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1. INTRODUÇÃO 

A presente Memória Técnica refere-se aos trabalhos de mapeamento das 
Formações Vegetais/Uso e Ocupação do Solo executados na Folha MIR-390 - General 
Carneiro (SD.22-Y-C). A Folha mapeada situa-se na porção sudeste do Estado, entre os 
paralelos 15o00’ e 16o00’ de latitude sul e os meridianos 52o30’e 54o00’ de longitude oeste de 
Greenwich (Figura 001). 

A Folha MIR-390 compreende o município de General Carneiro e parte do território 
de Santo Antonio do Leste, Barra do Garças, Novo São Joaquim, Tesouro, Pontal do Araguaia, 
Poxoréo, Primavera do Leste, Guiratinga e Nova Xavantina. General Carneiro é a única sede 
municipal presente na Folha. 

O território é, em sua maior parte, compreendido na Bacia do Rio Araguaia, drenado 
a sul pelo Rio das Garças e a norte pelo Rio das Mortes. Pequena porção, na extremidade 
sudeste da Folha MIR-390, é compreendida na bacia do Alto Paraguai. 

Toda a porção centro-leste da Folha está inserida no Planalto dos Alcantilados; a 
porção oeste compreende áreas na Chapada dos Guimarães; o relevo é diversificado, de 
aplanado, a noroeste, na zona drenada pelo Rio das Mortes, a muito acidentado, com 
presença de formações serranas a leste. 

Predominam as formações savânicas, sendo presentes poucos e fragmentados 
ambientes florestais, associados a condicionantes edáficos e de umidade do solo. 

O relevo e as características pedológicas condicionaram a ocupação relativamente 
recente na região. Esta ocupação, iniciada nas décadas de 40-50 em função de atividades 
minerárias (Municípios de Barra do Garças), intensificou-se a partir da década de 80. A 
principal característica da economia é a pecuária extensiva, destacando-se atividades 
agrícolas mecanizadas no quadrante noroeste do território, associadas a relevos aplanados 
das chapadas e à ocorrência de latossolos. 

A infra-estrutura rodoviária é constituída pela BR-070, importante eixo viário no 
contexto do Estado, que interliga Cuiabá à porção leste do território (Barra do Garças); esta 
rodovia, orientada oeste-leste, cruza a Folha MIR-390, passando por General Carneiro. Outros 
eixos, orientados leste-oeste correspondem às rodovias MT-448 e MT-336; ligações sul-norte 
são propiciadas pela MT-110, que liga a região a Tesouro, a sul e a Novo São Joaquim, a 
norte. 

As Terras Indígenas Merure e São Marcos situam-se na porção nordeste do 
território; na extremidade oeste situa-se a Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande. 
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Fonte: CNEC Engenharia, 2000
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E OPERACIONAIS ESPECÍFICOS 
À FOLHA GENERAL CARNEIRO  

A metodologia geral que norteou os trabalhos do mapeamento das Formações 
Vegetais/Uso e Ocupação do Solo, na escala 1:250.000, encontra-se detalhada no Relatório 
DSEE-VG/US-RT-001 “Uso e Ocupação do Solo e Formações Vegetais - Aspectos Gerais: 
Procedimentos Metodológicos e Atividades Realizadas”, onde são tratados os aspectos gerais 
do trabalho, tais como: dados secundários utilizados; procedimentos metodológicos seguidos 
nas diferentes etapas do trabalho; critérios de interpretação utilizados na identificação dos 
padrões das imagens; procedimentos relativos às campanhas de campo; correlação dos 
padrões demarcados aos dados secundários e aos aspectos de outros setores de estudo 
relacionados ao tema. 

2.1. DOCUMENTAÇÃO 

Os trabalhos de cunho regional utilizados, que abrangem a Folha MIR-390, referem-
se a: 

− Projeto RADAMBRASIL Folha SD.22 Goiás, escala 1:1.000.000, 1981. 

− Na delimitação dos padrões de uso e ocupação e das formações vegetais, 
abrangendo totalmente a área da Folha estudada, foram utilizadas as imagens 
de satélite LANDSAT TM5 225/70, 225/71 (09/10/94), 224/70 e 224/71 
(15/08/94), bandas 3, 4 e 5; para definição de padrões duvidosos (nuvens, 
queimadas) foi também consultado o mosaico de RADAR SD.22YC (Projeto 
RADAMBRASIL), todos na escala 1:250.000. 

− Devido a defasagem temporal entre as imagens interpretadas (1994) e o 
estágio atual dos trabalhos, foi consultada a Folha General Carneiro do 
trabalho – Mapa da Dinâmica de Desmatamento do Estado de Mato Grosso 
(1999, escala 1:250.000), elaborado pela FEMA – Fundação Estadual do Meio 
Ambiente. Na Folha Temática foram demarcadas as áreas desmatadas entre 
esta data e 1997 (imagem mais recente interpretada pela FEMA). 

2.2. INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS  

A interpretação das imagens de satélite seguiu aos procedimentos gerais 
explicitados no Relatório DSEE-VG/US-RT-001. De maneira geral, os processos de 
mapeamento foram realizados a partir de extensivos levantamentos florísticos e 
fitofisionômicos da vegetação e verificações do uso do solo em campo, aliados a 
fotointerpretação analógica de imagens de satélite Landsat TM 5.  

Após a conclusão dos trabalhos comparou-se os resultados obtidos ao mapeamento 
realizado pelo Projeto RADAMBRASIL, verificando-se que, de modo geral, as principais 
diferenciações em relação a este são advindas da escala mais aproximada dos trabalhos e da 
redução do estado de conservação da vegetação, pela intensificação dos processos de 
antropização ocorridos na região nos últimos anos. 
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Encontram-se reduzidas as formações de contato entre ambientes savânicos e 
florestais, nas regiões dissecadas da Serra dos Gerais, mapeadas como Savana Arborizada ou 
Savana Parque com encraves de matas associadas aos grotões de drenagem. Foram também 
delimitadas áreas de Savana Florestada. 

A vegetação remanescente apresenta-se geralmente muito descaracterizada, não 
refletindo as formações originais. 

Estas alterações foram comprovadas no decorrer das campanhas de campo. Nas 
áreas sem condições de acesso, os padrões foram associados aos padrões semelhantes, 
observados em outras localidades. 

Outros problemas surgidos na interpretação, relacionados ao uso e às condições de 
relevo, referem-se à ocorrência de áreas de pastagem em relevo muito dissecado, não 
permitindo uma definição quanto às dimensões das propriedades no imageamento; no campo 
foi confirmada a correspondência a propriedades médias ou grandes, com zonas de uso 
descontínuas. Também ocorrem áreas dissecadas com presença de processos erosivos e 
solos expostos, dando padrões diferenciados; estas áreas, quando cobertas por vegetação 
graminosa, foram delimitadas como Savana Gramíneo-Lenhosa em afloramentos rochosos, 
tendo sido discriminada a presença de solos expostos. 

Foram mapeados 15 padrões relativos às formações vegetais e 7 padrões 
característicos de áreas antropizadas. Estes padrões foram, em situações específicas, 
correlacionados constituindo legendas compostas. A legenda definida pelos padrões das 
imagens, corroborada pelas informações de campo é apresentada no Quadro 001, a seguir: 

QUADRO 001 CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PADRÕES INTERPRETADOS 

LEGENDA PADRÃO DA IMAGEM OBSERVAÇÕES 

FORMAÇÕES VEGETAIS  

Sd - Savana Florestada 
(Cerradão) 

Tons de verde médio a escuro, 
textura lisa. 

Ocorrência restrita na Folha MIR-390, 
associada a relevo suave ondulado e 
dissecado. 

Sa - Savana Arborizada 
(Cerrado) 
 
Saf - Savana Arborizada com 
Floresta de Galeria 

Tons esverdeados em relevo 
plano; tons de marrom escuro a 
claro em relevo dissecado. 

Áreas expressivas deste padrão ocorrem 
nas Terras Indígenas; geralmente as 
formações são fragmentadas, 
associadas a outras formações ou a 
áreas de uso. 

Sp - Savana Parque 
(Campo Cerrado) 
 
Spf - Savana Parque com 
Floresta de Galeria 

Tons de marrom escuro, quase 
preto, às vezes com 
alinhamentos de verde médio ao 
longo das drenagens. 

Associadas a relevos tabulares na 
Chapada dos Guimarães, na Terra 
Indígena Sangradouro/Volta Grande, na 
porção noroeste da Folha MIR-390 e nos 
relevos residuais a sul. 

Sgi - Savana Gramíneo-Lenhosa 
(Campos Úmidos) 

Tons de cinza escuro a preto. Relacionada ao relevo plano da 
chapada, em situações onde o solo 
apresenta impedimentos de drenagem, 
permanecendo encharcado (brejos). 

Sgr - Savana Gramíneo-Lenhosa 
(Campos com Afloramentos 
Rochosos) 

Tons de marrom acastanhado.  Formações de vegetação graminosa 
associadas a relevos dissecados, com 
afloramentos rochosos e impedimentos 
de drenagem. Ocorrem como sub-
dominantes, associadas à Savana 
Arborizada e ao uso agropecuário. 

(continua...) 
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QUADRO 001 CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PADRÕES INTERPRETADOS 

(...continuação) 

LEGENDA PADRÃO DA IMAGEM OBSERVAÇÕES 

FORMAÇÕES VEGETAIS  

Sav/ Spv – Formação de Savana 
Arborizada associada a vertentes 
com encraves de matas em 
grotões de drenagem 

Tons de marrom escuro a claro 
com mosqueamento verde 
médio. 

Ocorrência nos relevos dissecados das 
encostas das Serras dos Gerais e da 
Saudade e em relevos residuais. 

Fj – Formação Justafluvial Tons de verde médio Formação associada às linhas de 
drenagem.  

Fa – Floresta Aluvial Tons de verde médio. Presente no alto curso do córrego 
Lavradinho, na porção norte da Folha 
MIR-390. 

Fe - Floresta Estacional Tons de verde médio com textura 
pouco granulosa. 

Ocorrência restrita às proximidades do 
Rio das Mortes e córrego Lavradinho, na 
Terra Indígena Sangradouro/ Volta 
Grande e a sudoeste, em relevo 
dissecado.  

FeS – Contato Floresta 
Estacional / Savana 

Tons de verde médio. Ocorrência restrita, em relevo dissecado, 
na porção sudoeste da Folha MIR-390 

Fr – Floresta Remanecente Tons de verde claro a médio com 
textura granulosa. 

Ocorre nos domínios florestais, como 
resultado do desmatamento seletivo ou 
em correspondência a pequenos 
remanescentes de mata entre a 
ocupação antrópica. 

Fs – Floresta Secundaria Tons de verde claro. Ocorre em áreas contíguas á ocupação 
antrópica. 

USOS DO SOLO 

Ap – Uso Agropecuário em 
pequenas propriedades 

Tons de rosa claro com 
fragmentos de verde. 

Ocorrência restrita, na porção nordeste 
da Folha MIR-390. 

Aga – Uso Agropecuário em 
médias e grandes propriedades 
com predomínio de Culturas 
Anuais 

Tons de rosa médio a escuro e 
lilás escuro. 

Padrão predominante no quadrante 
noroeste da Folha MIR-390. 

Agp - Uso Agropecuário em 
médias e grandes propriedades 
com predomínio de Pastagens 

Tons de rosa claro a verde claro, 
marrom claro e esbranquiçado. 

Padrão de uso com ocorrência em todo o 
território mapeado. 

Aq – Áreas de Queimada Tons de marrom muito escuro a 
preto. 

Ocorrência dispersa na Folha MIR-390, 
inclusive em Terras Indígenas. 

Se – Solo Exposto Tons de bege claro mosqueado 
de branco. 

Padrão mapeado quando perceptível no 
imageamento, sub-dominante. 

U – Usos Urbanos Tons de rosa claro com 
alinhamentos esbranquiçados. 

General Carneiro. 

Ui – Solo Antrópico em Terra 
Indígena 

Tom de rosa, textura lisa. Ocorre nas terras T.I.Merurê, São 
Marcos e Sangradouro Volta Grande. 

FONTE:   CNEC, 1997. 

Os padrões relativos às formações savânicas ocorrem, localmente, em mosaicos de 
difícil representação gráfica na escala dos trabalhos (geralmente em relevo dissecado), tendo 
sido, estas situações, delimitadas com legenda composta. Da mesma forma, áreas antrópicas 
aparecem com freqüência associadas a remanescentes das formações naturais, ou sub-
dominantes nestas formações. Nestas legendas compostas, o primeiro componente é 
dominante. 
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2.3. TRABALHOS DE CAMPO 

A Folha MIR-390 foi coberta pelas seguintes campanhas de campo, cujos roteiros 
são esquematizados na Figura 002: 

− 02 campanhas relativas ao mapeamento dos padrões de uso e das formações 
vegetais, realizadas nos meses de fevereiro (parte do Roteiro 8) e maio-junho 
(parte do Roteiro 7) de 1997, quando foram percorridos os eixos viários 
transitáveis. Foram relatados os padrões de uso e das formações vegetais ao 
longo dos percursos, com amostragens de 30 pontos, para definição dos 
padrões, que estão apresentados no Anexo I e locados na respectiva Folha 
Temática (Pontos 01 a 30).  

− A Pesquisa Sócio-Econômica-Agronômica realizou entrevistas qualificadas 
possibilitando a qualificação das atividades e o perfil do produtor. 



CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
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2.4. INTEGRAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

Como descrito na Metodologia (Relatório DSEE-VG/US-RT-001), na interpretação 
preliminar e no acompanhamento da campanha de campo foram utilizados dados de outros 
setores de estudo relacionados ao tema em tela, notadamente no que diz respeito aos 
aspectos de solos, formas do relevo, padrões da ocupação, elementos da infra-estrutura viária. 

Após as campanhas de campo e a revisão do mapeamento preliminar dos padrões 
de uso e das formações vegetais, foi realizado trabalho de sistematização das informações de 
outros temas necessária à compreensão dos processos de ocupação e à descrição das 
formações vegetais presentes na região. Os resultados propiciaram a definição da legenda que 
consta da Folha Formações Vegetais/Uso e Ocupação do Solo – MIR-390. 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 

3.1. FORMAÇÕES VEGETAIS 

3.1.1. Formações Savânicas e Campestres 

3.1.1.1. Sd - Savana Florestada (Cerradão) 

É a expressão florestal das formações savânicas, que se desenvolve sobre solos 
profundos e de média fertilidade, freqüentemente podzólicos e latossolos. As árvores que 
constituem o dossel possuem troncos geralmente grossos, com espesso ritidoma porém sem a 
marcante tortuosidade geralmente observada nas savanas. A estratificação é simples e o 
componente arbóreo é perenifólio. Não há um estrato arbustivo nítido e o estrato graminoso 
esparso é entremeado de espécies lenhosas de pequeno porte. Atinge altura em torno de 15m, 
podendo chegar a 18m. Tem composição florística diversificada, contendo espécies das 
expressões mais abertas das savanas, que assumem hábito arbóreo, e da Floresta Estacional, 
raramente presentes em outras formações savânicas. Epífitas são raras. É também 
denominada “Cerradão” ou “Savana Arbórea Densa”. 

São características do estrato superior espécies como: sucupira-branca (Pterodon 
pubescens), sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), jatobá (Hymenaea courbaril), tingui 
(Magonia pubescens), pau-terra (Qualea sp), pau-santo (Kielmeyera coriacea), pau-de-sobre 
(Emmotum nitens), jacarandás (Machaerium sp e Dalbergia sp). 

Tem presença pouco expressiva nesta Folha, sendo a ocorrência mais importante, 
em termos de extensão territorial, situada a nordeste, onde forma maciço contínuo. 

3.1.1.2. Sa - Savana Arborizada (Cerrado) 

Corresponde à fisionomia savânica propriamente dita, caracterizando-se pelo 
aspecto xeromorfo do componente arbustivo-arbóreo e pelo expressivo estrato herbáceo, onde 
predominam gramíneas cespitosas (que formam touceiras). Variações fisionômicas e 
estruturais, decorrentes de características pedológicas diferenciadas e de perturbações 
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antropogênicas expressam-se pela distribuição espacial irregular de indivíduos, ora com 
adensamento do estrato arbustivo-arbóreo, ora com predomínio do componente herbáceo. A 
altura varia entre 2 e 7m. Apresenta, como característica marcante, estrato arbóreo composto 
de exemplares de troncos e galhos retorcidos, casca espessa e folhas grandes, muitas vezes 
coriáceas. 

Constitui uma formação vegetal relativamente aberta, geralmente manejada com 
fogo, podendo representar feições alteradas de Savanas Florestadas, submetidas a pressões 
antrópicas.  

É denominada em sentido amplo de “Cerrado”. Ocorre sobre vários tipos de solos, 
mais freqüentemente em latossolos álicos, mas também em solos podzólicos, concrecionários 
e Areias Quartzosas. Espécies características: jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa), 
ipê-do-cerrado (Tabebuia caraiba), araticum (Annona coriacea), pequizeiro (Caryocar 
brasiliensis), mangaba (Hancornia speciosa), lixeirinha (Davilla elliptica), colher-de-vaqueiro 
(Salvertia convallariaeodora), lixeira (Curatella americana), pau-santo (Kielmeyera sp), pau-
terra (Qualea sp), muricis (Byrsonima sp), entre outras. A ocorrência de lianas não se dá de 
forma agressiva, sendo, em sua maioria, herbáceas ou semi-lenhosas. 

É a fisionomia savânica dominante na Folha MIR-390, presente em manchas 
significativas, às vezes associada a Savanas Parque. Nos setores sudeste, sudoeste, centro e 
norte-nordeste apresenta-se reduzida e recortada devido à presença de extensas áreas de uso 
agropecuário. Áreas contínuas mais significativas encontram-se presentes em terras 
indígenas, embora mesmo nestas situações sofram ação de queimadas periódicas. 

Em muitos locais, a prática de queimadas e a invasão por gramíneas exóticas 
agressivas como Brachiaria sp vem reduzindo o porte e a variedade de espécies, favorecendo 
algumas espécies como carvoeiro (Sclerolobium aff. paniculatum), faveiro (Pterodon 
emarginatus) e lixa (Davilla elliptica). 

Aparentemente o estrato arbóreo é composto por uma mistura de espécies sem que 
nenhuma seja dominante. Verificou-se a ocorrência de quina-doce (Vochysia cinnamomea), 
benjoeiro (Styrax aff. camporum) e Mouriri sp. 

3.1.1.3. Saf - Savana Arborizada com Floresta de Galeria  

Esse padrão é constituído pela fisionomia da Savana Arborizada associada a 
Formações Ripárias. Porém, devido às pequenas extensões, não é possível sua 
individualização através de mapeamento, na escala do trabalho. 

Estas Formações Ripárias formam faixas ao longo das margens dos rios e córregos 
onde ocorrem espécies como: ingás (Inga sp), figueiras (Ficus sp), pinha-do-brejo (Talauma 
ovata), pindaíba-do-brejo (Xylopia emarginata). Ao lado destas essências tipicamente ripárias, 
ocorrem ainda elementos estacionais, uma vez que estas formações não estão submetidas ao 
estresse hídrico verificado no ambiente savânico. Por constituírem faixas contínuas que se 
destacam na paisagem de formações abertas, recebem a denominação de Florestas de 
Galeria ou Florestas Ciliares. 

Praticamente toda a área recoberta por Savanas Arborizadas nesta folha apresenta-
se com estreitas Florestas de Galeria. 
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3.1.1.4. Sp - Savana Parque  

Nesta fisionomia, prevalece o componente herbáceo e arbustivo, com indivíduos 
arbóreos presentes de forma esparsa, compondo uma das expressões campestres das 
savanas, denominada também “Campo Cerrado”. É encontrada sob diversas condições, desde 
planícies de inundação até topos ou encostas pedregosas, podendo ter origem natural, 
decorrente das condições do substrato, ou ser resultante de ação antrópica, pelo manejo anual 
de queimadas para uso agropecuário. 

Embora prevaleçam gramíneas no estrato herbáceo, são também freqüentes 
espécies de compostas e de leguminosas sendo, portanto, a composição florística bastante 
diversificada. Já os componentes arbustivos e arborescentes (altura entre 1 a 2 m) constituídos 
de plantas características da Savana Arborizada, são pobres em espécies. Alguns dos 
representantes lenhosos são: cajuzinho (Anacardium humile), araticum (Annona dioica), faveira 
(Dimorphandra mollis), marmelo (Alibertia sp), lobeira (Solanum lycocarpum), colher-de-
vaqueiro (Salvertia convallariaeodora). 

Ocorre de forma significativa na porção noroeste da Folha MIR-390, relacionada a 
relevos tabulares, eventualmente com drenagem deficiente e, nestes casos, associada a 
Savanas Gramíneo-Lenhosas. 

3.1.1.5. Spf - Savana Parque com Floresta de Galeria  

Esse padrão representa áreas de Savanas Parque onde Formações Ripárias estão 
presentes porém, devido às pequenas extensões, não é possível sua individualização através 
de mapeamento, na escala do trabalho. 

Estas Formações Ripárias formam faixas ao longo das margens dos rios e córregos 
onde ocorrem espécies como: ingás (Inga sp), figueiras (Ficus sp), pinha-do-brejo (Talauma 
ovata), pindaíba-do-brejo (Xylopia emarginata). Ao lado destas essências tipicamente ripárias, 
ocorrem ainda elementos estacionais junto às regiões marginais menos atingidas pela 
presença de água. Por constituírem faixas contínuas que se destacam na paisagem de 
formações abertas, recebem a denominação de Florestas de Galeria ou Florestas Ciliares. 

A maior parte das ocorrências de Savana Parque encontra-se em associação com 
Florestas de Galeria. 

3.1.1.6. Sgi - Savana Gramíneo-Lenhosa (Campos Úmidos) 

Corresponde à vegetação presente em áreas deprimidas, sobre solos hidromórficos, 
onde o lençol freático aflora ou é muito superficial, geralmente em localidades caracterizadas 
por nascentes, lagoas, corixos e riachos. Caracteriza-se pela presença de flora hidrófila, isto é, 
que se desenvolve em ambientes úmidos. Também denominada de “Campos Úmidos”. 

Desenvolve-se também sobre afloramentos rochosos ou solos muito rasos, 
freqüentemente com camada de laterita superficial, podendo-se encontrar campos úmidos 
onde a rocha é superficial, em topos de morros testemunhos e em alguns platôs em torno de 
buritizais e Florestas de Galeria. 

No período chuvoso, estes campos permanecem encharcados, impedindo o 
crescimento de vegetação arbóreo-arbustiva. Assim, a vegetação apresenta apenas estrato 
herbáceo, sendo as espécies encontradas extremamente seletivas. São muito freqüentes as 
ciperáceas, gramíneas, além de outras herbáceas como cruz-de-malta (Ludwigia sp), Xyris sp, 
jalapa (Mandevilla sp), bem como minúsculas plantas “carnívoras” do gênero Utricularia. 
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Localmente podem apresentar relevo constituído de pequenas elevações que 
favorece a presença de arbustos e arvoretas. Neste caso, recebem a denominação de 
“Campos de Monchões” ou “Campos de Murunduns”. 

Esta formação está presente principalmente a noroeste da Folha MIR-390, em 
relevos deprimidos próximo ao Rio Suspiro, Ribeirão Matrinxã e córrego Lavradinho, na 
margem esquerda do Rio das Mortes, e próximo ao Rio Sangradouro Grande, seu tributário da 
margem direita. Encontra-se associada à Savana Parque. 

3.1.1.7. Sgr – Savana Gramíneo-Lenhosa (Campos em Afloramentos Rochosos) 

São os “campos em afloramentos rochosos”, áreas recobertas por formações 
campestres de Savana sobre afloramentos em solos litólicos. Apresentam freqüentemente 
coloração avermelhada no imageamento em virtude da reflectância dos solos. 

Nas base de rochas, onde existe acúmulo de solo, algumas pequenas árvores se 
desenvolvem como vinhático (Plathymenia reticulata), perdiz (Simarouba versicolor), 
guatambu-do-cerrado (Aspidosperma macrocarpon), entre outras. Entre as rochas 
predominam arbustos e subarbustos, como canela-de-ema (Vellozia sp), Microlicia sp, murici 
(Byrsonima sp), fruta-de-pomba (Erythroxylum sp), Mimosa sp, uma espécies de palmeira 
acaule do gênero Syagrus. 

Bromeliáceas de pequeno porte vegetam entre as rochas e outras espécies 
herbáceas ocorrem em pequenas extensões, onde encontram condições para se estabelecer. 
Por ocasião das chuvas, podem se formar pequenos campos úmidos decorrentes do lento 
escoamento das águas. Neste locais é comum a ocorrência de Xyris sp, peninha 
(Chamaecrista sp), ciperáceas, compostas, malváceas, entre outras. 

Ocorrem nos afloramentos rochosos na Serra da Saudade, em associação com as 
Matas de Grotão, bem como na porção centro-sul da Folha MIR-390. 

3.1.1.8. Sav/Spv – Formações de Savana Arborizada/Savana Parque Associadas a 
Vertentes, com encraves de Matas em Grotões de drenagem 

Ocorrem em vertentes íngremes, às vezes com afloramentos rochosos. A Savana 
Parque geralmente predomina na porção superior. Na meia encosta, a fisionomia dominante é 
Savana Arborizada com diversos níveis de biomassa. Em locais mais encaixados da vertente, 
em associação a pequenos cursos d’água, a menor exposição ao sol e a elevada umidade 
favorecem o desenvolvimento de florestas fisionomicamente semelhantes às Estacionais, 
denominadas “Matas de Grotão”. Estas ocorrem em pequenas áreas descontínuas, formando 
mosaico, não sendo possível seu mapeamento como unidades fisionômicas distintas, nessa 
escala de trabalho. 

Entre as espécies observadas nas “Matas de Grotão” associadas às escarpas de 
planalto estão: gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), tapiriri (Tapirira guianensis), ipê 
(Tabebuia sp), guatambú (Aspidosperma sp), canela (Ocotea sp), figueira (Ficus sp), Clusia sp, 
pindaíba (Xilopia sp), entre outras. 

Presente nas formações serranas, notadamente a sudoeste, na Serra da Saudade, a 
leste e nordeste, nas Serra dos Gerais, onde ocorre em extensas áreas associada às vertentes 
mais íngremes. Ocorre ainda na porção central da Folha MIR-390. 

3.1.2. Formações Ripárias 
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3.1.2.1. Fj – Formação Justafluvial 

Compreende diversas formas de vegetação associadas a cursos d’água, que 
recebem distintas denominações, de acordo com suas peculiaridades, reflexo das condições 
do substrato onde se desenvolvem: “Veredas”, “Matas de Brejo”, “Floresta de Galeria” ou 
“Floresta Ciliar”. 

No Domínio das Savanas, estas formações começam, em geral, em pequenos brejos 
ou nascedouros de ribeirões, sob a forma de alamedas de buritis (Mauritia sp), formando 
“Veredas”. Ao longo dos cursos d’água, as veredas vão progressivamente adquirindo outras 
espécies de árvores, dentre as quais citam-se embaúba (Cecropia pachystachya), ingá (Inga 
uruguensis), copaíba (Copaifera langsdorffii), tapiriri (Tapirira guianensis), congonha (Ilex sp), 
mulungu (Erythrina aff. mulungu), encorpando e passando a constituir faixas que margeiam as 
linhas de drenagem. Adquirem caráter peculiar, por se destacar na paisagem caracterizada por 
formações abertas e xeromorfas, e recebem a denominação de “Floresta de Galeria” ou 
“Floresta Ciliar”. Por vezes, passam gradualmente a ocupar as “rampas” do interflúvio, em uma 
transição para as formações adjacentes. Quando estas florestas se fundem no interflúvio, 
considera-se o fim da área nuclear do Domínio das Savanas. 

Em sítios com impedimentos de drenagem formam-se matas paludosas 
denominadas “Matas de Brejo”, onde predominam espécies hidrófilas, como olandi 
(Calophyllum brasiliensis) e leiteiro (Sapium sp), pindaíba (Xylopia emarginata) e buritirama 
(Maurtiella armata). 

Expressivas faixas de Formações Justafluviais estão presentes a noroeste, no Rio 
Suspiro, no Ribeirão Matrinxã e seus formadores e no Ribeirão Tesouro, bem como nos 
Ribeirões Alminhas e Sangradouro Grande, aqueles na margem esquerda do Rio das Mortes, 
estes em sua margem direita. Ocorrências menores são observadas ainda ao centro, sudoeste 
e sul da Folha MIR-390. Salienta-se a presença de grandes indivíduos de tamboril 
(Enterolobium contortisiliquum) e de Clusia sp, que se destacam nestas matas. 

3.1.2.2. Fa - Floresta Aluvial 

Ocorre seletivamente em solos aluviais, em planícies de inundação sazonal dos rios. 
Apresenta elementos botânicos estacionais e ombrófilos, predominando estes ou aqueles, de 
acordo com o domínio em que se insere. Sua composição florística, contudo, é relativamente 
distinta e menos diversa em relação às formações florestais de interflúvios, devido às 
restrições decorrentes do substrato periodicamente encharcado. Verificam-se espécies 
seletivas higrófilas, dentre as quais destacam-se: ingás (Inga sp), jenipapo (Genipa 
americana), olandi (Calophyllum brasiliensis), e leiteiro (Sapium sp). As palmeiras são 
indicadoras do tipo e das condições hídricas do solo, uma vez que maripá (Attalea maripa), 
bacuri (Attalea phalerata) e bacaba (Oenocarpus sp) dominam nas planícies aluviais. Em 
grotas e outros sítios de maior umidade ocorrem ainda paxiúbas (Iriartea sp) e palmiteiro 
(Euterpe precatoria). O baixo potencial madeireiro, a impossibilidade de exploração agrícola e 
a ausência de fogo, colocam este tipo de vegetação, de modo geral, em situação privilegiada 
em relação à sua preservação. 

Extensas florestas aluviais estão presentes no Córrego Lavradinho, formando uma 
faixa florestal contínua em meio a áreas de Savanas e de uso agropecuário. 

3.1.3. Formações Florestais 
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3.1.3.1. Fe - Floresta Estacional  

Formação pluriestratificada, apresentando dossel de 25-30m de altura, com 
emergentes. Tem ocorrência associada à estacionalidade climática e a solos geralmente mais 
férteis do que aqueles observados sob as Savanas. A maior relação com a estacionalidade 
ocorre na região centro/sul do Estado, onde o período seco varia entre 3 a 5 meses (maio a 
agosto). Na região norte esta formação está relacionada aos relevos mais dissecados onde 
ocorrem afloramentos rochosos e portanto solos mais rasos com menor disponibilidade de 
água. Apresenta grande complexidade estrutural e elevada biomassa, constituindo 
comunidades bastante diversas. Lianas e epífitas são freqüentes. São características, entre 
outras, as seguintes espécies: cedro (Cedrela fissilis), guatambu e peroba (Aspidosperma sp), 
cabreúva (Myroxylon peruiferum), paineira (Chorisia speciosa), mamica (Zanthoxylum 
riedelianum) e pau-jangada (Apeiba tibourbou). 

Esta floresta é denominada semidecidual ou decidual dependendo da densidade 
menor (até 50%, geralmente em torno de 20%) ou maior (acima de 50%) de espécies 
decíduas. Dentre as árvores que perdem total ou parcialmente as folhas no período 
desfavorável destacam-se: ipês (Tabebuia roseo-alba, T. serratifolia, T. impetiginosa), 
guatambus e perobas (Aspidosperma sp), embiruçus (Pseudobombax longiflorum e P. 
tomentosum), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), angicos (Anadenanthera macrocarpa e 
A falcata), e aroeira-preta (Myracrodruon urundeuva). 

Há também ocorrência de palmeiras como inajá (Attalea maripa), bocaiuva 
(Acrocomia sclerocarpa) e babaçu (Orbignia speciosa), esta última muito favorecida com as 
queimadas. 

A ocorrência mais significativa encontra-se a noroeste, na margem esquerda do Rio 
das Mortes, no interflúvio deste com o Ribeirão Matrinxã. Pequenas áreas desta formação 
encontram-se ainda de forma esparsa a centro e oeste da Folha MIR-390. De modo geral, 
apresentam-se com indícios de exploração madeireira e constituem, freqüentemente reservas 
legais de propriedades particulares. Ocorrem ainda em pequenas extensões, não mapeáveis, 
em encostas ou como estreitas faixas, associadas a Formações Ciliares. 

3.1.4. Formações de Contatos 

3.1.4.1. FeS - Contato Floresta Estacional/Savana  

Corresponde a uma formação de transição, onde ambos os tipos de vegetação se 
alternam em padrão de mosaico, mantendo sua identidade. A transição ocorre principalmente 
entre a Floresta Estacional e a Savana Florestada. Elementos de ambas as formações estão 
presentes, havendo também significativa contribuição de espécies que são comuns a ambas 
as formações vegetais. Dentre estas podem ser citadas: mandiocão (Didymopanax 
morototoni), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), maricá (Physocalymma scaberrimum), 
cumaru (Dipteryx sp), tarumaí (Rhamnidium elaeocarpus). 

Fisionomicamente apresenta-se como uma floresta mais aberta que a Floresta 
Estacional, com menor quantidade de epífitas e lianas e com estratificação menos complexa. 
O dossel apresenta distintos graus de deciduidade, dependendo das espécies prevalecentes. 

Remanescentes destas formações de transição estão presentes nas áreas de relevo 
movimentado da Serra da Saudade, na porção sudoeste da Folha MIR-390. Também a 
nordeste, na Terra Indígena São Marcos, verifica-se um encrave desta formação em meio à 
Savana Arborizada. 
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Nestas zonas de transição de Savana para Floresta Estacional observa-se a 
presença muito comum de ucuúba (Virola sebifera), sendo o subosque ocupado por vários 
arbustos que também ocorrem nas Savanas como Tocoyena sp, Helicteres sp, Chomelia sp, 
entre outras.  

3.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.2.1. Aspectos Gerais: Ocupação e Estruturação do Território 

A Folha MIR-390 abrange o município de General Carneiro, parte do território de 
Santo Antonio do Leste, Barra do Garças, Novo São Joaquim, Tesouro, Pontal do Araguaia, 
Poxoréo e pequena parcela de Primavera do Leste, Guiratinga e Nova Xavantina. A única sede 
municipal inserida na Folha é General Carneiro, sendo presentes as sedes distritais de Batovi 
(município de Tesouro) e Toricueije (Barra do Garças) - (Figura 003). 

São ainda presentes as localidades Dourados, Esbarrancado, Água Boa, Ombro 
(município de Tesouro), Três Morrinhos, Atoladeira, Bomsucesso (Barra do Garças), 
Presidente Murtinho e Paredão Grande (General Carneiro, lindeiras à BR-070); Vila Itaquerê a 
norte (Novo São Joaquim), lindeira à MT-448, Santo Antonio (Santo Antonio do Leste). 

A Folha MIR-390 é cruzada pela BR-070, asfaltada, orientada aproximadamente 
leste-oeste, em posição centralizada no território. Este eixo é importante ligação viária entre 
Cuiabá, a porção leste do Mato Grosso e o Estado de Goiás; conectada à BR-158, propicia 
acesso à porção nordeste do Estado e ao Estado do Pará (Marabá). Este eixo interliga General 
Carneiro, principal núcleo urbano na Folha, a Primavera do Leste e Cuiabá (oeste) e a Barra 
do Garças, a leste. 
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A rodovia MT-110, orientada aproximadamente sul-norte, interliga Tesouro (MIR-406) 
à BR-070; de forma descontínua, prossegue para norte e interliga Novo São Joaquim (MIR-
374), passando pelo distrito Toricueije e delimitando a Terra Indígena Merure; a MT-336 
interliga a MT-110 (Toricueije) à BR-158 (MIR-391), num traçado aproximadamente paralelo à 
BR-070, afastada desta cerca de 20-30 quilômetros, percorrendo as vertentes meridionais da 
Serra dos Gerais, cruzando a Terra Indígena São Marcos.  

Na porção noroeste da Folha MIR-390, a rodovia MT-448 conecta-se, a oeste (MIR-
389) à MT-130, propiciando ligação da região com Primavera do Leste e, a leste, através da 
MT-330, conecta-se à MT-110, nas proximidades de Novo São Joaquim. 

O restante da rede rodoviária é constituída por vias locais, de traçado descontínuo 
devido à presença de acidentes topográficos e de extensas áreas protegidas; têm estado de 
manutenção precário, dificultado pelas condições de drenagem e pelas características dos 
solos. 

A cidade de General Carneiro teve sua origem na implantação da linha de telégrafo 
pelas expedições Rondon; foi elevada à categoria de Vila em 1951 e de município em 1963. 
Constitui centro de atendimento local, sendo pouco significativas as atividades agro-industriais 
na região. 

Apesar da cidade ser o único centro urbano compreendido no território, destaca-se a 
proximidade de Primavera do Leste e Poxoréo (oeste), Novo São Joaquim (norte), Barra do 
Garças e Pontal do Araguaia (leste) e Tesouro (sul), que polarizam estas regiões do território. 
Primavera do Leste e Barra do Garças contam com equipamentos de apoio às atividades 
agrícolas (armazéns, beneficiadoras de grãos, frigoríficos), sendo que Barra do Garças possui 
grande diversificação de equipamentos urbanos de suporte à produção agropecuária. 

A ocupação do território iniciou-se com as atividades garimpeiras. Na região, existem 
inúmeros garimpos de diamante, atualmente em grande parte paralisados, nos terraços e 
aluviões dos Rios Batovi e das Garças, encontrando-se áreas muito alteradas, e cursos d’água 
assoreados. Esta região é delimitada no Distrito Mineiro Diamantífero Rio das Garças. 

A região tem características de ocupação consolidada; a economia baseia-se hoje na 
pecuária extensiva, secundada pela agricultura mecanizada. Há tendência para a expansão 
desta agricultura comercial na porção oeste (municípios de Novo São Joaquim, Primavera do 
Leste, Poxoréo, extremidade ocidental de General Carneiro). No restante do território, as 
limitações do ambiente físico e a presença de extensas áreas legalmente protegidas limitam a 
expansão desta atividade. 

São presentes, no território, três glebas de assentamento, correspondentes às 
Glebas Carneiro e Morrinho, no município de General Carneiro, respectivamente nas 
proximidades de Toricueije e na margem direita do Rio das Mortes; e Gleba Cachoeira da 
Fumaça, no município de Novo São Joaquim. 

As três Terras Indígenas abarcadas na Folha MIR-390 têm extensão territorial 
considerável; correspondem às Terras Indígenas São Marcos e Merure, contíguas, situadas na 
porção centro-nordeste da Folha, na Serra dos Gerais e à Terra Indígena Sangradouro/Volta 
Grande.  

A Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande situa-se na extremidade oeste da Folha 
MIR-390, limitada a sul pela BR-070. Tem superfície de 100.280 ha, com uma população 
estimada de 763 pessoas das etnias Bororo e Xavante. Ocupa território compreendido nos 
municípios de Novo São Joaquim, Poxoréo e General Carneiro, em áreas drenadas pelo Rio 
das Mortes e seus afluentes Ribeirão Sangradouro Grande e Couro de Porco. Na área 
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predominam ambientes savânicos; na margem direita do Rio das Mortes, em área drenada 
pelo Ribeirão Sangradouro Grande, ocorre a Savana Arborizada, com significativas Florestas 
Justafluviais, entremeada por formações de Savana Parque, geralmente associadas a topos e 
interflúvios. Nesta situação ocorrem manchas pouco expressivas da Floresta Estacional. Na 
margem esquerda do Rio das Mortes ocorre mancha significativa, no contexto da Folha, desta 
formação florestal, no interflúvio entre este rio e seu afluente Córrego Lavradinho. Nesta 
porção do território são também presentes campos úmidos, associados a áreas baixas, de 
drenagem difusa. 

De modo geral, ocupação por usos agrícolas e pastagens desenvolve-se ao redor de 
toda a área delimitada, aproveitando situações de relevo favoráveis. Pelos dados secundários 
aferidos, há garimpos assentados nas margens do Ribeirão Sangra dourozinho que têm 
alterado e contaminado as águas do Córrego das Alminhas e do Rio das Mortes. Os usos 
agrícolas limítrofes à reserva e os desmatamentos têm também provocado a contaminação 
das águas (Alminha, Lagoa do Cervo). 

A Terra Indígena São Marcos tem superfície de 172.852 ha, incluída no município de 
Barra do Garças, com uma população estimada de 1.655 pessoas da etnia Xavante. Sua 
porção sul abarca as vertentes da Serra dos Gerais; a área é totalmente inserida em 
ambientes savânicos, predominando as Savanas Arborizadas com Florestas de Galeria; 
Savanas Florestadas ocorrem a norte, nas vertentes do Ribeirão Dom Bosco. a reserva é 
cruzada pela MT-336. 

A Terra Indígena Merure tem superfície de 83.829 ha com uma população estimada 
de 1.655 pessoas da etnia Bororo, compreendida nos municípios de Barra do Garças e 
General Carneiro. Ocupa terras no interflúvio entre os Rios das Mortes e das Garças, onde 
predomina a Savana Arborizada com Florestas de Galeria. A reserva é cruzada pela BR-070 e 
por vias locais, sendo presentes, em seu território, áreas de uso agropecuário. 

De modo geral, atividades de pecuária ocorrem delimitando estas Terras Indígenas. 

São pouco significativas, neste território, áreas desmatadas no período 94/97, 
relevadas no trabalho da FEMA. 

3.2.2. Usos Agropecuários 

A descrição dos padrões de uso ocorrentes neste território está baseada no 
mapeamento resultante da interpretação das imagens de satélite, e dos resultados dos 
levantamentos efetuados através das campanhas de campo; sua caracterização é, ainda, 
baseada na Pesquisa Sócio-Econômica Agronômica, realizada junto aos estabelecimentos 
rurais do Estado. Os resultados desta pesquisa referem-se aos sistemas de produção 
agropecuária característicos de 13 Regiões Homogêneas, delimitadas com base em critérios 
explicitados no Relatório Técnico DSEE-VG/US-RT–002. 

Do conjunto de sistemas de produção agropecuária detectados em cada uma destas 
Regiões Homogêneas, foram correlacionados, nesta caracterização, os sistemas 
predominantes quanto à expressão em termos de área ocupada pelas atividades 
agropecuárias e quanto à expressão representada pelo número de estabelecimentos 
pesquisados.  

O território da Folha insere-se em duas Regiões Homogêneas: AHP 5, que abarca a 
porção oeste do território e AHP 7, na porção leste. Estas regiões são mais abrangentes que o 
território mapeado na Folha, o que faz com que os dados selecionados pressuponham um 
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grau de generalização, apenas parcialmente corrigido pelas observações de campo e pela 
interpretação da imagem de satélite. 

3.2.2.1. Ap - Uso Agropecuário em Médias e Pequenas Propriedades  

Padrão de mapeamento caracterizada pelo predomínio do uso pecuário e 
secundariamente pela agricultura (mandioca, feijão, milho, arroz, café, banana). Esta tipologia 
de uso foi mapeada em correspondência a núcleos de pequenos produtores associados a 
projetos de assentamento. 

Nesta Região Homogênea, caracteriza-se por sistemas de produção (Quadro 003), 
onde predominam estabelecimentos com pecuária de média tecnologia, associada a 
produtores familiares de pequeno porte econômico. No território mapeado, corresponde a 
estabelecimentos de pecuária com manejos de baixa tecnologia e rudimentares, associados ao 
produtor familiar de pequeno porte econômico.  

Estas tipologias de uso ocorrem também de forma disseminada no restante do 
território da Folha MIR-390, não mapeáveis na escala do trabalho. 

QUADRO 002 PRINCIPAIS PADRÕES DE USO E RESPECTIVOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
OBSERVADOS NA REGIÃO HOMOGÊNEA. – AHP 5. PARTICIPAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
EM NÚMERO (%) E EM ÁREA OCUPADA (%) 

UNIDADES DE MAPEAMENTO DE PROVÁVEL OCORRÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DO NÚMERO 
E DA ÁREA OCUPADA PELOS ESTABELECIMENTOS 

Padrão 
de Uso 

Principais Sistemas de Produção *¹ 
Participação em 

Número (%) *² 
Participação em 

Área (%) *² 
Ap  Pecuária de baixa tecnologia  

Produtor empresarial de pequeno porte econômico 
• -- 

Pecuária de baixa tecnologia 
Produtor familiar de pequeno porte econômico 

• • • • -- 

Pecuária de média tecnologia 
Produtor familiar de pequeno porte econômico 

• -- 

Aga  Agricultura de alta tecnologia 
Produtor empresarial de muito grande porte econômico 

• • • • • 

Agricultura de alta tecnologia 
Produtor familiar de médio porte econômico 

• -- 

Agricultura de alta tecnologia 
Produtor familiar de grande porte econômico 

• • 

Agp  Pecuária de média tecnologia 
Produtor empresarial de grande porte econômico 

-- • • 

Pecuária de média tecnologia 
Produtor empresarial de médio porte econômico 

• • • 

FONTE:  CNEC, 1997. 
(*¹) a metodologia para definição dos sistemas de produção é descrita com detalhes no Relatório Técnico (DSEE-

VG/US-RT-002). 
(*²) intervalos de porcentagem – conforme relacionado a seguir: 
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QUADRO 003 PRINCIPAIS PADRÕES DE USO E RESPECTIVOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
OBSERVADOS NA REGIÃO HOMOGÊNEA. – AHP 7. PARTICIPAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
EM NÚMERO (%) E EM ÁREA OCUPADA (%) 

UNIDADES DE MAPEAMENTO DE PROVÁVEL OCORRÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DO NÚMERO E 
DA ÁREA OCUPADA PELOS ESTABELECIMENTOS 

Padrão 
de Uso 

Principais Sistemas de Produção *¹ 
Participação em 

Número (%) *² 
Participação em 

Área (%) *² 
Ap  Pecuária de média tecnologia 

Produtor familiar de pequeno porte econômico 
• • • • • 

Agp  Pecuária de média tecnologia 
Produtor empresarial de grande porte econômico 

• • • 

Pecuária de média tecnologia 
Produtor empresarial de médio porte econômico 

• • • 

Pecuária de média tecnologia 
Produtor empresarial de muito grande porte econômico 

-- • • 

Pecuária de média tecnologia 
Produtor familiar de médio porte econômico 

• • 

(*¹) a metodologia para definição dos sistemas de produção é descrita com detalhes no Relatório Técnico (DSEE-
VG/US-RT-002). 

(*²) intervalos de porcentagem – conforme relacionado a seguir: 
Percentual, em número, do sistema de produção 
no total dos estabelecimentos pesquisados: 

Percentual, em área, do sistema de produção em   relação 
ao total de área dos estabelecimentos   pesquisados: 

-- menor que 5% -- menor que 5% 
• de  5% a 10% • de  5% a 10% 

• • de 10,1 a 15% • • de 10,1 a 15% 
• • • de 15,1 a 20% • • • de 15,1 a 20% 

• • • • maior que 20% • • • • maior que 20% 
FONTE:  CNEC, 1997. 

As principais características dos sistemas de produção predominantes na Folha MIR-
390, obtidas na Pesquisa Sócio-Econômica-Agronômica e constantes dos Quadros 002 e 003 
são: 

− Nos estabelecimentos de pecuária com manejo rudimentar, há utilização das 
pastagens naturais, com pequena aplicação de capital e baixo padrão 
zootécnico do rebanho; 

− A pecuária, quando de baixa tecnologia, caracteriza-se pela utilização de 
pastagens naturais ou plantadas, com rebanhos de baixo padrão zootécnico. O 
manejo incorpora pequena aplicação de capital, podendo haver melhorias 
quanto ao uso de insumos e preparação das terras; 

− Na agricultura de baixa tecnologia, a atividade é marcada pela força de tração 
manual, eventualmente complementada pela tração animal. Há uma baixa 
utilização de insumos, denotada pela qualidade das sementes e pelo nível de 
utilização de fertilizantes químicos e de calcário, com pequena aplicação de 
capital no manejo, melhoramento e conservação das terras e lavouras; 

− Quando de média tecnologia, a atividade pecuária é marcada pela presença de 
pastagens plantadas, sendo que as atividades, de forma geral, incorporam o 
uso de insumos e melhor padrão zootécnico do rebanho. Caracteriza-se pela 
média aplicação de capital nas técnicas de manejo, melhoramento e 
conservação das terras e pastagens; 

− A agricultura de alta tecnologia é realizada com práticas que refletem um alto 
nível tecnológico, marcado pela força de tração mecânica. Caracteriza-se pela 
alta aplicação de capital nas técnicas de manejo, melhoramento e conservação 
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do solo e das lavouras, com um alto uso de insumos, denotado pela qualidade 
das sementes e pelo nível de utilização de fertilizantes químicos e de calcário. 
A gestão destes empreendimentos é de caráter empresarial, com a atividade 
produtiva realizada por empregados permanentes contratados, eventualmente 
complementadas por empregados temporários; 

− Nas gestões onde o caráter é familiar, a maior parte da força de trabalho é 
fornecida pelos familiares do produtor, eventualmente complementada por 
empregados permanentes ou temporários. Nos sistemas onde a gestão é 
empresarial, a maior parte da força de trabalho é contratada, constituída por 
empregados permanentes, eventualmente complementada por empregados 
temporários; 

− Em todos os sistemas associados a estas categorias de uso, os 
estabelecimentos de pequeno rendimento econômico têm receitas anuais 
médias inferiores a R$ 15.000,00. Nos estabelecimentos de porte econômico 
médio, a receita anual situa-se entre R$ 15.000,00 e 60.000,00; entre R$ 
60.000,00 e 300.000,00 nos de grande porte econômico; é superior a R$ 
300.000,00 nos de muito grande porte econômico (valores de dezembro de 
1996). 

3.2.2.2. Aga - Uso Agropecuário em Médias e Grandes Propriedades com Predomínio de 
Culturas Anuais 

Padrão de mapeamento caracterizado pelo predomínio de culturas agrícolas (soja, 
milho, arroz, cana-de-açúcar). Corresponde a uma ocupação com presença expressiva no 
quadrante noroeste da Folha MIR-390, nos municípios de General Carneiro e Novo São 
Joaquim, em região polarizada por Primavera do Leste; é também presente, com menor 
expressão territorial a sudoeste (Tesouro). Caracteriza-se pelo predomínio da agricultura 
mecanizada (grãos), correspondendo a diversos sistemas de produção, com estabelecimentos 
com agricultura de alta tecnologia associados a produtores empresariais de muito grande porte 
econômico, assim como a produtores familiares de médio e grande porte econômico (Quadro 
002). 

3.2.2.3. Agp - Uso Agropecuário em Médias e Grandes Propriedades com Predomínio de 
Pastagens 

Padrão de mapeamento caracterizado pelo predomínio de pastagens, sendo 
inexpressiva a participação de culturas. Esta tipologia de ocupação é caracterizada por um 
conjunto diversificado de sistemas de produção que ocorrem, de forma diferenciada, nas duas 
Regiões Homogêneas. 

Na Região Homogênea AHP 5, na porção oeste do território mapeado (planaltos dos 
Guimarães e dos Alcantilados), este padrão de uso tem expressão territorial significativa, 
entremeado por áreas agrícolas, com zonas de ocupação recortadas por Formações 
Savânicas, geralmente utilizadas como pastos naturais. Destaca-se a participação de grandes 
e médios estabelecimentos, com manejos de média tecnologia, secundariamente de baixa, 
associados a produtores empresariais de médio e grande porte econômico (Quadro 002). Na 
área mapeada, este padrão de uso é também associado a estabelecimentos rurais com baixo 
grau de exploração e ao manejo dos pastos naturais.  

Na Região Homogênea AHP 7, totalmente inserida no Planalto dos Alcantilados, este 
padrão de uso tem também expressão significativa, caracterizado por um conjunto 
diversificado de sistemas de produção (Quadro 003), com estabelecimentos de pecuária de 
média tecnologia, associados a produtores empresariais de grande, médio e muito grande 
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porte econômico, assim como a produtores familiares de médio porte econômico. Na área em 
tela, este padrão de uso é também associado a estabelecimentos rurais com baixo grau de 
exploração e à utilização de pastagens naturais; a grande diversificação de manejos é 
decorrência das variadas e complexas feições de relevo ocorrente neste território. A ocupação 
é descontínua, entremeada por formações savânicas, geralmente pastejadas. São também 
presentes pequenas propriedades não mapeáveis na escala do trabalho, mascaradas pelo 
relevo e pelos ambientes savânicos, correspondentes a estabelecimentos com manejos de 
média e baixa tecnologia e rudimentares, associados a produtores familiares de pequeno porte 
econômico. 

3.2.3. Aq - Área de Queimadas 

Áreas de queimada, comumente utilizadas para a abertura de áreas com vegetação 
natural (desmatamento) e como sistema de manejo de pastagens durante a estação seca 
foram localizadas esparçamente por toda a MIR-390. 

3.2.4. Se – Solo Exposto 

Esta categoria encontra-se ao centro-sul da Folha, MIR-390, sendo verificada em 
áreas degradadas decorrentes das atividades de mineração, (garimpo atualmente 
abandonado) que dificultam a regeneração da vegetação natural. 

3.2.5. U - Usos Urbanos 

O núcleo urbano de maior relevância apresentado na Folha é constituído pela cidade 
de General Carneiro situada na porção sudeste desta Folha. A região, de maneira geral, 
caracteriza-se pela presença de uma rede urbana incipiente, desprovida de centros regionais.  

3.2.6. Ui - Uso Antrópico em Terra Indígena 

Manchas de desmatamento foram diagnosticadas no interior (ao norte e ao sul) das 
T.I. Sangradouro Volta Grande e nas direções oeste e leste da T.I. Merurê. 

4. CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO ASSOCIADAS ÀS FORMAÇÕES 
VEGETAIS E AO USO DO SOLO 

A maior parte do território desta folha é abarcado na bacia do Rio Araguaia, drenado 
nas sub-bacias dos Rios das Mortes e das Garças; a extremidade sudoeste (vertentes 
meridionais da Serra da Saudade) está incluída na Bacia do Alto Paraguai, drenada por 
formadores do Rio Paraíso, afluente do Rio São Lourenço. 

O Rio das Mortes percorre a porção norte da Folha MIR-390, em altitudes entre 400 
m (leste) e 500 m (oeste). Na porção noroeste, recebe as águas do ribeirão Sangradourozinho, 
Ribeirão das Alminhas, Rio Suspiro, numa situação de relevo muito aplanado, com presença 
de extensos campos úmidos. Em todo o trecho compreendido na Folha MIR-390, este rio, 
orientado oeste/nordeste, percorre zona de relevo aplanado; seus principais afluentes da 
margem esquerda são o Córrego Lavradinho, Ribeirão Itaquerei, Ribeirão Tesouro, Córrego 
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Cambaúva. Na margem direita deságuam o Ribeirão Sangradouro Grande (com nascentes na 
Serra da Saudade), Córrego Pindaibão, Rio São Marcos, e uma série de córregos e ribeirões 
de curso relativamente curto, com nascentes no interflúvio entre os Rios das Mortes e das 
Garças, percorrido pela rodovia BR-070. 

O Rio das Garças drena a porção sudeste da Folha MIR-390, em níveis altimétricos 
também da ordem de 400-500  m, recebendo as águas dos Rios Batovi, Roceiral e Barreiro na 
margem esquerda; Ribeirões Confusão, São José e Córrego dos Índios, na margem direita.  

As condições de relevo são bastante diferenciadas, ocorrendo áreas aplanadas em 
vales e em interflúvios (chapadões) e formações serranas; a presença de planícies fluviais é 
restrita, relacionada a tributários do Rio das Mortes, na porção noroeste da Folha MIR-390. 

A região situa-se em domínio de Clima Tropical Continental, alternadamente seco e 
úmido, ocorrendo variações locais em função de diferentes situações de relevo e de seu 
posicionamento em relação à circulação atmosférica. A inserção da maior parte do território em 
áreas de planalto, relativamente elevadas, no divisor entre a vertente Amazônica e do Alto 
Paraguai, faz com que o fator altitude constitua o controle climático básico. No entanto, a 
situação destas regiões cobre um espectro variado de orientação em relação à circulação 
atmosférica. 

Na porção oeste do território, compreendido no Planalto dos Guimarães, a região 
drenada pelo Rio das Mortes apresenta uma seca estacional com deficiência hídrica de 200 - 
250mm (maio a outubro) e um excedente hídrico moderado (800–1.000mm). Progressivamente 
para leste (Planalto dos Alcantilados), a área abarcada pelas bacias dos Rios das Mortes e das 
Garças encontra-se rebaixada em relação ao entorno, voltada para leste/nordeste, fato que 
condiciona uma diminuição dos totais pluviométricos (1.400 – 1.600mm), com seca definida de 
maio a outubro, de moderada a severa (250-350mm) e excedentes hídricos de pequenos a 
moderados (500 - 650mm), de novembro a março. 

Destaca-se, nesta situação relativamente homogênea, a porção sudoeste da Folha 
MIR-390, onde, na Serra da Saudade, o fator altitude propicia condições climáticas 
diferenciadas, com menores temperaturas, pluviosidade mais elevada, redução da duração e 
da intensidade da seca estacional. Similarmente, no limite oriental do território, os maciços das 
Serras dos Gerais e Azul destacam-se pela diferenciação altimétrica em relação ao nível de 
base e pela alta declividade das encostas, condicionando o aumento da pluviosidade. Nesta 
região, os totais anuais são da ordem de 1.500–1.800mm; o período seco é de junho a 
setembro, com uma deficiência hídrica de 100-300mm; o armazenamento hídrico é máximo no 
período de outubro a abril, com um excedente de 600 - 800mm por ano. 

A maior parte da região é assentada sobre rochas da Formação Aquidauana e, 
secundariamente, das Formações Ponta Grossa, Furnas e de Superfícies Terciárias. 
Predominam, na região, Areias Quartzosas, secundadas por cambissolos; latossolos têm 
destaque, associados às superfícies terciárias (textura argilosa) e litologias areníticas (textura 
média, areno-argilosa). Nas planícies fluviais ocorrem solos orgânicos, associados a Glei 
pouco Húmico e a Areias Quartzosas Hidromórficas. 

As areias quartzosas, de ocorrência predominante na Folha MIR-390, têm sua maior 
concentração na porção central e meridional do território; estão associadas a relevos planos e 
suave-ondulados, com vegetação predominante de Savana Arborizada. Estes solos têm baixa 
fertilidade natural e são excessivamente drenados, fato que impede a retenção da umidade e 
de nutrientes. O uso mais frequente observado nestas áreas é a pecuária, verificando-se 
muitas vezes pastagens degradadas. 
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São também freqüentes de cambissolos álicos, geralmente com cascalhos e 
concreções; ocorrem em todo o território mapeado, com maior expressão a leste, ora como 
dominantes, ora sub-dominantes, associados a solos litólicos e a Areias Quartzosas. A 
potencialidade agrícola destes solos é variável: as ocorrências em situações de relevo 
acidentado e com presença de cascalhos caracterizam-se pelas fortes limitações ao uso; em 
situações de relevo suave, boa profundidade, ausência de cascalhos, estes solos têm 
potencialidade para o uso, necessitando entretanto de correção da baixa fertilidade natural. 
São solos susceptíveis à erosão, necessitando de práticas de controle em seu manejo. 

A ocorrência de Latossolo Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo distróficos está 
associada aos relevos aplanados da porção noroeste da Folha MIR-390 (Chapada dos 
Guimarães). São de textura argilosa quando associados às Superfícies Terciárias e de textura 
média, areno-argilosa, quando originados das Formações Aquidauana e Furnas. A maior parte 
das ocorrências destes solos de textura argilosa é hoje ocupada por culturas mecanizadas de 
grãos e por pastagens cultivadas; nos de textura média, predominam as pastagens. De modo 
geral, são solos com boas características físicas, resistentes à erosão laminar; a baixa 
fertilidade natural torna necessária a prática da adubação e calagem, quando utilizados para a 
agricultura. Sobre estes solos, desenvolvem-se preferencialmente formações da Savana 
Arborizada e, de forma restrita, formações florestais (Floresta Estacional). 

Localmente, em interflúvios muito amplos, em situações com lençol freático elevado 
e deficiências de drenagem, ocorrem plintossolos. Nesta situação formam-se campos úmidos 
(Savana Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa) onde o relevo plano é entremeado por 
“murunduns”; é comum o aproveitamento destas pastagens nativas pela pecuária. Localmente, 
estas áreas são drenadas para aproveitamento agrícola; entretanto, os plintossolos, quando 
drenados, endurecem, prejudicando seu manejo. 

Ocorrem ainda, localmente (a leste, associados a areias quartzosas), solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos e, de forma generalizada na Folha MIR-390, com maior 
concentração a leste e sudoeste, solos litólicos, geralmente cascalhentos ou com concreções, 
relacionados a relevos acidentados e solos concrecionários, associados a latossolos, a 
sudoeste e nordeste. 

As planícies aluviais são restritas neste território, significativas apenas ao longo do 
Rio Suspiro, na porção noroeste da Folha MIR-390, onde predominam solos orgânicos 
associados a Glei pouco Húmico, revestidos por Formações Justafluviais. Nas planícies do 
Ribeirão Grande e do Córrego Três Irmãos (sudoeste) são presentes Areias Quartzosas 
Hidromórficas, associadas ao predomínio, na região, de Areias Quartzosas. 

Estas condições do meio físico e as características da ocupação fazem com que 
possam ser distinguidas, neste território, duas grandes feições de paisagem (Figura 004): 

− A região compreendida na Chapada dos Guimarães, onde predominam 
declives suaves, na porção oeste e aproximadamente central à Folha MIR-390, 
em correspondência ao alto curso do Rio das Mortes; 

− A região aproximadamente inserida no Planalto dos Alcantilados, onde 
predominam relevos dissecados, com platôs delimitados por escarpas erosivas 
e feições colinosas. 

4.1. FEIÇÃO DE PAISAGEM - CHAPADA E PLANALTO DOS GUIMARÃES 

Corresponde a relevos preservados e de suave dissecação, posicionados em níveis 
altimétricos da ordem de 500-650 m, modelados em litologias da Formação Aquidauana, com 
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cobertura predominantemente argilosa. Os interflúvios são tabulares, muito amplos 
(chapadões); a homogeneidade do relevo é interrompida pelas calhas fluviais, com vales 
abertos e pouco encaixados, constituindo localmente planícies aluviais (Rio Suspiro). Na 
cobertura pedológica predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-
Escuros. 

Nestas superfícies, ocorrem localmente depressões úmidas, associadas a material 
areno-argiloso (plintossolos). Termiteiros conformam montículos elevados em relação ao nível 
do freático, constituindo “murunduns”, circundados por feições deprimidas, localmente 
designadas de “cavoais”. 

A ocupação é intensa, em médias e grandes propriedades dedicadas à pecuária em 
pastagens plantadas, sendo presente um segmento crescente de médios produtores, voltados 
para atividades agrícolas (soja, arroz, milho, milheto, sorgo), desenvolvidas em moldes 
modernos. Esta ocupação corresponde à extremidade oeste dos municípios de Novo São 
Joaquim e de General Carneiro, região polarizada por Primavera do Leste. Destaca-se a 
permanência de ambientes conservados em correspondência à Terra Indígena Sangradouro/ 
Volta Grande. 

Nas formações naturais predomina a Savana Arborizada, secundada pela Savana 
Parque. Destaca-se a presença restrita da Floresta Estacional, no vale do Rio das Mortes 
(Suspiro/Mantrinchã) e na extremidade sul da feição. De forma descontínua, os cursos d’água 
são acompanhados por Formações Justafluviais; Floresta Aluvial acompanha o curso do 
Córrego Lavradinho. Nas depressões úmidas, a Savana Parque é localmente substituída pela 
Savana Gramíneo-Lenhosa. 

4.2. FEIÇÃO DE PAISAGEM – PLANALTO DOS ALCANTILADOS 

Esta região, que corresponde à porção centro-leste do território, apresenta variadas 
e complexas feições geomorfológicas e diferentes formas de relevo. 

Toda a porção oeste e o vale do Rio das Garças corresponde a uma superfície de 
aplanamento, em altitudes topográficas entre 400-500 m, assentada em litologias da Formação 
Aquidauana e Ponta Grossa. Apresenta zonas planas conservadas e modelados com 
diferentes graus de dissecação, com formas tabulares e vales fracamente entalhados. A sul do 
Rio das Garças e na porção leste da feição, o relevo varia de situações de suave a forte 
dissecação, com topos tabulares, vales encaixados, colinas e relevos tabuliformes, resultantes 
dos entalhamentos das drenagens. Os solos têm textura areno-argilosa e arenosa (Latossolos, 
Cambissolos, Areias Quartzosas), sendo presentes solos litólicos.  

A sudeste, a Serra dos Índios apresenta diferenciais altimétricos da ordem de 150 m, 
drenada pelo Rio das Garças. Os solos são pobres, predominando os provenientes da 
intemperização do arenito. Mesmo os podzólicos encontrados se mostraram na sua grande 
maioria bastante arenosos. É comum a ocorrência de impedimentos físicos como afloramentos 
rochosos, restringindo o aproveitamento agrícola e o estabelecimento de vegetação de maior 
porte. 

Na porção nordeste da feição, em área aproximadamente definida pelo interflúvio do 
Rio das Garças e das Mortes, o relevo também apresenta-se muito diversificado. A Serra dos 
Gerais, divisor entre as duas bacias, atinge níveis altimétricos de 870 m, elevada 200-300 
metros em relação ao piso regional. A maior parte do território permanece com o predomínio 
dos aspectos naturais, compreendida nas Terras Indígenas São Marcos e Merure.   
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Na extremidade sudoeste, a Serra da Saudade tem níveis altimétricos de 630-800 m, 
com diferenciais, em relação à base, de 100-150 m. A serra é divisor de águas entre as bacias 
do Rio Paraguai (Platina) e do Rio Araguaia (Amazônica). Também apresenta formas de relevo 
diferenciadas, com esplanadas conservadas, declives suaves, onde predominam Areias 
Quartzosas, Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Escuros; em feições 
colinosas e vertentes de perfis abruptos, predominam solos de textura arenosa e areno-
argilosas (Areias Quartzosas e Cambissolos), com afloramentos rochosos e solos litólicos nas 
vertentes dissecadas.  

Esta região é cruzada pelas rodovias BR-070, MT-110, MT-336; General Carneiro 
assenta lindeira à BR-070, às margens do Rio das Garças, e o distrito Toricueije lindeiro à MT-
110, às margens do Rio das Mortes. 

As formações vegetais predominantes são Savana Arborizada e Savana Parque nos 
topos e encostas, ocorrendo localmente, a nordeste, no interflúvio do Rio das Mortes e 
Ribeirão Dom Bosco, Savana Florestada. Em situações de relevo acidentado, os grotões 
apresentam formação florestal característica, reflexo das melhores condições de umidade e da 
presença, localmente, de solos mais férteis. Foram observadas zonas de contato Floresta 
Estacional/ Savana em áreas dissecadas com topos colinosos, contato este evidenciado 
apenas por remanescentes da formação natural, visto ocorrerem em regiões sempre muito 
alteradas pelo uso. Devido a suas pequenas dimensões, não se encontram mapeados, à 
exceção de um fragmento situado a nordeste. 

Nesta feição, o parcelamento do solo está associado aos interflúvios, com uso 
predominante de pastagens. Devido ao relevo, que impede a mecanização, o manejo dos 
pastos reflete poucos investimentos, assim como o padrão das moradias e das instalações. As 
propriedades são em sua maioria de porte médio e grande, com pecuária extensiva, sem 
investimento no manejo das pastagens, sendo freqüente a utilização das formações 
campestres do cerrado. A pecuária predominante é a de corte, com pequena presença da 
pecuária de cria. Nas porções mais planas, ocorrem pequenas produções de soja e milho, com 
pouco investimento, predominando, na maior parte das áreas, grandes manchas de pasto sujo 
e, nas vertentes, manchas de formações savânicas, alternadas a pastagens.  

São presentes, de forma descontínua (Toricueije, margem do Rio das Mortes), 
núcleos de pequenos produtores, associados a projetos de assentamento, com atividades 
voltadas para culturas de subsistência, (banana, arroz, café, mandioca e milho), pequenas 
criações de gado leiteiro, seringais de pequenas proporções, moradias de baixo padrão. Estes 
assentamentos situam-se em locais de acesso precário e são desprovidos de infra-estruturas 
de apoio. 

Na região, são presentes processos erosivos ao longo das vias e os cursos d’água 
encontram-se freqüentemente assoreados. Processos de degradação são presentes em 
correspondência a atividades do garimpo (região do Rio Batovi), onde margens e matas 
ciliares de vários cursos d’água encontram-se alteradas e os cursos d’água assoreados. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DAS FICHAS DE CAMPO 
CAMPANHA DE FORMAÇÕES VEGETAIS/ 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 



MIR 390

Padrão de Imageamento

Côr Tonalidade Textura

7 1
240.638

8.335.563
plano

Latossolo

hidromórf
preta --- lisa

campo cerrado em

área úmida

1
240.638

8.335.563

rosa /

roxa
média mosqueada ---

agricultura mecanizada

(solo preparado)

7 2
255.794

8.338.732
ondulado cerrado ---

8 3

255.534

8.340.043 suave ondulado LVd (A.Q) marrom

escura (quase

preta) lisa cerrado
---

8 4

263.859

8.338.866 ondulado --- cinza clara

mosqueada cinza +

Escuro --- pastagem

8 5

266.838

8.340.672 ondulado --- verde clara

mosqueada marrom

clara cerrado ---

8 6

282.564

8.340.158 --- --- verde

escura (quase

preta) lisa contato estacional / cerrado pasto sujo

8 7

282.861

8.335.574 --- --- marrom escura mosqueada preto cerrado ---

8 8

280.141

8.326.312

dissecado

encosta LE (A.Q) cinza clara

mosqueada verde

clara cerrado pastagem

8 9

286.736

8.333.502 ondulado --- verde clara --- cerrado pastagem

8 10

289.156

8.330.856 ondulado Sc marrom arroxeada lisa cerrado ---

8 11

294.891

8.327.816 drenagem LEd

verde /

marrom

escura

escura rugoso galeria + cerrado ---

8 12

303.714

8.328.421 colinoso AQd verde escura

mosqueada verde

clara cerrado ---

8 13

306.233

8.330.846 plano AQd rosa clara mosqueada cinza --- urbano

8 14

277.590

8.312.110 plano Rd cinza clara rugoso cerrado pastagem

8 15

290.030

8.307.432 ondulado Rd

verde /

marrom

clara

escura mosqueada de rosa cerrado ---

8 16

300.356

8.302.700 ondulado Rd verde

escura (quase

preta)

mosqueada c/ marrom

Escuro mata de galeria reserva indígena

8 17

304.761

8.298.461 dissecado LEd verde

escura (quase

preta)

mosqueada c/ marrom

Escuro cerrado ---

8 18

316.720

8.288.257 dissecado PVd verde azulada mosqueada Preto contato estacional / cerrado ---

8 19

320.762

8.282.541 dissecado Rd marrom clara mosqueada rosa cerrado ---

8 20

324.055

82.810.011 drenagem ---

azul /

marrom

azulada escu-

ro / preta ---

mata de galeria

cerrado ---

8 21

180.523

8.269.283 --- ---

verde /

preta escura --- cerrado ---

8 22

232.558

8.278.720 ondulado PVd verde clara

mosqueada cinza e

rosa contato estacional / cerrado ---

8 23

200.027

8.257.830 plano LVd

verde /

preta escura ---

campo úmido com galeria 

(buritizal) ---

8 24

212.117

8.259.717 plano rosa clara

mosqueada verde clara

e cinza clara

Pastagem

8 25

211.789

8.257.270 dissecado Rd marrom escura

mosqueada marrom

clara

vegetação rala

(savana parque) ---

8 26

224.058

8.251.763 dissecado Rd rosa clara

mosqueada verde e

cinza cerrado gramíneo lenhoso ---

8 27

229.562

8.245.167 plano --- --- --- --- --- Batovi

8 28

336.050

8.254.850 suave ondulado AQd verde escura lisa cerrado pasto

8 29

225.600

8.234.011 dissecado A.Q verde escura sombreado galeria ---

8 30

226.075

8.231.198 --- ---

verde /

multicor

escura

clara

mosqueada rosa, lilás

verde clara cerrado aberto pastagem

Fonte: CNEC -Levantamento de Campo, 1997
* SEPLAN - MT, Prodeagro. Mapa Exploratório de Solos. Escala 1:1.500.000

 Entrada p/ hidrelétrica Salto Belo (Novo São Joaquim)                       

Roteiro Ponto US Coord. UsoRelevo VegetaçãoSolo * (1:1.500.000)



 

 

 

ANEXO II – RELAÇÃO DAS ÁREAS DAS 
FORMAÇÕES VEGETAIS/ USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO POR MUNICÍPIO 
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MUNICÍPIO
FORMAÇÕES VEGETAIS/USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO
ÁREA (km²)

Aga 7 + Agp 7 + Fj 0,01
Agp 7 186,42
Agp 7 + Fj 93,39
Agp 7 + Fj + Sa 121,78
Agp 7 + Sa 10,45
Agp 7 + Sa + Fj 38,78
Agp 7 + Saf 309,06
Agp 7 + Sav 32,18
Aq 83,56
Aq + Spf + Agp 7 10,43
Ca 0,06
FeS 18,58
Fj 1,44
L 9,45
Sa 111,34
Sa + Agp 7 18,79
Sa + Sav 148,04
Saf 1.051,81
Saf + Agp 7 718,42
Saf + Agp 7 + Aq 91,86
Saf + Aq 35,05
Saf + Sgr + Agp 7 96,48
Saf + Sp + Agp 7 82,24
Sav 397,88
Sd 102,88
Sp 15,98
Sp + Agp 7 28,31
Sp + Spv 19,63
Spv 31,90
Aga 5 40,34
Aga 5 + Fj 433,01
Agp 5 47,11
Agp 5 + Aga 5 + Fj 66,86
Agp 5 + Fj 570,65
Agp 5 + Sa 0,00
Agp 5 + Sa + Fj 44,28
Agp 5 + Saf 439,05
Agp 5 + se 11,09
Aq 64,99
Aq + Saf 29,88
Fj 53,93
L 7,01
Sa 38,17
Sa + Agp 5 34,67
Sa + Spf 0,73
Saf 435,11
Saf + Agp 5 470,57
Saf + Agp 5 + Aq 0,02
Saf + Fj + Agp 5 22,40
Saf + Sgi 23,92
Saf + Sgr 0,52
Saf + Sgr + Agp 5 231,16
Saf + Sgr + se 4,76
Saf + Sp 57,21
Saf + Sp + Agp 5 348,20
Sav 20,50
Sav + Sgr + Agp 5 10,43
Sgi 6,97
Sp 23,44
Spf 178,94
Spf + Sa + Agp 5 21,74
Spf + Sgi + Aq 0,00
U 0,93
Agp 5 9,72
Sa + Agp 5 5,52
Saf 4,81
Saf + Agp 5 2,72
Saf + Sgr + Agp 5 20,69
Aga 7 + Agp 7 + Fj 50,63
Agp 7 + Fj 24,29
Saf 66,98
Sav 0,05
Sd 0,55
Aga 5 57,09
Aga 5 + Agp 5 78,20
Aga 5 + Agp 5 + Fj 23,08
Aga 5 + Fj 283,70
Agp 5 173,52
Agp 5 + Aga 5 42,66
Agp 5 + Aga 5 + Fj 98,98
Agp 5 + Fj 480,21
Agp 5 + Fs 39,35
Agp 5 + Sa 12,51
Agp 5 + Saf 137,96
Ap 5 + Fs 50,67
Aq 10,15
Ca 0,08
Fe 72,31
FeS + Agp 5 5,89
Fj 45,25
L 14,68
Sa 79,68
Sa + Agp 5 76,15
Sa + Spf 19,78
Saf 173,59
Saf + Agp 5 479,40
Saf + Agp 5 + Aq 23,42
Saf + Aq 110,39
Saf + Sp + Agp 5 112,87
Saf + Spf 0,61
Sav + Spv 4,65
Sd 6,94
Sp 31,57
Sp + Agp 5 + Aq 20,14
Spf 8,05
Spf + Agp 5 94,41
Spf + Sgi 113,30
Agp 7 114,92
Agp 7 + Fj 240,23
Agp 7 + Sa 48,82
Agp 7 + Sa + Fj 59,15
Agp 7 + Saf 68,56
Agp 7 + Sav 3,50
Aq 8,40
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MUNICÍPIO
FORMAÇÕES VEGETAIS/USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO
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Sa 61,65
Sa + Agp 7 16,76
Sa + Sd + Agp 7 18,76
Sa + Spf + Agp 7 13,23
Saf 45,35
Saf + Agp 7 757,25
Saf + Sgr + Agp 7 61,98
Saf + Sp + Agp 7 39,97
Sav 6,46
Sd + Saf 51,28
Sgr 1,63
Aga 5 11,25
Aga 5 + Fj 48,66
Agp 5 71,40
Agp 5 + Fj 111,76
Agp 5 + Saf 1,28
Aq 6,87
Fe 30,86
FeS 113,80
FeS + Agp 5 8,01
Fj 50,28
Sa 10,55
Sa + Sgr + Agp 5 38,85
Sa + Spf 114,84
Saf 151,67
Saf + Agp 5 + se 17,75
Saf + Sp + Agp 5 2,83
Sav 2,96
Sav + Sgr 7,77
Sd 6,60
Sd + Saf 8,40
Sgi 8,39
Sp 2,00
Spf 16,19
Spf + Ag 25,80
Spf + Sa + Agp 5 210,98
Spf + Sgi + Aq 177,37
Spv + Sgr 46,67
Aga 5 75,38
Aga 5 + Fj 61,31
Agp 5 + Fj 10,50
Fe 2,44
Fj 33,37
Sa 2,90
Saf 3,05
Sgi 11,68
Spf + Sgi 28,52
Aga 5 106,94
Aga 5 + Agp 5 62,00
Aga 5 + Agp 5 + Fj 38,35
Aga 5 + Fj 228,22
Agp 5 14,34
Agp 5 + Fj 42,39
Fa 33,18
Fj 12,30
Fj + Agp 5 36,50
Fj + Sgi 13,27
Sa + Sp 3,02
Saf 21,25
Saf + Sgi 28,00
Saf + Sp 7,74
Sgi 16,68
Sp 10,48
Sp + Sgi 143,94
Spf 22,76
Spf + Aq 26,37
Spf + Sgi 91,24
Aga 5 59,21
Agp 5 115,42
Agp 5 + Aq + se 23,34
Agp 5 + Fj 475,86
Agp 5 + Fj + Sa 123,03
Agp 5 + Fj + se 16,61
Agp 5 + Fj + Sgi 55,97
Agp 5 + Saf 166,06
Agp 5 + Saf + Fr 22,45
Agp 5 + se 42,42
Aq 25,72
Aq + Aga 5 13,77
Aq + Saf 24,82
Aq + Sgr 19,91
FeS 6,04
Fj 6,46
L 0,22
Sa 24,38
Sa + Agp 5 14,80
Sa + Aq 10,26
Sa + Sd 31,85
Saf 101,50
Saf + Agp 5 691,49
Saf + Agp 5 + se 113,83
Saf + Aq 9,14
Saf + Fj + Agp 5 0,02
Saf + Sd + Agp 5 32,06
Saf + Sgr 74,36
Saf + Sgr + Agp 5 310,82
Saf + Sgr + se 31,62
Saf + Sp + Agp 5 70,38
Sav 13,67
Sav + se + Aq 16,18
Sav + Sgr + Agp 5 39,79
Sd 6,69
Sd + Sa 25,05
Sgi 1,60
Sp 0,14
Sp + se 4,14
Spf 47,25
Spv + se + Agp 5 35,21

FONTE:   CNEC, 2001
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ANEXO III – FOTOGRAFIAS



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – FOLHA GENERAL CARNEIRO  
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