes, conforme pode-se ob
servar nas Figuras 5 21 e 5 22 

A esta situação pode-se atribuir o crescimento elevado da 
área ocupada com culturas permanentes, mais especificamente 
o café Esta cultura vem sendo implantada com técnicas mais 
modernas, que demandam uma menor quantidade de mao-de
obra Neste caso, os coeficientes técnicos generalizados para 
uma região não estariam refletindo adequadamente esta mu
danca de nível tecnológico 

Quanto à MRH 203, que em 1970 apresentava um excedente 
populacional quando comparado ao requerimento atual, 
durante este decênio sofreu uma diminuição de sua população 
rural, chegando a 1980 com o contingente de mão-de-obra ütual 
em quase equilíbrio com o requerido, levando-se em consid.,ra
ção o nível tecnológico vigente, como demonstrado por seu coe
ficiente de excesso (0,971) O coeficiente de uso, apesar ele ter 
acusado maior utilização de seus recursos naturais, encontra-se 
bem abaixo do ideal, já que as áreas com utilização de pastos 
continuam predominando na microrregião, em detrimento de 
outras atividades potencialmente aptas, mais absorvedoras de 
mão-de-obra Diante do exposto conclui-se que o coeficiente de 
saturação nada mais reflete do que a conseqúência dos fatos an
teriores Assim a área que apresenta potencialidade de absorver 
um contingente populacional da ordem de 81 122 pessoas eco
nomicamente ativas, no setor primário, em 1980, possuía ape
nas 11 315 pessoas 

A MRH 205, entre todas, é a que maior requerimento poten
cial oferece, sendo possuidora de uma população economica
mente ativa bem inferior potencialmente admissível, o coefi
ciente de saturação apresenta-se como o menor entre todas as 
microrregiões aqui analisadas Mesmo tendo havido um au
mento desta população ao longo desses anos, o coeficiente de 
saturação encontrado para 1980 foi de O, 102, equivalente a um 
aproveitamento de apenas 10,2% da potencialidade que a área 
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Fig 5 22 ~Relações homem-terra Situações das microrregiões se_gundo seus coeficientes de uso, excesso e saturaçào- 1980 

apresenta Constitui uma microrregião subutilizada, onde, ape
sar de apresentar 72,8% de potencialidade para as lavouras per
manentes, predominam as pastagens e as matas naturais exis
tentes. Assim, apesar do incremento de 36,1 °/o no tocante ao re
querimento atual de mão-de-obra, seu coeficiente de uso conti
nua baixo (0,155). Esta MRH também demonstrava possuir um 
déficit na população economicamente ativa no setor primário da 
ordem de 22 256 pessoas, que na verdade pode não constituir 
um déficit real, estando este coeficiente a denotar a mesma si
tuação vista quando da análise dos coeficientes de excesso 
desta mesma microrregião referentes aos anos de 1970 e de 
1975 

Incluído neste agrupamento de subutilizado, não saturado e 
sem excedente, está o total dos dados referentes à região anali
sada, que no espaço de tempo considerado teve o coeficiente de 
excesso reduzido, demonstrando uma retração referente à 
oferta atual de mão-de-obra e a uma maior intensificação do uso 
de suas terras. O coeficiente de uso tornou-se mais elevado, de
monstrando em 1980 que 32,1% da área esteve com um número 
de pessoas economicamente ativas mais condizente com a es
trutura de uso atual. Finalmente, a área tem capacidade de ab
sorver um significante contingente populacional, ou seja, 358% 
a mais do que apresentava em 1980 Muito embora tenha-se che
gado a estes resultados referentes à área como um todo, as mi
crorregiões aqui analisadas são possuidoras de características 
individuais, apesar de em alguns aspectos serem semelhantes: 
portanto estes dados não refletem uma situação representativa 
das microrregiões em separado, como pode ser observado ao 
longo do texto. 
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5.3- CLIMATOLOGIA 

5.3.1- ASPECTOS GERAIS DO CLIMA DA ÁREA 

O clima da Folha em estudo caracteriza-se em quase toda a sua 
extensão por médias térmicas anuais superiores a 20°C. No mês 
mais quente, as temperaturas alcançam médias superiores a 
26°C, porém em alguns poucos setores são observadas tempera
turas mais baixas, embora a altitude, de um modo geral, muito 
raramente ultrapasse 900 m. 

A heterogeneidade térmica no tempo e no espaço coincide 
fortemente com a variação espacial e temporal do regime plu
viométrico, onde a média da precipitação anual se distribui de
crescendo do litoral para a zona central e desta para o extremo 
oeste. Esta tendência geral é uma conseqüência do relevo e da 
maneira pela qual se orientam os sistemas de circulação pertur
badas, ao penetrarem sobre a área. Com efeito, a região consti
tui um ponto final de três sistemas principais de circulação at
mosférica: correntes de E, Se O, cuja passagem é acompanhada 
por instabilidades e chuvas. 

Em quase toda a extensão, o mês mais frio é o de junho, o 
mais quente é o de fevereiro. O período mais seco coincide com 
os meses e inverno e o período mais chuvoso com o final da pri
mavera e início do verão. O traço marcante do regime climático é 
definido por cinco climas regionais e doze variações mesoclimá
ticas. Os elementos climáticos, na área, têm relativa intensidade 
e distribuição, regulados pelos fatores latitude, altitude, circula
ção atmosférica e maritjmidade, os quais condicionam a regula
ridade diferencial de parâmetros para as diversas áreas. A in
fluência do fator climático tende a refletir-se de maneira acen-
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tuada no uso da terra, como também na definiçã6 de modelos 
aplicados ao aproveitamento potencial. 

5 3.2- MATERIAL E MÉTODO 

O objetivo precípuo da escolha do material e método emprega
dos para o desenvolvimento dos trabalhos referentes ao clima, 
no Folha SE.24, foi a apresentação concisa do conjunto geral das 
informações disponíveis. Estas reduzem-se, em princípio, aos 
dados de precipitação mensal e anual correspondentes a 75 pos
tos pluviométricos cedidos pelo DNAEE e pela SUDENE. 

Estes dados foram analisados e selecionados visando a uma 
homogeneidade de pelo menos 1 O anos de representatividade. 
No entanto, em alguns casos especiais, dada a importância de 
certas localidades, foram aceitos períodos de observação me
nores. 

Devido à inexistência de registros de temperaturas na densi
dade adequada aos propósitos deste trabalho, estas foram defi
nidas em função de equações de regressão múltipla desta variá
vel, com os parâmetros altitude, latitude e longitude, corres
pendendo à fórmula geral: 
y = a + bx1 + cx2 + dx3 

Para o Estado da Bahia equivale: 
y = temperatura média anual 
x1 = altitude em metros 
x2 = latitude em minutos 
x3 = longitude em minutos 



Para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os cálculos 
das temperaturas foram efetuados em computador da Compa
nhia de Processamento de Dados da Bahia (PRODEB). onde a fór
mula acima corresponde: 
y =temperatura média anual 
x1 = altitude do lugar em metros 
x2 = latitude do lugar em graus e décimos 
x3 = longitude do lugar em graus e décimos 

Cabe ressaltar a alta significância dos coeficientes de correla
ção no que diz respeito aos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, quando, no mês de agosto, o menor valor é representado 
por (r'= 0,91) e, nos meses de março, novembro e dezembro, ao 
maior valor (r'= 0,96) (Coelho; Sedijama; Vieira, 1973, p. 458). 

Para a porção do Estado da Bahia este mesmo coeficiente de
nota um maior grau de disposição das variáveis, já que os cor
respondentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro 
estabelecem-se com valores de 0.78; 0,82; 0,88 e 0,83, respecti
vamente, permanecendo todos os restantes dos meses entre 
0,91 e 0,95 (Bahia. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tec
nologia. Centro de Planejamento, 1976) 

Para o cálculo da evapotranspiração potencial aplicaram-se 
dois métodos: Thornthwaite e Penman. O primeiro, restrito à fai
xa compreendida entre os paralelos 16° e 17° de latitude Sul e o 
segundo abrangendo o restante da área e definidos pela compu
tação Em ambos os casos utilizaram-se modificações do cálculo 
original. Estas modificações consistem, no caso de Thornthwai
te, na substituição do índice de calor por um fator determinado 
em função da temperatura e, no caso de Penman, a substituição 
de praticamente toda a fórmula por equações de regressão, de
terminadas em função dos parâmetros altitude, latitude e distân
cia do oceano 

Estes cálculos, bem como a determinação do balanço hídrico 
efetuado pelo método de ganhos e perdas, atribuindo-se ao solo 
uma capacidade de armazenamento de 125 mm, permitiram a 
elaboração de vários cartogramas, tais como os corresponden
tes à evapotranspiração potencial, à deficiência e ao excedente 
hídrico anual, tanto em termos de lâmina de água total como em 
número de meses; ao índice de umidade; à evapotranspiração 
real; à precipitação média anual; à temperatura média anual; ao 
trimestre mais seco, ao trimestre mais chuvoso; ao mês mais 
frio e ao mês mais quente. Direta ou indiretamente, todos estes 
cartogramas, com exceção dos quatro últimos, serviram de 
parâmetros para a elaboração do mapa de variação mesoclimá
tica regional. 

Foram também elaborados pluviogramas de Schoróeder que 
contêm a representação gráfica dos totais precipitados, ano a 
ano, com especificação da média do período e da avaliação qua
litativa dos desvios em relação a este parâmetro Mostra, de 
igual maneira, a distribuição de cada um dos meses segundo in
tervalos de classes que, embora arbitrariamente selecionadas, 
são significativos para sua consideração como meses secos, 
normais ou chuvosos 

Por outro lado, inclui-se também a representação gráfica dos 
balanços hídricos correspondentes às localidades mais repre
sentativas Esta segue, na sua execução, o método convencional 
com o lançamento dos dados sobre um sistema de eixos carte
sianos. No entanto, a linha de separação entre os campos corres
pondentes à reposição e aos excedentes foi obtida pela determi
nação dos pontos-limites entre estes dois fenômenos(*) e não 
pelo traçado de uma vertical no ponto correspondente à fração 
do mês, proporcional à distribuição da reposição sobre a di
ferença P-EP, tal como mencionado por Tubelis & Nascimento 
(1980). p 324 Desta maneira, os vetores P-EPficam sempre divi
didos em proporção direta aos valores reposição-excedente, de 
fato registrados. Isto permite, nos meses em que estes dois fenô
menos se dão simultaneamente, inferir sua variação diária, de 
acordo com a premissa linear implícita ao longo da elaboração 
de todo o gráfico. 

Destacam-se, finalmente, os cartogramas de precipitação 
anual que, inicialmente traçados na escala 1:250 000, foram 
ajustados por controle orográfico realizado tanto pela interpre
tação das imagens de radar como por trabalho de campo, possi-

1*1 Segundo Mendoza Torrico & Freitas, 1983 

bili~ando checagens de postos pluviométricos e ajustes das 
ISOI1nhas 

Coerentes com a realidade, todos os cartogramas executa
dos foram reduzidos à sua escala de publicação. 

5.3.3- ANÁLISE DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO CLIMA 

O regime pluviométrico é um dos elementos climáticos de 
grande importância na caracterização da área, com variabilidade 
em sua distribuição no tempo e no espaço É determinado, em 
geral, pela ação da circulação atmosférica em constante intera
ção com os fatores geográficos. 

Na análise do cartograma de isoietas anuais, nota-se que a 
distribuição da chuva no litoral alcança índices que variam de 
1.200 mm a 1.600 mm, declinando lentamente para o centro e daí 
para o extremo noroeste, com faixas de 900 mm a 700 mm 
anuais na área do Jequitinhonha. 

A distribuição da chuva anual ao sul, no vale do rio Doce, 
atinge desde 800 mm até mais de 1 000 mm Esta desigual distri
buição determina características tropicais com máximas no 
verão e mínimas no inverno, onde a época da seca, em quase 
todo o espaço considerado para estudo, engloba o trimestre ju
nho, julho e agosto 

A época mais chuvosa envolve sistematicamente os meses 
de novembro, dezembro e janeiro, concentrados em 90% da Fo
lha. Raras vezes, em determinadas áreas, as chuvas chegam a 
iniciar-se em outubro e prolongar-se até dezembro Nestes me
ses mais chuvosos, a área total recebe mais 50% das precipita
ções ocorridas durante o ano. 

O trimestre mais seco ocorre durante o inverno, chegando a 
apresentar em grande parte da Folha uma precipitação inferior a 
100 mm 

Os cartogramas de variação sazonal e anual da precipitação 
visam a adequar melhor as atividades humanas na área, sobre
tudo através da agricultura, na medida em que oferecem subsí
dios para melhor uso da terra, em função da variável pluviome
tria, obrigando a empregar todas as suas capacidades no sen
tido de adaptar, ou mesmo de se impor diante das condicionan
tes climáticas. 

5.3.3.1- Fatores geográficos e a gênese das chuvas 

Para melhor compreensão dos processos climáticos da área em 
estudo, torna-se necessário considerar fatores, com bases fun
damentais, tanto de ordem estática (posição latitudinal, mariti
midade e topografia) como de ordem dinâmica (mecanismo at
mosférico). todos atuando simultaneamente em constante in
teração. 

Analisando a ação da circulação atmosférica através do car
tograma (Fig. 5.23). percebe-se que existe na área estudada uma 
evolução contínua das correntes perturbadas, onde, durante 
todo o ano, sopram ventos de E e SE, oriundos das altas pres
sões subtropicais, ou seja, do anticiclone semifixo do Atlântico 
Sul Este anticiclone, que constitui a massa de ar tropical marí
tima, possui geralmente temperaturas elevadas ou amenas, for
necidas pela intensa radiação solar e telúrica das latitudes tropi
cais, e forte umidade específica, fornecida pela evaporação 
marítima Entretanto, em virtude de sua constante subsidência 
superior e consequente inversão de temperatura, sua umidade 
está limitada à camada superficial, o que lhe dá caráter de homo
geneidade e estabilidade 

Os centros de ação positivos, gerando as massas de ar, cujos 
ventos de natureza anticiclônica ou divergentes asseguram, 
geralmente, estabilidade do tempQ, somente cessam com ache
gada atuante das correntes perturbadas, que, pela origem e dire
ção da trajetória, podem ser denominadas Correntes Perturba
das de Leste, representadas pelas ondas de leste; Correntes Per
turbadas de Oeste, representadas por linhas de instabilidades 
tropicais; e, finalmente, Correntes Perturbadas de Sul, constituí
das pelas frentes polares Essa descontinuidade de ventos con
vergentes ou ciclônicos torna o tempo instável e geralmente 
chuvoso. 

As Correntes Perturbadas de Sul são representadas pela in
vasão de anticiclones polares, que periodicamente dominam a 
área em estudo. Esssas massas quase não possuem subsidên-
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Fig. 5 23- Representação esquemática dos principais sistemas de circulação atmosférica 

cia, o que permite a distribuição, em altitude, de calor e de umi
dade colhidos na superfície quente do mar, aumentados à pro
porção que a massa caminha para o trópico. Em decorrência de 
sua temperatura baixa, chuvas mais ou menos abundantes assi
nalam sua passagem. 

Tratando-se de uma zona de transição e descontinuidade, ori
ginada do choque entre os ventos anticiclonais da massa polar e 
os da massa tropical, esta consegue, durante a primavera e o 
verão, ultrapassar a latitude de 16° Se raras vezes transpor os 15° 
S, provocando chuvas frontais e pré-frontais ao longo do litoral e 
da encosta do planalto até o sul da Bahia. 

Durante o inverno, a frente polar atinge com mais freqüência 
o litoral, enquanto o interior permanece sob ação de alta tropical 
com tempo estável. 

A participação dos sistemas polares no inverno, principal
mente no extremo sul baiano, ainda se faz sentir do ponto de 
vista dos resfriamentos. Na primavera a atuação da Frente Polar 
Atlântica (FPA) é aí mais efetiva, quando, em grande parte, ajuda 
a gênese das chuvas. Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Cara
velas seriam os representantes locais dessa unidade litorânea, 
onde se revela uma certa tendência à ocorrência pluviométrica. 
O outono e o inverno são outra época, com elevados índices plu
viais, quando essa parte do litoral sul é atingida pelas chuvas 
provocadas pela passagem suscessiva de frentes polares. Os 
avanços dessa frente são mais constantes e energéticos nos fins 
do outono e do inverno, com chuvas em todo o litoral. 

As Correntes Perturbadas de Oeste, ou linhas de instabilida
des tropicais, merecem especial atenção dentro da circulação 
secundária, uma vez que o ar em convergência pode acarretar 
chuvas caso este seja convectivamente instável. O sistema de 
instabilidade de O ocorre geralmente no interior da área, entre o 
final da primavera e o início do outono. Durante o verão torna-se 
mais comum, acarretando chuvas e trovoadas com ventos mo
derados, principalmente nos meses de novembro, dezembro e 
janeiro. Sua origem está ligada principalmente ao movimento 
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ondulatório que se verifica na Frente Polar Atlântica (FPA), onde 
a sucção do ar quente do quadrante norte, em contacto com o ar 
frio polar, dá origem a ciclones, surgindo as Instabilidades Tro
picais (IT). Após sua formação, elas propagam-se para leste, en
quanto que a FPA caminha em direção norte e, freqüentemente, 
as IT penetram sobre o território baiano, perdendo-se no ocea
no, com nuvens pesadas e chuvas tropicais, advertindo prova
velmente a chegada da FP. 

As Correntes Perturbadas de Leste, ou Ondas de Leste, cons
tituem outro sistema atuante na Folha, com direção E-0. Estas 
são características dominantes dos litorais, das regiões atingi
das pelos alísios do Anticiclone Tropical do Atlântico Sul, sob a 
forma de pseudofrentes, sobre as quais desaparecem a inversão 
térmica superior, permitindo, assim, a mistura de ardas duas ca
madas horizontais dos alísios e, conseqüentemente, provo
cando chuvas mais ou menos abundantes onde anunciam a sua 
passagem, na área litorânea, freqüentemente no inverno e se
cundariamente no outono. São porém esparsas durante a prima
vera e o verão. 

Como a frente fria raramente alcança o trópico no verão, mais 
comumente atingindo-o no inverno, as ondas de leste são mais 
freqüentes nesta última estação. Se a frente fria avança até certo 
limite pelo interior, as correntes E-0 se deslocam para leste, 
acompanhando o recuo do anticiclone para o oceano. Este fenô
meno, na área em estudo, assume importância na zona cacauei
ra da Bahia. 

As Ondas de Leste se desenvolvem com características bem 
próximas de uma "calha induzida", sendo assim facilmente con
fundida com esta. Surgem, em geral, nas camadas espessas do 
ar vindas de leste. Nestas camadas notam-se zonas de conver
gência de ar e a seguir zona de divergência. A calha constitui aí 
um talvegue de pequena pressão. Estas, formadas ao longo do 
litoral, poderão em conseqüência de uma frontogênese ou os
cilação da FPA para o norte, oscilar, varrendo com chuvas are
gião. Tais oscilações das calhas, quando partem do litoral para 



o interior, não passam de alguns quilômetros. Assim, as chuvas 
não conseguirão ultrapassar a linha divisória de Minas Gerais 
com o Espírito Santo e a Bahia. Elas, geralmente, virão dos ven
tos convergentes de SO. Por outro lado, as calhas poderão for
mar-se no interior, em cima das serras, e caminhar para leste até 
saírem no oceano. Tais fenômenos são os responsáveis pelas 
chuvas ocorridas na parte leste de Espírito Santo, Minas Gerais e 
zona cacaueira da Bahia. 

5.3.3.2- Distribuição espacial da pluviometria 

O cartograma de isoietas anuais (Fig. 5.24) revela a distribuição 
espacial da precipitação nas diversas áreas da Folha. Esta visão 
geral, embora fundamental para compreensão desta, não é a 
única, uma vez que, na influência das chuvas, estão condiciona
dos fatores como ação das correntes de circulação, relevo e ex
posição ao oceano no sentido latitudinal. 

Vê-se que, no litoral e áreas das Chapadas Pré-Litorâneas, 
conservam características bem mais dotadas de umidade, com 
valores que vão de 1.200 mm a 1 ;600 mm, principalmente em 
Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Alcobaça. A fachada atlân
tica se caracteriza também pela distribuição regular das chuvas 
no decorrer do ano, em razão da circulação atmosférica, onde, 
por excelência, atua a FPA (Frente Polar Atlântica) e as Ondas de 
Leste. 

Outros setores ao sul, na área do Médio-Baixo Rio Doce, des
tacam-se por uma pluviosidade crescente .de valores onde, a 
partir de Aimorés, forma-se uma pequena área, com 800 mm, até 
alcançar, em áreas adjacentes, índices correspondentes a 1.000 
mm. O vale do rio, graças à sua posição e condição geográfica, 
reúne tipos climáticos com grau de intensidade moderado, que 
permitem classificá-los como favoráveis às atividades humanas. 
Nesta faixa, a época chuvosa coincide com o final da primavera e 
do verão A leste de Colatina desaparece a nitidez do contraste 
entre a estação chuvosa e a seca, caindo chuva suficiente, se 
bem que não abundante, em todos os meses. Esta parte baixa do 
vale pode ser classificada como úmida a subúmida. 

No tocante à distribuição percentual da chuva anual na área 
do Jequitinhonha, é lícito ressaltar que detém os meno'res índi
ces, reduzindo-se gradativamente do interior, com 900 mm, para 
o.extremo oe~te, com 700 mm. Este último, incluso na região de 
ltmga e ltaob1m, contribui para registrar um clima semi-árido. 

Os contrastes morfológicos, na Folha, caracterizam-se por 
superfícies que atingem, em grande parte de sua extensão de 
200 a 900 m de altitude. Entre estes, surgem vales amplos e ~ui
to rebaixados como os do Jequitinhonha e Doce, além das baixa
das litorâneas, principalmente no Espírito Santo. Este caráter to
pográfico favorece as precipitações, uma vez que atua no sen
tido de aumentar a turbulência do ar, notadamente durante a 
passagem das correntes perturbadas. 

Na parte central, durante o período mais seco, algumas áreas 
serranas conservam a umidade suficiente para manter uma ve
getação de porte arbóreo, além de possibilitar uma agricultura 
diversificada. Destacam-se na área, a serra do Tombo (840 m); a 
serra Morena (780 m); a serra Vista Alegre (760 m) e a serra Es
cura com (1.060 m). 

Na análise do cartograma do trimestre mais chuvoso (Fig. 
5.25) observa-se que, entre o final da primavera e o início do 
verão, registram-se índices consideráveis de precipitação com 
um mínimo de 300 mm e um máximo de 600 mm. 

Na maior parte da Folha, o trimestre mais chuvoso, corres
pende aos meses de novembro, dezembro e janeiro. Algumas 
áreas iniciam o trimestre úmido em outubro, prolongando-se, 
neste caso, até dezembro. A única faixa que não segue a mesma 
tendência temporal é a litorânea dê Porto Seguro e Santa Cruz 
Cabrália, onde os meses mais chuvosos coincidem com o final 
do outono e princípio do inverno, isto é, abril, maio e junho. Es
tas características sazonais, fundamentalmente distintas, se de
vem à atuação dos sistemas meteorológicos, ou mecanismo da 
circulação regional. O litoral, mais afeto às passagens dos siste
mas extratropicais (FPA tropicalizada), sofre a ação mais deci
siva desses sistemas no outono-inverno, acentuando mais a plu
viosidade. As feições geomorfológicas ajudam a definir a região 
climática pela ação das pequenas escarpas das bordas de plana I-
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Fig 5 24- Precipitação média anual 
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Fig 5 25- Trimestre mais chuvoso 

tos interiores e dos pequenos maciços litorâneos que se somam 
à ação atuante dos sistemas de leste. 

No interior, há restrita ação das Correntes de Leste, dada sua 
pouca penetração. Porém, a circulação atmosférica, associada à 
Corrente de Oeste, gera chuvas, frequentemente de trovoadas, 
no final da primavera e no início do verão. 

Podemos observar que no cartograma do trimestre mais seco 
(Fig. 5.26) o ponto máximo da estação seca ocorre durante o in
verno, ou seja, em junho, julho e agosto, abrangendo 90% da Fo
lha, com índices que variam de 200 mm a menos de 100 mm, este 
último concentrado na quase totalidade das áreas do setor oci
dental. A umidade do trimestre mais seco cresce, porém, nas 
partes leste e sudeste. Na área dos Tabuleiros Costeiros de sen
tido norte-sul, por exemplo, os três meses mais secos ocorrem 
entre o final do inverno e o início da primavera (julho, agosto e 
setembro), com uma faixa correspondente a mais de 200 mm. 
Em Alcobaça, os índices pluviométricos atingem 300 mm nos 
meses de janeiro, fevereiro e março. 

Vemos, então, que o setor oriental é o mais chuvoso, mesmo 
considerando o período mais seco, por ser também o mais atin
gido pelas Correntes Perturbadas de Sul, aqui representadas 
pela Frente Polar Atlântica e pelas Correntes Perturbadas de 
Leste. Já o interior, menos favorecido por chuvas desta nature
za, dada a influência de sua moderada orografia e das chamadas 
linhas de instabilidades tropicais, apresenta-se com um regime 
pluviométrico diferenciado, 

5.3.3.3- Os regimes pluviométricos 

Os regimes pluviométricos da área estão correlacionados com 
as diferentes correntes de circulação, às quais influenciam dire
tamente na diversificada distribuição espacial. 

Os gráficos elaborados mostram a marcha mensal e anual da 
precipitação, onde os totais mensais são divididos em cinco in
terv~los de cla~ses e o total anual representado em histogramas. 

Cmco localidades foram escolhidas como representativas 
dos diversos climas regionais: 
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A) Santa Cruz Cabrália (Fig. 5.27) 

Esta localidade é representativa dos Tabuleiros Costeiros ao 
nordeste da Folha e faz parte do clima úmido que se encontra 
sob a ação das Correntes Perturbadas de Sul e Leste. A média 
anual desta corresponde a 1.682 mm de chuva, onde 32,5% dos 
meses são pluviometricamente interiores a 60 mm; 17,5% dos 
meses entre 60 e 180 mm; 26,7% com precipitação variável de 
180 a 420 mm; e 2,5% dos meses com precipitação acima de 
420 mm. Percebe-se também que em 20,8% dos meses há ausên
cia de dados (Tab. 5.LXIII) 

Em 10 anos de registros pluviométricos observa-se que os to
tais anuais são quase sempre elevados. No período seqliente de 
1968 a 1971, a média anual foi sempre superior a 1.500 mm. As
sim, o ano considerado mais chuvoso foi 1970, com 3.141 mm. 
Os meses mais chuvosos nesta localidade são abril, maio e ju
nho. Já os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são consi
derados meses secos. 

B) Carlos Chagas (Fig. 5.28) 

Localidade situada a sudoeste dos Chapadões Pré-Litorâneos 
(Piemontes Orientais). é representada pelo clima subúmido, 
com uma precipitação média anual de 950 mm. 

Dos 36 anos de registros, 14 apresentam-se acima da média 
anual, sendo que o ano de 1952 sobressai com um total de 1.473 
mm. Outros anos como 1949, 1957 e 1971 atingem valores 
anuais homogêneos de 1.340 mm a 1.395 mm. O ano mais seco 
foi 1961, representado por 463 mm anuais. 

Através da Tabela 5.LXIII pode-se avaliar que 55% dos meses 
apresentam precipitação abaixo de 60 mm; 32% dos meses com 
precipitação entre 60 e 180 rum; 11%, com precipitação variável 
de 180 a 420 mm. Conforme o histograma, observa-se que ape
nas 2% dos meses durante os 36 anos têm falhas de registro. 

O trimestre mais chuvoso, nesta localidade, é novembro, de
zembro e janeiro. O trimestre mais seco corresponde a julho, 
agosto e setembro. 
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Fig 5 26- Trimestre mais seco 

C) Conceição da Barra (Fig 5 29) 

Incluída na faixa climática subúmida e situada no litoral norte do 
Espírito Santo, esta localidade apresenta uma precipitação mé
dia anual de 1 311 mm onde metade dos meses, ou seja, 50,1 %, 
varia entre 60 e 180 mm pluviométricos Entretanto, 31,1% dos 
meses são inferiores a 60 mm de precipitação. Os 16,2% dos me
ses estão na faixa de 180 a 420 mm. Observa-se que, dentro do 
registro pluviométrico de 51 anos, apenas 3 anos apresentam fa
lhas, correspondentes a 2,6% (Tab. 5.LXIII) Através do histogra
ma, percebe-se que entre o período de 1930 a 1980, 24 anos são 
superiores à média anual, sendo que o ano mais chuvoso foi 
1933, com 1 932 mm e o mais seco foi 1972, com 476 mm. 

Os meses mais chuvosos são outubro, novembro e dezembro 
e os mais secos correspondem a julho, agosto e setembro. 

D) Aimorés (Fig 5.30) 

Aimorés é uma localidade incluída na faixa climática subúmida a 
semi-árida, com uma precipitação média anual de 734 mm Está 
situada ao leste da Depressão do Médio-Baixo Rio Doce, ou seja, 
entre o noroeste dos Maciços do Caparaó e extremo sudeste do 
Bloco Montanhoso Central. 

Dos 27 anos de registro pluviométrico, 12 anos apresentam
se como médias superiores aos 734 mm Os mais representati
vos de chuvas foram 1947, com um total de 1.891 mm; 1948, com 
1.397 mm e 1949, com 1.286 mm. Os anos menos chuvosos 
foram 1941, 1946, 1954, 1955, 1963, 1965 e 1967, todos incluídos 
entre o limite de 138 mm e 373 mm 

Observando a Tabela 5 LXIII nota-se que 58,1% dos meses 
contêm uma precipitação inferior a 60 mm; 26,8% dos meses 
com precipitação entre 60 e J 80 mm; 8% dos meses com precipi
tação entre 180 e 420 m me 7,1% dos meses registrados apresen
tam falhas em seus dados. 

O trimestre mais chuvoso é outubro, novembro e dezembro e 
o mais seco junho, julho e agosto 

E) ltaboim (Fig. 5.31) 

Esta localidade faz parte das Chapadas Cimeiras, no Planalto do 
Jequitinhonha e tem como principal característica o clima semi
árido, com uma precipitação média anual de 964 mm. 

Observa-se que nos 33 anos de registros pluviométricos pou
ca variação existe entre o total anual e a relação da média men
sal, destacando-se apenas, como anos mais chuvosos, 1960, 
com 1.189 mm, e 1979, com 1 156 mm 

Analisando a Tabela 5 LXIII, percebe-se que a maioria dos 
meses, ou seja, 65,1%, apresentam precipitação inferior a 60 
mm; 24,5% dos meses com precipitação entre 60 a 180 mm e 
apenas 9,6% dos meses estão incluídos entre 180 e 240 mm 
Durante o longo período de anos registrados, somente 3 anos 
apresentam ausência de dados, os quais correspondem a 0,8% 
dos meses. 

Os meses mais chuvosos são novembro, dezembro e janeiro 
Já os mais secos recaem no período do inverno: junho, julho e 
agosto 

5 3.4- TEMPERATURA 

As variações das temperaturas médias mensais e anuais, com
pensadas na Folha em estudo, ocorrem basicamente em função 
da altitude, da latitude e da longitude, ficando estas devida
mente comprovadas através da análise de regressão múltipla, 
cujos resultados foram utilizados para elaboração da distribui
ção térmica, representadas pelos cartogramas da temperatura 
média anual e da variação sazonal 

As variações térmicas durante o ano refletem a influência da 
compartimentação geomorfológica e a dinâmica da circulação 
atmosférica em suas respostas espaciais concretizadas pelas 
variações das chuvas 

Em linhas gerais, a temperatura do mês mais quente (feverei
ro) varia de 22°C a mais de 26°C, enquanto que a temperatura do 
mês mais frio (junho) encontra-se entre a média inferior de 17°C 
e 24°C. 
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No cartograma das temperaturas médias anuais (Fig. 5.32), 
as isotermas apresentam-se superiores a 20°C, alcançando, na 
área nordeste dos Tabuleiros Costeiros, valores superiores a 
24°C. Nas áreas de planaltos como Jequitinhonha, Mantiqueira 
Setentrional e Compartimentos do Leste de Minas estas atingem 
em torno de 21oc a 23°C. Os valores máximos são observados, 
entretanto, na faixa litorânea norte, entre as localidades de Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália, prolongando-se ao sul dos Ta
buleiros Costeiros e vales dos rios Doce e Jequitinhonha Os 
parâmetros das isotermas crescem, sobretudo, do interior para 
o litoral, com temperaturas mais baixas concentradas em se
tores onde a altitude é expressiva. Ao sul, no município de Santa 
Teresa, sobre áreas pertencentes aos Patamares Escalonados 
do Sul Capixaba (Planalto da Mantiqueira Setentrional), obser
va-se uma temperatura média anual inferior a 21°C. Compreen
de-se, assim, que a amplitude térmica de variação ao longo da 
Folha é muito pequena, atingindo, no caso extremo, apenas 3°C. 
Conclui-se também que em grande parte há predominância de 
valores situados em torno de 23°C, resultando desta forma uma 
média térmica anual elevada. 

Na bacia do rio Doce é fácil verificar a constância da tempera
tura média anual entre 22°C e 23°C. 

Na área do Jequitinhonha, a temperatura anual chega a 24°C, 
decrescendo gradativamente até o extremo noroeste da Folha, 
onde a temperatura média chega a alcançar 21°C 

A média mensal do mês mais quente (Fig 5.33), representada 
pelo mês de fevereiro, demonstra que as isotermas nas áreas 
mais planas, incluindo a faixa litorânea, alcançam índices bas
tante elevados, ou seja, superiores a 26°C Fenômeno idêntico 
também ocorre nas áreas dos vales dos rios Doce e Jequitinho
nha, onde a temperatura está situada entre 25°C e 26°C. 

De um modo geral, as médias térmicas tendem a crescer de 
oeste para leste, com uma predominância de temperatura em 
torno de 25°C e 26°C, abrangendo, incluvise, a parte central dos 
vales e também as superfícies elevadas. 

Neste mês, em virtude de o sol se encontrar no zênite, existe 
maior possibilidade de radiação solar em grande parte da Folha 
e, conseqüentemente, menor é a ação das correntes de sul, 
durante o verão. 

O cartograma da média mensal do mês mais frio (Fig. 5.34) 
caracteriza-se pelas menores temperaturas registradas em ju
nho, influenciadas pela pouca radiação solar e a forte ação das 
Correntes Perturbadas de Leste e Sul, principalmente neste perí
odo do ano. 

Ao longo do litoral a temperatura do mês mais frio varia de 
norte a sul, decrescendo de 24°C no extremo nordeste do litoral 
baiano até alcançar médias de 18°C no litoral do Espírito Santo. 
Já no sentido oeste e centro da Folha, registram-se temperturas 
inferiores a 19°C até 21°C. 

As menores temperaturas são observadas, entretanto, ao sul, 
na área do Planalto da Mantiqueira Setentrional, essencialmente 
no município de Santa Teresa, onde a média do mês mais frio é 
inferior a 17°C. Também na área do vale do rio Doce, a tempera
tura no mês de junho se encontra entre 18°C e 19°C Do extremo 
noroeste ao extremo nordeste do vale do Jequitinhonha, as iso
termas alcançam valores entre 20°C e 22°C. 

5.3 5- BALANÇO HÍDRICO 

Estabelecido segundo método de Thornthwaite & Mather para a 
quantificação e estudo do fator hídrico nas relações solo
planta, este método baseia-se no cálculo tipo contábil dos valo
res mensais da precipitação pluvial com suas correspondentes 
evapotranspirações potenciais Estes parâmetros são os dois 
elementos opostos do balanço hídrico, onde o primeiro repre
senta o fornecimento de umidade para o solo e o segundo, o con
sumo dessa umidade pelas plantas para satisfazerem suas ne
cessidades hídricas a fim de se manterem verdes e turgescentes 
ao longo do ano 

Neste trabalho, como já anteriormente mencionado, foram 
utilizadas as informações pluviométricas correspondentes às 75 
estações do DNAEE e da SUDENE e os seus correspondentes cál
culos de evapotranspiração potencial 

A definição destes balanços possibilitou a elaboração de di
versos cartogramas climatológicos, mostrando as diferentes in-



TABELA 5 LXIII 
Percentagem média dos meses do ano com diferentes classes pluviométricas mensais 

Localidades Intervalos de classes em mm 

< 10 10,1-60,0 < 60 60,1-180,0 180,1-420 > 420 Ausência de 
dados 

1 -Santa Cruz Cabrália 6,7 25,8 32,5 17,5 26,7 2,5 20,8 
2- Carlos Chagas 14,0 41,0 55,0 32,0 11,0 - 2,0 
3- Conceição da Barra 2,0 29,1 31,1 50,1 16,2 - 2,6 
4-Aimorés 30,9 27,2 58,1 26,8 8,0 - 7,1 
5-ltaobim 41,4 23,7 65,1 24,5 9,6 - 0,8 

mm 

G::::1o 

0 10,1-60,0 

0 60,1 - 180,0 

G 180,1-420,0 

0 > 420,1 

D Ausência de dqdos 

Fig 5 28- Carlos Chagas Marcha mensal c anual da precipitação 

tensidades dos seus valores hídricos, e, por sua vez, utilizados 
na elaboração do mapa mesoclimático da Folha 

O conceito de evapotranspiração potencial foi introduzido 
por Thornthwaite et alii (1944), para indicar a evapotranspiração 
que normalmente se verifica em um terreno exposto à atmosfera 
e inteiramente vegetado, onde nunca falte umidade no solo para 
uso das plantas Indica, portanto, a quantidade de chuva teorica
mente necessária por unidade de área para atender às necessi
dades de água da cobertura vegetal, não trazendo nem exce
dente nem deficiência de umidade durante o ano 

Comparando o cartograma de evapotranspiração potencial 
anual (Fig. 5.35) com o cartograma da temperatura média anual, 
conclui-se que os maiores valores de EP (1 300 mm a 1 400 mm) 
estão justamente na zona litorânea e partes centro-ocidental da 
Folha, nas áreas das depressões interplanálticas, a sotavento 
dos maciços orográficos, onde a temperatura é elevada 

Evapotranspiração real- Corresponde à quantidade de água 
que nas condições reais se evapora do solo e transpira das 
plantas. 

Observa-se no cartograma (Fig 5 36) que os maiores valores 
de ER são encontrados no litoral e em grande parte dos Chapa
dões Pré-Litorâneos, variando de 1.200 mm a 1 400 mm No res-

tante da área, ou seja, no setor ocidental, a ER corresponde a 
valores de 700 mm a 1 000 mm. 

A análise do cartograma de deficiência hídrica anual (Fig. 
5 37), que se manifesta a partir do momento em que a água deixa 
de ser evapotranspirada pela falta de umidade no solo, mostra 
que as menores deficiências ocorrem na faixa litorânea, em vir
tude não só da maior disponibilidade de umidade, mas também 
pela maior regularidade do seu regime pluviométrico Desta ma
neira, registram-se déficits inferiores a 100 mm, distribuídos ao 
longo de um espaço temporal variável entre O e 4 meses 

Já no sentido centro-oeste esta cresce gradativamente, al
cançando no extremo ocidente do vale do Jequitinhonha, princi
palmente no município de ltinga, valores superiores a 600 mm, 
distribuídos em um período de 8 a 1 O meses Situação idêntica 
ocorre no sudoeste da Folha, num setor mais seco do vale do rio 
Doce, onde predomina o clima subúmido a semi-árido, apresen
tando déficits acima de 500 mm, ao longo de 8 a 9 meses (Fig 
5 38) 

Excedente hídrico- Os excedentes hídricos obtidos no 
balanço hídrico representam a fração supérflua de água de chu
va que atravessa a zona das raízes quando o teor de umidade do 
solo está acima da capacidade de campo. Essa umidade, que vai 
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Fig 5 29- Conceição da Barra Marcha mensal e anual da precipitação 

alimentar o lençol freático, construir as reservas subterrâneas e 
alimentar as nascentes, apresenta grande interesse de ordem hi
drológica na região. 

Na análise dos cartogramas de excedente hídrico anual (Fig. 
5.39) e do número de meses com excedente hídrico (Fig. 5.40) 
percebe-se que grande parte das áreas central e litorânea, in
cluindo as localidades de Alcobaça, Caravelas, e, seguindo dire
ção sul, até Riacho, no Estado do Espírito Santo, as isolinhas re
gistradas são sempre inferiores a 1 mm, variáveis de O a 1 mês. 
Em áreas onde as condições de umidade são maiores, como no 
extremo nordeste do litoral baiano, representadas pelos municí
pios de ltamaraju, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, os exce
dentes vão de 100 a 300 mm. concentrados de 4 a 8 meses. 

· Ao sul da Folha, em setores dos compartimentos planálticos, 
as isolinhas variam de 1 mm a 200 mm, concet1trados num perío
do de O a 6 meses hídricos. As localidades de Aguia Branca e Ca
choeira da Neblina representam a área com boas condições de 
umidade, chegando a ultrapassar os 200 mm de excedentes. 

Para caracterizar o índice de umidade de Thornthwaite, utili
zou-se a fórmula: 
100.Exc. - 6b.Def. 

EP 

onde: 
Exc. =excedente hídrico anual (mm) 
Def. = deficiência hídrica anual (mm) 
EP = evapotranspiração potencial 

O cartograma do índice de umidade (Fig 5.41) mostra a isolinha 
de valor zero, separando os climas úmidos (positivos) dos cli
mas secos (negativos). Os valores positivos, referentes aos cli
mas mais úmidos, ocorrem na Folha em pontos extremos, prin
cipalmente a nordeste dos Tabuleiros Costeiros, onde o índice é 
representado pelo valor de + 20 em Santa Cruz Cabrália Nos ex
tremos sudeste e sudoeste, áreas do Planalto da Mantiqueira Se-
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tentrional e das Baixadas Litorâneas, encontramos valores posi
tivos, porém com índices mais baixos. 

Os valores negativos O a - 20 ocorrem em 50% da Folha. Na 
parte oeste do vale do rio Doce e em quase toda a extensão da 
área do rio Jequitinhonha, apresentam-se valores superiores a 
- 20, e correspondem, assim, às regiões secas. 

5.3 5.1 -Análise dos gráficos de balanço hídrico 

Através do confronto entre as curvas de precipitação pluviomé
trica e da evapotranspiração potencial e real, determinou-se, de 
forma coerente, as disponibilidades hídricas de cinco localida
des, representativas de cada clima regional. Assim, seleciona
das com séries completas de dados e integradas conveniente
mente aos climas da área, foram elaborados gráficos de balan
ços hídricos dos seguintes municípios: Santa Cruz Cabrália, Car
los Chagas, Conceição da Barra, Aimorés e ltaobim. 

A) Santa Cruz Cabrália (Fig 5.42) 

Está localizada na parte setentrional dos Tabuleiros Costeiros, 
com uma altitude de 5 m e acha-se definida pelas coordenadas 
geográficas de 16°16' lat.S e 3~002' long. WGr 

A expressão gráfica do seu balanço hídrico permite visualizar 
a existência de duas situações sazonais, segundo seja consi
derada a predominância quantitativa da curva representativa de 
sua precipitação pluviométrica sobre a representativa das eva
potranspirações, ou vice-versa. 

No primeiro caso (P>EP), registra-se um longo período de ex
cedentes pluviométricos, que, no seu segmento inicial, são ar
mazenados como reserva hídrica, plenamente no mês de abril e 
parcialmente em maio, permitindo a reposição total dos 125 mm 
da capacidade do solo e o escoamento de 308 mm do excedente 
hídrico efetivo. 
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Fig 5 30- Aimorés Marcha mcns<1l e <1nual ria precipitação 

O segundo caso (EP>P) caracteriza-se por um período de dé
ficit aparente Aparente, porque o armazenamento de umidade 
referido no parágrafo anterior, e que se mantém inalterado ao 
longo dos seis meses com excedente efetivo, permite atender à 
demanda não satisfeita pelas precipitações do mesmo período, 
consubstanciando, assim, uma faixa de retiradas equivalentes a 
101 mm 

Desta maneira, pode-se concluir que a área representada por 
esta estação, apesar de contar com meses onde a evapotrans
piração é superior à precipitação, não apresenta, de fato, ne
nhum período seco, no que diz respeito ao crescimento das 
plantas 

B) Carlos Chagas (Fig 5 43) 

Sua localização, a sudoeste dos Chapadões Pré-Litorâneos, está 
definida pelas coordenadas geográficas 17°41' lat. Se 40°45' 
long WGr, a uma altitude de 146m 

O gráfico referente ao seu balanço hídrico demonstra a exis
tência de dois períodos claramente diferenciados: o primeiro, de 
janeiro a outubro, quando os valores correspondentes à evapo
transpiraçâo potencial são ininterruptamente superiores aos 
das precipitações pluviométricas, caracterizando, assim, a exis
tência de uma estação seca acentuadamente prolongada; o se
gundo, abrangendo os meses de novembro e dezembro, quando 
essa situação fica invertida, podendo, por isto, ser considerada 
úmida 

No entanto, verifica-se que os meses de janeiro, fevereiro, 
março e abril não podem a rigor ser considerados secos, pois 
neles o armazenamento de umidade no solo, decorrente da ele
vada precipitação pluviométrica do segundo período, permite 
satisfazer parte da demanda não coberta pelas precipitações dos 
meses sob consideração, principalmente no que diz respeito aos 
três primeiros meses, quando este atendimento, via chuvas 
mais reservas armazenadas, é pleno. Este uso das reservas hídri
cas, aqui denominado período de retirada, atinge um total equi-
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Fig 5 31 -ltaobim Marcha mensal e anual da precipitação 

valente a 79 mm de água. Desta maneira, a soma dos déficits plu
viométricos mensais, 535 mm, fica reduzida a um déficit hídrico 
efetivo de 456 mm anuais. Por outro lado, ressalta-se que, sob o 
ponto de vista do crescimento das plantas em geral e agrícola 
em particular, este período pode ainda ser considerado mais re
duzido, primeiro porque a deficiência correspondente a abril (19 
mm) representa apenas 18% da sua correspondente evapotrans
piração potencial, significando que 87 mm ou 82% da quanti
dade considerada ótima (106 mm), estão sempre disponíveis, 
segundo porque outubro, em seus 41% de déficit em relação à 
sua evapotranspiração real, representa uma entrada gradativa 
ao primeiro período de pleno atendimento hídrico, que se esten
derá ao longo dos praticamente seis meses seguintes Conclui
se, assim, que o período de déficits pluviométricos de 1 O meses, 
inicialmente comentado, reduz-se, para todos os efeitos práti
cos, ao"s seis meses compreendidos entre maio e outubro 

C) Conceição da Barra (Fig. 5.44) 

Localiza-se no litoral norte do Espírito Santo, a 3 m de altitude, 
sobre a interseção das coordenadas geográficas 18°35' lat. S e 
39°44' long. WGr. 

O gráfico correspondente a seu balanço hídrico mostra a pre
dominância das curvas de evapotranspiração potencial e real so
bre a pluviométrica, ao longo dos m.eses compreendidos entre 
janeiro e início de outubro, com exceção ,de abril, caracteri
zando, assim, um longo períopo de insuficiência relativa de chu-
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vas Apesar disto, existe na r~fllidade um equilíbrio, pois esta 
aparente situação deficitária restringe-se, apenas, ao trimestre 
agosto, setembro e outubro. 

Este fato torna-se possível graças à grande concentração de 
chuvas nos meses de novembro, dezembro e início de janeiro 
(597 mm), responsável por quase 50% do total anual que, além 
de permitir nesse período o pleno atendimento demandado pela 
evapotranspiração potencial, possibilita uma reposição do ar
mazenamento de água no solo, da ordem dos 104 mm. 

Por outro lado, mesmo o curto período de déficit hídrico efe
tivo, que totaliza 75 mm e que se estende pelo trimestre agosto
outubro, está, a rigor, restrito apenas ao mês de setembro, pois 
seus 45 mm (37%) da quantidade de umidade disponível, são de 
fato moderadamente significativos, o que não acontece com os 
restantes 30 mm que, divididos em duas parcelas de 17 e 13 mm 
para os meses de agosto e outubro, representam apenas 15 e 
10%, respectivamente, das suas correspondentes evapotrans
pirações. 

Desta maneira, a área na qual podem ser estendidos os dados 
desta localidade, que durante grande parte do ano tem precipita
ção inferior à correspondente evapotranspiração potencial, na 
realidade comporta-se de forma inversa à sugerida por esses 
parâmetros, apresentando um período de crescimento vegeta
tivo que se estende ao iongo de todos os meses do ano, com ex
ceção de setembro, como se pode concluir pela análise efe
tuada 
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Fig 5 42- Santa Cruz Cabrália Balanço hídrico 
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Fig 5 43- Carlos Chagas Balanço hídrico 
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Fig 5 44- Conceição da Barra Balanço hídrico 

D) Aimorés (Fig. 5.45) 
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Situada ao leste da Depressão do Médio-Baixo Rio Doce, na al
tura do ponto correspondente às coordenadas geográficas 
19"30' lat. S 41°05' long WGr., sobre os 200m de altitude com 
referência ao nível do mar, apresenta um balanço hídrico cujo 
gráfico ressalta uma situação pouco favorável, no que diz respei
to às disponibilidades de recursos pluviométricos, pois sua defi
ciência neste sentido, de acordo com os 590 mm por ano, esten-
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de-se ininterruptamente, de fevereiro a outubro, meses durante 
os quais esta restrição se mostra significativa, já que representa 
de 38 a 94% de insuficiência em relação às suas correspondentes 
evapotranspirações potenciais, exceção do primeiro dos meses 
mencionados, quando esta relação restringe-se apenas a 22%. 

Desta maneira, apesar do pleno atendimento registrado nos 
meses de novembro e dezembro, que inclusive permite um ligei
ro armazenamento de até 22 mm e conseqüentes retiradas que 
se estendem durante os meses de janeiro e fevereiro, pode-se 
afirmar que a área representada pelo posto pluviométrico de Ai
morés é seca, no que diz respeito ao crescimento das plantas. 
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Fig 5 45- Aimorés Balanço hídrico 

E) ltaobim (Fig. 5.46) 
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Esta localidade faz parte das Chapadas Cimeiras do Planalto do 
Jequitinhonha e está localizada a uma altitude de 241 m, na in
terseção das coordenadas geográficas 16•34' lat. Se 41•30' long. 
WGr. 

O gráfico de referência, correspondente ao seu balanço hídri
co anual, permite observar a existência de dois períodos carac
terizados: o primeiro, por valores de EP constantemente mais 
elevados que seus correspondentes pluviométricos, e o se
gundo, pela inversão dessa situação. 

Nota-se que o primeiro se estende de meados de janeiro a 
meados de outubro e apresenta uma etapa inicial onde a men
cionada insuficiência é parcialmente atendida pela retirada de 
147 mm que correspondem exatamente à totalidade de água ar
mazenada no solo, pelas reposições que têm lugar durante o se
gundo período que, por outro lado, se estende apenas ao longo 
dos meses de novembro e dezembro. 
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Desta maneira, fica caracterizado um curto espaço vegetativo 
que abrange, além destes dois meses, os de janeiro e fevereiro: 
0 primeiro, porque nele o déficit é coberto pelas reservas do ar
mazenamento, e o segundo, porque o déficit remanescente re
presenta apenas 22% do total ideal ou correspondente evapo
transpiração potencial. 

5.3 6- CLIMAS REGIONAIS E MESOCLIMAS 

Com a identificação de áreas homogêneas, quanto ao grau de 
disponibilidade hídrica, representado pelo cartograma de cli
mas regionais e suas variações mesoclimáticas, o Projeto RA
DAMBRASIL, através da Divisão de Uso Potencial da Terra, obje
tiva fornecer subsídios ao planejamento racional que atenda, de 
forma efetiva, a organização do espaço geográfico consi
derado. 

Para a definição dos climas regionais e seus mesoclimas 
foram utilizados os seguintes elementos hídricos: índice efetivo 
de umidade de Thornthwaite, precipitação pluviométrica média 
anual, excedente hídrico anual, número de meses com exce
dente hídrico, deficiência hídrica anual e número de meses com 
deficiência hídrica A temperatura não foi considerada como ele
mento de definição devido a suas características megatérmicas. 

Para cada elemento acima citado foram estabelecidos parâ
metros caracterizadores do grau de umidade e, para tais parâ
metros, foram atribuídos pesos, variáveis de zero, para as faixas 
mais secas, a dez, para as mais úmidas A delimitação dos climas 
regionais e mesoclimas foi feita a partir da superposição dos car
togramas referentes aos elementos hídricos considerados e 
posterior comparação entre o peso adquirido pelo parâmetro 
observado e o peso padrão, revelador de máxima condição de 
umidade, utilizando-se para tal o cálculo da distância taxonô
mica, dada pela seguinte fórmula: 

dt = 

n 

!, (K- xi) 2 

i =1 
n 

onde: 
dt = distância taxonômica 
K = 10 (peso padrão) 
xi = valor atribuído à variável (peso do parâmetro observado) 
n = número de parâmetros considerados 
i = intervalo unitário entre os pesos 

Com este procedimento foi possível a identificação de cinco 
climas regionais. d~terminados pelos índices C, D, E, F, G, repre
sentando, respectivamente, os climas úmido, úmido a subú
mido, subúmido, subúmido a semi-árido e semi-árido (Fig. 5.47), 
e um total de doze mesoclimas, representados pelos subíndices 
numéricos 1, 2, 3 correspondentes ao grau de umidade forte, 
médio e fraco, cujos parâmetros constam na Tabela 5. LXIV. 

A distribuição espacial dos atributos climáticos em um meio 
ambiente constitui resposta à interação entre as condições na
turais reinantes e os sistemas atmosféricos atuantes sobre o 
meio. Desta forma, fatores como posição geográfica, proximi
dade do oceano, cobertura vegetal e condições topográficas, in
teragindo nos sistemas, modificam o comportamento dos fenô
menos atmosféricos, intensificando-se ou amenizando-os As 
sim, observa-se que na área em questão os climas mais úmidos 
ocorrem nas proximidades do litoral, mais especificamente ao 
norte e ao sul da Folha, onde os sistemas geradores de chuva 
atuam intensamente durante quase todo o ano, e nas áreas mais 
afastadas do litotal, porém posicionadas a barlavento de encos
tas de relevo cujas orientações e altitude interceptam os fluxos 
instáveis provenientes de leste e sul, favorecendo o acúmulo de 
umidade nesses locais. Os climas secos ocorrem a oeste da Fo
lha, sobretudo ao longo da bacia do Jequitinhonha, Alto Mucuri 
e parte da bacia do rio Doce, onde a posição geográfica e o relevo 
circundante impedem ou diminuem a ação dos fluxos úmidos, 
provocando um período estacionai 

53 61- Úmido 

O clima úmido ocorre no setor nordeste da Folha, em áreas do 
litoral sul baiano, região caracterizada pela constante formação 

~~~--~----~~~--~--~~~~----------~~----------~~~----------~~-------------420°00" 
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Fig 5 47- Variações mesoclimáticas no espaço climático regional 
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TABELA 5.LXIV 
Parâmetros das variações inesoclimáticas no espaço climático regional 

Precipitação Excedente 
Referência Clima Índice total média hídrico anual 
espacial regional de umidade anual lmm) 

(mm) 

C3 Úmido 20.40 1.500-1.750 100-400 

01 Úmido o. 20 1.200-1.750 1-400 
02 a o- 20 1.200-1.750 1-400 
03 Subúmido 20 -l-201 1.200-1.500 1-400 

E1 o ·l-20) 800-1.500 0-400 
E2 Subúmido o -(-20) 800-1.500 0-400 
E3 o -(-20) 800-1.500 0-400 

F1 Subúmido o ·l-40) 500-1.200 0-100 
F2 a o -(-40) 500-1.200 0-100 
F3 Semi-árido (-20)-(-40) 500-1.200 0-100 

G1 Semi-árido (-20)-(-40) 500-800 o 
G2 (-20)-(-40) 500-800 o 

de calhas induzidas ou linhas de instabilidade, fenômeno meteo
rológico propiciador de freqüentes e abundantes chuvas na re
gião. Constitui uma estreita faixa que se estende, aproximada
mente, por 20 l<m de largura, da planície costeira aos tabuleiros 
do terciário, em níveis altimétricos inferiores a 100m. 

A posição latitudinal e o alto grau de umidade em razão da 
proximidade do oceano, aliados à modéstia do relevo, determi
nam temperaturas elevadas, com média anual entre 24"C e 25"C, 
e pequena oscilação térmica ao longo do ano, o que condiciona 
uma evapotranspiração potencial superior a 1.300 mm anual, 
definindo a área como sendo de clima megatérmico segundo o 
índice de eficiência térmica de Thornthwaite, que classifica 
como megatérmicas as áreas em que o total anual da evapo
transpiração potencial apresenta-se superior a 1.140 mm. 

O setor mapeado como de clima úmido representa a faixa 
onde ocorrem as médias mais elevadas de precipitação pluvio
métrica, a exemplo de Santa Cruz Cabrália que apresenta média 
da ordem de 1.682 mm. O alto índice de precipitação aí registra
do decorre da convergência dos ventos úmidos de leste, su
deste, sudoeste e oeste para as calhas induzidas, formadas a 
partir dos deslocamentos da Frente Polar Atlântica, o que asse
gura precipitação média mensal superior a 100 mm, exceto no 
mês de fevereiro quando a média situa-se em torno de 80 mm. 

A quantidade de distribuição sazonal das chuvas, aliada às 
condições edáficas, solos profundos e bem drenados e à cober
tura vegetal, determina uma ínfima deficiência hídrica não su
perior a 1 mês e excesso da ordem de 300 mm anuais em cerca 
de 8 meses ao ano verificados no período que se estende do ou
tono à primavera, o que assegura um índice de umidade positivo 
em torno de 20 a 40% de excedentes sobre a necessidade hídrica. 

As condições de altas temperaturas, chuvas abundantes e au
sência de período seco justificam a ocorrência, nos terrenos do 
Grupo Barreiras, de solos bastante lixiviados representados 
pelos Latossolos álicos em dominância, bem como a presença 
de uma floresta perenifólia, desprovida de qualquer mecanismo 
de proteção à seca (vide 4- Vegetação), que se estende até os 
limites da planície costeira, quando, então, cede lugar a uma for
mação de característica xerófita, em razão das condições edáfi
cas, representada pela Restinga que ocupa os cordões litorâ
neos. 

O uso do solo está representado pelo extrativismo vegetal, 
que é praticado tanto nas áreas de ocorrência da floresta pereni
fólia quanto nas áreas de domínio da Restinga arbórea, visando 
à exploração da madeira e do carvão, o que tem resultado em 
uma descaracterização crescente dessas áreas, devido à intensi
dade e des·organização com que tem sido praticada. 

Com o desmatamento, extensas áreas são ocupadas com 
pastagem, cuja finalidade é a pecuária extensiva para cria a re
cria de gado, e uma menor porção reservada ao reflorestamento, 
realizado apenas com eucalipto. 

5.3.6.2- Úmido a subúmido 

O clima de transicão entre a faixa úmida e a subúmida abrange 
tanto áreas litorâ~eas, ao norte e ao sul da Folha, como as áreas 
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N.0 de meses Deficiência N.0 de meses Temperatura 
com excedente hídrica anual com deficiência média anual 

hldrico lmm) hídrica (PC) 

6a8 100 O a 1 24,0 a 25,0 

1 a 6 100 Oa2 
3a6 100-200 Oa3 20,0 a 25,0 
1 a 4 100-350 Oa5 

Oa4 100-350 Oa6 
Oa3 100-500 1 a 7 22.0 a 24,0 
Oa2 100-500 4a7 

Oa2 200-500 5a9 
O a 1 200-650 7 a 10 20.5 a 24,0 
O a 1 500-650 8a9 

o 350-650 9 a 11 21,0 a 24,0 o 500-650 11 

de altitudes localizadas no interior, sobretudo no setor sul. Ao 
norte, em território baiano, além de uma pequena mancha lo
calizada na foz do ltanhém, encontra-se a mancha mais expres
siva do ponto de vista espacial. Trata-se de uma faixa estreita en
quanto paralela à faixa de clima úmido, onde inclui apenas os 
terrenos do Barreiras. A partir de Porto Seguro até a região do 
Prado a faixa abrange da planície costeira aos terrenos do Pré
Cambriano, estendendo-se por cerca de 100 km, do litoral até as 
proximidades das vertentes orientais do bloco montanhoso que 
constitui a. zona limítrofe entre Minas Gerais e Bahia. No Espírito 
Santo este clima é encontrado no litoral norte, em Conceição da 
Barra; a sul da calha do rio Doce abrangendo do litoral à região 
serrana da Mantiqueira Setentrional, onde as cotas altimétricas 
são superiores a 600 m, e no setor oeste do município de São Ga
briel da Palha junto às baixas encostas das serras divisórias en
tre este estado e o de Minas Gerais. Em Minas o clima úmido a 
subúmido ocorre em uma restrita área localizada a sudoeste da 
Folha no Planalto da Mantiqueira Setentrional em altitude su
perior a 500 m. 

Embora esta faixa climática inclua áreas elevadas, o que justi
fica a amplitude de 5o observada entre as médias térmicas que 
variam de 20°C a 25°C, todos os setores apresentam característi
cas megatérmicas com valores de evapotranspiração potencial 
superiores a 1.140 mm anuais, mesmp nas regiões serranas 
onde as constantes invasões de frentes frias durante o inverno 
acentuam o resfriamento, contribuindo para ocorrência de mé
dias mensais entre 16°C e 18ºC nos meses de junho e agosto. 

A altura média da precipitação pluviométrica situa-se entre 
1.300 e 1.600 mm ao norte, e entre 1.200 e 1.500 mm nos demais 
setores, com o período chuvoso estendendo-se de outubro a 
abril, época em que as médias mensais são superiores a 100 
mm. A estiagem ocorre de maio a agosto no setor oriental e pro
longa-se até setembro no setor ocidental, com os níveis mensais 
abaixo de 60 mm, exceto na Bahia, onde mesmo durante esta 
época as chuvas, provocadas pelas formações das calhas induzi
das, ainda que menos freqüentes, são suficientes para manter 
altura superior a 60 mm. 

O índice de umidade revela-se positivo, de O a 20, na quase 
totalidade das áreas abrangidas por este clima, sobretudo na
quelas próximas ao litoral onde a maior quantidade e melhor 
distribuição das chuvas favorecem a ocorrência de excesso hí
drico durante o período mais úmido e a ausência de deficiência 
ou redução da mesma durante a estiagem, enquanto que nas 
áreas mais afastadas, onde o período de estiagem é mais acen
tuado, a deficiência hídrica mais prolongada e de maiores pro
porções condiciona índice de umidade na faixa negativa, de O a 
-20. 

As formações vegetais características dessas áreas sáo, no 
setor oriental, a floresta perinifólia, que ocupa os tabuleiros cos
teiros e as áreas serranas onde há concentração de umidade pro
vocada pelo relevo que intercepta os fluxos úmidos provenien
tes do litoral. e as Formações Pioneiras marinhas e fluviomari
nhas, que ocupam as áreas da planície costeira; no setor ociden
tal domina a formação de Floresta Estacionai Semidecidual. En-



tre os solos zonais predominam os Latossolos e Podzólicos áli
cos e distróficos 

Da mesma forma como ocorre nas áreas do clima úmido, os 
ambientes florestais encontram-se bastante alterados em fun
ção da explor.ação acelerada e não planificada, assim como pela 
substituição de tais reservas pelas pastagens, onde é praticada a 
pecuária extensiva que também, nessas áreas, constitui o su
porte econômico. No setor agrícola, que ocupa áreas bem mais 
reduzidas, sobressaem, em termos comerciais, o cacau culti
vado ao norte da Bahia, onde encontra-se bem mais dissemi
nado, e ao sul, no Espírito Santo, o café, que ocupa as vertentes 
cristalinas em altitude superior a 400 m, ao sul da Folha, e o ar
roz, que é cultivado nas áreas deprimidas alagáveis 

5 3.6 3- Subúmido 

Constituindo a faixa climática de maior expressão espacial, o cli
ma subúmido ocorre tanto na zona dos tabuleiros e planícies 
próximos ao litoral, em níveis altimétricos inferiores a 200 m, 
como nas áreas interioranas, quer nas superfícies deprimidas 
quer nas planálticas onde as cotas alcançam 800 m No extremo 
sul, abrange parte das terras pertencentes ao Planalto da Manti
queira Setentrional; ao norte do paralelo de 17"S ocorre em 
parte do Planalto do Jequitinhonha e na zona limítrofe entre Mi
nas Gerais e Bahia No litoral, abrange da foz do rio Doce, no Es
pírito Santo, à foz do Jucuruçu, na Bahia, estendendo-se para o 
interior até o limite oeste da Folha. 

Ainda que incluindo terras altas, toda a área subúmida in
sere-se na classificação megatérmica (1 300 mm <EP<.1 400 
mm) com temperatura média anual entre 22"C, nas áreas planál
ticas, e 24"C próximo ao litoral e nas áreas deprimidas, e média 
do mês mais frio superior a 18"C em todos os compartimentos 

A precipitação pluviométrica situa-se na faixa de 800 a 1 500 
mm anuais, com ocorrência das mais elevadas, superiores a 
1.200 mm, nas áreas próximas ao litoral, ao norte do paralelo de 
18°S, por ser esta região mais vulverável à ação dos ventos úmi
dos, aí prevalecentes na maior parte do ano, razão pela qual são 
as médias mensais superiores a 60 mm, mesmo durante os me
ses de fevereiro, agosto e setembro quando as chuvas são bem 
menos frequentes 

Já as médias anuais inferiores a 1 000 mm ocorrem nas áreas 
situadas a oeste, sobretudo ao longo do vale do Mucuri em Mi
nas Gerais, onde a distância do litoral e a altitude do relevo cir
cundante diminuem em muito a ação do fluxo de leste, ficando 
essas áreas na dependência das chuvas torrenciais do fluxo con
vectivo de oeste, ocorrentes entre fins de primavera e início de 
outono 

O índice de umidade situa-se, predominantemente, na faixa 
negativa (O a -20), revelando um déficit hídrico no solo de pro
porções pequenas, a leste, a moderadas, a oeste, onde o período 
de estiagem é acentuado O índice positivo é observado em al
guns poucos núcleos do litoral e em algumas áreas mais eleva
das ao sul, onde a melhor distribuição das chuvas ao ano e o 
maior acúmulo de umidade, durante o período mais chuvoso, fa
vorecem a ocorrência de um pequeno excedente hídrico nessas 
áreas 

A existência de um período sujeito à seca no setor ocidental 
condíciona a presença de uma vegetação estacionai, represen
tada pela Floresta Semidecídual, e solos zonaís eutróficos do 
tipo Latossolos e Podzólicos, embora ocorram, também, solos 
álicos e distróficos, sobretudo nas áreas mais elevadas Já o se
tor oriental, por apresentar maior grau de disponibilidade hídri
ca, permite a ocupação da floresta perenifólia sobre solos álícos 
e distróficos, tanto nos terrenos dos tabuleiros costeiros como 
nas áreas serranas do Pré-Cambriano, favorecidas pelos ventos 
umidos do litoral 

A região que compreende a planície costeira é ocupada por 
Formações Pioneiras de influência marinha e fluviomarinha, que 
assentam sobre solos azonais 

Na utilização das terras, a pecuária, praticada em moldes ex
tensivos, constitui a atividade que mais se destaca, especial
mente na Bahia e em Minas Gerais, onde antigas áreas floresta
das cederam lugar à pastagem, que no setor ocidental encontra 
restrições de ordem climática, em razão da estiagem aí verifi
cada, o que dificulta a turgescência dos pastos. 

O desmatamento da vegetação primitiva, visando apenas a 
lucros ím.edíatos através da exploração da madeira e introdução 
da pecuana, sem contudo considerar a vulnerabilidade das 
áreas quanto ao processo erosivo, vem acarretando sérios pro
blemas ambJentaJs, po1s o 1m pacto das chuvas torrenciais sobre 
as encostas de declive acentuado provoca a erosão e o c a 1 rea
mento de detritos para as áreas mais planas, prejudicando, 
desta forma, a fertilidade natural dos solos, além de ocasionar o 
assoreamento dos rios, situação ocorrente em várias áreas de 
Minas Gerais abrangidas por este tipo climático 

A atividade agrícola na faixa de clima subúmido, quando 
comparada às demais áreas da Folha, apresenta-se bem mais 
expressiva, tanto em área ocupada como em variedade de pro
dutos cultivados. Excetuando o cultivo da cana-de-açúcar e o do 
eucalipto desenvolvidos em bases empresariais, sobretudo no 
nordeste do Espírito Santo, motivado pelo incremento dado 
pelo Governo Federal ao programa energético a partir de fins da 
década de 70, os demais produtos são desenvolvidos, predomi
nantemente, em pequenas propriedades 

Dentre as culturas permanentes são encontrados o cacnu, 
cultivado nas áreas da Bahia e em Linhares,no Espírito Santo, 
onde a vegetação arbórea é aproveitada para sombreamento 
deste cultivo, o café, que é cultivado tanto nas superfícies eleva
das em Minas e no Espírito Santo, como o é também, neste se
gundo estado, nas baixas encostas e áreas de vales, onde as con
dições ecológicas desfavoráveis têm condicionado a redução do 
seu ciclo de vida e conseqt.ientemente sua substituição pela pe
cuária; a banana, que geralmente é cultivada em encostas e que 
ao sul aparece em consórcio com o café; e a pimenta-do-reino, 
produto que tem se destacado sobretudo na região de São Ma
teus, Espírito Santo 

Entre as culturas cíclicas, além da cana-de-açúcar já mencio
nada, sobressaem os seguintes cultivos: milho, feijão, mandio
ca. e arroz, sendo que este último, por ser beneficiado pelo PRO
VARZEAS, ganha em importância tanto em área cultivada como 
em produtividade 

53 6.4- Subúmido a semi-árido 

No setor ocidental da Folha, mais especificamente nas regiões 
do Jequitinhonha, Alto Mucuri e vale do rio Doce a oeste de Cola
tina, o clima é caracterizado pelo marcante contraste entre o 
período seco e o chuvoso Esta característica prende-se, princi
palmente, ao fato dessas áreas estarem abrigadas contra a inva
são dos fluxos instáveis, provenientes do litoral, por situarem-se 
a sotavento do bloco montanhoso, existente no setor central da 
Folha, que intercepta a penetração de tais fluxos, e pelo domínio 
dos ventos de nordeste, do Anticiclone do Atlântico Sul, que aí 
penetram desprovidos de umidade e prevalecem na maior parte 
do ano, assegurando tempo estável para essas áreas 

As chuvas verificadas são decorrentes da instabilidade for
mada quando da expansão, entre outubro e abril, do fluxo úmido 
proveniente da Amazônia por toda a faixa intertropica/ do Brasil 
Na área da Folha, tais chuvas são mais frequentes durante os 
meses de verão, quando o forte aquecimento continental for
nece energia suficiente para o fluxo convectivo de oeste trans
por o sistema orográfico do Espinhaço, fora dos limites da Folha, 
e atingir a região em questão com chuvas torrenciais que se dão 
geralmente na parte da tarde 

As médias térmicas variam de 20,5"C nas terras altas do pla
nalto a 24,0"C nos vales Todos os setores, incluídos neste clima, 
estão na faixa megatérmica (1 140 mm <. EP < 1 400 mm), em
bora algumas áreas estejam no limite inferior desta classifica
ção, em razão não só da altitude, que provoca o resfriamr:nto 
adiabático, como também pelo fato de prevalecerem, durante o 
inverno, os ventos secos de nordeste, que por favorecerem irra
diação terrestre elevam a amplitude diária, contribuindo para a 
redução das médias mensais 

Os índices pluviométricos situam-se na faixa de 700 a 900 mm 
na área do Jequitinhonha, onde o período chuvoso ocone de ou
tubro a março, e de 800 a 1 000 mm nas demais áreas com o perí
odo chuvoso estendendo-se até abril 

O baixo índice mensal de chuva, menor que 30 mm, e a forte 
evaporação verificada durante o período de estiagem, aliados ao 
acentuado prolongamento deste período, provocam deficiência 
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hídrica no solo em todas as áreas, razão por que o índice de umi
dade apresenta-se nega~i~o (O a -20), revelando-se mais !igoro~a 
no Alto Mucuri e JeqUitinhonha, e moderada na bac1a do no 
Doce que vem a ser a única ~rea a apresentar pequeno exce
dente hídrico durante a estaçao chuvosa. 

Nessas áreas, onde a estação seca é bem definida, a vegeta
ção primitiva é composta por formações estacionais, represen
tadas pela Floresta Semidecidual no Alto Mucuri e rio Doce, e 
pela Floresta Decidual que ocupa a região do Jequitinhonha 
onde a severidade do período seco acentua a decidualidade. Nos 
terrenos elevados de cobertura arenosa recente, a formação es
tacionai cede lugar ao Cerrado 

Quanto aos solos, há um forte domínio de solos zonais eutró
ficos Podzólicos e Latossolos, e de solos pouco desenvolvidos 
como os Cambissolos que ocorrem nas áreas deprimidas, e Li
tólicos de ocorrência, geralmente associada a Afloramentos Ro
chosos nas superfícies escarpadas 

A forte intervenção antrópica tem reduzido em muito as re
servas florestais, fonte de lenha e carvão ainda hoje intensa
mente explorada, em favor das áreas de pastagens que ocupam 
a quase totalidade das terras utilizadas, o que eleva a pecuária à 
categoria de sustentáculo econômico dessas áreas. 

A agricultura, praticada por pequenos proprietários e voltada 
para subsistência local, apresenta-se inexpressiva economica
mente muito menos pelas restrições impostas pelo clima do que 
por fatores de ordem sócio-econômica Assim, apenas em algu
mas poucas áreas esta atividade ainda consegue ser explorada 
em bases comerciais, como nas terras altas de Colatina voltadas 
ao cultivo do café. 

5.3.6.5- Semi-árido 

O setor mais seco da Folha localiza-se ao norte na região do Je
quitinhonha onde envolve a depressão e parte do planalto. Cor
responde a áreas onde a efetiva participaçã::> do fluxo úmido de 
oeste limita-se a um curto espaço de tempo e onde os ventos se
cos e quentes do nordeste predominam na maior parte do ano .. 

Das áreas classificadas como de clima semi-árido, as que 
ocupam o vale e as baixas encostas do planalto apresentam mé
dia de temperatura entre 23°C e 24°C, enquanto aquelas corres
pondentes aos terrenos mais elevados têm suas médias situa
das entre 21°C e 22°C. A evapotranspiração potencial situa-se na 
faixa de 1.200 a 1.300 mm, o que define as áreas como megatér
micas. 

As chuvas, entre 600 e 800 mm anuais, são mais frequentes 
durante os meses de novembro, dezembro e janeiro quando as 
médias são superiores a 100 mm. Nos demais meses, a altura 
média das chuvas situa-se, geralmente, abaixo de 60 mm, sendo 
que de junho a setembro as mesmas não ultrapassam 10 mm 
mensais. 

As condições hídricas e térmicas a que essas áreas estão su
jeitas, quais sejam, chuvas concentradas em poucos meses, 
longo período seco e temperaturas elevadas na maior parte do 
ano, respondem pelo índice de umidade negativa (-20 a -40), 
com forte deficiência hídrica prolongada por mais de 8 meses, 
sobretudo nas áreas baixas do vale onde ocorrem solos recentes 
com baixa capacidade de retenção hídrica. . 

As formações vegetais encontradas nessas áreas são a Es
tepe, que ocupa os terrenos mais baixos, e a Floresta Estacionai, 
que reveste as superfícies elevadas onde também são encontra
das manchas de Cerrado. 

O uso da terra é caracterizado pelo predomínio da atividade 
pecuária que se estende à medida que as reservas florestais vão 
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sendo devastadas com a exploração da madeira. A agricultura aí 
praticada visa apenas à subsistência local e está representada 
pelos cultivos do milho, arroz, feijão e mandioca. 
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Ha - Depósitos fluviais predominantemente arenosos, com lentes de silte, 
argila e cascalho 

Hfl - Depósitos ftuviotagunares. Areias e siltes argilosos ricos em matéria 
orgânica 

Hpm - Pântanos e mangues_ Materiais argilo-siltosos ricos em matéria 
orgânica 

Ht - Depósitos costeiros. Cordões e areias litorâneas 
Plt -Terraços arenosos, incluindo cordões litorâneos 
TQd - Coberturas detríticas. Depósitos eluvionares e secundariamente colu

vionares, predominantemente arenosos, com nlveis conglomeráticos. Pro
cessos de laterização incipiente. Relacionados às superfícies de aplaina
mento dos Ciclos Sul-Americano, TQd l ; Velhas e Paraguaçu, TQd2 

Tb - Conglomerados polimícticos, arenitos imaturos e argilas variegadas 
J{Jf - Diabásios de granulação fina a média e gabros; texturas ofítica e inter· 

granular. Ocorrem sob a forma de diques 
001gt- Biotita monzogranitos a tonalitos e biotita grani tos isotrópicos; gra

nulação fina a média; texturas equigranulares. Raros encraves xenoliticos 
Cru - Granitos a duas micas e secundariamen te granodioritos, estrutura 

orientada a isotrópica; granulação média a grosseira; textura inequigranular 
a porfiróide. Granodio ritos de granulação grosseira a localmente por
tiróides, estrutura orientada e isotrópica, 1'8 . Pegmatitos associados 

Cti - Biotita granitos de granulação média a grosseira, eventua lmente por fi
ritica, leuco a mesocrá tica com estru tura isotrópica. Também. inclui grani
tos e granodioritos a duas micas. com estru tura orientada, encraves xenoli
ticos. Pegmatitos associados 

pC"Yai - Ortopiroxênio grani tóides de composição granítica a tonalitica, ma
ciços ou com foliação cataclástica, granulação grosseira a porfiróide. Mos
tram coloração verde-escura e raros encraves xenolíticos e microgranula 
res; noritos, ô 

p(:"Yg - Rochas de composição tonalítico-granodiorítica, diorítica a quartzo 
diorítitica e granítica, de granulação média, ricas em encraves microgranu
lares (autólitos) e diques sinintrusivos. Os encraves têm forma elíptica, 
mesma composição e granulação mais fina . Hornblenda e/ou biotita tonali
tos de granulação média a grossa, ricos em encraves microgranulares. 8; 
biotita-hornblenda dioríticos porfiríticos, com encraves microgranulares, p. 

pC"Ym - Rochas de composição granítica, secundariamente granodioritica a 
tonalítica, granulação média a grosseira, equigranulares a porfiróides, leu
cocrá ticas a mesocráticas, com ou sem granada, maciças a !aliadas e com 
encraves xenolíticos. microgranulares e surmicáceous. Bio tita granitos por
tiróides a granulares grosseiros, de coloração rósea e cinza, com ou sem 
granada, raros encraves, 1'1 ; biotita granitos, equigranulares a porfiróides, 
de granulação média grosse ira , locaimen te ricos em encraves, 1'2; bio tita 
granodioritos ou tonalitos gnaissificados, com ou sem granada, de granu
lação fina a grossa, 1'3; biotita gran itóides de textura variada, amiüde de 
granu lação média a grosseira, leucocráticos, sendo freqüente a presença 
de granada, 'Y4; biotita e/ou hornblenda granitos, granulação fina a média, 
equigranulares, de coloração rósea a cinza, 1'5; biotita ferro-hastingsita 
granitos, granulação fina a médiã, porfiróides de afinidade alcalina, 1'6; bio
tita granitos gnaissificados, granulação média, de coloração rósea, "Y7 

p(:-rmt - Augen granitóides gnaisses a bioti ta, granada, sillimanita e even
tualmen te cordierita; leuco a mesocráticos, com encraves xenolíticos e 
''surmicáceous''. Inclui biotita granitóides gnaisses 

pCm - Biotita xistos com intercalações locais de biotita-quartzo xisto, lentes 
de calcossilicáticas e quartzitos. Quartzo-biotita xistos com predominância 
de cianita e ocorrências locais de estaurolita, intercalações restritas de 
quartzitos e filitos grafitosos, xc; quartzo-biotita xistos com predominância 
de sillimanita e intercalações locais de biotita-quartzo xistos, xs 

pOnc - Quartzo-biotita xistos com intercalações de quartzitos; meta 
calcários, c; quartzitos, q 

pOns - Ouartzo-biotita xistos, localmente com intercalações rítmicas de 
biotitaquartzo xistos, com ou sem granada e/ou sillimanita, e porfiroblastos 
de cordierita; lentes de calcossilicáticas; quartzitos, q 

pCcr - Quartzitos puros a muscovita quartzitos de coloração creme e granu
lação média a grosseira, ocasionalmente fina . Intercalações subord inadas 
tl~ Uiotita xi::; to::; granatíf~ro::; a e::;taumlita +:!lou ::;illirmmita e mármores 

pCst - Ouartzo-biotita xistos localmente com granada e sillimarita apresen
tando in tercalações restri tas de biotita-quartzo xistos e lentes de calcossi
licáticas, raramen te gnaissóides; paragnaisses; intercalações subordinadas 
de quartzitos, anfibólio xistos e mármores. Migmatização nas proximidades 
de corpos graníticos 

pCal - Quartzitos grosseiros, maciços ou plaqueados, com in tercalações de 
biotita xistos. Lentes de metamáficas e metaultramáficas boudinadas; xis
tos, x; metamáficas, mu 

pCpskz - Metatexitos com paleossoma composto principalmente de biotita 
e/ou hornblenda-granada gnaisses e kinzigitos, e secundariamente calcos
silicáticas, anfibolitos e mármores; calcossiticáticas, cs; diatexitos, d; gra
nitos gnaisses, gg ; mármores, mm 

pCpi - Rochas bandadas, com bandas deci a centimétricas, em que na parte 
máfica ocorrem biotita e/ou hornblenda-granada gnaisses, anfibolitos e 
protomilonitos de composição tonalítica, e na porção félsica gnaisses 
quartzo-feldspáticos de composição granltica a granodiorítica; mármores e 
calcossilicáticas subordinadas 

p(pc - Biotita etou hornblenda gnaisses, localmente mtgmatíticos; metate
xitos com paleossoma de gnaisses diversos e anfibolitos; ortognaisses de 
composição granodiorítica a tonalltica, e secundariamente quartzitos e 
xistos 

pCjf - Gnaisses a hiperstênio, biotita-granada gnaisses, gnaisses quartzo
feldspáticos e lentes de anfibolito, localmente migmatíticos; biotita
granada gnaisses, em parte migmatizados, gn 

pCcp - Biotita e/ou hornblenda gnaisses com ou sem muscovita, gnaisses 
quartzofeldspáticos, anfi bolitos e biotita xistos, dispostos em bandas deci a 
cen timétricas e localmente mobilizados; quartzitos, q 
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Porto. farol 

Aeródromo internacional Rodovia implanlada 

• 
Outros aeródromos 

Rodov~ em implantação 

Rodov1a tempotána 

Rodovia pavtmentada 
Outras estradas. crrrunhos 

Rodov~ em pavimentação Estrada de ferro 

Aeproduç.'lo total ou parcral ororbrda sem autOirzaç.'lo 
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Metaulnamãhcas 

0!>7 -Idade <.»ornéti-JCa em brlhões óe anos 
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Ta · Tãntalo 
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Mapa elaborado com base em wuerpretaç.'lo dE! mosarcos semrcont<olados de .magem de •adar. na 
escala 1 250000. omagens de landsat MSS. na escala t 500000. e trabalhos de campo pela DMs.'lo 
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Órg.'lo federal - Clepartamerlto Nacronal da Produç.'lo Mineral (ONPM)/MME 
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Apf'Cadas (IGAI/t-JG 
Outras tOSii!utÇOes - Companhia de Pesqursa de Recursos M•nerars (CPRM). Metars de Mrnas Gerars 

(METAMIG) 

Terraços Arenosos 
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Base geográfica organizada a partir de folhas planimétricas . na escala 1:250.000. 
elaboradas pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. mediante 
Interpre tação de mosaicos semicontrolados de 1magem de radar. fotos aéreas 
convencionais. imagem de Landsat e trabalho de ca mpo realizado no período 
de setembro de 1980 a junho de 1981 
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Povoado. lugarejo Rodovia pavimentada 
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Porto. farol Rodovia em pavimentação Estrada de ferro 
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Latossolo A:marelo álico 

B 1 - lAa A proem. e mod . arg. e méd. pl. e s.ond.; 
2 - LAa A mod . arg . s.ond . e ond .; 3 - LAa A 
mod . arg . e m.arg . pl. e s.ond. + PAa Tb ab. e n 

ab. A mod . aren . e méd.larg. e aren .lméd . pl.; 4 - LAa A 
mod . arg . e m.arg . + PAa Tb A mod . méd ./arg . ond. e s.ond .; 
5 - LAa A mod . arg. pl . e s.ond . + PVa Tb A mod . méd.larg . 
ond.; 6 - LAa A mod . arg . s.ond. e pl. + LVa A mod . arg . 
s.ond. e ond ; 7 - LAa A mod. arg. + LEe A mod. arg. ond. e 
s.ond.; 8 - LAa A mod . arg . + LVa A mod . arg . ond . e 
s.ond.; 9 - LAa A mod . arg . ond. e s.ond + PEe Tb A mod. 
méd./arg . e arg . ond.; 10 ...:.. LAa A mod. arg . ond. e s.ond. + 
PAa Tb f'i ab. e ab . A mod . méd.larg. e aren ./arg. pl. e s.ond . 
+ PVda Tb A mod. méd./arg . ond.; 11 - lAa A mod. arg . 
ond. + PAa Tb f'i ab . e ab. A mod . méd ./arg. s.ond. + PEe Tb 
A mod . méd ./arg . e arg . ond.; 12 - LAa A mod. arg . + PEe 
Tb A mod . méd.larg. e arg . + PVd Tb A mod.; 12 - LAa A 
mod . arg . + PEe Tb A mod. méd./arg . e arg. + PVd Tb A 
mod . méd ./arg . ond.; 13 - LAa A mod. arg . + PVd Tb A 
mod . méd.larg. + PEe Tb A mod. méd./arg. ond . 

Latossolo Amarelo álico e distrófico 

B 1 - Laad A mod . arg . pl. e s.ond.; 2 - LAad A 
mod. arg . e med. + PAad Tb n ab. e ab. méd./arg., 
aren.larg. e aren.lméd. s.ond. e ond .; 3 - LAad A 

mod. arg. e m.arg . + Lvad A mod . arg . + PVad Tb A mod. 
méd. /arg_ ond. e f. ond. 

l atossolo Amarelo Hümico álico a LAHa arg . + LAa A proem. arg . pl. e s.ond. 

l atossolo Vermelho-Escuro distróf ico e álico 

r-:::-1 LEda A mod. arg . e m.arg + 
~m.arg. pl. e s.ond. 

l atossolo Vermelho-Escuro eutrófico 

LVad A mod . arg e 

G 1 - LEe A mod . arg . + PEa Tb A mod . méd.larg. 
ond. e s.ond.; 2 - LEe A mod . arg. e med. + LV da 
A mod. arg. + LAda A mod. arg. s.ond. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

B 1 -LV a A mod. arg . f.ond.; 2 - LV a A mod. arg . e 
m.arg. + PVa Tb A mod . méd .larg. ond .; 3 - LV a 
A mod e proem. arg . s.ond . e ond. + PVe Tb A 

mod. méd./arg . f.ond . e ond.; 4 - LV a A mod. e proem. arg. 
+ LVHa arg. ond . e f .ond.; 5 - LVa A mod . e proem. arg . + 
PEe Tb A mod. méd .larg . ond . e f.ond .; 6 - LV a A mod. arg. 
s.ond. e ond . + PEe Tb A mod . méd ./arg . ond .; 7 - LVa A 
mod . arg . + PVe Tb A mod. méd.larg. ond.; B - LV a A mod. 
arg . + PEe Tb A mod . méd.larg . f.ond .; 9 - LV a A mod . arg. 
+ LE,a A mod . arg . mont .; 10 - LV a A mod. arg . + Ca Tb A 
mod. arg. mont. e f .ond .; 11 - LVa A mod. arg . mont. e 
f.ond. + Ca Tb A mod . arg . e méd. mont. e escarp.; 12 - LV a 
A proem. e mod . arg. e m .arg . + LVHa arg . + PVa Tb A 
proem. arg. f.ond. e ond.; 13 - LVa A mod . e proem. arg . e 
m.arg . + LVHa arg. e m .arg . f.ond. e mont. + Ca Tb A mod. 
méd . e arg . f. ped e 1\ ped . mont.; 14 - LVa A mod. arg . e 
m.arg. + PEe Tb A mod . méd .la rg . P. arg. + PVed Tb. A mod. 
méd ./arg . e arg . f.ond . e ond .; 15 - LVa A mod. e proem. 
arg. f.ond. e ond . + LVHa arg . ond. + PVa Tb A mod . 
méd ./arg . f.ond . e ond.; 16 - LVa A mod . e proem. arg . + 
LVHaarg . + PEedTbAmod. méd./arg f.ond . emont.; 17 -
LVa A mod . arg ond . + Ar + PVad Tb A mod. méd./arg. 
ond.; 18 - LV a A mod . arg . + PVad Tb A mod . méd ./arg . + 
PEe Tb A mod . méd.larg . ond. e f.ond; 19 - LV a A mod . arg . 
+ PEe Tb A mod. méd./arg. + Pvde Tb A mod . méd.larg. 
f.ond.eond .; 20 - LVaAmod. arg . + LUaAmod. arg . + Ca 
Tb A mod. arg . e méd . f. f\ ped . e ped . f .ond . e mont.; 21 -
LV a A mod . arg . + PVa Tb A mod. méd ./arg. f.ond . e mont. 
+AR.; 22 - LVaAmod. arg. f.ond. emont . +AR+ Ca TbA 
mod. arg_ f _ond . e mont.; 23 - LVa A mod . arg . e méd . + 
PVd Tb A mod. méd ./arg . f . ped . e i'l ped . + LAa A mod . arg . 
ond. e s.ond. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distróf ico 

B 1 - LVad A mod . arg . ond . e f.ond .; 2- LVad A 
mod. arg . f .ond . e mont. ; 3 - LVad A mod. arg. e 
m.arg . + PEed Tb A mod . arg . f.ond. e mont. + 

AR.; 4 - LVad A mod. arg . e m .arg . mont. e f .ond . + AR + 
PVad Tb A mod . arg. e arg./m .arg . mont. e f.ond.; 5 - LVad 
A mod . arg. e m.arg. + PEe Tb A mod . méd ./arg . e arg. mont . 
+ Ra A mod. med. e arg . mont. e escarp .; 6 - LVad A mod . 
arg. ond . + PVde tb A mod. méd./arg . + PEe Tb A mod . 
méd./arg . ond . e f .ond.; 7 - LVad A mod . arg . ond . e f.ond . 
+ LAad A mod . arg_ ond. + PEe Tb A mod . méd .larg . ond. e 
f.ond.; 8 - LVad A mod . arg. + LAad A mod . arg . + PVad Tb 
A mod. méd ./arg . f.ond. e ond .; 9 - LVad A mod . arg . + 
PVed Tb A mod. méd./arg. mont. e f .ond . + Cad Tb A mod . 
arg . mont. e escarp.; 10 - LVad A mod . arg . + PVd To A 
mod . méd ./arg . e arg ./m .arg . + PEde Tb A mod . méd ./arg. 
f.ond. e mont. + AR . 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

G 1 - LVd A mod . e proem. arg . + PVd Tb A mod . 
méd.larg . f.ond .; 2 - LVd A m~d . arg . + LEe A 
mod . arg . e m .arg . ond . e s.ond .• 3 - LVd A mod . 

méd. + PEe Tb e Ta A mod . méd .larg . ond . e s.ond .; 4 - LVd 
A mod . e Ir. med . pl. e s.ond . + PVd Tb A Ir. e mod. 
aren .lméd. e méd . s.ond .; 5 - LVd A mod . arg . s.ond . e pl. + 
PEe Tb A mod . méd ./arg . ond . e s.ond. + PVd Tb A mod . 
méd ./arg . ond ., 6 - LVd A mod . méd . e arg . + PEe Tb e Ta A 
mod. méd ./arg . + NC planos. A mod méd.larg . s.ond. e pl. 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico 

EJ 1 - LVda A mod . arg . f.ond .; 2 - LVda A mod . 
arg . e m.arg . + PEed Tb A mod . méd.larg. e arg . 
f.ond . eond .; 3 - LVdaAmod. arg emarg . + PEe 

Tb A mod. méd ./arg . e arg. f.ond . e mont.; 4 - LVda A mod. 
arg. + PVda Tb A mod . méd ./arg . f.ond . e ond .; 5 - LV da A 
mod . arg_ e m.arg_ + PEe Tb A mod . méd.larg . e arg. mont. e 
f.ond. + Rd A mod . arg . e méd. mont.; 6 - LV da A mod. arg. 
+ PVd Tb A mod . méd ./a rg . f. case . ond . e f .ond. + PEe Tb A 
mod. méd.larg_ f. case . f.ond . e ond . 

Latossolo Vermelho -Amarelo distrófico e eutrófico 

EJ 
1 -LV de A mod . arg. e m .arg . ond .; 2 - LV de A 
mod . arg + PEe Tb A mod méd./a rg . ond., 3 -
LVde A mod . arg . + PEed Tb A mod. méd./arg. e 

arg. + Ce lat. A mod . arg . f.ond . e ond .; 4 - LVde A mod. 
arg. + PVe Tb A mod . méd ./arg . + Ce lat. A mod. arg . e méd. 
f .ond . e ond . + AR . 

Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico 

B 1 - LVe A mod . arg . e méd. + Ce lat. A mod . arg . 
e méd . s.ond . e ond .; 2 - LV e A mod. arg . e méd . 
+ Ce lat. A mod. arg. e méd . + PEe Tb A mod . 

méd.larg . s.ond . e ond .; 3 - LVe A mod . arg . e méd . + Ce 
lat. A mod . arg. e méd. s.ond. e ond . + SS Ta A mod . 
méd./arg . pl. e s.ond .; 4 - LVe A mod . mécL e arg. + Cela!. 
A mod . arg . e méd . + PEe Ta e Tb A mod . méd ./arg_ + NC 
planos. A mod . méd ./arg . s.ond. e pl. 

Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico 

EJ 1 - LVHa arg . e m .arg. + LV a A mod. e proem. 
arg. e m.arg . ond . e s,ond .; 2 - LVHa arg. + LVa 
A mod . arg . ond . e f .ond.; 3 - LVHa arg . e m.arg . 

+ LUHa arg . e m .arg . + LVa A mod . e proem. arg. e m.arg . 
f .ond .; 4 - LVHa arg. + LUHa arg . mont . + Ca Tb A mod. e 
proem. arg. mont. e escarp , 

Podzólico Amarelo élico e distrófico 

B 1 - PAad Tb ab . e r'i ab . A mod . e proem. aren. e 
méd ./a rg . e aren.lmed . pl. e s.ond.; 2 - PAad Tb 
1\ . ab . e ab. A mod. méd . e aren.larg . pl. e s.ond.; 3 

- PAad Tb ab . e r'i ab . A mod . aren . e méd./arg . pl. e s.ond . 
+ LAad A mod . arg . s.ond. e pl. ; 4 - PAad Tb ab. e n ab. A 
mod . aren . e méd ./arg . s.ond . e pl. + LAad A mod. arg . 
s.ond. e ond.; 5 - PAad Tb ab . e n ab . A mod . aren . e 
méd.Jarg . e aren .lméd. pl. e s.ond . + HPa A mod . e proem. 
aren . pl.; 6 - PAad Tb ab . e r'i ab. s/ e c! frag .. A mod . 
aren.larg . e aren ./méd . ol. e s.ond . + HPa A mod. e proem. 
aren. pl. 

Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico 

Tb e Ta ri ab . e ab . A mod . méd. l arg . e 
•;:;~ ':";t\'-~,~1'\ rch . e rch . s.ond .; 2 - PEe Tb A 
n . ond . e f.ond.; 3 - PEe Ta e Tb A 

LEGENDA 

mod. méd ./arg . + BV méd./arg . ond . e s.ond.; 4 - PEe Ta e 
Tb A mod . méd .la rg . + BV méd ./arg . mont. e f .ond.; 5- PEe 
Tb e Ta A mod. méd .larg . + LVa A mod. arg. ond. e f.ond.; 6 
- PEe Tb A mod . arg ./m.arg . e m .arg . f.ond. e ond. + LV da 
A mod . arg . e m .arg . ond. e s.ond.; 7 - PEe Tb A mod. 
arg ./m .arg. e m.arg. + LVda A mod. arg . e m.arg. mont. e 
f.ond .; 8 - PEe Tb A mod. arg . e m .arg . + PEe Tb A mod . 
arg . e m.arg . mont. e f .ond; 9 - PEe Tb A mod . arg.lm.arg 
+ PVe Tb A mod. arg./m.arg. mont.; 10 - PEe Tb A mod . 
méd .larg . e arg . + PAa Tb n ab. e ab. A mod. med.larg . e 
aren ./arg . ond ., 11 - PEeTbAmod. méd .larg. earg. + LVda 
A mod . arg. e m .arg . ond. e f.ond .; 12 - PEe Tb A mod . 
méd./arg . e arg . + PVd Tb A mod. méd.larg. e arg . ond. e 
f.ond., 13 - PEe Tb A mod . méd.larg . e arg + LV da A mod. 
arg . f.ond . e ond.; 14 - PEe Tb A mod. méd ./arg . e arg . 
f .ond . e mont + LVd A mod . arg. f .ond.; 15 - PEe Tb A mod. 
méd.!arg . e arg . f .ond. e mont. + Ca Tb A mod. med. e arg. f. 
ped. e r'i ped. mont.; 16 - PEe Tb A mod. méd./arg. e arg. Ce 
Tb A mod. arg . f .ond . e mont.; 17 - PEe Tb A mod. méd./arg . 
+ Ce Tb A mod. arg . ond.; 18 - PEe Tb A mod. méd./arg . + 
PVde Tb 1'1 ab . e ab. A mod. méd ./arg . e aren.larg . ond. e 
s.ond .; 19 - PEe Tb A mod. méd.larg . ond . e f .ond. + PEe 
Tb A mod . méd ./arg . f. ped . mont. e f .ond .; 20 - PEe Tb A 
mod . méd .larg . + PVe TbA mod. méd./arg. ond . e f .ond.; 21 
- PEe Tb A mod. méd./arg . ond. e f.ond . + Ce Tb A mod. 
arg . e m.arg . pl.; 22 - PEe Tb A mod . méd ./arg. + LEe A 
mod. arg. f.ond. e ond .; 23 - PEe Tb A mod. méd .larg. + 
PVd Tb A mod . méd./arg. f.ond. e ond.; 24 - PEe Tb A mod. 
méd.larg. + Re A mod . méd . f .ond . e monl.; 25 - PEe Tb A 
mod . méd.larg . f.ond . e mont. + AR .; 26 - PEe Tb A mod. 
m.arg. mont. +AR .; 27 - PEe Tb A mod. méd./arg . e arg. f . 
rch. e f'i rch . ond . e f .ond . + Red A mod. méd . e arg . f .ond.; 
28 - PEe Ta e Tb A mod méd.larg . + BV med./arg. s.ond. e 
ond . + PEe Ta ab . A mod . méd./arg . s.ond.; 29 - PEe Ta e 
Tb A mod . méd ./arg. + PVd Tb A mod . méd.larg . ond . e 
f.ond . + LVd A mod . arg. ond.; 30 - PEe Tb e Ta A mod. 
méd./arg. + Ce Tb e Ta A mod. arg . + BV méd.larg . f.ond . e 
mont., 31 - PEe Tb A mod . arg . e méd./arg . + LV da A mod. 
arg + PVed Tb A mod . méd ./arg . ond . e s.ond.; 32 - PEe Tb 
A mod. méd.larg., arg e arg.lm.arg. + PEad Tb A mod. 
méd ./arg., arg . e arg ./m.arg . f .ond . eond. +LV a A mod. arg . 
e m.arg. ond.; 33 - PEe Tb A mod. méd./arg . e arg.lm.arg . 
mont. e f.ond . + Ca Tb A mod . arg . e méd . f . ped. e r'i ped. 
mont. e escarp. + AR .; 34 - PEe Tb A mod . méd.larg_ e arg_ 
ond . + LV de A mod . arg . ond . e f.ond . + Ce Tb A mod. arg . e 
m.arg . pl.; 35 - PEe Tb A mod. méd ./arg . e arg . + LVd A 
mod . arg . + LEe A mod. arg. ond . e f.ond .; 36 - PEe Tb A 
mod. méd.larg . e arg . + PVed Tb A mod . e proem. méd.larg . 
+ LVd A mod . arg . ond . e f.ond .; 37 - PEe Tb A mod . 
méd./arg. e arg . + LVd A mod . arg . e m.arg. mont_ e f.ond. 
+ Red A mod. méd. e arg . mont. e escarp.; 38 - PEe Tb A 
mod . méd ./arg . + TRe A mod . arg . ond . + HGPde Tb m .arg . 
pl.; 39- PEe Tb A mod. méd ./arg . + PVde Tb f'i ab. e ab. A 
mod . méd .larg. ond . + Cde Tb A mod. arg . e m.arg. p!. ; 40 -
PEe Tb A mod . méd./arg . ond . + AR + LVd A mod. arg. ond.; 
41 - PEe Tb A mod. méd .larg . ond . + AR + Re A mod. méd . 
e arg. f.ond .; 42 - PEe Tb A mod. méd./arg . + LV e A mod . 
arg. + LEe A mod . arg . ond. e s.ond.; 43 - PEe Tb A mod . 
méd.larg.f.ond . + LVdAmod. arg . f.ond .emont. + CeTbA 
mod. arg . mont.; 44 - PEe Tb A mod . méd ./arg . + PVd Tb A 
mod . méd .la rg . f.ond. e mont. + LVd A mod . e proem. arg. 
ond.; 45 - PEe Tb A mod . méd .larg. + Re A mod . méd. 
f .ond . e mont. + LVd A mod. e proem. arg . ond . e s.ond.; 46 
- PEe Tb A mod . méd ./arg . + PVad Tb A mod . méd ./arg . 
mont. e f.ond . + AR .; 47 - PEe Tb A mod. méd./arg . + PVe 
Tb A mod. méd ./a rg . + TRe A mod. arg . mont. e f .ond.; 48 -
PEeTbAmod. méd./arg. + CeTbAmod.arg + LVdAmod. 
arg. mont. e f.ond.; 49 - PEe Tb A mod . méd ./arg . + Re A 
mod. arg . + Ce Ta A mod. arg . mont . e f.ond .; 50 - PEe Tb 1'1 
ab . e ab. A mod . méd larg . + BV méd.larg. + Ce Tb e Ta A 
mod. arg . ond . e f.ond.; 51 - PEe Tb A mod . méd.larg. f. rch . 
f.ond . +AR + LV a A mod. arg . e m.arg . f .ond.; 52 - PEe Tb 
e Ta A mod . méd./arg . + LVe A mod . arg . + PVe Tb A mod. 
méd./arg . + NC planos. A mod. méd.larg . ond . e s.ond., 53 
- PEe Tb e Ta A mod . méd .larg . + Ce Tb e Ta A mod. arg. 
mont. e l.ond. t AR 1 BV méd./erg . mont. e f.ond. ; 54-
PEe Tb A mod . méd ./arg . + PVe Tb A mod. méd./arg . + PE
le A mod. arg. + PVLe A mod. arg : s.ond . e ond.; 55- PEe 
Tb A mod . méd.larg . + PVe Tb A mod . méd.larg . + PELe A 
mod. arg. + PVLe A mod . arg. ond. e s.ond . 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

B 1 - PVad Tb A mod. arg . e méd./arg . f. case . + 
Cad Tb A mod. arg . f. case . ond. e f.ond.; 2 
PVad Tb A mod . méd.larg . + LVad A mod . arg. + 

PEe Tb A mod . méd ./arg . ond . e s.ond . 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

G -PVd Tb A mod. méd ./arg . f.ond. + Rd A mod . 
méd . e arg . mont. + PEe Tb A mod . méd.larg. 
f.ond . 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico 

B 1 - PVda Tb A mod . méd.larg . + LVda A mod . 
arg . f.ond . e ond .; 2 - PVda Tb A mod . méd.larg . 
ond. e f .ond . + LV da A mod . arg . ond . + PEe Tb A 

mod. méd./arg . ond . e f.ond .; _3 - PVda Tb A mod . méd .larg . 
+ LVda A mod. arg . + Cda Tb A mod . arg. f.ond. e mont. 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico 

B 1 ~ PVde Tb f\ ab. e ab . A mod . méd ./arg . ond. e 
s.ond .; 2 - PVde Tb A mod. arg. + LVd A mod. 
arg. e méd . f.ond . e ond.; 3 - PVde Tb A mod. 

méd./arg. ond . e s.ond . + PVd Tb cl frag . A mod . aren ./méd. 
s.ond .; 4 - PVde Tb A mod. méd ./arg . ond. e f.ond . + LVd A 
mod. arg. ond . e s.ond .; 5 - PVde Tb A mod. méd .larg . + 
PEe Tb A mod . méd ./arg . f .ond . e ond .; 6 - PVde Tb A mod. 
méd./arg. + LVd A mod. arg . ond . e f.ond . + PVd Tb ab. A 
mod . aren .larg . ond .; 7 - PVde TbA mod. méd ./arg . + LV da 
Amod . arg . + RdeAmod . méd . ond . e f.ond; 8 - PVdeTbA 
mod. méd./arg . + PEe Tb A mod . méd.larg . + LVda A mod . 
arg . f .ond . e ond .; 9 - PVde Tb A mod. méd ./arg. + LVd A 
mod . arg . + PEe Tb A mod. méd./arg . f.ond . e mont.; 10 -
PVde Tb A mod . méd ./arg . f. case . + Cad Tb A mod. arg f. 
case. f.ond . e ond . + LVa A mod . e proem. arg . s.ond. e 
ond.; 11 - PVde Tb A mod . méd ./arg . ond . e f.ond . + AR + 
LVd A mod . arg . + Ce Tb A mod . arg . f. case . ond . e f.ond. 

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico e distrófico 

B 1 - PVed Tb ab. e fi ab . A mod. aren ./méd., aren . 
e méd./arg. s.ond . e ond., 2 - PVed Tb e Ta i'l raso 
e raso A mod . méd./arg. + PEe Tb A mod . 

méd./arg . + Re A mod . arg . f .ond.; 3 - PVed Tb A mod. 
méd.farg . s.ond . + HGPe Ta A mod . arg . pl.; 4 - PVed Tb A 
mod . méd ./arg . ond . e f.ond . + LV da A mod . arg . ond + PEe 
Tb A mod . méd.larg . ond . e f.ond .; 5 - PVed Tb A mod. 
méd ./arg . + PEe Tb A mod. méd ./arg. ond . e f.ond . + AR .; 6 
- PVed Tb A mod . i'l ab. e ab . aren . e méd.larg . + PSe Ta A 
mod . aren. l arg . + NC planos. A mod. méd.larg. s.ond . e 
ond.; 7 - PVed ib A mod. méd.larg . e arg . f. case. + LVd A 
mod . arg . f. case. f .ond . e ond . + AR. ; 8 - PVed Tb A mod . 
méd ./arg . + PEe Tb A mod. méd.larg . + LVde A mod . arg. 
f.ond , e ond. + AR . 

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 

G 
1 - PVe Tb A mod . arg .lm.arg . e arg. ond .; 2 -
PVe Tb e Ta ab . e i'i ab . A mod . méd ./a1g . ond. + 
AR .; 3 - PVe Tb A mod. méd .larg . f. case. e i'l 

case. + LVd A mod . arg . ond . e f.ond .; 4 - PVe Tb A mod . 
méd .larg . f. case . + LV da A mod . arg . f.ond. eond., 5 - PVe 
Tbe Ta A mod . méd ./arg . + PEe Tb A mod . méd ./arg . + LVd 
A mod . arg. ond . e f.ond .; 6 - PVe Tb A mod. méd.larg . 
s.ond. + Ce Tb e Ta A mod. arg . + HGPde Tb m .arg . e arg. 
pl ; 7 - PVe Tb A mod . méd./arg . + Ce Tb A mod. arg . f.ond. 
e mont. + Rde A mod. arg . e méd . mont. e esearp.; 8 - PVe 
Tb A mod . méd .larg . + LVd A mod. arg . mont. e f.ond. + 
AR ., 9 - PVe Tb A mod. e chern . méd ./arg . f. case . + Ce Tb 
A mod. méd ./arg . f. case . ond . e f.ond . + AR. ; 10 - PVe Tb 
A fr . e mod . aren .lmed. e méd ./arg . f. ped . e r'i ped . + PSe Ta 
A Ir . e mod. aren./méd ., arg . e méd.larg . + Re A Ir. e mod . 
med . e arg . s.ond .; 11 - PVe Tb A mod . méd ./arg . + PEe Tb 
e Ta A mod. arg . f.ond . + Ce Tb e Ta A mod. arg . mont . e 
f.ond. + AR. 

Podzol Hidromórfico élico 

B 1 - HPa A mod . e proem. aren . pl. , 2 - HPa A 
mod . aren . pl. + LAa A mod. arg . e m .arg . pl. e 
s.ond .; 3 - HPa A mod . e proem. aren . +AMA Ir. 

e mod. pl. 

Brunizém Avermelhado 

med./arg. + V A mod. arg . s.ond . e ond 

Hidromórfico Cinzento eutrófico 

r-::-1 HCe Tb A mod. aren.lméd . e méd + HGPd Tb arg 
L..::_j e m .arg. pl. 

Solonetz Solodizado 

G ss Ta A mod. méd.larg . pl. e s.ond. 

Cambissolo álico 

G 1 - Ca TbA mod. arg . f. case . ond . e f.ond . + LV a 
A mod . arg . ond .; 2 - CA Tb A mod . méd . e arg. f . 
ped . e i'l ped. f.ond . e mont. + LVda A mod . arg . 

ond. e f.ond .; 3 - Ca Tb A mod . arg . e méd . mont. e escarp . 
+ LVa A mod. arg . mont. + AR .; 4 - Ca Tb A mod . arg . e 
méd . f. case . f.ond . e ond . + LV a A proem. e mod. arg . pl. e 
s.ond . + PVa Tb A mod . méd.larg . f. case . ond . 

Cambissolo eutrófico 

G 1 - Ce Tb A mod . arg . e m.arg . + Ad Tb A mod. 
aren. pl. ; 2 - Ce Tb A mod. arg . + Ae 1ndisc. pl., 3 
- Ce Tb A mod . arg . s.ond . e pl. + PEe Tb A mod. 

méd.larg . s.ond.; 4 - Ce Ta e Tb A mod . arg . + NC ab . A 
mod. méd./arg . + HGHe Ta e Tb arg . e m .arg . pl.; 5 - Ce Tb 
e Ta A mod. arg . f . case . e i'l case. mont. e f.ond . + Red A 
mod . méd. e arg . mont. e escarp + PEe Tb A mod . méd.larg . 
l.ond. e mont.; 8 - Ce Tb A mod . arg. + V A mod. e chern . 
arg + BV méd./arg . e arg . pl. e s.ond.; 7- Ce Tb A mod . 
arg mont. e f.ond . + AR + PEe Tb A mod . méd.larg. mont_ e 
f.ond.; 8 - Ce Tb A mod . arg . f. case. + Re A mod méd e 
arg . f .ond . e mont. + AR . 

Glei Pouco Hümico álico e dist rófico 

EJ 1 - HGPad Tb arg . e m.arg. + HOad pl., 2 -
HGPad Tb arg . e m.arg . pl. + PVd Tb aren./n:éd. e 
med. pl. e s.ond . + LVd A mod . arg . s.ond., 3 -

HGPad Tb arg e m .arg . + Ce Tb A mod. arg . + HOad pl. 

Areias Ouartzosas Marinhas 

~1 - AMhrdr . e r'ih idr . Afr . emod. pl.; 2-AMAfr. 
~e mod. + HPa A mod . e proem. aren . pl. 

Solos Aluviais eutróficos 

GAe mdisc . + HGPad Tb arg. pl. 

Solos litólicos álicos e distróficos 

G 1 - Rad A mod . méd . e arg . mont. e escarp . + AR 
+ LVda A mod . arg . mont e f.ond .: 2 - Rad A 
mod . méd . + Ca Tb A mod méd. f. ped . e r'i ped . 

mont. e escarp . + PEe Tb A mod . méd ./arg e arg . f.ond . e 
mont. 

Solos litólicos distróficos e eutróficos 

B 1 - Rde A mod . arg . e méd . mont. e escarp . + 
AR .; 2 - Rde A mod . méd . e arg . mont. e escarp. 
+ PEe Tb e Ta A mod . méd .larg . f. f'i rch .e rch . 

f.ond . e mont. + AR . 

Solos Indiscriminados de Mangue 

G SMindisc 

Afloramentos Rochosos 

1 - AR + Ce Tb A mod . arg . f . case . f.ond . e ond ., 
-AR + Re A mod . méd . mont .. 3 - AR + LVda 
mod. arg . e méd . + PVda Tb A mod . méd ./arg . 

. e ond .;4 - AR + PVe Tb A mod. méd./arg . f. case 
f.ond . e ond . + Re A mod. med . f.ond. e mont. ; 5 - AR + 
PVed Tb A mod . méd.larg. + PEe Tb A mod . méd.larg . ond . e 
s.ond. 

NOTAS 
- Frguram em pnmerro lugar , nas assoc,açOes. os solos mars im

ponantes sob o conto de vrs1a de e x1en~o ou. em caso de equi
valêncra, o componenre mars rmportanre para frns de uso agricola 
e. em função deles. foram convencoonados os simbolos e as co
res das associações 

2 - A textura escrota em forma fracoonária. por exemplo méd larg., 
refere-se ti classe textural dos honzontes A e B 

3 - Para os Solos Li tOi icos IR!. n:Jo foram registradas as fases pedre
gosidade e rochosidade em vor!ude destes apresentarem normal
menre estas caracterls1icas 

4 - A legenda escflta por extenso e as mclusões encomr<~m-se no 
Relat6no 

5 - 50 estilo piorados no mapa os pontos de amostragem maos 
sogmficallvos 

6 - Quando nc'lo especrhcada a classe de relevo de um ou maos com
ponentes, S+gniloca que possur a mesma classe do componente 
postenor 

ABREVIAÇÕES E SiMBOLOS 

A - Solos Aluv1a1s 
AM - Are1as Mannhas 
AR - Afloramentos Ro

chosos 
BV - Brunrzém Averme

lhado 
C - Cambissolo 

HC - Hrdromód1co Cin
zento 

HGH - Gle1 Hümico 
HGP - Glei Pouco Hüml

co 
HO - Solos OrgâniCOS 
HP - Podzol Hidromórfl 

oo 
LA - Latossolo Amarelo 

LAH - Latossolo Amarelo 
Húmico 
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Este estudo fitogeográfico aborda os diversos aspectos ecológicos que envolvem os 
ambientes condicionantes das diferentes lormaçoes vegetais. sao igualmente analisa
das a distribuiç~o espacia l destas formações, suas caracterís ticas f itofision~micas e 
suas posslveis hgaçl'les paleoclimáticas. 

A quase totalidade da área encontra-se atualmente destituída de sua vegetaçao origi
nal, decorrente das atividades agropastoris e silvicul turais. ou ainda. bastante descarac
terizada em seus poucos remanescentes. o que se torna uma constante quando se 
transpõem os limites do espaço amazônicO. Em decorrência, fica evidenciado que, so
mente através de um modelo teórico de mi'lpeamento, poder-se-ra reconstituir os limites 
regionais da vegetaçao pretéri ta. A complexidade deste modelo tornou-se bastante ate
nu ad<J corno imagea u nmto radargramétrico, pois permitiu, com facilidade, determino r 
as formas de re~vo e litologias semelhantes da área e, conseqt.ientemente, através dos 
ref lexos dos parâmetros ambientais, aliados aos demais fatorf!s rio ecossistema, s~pa
rar as diferentes formações existentes. Além disso, o conhecimento do paleochma. 
através das adaptações das formas de vida das plantas, ao longo de milhares de anos. 
que são capazes de fornecer os elementos para uma divisão do sistema eçológi~o e do 
clima a!Ual {baseado nas isolinhas ombrotérmicas da relação Ps2Tl. torna-se lmpres
cindrvel, na tentativa de se reconstituir i::l vegetaçc'lo pretérita com base nos ambientes 
semelhantes. 

No mapa de Vegetação, as regiões fitoecológicas são representadEIS por cores
padrt'lo e as formações ineren tes a cada uma delas1 através de nuanças, e_nquanto as 
subformações identificam-se por ornamentos . Nas Are as de T enst'lo Ecológrca, os eco
tonos sao caracterizados por uma coloração diferente das regiões, prevalecendo no en
crave a cor da formação dominante e empregando-se para as subfqrmaçõAs ns seus or
namentos caracterlsticos. apenas com colori::lçilo vermelha . Já os Areas Antrópicos silo 
definidas por ornomentos, indica tivos da sua atual atividode. exceçOes feitas às áreas 
de pastagens e <lO refloresto monto em que não s!!o definidos a espécie e o tipo de cultu
ra, p!eva lecendo a cor da reg iâo na qua l esteja ocorrendo a interferência humona. Nas 
Áreas de Tensão Ecológica, os antropismos apresentam-se sempre com a mesma cor. 
independente do contato em que ocorram. 

O cartão que acompanha este mapa de Vegetaçâo complementa, de maneira genéri
ca. as informações nele contid21s. evidenciando sobretudo a distribuição e tocatizaç:ao 
dos diferentes tipos de vegetoçâo, obviamente considerando-se as restriçOes impostas 
pela escala empregada . 

Regil!o da Savana (Cerrado! 
Apresentando-se com as fisionomias Arbórea Aberta e Parque, ocupa invariavelme n

te os terrenos recentes (Terciário-Quaternário). 
A Savana Arbórea Aberta, caracterizando-se por um ct1ma atua r entre 120 e 150 dias 

secos na relação P .s 2T d11 curva ombrotérmica, reveste os planaltos conservados, de 
cobertura arenosa, que se destacam em reloção ao forte dissecomento circundante. lo
calizildos na bacia do rio Jequitinhonha, a noroeste da área. Nesta formação prevale
cem acima de tudo as formas de vida das plantas >~eromorfas . Gêneros tipicos : Caryo
car- Stryphnodendron- Copaifera_ 

Revestindo uma superfície rela t ivamente pequena, a Savana Parque, identificada pe
la dominancia das formos· de vida hemicriptóf itas e caméfitas com xilopódios, ocorre 
em área de solos arenosos, demarcada pela inexistência de um perfodo seco, ao norte 
da fol do rio Doce. A presenço desso áreo savanlcolo em meio 11 v1:1getação flore~tal p o
de ser perfeitamente entendida através de deduções paleogeográlicas . Gêneros típicos: 
Paspa/um - Esterhazya - Marcetia. 

Região da Estepe (Caatinga) 
Com ocorrência limitada ãs áreas de Solos Litólicos e de baixas oltitudes do vale do 

rio JeQuitinhonha, a Estepe (C~atinga). representada pela formação Arbórea Aberta, 
corresponde a um período seco acentuado (acima de 180 dias). A hipótese de 
considerá-.a como Ul)1a disjunção ecológica pode ser sobejamente comprovada pelos 
remanescentes florestais ainda ex istentes, tornando-a isolada das demais áreas estépi
cas. mas conse1vando suas l1gaçOes florísticas com a ''área core'' no Nordeste do País. 
As li::inr;:rófitas com organelas de proteção do bmto foliar contra a seca, perda de folhas 
por excesso de salinidade e as caméfitas suculentas al tamente especializadas conferem 
a esta formação uma condição de grande adaptação aos ambientes áridos . Ressalta-se 
a parcial descaractenzação desla vegetação em lace da mtensa ação an trópica . Gêne
ros típicos· Bursera - Mimosa - Pilosocereus. 

Região da Floresta Ombrófila Densa 
Obedecendo a umo hierarquia topográfica e fisionômica, de acordo com as estrutu

ras florestais, a Floresta Densa apresen ta-se com as formações Aluvial, das Terras Bai
xas, Submontana e Montana . 

A primeira, ocorrendo sobre sedimentos do Grupo Barreiras, compreende uma fai xa 
de largura voriávtll, ~t:rn per!odo seco na relação P s 2T da curva ombrotérmíco. Entre
tanto, apesar da área na sua totalidade atualmente responder ãs mesmas condições 
ambien tais, pode-se. através de estudos, nãc só da vegetação remanescente, mas 
também dos aspectos mmfoclimáticos , separá-la em duas áreas distin tas, apresentan
do a vegetação de cada uma delas algumas caracterls ticas estru turais e fisionômicas di
ferentes. A localizada no extremo sul do Estado da 13ahia, não apresentando as espécies 
nenhum mecanismo de defesa con tra uma posslvel deficiência híd1ica. caracteriza-se 
pela dominancio dos gêneros Parkia - Viro/a - Manilkara; enquanto que nas áreas 
próximas ao rio Doce {ES) fica evidenciado que a transformação pretérita do solo indico 
um;:~ farto lixiviaçilo poro a área, traduzrndo-se em algumas espécies xeromorfas, tms
tante incomuns em áreas ombrófilas. Gêneros típicos: Lecythis - Viro/a - Pouteria . 

As formações Submontana e Montana limitam-se âs áreas pré-cambrianas. com alti
tudes variando entre 300 e 800 m, cujo período seco varia de 60 a 90 dias, logicamente 
atenuado pelo fator alti tude, que benef icia as denominadas "precipitações ocultas". 
Poucos sao os agrupamentos remanescentes, decorrentes da grande interferência hu
mana. Observa-se que a decidualidade de algumas espécies dominantes prende-se ao 
fator hormonal e não á estocionalidode climática, o que poderip tornar o clas5ificação 
desta formação duvidosa. Gêneros típicos: Cedrela - Joannesia - Lecythis. 

Floresta Ombrófila Aberta 
Não se tornando exceção . esta floresta acha-se hoje fodada ao completo desapare

cimento, resumindo-se seus testemunhos a pequenos agrupamentos de uma vege-
tação já secundária. . . _ . . 

Os ambientes caracteríStiCOS aessa regrao foram defrmdos a partrr da hnho om
brotérmica de até 90 dias secos, período este atenuado pela elevada altimetria em que 
se encontro a áreo (ocima de 600 ml. litologio do rochas pré-cambrianas e solos arg_rl o
sos que, interados, lhes conferem condição ombrófila . Essas áreas ~cham-se_ lo.ca~lza
das entre o embasamento ;masado de prolongado período seco e o litoral mo1s um1do, 
destacando-se das demais pela sua posição altimétrica. Gêneros tlpicos: Alfalea -
Pourouma - Ocotea_ 

Floresta Estacionai Semidecidual 
Os amb:entes próprios desta flores ta são caracterrzados por um perlodo se~o que va

ria de 90 a 120 dias. em áreas pré-cambrianas e umas poucas do Ouaternárro recente 
(aluv1o1S). em altitudes vatiávets entre 200 e 500 m. 

Esta floresta, que no passado revestia 48% da área em questão. decorrente da ação 
antrópica está hoje bast.Jntc reduzida, não se tendo conhecimento de nenhuma ?rei! re
manescenle que a1nda apresente eKpressão regional. Gêneros tipicos: Copatfera -
Pl~thymenia - Apu/eia. 

Floresta Estacionai Decidual 
Identificada por pequenos agrupamentos da formação Submontano, tem s~:~a pre

sença limitada aos terrenos !itólicos do vale do rio Jequitinhonho. O relevo é dominante
mente dissecado em cristas e colinas, com altitudes varrando entre 200 e 500 m. A cur
va ombrotérmica indrca para a área um período seco prolon_gad~. que ating~ d~ 120 o 
150 dios secos. A interação desses fatores, como não poderoa derxar de ser, 1ndrca com 
absoluta precisão as condições ambientais exis tente~ e. conseqüentemente, o tipo de 
'Jcgotação que aí poderoa se desenvolver. Gêneros trpicos : Piptaderria - Tabebuia 
Pithecellobium. 

Areas das Formações Pioneiras 
Compreendem uma faiKa de largura variável prat icamente continua. ao longo do li

toral recobrindo terrenos arenosos do Quaternário recente {Holocenol. Apresentam fi
sion~mias diversas, a depender das diferentes condiçOes ambientais, i dentifican~o-~e 
nesta Folha as seguintes áreas, correlacionadas com seus gêneros tlp1~os : lnfluencr,a 
Marinha "Restinga" Arbórea (Anacardium ~ Psidium - Styrax); Arbust.1~a I Hanc~nn!a 
- Hirtella - Chtysot>atanusl e Her/.JJcea llpomoea - Polygai<J - RemmaJ; lnflucncra 
Fluviomarinha : Arbórea (Mangue) IRhizophora - Avicennia - Laguncularial e 
Herbácea ( Typha - Cyperus - Monrrich<.Jrdial ; e finalrrnmtf! Influência Fluvial : 
Herbélcea ( Hypo/y!fum - Panicuml . 

Á reas de Tensão Ecológica 
Indubitavelmente, a var iação dos gradientes ecológicos !clima, lito~ogia e relevo) 

reflete-se no condicionamento dos diferentes tipos de vegetação. ou SeJa, a cobertura 
vegetal sofre modif icações à medida que esses gradrentes vão se alterando . Entretonto. 
esse processo nem sempre é brusco, desenvolvenao-se lentamente e acarretando, com 
isso, áreas em que espécies das diferentes regiOes fitoecológicas entram em compe
tiç<lo. definindo os Areo5 de Tensão Ecológica . Mapearam-se p.:~ra <l área em questão os 
seguintes contatos: Savana- Floresta Ombrófila (Sclero/obium - Psidtum - Slmarou
bal · Savana-Floresta Estacionai I Vochysia - Pilhece/Jobium - Copaiferal: e Este
pe ..:_Fioresta Estacionai IBursera- Pithecellobium - Mimosa). 
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MAPA DE CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS 
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CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este mapa delimita areas homogêneas dO ponto de vista da produção e produtividade agrícolas. Con
seqüentemente, em cada uma delas seus resultantes da interação clima-rE'Ievo-solo respondem de fmma 
similar. quando submetidos a mesma tecnologia . Esta conceituação corresponde a Unidade de CapaCida
de, que é o nfvel hierárqu•co mais especifrco do sistema aplicado para a classificação da capacidade agrí
cola da área abrangida pela Folha. No mapã, estas unidades são identificadas por um símbolo composto de 
três dígitos e duas letras. Os dígitos correspondem aos diferentes graus de restrição do clima, do re levo e 
do solo e as letns as caracterís ticas físico-qulmicas ou morfológicas mais restritivas de seu solo, entre as 
oito seguintes : 

sahnidade e alcalrnidade. .. .. ........ s 
drenagem . .. .. . . . . .. .. d 
estrutura e tex tura do horizonte B ...... e 
capacidade de troca de cét1ons.. .c 

soma de bases trocáveis ................. b 
profundidade efet1va .p 
textura e estrutura do horizonte A ...... ! 
matéria orgânica . . .... ........ m 

Símbolo de identificação cartográfica 

clima relevo solo 
.... I../ 

123., 

caracteristrcas pedológicas mais restrit ivas 

O conjunto das unidades homogêneas, no grau e trpo geral de cond1cronantes dominantes e subdomi
nantes, forma a Série de Capacidade, que constitui o segundo nível hrerárquico do srstema . Todas suas 
unidades têm, conseqüentemente,a mesma Influência sobre a produção agrícola. embora, para atingrr 
igual produt1vrdade, sejam necessárias tecnologiaS drferencradas. No símbolo de 1dentrf1cação cartográfrca 
as séries estão represen tadas pelo conjunto dos três dígitOS. 

O conjunto das sérres homogêneas. no grau e trpo geral de condicionantes dominantes, constitui a Sub
classe de Cãpacidade. Seus componentes apresentam diferenças no que drz resperto aos condicionantes 
subdomrnantes e, por isto. as recomendações baseadas neste nível de abstração devem frear restritas ao 
planejamento não operaCIOnal . No símbolo de 1dentrficação cartográfrca as subclasses são representadas 
pela posição que ocu;:~a o <IÍQ!IO de maior valor . Estão também representadas pela cor conforme a legenda 
aba1xo . 

Finalmente, o conjunto das subclasses que apresentam o mesmo grau de restrição no condicionante do
m ina nte, independente da na tureza do mesmo, constitUI a Classe de Capacidade. Este nível de abstração 
inclUI, assim. componentes heterogêneos no que diz respeito ás outras características . Conseqüentemen
te, as conclusões nele apo1adas só são acertáveis em um planejamento generalizado . No símbolo de Identi
ficação cartográfica a classe é representada pelo valor do ma1or dig1t0, mdependente de sua posrção 

"' ~ " u 

1 

3 

4 

5 

SUBCLASSE S~AIE 
ÁREA 
(kmll 

SOlO 
fndice agroclimátrco 111 entre 86 e 111 % .. Pluviometria mínima de 

D 
1.008 mm. Declivrdades Inferiores a 5% . Areas plenamente meca- 111 809 
n1záve1s. Solos: poucas limrtações. exigindo prát1cas moderadas de 
conservação 

CLIMA/SOLO fnd1ce agroçlimátrco 111 entre 7 1 e 84% . Pluviometria mlnima de 815 

CJ mm. Declividades inferiores a 5%. Áreas ple namente mecamzáveis . 211 24 
Solos : poucas limitações, pr.titicas moderadas de conservação 

.UV0"'-0 Indica agroclimático t il entre 86 e 111% . Pluviometria mlnima de 

D 1.008 mm . Declividades entre 5 e 15% Áreas plenamente meca- 112 305 
niz.tiveis. Solos: poucas hm1tações, práticas moderadas de conservação 

CUt.IA/REl iSOlO fnd1ce agroclim.ti tico 111 entre 71 e 84% . Pluviometria mln1ma de 815 

D mm. Declividades entre 5 e 15°/a . A1nda plenamente mecanizáveis_ So· 122 759 
!os: algumas limitações. Exigências moderadas de conservação 

CliMA Solos com fracas limitações . Prátrcas conservac10n1stas moderadas 311 561 

D indice agrochmático 11 1 entre 55 e 70% Pluviometria mínrma de 694 312 1.072 mm , Declividades entre O e 15% . Áreas tota lmente mecanrz.tiveis 

"'"0 
fndrce agroclimállcO 111 entre 71 e 111%. Pluviometna mínrma de 

D 
815 mm. Declividades entre 15 e 25%. Apresenta algumas restrições a 132 648 
mecamzação. Prátrcas conservacionistas Intensas e permanentes . So- 131 907 
los : fraca lrm1taçào. boa fert!lrdade 

soco lndice agrochmá tiCO lt 1 entre 71 e 111%. Pluv1ometua mínima de 113 11 .809 

D 
815 mm. Declividades entre O e l!J% . Sem restrições à mecanização . 113 6.396 
Solos: moderadas limitações. Intensificação de práticas conservacion1s- 113 1.085 

'" 123 5.099 

""""""' 
fnd1ce agroc!imático 111 entre 55 e 70%. Pluviometna mínrma de 694 

CJ 
mm. Declividades entre 15 e 25% Algumas restrições à mecanização. 331 1.151 Exigência de práticas conservacionistas permanentes . Solos : fracas lí· 
mitações, boa fertilidade 

C1IIWSOIO 
fndrce agrochmátlCO 111 entre 55 .e 70% . Pluvrometrra min1ma de 694 

D 
mm. Declividades entre O e 15%. Areas plenamente mecanrz.tiveis. So- 313 1.605 
los : moderadas limitações, ex1grndo mtens1ficação de prátiCas conser- 323 2.970 
vacion1stas 

fndice agroclrmátiCO ttl entre 70 e 115% . Pluv1ometrta mínima de 
RElEVOJSOLO 815 mm. Declividades entre 15 e 25%, exigindo prátrcas de conser-

4 .041 

D vação permanente e Intensas. Algumas retrrções à mecanrzação. Solos : 133 
moderada rntensidade de utrhzaçào. de acordo com seus fatores restnlt- 133 7 779 

vo' 

CUMA!REL.ISOlO fndrce agrocltmático l tt entre 55 e 70% Pluviometrra mínima de 694 

D 
mm. Declividades entre 15 e 25%, com algumas restnções à mecanr· 

333 1. 701 zação . Solos: moderadas limitações. Prát1cas conservacionistas perma-
nentes e tntensas relacronadas ao Relevo e Solos 

CiJMA 
ind1ce agroclimátrco 111 de 5;0% . Pluvtometna min1ma de 634 mm. 

316 

D 
Dechvrdades entre O e 15%. Areas plenamente mecanrzávers. Solos : 413 
moderadas lrmitações, exigindo intensificação de préticas conservacio- 413 226 
nistas 

141 1.191 
Apresema indrce aQJOChmátrcu ' 1' ::.upe11or a G5%. Ptuvrometrra mí- 143 2.122 

Rfl.EVO nima de 694 mm. Dechvrdades entre 25 e 40% . Apresenta restrrções à "' 3 .783 

D mecamzação . Solos: fracas e moderadas lrmitações. boa à moderada 143 2.691 
fert1l1dade. Nesta Subclasse encontra-se uma série representada por so- 341 2.053 
los cascalhentos, o que limtta o seu uso agrícola 343 3.027 

3430 683 

114 521 
Índrce agroclimátrco 111 supertor a 55% . Pluviometria mimma de 694 114 45 

SOlO mm. Declividades entre O e 25%. Algumas restrições à mecanização. 134 5 

D Solos : fortes limitações na escolha de espéc1es vegetais, ba1xa fertilida- 114 25 ,, 114 16 
234 lO 
314 4 

ORfV0/5010 indrce agroc!imáiiCO 11 1 entre 86 e 111% . Pluv1ometrra mímma de 

1 I 1 .008 mm Relevo com declivrdades entre 25 e 40% Solos: fortes limi - 144 40 
tações na escolha de espécres vegetars, barxa fertilidade 

151 158 
lndrce agrochmátrco 111 entre 40 e 115% . Pluviometrra minrma de 153 4.482 

m 5.347 
•!NO 634 mm. Relevo com declivrdades entre 40 e 55%. apresentando as 

253 11 .236 maiores restnções na sua utilização . Não são áreas mecan1záve1s . So-

D 352 los: variando de boa a baixa fertil idade . Inclui série representada por so-
los com fase rochosa ou pedregosa, que se constitui em Importante rm- 353 
pedimento no seu uso agrlcola 354 0 

m 
(53 

SOlO fndice agroclimático !1 1 entre 86 e 111% . Pluv1ometna mím.ma de 

D 
1 .008 mm. Relevo com declividades entre O e 5%, totalmente meca-

115 ntzáveis . Solos: limitações fortes quanto aos fa tores restritivos Adequa-
dos para reflorestamento a reservas florestais 

REtEVOJSOI.O fnd1ce agroclimático 11! entre 86 e 111%. Pluv1ometrra minrma de 

D 
1,008 mm. Relevo com declividades entre 40 e 55%, não são áreas 155 mecanrzávers . Solos : apresentam limitações rnu1t0 fortes quanto aos 
seus fatores restritivos 

161 
163 

lndrce agroc!imátrco 111 entre 55 e 111 % . Pluviometria minrma de 165 

""" 694 mm. Relevo com declividades superrores a 55% . Não são áreas 161 

D mecanizáveis e apresentam fortes restrições à sua utrltzação. Solos: va- 163 
rrando de boa a barxa fert1l1dade, com variações de fraca a forte limr· 264 o 
!ações quanto à sua utilização. Limrtações muito fortes nas séries repre- 165 
sentadas por solos com fase rochosa ou pedregosa 361 

363 
J6( D 

116 

fndice agrochmátiCO 111 entre 55 e 111% Pluv1ometna minrma de 146 
SOlO 156 

D 
694 mm. Relevo com declividades entre O e 5% e de 15 a 55% . Não 236 sendo mecanizáveis quando esta percentagem for supenor a 40% . So-
los: severas limitações quanto aos fatores restritrvos . lndrcados para ve- "' getação campestre. reservas e vidas silvestres 256 

316 
356 

ii 
fnd1ce agroclimático 111 entre 55 e 111% . Pluviometna mfnima de 

166 694 mm. Relevo com declividades acrma de 55% . Solos: severas limr-
tações na sua utilização . Predominâncra de Afloramentos Rochosos In- 166 
dicado para reservas e vidas silvestres 366 

O Sérre definrda por excesso de concreçOes e/ou cascalhos e/ou oedregosrdade 

111 fndice calcu lado através da expressao: 
IA = indice Agrochmálrco 

IA= ffill X 
EP 

100 P = Preciprtaçâo pluvrométrrca médra anual 
EP = Evapotranspuaçllo Potencral médra anual 
ER = Evapotransprraçllo Real médra anual 

ÁREA DO MAPA-119 280 km? 

Mapa elaborado com base em Interpretações de rmagem de radar. dados das demars divrsões do 
PrOJeto RAOAMSRASIL e trabalhos de campo. no período de maro de 1982 a abril de 1983 

Planejamento cartogrâfiCo pela D1v1sã0 de Publicação (RADAMBRASIL) 

Colaboração recebtda: 
órgãos estaduais-Centro de Pesqursas e Desenvolvrmento {CEPEO)/BA. Instituto de Geocrências 

ApliCadas (IGA)/MG 
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elaboradas pela DIVISão de Cartografia do Projeto RADA MBRASIL med1ante 
mterpretaçã o de mosaiCOS semJcontrolados de 1magem de radar fo tos aéreas 
convencionaiS 1magem c!e Landsat e traba lho de campo realizado no penado 
de setembro de 1980 a JUnho de 1981 

ProJeção Cômca Con forme de Lambert 

Mapa elaborado com base em rn terpretaçi'io de mosarcos semrcontrolados de rma 
gem de radar M apa Geomorfológ 1co e trabalhos de campo pela Drvrsi'io de Geomor 
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AVALIACÃO DO RELEVO 

"""" • CLASSES CARACTERfSTICAS AMBIENTAIS MORFODINÂMICA ATUAL POTENCIALIDADES E UMITAÇ0ES À OCUPAÇÃO 

"""' . 

Várzeas e terraços fluvoa1s !luvrolacustres e complexos fluv•oco· Var iação de ~~ve l do lençol freáuco Assoreamento dos vales pela carga de sedimentos 1rans 

Predomm1o da morfogêne luvra1s apresent<Jndo dechv•dade fraca 10-2°) em função do escoamento subsuper portados pelos r os aumenta em lunç,'lo da retrrada da co 
se Atuação dos processos Formações superf1C1a s de textura arenosa arena arg losa e argi· hc•al escocmento s~perfrcral nos ter bertura vegetal nas áreas de cabecenas dos mesmos 

0 lluv a•s de mtensrdade for losa além de coluv•Oes de textura varrável ncllllndo localmenle r11ços escoamento concentrado com A plan c•e lluv•al conlém solos adequados para cultivos 

te 131 aparando a mstab1 serxos e blocos cheras penód cas nas bac1as dos nos temporárros porém com problemas de nundação 
hdade Predom•niO da vegetação fluv ai herbácea localmente represen- Doce São Mateus Jequ trnhonha Os terraços fluvrars cena dos pelos nos IP"1 problemas de 

~ Mucur e nos cursos mfer ores das mov•mentos de massa local zados acentuados pela ret•ra 
w tada por assoc1açOes de cult1vo rie cacau e pastagens 

demaiS bac•as da da vegetação 
Ooo 
•<w Pl iJ nrc1es de acumulação e terraços mannhos e l l u_"_i omarmho~. Remobrlrzação das areras dunares destrtuldas de vege-~-

•" Predom1hro da morfogêne localmente em contato com falés1as contem resungas e cordõ~:: Acumulação e erosão provocad<J \ação soterra o povoado de l launas e trechos da estrada "z 
OH se Atuação dos processos dunas marcas de ant gos cana•s e meandros lagur;as e áreas de- pela açllo das ondas correntes e que Ioga es ta c•dade a Conce ção da Barra !Estado do Esp1 
~" prrmrdas com ocorrencoa de mangueza1s rrto Santo i ~~ ~ manflhos e tluv10mar nhos Prec p1 tacoes pluv ométr cas em médra entre 1200 e 1600 mm marés reatrvaçao de dunas pela ação Ação s•stemátoca das 1nundaçOes na foz dos nos dan !rca u consrder.::dos com rntens1 eól•ca em áreas de ocupação huma 
< dade moderada (2) favore concentradas no per odo de novembro a fevererro/março 

" nundações perród1cas nas áreas as at v1dades agropastorrs 

cendo a mstabrhdade Sedimentos contmuos mconsol1dados de textura arenosa arena-
delta•cas 

O recuo de fa lésras expõe sedrmefltos r cosem mmera s 
arg rlo~a e arg lo arenosa sustentando vegetação mannha arbórea. pesados que conlnbuem economrcilmente para a expio-
arbust•va e herbácea ração mineral. 

Acemuacão dos processos areolares em decorrencra da 

Balanço morfogênese/pe 
Rampas modeladas em forma de ldmbas rnc lmadas para o mar ret1rada da cobertura vegeta l natural e mtrodução das 

localmente mergulhando sob as áreas deltarcas com algumas deze pastagens 
dogê nes e em eq urhbrro nas de depressões CirCulares e rncl nação mu110 fraca 12 - 5°) sec lndrcros de sufosão decorremes do Acentuação dos processos erosrvos nas áreas refloresta-
Predom11110 dos processos C1onadas por va les largos profundos e colmatados escoamento subsuperfrcral nas áreas das em vrrtude da ausenc•a de estratos vegetas mterme-

~ de ablação em conseqüêfl Pluvoos dade médra anual entre 1100-1300 mm assoc1ada à de textura arenosa e consequente d1árros que tef!dem a frear o rmpacto das águas pluvra s na 
c a do escoamento super grande umrdade da la•~a lrtoranea favorece o desenvolv menta da mente permetlvers o escoamento su- super! c•e 
Ire ai com fraca densrdade Floresta Ombróflla Densa atualmente preservada em algumas Elevado potencial de recursos hrdr cos em superfte1e e 
11 1 caracterrzando um es áreas 

perlrcoal torna se mas lento 
subsuperf•cre cana1s fluvrars com barxo grad•ente e fundo 

00 tág1o de TransrçM Coluvrões rnconsohdados de textura arenosa e areno arg1losa lo- chato próx•mo ao novel do mar const•tuem parãmetro sig-
o calmente apresentando textura ar9 losa e argrlo arenosa n1frcat vo para a ocorrenc1a de alagamentos em rodov as z 
~ omportanres e aglomeraç3es durante o peroodo chuvoso 
~ 

~ . 
Rampas coluv as convergentes para o vale do médiO Jequ trnho- Lrm11ações do potencral agrochmtltrco causadas pela de-

Predom•nro dos processos nha com vertentes de fraca declrv1dade 10- 5°) Processos de deposrção coluv•o f c1êncra hrdnca soluc•onável com rmplantação de SIS\e-

morfogenét1cos lns tabllr Vegetação natura l de Floresta Estacronal Decrdual reflete con· aluv•onares realizados pelo escoa mas de 1rrrgação 

[li] dade decorrente do s pro d1ções de pluv os1dade que acusa méd1a anual em torno de mento superl •c•al do t1po enxurradas Ex•stenc•a de grandes áreas de pastos submeTidos a 
que provocam remane1amento de prát1ca de que1m8das e ao fltenso prsote10 conduz o solo cess a s d e ablação • m 700-800 mm partlculas e rav nas rnc poentes e~i: co nsequ ênc1a d o es coa Formações Superf crars representadas por coberturas coluvi_o- ao esgotamento dos nutr entes e o expõe a erosão 

mer1to superf1c1al com Ira aluv onares atual e subatual constrtu das de matenal de alteraçao dane ando a orgamzação mrcral da Ocorrenc as de fenomenos de erosão no rn1c1o da es-

ca rntensrdade (1) detnt•co remane1ado das elevações c rcun)acemes de textura are- drenagem além de frear a penetração tação chuvosa em decorrencra de uma maror ablação ne-
da água e o ntemperrsmo qu mrco cess• ta de contro le através d• d1fusão de práTicas nosa e areno·arg1losa contendo se•xos conse rvacroni~tas 

Lombas achatadas em torno de elevações onde predommam de· 
cllvrdades méd as 111 - 24 ° I alteradas por lerções de topos tabul1 

Sens•vel predom•n•o da pe formes com decl•v•dade mu•to fraca 10-5°) e vertentes convexas A mfl ltração das águas pluv•a•s la Alteração da pa•sagem pelos desmatamentos e a prát1ca 
dogén ese ev den crando caracter zadas por decl v dades fracas 15-11°1 vorece o escoamento subsupe rlrc1a~: de que madas cond croflam o carreamento dos elementos [!!] um estagoo de Tra ns•çao Grande um•dade garant1da por precrp tacões regulares com nos vales dos nos João de T1ba Pe- nutr entes dos solos para os nos colmatando os 
ou sem• estabrlr dade Os média anual v;mando de tl 00 a 1 500 mm e que poSs1b1lota vege- ru•pe São Maleus e Barra Seca pron O fraco gradoente do relevo a cont nu dade e espess~;~ 
processos desnudac ona•s tação natural de Floresta Ombrófda crpalmente ocorre o escoamento das formações super! c ars e os recursos h1dr cos const 
têm fraca rntensrdade (1) Formações Superl1c ars represe'l tadas por coluv1oS pedogemza· concentrado tuem o potenc ai favorável para a agropecuár a 

dos e mater•a•s de alleração de lextura arg1losa arg•lo arenosa e 
areno·arg•losa 

Al ternanc<a de topos tabul•formcs e formas convexas amplas Problemas 1ncrpoentes decorrem do acrêsc1mo das áreas 

Sensi\tel predomrnro da pe separadas por vales profundos largos e colmatados Declrv.dades Lenta m gração das part1culas em de pastagens em deTrimento das áreas ocupadas por ma 

do9 ên e se A t uação dos fracas não ultrapassando 5° decorrencra do escoamento subsu- tas natura s ou plantadas 
Elevada um•dade apo•ada em prec1p tações cuJa médra anual va perfrc1al ocorrenc a do escoamento A estab•lrdade das vertentes dos vales é romp da pela on· 

f tiA. I processos de degradaçao na entre 1100 e 1500 mm favorecendo o desenvolvmento de concentrado que se man festa prrncr tervenção antróp1ca através da ret rada da cobertura 
é de moderada •nte nsrda uma vegetacão pluv1al representada peta Floresta Ombrólrla Dens,~ . palmente nos vales dos r os Santo vegetal 
de 121 caraC!er zando "m Coluv os pedogemzados e materra•s de alterações de textura ar AntOniO João de T ba Buranhém A explo•ação m neral é f8ila em forma de escavações de amb ente de Trans çao grlosa e arg lo arenosa localmente apresentando textura arenosa e Jucuruçu e llanhém ~~ners nas encostas cnando oontos de fraqueza onde se 

arena arg losa nstala a erosão 

Assoc•ações de formas colrnosas com topos de altura concor Aceleração dos processos erOSIVOS dev dO a SUbStiU ÇàO 

O balanço morfog ên e· dantes e encostas convexo concavas vales profundos de fundo da floresta por pastos provoca mov•mentos de rnassa oca 
chato colmatados e mac•ços resrdua1s Decl v dades vanando de Aprofundamento das rnc sões com Sionars com pre)ulzos loca•s selpedogênese é caracte- mu1to fraca 10- 5°1 fraca 15-11°\ méd•a 11 1- 24°\ a forte formação de sulcos e ravrnas em de A colmatação dos vales pelo mater ai retrrado das enco~-rr strco de áreas tran SICIO 

f. T>a.J nars com leve tendê ncra 124 - 37°1 correnc a do escoamento superhcral tas desnudas desequrl1bra o escoamento das águas e pode 

pa ra a rn stabr lrda de I c Cond ções climát cas com prec P• tações médras anuas varando e escoamento concentrado elemen afogar cul turas 
emre 900-1000 mm possob lrtando cobertura vegetal do t1po Fio tar alteração sob os coluv1os lavare O desequ•llbno das encostas de ma•or decl1v1dade nas 

00 f luê nc1 a dos proc es sos resta Estac•onal crrta pelo escoamenlo subsuperfrc•al áreas de expansão destros urbanos IColatmal causa sénos w desn uda cro na s com mo 
" Matenal de coberlura composto por coluvrõe5 de textura argola aporado pela pluv10S1dade elevada pr~ulzos z derada ntens1dade (2) 
w arenosa e arena arg losa com I nhas de sexos locas que separa o reas restr tas possuem um potenc•al natural para a 

" manto de alteração . agropecuária. 
" w 
> Almhamentos de morros e oute ros pont agudos com encostas w Formação de terracetes e mov mentos de massa oncr 
00 O balanço tende para a convexo cóncavas separadas por va les long tud na•s emoldura Formaçao de sulcos e rilv nas nas p1entes em terrenos rnclrnados com empobrec menta e o morl ogenese co m predo dos por cohnas convexas pertencemes as cabecerras do rro Mucu encostas de declividade mars !orle mesmo deslrurção dos solos devrdo a substrtu•ção gradato > m nanc 1a da d rssecaça o ri Decl•v•dades fortes !24-37°1 e méda 111-24°) ev•denc ando •ntenso escoamento va da floresta por pastagens ~ 

f·:"" ·J ho mog ên ea Os proces Cobertura Vegelal de Floresta Estacronal ligadas a cond1çOes ~upe1 frcral raste(amento e escorrega· " Assoreamento dos vales pr ncrpars quando são efetua 
" s os de s n u da c o na iS cl mát cas que se ca•acte•izam por prec p \ações méd as anuaiS em 
" mente do solo provocado pelo escoa dos os desmalamentos pouco antes do perrodo chuvoso 
w a p ó am um e s t a g to d e torno de 900 - 1000 mm mento subsuperfocral escoamento lnstabrhdade nos cortes de estradas em wtude do " Coluv1ões de textura <Hgtlosa e arg1lo arenosa assoc•adas a blo z Transrção com forte nten concentrado permanente caráter frrável do mater ai de cobertura e da ausef!c•a de - s1dade (3) cose ma•acões e manto de alteração de espessura vanável com 
~ vegetação 
w <Jfloramentos de rocha sã 
00 

ConJunto de colrnas envolvendo pontões cnstas e sal•enc1as ro-

" A morfogenese tende a z chosas separadas por vales de fundo chato 
Ocorrencra de deslrzamentos r~:f;: Formação de terracetes e processos eros•vos •ncopoentes Q predommar favorecendo a Cobertura Vegetal de Floresta Estacronal encontra se re lacronada 

u drssecaçao drferenc ai Os és cond•ções chmát•cas Que apresentam prec•p•taçOes méd as c1onados ao escoamento subsuperf• em decorrencra da ret rada da cobertura vegetal 
< I· t-~a j processos desn udac1onars anuas em tomo de 1000-1300 mm cral ablaçao respof!Sável pela for Potencial natural para agropecuárra obedecendo ,, o 00 Formações Superfoc•a•s representadas por um manto de al~e-

mação de ravmas e quedas de blwcos técnocas de manero aproprradas 
~ favorecem um estágio de 
z o 

Trans1çao com forte rn ten em decorrenc•a do escoamento Problemas loca•s causados por desmoronamento d• o ração de espessura varrada expondo localmente a rocha e colu 00 < superf•c•al blocos w s dade (3) v1õe~ri~e texlura heterogênea contendo blocos desmoronados e o u 
w mater ai detnt•co que provem ri<r desnudacâo dos pontOes 
00 
00 

" Colmas morros e mterfluvoos tJbulrformes corr; encostas conve 

'" • convexo concavas d• decl vodades varrando de l raca 

Sens1vel predomlnro da 15-11 °) a média I 11 - 24 o I envolvendo pontões e crrstas sepa- Deslizamentos favorec•dos pelo es Os vales largos de fundo chato nfluenc ados pela col 

morfog ên ese lnf luêncra radas por vales profundos eventualmente de fundo chato comes coamento subsuperfrc•al ablaç~o e matação formam planrc•eS fluv ars favorávers aos cult vos 

Eil] dos processos de degrada trer ta planrc•e fluv ai carreamento das coluvoões com for· de creio curto 

ção com fraca 1ntens1dade Prec1p \ações méd1as anuars varrando entre 800-1300 mm la mação de sulcos e rav•nas em de O empobrec•mento do solo e aceleração dos processos 
' vorecendo vegetação nalural do trpo Floresta Estac10nal correnc a do escoamento superfrcral erosrvos são causados pela devastacão do ;:rotencral flore 111 carac t er1s 1r cos de 

areas lnstávers Formações Superhc•a•s const1tUidas pelo mamo de alteração:J de que aumenta em funçllo das ma ores tal e pera exploracão agropecuár a com métodos rud men 
espessura vanável recobenas por coluv10S de tex tura arenosa e decl vrdades tares estendendo se até o topo das encostas 
arena arg•losa és vezes com fragmentos de canga e quartzo encon· 
trados roa base das encostas e nos vales. 

Compart menw planált co d•ssecado em forma de col1nas com 
encostas convexo cóncavas de dechv dade varrando de fraca Later zacao mc•p•ente favorec da Possrb lrdade de exploração da agropecuárra nos planos (5-11°1 a méd•a 111-24°1 localmente topos planos concor pelo escoamento subsuperlicral nos rnchnados que lad"•am os vales e nas várzeas danles com dechv•dade mu•to fraca 10- 5°) com encostas escalo Iopes planos e nas áreas decl•vosas Os processos erosrvos estão acelerados nas encostas Predomrnro da morfogêne nadas ~s vezes lrm tadas por cornrras e vertentes !ngremes de declr dá lugar a rasteJamentos que ong1 ma.s mel nadas e des\otu das de vegetação ocupadas pe-

se Os processos desnu v•dade furte 124-37"1 

t{~~-j da c1 on ars tê m moderada Atuação de um clrma que prop c•a pluvoos•dade entre 800 a flam lerracetes pelo p•sote10 do gad~: las pastagens 

ntens•dade 121 aporando a 1000 mm atrngmdo localmente 1400 mm IUStrflca ~egetacão na nos topos planos escoamento super Ocorrenc•a frequente de escorregamentos nos cortes de 
lrcral drfuso e torrencial em forma de eslradas como no trecho da BR 418 entre Carlos Chagas e 

nstab hdad e em ~reas de tural de Floresta Ombróflla e Floresta Estacoonal ocorrendo nos to 
en~urradas nas vertentes com des- T eófrlo O tono 

declrv dade fraca a média , .. planos áreas d• Tensão Ecológ•ca !Savana Floresta A exploração mmeral fe ta em escavaç3es nas encostas Estac1onall moronamentos e escorregamentos 

Manto de alteração de espessura 11Tegular e coluv•Oes de lextura expondo afloramentos de rocha " contnbur para formar pontos de fraqueza e consequeme 

arg•lo arenosa e areno arg• lose com grânulos de quartzo formando coamento concemrado ocorrência de movrmemos de massa localizados 

depósrtos de ta lus na base das encostas e pontOes 

Fe•ções aguçadas escarpadas adaptadas a falhas pol'loes alem 
Poss1b hdade de agflcultura de subsrstencm em vales col 

Predom nro da morlogêne de morros e oulerros com encostas convexo cõncavas apresentan 
do dechv dades fraca (5 - 11°1 méd1a 111 - 24°1 • fone matados culuvo de café efetuado em encostas de dechvr 

" lnfl uenc•a dos proces (24 - 37°1 Movrmemos de massa tas como dades acentuadas contnbu para acentuar a rnstabohdade 

f~ú'S: J 
sos de degrada ção com 

Prox•m•dade do ltoral favorece grande pluvoos1dade curas ravmamentos e deslizamentos lavo- da área 
moderada rn tens dade 12) 

med•aS anua1s em torno de 1100-1400 mm prop1cram ma or um• rec dos pelo Intenso escoamento su A expansão da pecuár a em áreas de encostas declovo-
favorecendo a rn stab1l da sas sem a necessána proteção vegetal ou téCnicas adequa-
de em áreas de declrvodade dade e vegetacao nalural de Floresta Ornbróhla Denso perf1c•al e subsuperf•coal 

Formações Superf1C1a1s formadas por matenars de alleração e das contrrbu1 para aumentar a suscet•b•l1dade eros•va e 
méd a a forte coluvros de textura arg•lo arenosa contendo linhas de serxos de errar problemas de conservação de solos e de obras de 

quartzo engenhana. 

La1edos patamares rochosos pães de açucar e pontOes desnu-
Em vr rtude da mstab hdade amb1en1al a agrrcultura de 

subs<stenc a é concentrada apenas nas várzeas 
<Ja<Ju~ Enlrt: os IJOfll5es depre5sões largas com lombas de fraca Oco II<IICia:; dt: Lit::;hLa 11!:'10\U~ I a~ V!:!rlt:llll:l~ lllyrt!lll!:'~ 

Franco predomrnro da mor declrv dade (5-11 °1 No restante da área as dechvrdades nas en· Deslizamentos provocados pelo es provocadas pelo fluxo das águas em superf1c e e o aumen 
logênese c arac ter rza ndo costas varam de médra 111- 24°) a forte 124-37°) e muoto forte to da nf1ltração no solo 

~ 
um estagro de mstab1hda I >37" 1 

coamento subsuperf c1al ravrnamen A exploração m neral contr bu para acelerar os proces-

' " Os p rocessos desn u Prec•p<taçoes pluvromémcas com médra 8f!ual varando em tor tos produzrdos pelo escoamemo su- SOS erOSIVOS 
dac10nars têm forte mlen no de 800- 1300 mm e vegetação de Florestas Ombrófrla e per! c ai alteração d1ferencoal acarre- Os fortes desn1vers e a pedregos dade d f cultam a rm-
srdade (3) Estac1onal tando desmoronamenlos de blocos plantacão e conservação de estradas e a manutenção do 

ColuvoOes de textura arenosa e areno arg losa afloramentos de solo agr cujtávej 
rocha Problemas loca1s causados por desmoronamentos de 

blocos 

Este mapa CUJa área é de 119 290 km1 abrangendo parte dos Estados da Bah a M nas Gera1s e Espo 
r to Santo resul tou da nterpretaçllo do mapa geomorfológrco da mesma escala com v1s1as á avaliação 
das propnedades morfodmamrcas do relevo Destaca a 1mportãnc•a da lnterdependenc•a dos componen 
tes amb1entars e analrsa a rnterlerenc.a antróp ca como agentes de estab•l dade e de desequ1lrbno do me1o 
morfodrnàm•co e as repercussOes sobre o amb ente Propõe defmor áreas equ1problemát•cas do ponto de 
v1sta ecod•nam1CO cons•deradas como un1dades de manejo para subs1drar estudos de detalhe que v sem 
ao planeJamento regronal 

nal poderá ser acentuado por remoção ou substlu çao da cobertura vegetal uso rndev•do do solo cons 
trução de obras de engenhar a e localização destros urbanos ou amda oulros fatores de desequ libno 
Apresentam graduaçOes de acordo com a suscet b hdade potenc ai I - Me•os InstáveiS que se traduzem 
em perda de solo agrrcola ou movrmentos de massa e efe1tos do escoamento superfoc•al geralmenle rela 
c•onados com a aceleração dos processos natura•s por rnfluencra da ocupação antróp1ca generalizada Os 
ele tos dessa ocupação são d strngllldos pela rntens•dade da rnstab1hdade das un dades mapeadas Os re 
sul tados da avalração rnd1cam a qual dade das áreas dehm1tadas que representam s•stemas de relevo Es 
se julgamento enlat rza as carac terr st cas que traduzem potenc•alrdades e hm tacOes merentes a cada s s 
tema class•frcado conforme os graus de sens1b• lrdade em lace dos fa tores amb enta se das nfluenc as 
das anvrdades anlróprcas 

A elaboração do mapa obedeceu aos procedrmentos 
ldentrflcação dos t pos genét•cos de modelados constantes do mapa geomorfológ•co class•frcados em 

do•s trpos Acu mulação ou Agradação e Oesnudacrona sou Degradação ocomdos em nterfluvros e ver 
tentes A part ir desses trpos foram estabelec1das duas classes de amb•entes marmhos e fluv a1s para os 
modelados de Agradação sendo que os modelados de Degradação foram subd1v•d•dos em classes de 
modelados de denudação de superfrc•es planas (:' classes de modelados de drssecação Os lrm1tes dos tr 
pos de modelados e das propnedades mtrflsecas dos atr bulas de cada uma das 13 classes .dentrl•cadas 
na folha mapeada estilo estrertamente relac•onados às nteraçOes dos componentes ambrentaos e és ca 
rac terrstrcas morfométr cas da diSSecaç.'§o aJUStadas á fa•xas de dechv•dades das encostas 

Avaliação morfod nãmrca convergrndo para a drstrnção de graus relat1vos de estabrhdí!de conforme 
proposto por Trrcart l19771 para qual•frcar as categonas de me os morfodmamocos aparada nos resul ta 
dos do balanço entre a morlogenese e a pedogenese Foram rdennf cadas apenas duas categorras de 
meros morfodrnãm•cos a partir das caracte r1St1cas geomorlológ•cas ut•hzando se vaoáve•s que de! nem 
as especrfrcrdades reg•onaos T - Meros de Trans1ç!'io llntergrade) onde o comportamento morfod•nam 
co para uma mesma fácres de modelado vana de acordo com as propnedades dos mater ars super! crars 
e permanênc a da cobertura vegetal sob delermrnadas condrções clrmál cas atuantes O caráter trans•c•o 

A represenlação das classes de relevo dentrfrcadas pelos crotéroos retroc tados se faz por me•o de co 
res conforme a predom nanc1a dos processos de acumulação ou dos processos de ablação sobre super f 
c•es planas As classes correspondentes às áreas diSsecadas submeTidas a processos de degradação so 
bre encostas de drferentes graus de decl1vrdades são representadas pela cor básrca drlerenc1ada por or 
namentos drst ntos para as áreas de Transrção e lnstáve•s e que varam de dens1dade de acordo com a 
1ntensrdade da diSSecação Essa rnformação é completada por letras S•mbolo que desrgnam os me•os de 
Trans•ção (TI e lnstáveos li) segu das de •nd ces numéncos 1 2 e 3 que hrerarqurzam da ma1s fraca para 
a ma1s forte a suscet•b•l dade eros•va em face dos processos atuantes Ouando duas áreas são class1frca 
das como pertence;-rtes a um mesmo meoo morlod nam•co e apresentam o mesmo grau de estab Idade 
d•verg ndo apenas pelo predom n•o de um ou ma1s falar de vanação lchma vegetação formação superlr 
crall a d1s1 nçao ê le•Ta através do acrésc•mo das letras A e B As classes amb•enta•s ordenadas segundo 
os trpos de modelado foram Internamente subd v d das de acordo com os graus de suscet•b•lodade 
crescenle 

Fenómenns de eroslto e movomentos de massa 

• 
Loca •zados peuód cos 
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Base geográfica o r~anizada a partir de fo lhas planimétricas. na escala 1:250 .000. 
elaboradas pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. mediante 
interpr etação de mosaicos semicont rolados de imagem de radar . fotos aéreas 
convencionais. imagem de Landsat e tra balho de campo realizado no período 
de setembro de 1980 a junho de 1981 
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O mapa geomorfológico da Folha SE .24 Rio Doce abrange uma área de 119.280 
km2 de superflcie emersa situada entre os paralelos 16° e 20° Se entre os meridiano~ 
39° e 42° WGr ., comportando administrativameme parte dos Estados da Bahia, Minas 
Gerais e Espfrito Santo . 

A elaboração do presente mapa fundamentcu-se numa metodologia baseada na in
terpretação de imagens de radar na escala 1.250.000 e controle no campo via terres
tre. Obedecendo-se uma ordem de ·grandeza compatível à escala do mapeamento, fo
ram identificados e cartografados diferentes tipos de modelados e seus processos evo
lutivos. A taxonomia adotada possibilitou a hierarquização do relevo da área em domí
nios morfoestruturais, regiões e unidades geomorfológicas. 

No presente mapeamento foram identificados quatro domlnios que representam ma
crocompartimentos nos quais prevalecem grandes tipos de arranjos morfoestruturais 
combinando processos de erosão e sedimentação que atuaram sobre o arcabouço 
geológico. Estes domínios morfoestruturais subdividem-se em 9 regiões, que coilsti· 
tuem compartímentações reconhecidas regiona lmente por suas características fi
siográf \cas específicas. Estas regiões por sua vez englobam 19 unidades geomorfológi
cas definidas como um arranjo de formas de relevo fis ionomicamente semelhantes em 
seus tipos de modeladbs. 

Os domlnios estão assim caracterizados : 
DEPÓSITOS SEDIMENTARES. São representadas por planícies e tabuleiros consti

tuldos por sedimentos inconsolidados ou pouco consolidados. As feições morfológicas 
observadas refletem sua origem cenozóica, justificando assim a distinção de duas re
giões e duas unidades geomorfológicas . 

MACIÇOS PLUTÓNICOS. Englobam formas controladas por intrusões plutônicas re
lacionadas aos diversos ciclos geotectônicos que atingiram a área . A ocorrência de in
trusões sin, tardi e pós-tectônicas que apresentam expressão. morfológica diversificada 
justifica a compartimentação desse domlnio em 3 regiões e 7 unidades 
geomorfológicas . 

FAIXA DE DOBRAMENTOS REATI VADOS . Corresponde a áreas onde a reSIStência 
das rochas reflete-se nas formas de dissecação ressaltando filões resistentes, pontões, 
cris tas e sulcos evidenciando o forte controle estrutural. Abrange 3 regiões e 8 unidades 
geomorfológicas . 

REMANESCENTES DE CADEIAS DOBRADAS Envolvem modelados resultantes da 
exumação de estruturas dobradas ao longo de vários ciclos geotectónicns. As marcas 
de controle estrutural são evidenciadas através de compartimentos por vezes afetados 
por movimentos de báscula . Compreendem 1 região e 2 unidades geomorfológicas. 

Os modelados constituintes das unidades são representados por chaves de letras
slmbolo, cuja inicial maiúscula indica os processos genéticos predominantes; Acumu
lação (A), Aplanamento (PIe Dissecação !D). Os modelados resultantes de acumulação 
são distintos de acordo com os processos genéticos: fluviais fAli, fluviolacustres (Ali] e 
fluviomarinhos (Afml. Os modelados de a planamente são identificados pelo seu estado 
de conservação em detrimento da dissecação e da presença de coberturas (Pgi, Pril tra
duzindo os efeitos dos processos mor(odinâmicos. Os modelados de dissecação são 
qualificados em homogêneos (quando controlados apenas pela erosão) e diferenciais 
(quando há controle estrutural) . Eies são definidos pela densidade de drenagem, cujos 
índices são obtidos a partir d<! seleção de~padrões mais representativos de imagem de 
radar na escala 1:250 .000, quali ficados em fina (f), média (ml e grosseira (g), e pela 
freqüência de aprofundamento da dissecação medida sobre ca rtas topográficas em 
seções perpendiculares aos cursos de água, qualificada pelos números de 1 a 3 que in· 
dicam classes de incisão de drenagem. A 'Combinação das duas variáveis traduz as 
fácies de dissecactlo representadas no quadro a seguir . 

DISSECAÇÃO HOMOGENEA DISSECAÇÃO 

DOM IN IO REG IÃO 
DIFERENCIAL 

APROFUNDAMENTO DENSIDADE 
le m mauosl APROFUNDAMENTO 

I m • lem metros\ 

PLAN(CIES 

DEPÓSITOS 
COSTEIRAS 

SEDIMENTARES 
I 6' 18 

PIEMONTES 
INUMADOS 2 '" 42 

J "' 61 
I 50 a 70 I 70 3 85 

PLANALTO DO ,_ 75 a 94 l- 100a132 JEQUITINHONHA 
l- 97 a lOS 3- 140 3 180 

MACIÇOS 
1- 70 a S2 1- 95 a 117 

PLANALTOS 
2 86 a 97 2- 124 a 143 

PLUTÓNICOS REJUVENESCIDOS 
3 102 a 115 3 213 a 220 
I 45 a 56 I 60 a 81 

COMPARTIMENTOS 
58 a 64 88 a 102 DEPRIMIDOS 2- 2 

3- 67 a 75 3 105 a 118 

PLANALTOS DA I. 66 a 83 1- 104 a 155 
MANTIQUEIRA 2- 87 a 104 1- 166 a 194 - SETENTRIONAL 3 l OB a 124 3 202 a 242 

FAIXAS DE I 40 a 54 I 55 a 67 
DOBRAMENTOS PIEMONTES 

1 56 a 67 1- 70 a 87 
REATIVADOS 

ORIENTAIS 
3 70 a 77 3- 85 il 96 

COMPARTIMENTOS 1- 47 a 55 I 95 a 108 
PLANÁLTICOS DO 1- 58 a 71 1 115 a 126 
LESTE DE MINAS 3- 75 a 100 3 132 a 143 

REMANESCENTE I 50 a 55 I lOO a 109 
DE CADEIAS 

PLANA L TO DOS 
GERAIZINHOS 1 66 a 75 2 11 1 ~ 121 

DOBRADAS J 85 a 100 J 129 a 134 

Os símbolos que constam na legenda correspondem às feições pontuaiS e lineares 
do relevo cuja expressão areal reduzida não permitiu representação na escala final de 
mapeamento. 
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FOLHAS NA ESCALA 1:250 .000 
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Esll! mapa dá conl•nuldade aos trabalhos da sér•e de Levamamento de Recursos Na1ura1s. e~eculados pela Comissào 
E~ecu1ora do Prqeto RAOAMBRASIL que fç, llbsórw:fa pelo IBGE conforme decreto 91295 de 31105/85 
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Bloco Mon1anhoso de Santo Antômo do Jac1nto 

ÁREA DO MAPA- 119.280 km2 

TIPOS DE MODELADOS 

AI Fluvial Área plana resultante de acumulação fluvral. su-
jeita a inundações periódicas. correspondente às 
várzeas atuais. 

Atf - Terraço Fluvial. Área plana, levemente inclinada, apre
sentando ruptura de declive em relação ao leito do rio e 
às várzeas recentes situadas em nlvel inferior. enta lha
da devido às mudanças' de condições de escoamento e 
conseqüente retomada de erosão. 

Ali - Fluviolacustre. Área plana resultante da combinação de 
processos de acumulação f luvial e lacustre, podendo 
comportar canais anastomosados ou diques marginais. 

Afm - Fluv1omarinha . Área plana resultante da combinação de 
processos de acumulação fluv1al e marinha, sujeita ou 
não a inundações periódicas, podendo comportar rios. 
mangues, deltas, diques marginais, lagunas e terraços 
arenosos. 

Am Marinha . Área plana resultante de acumulação marinha , 
podendo comportar praias, canais de ma ré, cordões li
torâneos, dunas, plataforma de abrasão e terraços are
nosos ou cascalhentos . 

Atm - Terraço Marinho. Área plana, levemente inclinada para o 
mar, apresentando ruptura de declive em relação à pla
nície marinha recente. enta lhada em conseqüência de 
variação do nlvel marinho ou por movimentação 
tectônica. 

Ac - De Enxurrada . Área plana ou abaciada, resultante da con-
vergência de leques de espraiamento coluviais, cones 
de dejeção ou da concentração de depósitos de enxur
radas nas partes terminais de rampas de pedimentos. 

MODELADO DE APLANAMENTO - P 

Pgi - Superfície de Aplanamento Degradada lnumada. Feições 

planas inumadas por coberturas de origens diversas. 
geralmente separadas por escarpas ou ressaltas de ou
tros tipos de modelados correspondentes a Sistemas 
morfoger:éticos subseqüentes . 

Pri - Superficié de Aplanamento Retocada lnumada. Planas in-
clinados, uniformizados por coberturas de origem diver
sas resultantes de retoques e remanejamentos sucessi· 
vos, indicando. predominância de processos de erosão 
areolar . 

MODELADO DE DISSECAÇÃO - O 

HOMOG(NEA 

Dissecação fluvial, isto é, que não obedece a controle estrutural, 
definida pela combmação das va riáveis densidade e aprofunda
mento da drenagem. A densidade é a relação entre o compri" 
menta tota l dos canais e a área a mostrada; classificada em fina 
(fl, média (m) e grosseira (g). O aprofundamento é definido pela 
média das freqüências dos desníveis medidos em perfis transver
sais aos vales contidos na área amestrada; classificado em 1, 2 e 
3 

APROFUNDAMENTO 

DIFERENCI AL 

Dissecação marcada por controle estrutural, definido pela va
riável aprofundamento da drenagem já que a densidade é contro
lada pela tectônica e pela litologia . O aprofundamento é definido 
pela média .das freqüências dos desnlveis medidos em perfis 
transversais aos vales contidos na área a most rada; classificado 
em1,2e3. 

SfMBOLOS 

• 
Pomâo 

• 
Morro testemunho 

Crista simétrica 

Cnsla assimãtrica (hogback) 

Caimento em rampa de colúVlO 
e pedimento 

Escarpa 

Ressalto 

Linha de cumeada 

Marcas de paleodrenagem 

o 
Deplessl'lo pseuclokárstiC8 

Flecha li1orânea 

Rest1nga 

Borda de terraço marinho 

Marca de pa~iiOral 

",, ,,..,., .... , .... 
Recife e arrecife 

Paleofalésia 

Borda de eslrutura e~vada e 
>nlerlormeme erod1da 

Escarpa adaplada a falha 

Frente o;i;ssecada de bkx:o falhado 

..,,.,,., '""""" 
Va~ ou sulco es!lutural 

= 
Direção de basculamemo rx:x falha 

Umna definido de tipo de modelado 

• 
Ponto ai110Strado de 
formaçi!o superf~e~l 

Mapa elaborado com base em 1merpretação de mosa•cos sem•controlados de 1magem de radar e traba 
lhos de campo. pela D1V1são de Geomorfolog1a (RADAMBRASIL). de agosto de 1980 a agosto de 1982 

Planejamento cartogrãfico pela 01v1são de Publicaçiio (RADAMBRASIL) 

Colaóoraçãa recebida: 
Órgãos estadua•s-Centro de Pesquisas e Desenvolvmento (CEPED)/ BA. InstJtuto de Geociênc1as Apl•cada 

(IGA)/ MG 
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