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APRESEIMTAÇAO

Dentre os objetivos de grande envergadura do PROGRAMA DE INTEGRACÄO
NACIONAL — PIN, destaca-se a ambiciosa meta de identificar as potencialidades
econômicas gérais da Amazônia, procurando-se incorporar as riquezas naturais dessa
imensa regiäo à economia brasileira.
Para participar da arrojada polftica desenvolvimentista do PIN — criado pelo
eminente Presidente da Repûblica, Emflio Garrastazu Médici — surgiu, em outubro
de 1970, como componente de excepcional importância, o Projeto RADAM — Radar na
Amazônia — com a finalidade de executar o levantamento dos recursos naturais das
regiöes Norte e Nordeste do Pai's, a partir de imagens de radar e outros sensores remotos,
para fomecer, a curto prazo, os elementos bâsicos necessârios aos projetos especi'ficos a
serem implantados naquelas areas.
Ao Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional da Produçao
Mineral, coube a responsabilidade do Projeto RADAM, cujos planejamentos iniciais
abrangeram uma limitada area de 44.000 km 2 , na Amazônia.
A partir desta planificacäo inicial, com recursos provenientes do Piano de Integraçâo
Nacional — PIN, escolheu-se uma érea de influência da rodovia TRANSAMAZON ICA,
ampliando-se o projeto inicial para cerca de 1.500.000 km 2 , compreendendo parte dos
estados do Amazonas, Paré, Piaui', Maranhäo, Mato Grosso e Goiâs.
Entretando, de tal forma se mostrou eficaz o Projeto RADAM que despertou interesse de
diversas entidades governamentais, conduzindo, em conseqüência, a sucessivas ampliacöes
da ârea dos aerolevantamentos, totalizando hoje 4.600.000 km 2 , o que corresponde a
54% do território nacional coberto com imagens de radar.
Deste modo, a dimensäo continental da érea do Projeto veio colocar nosso Pai's em
posiçao de destaque no cenârio mundial com o que realiza o mais amplo programa de
mapeamento integrado jâ realizado em todo tempo.
Por tudo isto, o Projeto RADAM prossegue em sua corrida contra o tempo para, em
1975, com a divulgacäo dos resultados finais, ora apresentados parcialmente, consolidar a
implantaçao de todos os programas necessârios à integraçâo cabal do Norte e Nordeste à
economia nacional.
A magnitude e o longo e espetacular alcance de Projeto como este constituem-se fator de
maior crença no que sera este Pai's em futuro proximo, impregnando em todos os
espi'ritos a enérgica, acertada e grandiosa açao do Governo Brasileiro, na construçao do 59
Pai's do Mundo em extensao territorial e com um progresso que dia a dia se impoe a todos
os mais desenvolvidos.
Este trabalho, sendo gigante e. de incomensurâvel valor, é, entretanto, uma parti'cula das
grandes realizaçoes do governo, nos nossos tempos.
A receptividade, participaçao e colaboraçâo dos mais diversos organismos pûblicos foram
e continuam sendo de importância fundamental na realizaçao do Projeto.

Ficam, pois, aqui referidos em melhores agradecimentos as seguintes instituiçoes:
- 0 MINISTÉRIO DO INTERIOR, através da SUDENE, SUDAM e
SECRETARIA-GERAL e o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, através
do INCRA, IPEAN e IPEACS, pelo apoio incondicional e prestimoso, sem
os quais, muito näo seria possfvel de ser realizado;
- O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PARÄ - IDESP
ao quäl expressamos nosso profundo reconhecimento pela inestimével
ajuda que vem prestando;
- A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - RETROBRÂS, pela participaçâo de
seus técnicos em debates e também pela gentileza de haver colocado à
disposiçâo todos os dados de que dispunha, além da cooperaçao financeira
em areas do seu interesse;
- A UNIVERSIDADE DE BRASILIA, a UNIVERSIDADE DE SÄO
PAULO e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
(Ministério da Educaçao e Cultura); a Fundaçao Oswaldo Cruz (Ministério
da Saude); o OPEMA (Ministério dos Transportes); o INPE (Conselho
Nacional de Pesquisas); a Secretaria de Minas (Governo do PiauO; a
SUDEMA (Governo do Maranhâo); o IGA e a CODEVALE (Governo de
Minas Gérais); a CEPLAC (Ministério da Fazenda); o DNAEE (Ministério
das Minas e Energia); o FIBGE (Ministério da Fazenda); e a Organizaçao
dos Estados Americanos (OEA).
T-odos merecedores de nosso reconhecimento.
Finalmente, desejamos destacar, dentre os inûmeros nomes ilustres que constitui'ram a
viga mestra deste histórico empreendimento, os dignos Ministros de Estado ANTONIO
DIAS LEITE JUNIOR (das Minas e Energia) e JOÄO PAULO DOS REIS VELOSO (do
Planejamento e Coordenaçâo Geral), pelos incentivos e integral e constante apoio.
A todos que direta e indiretamente participaram e que participam, de qualquer modo,
neste PROJETO RADAM — que por certo permitirâ soluçoes brasileiras para problemas
brasileiros de INTEGRACÄO NACIONAL — o Pafs agradeceré com seu engrandecimento.

Yvan Barretto de Carvalho
Diretor-Geral do Departamento Nacional
da Producäo Mineral

PREFACIO

O presente volume é o 39 da série de publicacöes programadas pelo Projeto RADAM e
trata do estudo realizado em uma ârea de 192.290 k m 2 , abrangendo toda a folha SA.23 —
Sao Lu i's e parte da folha SA.24 — Fortaleza.
Como os volumes précédentes, compreende cinco secöes: GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, SOLOS, VEGETACÄO e USO POTENCIAL DA TERRA.
A metodologia adotada foi a mesma dos trabalhos anteriores, ou seja, interpretaçao das
imagens de radar, complementada por sobrevôos à baixa altura, verificacäo no terreno,
pesquisa bibliografica e outras informaçoes ûteis à reinterpretaçâo final.
Sob o ponto de vista geológico, por ser coberta em seus 80% por sedimentos cretâcicos e
terciârios, n§o tectonizados, a ârea apresenta-se estratigrâfica e estruturalmerite muito
monótona. Apenas na parte leste-nordeste e no rio Gurupi — onde aparecem rochas
grani'ticas, ultrabâsicas e metassedimentares pré-cambrianas dos Grupos Carai'ba, Jaibaras
e Gurupi, a geologia torna-se mais movimentada e economicamente mais interessante. Os
autores däo enfase à importância econômica da regiäo do médio rio Gurupi, recomendando um mapeamento de detalhe para esta ârea.
O estudo geomorfológico é apresentado em seus mültiplos aspectos, ressaltando os
autores que as relacöes entre a estrutura e a morfologia sao muito mais mtimas do que se
presumia e, além do mais, que as evidências geomorfológicas revelam uma instabilidade
tectônica relativamente muito grande, no norte da érea em estudo, instabilidade esta que
parece ter-se manifestado até o Holoceno.
Nos estudos pedológicos é apresentada a classificaçâo e caracterizaçao dos grandes grupos
de solos e a respectiva distribuiçao na ârea levantada. O aspecto de Aptidao Agn'cola é
tratado em seus dois sistemas: o tradicional e o desenvolvido. Sao feitas algumas
recomendaçoes quanto à utilizaçâo racional da area para fins agn'colas.
A parte relativa à VEGETACÄO segue, em linhas gérais, a mesma sistemâtica de estudos
apresentada nos volumes anteriores. Säo descritas quatro regiöes ecológicas: Caatinga,
Floresta Decidual, Floresta Sempre-Verde e Formaçôes Pioneiras, além das Zonas de
Contatos. No capi'tulo das conclusöes é feita uma avaliaçâo dos recursos naturais
renovâveis.
Na seçâo do USO POTENCIAL DA TERRA os autores discorrem sobre o significado do
estudo que, em suma, é a si'ntese da interacäo dos demais temas focalizados pelo Projeto,
dentro de uma perspectiva de aproveitamento racional dos recursos naturais da ârea. É
apresentada uma avaliaçâo média da capacidade natural para o uso da terra. Cabe à

exploraçâo madeireira os maiores i'ndices de capacidade natural, localizando-se esta
potencialidade no Centro-oeste da area levantada. Entre outras recomendacöes é sugerida
a criaçao de um Parque Nacional, por seus aspectos paisagi'sticos e fitoecologicos, na ârea
conhecida por "Lençôis Maranhenses". Também é recomendada a delimitaçio de duas
éreas de Proteçao ao Ecossistema, para preservaçao da flora e da fauna.

t JO
Acyr Àvila da Luz
Presidente
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ABSTRACT

Results of regional geological mapping using radar imagery at 1:250.000 and
1:1.000.000 scales are presented.
The area of work corresponds to about 192.290sq. km., between longitudes
40° 30' to 48° 00' west, and latitude 04° 00' south to the littoral. It
encompasses the coastal parts of the Maranhao and Piaui States, and portions
of the states of Para and Ceara. Geologically it corresponds to the northern
part of the Piaui—Maranhao Sedimentary Basin, and the coastal areas in
which the Barreirinhas and Sao Luis basins are located.
The total area actually mapped comprises 780.000sq. km., covering all of the
sedimentary basin and adjacent Precambrian terrains. However, for uniformity
purposes, the global area was divided into three blocks corresponding ,
likewise, to three different reports.
The objectives of the work were twofold. First, coincident with that of
RADAM PROJECT itself, to furnish, in a short period of time, a
comprehensive panoramic sight of the most important geological aspects of
extensive regions of north and northeast Brazil. Secondly, to verify the
degree of detail that could be obtained with radar imagery, since the area
had already been mapped with the use of other sensors.
Initially, intention was to use data of previous work and merely transpose
the information to the radar imagery. However, the complete failure of this
procedure led to direct field investigation to determine the correspondence
of imagery — geologic features. Based on this, preliminary interpretations
were made, followed by field checking and compilation of the final maps.
The area presents two assemblages of rocks quite distinct. The first is
represented by Undivided Precambrian granitic and metamorphic rocks
making up the Caraiba, Gurupi and Jaibaras groups. The second assemblage
is comprised by sedimentary rocks ranging from Lower Paleozoic (Silurian)
to Quaternary. Paleozoic formations are restricted to the northeastern
margin of the basin, whereas about 80% of the region is covered by the
Itapecuru (Cretaceous) and Barreiras (Tertiary) formations.
I/7

Structural configuration of the area is presented, where regional features
such as the Ferrer-Urbano Santos Arch and the Paleozoic formations
homoclinal feature stand out.
Main mineral occurrences reported are gold, bauxite, limestone, amethist and
potassium salts.
Because of the sharp definition of features, and the out-standing collective
visualization permitted, it is concluded that radar imagery is indispensable
for regional geological mapping.
Detailed studies are recommended for the rocks of the Gurupi Group,
particularly of the intrusive bodies therein, as well as quantification studies
of the potash salt deposits of Lago Sobradinho.

1/8

1, INTRODUÇÂO

1.1. Objetivos do Trabalho

1.2. Método de Trabalho

O objetivo primeiro do Setor de Geologia do
Projeto RADAM era o de fornecer, a relativo
curto prazo, um panorama gérai dos aspectos
geológicos de extensas âreas do norte e nordeste
do Pafs, a f im de servir de base a trabalhos
posteriores de detalhamento. Especificamente
neste trabalho pretendeu-se verificar o grau de
detalhamento a que se poderia chegar, utilizando
as imagens de radar, uma vez que a érea jâ havia
sido mapeada com auxflio de outros sensores.

Inicialmente tentou-se transferir para as imagens
de radar os resultados obtidos em alguns trabalhos anteriores. O insucessö verificado
levou-nos a pesquisar no campo quai a maneira
mais prâtica de utilizaçâo das imagens, aproveitando daqueles trabalhos apenas as suas partes
descritivas. Realizaram-se seçoes geológicas,
partindo do embasamento em direçâo ao centro
da bacia, quando foram observadas as respostas,
nas imagens, as diversas feicöes geológicas. A
partir dai' procedeu-se as interpretaçoes preliminares das imagens de radar em 1:250.000, o
que foi feito com auxflio das faixas de radar que
proporcionam visâo estereoscópica e ainda fotografias infravermelho coloridas na escala
1:130.000; seguiram-se as verificaçoes de campo
que conduziram as interpretaçoes finais, completando-se com a montagem dos mapas finais em
1:1...000.000, a partir de reducöes xerox.

A esta équipe coube a responsabilidade de
m a pear uma ârea corn aproximadamerite
780.000 k m 2 , limitada pelos meridianos de40O
30' a 480 00' W e do paralelo de 11° 00' S ao
litoral, abrangendo praticamente toda a bacia
sedimentär do Piauî—Maranhao e âreas précambrianas circunvizinhas. Embora se tenha
trabalhado concomitantemente toda a érea, ela
sera apresentada subdividida em très partes,
obedecendo diretrizes de uniformizaçao dos
irabalhos do Projeto RADAM. Assim, embora
sejam feitas algumas consideraçoes cuja validade
estende-se a toda a bacia, este relatório é
especffico da area delimitadâ pela latitude de
4O00'S ao litoral e 4 0 ° 30' a 48O00' de
longitude oeste; abränge uma superffcie de
192.290 km. 2 , cobrindo toda a folha SA.23Sâ*o
Luis e parte da folha SA.24 Fortaleza.

Ressalta-se que esta maneira de encarar um
mapeamento em escala de 1:1.000.000, difere
do usual, que compreende a compilaçao de
trabalhos detalhados para apresentaçâo em
escala menor, enquanto aqui partimos do gérai
para posteriormente sugerir detalhes em areas
selecionadas. Logicamente, isto só foi possfvel
apôs a existência das imagens de radar a
1:250.000 e 1:1.000.000, cujas notéveis visôes
de conjunto permitem iniciar-se mapeamento
geológico adotando-se uma nova filosofia.
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2. ASPECTOS GERAIS

Cerrado e da Caatinga apresentam-se com precérios Recursos Naturais Renovéveis. O extrativismo, a agricultura convencional e a pecuéria
extensiva sio os principais responsâveis pela
degradaçao dos recursos que estas âreas
apresentam.

Tais aspectos serâo tratados especificamente
pelos outros setores do RADAM, motivo pelo
quai nâo nos alongaremos sobre os mesmos.

2.1. Clima

Regiao das Formacöes Pioneiras —Esta regiao
ocupa praticamente toda a faixa litorâneà, sendo
representada pela vegetaçâo de mangue, campos
e restingas. Os recursos desta regiao sao as
grandes extensoes de pastagens naturais e
algumas espécies de vegetaçâo de mangue apresentam valor pelas suas propriedades tani'feras de
grande utilizaçao industrial.

A érea esté inclui'da na classe dos Climas
Térmicos, onde a temperatura do mes mais frio
fica compreendida entre 10 e 20°C. Pela curva
ombrotérmica de Gaussen säo identificadas très
subclasses climéticas: clima xeroquimênico
— clima tropical, caracterizado por um peri'odo
seco e um peri'odo ûmido, marcado por chuvas
torrenciais na estaçao quente. Clima Xeroquimênico em transiçio para xerotérico — é
também um clima tropical caracterizado por um
peri'odo seco na primavera e um peri'odo ümido
bem acentuado no f im do veräo.

2.3. Geomorfologia e Solos
A estreita relaçao das formas de relevo com os
solos aoonselha descrevê-los em conjunto; os
solos säo representados por associaçoes de no
mâximo très componentes.

Clima Termoxérico — É um clima equatorial
com temperatura do mes mais frio superior a
20°C e com chuvas influenciadas por duas
frentes amazônicas que determinaram a falta de
peri'odo seco.

2.3.1. PLANALTO DA BACIA SEDIMENTÄR
P I A U I - MARANHAO
2.2. Vegetaçâo
Corresponde à extremidade setentrional da
"cuesta" da Ibiapaba que apresenta mergulho
suave em direçâo à calha do Rio Pamafba.

Podem ser distinguidas na area tres regiöes
ecológicas distintas:

Ai' predominam os seguintes tipos de solos:
Latossolo Vermelho-Amarelo textura média,
Podzólico Vermelho-Amarelo, Solos Concrecionârios Laten'ticos, Areias Quartzosas e Afloramentos de Rochas.

Regiao da Floresta Sempre-Vërde — dividida em
duas areas: a da floresta densa e a do cocal;.na
primeira dominam a maçaranduba, matamatébranco, rosadinha, buiuçu, faveira, angelim e
murupita. Tais espécies apresentam razoâvel
valor econômico e as amostragens revelam uma
média de 130 a 150 m 3 /ha. A regiäo do babaçu
apresenta-se no Estado do Maranhao como a do
seu principal Recurso Natural Renovâvel, obtido
da extraçâo do óleo de coco.

2.3.2. PLANALTO SETENTRIONAL P A R Ä MARANHÄO
Apresenta superf l'cie aplainada fortemente dissëcada e entalhada por rios como o Gurupi.

Regiao do Cerrado.e da Caatinga — As regiöes do
1/10

Af dorninam os Latossoios Amarelo textura
média, também com textura muito argilosa,
Solos Concrecionérios Laten'ticos e Areias
Quartzosas.

2.3.3. PEDIPLANO CENTRAL
NHÄO

2.3.6. LITORAL DE "RIAS" E LENÇOlS MARANHENSES
Corresponde à faixa de sedimentos récentes que,
associada a uma série de ilhas, bacias e canais,
acompanha a linha de costa. Apresenta cordöes
arenosos, dunas, mangues e algumas falésias.

DO MARA-

Af desenvolvem-se os solos: Latossolo Amarelo,
Podzólico Vermelho-Amarelo Concrecionério,
Laterita Hidromórfica, Areias Quartzosas, Solos
Aluviais e Solos de Mangues.

Corresponde ao prolongamento da superficie
pedimentada que se estende da area imediatamente ao sul, acompanhando o curso do rio
Parnai'ba.
Aqui aparecem os Latossoios Amarelo de
textura média, Latossolo Vermelho-Amarelo de
textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo,
Terra Roxa Estruturada, Solos Concrecionârios
Laten'ticos, Solos Aluviais e Afloramentos de
Rochas.

2.3.7.

PERIFÉRICA

DE

Constitui a depressâo semi-ârida que circunda a
Serra da Ibiapaba, alcançando a faixa costeira.
Ai' dominam os seguintes tipos de solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico VermelhoAmarelo e Acinzentado, Bruno Nâo-Célcico,
Planossolo Solódico, Solos Litólicos e Afloramentos de Rochas.

2.3.4. PLANALTO REBAIXADO DA AMAZONIA
Constitui urna superfi'cie de transiçao entre a
faixa costeira e o Planalto Setentrional Para—
Maranhäo.

^.3.8. SUPERFI'CIE
BAQABAL

Ai' encontram-se os seguintes tipos de solos:
Latossoios de textura média e argilosa, Podzólicos Vermelho-Amarelo de textura argilosa e
concrecionârio, Solos Aluviais e Areias Quartzosas.

2.3.5. SUPERFI'CIE SUBLITORÂNEA
BARREIRINHAS

DEPRESSÄO
CRATEÛS

SUBLITORÂNEA

DE

Représenta uma ârea de colinas suaves que
envolve a Plani'cie Flûvio-marinha do "Golfao
Maranhense".
v
i

Af sâo encontrados os solos: Latossolo Amarelo,
Vermelho-Amarelo, Concrecionério Laterftico,
Podzólico Vermelho-Amarelo, Laterita Hidromórfica, Areias Quartzosas e Solos Aluviais.

DE

Compreende uma superfi'cie de transiçao entre
as formacöes litorâneas e os ni'veis elevados do
interior. A rede de drenagem parece ser influenciada por elementos geologicos estruturais.

2.3.9. PLANI'CIES FLÛVIO-MARINHAS DO
GOLFÄO MARANHENSE
Représenta a faixa litorânea que acompanha o
grande recorte formado pelo afogamento dos
estuârios dos rios Pindaré, Mearim e Itapecuru.

Ai' encontram-se os Latossoios Amarelo, Terra
Roxa Estruturada, Concrecionârio, Lateri'tico,
Areias Quartzosas e Solos Hidromórficos.
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Os solos dominantes säo: Latossolo VermelhoAmarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo Con-

crecionârio, Laterita Hidromorfica,
Quartzosas e Solos Aluviais.
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Areias

3. ESTRATSGRAFÎA

3.1. Generalidades
A ârea apresenta dois cûnjuntos de rochas bem
distintos. 0 primeiro, ocupando cerca de 15% do
mapa, constitui-se de rochas de composiçao
gram'tica e metamorficas de médio a baixo grau;as grani'ticas foram interpretadas como pertencentes ao embasamento Pré-Cambriano indiferenciado, enquanto as metamórficas constituem
os Grupos Carafba, Jaibaras e Gurupi. Este
conjunto ocupa a porçao leste-nordeste da ârea e
manchas isoladas no Rio Gurupi e ao longo do
litoral dos Estados do Paré e Maranhäo.

As Formacöes Pastos Bons e Motuca foram
iiiterpretadas como variaçoes de fâceis da
Formaçao Pedra de Fogo. Também os sedimentos anteriormente rinapeados como Corda,
Codó e Grajaû, foram reunidos à Formaçao
Itapecuru, pois tais divisöes, além de serem
duvidosas, nao teriam representatividade na
escala empregada.
3.2. Descriçâo das Unidades
3.2.1. PRÉ-CAMBRIANO INDIVISO

O segundo conjunto é representado por rochas
sedimentäres, cujas idades väo do Paleozôico
Inferior (Siluriano) ao Quaternério (Holoceno).

Moura (47) (1936), estudando os metassedimentos Gurupi, notou a existência de um
conjunto de rochas mais antigas, considerando-as
de idade Arqueana. Constitui-se principalmente
de gnaisses, granitos, anfibolitos e pegmatitos, os
quais foram intrudidos por corpos de rochas
bésicas e ultrabâsicas.

As rochas Paleozóicas e Mesozóicas constituem
formacöes da bacia sedimentär do Piaui—
Maranhäo, enquanto os sedimentos Terciérids e
Quaternârios, ' representados pela Formaçao
Barreiras, Dunas e Aluviöes näo säo restritos à
bacia.

Ocorre em uma faixa marginal aos metassedimentos Gurupi, prolongando-se para norte em
direçao ao litoral. Afloramentos isolados
aparecem em toda a costa do Para e Maranhäo,
estendendo-se até o Cearâ; mais precisamente
nas localidades de Mirasselvas e Tracuateua no
Paré; Aurizona e Rosério no Maranhäo; Chaval,
Meruoca e Mucambo no Cearé.

As formacöes Paleozóicas ocupam menos de 5%
da area sedimentär, enquanto as Formacöes
Itapecuru (Cretâceo) e Barreiras (Terciârio)
recobrem discordantemente todas as unidades
mais antigas aparecendo em cerca de 80% da
ârea total.
Tendo-se em vista o carâter de reconhecimento e
as inerentes limitaçoes, procurou-se, sempre que
possfvel, empregar as unidades est rat i g râ f icas, tal
como foram estabelecidas em trabalhos anteriores. Problemas de dualidade de nomes e de
incompatibilidade com a presente escala de
mapeamento, foram solucionados com base no
Código de Nomenclatura Estratigrâfica. Assim,
os sedimentos Carbonfferos anteriormente divididos em duas unidades: Poti e Piauf, säo
apresentados como uma unica formaçao, com
nome de Piaui', que foi primeiramente utilizado.
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Almeida et alii (6) (1966) fazem referência à
dataçao de uma amostra do litoral paraense, com
cerca de 2.000 milhôes de anos e a outra do
granito de Meruoca com 430 milhôes de anos.
O carâter de reconhecimento do presente trabalho näo permitiu que entrâssemos em maiores
detalhes, entretanto achamos mais lógico
reuni-los todos e apresentar no mesmo sentido
em que o fez Moura (47) (1939), isto é,
constituindo o conjunto das rochas mais antigas
da regiäo.

Fig. 1

COLUNA
SEÇ.ÂO COLUNAR

GEOLOGICA
DESCRICÄO

LITOLOGICA

FORMACÄO

GRUPO

ALUVIÖES E DUNAS:
cascolhos, argiläs e areias finos bem
ctassificodas.

DISCORDÂNCIA
arenitos roseos, pouco consolidados
com leitos de argila e cooljm.

BARREIRAS

DISCORDANCIA
arenitos e argilitos vermelhos lominados, com lentes de calca'rio.

ITAPECURU

DISCORDANCIA
basalto preto amigdoloidal.

OROZIMBO

DISCORDÂNCIA
orenitos, siltitos e folhelhos vermeIhos, com leitos de st'lex.

PEDRA DE FOGO

arenitos finos com intercolapSes de
folhelhos corbonosos.

PIAUI

folhelhos cinzo-escuros

LONGA

a preto.

arenitos medios a grosseiros
eslrotificoçîo cruzada.

com

CABECAS

folhelhos e siltitos cinza-arroxeodos
com niveis de oolitos piritosos. Arenitos no tôpo.

PIMENTEIRAS

arenitos grosseiros com leitos de conglomerado oligomitico.

SERRA GRANDE

DISCORDÂNCIA

ANGULAR

ordosias, filitos, conglomerado polimftico e lentes de calcdrio preto.

DISCORDANCIA

ANGULAR

filitos, xistos, micaxistos,
por veios de quortzo.

DISCORDANCIA

cortodos

DISCORDANCIA
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GURUPI

ANGULAR

granitos, gnaisses migmatitizodos e
leitos de quartzito.

gronitos,

JAIBARAS

CARAIBA

ANGULAR

migmotitos, anfibolitos.

INDIVISO

3.2.2. GRUPO CARAI'BA
Empregamos aqui o termo Carai'ba no mesmo
sentido em que o fez Barbosa (8) (1965), isto é,
designando um conjunto de rochas gnâissicas,
intensamente migmatitizadas que se estendem
desde a regiäo de Curaçà, na Bahia, até os bordos
da Bacia do Piaui'—Maranhao, onde estäo bem
representadas.

(1939), para - designar os sedimentos metamórficos altamente decompostos e muito perturbados que afloram no Rio Gurupi. Correlacionou-os com a "Série Minas", atribuindo-lhes
idade Algonquiana. No presente trabal ho, identificou-se a "Série Gurupi" de Moura, que aqui
aparece como Grupo Gurupi.

Este conjunto de rochas, apresenta uma perfeita
continuidade através das folhas SC.24 e SB.24,
sempre constituindo o embasamento dos sedimentos Paleozóicos formadores da Bacia do
Piauf—Maranhao. Ocorrem em toda borda leste
da bacia e nesta ârea foi mapeada no extremo
oriental da folha.

Constitui-se de filitos, xistos, micaxistos, quartzitos e veios de quartzo que cortam indistintamente as demais róchas do grupo. Sao estes
veios que se apresentam mineraiizados a ouro.
O conjunto de rochas deste grupo, apresenta-se
com um alto grau de alteraçâo e dobradas
intensamente. Os eixos das dobras orientam-se
preferecialmente na direçao norte noroeste-sul
sudeste. Os falhamentos s§o mais conspi'cuos na
direçao norte nordeste-sul sudoeste.

Constitui-se principalmente de quartzitos,
gnaisses, migmatitos, granitos e veios de pegmatito gérai mente de pequena espessura, que
cortam indistintamente as rochas do grupo.
Veios de quartzo também se fazem présentes, de
espessuras variâveis e sem direçao preferencial. O
relevo é acidentado, com cristas de quartzito
alinhadas na direçao nordeste-sudoëste.

Ocorre em uma faixa de largura média em torno
de 15 km e 50 km de comprimento, alinhada
segundo a direçao norte noroeste-sul sudeste que
se estende transversal mente ao médio curso do
Rio Gurupi, compreendendo as folhas de
Castanhal, Turiaçu, Rio Capim e Pinheiro.

O Grupo Carai'ba afiora em uma érea de formato
irregular, contornando o bordo leste da bacia,
onde localizam-se as cidades de Granja e
Moraüjo—CE e em uma faixa de direçao esteoeste, aflorante a sul da cidade de Chaval—CE.

O contato inferior se faz nftida discordâneia
angular com o Pré-Cambriano Indiviso. As
rochas do Grupo Gurupi estao recobertas discordantemente a sul e leste pela Formaçâo Itapecuru, e a norte e oeste pela Formaçâo
Barreiras.

O contato inferior é discordante com as rochas
do Pré-Cambriano Indivise A Formaçâo Serra
Grande e o Grupo Jaibaras repousam em nftida
discordâneia angular sobre o Grupo Carai'ba.

3.2.4. GRUPO JAIBARAS

Dataçao geocronológica de uma amostra deste
grupo da regiao de Curaçâ—BA forneceu a idade
de 1880 milhöes de anos.

Oliveira & Leonardos (52) (1943) usaram o
termo "Série Jaibaras" para designar os metassedimentos: conglomerado, arenito, ardósias e
calcârio, dobrados encontrados nas bacias dos
Rios Jaibaras e Alto Coreaû na rodovia Fortaleza—Teresina. Considerou-a de idade Siluriana,
correlacionando-a com certa réserva à Série Sao
Francisco—Bambui'.

3.2.3. GRUPO GURUPI
O termo "Série Gurupi" foi introduzido na
literatura geológica brasileira por Moura (47)
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Kegel, Scorza e Coelho (31) (1958) dividiram o
mesmo conjunto de metassedimentos em duas
formacöes: Jaibaras e Bambuf, sendo a primeira
subdividida nos membros Aprazfvel e Trapiâ.

contato corn o Grupo Carafba é feito pelas
falhas de Granja, Coreaû e Guaraciaba.
Nao foram encontrados fósseis nas rochas do
Grupo Jaibaras sendo sua idade admitida como
Cambro-Ordoviciana pela posiçao estratigréfica.
Sabe-se corn segurança que os dobramentos
ocorreram em época Pré-Devoniana.

Neste trabal ho apresentamos o Grupo Jaibaras
no sentido deOliveira & Leonardos (52) (1943),
nao tendo a escala permitido qualquer subdivisao.

3.2.5. FORMAÇÂO SERRA GRANDE

A grande unidade constitui-se de conglomerados
polimi'ticos, arenitos cinza e castanho, quartzitos, siltitos e ardósias de cores vivas, vérmei ho,
preto e roxo, além de calcârios cmza-eseuro a
preto cortados por veios de calcita. As rochas
sao fraturadas e dobradas com mergulhos
variando de 20° a subvertical devïdo aos
pequenos dobramentos de escala de afloramento. O conjunto é cortado por diques de
dacito e outras vulcânicas, sendo abundantes os
veios de quartzo.

O nome Serra Grande foi usado pela primeira
vez por Small (63) (1913), para designar o
espesso pacote de arenitos que forma a escarpa
da margem oriental da bacia do Piauf—
Maranhào. Inicialmente Small (1913) confundiu
as posiçoes estratigréficas das Formacöes Serra
Grande e Pimenteiras; entretanto, je em 1914, o
mesmo autor (64) colocou os. arenitos Serra
Grande abaixo dos Folhelhos Pimenteiras.
Campbell . (17-18) (1947-1949) novamente
inverteu a posiçao dessas duas unidades, cabendo
a Blankennagel (12) (1952) restabelecer as suas
posiçoes.estratigrâficas. Trabalhos subséquentes,
inclusive o presente, apenas confirmam Serra
Grande como unidade basai, seguida da Formaçao Pimenteiras.

O mapa que acompanha este relatório mostra
duas âreas distintas de afloramento do Grupo
Jaibaras. A primeira, mais, a norte, limita-se a
noroeste pela falha de Granja. Para sul, tem
forma triangular e abränge as cidades de Martinópolis e Paracué—CE. A outra érea de afloramento limita-se a noroeste pela falha de
Coreaû e a sudeste pela falha de Guaraciaba.
Bons afloramentos de conglomerado encontram-se na localidade de Aprazfvel, na estrada
Teresina-Sobral. O calcério esta bem representado na cidade de Frecheirinha e na vila de
Araticum. Um quilômetro a nortë do povoado
Mucambo, aflora o granito Mucambo, considerado por Kegel, Scorza e Coelho, (1958) como
intrusivo. Circundando este corpo granitico, de
forma oval, sao conspi'cuos os conglomerados,
ardósias, arenitos e filitos, caracterfsticos do
Grupo Jaibaras.

A sedimentaçâo desta unidade inicia-se com
arenitos brancos, grosseiros, conglomerâticos,
contendo leitos de até 20 métros de conglomerado oligomi'tico grosseiro, com seixos de até
20 cm de diâmetro; os seixos sao de quartzo e
diminuem de tamanho da base para o topo;
seguem-se arenitos grosseiros com estratificaçao
cruzada diagonal. Em certas regioes aparecem
intercalaçoes de siltitos e folhelhos arroxeados,
principalmente no topo da formaçâo.
Os arenitos Serra Grande, constituem a escarpa
da borda leste da bacia Piauf—Maranhâo. Na area
em apreço, estäo contidas em uma faixa de
direçao noroeste-sudeste, aflora na folha
SA.24-Y-C Granja, onde estao localizadas as
cidades de Tiangué, Viçosa do Cearé, Ubajara e
Ibiapina—CE. A escarpa diminui de altura para
noroeste e prossegue até o Rio Parnafba.

O contato inferior desta unidade é discordante
com o Grupo Carafba, enquanto que é recoberta
em discordância angular pelos conglomerados da
Formaçâo Serra Grande. Grande parte do
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O seu contato inferior se faz em nîtida discordância angular com as rochas metamórficas do
Pré-Cambriano e do Grupo Jaibaras; o contato
superior se faz com os folhelhos da Formaçao
Pimenteiras, de maneira concordante e em certos
locais é marcado por uma superf fcie ferruginosa
endurecida.

3.2.7. FORMAÇAO CABEÇAS
Plummer (60) (1946) deu o nome de Formaçao
Cabeças à seqüência de arenitos encontrada nas
proximidades do povoado Cabeças, hoje cidade
de Dom Expedito Lopes — PI, subdividindo-a
em très membros: Passagem, Oeirase Ipiranga, e
considerando-a de idade Carboni'fera.
Blankennagel (12) (1952) conservou o nome
Cabeças e colocou-a no Devoniano, acima dos
folhelhos Pimenteiras e abaixo da Formaçao
Longâ. Todos os trabalhos subséquentes concordam corn esta ultima posiçâo.

Até o presente momento nao foram encontrados
fósseis na Formaçao Serra Grande. A idade
Siluro-Devoniana Ihe é atribui'da em virtude da
posiçio estratigrâfica, abaixo da Formaçao
Pimenteiras, datada do Devoniano Inferior.

Basicamente, constitui-se de arenitos de cores
claras, branco a cinza-amarelado, as vezes
chegando a vermelho; médio a grosseiro e
freqüentemente conglomerético, e muito pouco
argiloso. O arenito é geralmente de aspecto
maciço pela estratificaçao muito espessa, sendo
comum as estratificaçoes cruzadas bem desenvolvidas. Em certos, locais apresenta intercalaçoes de siltitos e arenitos finos, laminados,
também de cores claras.

3.2.6. FORMAÇAO PIMENTEIRAS
O nome Pimenteiras foi introduzido na literatura
geológica por Small. (63) (1913), para designar
um pacote de folhelhos vermei hos, encontrados
na cidade de Pimenteiras, PI, e que ele considerava inclusos na sua Série Piaui', situada estratigraficamente, abaixo da Formaçao Serra Grande,
modificando posteriormente a ordern estratigrâfica destas duas unidadescomofoi anteriormente descrito.

Aflora no extremo oriental da folha SA.24-Y-C
em uma faixa de direçâo norte-sul com largura
de 40 km em média. Compreende o vale do Rio
Longâ principalmente a margem direita. A
10 km a sudeste de Piracuruca—PI, existe o
Parque Nacional das Sete Cidades; neste local,
encontram-se os melhores afloramentos da
Formaçao Cabeças. Sao arenitos que, talhados
pela erosâo pluvial, apresentam formas de relevo
caracten'sticas. Face à beleza de suas formas,
este local é explorado turisticamente pelo
Governo do Estàdo do Piaui'.

A sedimentaçao inicia-se com folhelhos de cores
variegadas, predominando o vermelho cinzaescuro, micâceo, contendo nódulos e leitos de
oólitos piritosos.. Intercalaçoes de arenitos e
siltitos, que variam de branco a cinza-claro,
finos, sâo comuns, principalmente no topo da
formaçao.
Como o a Formaçao Serra Grande, os folhelhos
Pimenteiras ocupam uma faixa de largura
variando entre 15 e 20 km, com direçao
noroeste-sudeste na folha SA.24-Y-C Granja.

A sua espessura média é estimada em torno de
300 métros.

O contato inferior, com a Formaçao Serra
Grande, é concordante e o superior, com a
Formaçao Cabeças, é do tipo gradacional.

O contato inferior com a Formaçao Pimenteiras
é gradacional. O contato superior com a Formaçao Longâ é concordante. Em certos locais é
recoberta discordantemente pela Formaçao
Itapecuru.

A idade Devoniano Inferior Ihe é assegurada pelo
seu conteüdo fossili'fero.
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A sua idade, Devoniano Médio a Superior, foi
fornecida por estudos de pólens.

3.2.9. FORMAÇAO PIAUI'
O nome Série Piaui' foi usado pela primeira vez
por Small (63) (1913), incluindo a seçâo Paleozóica da bacia do Piauf—Maranhâo. Duarte,
citado por Messner e Woodridge (43) (1964),
restringiu o termo Piauf para representar o
conjunto de rochas de idade Pensilvaniana. O
nome Poti foi dado por Paiva (55) (1937) a uma
seçâo de arenitos e siltitos com restos de plantas
e leitos milimétricos de carvao, encontrada no
poço n° 125emTeresina, PI. Kegel (26) (1953),
diz ter reconhecido esta unidade em superfi'cie e
com base em fósseis, datou-a do Carbon ffero
Inferior (Mississipiano). Em todos os trabalhos
subséquentes, aparecem os sedimentos Carbonfferos divididos nas Formaçoes Poti e Piaui',
admitindo-se inclusive uma discordância entre
os dois. Nesse mapeämento verif icamos que esta
separaçao é impraticâvel, pois os seus limites nâo
sâo reconheci'veis nem no campo e muito menos
nas imagens de radar. Assim, consideramos todos
os sedimentos Carboni'feros como uma unica
formaçao. Pelo critério de prioridades o nome
que prevalece é o de Piauf.

3.2.8. FORMAÇAO LONGÂ
A primeira referência ao nome Longâ foi feita
por Albuquerque e Dequech (5) (1946) que,
fazendo uma seçâo no Rio Longé, descreveram
uma unidade que chamaram de folhelhos do Rio
Longâ; estes autores colocaram-na no Devoniano. Cambpell (17-18) (1947-1949) colocou
estes sedimentos no Carbonîfero, imediatamente
acima da Formaçao Serra Grande. Brazil (17)
(1947) atribui-lhe idade Permiana. Blankennagel
(12) (1952) colocou-a na sua posiçâo estratigréfica, isto é, acima dos arenitos Cabeças e
abaixo dos sedimentos do Carbonffero.
Constitui-se predominantemente de folhelhos e
siltitos cinza-escuro a preto, em gérai carbonosos, com intercalates de arenitos f inos de cor
branca-amarelada, laminados.
Aflora em uma pequena mancha, aproximadamente de forma triangular, à altura do meridiano de 42° 00. A sul da cidade de Esperantina—PI, na estrada Batalha-Esperantina, os
folhelhos Longé encontram-se bem expostos.

Predominam arenitos cinza-claros e amarelados,
finos a muito finos, corn acamamento delgado e
local mente com aspecto lajeado; em algumas
regiôes torna-se grosseiro a conglomerético com
grandes estratif icaçoes cruzadas. Na parte média,
aparecem intercalaçoes de siltitos e folhelhos
cinza-escuros e verdes, contendo em alguns
locais fragmentos de plantas carbonizadas e
leitos milimétricos de carvâo. Leitos delgados de
calcério em gérai dolomftico e fossil ffero, foram
encontrados na parte superior da formaçao.

O contato inferior com a Formaçao Cabeças
raramente é bem visi'vel em superfi'cie, estando
as vezes mascarado, como na folha SB.23, onde
o mergulho das camadas e uma espessa cobertura
laten'tica chegam a dar uma falsa impressäo de
inversao das posiçôes estratigréf icas.
O contato inferior com a Formaçao Cabeças é
concordante. O contato superior com a
Formaçao Piaui' é concordante e em certos locais
torna-se gradacional. Na érea apresenta-se
recoberto pelas Formaçoes Orozimbo e
Itapecuru.

Na folha SA.23 a sua ârea de afloramento é
muito restrita, constituindo pequena mancha de
forma aproximadamente oval com 10 km de
comprimento e 5 km de largura, na margem
direita do rio Parnafba.

A sua idade, Devoniano Superior, é baseada em
estudos de pólens, macro e microfósseis.

O contato inferior com a Formaçao Longâ é do
tipo concordante, tornando-se gradacional em
1/18

certas areas; o contato superior se faz com a
Formaçao Pedra de Fogo de maneira concordante.

midade à margem esquerda do rio Parnai'ba,
constituindo um prolongamento da folha SB.23,
onde a Formaçao Pedra de Fogo tem maior
exposiçao.

Na area especi'fica do presente relatório, estas
relacöes näo säo observadas e a af irmaçao acima
é fruto de observacöes em outras areas da bacia
do Piauf—Maranhäo. Aqui aparece recoberta
pela Formaçao Itapecuru.

As relacöes de contato — o inferior concordante
com a Formaçao Piauf e o superior discordante
com a Formaçao Sambai'ba — foram observadas
a sul da érea e referidas nos relatórios n ° 1 e 2.
Aqui aparece recoberta pela Formaçao Itapecuru
e pelos sedimentos Terciârios da Formaçao
Barreiras.

A idade Carbon ffera é baseada em macro e
microfósseis.

A idade Permiana da formaçao foi determinada
com base em Psaronius e posteriormenteconfirmada por outros macrofósseis.

3.2.10. FORMAÇAO PEDRA DE FOGO
O nome Pedra de Fogo foi usado pela primeira
vez por Plummer (60) (1946), para designar a
"formaçao de si'lex" e camadas corn fósseis de
Psaronius, que ocorre no vale do Riacho Pedra
de Fogo, entre Past os Bons e Nova I orque, MA;
datou-a do Permiano e assim continua até os dias
atuais. O mesmo autor chamou de Formaçao
Motuca aos folhelhos vermelhos, com leitos de
anidrita, que ficariam acima do Pedra de Fogo,
encontrado na Fazenda Motuca, entre Säo
Domingos do Azeitäo e Benedito Leite, MA.
Lisboa (35) (1914) deu o nome de Pastos Bons,
para o conjunto de arenitos e folhelhos, existentes na cidade de Pastos Bons, MA, e
colocou-os no Permiano. No presente trabalho,
tanto os folhelhos Motuca, como Pastos Bons,
säo considerados como variaçoes faciológicas da
Formaçao Pedra de Fogo.

3.2.11. FORMAÇAO OROZIMBO
Os basaltos e diabésios que ocorrem na bacia do
Piauf—Maranhäo, somente começaram a ser
tratados de uma maneira formal a partir do
trabalho de Aguiar (3) (1969), que os separou
em duas unidades: Mosquito e Sardinha. O
primeiro seria do Triâssico Inferior e o segundo
do Cretâceo Inferior, ficando entre os dois as
Formaçoes Pastos Bons e Corda, constituindo as
quatro formaçoes o Grupo Mearim. Ainda no
mesmo trabalho a Formaçao Mosquito foi dividida em 5 membros: Basalto Inferior, Macapa,
Basalto Medio, Tingui e Basalto Superior. As
unidades basalticas foram todas definidas na area
de Fortaleza dos Nogueiras—Barra do Corda—
Grajaû.

Arenitos, siltitos e folhelhos, intercalam-se em
proporçao variada; os arenitos säo brancos e
amarelo-claros, finos a muito finos, enquanto os
siltitos e folhelhos säo de tonalidade vermelhopürpura e verde, pouco micéceos e baixa fissilidade. Leitos e bancos de si'lex estäo présentes
em vérios ni'veis estratigrâficos; calcârios brancos
e leitos de gipsita e aragonita säo mais fréquentes
no topo da formaçao.
Aparece na ârea em apreço como uma extre-

A val idade desta subdivisäo näo foi constatada.
Ao contrario, observou-se a existência de um
ûnico basalto correspondendo a uma só fase de
extensos derrames que cobriram grandes areas da
bacia. Esta unidade, de fundamental importância
como elemento chave na subdivisäo estratigrâfica, é, neste trabalho, mapeada como
Formaçao Orozimbo por estar muito bem representada nos arredores desta local idade.
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A vila Orozimbo localiza-se na BR-230, rodovia
Transamazônica, entre as cidades de Sao Joao
dos Patos e Pastos Boris, no Maranhâo.

em torno de 120 a 180 milhoes de anos, sendo
portanto do Juréssico a Cretéceo Inferior (ver
quadro anexo).

O basalto é de cor prêta a verde escuro, quando
fresco, tomando diversos aspectos quando alterado: vermelho, róseo, amarelo, cores variegadas.
Geralmente o intemperismo dâ formas com
descamaçâo esferoidal. É frequente a presença
de amfgdalas preenchidas por zeólitas ou calcita.
As texturas variam de basai tos afani'ticos até
gabros grosseiros. Os basaltos sâo tolei'ticos,
élcali-célcicos semelhantes aos da bacia do Parana.

3.2.12. FORMAÇAO ITAPECURU
Em 1914 Lisboa (35) chamou de "Camadas
Itapecuru" aos sedimentos aflorantes nos vales
dos rios Itapecuru e Alpercatas, a norte da
cidade de Pastos Bons, MA, datando-as com
dûvidas, como Permiano.
Campbell (17) (1948) nomeou-a como formaçao
e fez a divisâo em très membros: Arenito Serra
Negra, "Indivisas" e Boa Vista.

Nesta érea os afloramentos sâo muito reduzidos
e concentram-se principalmente na rodovia
Batalha—Esperantina—Luzilândia.

Constitui-se quase exclusivamente por arenitos
de cores diversas, predom inando o cinza, róseo e
vermelho, fi rios, argil osos, com estratificaçoes
cruzadas e silicificacöes, principalmente no topo.
Intercalam-se leitos de siltitos e folhelhos
cinza-esverdeados. Em certas areas aparece um
conglomerado basai contendo seixos de basalto
alterado.

Os contatos, tanto superior como inferior, säo
discordantes. O vulcanismo baséltico, processou-se apôs a deposiçâo da Formaçao Sambafba
(ver relatório n°1), entretanto, em areas da
bacia mais ao sul encontramos o basalto sobre
formaçoes mais antigas evidenciando a superf fcie
de discordância sobre a quai se derramou.

Os sedimentos Cretâceos recobrem cerca de 50%
da area. Compreendem duas faixas que margeiam o rio Parnai'ba, sendo mais larga a da
margem direita; abränge quase a totalidade das
folhas de Itapecuru Mirim, Paragominas, Sta.
Inès, Pinheiro, parte leste da folha do Rio Capim
e oeste da de Säo Lu i's. Ai' localizam-se a cidade
de Cururupu, a vila do Alto Turi, parte dos vales
dos rios Gurupi, Pindaré, Turiaçu e Maracaçumé.
Nas folhas de Sâo Lufs e Cururupu, a Formaçao
Itapecuru atirige o litoral, sendo recoberta
apenas pelas aluvioes.

Cessados os efeitos do vulcanismo, depositou-se
em nftida discordância a Formaçao Itapecuru.
Foi mapeada também uma mancha de basalto,
considerando-se somente a litologia, je que a
natureza e a posiçâo estratigrâfica ainda estâo
duvidosas.
Os contornos, que delimitam as areas de afloramento do basalto, figuram no mapa com contatos aproximados, em vista destes nâo apresentarem resposta ao radar. Foram feitas experiências neste sentido e a conclusâo chegada é que
ainda nâo existe urn sensor capaz de revelar com
precisâo os limites do basalto.

Arrojado Lisboa (35) (1914) definiu os "folhelhos betuminosos de Codó" datando-os do
Permiano. Outros autores posteriormente
usaram o termo Formaçao Codó para designar os
folhelhos pretos e betuminosos com
intercalacöes de calcério e gipsita existentes sob
a Formaçao Itapecuru, datando-os do Cretâceo
Inferior.

Dataçoes geocronológicas feitas pelo Instituto de
Geocronologia da U.S.P. e pelo Westwood Laboratories (New Jersey — USA) forneceram idades
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No presente mapeamento nâo foi poss/vel separar a Formaçâo Codó, estando englobada como
urn fâcies inferior da Formaçâo Itapecuru. É
constitui'da por folhelhos verdes e róseos, calcérios e intercalates de camadas e lentes de
gipsita.
O contato inferior da Formaçâo Itapecuru é
discordante com a Formaçâo Orozimbo e em
muitos locais o basalto pode nâo existir. Assim,
o Itapecuru pode recobrir qualquer formaçâo
mais antiga. O contato superior, também discordante, é feito com os sedimentos Terciârios da
Formaçâo Barreiras.

antigas. A sua sedimentaçao inicia com um
calcârio fossil ffero, o quai em alguns locais pode
näo existir. Este calcârio constitui para Maury
(38) (1924) a Formaçâo Pirabas do Mioceno
Inferior. Esté bem representada em afloramentos
do litoral paraense: Japerica,' llha Fortaleza e
Capanema. Existem referências de afloramentos
ao longo da rodovia Belém—Brasilia e a sul do
rio Guamâ, Francisco, B.V. et alii (23)' (1971).

Tanto a Formaçâo Pirabas como a Formaçâo
Ipixuna do Terciério Inferior, Francisco, B.V. et
alii (1971), constituem no presente trabalho,
variaçôes de fâcies da Formaçâo Barreiras, impossi'veis de serem representadas, devido ao
carâter do mapeamento e a escala utilizada.

3.2.13. FORMAÇÂO BARREIRAS
É constitui'da por sedimentos clésticos mal
selecionados variando de siltitos a conglomerados. As cores prédominantes sao o amarelo e o
vermelho, porém variam muito de local para
local. Os arenitos em gérai sâo caulfnicos com
lentes de folhelhos.

A sua dataçâo nâo é précisa pela ausência de
fósseis, porém admite-se ser do Terciârio por
englobar o calcârio fossil ffero Pirabas, que é do
Mioceno Inferior.

3.2.14. ALUVIÖES E DUNAS
A Formaçâo Barreiras recobre cerca de 30% da
area mapeada. Ocupa o extremo ocidental da
folha, compreendendo o litoral paraense estendendo-se para sul até a altura do paralelo 5 ° 00
sul, fora da ârea. Constitui o topo dos altos
platôs nas folhas de Paragominas eRio Capim.os
quais se aplainam em direçâo ao litoral. Ai'
localizam-se as cidades de Castanhal, Capanema,
Bragança, Irituia e os vales dos rios Capim e
Guarhä. A leste da folha, a Formaçâo Barreiras
acompanha o litoral até a cidade de Sâo Lufs,
Maranhao. Entre as cidades litorâneas de Sao
Lui's e Parnafba, acompanha a linha de costa,
prolongando-se para sul e toma uma forma
triangular com vértice voltado para sul.

Os depósitos aluvionares récentes sâo constitui'dos por cascalhos, areias e arguas inconsolidados. Aparecem como faixas estreitas e as vezes
descontfnuas apenas ao longo dos rios mais
importantes, como o Parnafba, Pindaré, Mearim,
Pericumâ, Turiaçu e Capim.
Ocorre também em todo o litoral da area
mapeada, constituindo as praias e mangues.
As dunas ocorrem principalmente no litoral e
avançam em direçâo ao continente até uma
distância de 50 km da costa. Aquelas que aparecem afastadas da linha de praia, apresentam-se
fixadas e possuem formas alongadas cujo comprimento maior orienta-se na direçâo NE-SW. Na
imagem, caracterizam-se por umà textura grossa,
enrugada e sâo conspfcuas na folha de Tutóia.

A Formaçâo Barreiras assenta-se discordantemente sobre a Formaçâo Itapecuru sendo comum encontrar-se também sobre formaçoes mais
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4. ESTRUTURAS

4.1. Estruturas Regionais
A visualizacäo da configuraçâo estrutural da area
é grandemente dificultada pela extensa cobertura das formaçoes Cretâcea e Terciâria. Assim,
as consideraçôes que se farâo a este rëspeito sâo,
em grande parte, inferidas por extrapolaçôes da
ârea imediatamente ao sul e de alguns dados de
subsuperf fcie de que se tem conhecimento.

uma vez que esta estrutura faz a separaçao desta
ultima com as bacias costeiras de Sao Lui's e
Barreirinhas.
Nas faixas de afloramento das unidades metamórficas foi constatado um intenso esforço
compressional dando como resultado uma sucessäo de dobras sinclinais e anticlinais simétricas,
cujos eixos dispoem-se preferencialmente nas
direçoes nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste.
Também constatou-se falhamentos dos tipos deslocamento horizontal e de gravidade, aiguns dos
quais se projetam para dentro da bacia do Piauf—
Maranhäo afetando as formaçoes Paleozóicas.

Na parte leste do mapa as formaçoes Paleozóicas
dispöem-se em faixas mais ou menos paralelas,
notando-se uma convergência na direçao do
litoral; tal disposiçâo é a continuaçâo da estrutura homoclinal que se desenvolve com maior
nitidez na érea imediatamente ao sul. Aqui a sua
direçao é norte-noroeste com mergulhos suaves
(1 a 8°) para oeste-sudoeste. As Formaçoes
Itapecuru (Cretéceo) e Barreiras (Terciério) recobrem toda a parte restante em disposiçâo
sub-horizontal, apenas com ligeiro caimento na
direçao norte; nas proximidades do litoral elas
sâo capeadas por sedimentos mais récentes: as
dunas e os aluviöes.

4.2. Estruturas Locais
4.2.1. FALHAS
Grande numero de falhas aparece por toda a
ârea, principalmente a leste e a noroeste do
mapa, interessando as rochas do Pré-Cambriano
e do Grupo Jaibaras (Cambro-Ordoviciano). Algumas delas ainda cortam os sedimentos mais
antigos da bacia do Piauf—Maranhäo. Os sedimentos mais récentes sâo afetados gérai mente
apenas por fraturamentos que aparecem como
alinhamentos nas imagens de radar. Tanto as
falhas como as fraturas têm direçoes gérais
nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste.

Do médio cursodo RioGurupi até as proximidades do litoral, aflora uma extensa faixa de
terrenos pré-cambrianos que, juntamente com
aquelas aflorantes ao longo da plani'cie litorânea
dos Estados do Paré e Maranhäo, evidencia a
existência de um grande alto estrutural, conhecido na literatura geológica com o nome de Arco
Ferrer-Urbano Santos. Esta estrutura tem direçao gérai este-oeste com ligeira inflexäo na
direçao noroeste. Afora as âreas onde o PréCambriano chega a aflorar, ela esta recoberta
pelas Formaçoes Itapecuru e/ou Barreiras que,
no entanto, pelo intenso fraturamento que se
révéla no controle da rede de drenagem, evidenciam a pouca profundidade em que este se
encontra. No flanco sul do Arco-Ferrer Urbano
Santos é esperado um acunhamento das formaçao Paleozóicas da bacia do Piauf—Maranhäo,

As principais falhas estäo descritas abaixo:

4.2.1.1. Falha de Guaraciaba
Aparece no extremo sudeste da area com uma
extensäo de 25 km. Constitui-se de um sistema
de falhas aproximadamente paralelas corn direçao gérai nordeste-sudoeste. As falhas sâo do
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tipo normal, tendo o bloco noroeste, que säo os
metassedimentos do Grupo Jaibaras, abaixado
em relacäo ao bloco sudeste, constitui'do de
rochas pertencentes ao Grupo Carafba.
Prolonga-se para nordeste em direçao a Sobral e
para sudoeste por centenas de quilômetros refletindo-se nos sedimentos da bacia do
Piauf—Maranhäo, sendo possivelmente um prolongamento da falha de Lizarda no norte de
Goiés. Corresponde ao alinhamento SobralPedro II, denominado por Kegel, Scorza e
Coelho(31) (1958).

pela Formacäo Serra Grande, a quai näo foi
afetada. Foi delineada pelos alinhamentos na
imagem de radar e pelos indîcios de fraturamento, observados no campo; coloca em contato
os filitos corn os gnaisses.
4.2.1.3. Falha de Granja
Esta falha tem também direçao gérai nordestesudoeste corn uma extensäo de 85 km.
Localiza-se na parte nordeste do mapa passando
ao sul da cidade de Granja-CE. É do tipo de
deslocamento horizontal, cortando em maior
extensao rochas do Grupo Carai'ba. Em certa
parte coloca em contato estas corn as rochasdo
Grupo Jaibaras. Reflete-se ainda nos sedimentos
da Formacäo Serra Grande.

Os traços das falhas refletem-se como alinhamentos bem conspi'cuos nas imagens de radar;
no campo hé boas evidências de fraturamento e
a formacäo de um conglomerado polimi'tico no
Grupo Jaibaras, sugere uma movimentâçao
tectônica mais ou menos brusca.

4.2.2. DOBRAS
Duas direçoes de dobramento foram evidenciadas na area. No extremo leste da fol ha, onde
aflora o Grupo Carai'ba, as dobras se sucedem
em anticlinais e sinclinais simétricas cujos eixos
orientam-se na direçao nordeste-sudoeste. No
Grupo Gurupi, no entanto, os esforços
responsâveis pelos dobramentos ali verificados
foram orientados na direçao nordeste-sudoeste,
deduzidos dos eixos das dobras que se orientam
em direçao perpendicular ao esforço sofrido.

4.2.1.2. Falha de Coreaû
Desenvolve-se na parte leste da area, passando
um pouco ao norte da cidade de Coreaû-CE.
Tem a forma de um amplo semici'rculo com
direçao gérai nordeste-sudoeste e comprimento
de 50 km.
É uma falha do tipo normal, tendo o bloco
constitui'do por rochas do Grupo Carai'ba a
noroeste, subido em relaçao ao bloco sudeste,
constitui'do pelas rochas do Grupo Jaibaras. No
seu prolongamento para sudoeste, é recoberta

Os pequenos alinhamentos, falhas e "set" de
f raturas, seguem a mesma direçao do esforço.
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5. OCORRËNCIAS MINERAIS
5.1. Ouro
Na regiäo dos rios Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu, o ouro jé era conhecido desde os tempos
remotos como uma grande riqueza. Sempre foi
explorado de forma desordenada como garimpo.
O ouro é encontrado nos veios de quartzo que
cortam os sedimentos metamórficos do Grupo
Gurupi e rochas pré-cambrianas. Na regiäo acima
mencionada o ouro foi explorado nos veios e em
"placers". Como os melhores garimpos antigamente explorados podemos citar: Montes Àureos, Macacos, Alegre, Mongerona, Turiaçu e
Aurizona.

principals éreas de afloramento nas cidades de
Ubajara e Frecheirinha-CE. Faz parte do Grupo
Jaibaras e na regiäo tem sua aplicaçâo no fabrico
rudimentär de cal. Podemos citar outra utilizaçâo que é feita com a exploraçao tun'stica dà
gruta de Ubajara, no Parque Nacional de
Ubajara.

5.4. Ametista
No munici'pio de Batalha-PI existe uma ocorrência de ametistas de boa classificaçao que jé
esteve em exploraçao hé uns 10 anos atrés. A
ametista ocorre em zonas de fraturas do arenito,
em forma de drusas e geodos.

5.2. Bauxita
Data de longo tempo o conhecimento de ocorrências de bauxita fosforosa localizadas nas ilhas
de Trau f ra e Pirocaua na foz do RioMaraçumé,
litoral maranhense. Em torno de 1937, Brandt e
Froes de Abreu, mencionados em Paiva, (54)
(1937), apresentaram urn teor medio de 31.5%
para AI 2 0 3 e 30% para p 2 Qs em amostras
analisadas na bauxita de Traui'ra. Atualmente
esta ocorrência voltou a ser estudada; entretanto, näo temos conhecimento das pesquisas
que ora ali se realizam.

5.5. Sais de Potâssio
Ocorrências de sais de potéssio e de sódio säo
conhecidas nos lagos Sobradinho e Joäo Bento,
situados a sudesté da cidade de Luis Correia-PI.
Os sais ocorrem sob a forma de salmouras que se
concentrant a pouca profundidade, dentro de
uma sequência de folhelhos margosos de idade
Terciéria; na época de grandes estiagens, os sais
atingem a superf l'cie onde se cristalizam.

5.3. Calcério

Convém salientar que toda regiäo litorânea dos
Estados do Paré, Maranhäo, Piaui e Cearé,
apresentam condiçoes climéticas especiais sendo
em muitos locais aproveitados como éreas salineiras natu rais.

Sob este t.i'tulo queremos incluir dois tipos de
calcârio, levando em conta somente a importância econômica. O primeiro deles, Calcério Pirabas, de idade Mioceno Inferior, tem sua melhor
érea de afloramento nos arredores da cidade de
Capanema-PA. Sua principal utilizaçâo é no
fabrico de cimento Portland.

5.6. Materiais de Construçao
Em uma bacia sedimentär de grande extensäo
como a do Piau f—Maranhâo, é de se esperar que a
carência de material de construçao constitua um
problema para a construçao civil. Na érea em

O outro tipo de calcério, este cristalino, jé foi
inclusive correlacionado corn o Grupo Bambui',
Kegel, Scorza e Coelho (31) (1958) e tem suas
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estudo, corpos granfticos situados próximos as
principais cidades säo explorados intensamente.
Como exemplos, citamos o granito de Tracua-

teua e Rosâfio, que fornecem material para as
cidades de Belém e Säo Luis, respectivamente.
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6. CONCLUSÖES E RECOMENDAÇÔES

6.1.

Utilizaçâfo das Imagens de Radarno
Mapeamento Regional

As imagens de radar, utilizadas como instrumento bâsico no mapeamento geológico,
revelaram-se plenamente satisfatórias e diri'amos
mesmo que abrem novas perspectivas para o
conhecimento râpido de extensas âreas, a custos
extremamente reduzidos. Na ciência geológica,
como de resto em todas as demais, é necessério o
conhecimento global da entidade que se prétende estudar; isto é, pelo menos tem-se que
conhecer as unidades fundamentals que compöem o corpo como urn todo para, a partir daf,
fazer-se o diagnóstico em separado de cada um
dos componentes. No mapeamento geológico, o
procedimento nao pode ser outro; somente a
partir de um mapeamento regional, onde sao
mostradas as grandes unidades, com as suas
inter-relacöes de ordern estratigréfica e estrutural, pode-se chegar a reais conclusses sobre quais
unidades, ou grupos de unidades merecem sejam
feitos estudos de detalhe, visando à finalidade
ûltima do mapeamento geológico, que é o
aproveitamento econômico racional das riquezas
minerais porventura ali existentes. Dentro do
quadro tecnológico atual, nenhum instrumento
se mostra mais promissor a este râpido conhecimento global do que as imagens fornecidas pelo
radar.

constatou-se este ultimo fenômeno e procurou-se solucionà-lo como descrito nocapi'tulo
referente à estratigrafia. O mapeamento da
extensa ârea de recobrimento da Formaçâo
Sambai'ba, verificado no mapeamento das folhas
SB.23 eSC.23, foi possi'vel graças as imagens de
radar que mostram claramente a sua grande
continuidade. Também na faixa de terrenos
pré-cambrianos que margeiam a bacia, estes
fenômenos de dualidade ou triplicidade de
nomes foram observados e resolvidos da mesma
maneira, isto é, observando-se a ordern de
prioridades estabelecida pelo Código de Nomenclatura Estratigrâfica.
Baseados
dam-se:

nas consideraçoes acima, recomen-

6.1.1. REVISÄO ESTRATIGRÂFICA DA
BACIA DO PIAUI-MARANHÄO
Nos dois relatórios anteriores, referentes as
folhas Rio Säo Francisco e Aracaju, o primeiro, e
folhas de Teresina e Jaguaribe, o segundo,
recomendou-se uma revisao estratigrâfica da
bacia, tomando-se como base a separaçâo das
grandes unidades mostradas no mapeamento
com imagens de radar. Tendo em vista que os
fenômenos geológicos nao obedecem a fronteiras
geogrâficas, esta recomendaçâo é valida também
para a ârea em apreço.

Conclui-se também que o mapeamento geológico, baseado em imagens de radar (com as
suas notâveis visualizaçoes de conjunto), podera
ser muito util na reduçâo da grande proliferaçao
de nomes para unidades estratigrâf icas. O que se
tem observado é que uma mesma unidade tem
sido chamada de nomes diversos, simplesmente
porque seus autores, trabalhando em areas restritas, nao têm ou näo tiveram idéia das suas
continuidades.

6.2. Aspecto Econômico
6.2.1. MAPEAMENTO DE
GRUPOGURUPI

DETALHE

NO

A regiao do médio Rio Gurupi constitui a ârea
que oferece melhores possibilidades do ponto de

Dentro da bacia sedimentär do Piauf-Maranhäo e
principalmente na ârea do presente relatório,
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vista econômico. As intrusoes bésicas que cortarn as rochas metamorf icas e granîticas carecem
de um estudo em escala maior, visando à
delimitaçâo précisa destes corpos, sua perfeita
identificaçao, suas relacöes com as encaixantes,
sua gênese e suas possi'veis mineralizaçoes.

6.2.2. SAiS DE POTÄSSIO
Estudos visando à quantificaçao dos depositos
de sais de potâssio que ocorrem nos lagos
Sobradinho e Joao Bento, situados a sudeste da
cidade de Lui's Correia-PI, se fazem recomendar
em face do valor que esta substância desempenha no mercado.
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7. RESUMO

lógicas. A partir dai' procedeu-se as interpretacöes preliminares que, após verificaçâo de campo, conduziram à elaboraçao dos mapas finais.

Este relatório visa apresentar os resultados que
se obtiveram no mapeamento geológico regional,
utilizando como base as imagens de radar nas
escalas de 1:250.000 e 1:1.000.000.

A ârea apresenta dois conjuntos de rochas bem
distintos. O primeiro esta representado por
rochas de composiçao grani'tica do Pré-Cambriano Indiviso e rochas metamorficas que
constituem os Grupos Carai'ba, Gurupi e Jaibaras. O segundo conjunto é formado por rochas
sedimentäres, cujas idades väo do Paleozóico
Inferior (Siluriano) ao Quaternério. As formacöes paleozóicas restringem-se à margem norteoriental da bacia enquanto cerca de 80% da ârea
é recoberta pelas Formacöes Itapecuru (Cretéceo) e Barreiras (Terciârio).

A area em pauta corresponde a uma superfi'cie
de 192.290 k m 2 , limitada pelos meridianos de
40O 30' a 480 00'W e do paralel o de 40 00' S ao
litoral. Abränge as partes costeiras dos territórios
do Maranhao e Piaui' e partes dos Estados do
Para e Cearâ. Geologicamente corresponde à
parte norte da bacia sedimentär do Piauf—Maranhao e areas costeiras onde se situam as bacias
de Barreirinhas e de Sâo Lui's. Ressalta-se que a
ârea total mapeada pela équipe foi de aproximadamente 780.000 k m 2 , abrangendo a totalidade
da bacia sedimentär e terrenos pré-cambrianos
circunvizinhos, sendo que a divisäo em bloco se
prende a diretrizes de uniformizaçao dos trabaIhos do Projeto RADAM.

A configuraçao estrutural da ârea é apresentada
destacando-se as feiçoes regionais tais como o
Arco Ferrer-Urbano Santos e a feiçao homoclinal das formacöes Paleozóicas.

Corn o presente trabalho perseguiam-se dois
objetivos. O primeiro, coincidente com o do
próprio Projeto RADAM, consistia em fornecer,
a curto prazo, uma visâo panorâmica dos principals aspectos geológicos de extensas areas do
norte e nordeste brasileiro. Pelo segundo, deverse-ia verificar o grau de detalhe a que se poderia
chegar, utilizando as imagens de radar, uma vez
que a ârea jâ havia sido trabalhada com o auxflio
de ou tros sensores.

As principals ocorrências minerais sao apresentadas sobressaindo as de: ouro, bauxita, calcério,
ametista e sais de potâssio.
Conclui-se que as imagens de radar (pelas suas
clarezas e notâveis visualizacöes de conjunto) sâo
imprescindi'vejs ao mapeamento geológico regional.

Recomendam-se estudos de detalhes nas rochas do
Grupo Gurupi, principalmente nos corpos intrusivos que ali sao encontrados. Também recomendam-se estudos de quantificaçâo dos depósitos de sais de potâssio do Lago Sobradinho.

Pretendeu-se inicialmente a utilizacäo dos trabaIhos anteriores através da simpies transposicäo dos
mesmos as imagens. 0 fracasso total deste
procedimento obrigou-nos a pesquisar, no terreno, a correspondência imagem-feiçoes geo-
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Fig. 2
MME/DNPM - PROJETO RADAM
DÀÎAÇOES GEOCRONOLÔGICAS DE BASALTOS DA BACIA DO PIAUf-MARANHÄO

Identificacäo
da

Amostra
AG

07

;CN-338

Método Potàssio Argônio (K/Ar)
Sao Paulo

Local izacäo da Amostra

U.S.A.

175 m.a.

Canto do Buriti

80

12/99

147 m.a.

AG
AG
AN
AN
AN
AN
AV
CN
CN
CN
CN

14
252
260
262
278
15
305
334
342
343

110 m.a.
115 m.a.

CN
CN

347
479

174 m.a.
118 m.a.

168 m.a.
160 m.a.
117 m.a.
136 m.a.
199 m.a.
189 m.a.
134 m.a.
116 m.a.

176 m.a.

Simph'cio Mendes
Picos
Elesbäo Veloso
Picos
Gaturiano
Agricolândia
Conceicäo do Canindé
Esperantina
Itaueira
Isaias Coelho
Povoado Ruivo (entre Itainópolis e Geturiano)
A 54 km de Oeiras p/Floriano
Floriano (sai'da de Floriano
para Canto do Buriti)
Testemunho

IZst-1-MA
IZst-1-MA
NLst-1-PI
RB-1-MA
TB-1-MA
TB-1-MA
TB-1-MA
VG-1R-MA

Alterado
154 m.a.
Alterado
Alterado
Alterado
209 m.a.
Alterado

196 m.a.
198 m.a.
260 m.a.
201 m.a.

Obs: - AG - 14 = AN - 260 (mesmo afloramento)
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4
6
9
56
20
21
28
32;38

Profundid. (M)
87
192
2.140
1.816
1.005
1.040
1.367
2.175
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ABSTRACT

Geomorphologie mapping by radar imagery of Sheet SA.23 (Sao Luis), and
portion of Sheet SA.24 (Fortaleza), and the description of the materials and
methods used, are the objectives of the work.
Main problems of geomorphological cartography in the mapped scale are
presented, together with the solutions found. The system of presentation of
the map is expounded, as well as the function of the legends, and the
symbology used by combining letters to form an assemblage in which the
representation
of the form, genesis and interpretation
are clearly
discerneable. The main géomorphologie characteristics in the area centered
by the Piaui—Maranhëo Sedimentary Basin are summarized, and emphasis is
given to the circundenudation processes and the lithologie, tectonic and
morphoclimatic
influences. Each of the nine relief units mapped are
described, located and characterized.
Geomorphologie and tectonic relationships, much more conspicuous in this
area, are enhanced by the movements of the structural arches separating the
Piaui—Maranhao, Barreirinhas and SSo Luis basins. These movements left
geomorphological evidences which are listed and located. Some of the
evidences reveal great tectonic instability in some portions of the area and
effects that suggest instability action during Pleistocene and, possibly, even
in Holocene times.
Coalescence of Pliocene and Pleistocene pediplans is indicated
sub-littoraneous surfaces and even directly over the coastal areas.

over

Marine transgressions and regressions are regarded as eustatic movements
resulting from the tectonic instability mentioned. Two transgressive phases
are noted, and identified by different forms of relief. The oldest, that gave
origin to the "GolfSo Maranhense", is dated as Pleistocene, whereas the
youngest one, related to the Flandrian transgression, produced two different
types of coasts, separated by the Fossa da Una Nova, geographically
coincident with the bays of Säo Marcos and Sao José.
The Säo Luis and Barreirinhas basins appear to have had different tectonic
origins, and their morphologic consequences are marked by the types of
coasts.
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Geomorphologie
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from

evolution
the different

problems of the types of coasts are indicated,
orientations
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phenomena.
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in the more

recent

1. INTRODUÇAO
possibilitou uma divisao do relevo em um
numero muito maior de unidades bem individualizadas do que os estudos anteriores sugeriam. O conjunto do mapeamento permitiu a
divisao do relevo regional em nove unidades.
Très delas resultam dos processos de circundesnudaçâo periférica que atacaram as partes sul,
sudeste e leste no contacto entre as estruturas
sedimentäres da Bacia Piau î—Maranhao, expondo, parcialmente, o paleoplano pré-Devoniano
de seu embasamento. Estes processos de circundesnudaçâo sao pos-cretâcicos e se desenvolveram a partir da reativacäo Wealdeniana, em
varias fases, principalmente no Terciârio. O
cinturäo de depressöes que circunda a Bacia
é bem ni'tido do ponto de vista topogrâfico e
geomorfológico. Geologicamente, este importante evento da elaboraçâo do relevo isolou o
capeamento cretâcico extensivo que recobriu
grande parte da Bacia, do Nordeste e do Centro-Oeste, segundo Beu rien & Mabesoone
(1969). As superficies de aplainamento que
aparecem nas depressöes periféricas sao prolongamentos dos nfveis jâ identificados no nordeste do Brasil. Linhas de "cuestas" geralmente
desdobradas, ora continuas e ni'tidas, ora dissimuladas, marcam os limites erosivos atuais
entre os sedimentos paleomesozóicos e o embasamento pré-Devoniano.

Este relatório trata do mapeamento geomorfológico, na escala de 1:1.000.000, da folha
SA.23 Sao Luis e parte da folha SA.24 Fortaleza. O conjunto abränge 15 folhas, na escala
de 1250.000, o que perfaz um total de
192.290 km 2 . A designaçào das folhas e sua
nomenclatura constam da figura 1. A figura 2
mostra a posiçâo geogréfica da area mapeada
corn os limites politicos, principals rios e cidades.
A ârea mapeada corresponde à parte setentrional da Bacia Sedimentär Piaui—Maranhao e as
Bacias de Sao Lu i's e Barreirinhas, apresentando-se quase totalmente coberta por sedimentos
cretâcicos e mais récentes. Forma um conjunto
de relevos predominantemente baixos, résultantes de morfogênese semi-ârida nas partes meridionais e que recebe influências litorâneas nas
areas mais setentriohais. As interferências tectônicas sâo localizadas e as Jitológicas sao minimizadas pela homogeneidade que apresentam ante
os processos erosivos.
As formas de relevo mostram que as transiçoes
de grandes domfnios morfocliméticos, caracterfsticas da regiao ocupada pelo conjunto da
Bacia Sedimentär Piau i—Maranhao, sao plenamente confirmadas. Esta transiçâo começa pela
morfogênese semi-ârida das caatingas, passa por
combinacöes complexas de associacöes végétais
e atinge dommios marcadamente amazônicos.
Caracterfsticas da evoluçào do litoral e das
direcöes de ventos criaram interferências especiais na parte norte da area mapeada, onde a
vegetaçâo litorânea pénétra, de modo ni'tido,
em direçâo ao interior.

No interior da Bacia Piau f—Maranhao, as estruturas sao mais conservadas em sua parte sul,
formando planaltos soerguidos pelo tectonismo
jura-cretécico. Dai' em direçâo ao mar, a topografia decai, tanto pela conformaçâo estrutural
como pelos processos erosivos que penetram
pelo litoral ou que foram gerados por processos
semi-âridos, independentemente das interferências marinhas, porém em dependência direta
das oscilacöes paleoclimâticas. A topografia
decai, também, de leste para oeste com o
mâximo de rebaixamento do relevo representado pelos movimentos ocorridos no litoral do

Este relatório praticamente encerra o mapeamento da grande unidade estrutural paleomesozóica da Bacia Piau i—Maranhao, restando
apenas suas partes ocidentais. Conjugado aos
mapeamentos précédentes (folha SC.24 Aracaju, folha SB.24 Jaguaribe, partes; folha SC.23
Rio Sao Francisco e folha SB.23 Teresina) ele
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Maranhao. Um alteamento geomorfologicamente pouco expressive representado pela unidade de relevo denominado Planalto Setentrional Paré—Maranhao, reflète uma zona de alto
estrutural que compartimentou o processo de
sedimentaçao da Bacia Piaui'—Maranhao e da
Bacia Amazônica.

mais antiga que a atualmente instalada. Por
outro lado as interferêneias dos movimentos
eustâticos dao indicaçoes de que eles nâo se
restringiram, como no restante do Brasil, a
uma estreita faixa litorânea, mas penetraram
mais profundamente no interior, pela rede de
drenagem. Ressalta-se por ultimo, que a
influência de uma tectônica pós-mesozóica deixou evidências muito mais ativas do que se
poderia suspeitar. Na ârea referente a este
relatório, estes très fenômenos podem ser vistos
e antecipam intensidades maiores que ocorrem
no interior da Amazônia, demonstrados pelos
mapeamentos em execuçao.

Nesta unidade de relevo e nas outras em que se
encontram os limites iniciais dos domi'nios
climato-botânicos amazônicos, a presença de
morfogênese mecânica de pediplanaçâo parece
marcar, sob floresta, uma fase menos ümida e

Fig. 1 - Posiçâo das folhas na escaia 1250.000
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Fig. 2 — Limites polfticos, rios e cidades principais
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Fig. 3 — Bloco-diagrama esquemätico da area mapeada
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2. METODOLOGIA

2.1. Material e Métodos
A interpretaçao e o mapeamento geomorfológico a 1:1.000.000, da folha SA.23 Säo Luis e
parte da folha SA.24 Fortaleza segue a metodologia bâsica estabelecida para o Projeto
RADAM. Depois da fase convencional de pesquisas cartogrâficas e bibliogrâficas, segue-se a de fotointerpretacäo preliminar. Utiliza-se o material
fornecido pelo radar em ordern de precedência
técnica: fotoi'ndice na escala de 1:1.000.000,
mosaicos semicontrolados em 1:250.000, faixas
estereoscópicas na mesma escala dos mosaicos
e perfis altimétricos. Além destes recursos, säo
utilizadas também fotografias infravermelho em
copias coloridas e preto-branco, na escala de
1:130.000, e fotos multiespectrais, na escala
1:73.000. A utilizaçao mûltipla de todos esses
elementos permite boa capacidade de soluçào,
ao nfvel da fotointerpretaçao, tornando o método mu to adequado para o mapeamento da
érea.
A fotointerpretaçao preliminar consta do traçado, em acetatos, da drenagem, até o nI've! de visibilidade dado pela escala. Em operaçao simultânea, segue-se a delimitaçâo dos.
tipos de formas de relevo e sua definiçao.
Isto é feito com uma tabela de convençoes,
representada, essencialmente, por uma legenda
em combinaçâo de letras e que dâ sua gênese aproximada. O traçado da drenagem, as
delimitaçoes dos tipos e a gênese de. formas
de relevo, quando nao claramente definfveis,
sâo isoladas como âreas de dûvidas e näo
mapeadas nesta fase. As dûvidas sâo resolvidas
por sobrevôo e por consulta a outros setores
do RADAM.
Os sobrevôos representam a segunda fase da
metodologia, planejados e realizados em quantidade e duraçao suficientes para a soluçao dos
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problemas existentes. Dentro da metodologia
do RADAM, representam etapa importante
porque as fotos tiradas no ângulo desejävel
possibilitam uma correlaçâo com as imagens
fornecidas pelo radar. O sobrevôo, aliado aos
demais recursos à disposiçao, permite näo so a
eliminaçao das dûvidas, mas também a definiçao de padroes de formas de relevo que homogeneizam a fotointerpretaçao preliminar. Na
medida em que se amplia a coleçao de padroes, a produtividade cresce e o m'vel de
qualidade melhora, a ponto de se poder considerar a foto interpretaçao como homogênea. O
sobrevôo e a imagem de radar, quer ao m'vel de
mosaico a 1:250.000, quer ao m'vel de foto indice a 1:1.000.000 permitem, no mapeamento
geomorfológico, o acompanhamento da distribu içao de um tipo de forma de relevo, de
modo conti'nuo. Em trabalhos de campo, a
integraçao de formas extensamente distribui'das, como uma superfi'cie de aplainamento, por
exemplo, exigiria seçoes em varias direçoes
diferentes, nem sempre acessi'veis nas regioes
mapeadas.
Dirimidas as dûvidas pelo sobrevôo, inicia-se a
etapa de integraçao dos acetados. Os problemas
de fechamento de um acetado para o conti'guo
sâo muito dimihui'dos pela fixaçâo da legenda
prévia e pela definiçao dos modelos. A integraçao é operada sucessivamente, a 1.500.000 e
1:1.000.000, sendo esta a escala final do mapeamento. Estas reduçoes progressivas, feitas
em redutores automâticos, fixam o m'vel do
fato mapeâvel e determinam ou näo a necessidade de agrupé-los. Isto évita as discriminaçoes
e as possibilidades de deformaçôes subjetivas na
interpretaçao, aumentando a fidedignidade do
mapeamento final.

2.2. Classificaçao do Mapa
0 mapeamento conseguido com essa metodologia résulta em um mapa que contém, praticamente, todas as formas de relevo determinadas até o ni'vel atual de aproveitamento da
imagern. As limitaçoes referem-se à ausência de
representaçao das formacöes superficiais, nem
sempre acessi'veis e nem sempre mapeâveis e
que só se completariam com trabalhos de campo posteriores. Outra deficiência do mapa é
dada pela dupla necessidade de representaçao
de tipos de formas, simultaneamente com os
processus morfogenéticos. Por isto, näo é um
mapa geomorfológico na plenitude de seu conceito, mas contém todas as outras informaçoes
obtidas apenas pela imagem e sobrevôo.
Dentro das caracteri'sticas da metodologia, da
natureza sistemética do mapeamento e da oportunidade de publicaçao em cores, o mapa geomorfológico resultante näo podia perder a informaçao dada pelas imagens de radar para
aumentar o conhecimento geomorfológico da
area mapeada.

mapeamento abränge ârea onde o levantamento
planimétrico e altimétrico preciso ainda esta se
processando;
d. A representaçao dos domi'nios morfoclimâticos e morfoestruturais;
e. A necessidade de grupar e de compartimentar as formas de relevo, para atender as solicitaçoes operacionais do próprio Projeto RADAM
e à utilizaçao do mapeamento pelo püblico;
f. A fixaçao de legenda aberta, devido à natureza sistemâtica do mapeamento e à possibilidade de se encontrar fatos insuspeitados ou de
difi'cil previsäo. Isto porque a ârea a ser mapeada se estende desde os domi'nios morfocliméticos mais secos até os mais ûmidos do Brasil
f l o r e s t a l , abrangendo problemas de geomorfologia litorânea e formas fluviais intrincadas da Bacia Amazônica;
g. A representaçao das formacöes superficiais,
que sao dados comprovadores da geomorfogênese e

2.3. Problemas da Cartografia Geomorfológica
Segundo os preceitos normativos fixados por
Moreira (1969) e Ab'Sâber (1969) deviam ser
solucionados os seguintes problemas:
a. A necessidade de figurar a base geológica,
como elemento essencial do mapa geomorfológico;
b. A fixaçao, delimitaçao e descriçao précisas
das formas de relevo em si mesmas, como
registre) de evento, amarrado em ni'vel de coordenadas e posicionamento planimétrico, desde
que a interpretaçao destas formas é, por natureza, discutfvel e superével;
c. A fixaçao de altimetria e relacionamento
entre as diferentes massas de relevo, ja que o

h. A representaçao da dinâmica de evoluçao
geomorfológica atual.
Esses problemas de cartografia geomorfológica
exigiram uma série de pesquisas para se encontrar soluçao mais adequada que, configurada no
mapa anexo, séria irreversi'vel, e näo de amostragem regional.
Os problemas da representaçao da base geológica superam-se parcialmente, porque o Projeto
RADAM publica carta geológica incluindo também representaçao dos principals dados que o
mapeamento geomorfológico requer. Resta pequena dificuldade: a superposiçao das duas
cartas, ainda que de mesma escala. O registro
das formas de relevo em si mesmas foi solucionado pela metodologia e pela interpretaçao'da
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imagem do radar, cujos mosaicos ressaltam
estas formas. A legenda completou a soluçâo.
A fixaçao da altimetria relativa das diversas
massas foi resolvida pelo emprego de cores
diferentes, com os tons mais fortes hierarquizados das partes altas para as mais baixas. A
soluçâo dada ao problema de representacäo da
idéia de altimetria, pelo emprego de cores,
poderia ser entendida como subaproveitamento
de elemento gréfico de grande valor, se as cores
näo solucionassem simultaneamente o problema
da compartimentacäo e do grupamento de tipos de relevo. O emprego de cores dâ, à média
aproximacäo visual, a idéia de altimetria relativa e de compartimentacäo do relevo mapeado
e, à pequena distância, podem-se identificar as
formas de relevo. O problema de representaçao
dos domi'nios morfoclimâticos e morfoestruturais foi solucionado em ni'veis diferentes. As
unidades morfoestruturais correspondem, aproximadamente, à propria compartimentacäo do
relevo. Sao marcadas no mapa pela diferenciaçâ*o de cores e tons e imediatamente visualizadas. Graficamente, näo era possi'vel ou
recomendâvel a superposiçào das unidades morfoclimâticas, quer em cores quer em preto. A
soluçâo encontrada foi realizâvel ao ni'vel de
legenda, onde as linhas de limites dos dois
tipos de unidades foram superpostas em esquema à parte, integradas e definidas. Na medida
em que se publicarem os mapeamentos do
Projeto RADAM, essa superposiçào continuarâ,
podendo, ao término, conseguir divisäo de extensa ârea do Brasil. As unidades morfoclimâticas seguem as proposiçoes de Ab'Saber (1967).
Com a utilizaçao de urn mapa fitoecológico
realizado pelo Projeto R A D A M , fez-se uma
superposiçào que altera as grandes linhas fixadas por Ab'Saber (1967). Esta alteraçao é
explicada pela maior aproximacäo contida no
mapa fitoecológico que utiliza elementos mais
sensfveis, como os bioclimas e os tipos de
vegetaçao. Conseguiu-se, entäo, um mapa esquemâtico capaz de définir principalmente as
zonas de transiçao entre os grandes domfnios
morfoclimâticos. O significado da expressäo

morfoestrutural é, ao ni'vel da escala utilizada,
muito genérico, pois nem sempre ocorre perfeita correspondência entre a estrutura e o relevo,
em conseqüência dos fenômenos erosivos. A expressäo deve ser: entendida mais como unidade
de relevo.
2.4. Chave da Legenda
A fixaçao de legenda aberta, depois de superadas muitas experiências, foi resolvida por associaçao de letras que detalham as categorias de
formas tomadas lato sensu: S — estruturais, E
— erosivas e A — acumulaçao, que iniciam
grupamento de letras, sempre notadas em
maiüsculas. Esta divisao dâ a gênese da forma,
as letras podem ser combinadas entre si em
muitos casos (SE, EA ou ES). As letras maiüsculas seguem-seassociaçôesminûsculascorrespondentes ao registro da forma em si mesma. A
associaçao das minüsculas pode conter também
referência à sua gênese. Adotou-se preferencialmente a letra com que se inicia o nome da
forma, mas hâ também combinaçôes de mais
de uma letra, quando a primeira estiver esgotada. A qualificaçao da gênese da forma é colocada no final da associaçao. O registro de tipo de
forma de relevo é colocado no meio, e a
categoria, lato sensu, em letra maiûscula
abrindo a associaçao. Isto permite uma separaçao clara do que é registro direto, portanto
imutâvel, do que é interpretativo,
portanto
transitório. Urn destaque pelo valor pragmético,
operacional e cienti'fico foi dado aos tipos de
dissecaçào precedido de d, seguindo-se uma
letra ou associaçao de letras que qualifica seu
tipo. Esta qualificaçao supera designaçoes inapreciâveis como forte, fraca ou moderadamente
dissecados. Os si'mbolos geomorlógicos e geológicos necessârios säo impressos em preto, bem
como as compartimentaçoes do relevo. A legenda se esclarece mais com um texto sintético do
que cada associaçao représenta na ârea mapeada. Aberta deste modo, a associaçao de letras
pode modificar-se de mapa para mapa, sem
perder homogeneidade em relaçao à carta pre-
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em mapeamentos feitos sobre fotos em escalas
em torno de 1:50.000. No caso do mapeamento do Projeto RADAM, o problema cresce pelo
nfvel da escala e pela nao realizaçao de trabaIhos de campo que permitissem acompanhamento sistemâtico dos fatos referidos. Alguns
dados destes dois fenômenos podem ser deduzidos corretamente, porém de modo indireto, da
legenda; e outros seräo referidos em ni've! de
relatório, com base em bibliografia.

cedente e sem perder a qualificacäo de fatos
que poderäo aparecer em outras folhas a serem
mapeadas.
Deste modo, o mapa atingiu, quanto à representaçao grâfica, a quase totalidade dos objetivos que deve ter, ficando ainda sem solucäo
gräfica, na area mapeada, a representaçao das
formacöes superficiais e a dinâmica da geomorfogênese. As dificuldades de indicaçao destes
dois tipos de fenômenos têm sido sentidas até
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3. UNIDADES MORFO-ESTRUTURAIS E
MORFOCLIMÂTICAS
A anélise das feicöes particulares das formas de
relevo mapeadas na folha SA.23 e parte da
folha SA.24 permitiu uma divisäo do relevo em
nove unidades, cinco das quais jâ definidas em
mapeamento anterior referente à folha SB.23 e
parte da folha SB.24, (Barbosa, Boaventura e
Pinto 1973 v.2). Quatro outras säo especfficas
desta ârea. As caracterfsticas gérais destas unidades säo descritas a seguir:

pré-devonianos apresentam fortes influências estruturais, principalmente falhamentos de direçao SW-NE. Sao vârios trechos exumados, no
topo dos quais aparecem, raras vezes, restos de
cobertura
sedimentär
da Bacia Piauf—Maranhäo. Alguns relevos residuais apresentam rebordos adaptados a linha de falhas.
Outros sugerem falhas exumadas.
A faixa sublitorânea da Depressao corresponde
a uma superffcie regular modelada na Formaçâo Barreiras, de largura variével, pequena altitude e suave déclive em direçao ao oceano.
Encontra-se entalhada apenas pelos rios que
desembocam diretamente no mar. Esta faixa
faz a transiçâo entre as formaçoes litorâneas e
o interior semi-àrido, terminahdo no delta do
Parnai'ba que esté embutido em urn largo leito
de superimposicäo.

3.1. Planalto da Bacia Sedimentär Piauf— Maranhäo
Esta unidade, que ocupa grande extensäo dentro da Bacia Sedimentär Piaui'—Maranhäo,
termina pela inflexâo para NNW da parte setentrional do grande alinhamento da "cuesta" da
Ibiapaba. Forma um estreito bloco assimétrico
com caimento em direçao à calha do rio Parnai'ba. O rebordo da "cuesta" modifica-se de
uma f rente ni'tida intercalada com rebordos
adaptados a linha de falha, passando a uma
frente dissimulada na medida em que perde
altura e desaparece em direçao ao delta do
Parnai'ba. O seu reverso mostra alguns ressaltos
estruturais predominando, entretanto, uma ampla depressao ortoclinal e vales pedimentados
em "percées" (boqueiröes) de desdobramentos
internos. Proximo aos vales dos rios Longâ e
Parnai'ba dominam as influências erosivas sobre
reverso da "cuesta". A morfogênese atual é
mecânica, com cobertura de caatinga.

A Formaçio Barreiras assenta-se diretamente
sobre o pré-devoniano aplainado que aflora em
alguns trechos, como proximo à cidade de
Parnai'ba ou sob estruturas da Bacia Barreirinhas recobertas. Esta Depressao de Crateûs
constitui uma superffcie costeira soerguida, sobre quai ocorreu uma superimposicäo da rede
hidrogrâfica através de cursos d'égua conséquentes, normais à linha de costa. Os sedimentos da Formacäo Barreiras têm aqui uma espessura muito menor que no Planalto Setentrional
Paré—Maranhäo. Ela se mistura com sedimentos
marinhos delgados. Os pequenos estuàrios apresentam interpenetracäo de äguas fluviais e marinhas. A mare, alcançando alturas considerâveis,
cria areas inundäveis que seguem os cursos dos
rios. O arco de depressöes periféricas semi-âridas, revestidas de caatinga, que circunda a
Bacia Piauf—Maranhäo termina, deste modo,
sob depósitos litorâneos que recobrem o piso
da Depressao de Crateûs.

3.2. Depressao Periférica de Crateûs
Depressao simi-ârida de topografia levemente
ondulada que circunda a extremidade setentrional da "cuesta" da Ibiapaba, estendendo-se em
direçao ao litoral. As éreas de afloramentos
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3.3. Pediplano Central do Maranhäo

3.5. Superfi'cie Sublitorânea de Bacabal

Prolongamento da extensa superfi'cie pediplanada que acompanha o vale do rio Parnai'ba
em direcäo ao litoral, interligando-se com o
reverso erosivo da "cuesta" da Ibiapaba. Os
bordos do Pediplano se apresentam dissecados
em mesas e grupos de mesas, pela açao erosiva
da drenagem dos rios Parnai'ba, Itapecuru e
Munim. Destes, principalmente o Parnai'ba,
apresenta depósitos de aluviöes em plani'cies
relativamente largas. Parte deste material aluvional résulta de depósitos oriundos dos processos de pediplanacäo. Este Pediplano decai
em direcäo ao litoral, de modo conti'nuo. A
cobertura vegetal é constitui'da de contactos
complexos Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga
e, localmente, hâ cobertura de Babaçu.

É formada por um conjunto de colinas suaves,
modeladas em rochas sedimentäres das Formaçoes Barreiras e Itapecuru. Représenta uma
faixa de transiçio entre a Planîcie Flûviomarinha do "Golfäo Maranhense" e os ni'veis
mais elevados do Pediplano Central do Maranhäo. A partir do "Nûcleo de Perises" ém
direçâo ao sul, essa superffcie se alteia progressivamente em direçâo ao interior, acompanhando o eixo central do divisor MearimItapecuru (folha a 1:250.000 de ItapecuruMirim); circunda o "Golfäo Maranhense" a sul
e a oeste (folhas a 1:250.000 de ItapëcuruMirim e Santa Inès), integrando-se a ârea de
colinas do vale do Gurupi, modeladas em
rochas pré-devonianas. O "NCicleo de Perises",
assim chamado por Ab'Sâber (1960), é umä
ârea de dispersos afloramentos pré-cambrianos
recobertos por sedimentos da Formaçao Barreiras fortemente removidos. As colinas estäo
recobertas por uma superffcie de crostas ferruginosas que acompanham sensivelmente o
relevo em direçâo ao interior. Foram os rios
Gurupi, Turiaçu, Pindaré, Mearim e Itapecuru
que dissecaram a ârea, dando-lhe o relevo baixo
composto de numerosas colinas. A cobertura
vegetal é de matas de Babaçu e Floresta mista
latifoliada. Esta unidade de relevo difere da
Plani'cie Flüvio-marinha do "Golfäo Maranhense" por estar isenta das influências diretas
das mares. Apesar disto, o represamento de
alguns de seus rios é notado até areas localizadas muito distante do litoral.

3.4. Planalto Setentrional Para—Maranhäo
E uma ârea de relevo fortemente dissecado nas
formecöes sedimentäres (Barreiras e Itapecuru),
apresentando superficies com rebordos erosivos
que se inclinam, para o norte, em direcäo ao
litoral e para noroeste, em direçâo ao golfo
amazônico. Encontra-se entalhada pelos vales e
rios que seguem a direcäo NE (Gurupi) e N-NW
(Capim e Guamà). As diversas alteracöes das
direçoes dos cursos dos grandes rios; reencaixamento da rede de drenagem; retomada de
erosäo nos vales e nos rebordos erosivos, bem
como afloramentos do Pré-Cambriano indicam
movimentaçao sucessiva do nordeste do Para. A
dissecaçao da area segue duas direçoes distintas:
de leste para oeste, a partir do "Golfäo Maranhense", e de norte para sul, sob controle de
drenagem que desâgua no litoral paraense. Esta
dissecaçao intensa é propiciada por litologia
sedimentär que se comporta como pouco resistente ante uma morfogênese ûmida, criada pela
cobertura de floresta sempre-verde.

3.6.

Planîcie
Flûvio-marinha
Maranhense"

do "Golfäo

É a regiâo rebaixada e alagadiça dos estuârios
afogados dos rios Pindaré, Mearim, Itapecuru e
Munim. Ela acompanha o recorte do litoral de
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direçao NE-SW, englobando a pequena plani'cie
flûvio-marinha de Perises. A ilha de Sao Lui's,
ocupa o centra do "Golfäo", deixando ao
norte a Bai'a de Säo Marcos e ao sul a Bai'a de
Säo José.

inundâveis. O termo Barreirinhas, adotado para
a localizaçao desta unidade de relevo, nao tem
correspondência com a Bacia Sedimentär de
Barreirinhas.

A plan i'cie apresenta numerosas lagoas fluviais,
extensas vârzeas inundâveis, éreas colmatadas e
um sistema hidrogrâfico divagante e "labirfntico", (folhas a 1:250.000 de Sao Luis, Itapecuru-Mirim e Santa Inès). Nas embocaduras,
nos fundos das bafas e nas ilhas aparecem
manguezais. Em Perizes, inundâvel por ocasiäo
das chuvas de inverno, afloram relevos residuais
do Pré-Cambriano. A ilha de Sao Lu i's, separada do continente pelo canal de Mosquito, é
constitui'da, em sua maior parte, por terras
baixas. Apenas a leste, onde se localiza a
cidade de Sao Lui's, as terras se alteiam de
alguns métros. A expressao "Golfäo Maranhense" foi adotada para esta unidade por
corresponder àquela descrita por Ab'Sâber
(1960).

3.8. Litoral de "Rias" e "Lençois Maranhenses"
Corresponde à faixa de sedimentos holocênicos
que, associada a uma série de ilhas, bai'as e
canais, acompanha a linha de costa de direçao
gérai NW-SE. Essa unidade encontra-se interrompida pelo grande recorte litorâneo do "Golfao Maranhense". Porém, na embocadura do
rio Pirià é que se verifica a transiçao entre duas
âreas distintas: a oeste predominam as "rias",
com formaçao de praias vasosas, manguezais,
dunas, restingas e pequenas falésias; a leste do
rio Piriâ, predominam as formaçoes arenosas.
As dunas formam os chamador. "Lençois" do
litoral do Maranhao. Esse ultimo trecho apresenta tendência à regularizaçao.
O trecho do litoral de "rias" apresenta quatro
feiçoes morfológicas distintas. A primeira é de
costa recortada na proximidade de terras altas,
que se estende do vale do rio Maracana para
oeste, em direçao ao golfo amazônico. A
segunda é de costa baixa, recortada, com manguezais penetrando pelos vales afogados, que se
estende da foz do rio Maracana até à bafa de
Turiaçu, englobando as embocaduras dos rios
Piriâ e Gurupi. A terceira é representada por
costa baixa, com manguezais, numerosos
canais, "furos", lagoas, cordôes litorâneos e
ilhas, no trecho que vai da bai'a de Turiaçu até
à bai'a do Cuma, incluindo os vales inferiores
dos rios Turiaçu e Pericumä. A leste da ilha de
Sao Lui's, entre as desembocaduras do rio
Anajatuba e do rio Piriâ, a faixa costeira é
baixa, apresentando manguezais, numerosos
canais, ilhas e dunas que avançam para o
interior. As falésias mais elevadas no litoral de
"rias" estäo localizadasna ârea situada entre a
bai'a do Cumä e a bafa de Sao Marcos.

3.7. Superficie Sublitorânea de Barreirinhas
É a ârea de transiçao entre as formaçoes litorâneas e os ni'veis pouco mais elevados de
Pediplano Central do Maranhäo, apresentando
uma cobertura de dunas fixas bem caracterizadas. Trata-se de uma superfi'cie elaborada
sobre a Formaçao Barreiras, na quai o entalhamento se faz apenas pelos vales que se dirigem
para o litoral. Uma linha de limites aproximados, de direçao SW-NE, sépara, no mapa,
uma ârea onde aparece rede de drënagem retangular, mostrando adaptaçoes estruturais de uma
outra, arenosa, com trechos inundâveis e cobertura generalizada de dunas, na quai os vales
fluviais se encaminham diretamente para o
amplo recorte litorâneo do "Golfäo Maranhense" (folha a 1:250.000 de Tutóia). Essa
area rebaixada possui uma cobertura generalizada de dunas fixas, além de alguns trechos
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A costa dos "Lençois Maranhenses" apresentase baixa, com dunas elevadas, restihgas, lagoas
e ilhas, raros manguezais e com amplas desembocaduras.' Os cordoes arenosos represam os
cursos d'àgua que vêm do interior, formando
lagoas e pântanos. Nesse litoral, destaca-se a
plani'cie flûvio-marinha do delta do rio Parnafba, que termina por uma série de canais e
ilhas baixas e arenosas. A oeste do 'delta, a
costa, com direçâo W-SE, encontra-se recoberta
por dunas elevadas, enquanto que, a leste, as
desembocaduras dos rios muitas vezes correspondem as bai'as.
3.9. Planalto Rebaixado da Amazonia (da
Zona Bragantina)
Esta unidade, localizada a oeste da area ma-

peada, continua um planalto rebaixado, jâ identificado nas folhas imediatamente abaixo. Sua
estrutura geológica é da Formaçao Barreiras. 0
Pediplano Central do Maranhao, que é a unidade conti'gua, dissecou a Formaçao Barreiras,
rebaixando as altitudes e mantendo relevos
tabulares por efeitos erosivos. Localmente, a
dissecaçao do Planalto seguiu elementos estruturais, principalmente linhas de fraturas. Rios
inundados pela transgressâo marinha mais
recente apresentam agora um entulhamento de
materiais finos e vârzeas. A cobertura de Floresta sempre-verde foi bastante alterada pela
açâo do hörnern na chamada Zona Bragantina.
O nome dado a esta unidade corresponde as
"terras firmes" que antecipam e iniciam uma
feiçao ti'pica que ocorre extensivamente no vale
do Amazonas.
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4. EVOLUÇAO DO RELEVO

4.1. As Relaçôes Estruturais
Na ârea mapeada, as relaçôes das estruturas
geológicas com a morfologia säo mostradas por
numerosas evidências, quase todas de ordern
genetica.

Schaller, podem explicar o infcio dos processos
de erosâo no Planalto Setentrional Para—
Maranhâo, os fenômenos de superimposiçao
sobre o nücleo Gurupi e os falhamentos da
folha a 1:250.000 de Granja.

A superimposiçao que o rio Gurupi faz sobre o
nûcleo de mesmo nome, sem seguir alinhamentos tectônicos marcados, é a primeira indicaçio de movimento epirogenético que se pode
constatar. Uma nftida diferença entre a costa
aqui chamada de "Lençois Maranhenses", a
leste, e a costa de "rias", a ocidente, é indicaçao de que ocorreram interferências mais
importantes que um simples problema de regularizaçio de costa. A extensäo da Falha de
Granja (folha a 1:250.000 de Granja), atingindo o embasamento Pré-Devoniano e cortando, com escarpas dé falhas ni'tidas, a "cuesta" da Ibiapaba, é outra indicaçâo de movimentaçio tectônica. Todavia, as sucessivas transgressées e regressöes marinhas que atuaram
principalmente sobre a unidade denominada
"Golfâo Maranhense" deixaram evidências geomorfológicas muito marcadas das acöes tectônicas.

A persistência de evidências geomorfologicas
desta reativaçao até o presente sâo indicaçoes
de que a reativaçao prosseguiu até tempos bem
récentes, apesar de nâo estarem à disposiçâo
evidências geológicas. A instabilidade tectônica,
incluindo-se os movimentos eustâticos mais
récentes, trazem os efeitos finais da reativaçao
Wealdeniana para o final do Pleistoceno e infcio
do Holeceno. Em mapeamentos anteriores, os
mais novos indfcios, da reativaçao Wealdeniana
foram colocados no Terciério.
Dentro desta interpretaçao, apenas as partes
laterais da ârea mapeada, o Planalto Setentrional Para—Maranhâo a oeste e a terminaçao
da "cuesta" da Ibiapaba, mostram evidências
dos processos erosivos ligados à estrutura da
Bacia Sedimentär Piauf—Maranhâo. Todo o
conjunto compreendido entre estes dois limites
esta sob influência de morfogênese recente,
diretamente ligada ao litoral e à açao bioclimâtica de Floresta sempre-verde, ficando as
influências litológicas muito localizadas.

Estas atividades tectônicas, assinaladas je em
mapeamentos anteriores (Barbosa, Boaventura e
Pinto 1973 v.1 e 1973 v.2), revelam que a parte
setentrional da Bacia Piauf—Maranhâo, a Bacia
Barreirinhas e a Bacia de Sao Lu i's apresentam
relaçôes entre a estrutura e a morfologia corn
maior intensidade do que séria presumi'vel.
Schaller et alii (1971) referem-se ao Arco
Tocantins que sépara a Bacia Piauf—Maranhâo
da Bacia da Foz dp rio Amazonas e ao Arco
Guamâ—Sao Vicente de Ferrer que sépara a
Bacia Piauf—Maranhâo das Baçias de Barreirinhas e de Sâo Lufs. A movimentaçao destas
duas estruturas durante a reativaçao Wealdeniana (Almeida, 1969), tafrogênica segundo

4.2. Interligaçôes dos aplainamentos litoraneos e
interiores
A Depressâo Periférica de Crateus, que se
cploca no sopé da "cuesta" da Ibiapaba, aparece nas âreas das folhas SA.23 e SA.24 corn
uma feiçao tfpica de pediplano. Este pediplano,
datado como Pleistocênico, aparece nas folhas
a 1:250.000 de Granja e Parnai'ba, abaixo do
Pediplano
Pliocênico
representado pela
11/19

"cuesta" da Ibiapaba e pelo topo de estruturas
pré-devónianas, com feicöes de relevos apalacheanos. Estes relevos emergem do pediplano
como formas de cristas e "hog—backs", em
morfogênese mecânica; Formam conjuntos
maciços como "inselbergs". Repetem aqui uma
fase de parada dos processus de circundesnudaçao, anteriormente identificada. Localmente estao capeados por sedimentos da Bacia
Piaui'—Maranhao. Esta cobertura, que näo foi
encontrada no mapeamento anterior das folhas
SB.23 e parte de SB.24, forma relevos residuais
caracterfsticos de evolucäo de recuo da
"cuesta" da Ibiapaba. Nas folhas referidas, o
alinhaménto da "cuesta" é bastante retili'neo
com direçao S—N, ligeiramente arqueado para
oeste. Na area da folha SA.23 e parte de
SA.24, a "cuesta" muda bruscamente de direçao, passando a SE—NW. O soerguimento desta
seçao da "cuesta" criou condicöes para uma
reativaçâo de seu funcionamento geomorfológico. Esta retomada do recuo da "cuesta",
com "outliers" à frente do "front", esta diretamente relacionada à reativaçâo tectônica. Isto
esté em contraste com sua feiçao de recuo nas
folhas SA.23 e parte da SA.24, onde o contacto elevado das estruturas da Bacia Sedimentär Piauf—Maranhäo com o Pré-Devoniano
criou um anteparo protetor, representado por
estas ultimas rochas. Uma retomada de erosäo
numa "cuesta" je nitidamente elaborada é
interpretada pôr um soerguimento tectônico
recente, ja que näo hâ outras variéveis em açâo.

cessos resultantes da circundesnudaçao periférica terminam igualmente sob forma de relevos litorâneos. 0 delta do Parnai'ba, além de
sua significaçao geomorfológica própria, représenta também uma ârea de coalescência de
ni'veis de aplainamento que ocuparam extensivamente a Bacia Sedimentär Piauf—Maranhao.
Ele marca também o término de influência dos
ventos ali'seos de nordeste, responsâveis pela
morfogênese mecânica da Depressäo Periférica
de Crateûs. Do delta em direçao a W, as
influências climâticas criam morfogênese atual
mais ümida e, na parte ocidental da folha
SA.23, repetem-se os fenômenos de coaiescência dos mesmos Pediplanos.
O Planalto Setentrional Para—Maranhao, esculpido sobre a Formaçao Barreiras, exumando,
em alguns pontos, a Formaçao Itapecuru, foi
intensamente dissecado, dando rebordos erosivos. Ele decai para leste, em direçao à Superficie Sublitorânea de Bacabal e, para norte, em
direçao ao Planalto Rebaixado da Amazonia,
coalescendo, também, junto ao litoral, os ni'veis
de aplainamentos diferentes.

4.3. Interferência dos movimentos eustâticos

A parte central da ârea mapeada forma um
conjunto de plani'cies flûvio-marinhas e sublitorâneas que resultam diretamente dos movimentos eustéticos. A imagem de radar mostra,
de modo muito m'tido, os limites das transgressöes e regressöes mais récentes, marcados
por um elenco de formas bem caracterfsticas.
Pela imagem de radar só é permissfvel a delimitaçao de uma superffcie que pénétra mais para
o interior, representada pela denominada
Superffcie Sublitorânea de Bacabal e pela
Planfcie Flûvio-marinha do "Golfao Maranhense". A primeira destas unidades é muito
bem caracterizada por superffcie de colinas
baixas e homogêneas, fortemente contrastada
com relevos em forma de mesas e com topografia do tipo de relevo invertido do Planalto

A mudança de direçao da "cuesta" da Ibiapaba
faz terminar o Pediplano Pliocênico, representado em seu "front", por um prolongamento que termina no delta do rio Parnafba. O
reverso da "cuesta" apresenta desdobramentos
correspondentes à Formaçao Pimenteiras. Ele
cai suavemente em direçao à margem direita do
rio Parnafba, fundindo-se ao Pediplano Central
do Maranhao. Também esté Pediplano termina
sob forma de relevo litorâneo. Deste modo
unem-se sobre o delta do Parnafba o Pediplano
Pliocênico e o Pediplano Pleistocênico. Os pro11/20

Setentrional Para—Maranhäo. Os rios correm
sobre mesas cujos rebordos säo marcados por
uma segunda geracäo de drenagem. A litologia
é representada pela Formaçao Barreiras nas
duas unidades citadas e isto acentua o contraste erosivo entre os dois tipos de relevo.
Outro elemento de ni'tida separaçâo é a desfiguraçio dos "canons". Os rios Pindaré e
Grajaû, corn direçao retih'nea SW-NE, tiveram
seus vales superimpostos, segundo a direçao do
Lineamento Sobral—Pedro II (Kegel, 1965)
pela epirogênese pós-Barreira. No contato com
a superffcie Sublitorânea de Bacabal, os
" c a n o n s " de superimposiçao desaparecem
abruptamente e aqueles rios passam a correr
em meio a colinas.
Cercada pela Superffcie de Bacabal, encontra-se
embutida a Plam'cie Flûvio—marinha do "Golfäo Maranhense", caracterizada por terrenos
inundâveis, cöm depósitos continentais
récentes, lagos de barragem e outras, formas
correlatas de 'afogamento. Rezende & Araûjo
(1970) mostram que a sedimentaçao Terciâria
atingiu praticamente toda a faixa litorânea e
sublitorânea e sua penetraçao para o interior
coincide com a Planfcie Flûvio-marinha do
"Golfao Maranhense". Ab'Sâber (1969), em
estudos de campo, mostra que houve duas
ingressoes marinhas, datando a primeira como
"quaternério antigo", ficando a segunda sem
dataçao especi'fica. A data de quaternârio antigo pode corresponder ao mesmo evento referido por Rezende & Araûjo (1970).
Esta primeira ingressäo marinha criou o chamado "Golfao Maranhense" (Ab'Sâber, 1969),
uma grande reentrância que quebra nitidamente
o alinhamento litorâneas de direçao aproximada NW-SE. Esta ingressäo pode ter sido
criada por reativaçao ao arco Alto de Guamâ—
Säo Vicente de Ferrer, de Schaller et alii
(1971), durante a fase de movimentacäo Wealdeniana do Plioceno. Estruturalmente, o "Golfao" corresponde à Fossa da llha Nova, que

sépara as Bacias de Säo Luis e de Barreirinhas,
segundo Rezende & Araûjo (1970).
A segjnda movimentacäo eustâtica é mais
recente, possivelmente correlata à trangressäo
Flandriana, no infcio do Holoceno, conhecida
em vârios trechos do litoral brasileiro. A esta
transgressao esta relacionada a costa de "rias" e
falésias do litoral ocidental e as dunas e cordoes arenosos do litoral oriental. As dunas
fixas mapeadas na Superfi'cie Sublitorânea de
Barreirinhas foram modeladas depois da primeira ingressäo marinha. Ao ni'vel do mapeamento realizado näo se pode définir se estas
dunas resultam de transporte e modelagem de
areias marinhas ou de depósitos de cobertura
continental.
O contraste entre os dois tipos de litoral sugere
um relacionamento com as disposiçoes estruturais e movimentacäo alternadas das Bacias de
Säo Lu i's e Barreirinhas, separadas pela Fossa
da llha Nova.

4.4. A Evoluçâo das formas litorâneas
Na unidade mapeada como litoral de "rias" e
"Lençois Maranhenses", hâ um conjunto de
tipos de costa que merecem destaque por sua
extensäo e originalidade. A parte a ocidente do
"Golfäo Maranhense" caracteriza-se por ser
uma costa de afundamento generalizado. Este
litoral foi designado como de "rias", mas nem
todas as reentrâncias e recortes correspondem a
afogamento de vales fluviais. Na folha a
1:250.000 de Salinópolis, a presença de falésias
esculpidas na Formaçao Barreiras é demonstrativa de que o afogamento dos recortes atuais
implicou na formaçao de platafbrmas de abrasäo, sobre o quai colonizou avegetaçâo de
mangues.
Deste modo, as "rias" säo rasas e se abrem
largamente na linha de costa. Näo hâ interflûvios ni'tidos entre elas e isto é considerado
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como formas de colonizaçao de mangue em
direçâo ao mar e nâo como "rias" bem qualificadas. O mecanismo de colonizaçao obedece ao
esquema convencional de "siikke" e "schorre",
porém a extensâo do "slikke" como forma de
evoluçao é bem nftida, devido à altura das
mares. Em decorrência, as âreas de "schorre"
podem avançar mais rapidamente para o mar.
A direçâo perpendicular do "schorre" géra
aspecto de "rias" para muitos dos recortes. Nas
verdadeiras "rias", a mare avança profundamente, bloqueando os sedimentos fluviais as
vezes em pontos muito distantes do litoral. A
imagem de radar permitiu separar de modo
claro até onde pénétra a mare com seus depósitos vasosos e até onde os rios conseguem
colmatar. O mapeamento deste contato possibilitou uma classificaçao das plani'cies litorâneas
em tipos diferentes: colmatadas por depósitos
fluviais, com "rias" e mangues e um tipo
intermediârio de deposiçio fluvial e vasoso.
Em decorrência da profunda penetraçâo da
mare, as verdadeiras "rias" nâo sâo numerosas,
talvez nâo ultrapassando uma dezena, sendo o
restante do litoral explicado por desenvolvimentos de "slikke" e "schorre". A originalidade da evoluçao do "slikke" e "schorre" é
ser perpendicular à linha de costa e nao paralela ou subparalela. A par de uma provâvel
ausência de correntes de dériva, pode-se considerar também a natureza coloidal dos materiais
transportados pelos rios sobre a Floresta
sempre-verde que assemelha materiais marinhos
a fluviais. Isto permitiria aos mangues, aqui
tornados em sentido extenso, colonizar éreas
localizadas bem para o interior mas que estivessem sobre influência das altas mares regionais.
O litoral oriental, aqui denominado "Lençois
Maranhenses", apresenta caracterfsticas bem
diferentes. A parte continental da Bacia de
Barreirinhas esté tamponada por extensos depósitos arenosos, corn modelado em dunas ja
colonizadas pela vegetaçâo. Estas dunas sâo

mais antigas que o conjunto denominado "Lençois Maranhenses" O padräo da drenagem
sobre a Superficie Sublitorânea de Barreirinhas
reflète influências estruturais da Bacia Sedimentär de Barreirinhas. Esse padräo, que varia
entre paratelo e ortogonal, difere claramente do
tipo "Labin'ntico", encontrado nas demais
éreas litorâneas. A orientaçâo gérai da drenagem é NE-SW e esta direçâo esté presente
também nos cordoes arenosos dos "Lençois
Maranhenses". Cordoes litorâneos corn orientaçâo estrutural nâo sao comuns no Brasil. Eies
criam um tipo de costa com influências estruturais longitudinais.
Nestes depósitos arenosos de vârios tipos, a
mare construiu restingas que se orientam
discordantemente em relaçâo as dunas móveis.
Deste modo, os "Lençois Maranhenses" apresentam complexos de direçoes, cada unia das
quais refletindo influências diferentes: uma
direçâo estrutural orienta os cordoes litorâneos
arenosos e a regularizaçâo, a direçâo da mare e
das correntes de dériva orienta as restingas
submersas e o vento orienta as dunas. As
direçoes do vento parecem variar porque as
dunas do tipo genérico de "barkanas", com
direçâo NE do vento, fundem-se em smuosas
"cordilheiras de dunas".
O litoral oriental apresenta, deste modo, um
conjunto de formas de relevo criadas por
fatores bem diferenciados mas que Ihe conferem, no todo, um aspecto de regularizaçâo
avançada.
Neste conjunto de formas ressalta o delta do
Parnaiba. Ab'Sâber (1960) considerou-o "a
mais perfeita regiâo deltaica existente na costa
brasileira". Todavia, a imagem de radar mostra
que a forma triangular do delta nâo é feita
apenas pela sedimentaçâo fluvial e sim por
restingas e dunas de direçâo NE—SW, seccionadas na direçâo SE—NW, o que configura uma
aresta do delta. A outra aresta é dada por um
processo de pseudo-"rias" e manguezais. A
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parte propriamente deltâtica é marcada pelo
extenso aluvionamento lateral do rio, que
avança com apenas um canal. O mapeamento
revelou que este delta parece superimposto ao
litoral raso da Superfi'cie sublitorânea de Barreirinhas, sendo, pois, de idade muito recente.
A montante do delta, o Parnai'ba mostra um
padrâo muito meandrado e com numerosas
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lagoas laterals que säo explicadas pela própria
existência do delta. As feiçoes de afogamento,
dando âreas de manguezais nos baixos cursos e
cclmatagem continental onde a mare nao atinge, sao comuns a quase todos os rios do litoral
maranhense. Todavia, no delta do Parnafba,
este fenômeno nâo atinge muita intensidade.

QUADRO-RESUMO DA GEOMORFOGÉNESE DA FOLHA SA.23 E PARTE DA SA.24
Depôsitos
de Cobertura

Fases GeoFormas de Relevo Resultantes ou
morfolôgicas Possibilidadesde Eventos Geomorfologicos
— Formaçâo de "rias" e pseudo-'Vias". Colonizaçâo por manguezais.
Evoluçâo
dà
Regiâo
Litorânea

— Afogamento generalizado.
— Elaboraçâo da plataforma de abrasâo
falésias.

=

Depôsitos
Correlativos

- "Slikke" e "Schorre";
manguezais, vasas marinhas, aluvioes represadas.

Holoceno

— Dunas moveis dos "Lençôis Maranhenses"
— Inicio da colmatagem do delta do Parnafba.
— Possfvel remobilizaçao das areias de antigas
dunas fixas.
- Dunas fixas da superficie sublitorânea de
Barreirinhas.
— Formaçâo das Planîcies Flùvio-Marinhas

- Extensos depôsitos arenosos no litoral oriental.

-Clima ùmido a oeste
- Clima seco no litoral

- Cobertura arenosa na
planfcie de Barreirinhas e na Depressào de
Crateûs

— Transgressât)

-

RegressSo
driana.

Flandriana

Pré-Flan-

- Semi-aridoz na regiâo
do Planalto Setentrional Paré—Maranhâo.

- Formaçâo do paleo "Golfâo Maranhense"
com limites coïncidentes com a superficie
sublitorânea de Bacabal.
Pediplanaçâo
pôsBarreiras

Coluna
Geolôgica

Movimenteçâo
Tectônica

- Ambientes
Morfoclimâticos

- Coalescência de pediplanos inferiores sobre
o litoral.
- Erosâo da Formaçâo Barreiras no planalto
setentrional Parâ-Maranhao.

Pleistoceno

- Retomada de erosâo na "cuesta" da Ibiapaba, parte setentrional.
- Superimposiçâo do Rio Gurupi sobre estruturas Pré-Cambrianas.
- DeformaçSo da Formaçâo Barreiras.

— Movimentaçào de Arcos
Estruturais

- Pediplano Pleistocênico na parte central do
mapeamento.
• Clima ûmido. MorfogéneseQuimica
Drenagem Competente.

- Desmonte do Pediplano Pliocênico — Eversâo e Relevos Apalacheanos na Depressâo
de Cratéus.
Consecuçâo do
Pediplano
Pliocênico

- Pediplano Pliocênico parcialmente conservado no topo da "cuesta" da Ibiapaba.

— Formaçâo Barreiras

— Transgressâb
Extensiva.

Marinha

— Reativaçâo Wealdeniana.

Plioceno

5. RESUMO

O objeto é o mapeamento geomorfológico da
folha SA.23 e parte da folha SA.24, obtido
através de imagem de radar. Descreve os materiais e métodos de trabalho. Apresenta os principais problemas da cartografia geomorfológica
para a escala do mapeamento e as soluçoes
encontradas. Explica o sistema de representaçao
utilizado no mapa, a funçâo das legendas e a
simbologia de combinaçâo de letras, formando
urn cbnjunto no quai se discerne, claramente, o
registro da forma de sua gênese e interpretaçio.
Sintetiza as principais caracterîsticas geomorfológicas do mapeamento na ârea centrada pela
Bacia Sedimentär Piau î—Maranhäo que é encerrado por este relatório, dando destaque aos
processos de circundesnudaçao, as influências
litológicas tectônicas e morfocliméticas. Descreve, localiza e caracteriza cada uma das nove
unidades de relevo mapeadas.
As relaçôes da geomorfologia com a tectônica,
mais nitidas nesta ârea, säo ressaltadas pela
movimentaçâo dos arcos estruturais que separam
as bacias sedimentäres do Piau î—Maranhao, Barreirinhas e Säo Lu i's. Estas movimentaçoes deixaram evidências geomorfológicas que sao relacionadas e localizadas. Algumas destas evidências
revelam uma instabilidade tectônica muito
grande em algumas partes da area e efeitos que

sugerem que esta instabilidade atuou durante o
Pleistoceno e, possivelmente, até mesmo no
Holoceno.
A coalescência dos Pediplanos Pliocênicos e
Pleistocênicos é assinalada sobre superffciessublitorâneas e até mesmo diretamente sobre o
litoral.
As transgressées e regressöes marinhas säo referidas como movimentos eustâticos, resultantes
da instabilidade tectônica assinalada. Sao referidas duas fases de transgressao identificadas por
formas de relevos diferentes. A mais antiga, que
criou o "Golfao Maranhense", é datada como
pleistocênica. A mais nova esta relacionada à
transgressao Flandriana, que gerou dois tiposde
costas diferentes separadas pela Fossa da llha
Nova, geograficamente coïncidente com asbai'as
de Säo Marcos e Sao José. As Bacias de Sao Lui's
e Barreirinhas parecem ter tido comportamentos
tectônicos diferentes e seus reflexos geomorfológicos sao assinalados nos tipos de costa.
Os problemas de evoluçâo geomorfológica dos
tipos de costa sao assinalados à partir das dfferentes orientaçôes que se manifestam nos fenômenos mais récentes.
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FOTO N9 1
Falêsia na Formaçao Barreiras - Folha de Sâo Luis. Proximidades de Alcantara. Notar a
pequena plataforma de abrasao com depósitos residuais de couraças fetruginosas. Ao processo
de solapamento frontal opÖe-se o de vertentes cobertas, visto à esquerda. O nïvel pós-Barreiras
esté bem demonstrado.

FOTO N? 2
Falésias e dunas. Costa bastante regularizada em falésias da Formaçao Barreiras. A seqüència de
ondas perpendiculares as falésias ê dem onstra ti va da pouca profundidade do litoral e da
ausência das correntes de dériva. O horizonte baixo e arenoso da Formaçao Barreiras esta
modelado em dunas, imediatamente fixadas pela vegetaçào. O extenso nivel de aplainamento
pós-Barreiras é bem mostrado.

FOTON? 3
"Cordilheiras de Dunas". Fotha de Sa"o Lufs. Cordilheiras de dunas do tipo"barkanas", para Ie las
entre si. Aspecto tfpico dos "Lencóis Maranhenses". Separando as cordilheiras, aparecem areas
de represamento de mare que filtra pelas areias. Nessas areas de represamento näo hâ
desenvolvimento de vegetaçao. Os "rides" säo visiveis na duna do primeiro piano.

FOTO N9 4
Fixacao de dunas. Folha de Sao Luis. Zona de contato da cobertura arenosa com a vegetaçâo de
cocais e outras associaçoes na superficie sublitorânea de Barreirinhas. As dunas, logo apôs sua
formaçào, sào colonizadas. A forma individual de "barkanas" é transformada em "Cordilheiras
de dunas" decorrentes das mudanças de direçâo do vento. O "stom beach" esta bem marcado
entre as dunas do primeiro piano e a vegetaçâo densa.

FOTO N9 5
Meandros do rio Gurupi. Folha de Pinheiro. Meandros encaixados do rio Gurupi resultantes da
superimposicäo do rio em estruturas pré-cambrianas jâ aplainadas em colinas.

FOTO N9 6
Contato Dunas/Mangues. Folha de Säo Luis. As durtas móveis que aparecem extensamente no
litoral maranhense mov im en tam-se indiscriminadamente sobre qualquer tipo de relevo baixo,
como os manguezais.

FOTO N9 7
Planicie aluvial inundâvel. Folha de Santa Inês. Amplo piano atuvial do rio Pindaré-Mirim
embutido no nivel da Superficie sublitorânea de Bacabal.

FOTO N9 8
Ba ia de Sao Marcos. Folha de Sao Luis. Sobre a Superficie Sublitorânea de Bacabal, multo
rebaixada, aparecem "rias" tiptcas e vegetaçao de mangues. As ilhas embrionarias ainda nâo
colon izadas conf iguram o estuàrio. Ao f undo, a cidade de Sao Lu is.

FOTON? 9
Meandros em "rias". Folha de Säo Luis. Na superficie Sublitorànea de Bacabal, const ituida de
colinas baixas e largas, sào fréquentes as "rias" verdadeiras, como esta do Rio Itapetinga. A zona
do "stikke" é bem visivel até mesmo nos afluentes curtos e "furos".

FOTON9 10
Pseudo-"ria". Folha de Salinópolis. Zona de recortesdo literal do Paré corn "schorre" i so land o
du as pseudo-"rias". Notar o adensam ento da vegetacao sobre o "schorre" que segue
perpendicular à linha de costa.

FOTO N ° 11
Elementos de regularizacao do litoral do Para. Folha de Salinöpolis. Da esquerda para a direita,
a zona de "slikke", com um canal central e mangues atingindo a praia. Na zona central da foto,
o "schorre" arenoso dificulta
a colonizaçao vegetal e, na pafte esquerda, outra zona de
"slikke". Notar o paralelismo dos elementos citados com a linha da praia em zona protegida
pela falésia, que é vista ao f undo.

FOTO N9 12
Cordäo litorêneo. Folha de Salinópolis. Tfpico "hooked bars", fechando sucessäo de "slikke" e
"schorre" em "ria".
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ABSTRACT

The area studied is located between 0°30' and 4°00', latitude south and
40P30' and 48°00' longitude west of Greenwich.
Basic semi-controlled radar mosaics and the field support required for the
Map of Soils and Agricultural Suitability were used for the mapping in the
scale of 1:1.000.000.
The area comprises the northern portion of the Piaui—Maranhao
Sedimentary Basin, and it presents a rather diversified geology, with rocks
ranging from Holocene to Precambrian. Climate is hot and humid, belonging
to the thermal climate of Gaussen's ombrothermic curves, comprising the
xerochimenic and thermaxeric subclasses. A hydric balance of the region
shows great variation in the water distribution, which ranges from an excess
of 1,635.8 mm at Soure, State of Para, to a deficit of 997.3 mm at
Quixeramobim, in the State of Ceara.
The soil units found, which make up the associations of the Exploratory Soil
Map, are the following: Yellow Latosol, Red-Yellow Latosol, Red-Yellow
Podzolic, "Terra Roxa Estruturadà", Lateritic Concretionary, Non-Calcic
Bown, Reddish Brunizem, Vertisol, Solonchak, Solodized—Solonetz, Solodic
Planosol, Quartz Sands, Marine Quartz Sands, Eutrophic Regosol, Ground
Water Latente, Ground Water Podzol, Low Humic Gley, Alluvial Soils,
Mangrove Undifferentiated Soils, Hydromorphic Undifferentiated, and
Litholic Soils.
Agricultural and cattle raising activities of the region at present day level are
poor developed. In evaluating the agricultural suitability of the soils in the
area two management systems were used: a primitive system, or traditional
cultivation, and an advanced system, of possible utilization within a short
period of time.
From the data obtained, it was possible to conclude that approximately
16,5% of the area is not adequate for agricultural use under natural
conditions, and that surface and subsurface"hydrological'studies are
particularly required for their integrated development.
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I. INTRODUÇÂO

O estudo que ora se apresenta, correspondente
ao levantamento de solos das folhas ao milionésimo SA.23 S. Lufs e parcialmente SA.24
Fortaleza, cobre uma érea de aproximadamente
192.290 km2

unidades de solos existentes, distingüindo-se suas
caracteri'sticas e propriedades, bem como a sua
distribuiçâo.
Os solos observados foram classificados ao ni vel
de grandes grupos com base no sistema de
classificaçao que vem sendo utilizado pela Divisao de Pesquisa Pedológica do Ministério da
Agricultura.

O objetivo principal do presente trabalho é
fornecer elementos bâsicos para uma pré-avaliaçâo da aptidao agrfcola da terra o que facilitarâ,
no futuro, um zoneamento, por prioridade de
importância, de éreas a serem economicamente
utilizadas. Näo somente a isto se deve a sua
importância, mas ao volume de dados que traz e
poderé fornecer aos planejadores que necessitam
eleger éreas para novos levantamentos em m'veis
mais detalhados, necessérios para a implantaçào
de nûcleos de atividades agrfcolas, pastoris ou
mesmo industriais.

A legenda de identificaçao dos solos desta érea
esté constitufda de um conjunto de unidades e
encontra-se representada no mapa na escala
1:1.000.000.

Com a finalidade de caracterizar, dentro da érea
estudada, as unidades de solos que apresentam
melhor aptidâo para uma agricultura racional,
foi adotado o sistema de capacidade de Uso da
Terra de BENNEMA, BEEK E CAMARGO
(1964) que sera representado em um mapa onde
se poderé distingüir um sistema de utilizaçao
tradicional e outro sistema desenvolvido.

Utilizando-se principalmente imagens de radar e
apoiado em observaçôes de campo, o levantamento foi executado dentro do ni'vel que o
estudo se propos a atingir. Através deste levantamento foi possi'vel fazer uma avaliaçâo das
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2. DESCRICÄO GERAL DA AREA
2.1. Situaçào Geogréf ica
A ârea esté situada na regiao norte-nordeste do
Brasil, entre os paralelos O03O' e 400O' da
latitude sul e os meridianos 40°30' e 48°00' de
longitude W e cobre parcialmente os vales do
Parnafba, Gurupi, Turiaçu, Pindaré, Mearim e
Itapecuru, bem como abränge grandes extensöes
dos Estados do Para, Maranhäo, Piaui' e Cearâ.
2.2. Relevo e Geomorfologia
A ârea em estudo corresponde à parte setentrional da Bacia Sedimentär Piaui'—Maranhäo, interrompendo-se ao norte pela linha do litoral.
Limita-se a leste com a Depressao de Crateûs, a
oeste com as Formacöes Sedimentares do Planalto Paré—Maranhao e do Planalto Rebaixado
da Amazônia, e ao sul. com as feiçôes morfológicas do centro da Bacia Sedimentär Piauf—
Maranhäo.
UNIDADES MORFOESTRUTURAIS
A area da folha SA.23 e parte da SA.24 constitui
9 unidades morfológicas:
1 ) Litoral de R ias e " Lencóis Maranhenses"
2) Plani'cie Flûvio-marinha do "Golfäo Maranhense"
3) Superf feie Sublitorânea de Barreirinhas
4) Superf feie Sublitorânea de Bacabal
5) Depressao Periférica de Cratèüs
6) Pediplano Central do Maranhao
7) Planalto Rebaixado da Amazonia (da Zona
Bragantina)
8) Planalto Setentrional Paré—Maranhao
9) Planalto da Bacia Sedimentär Piaui —
Maranhäo.
1) Litoral de "Rias" e "Lencóis Maranhense" corresponde à faixa de sedimentos récentes, que
associada a uma série de ilhas, bai'as e canais
acompanha a linha de costa.
III/9

Essa unidade encontra-se interrompida pelo
"Golfäo Maranhense", porém é na embocadura
do Rio Pirié que se verifica a transiçâo entre as
duas âreas distintas. A oeste predominam as rias,
com formaeäo de praias lodosas, manguezais,
dunas, restingas e pequenas falésias. A leste da
embocadura do rio Pirié predominam as dunas e
ai' os manguezais säo raros. Os cordoes arenosos
e as dunas represam os cursos d'égua que vêm do
interior, formando lagoas e pântanos. A costa
apresenta tendência à regularizaçio.
2) Planfcie Flûvio-marinha do "Golfäo Maranhense" — faixa litorânea que acompanha o
grande recorte formado pelo afogamento dos
estuérios dos rios Pindaré, Mearim e Itapecuru.
A colmatagem lenta no "Golfäo Maranhense"
résulta na formaçao de tesos e lagoas de barragem fluvial. A ilha de Säo Lui's ocupa o centro
desse "Golfäo".
3) Superficie Sublitorânea de Barreirinhas —
érea de transiçâo entre as formacöes litorâneas e
os nfveis elevados do interior. O entalhamento
da superfi'cie faz-se apenas pelos vales que se
dirigem para o litoral. A rede de drenagem esté
influenciada por direcöes estruturais diretamente
ligadas à tectônica da Bacia de Barreirinhas.
4) Superficie Sublitorânea de Bacabal — érea de
colinas suaves que envolve a Planfcie
Flûvio-marinha do "Golfäo Maranhense". A
leste e a oeste do "Golfäo", essa superffeie se
alteia progressivamente para o interior, passando
a integrar-se corn as unidades vizinhas.
5) Depressao Periférica de Crateûs — extremidade setentrional da depressao semi-érida que
alcança a faixa costeira; circunda o rebordo da
cuesta da Ibiapaba e passa a confundir-se com o
Pediplano Central do Maranhäo.

6) Pediplano Central do Maranhäo — prolongamento da superf i'cie pediplanada da folha SB.23
Teresina e parte da SB.24 Jaguaribe, acompanhando o vale do Parnafba. O reental he pela
erosäo fluvial responde pela dissecaçao em mesas
nos bordos do Pediplano.

O clima termaxérico, como o anterior, é urn
clima tropical, somente que aqui com chuvas do
" D o l d r u m " . Apresenta-se sem perfodo seco,
com temperatura do mês mais frio superior a
20°C, perfodo quente quase contfnuo, estacöes
do ano pouco diferençiadas ou mesmo inexistentes e com um estado higrométrico muito
elevado, superior a 85%.

7) Planaito Rebaixado da Amazonia (da Zona
Bragantina) — area que se estende a oeste da
superffcie sublitorânea de Bacabal, constituindo
uma transiçao entre a faixa costeira e o planalto
setentrional Paré—Maranhäo.
8) Planalto Setentrional Para—Maranhäo —
ocupando a parte ocidental da érea, apresenta-se
como uma superffcie fortemente dissecada e
entalhada por vales aplainados como o do rio
Gurupi.
9) Planalto da Bacia Sedimentär Piauf—
Maranhäo — corresponde à extremidade setentrional da cuesta da Ibiapaba, apresentando-se
como um grande bloco assimétrico que merguiha
suavemente para a cal ha do Parnafba.

Com base nos dados disponfveis da regiäo,
embora de baixa densidade, é possfvel inferir
para efeito de classificacäo que a égua pedologicamente efetiva varia bastante, possibilitando
uma classificacäo pedoclimética da érea em
tórrico hipertérmico a leste e üstico hipertérmico a oeste, isto devido ser a température
média anual acima de 22°C, e por apresentar
uma amplitude de variacäo entre o mês mais frio
e o mês mais quente maior que 5°C, (Soil
Taxonomy, 1970).

2.3.1. DISPONIBILIDADE DE ÂGUA E POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇAO AGRICOLA.

2.3. CLIMA
Baseando-se nas normais elimatológicas das
estacöes meteorológicas de Tiangué, Sao Lu i's,
Sao Bento, Turiaçu e Belém, verjficou-se que a
area em estudo enquadra-se na condiçao de
clima quente onde ocorrem dias longos e chuvas
periódicas.
Tomando-se por base as curvas ombrotérmicas
de GAUSSEN, a érea foi inclui'da no clima
térmico, compreendendo duas subclasses: a xeroquimênica e a termaxérica.
O clima xeroquimênico é urn clima tropical de
monçao, caracterizado por urn perfodo seco nas
estacöes mais quentes e urn perfodo ûmido bem
acentuado e nitidamente marcado por fortes
chuvas no veräo.

Do estabelecimento das condiçoes climéticas
para a utilizaçao do solo nos diversos ramos de
exploracäo humana, o conhecimento das condiçoes hidricas do solo constitui urn dos mais
importantes elementos do clima a considerar.
Entretanto para a sua estimativa näo basta
somente conhecer a quantidade de égua que o
solo recebe da atmosfera. É necessério considerar também as perdas de égua do solo por
evaporaçao e äquelas dévidas à transpiraçao
vegetal, chamadas de Evapotranspiraçao. 0
sistema de balanço hidrico de THORNTHWAITE e MATHER, que é o cotejo de
evapotranspiraçao e da precipitaçao, permite
estimar com aceitével exatidäo esta disponibil idade hfdrica necesséria aos trabal hos hidrológicos e outros ligados à economia da égua na
natureza.
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Na estimativa do baianço hfdrico da area (Quadro a seguir) foram levadas em consideraçâo as
estaçoes meteorológicas de Salinópolis, Soure,
Igarapé Açu e Belém, no Estado do Para; de Sâo
Lufs, Turiaçu, Coroaté e Säo Bento no Estado
. do Maranhao; de Teresina e Amarantes no Piaui
e de Guaramiranga, Quixeramobim, Sobral e
Crateüs no Estado do Cearâ. Estes balanços
permitiram verificar a existência das variacöes
das condiçoes de umidade do solo dentro das
localidades compreendidas pelas estaçoes meteorológicas citadas. Os excedentes de âgua sujeitos
a percolaçâo variam de 0,0 mm em Quixeramobim no Cearà a 1.635,8 mm em Soure no

Paré, onde o peri'odo seco vai, para Quixeramobim, de junho a fevereiro, nao havendo
época verdadei ram ente seca para Soure. As
deficiências variam bastante para a area e väo
desde 0,0 mm em Belém no Estado do Para, a
997,3 mm em Quixeramobim no Cearé. Comoé
possfvel observar no Quadro seguinte, a'âguaarmazenada anual, de uma maneira gérai, é bastan te variével, isto devido à baixa precipitaçao bem
como à utlizaçao agropecuéria que ocorre em
boa parte da regiäo estudada, o que iré condicionar prâticas especiais de manejo para a sua
utilizaçao com exploraçao agn'cola racional.
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QUADRO
MÊS

— Balanços Hfdricos Segundo THORNTHWAITE e MATHER Baseados em Dados Termopluviométricos.

JAN

MAR

FEV

ABR

MAIO

299,9
146,3
146,3
100,0
53,6
0

578.9
115,9
115,9
100,0
463,0
0

627,2
129,0
129,0
100,0
498,2
0

556,0
130,0
130,0
100,0
426,0
0

288,3
139,0
139,0
100,0
149,3
0

Estacäo: Salinópolis — Paré
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

207,2
142,0
142,0
65,2
0
0

399,9
112,1
112,1
100,0
253,0
0

252,7
116.7
116.7
100,0
34,0
0

Estacäo: Belém P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

317,2
127,2
127,2
100,0
153,4
0

334,4
99,0
99,0
100,0
235,4
0

435,0
118,6
118,6
100,0
316,4
0

414,8
114,0
114,0
100,0
300,8
0

265,6
123,4
123,4
100,0
142,2
0

482,6
106,1
106,1
100,0
376,5
0

351,7
102,0
102,0
100,0
249,7
0

269,9
110,2
110,2
100,0
159,7
0

167,9
144,2
144,2
23,7
0
0

314,6
118,7
118,7
100,0
119,6
0

436,3
122,7
122,7
100,0
313,6
0

382,0
121,0
121,0
100,0
261,0
0

264,5
128,5
128,5
100,0
136,0
0

184,3
126,0
126,0
58,3
0
0

326,7
122,2
122,2
100,0
162,8
0

434,6
124,8
124,8
100,0
309,8
0

413,6
119,0
119,0
100,0
294,6
0

321,6
124,4
124,4
100,0
197,2
0

190,4
133,6
133,6
56,8
0
0

278,7
114,0
114,0
100,0
121,5
0

142,4
120,8
120,8
100,0
21,6
0

110,1
128,5
128,5
81,6
0
0

209,7
102,0
102,0
100,0
107,7
0

158,3
105,1
105,1
100,0
53,2
0

440,3
135,2
135,2
100,0
305,1
0

361,7
125,8
125,8
100,0
235,9
0

163,9
124,7
124,7
100,0
39,2
0

160,3
127,5
127,5
100,0
32,8
0

230,0
120,1
120,1
100,0
109,9
0

148,9
121,4
121,4
100,0
27,5
0

390,0
113,0
113,0
100,0
277,0
0

307,3
117,3
117,3
100,0
190,0
0

169,6
130,7
130,7
100,0
38,9
0

122,1
132,6
132,6
89,5
0
0

42,1
137,0
123,7
0
0
13,3

306,7
132,6
132,6
100,0
174,1
0

173,9
122,8
122,8
100,0
51,1
0

81,3
124,4
124,4
56,9
0
0

NOV

34,4
144,0
73,2
0
0
70,8

17,1
154,4
17,1
0
0
137,3

5,8
139,0
5,8
0
0
133,2

3,5
148,0
3,5
0
0
144,5

142,9
108,2
108,2
100,0
34,7
0

57,8
111,0
111,0
46,8
0
0

35,8
120,6
82,6
0
0
38,0

16,1
152,4
16,1
0
0
136,3

118,7
126,0
126,0
75,9
0
0

105,7
136,5
136,5
45,1
0
0

8,0
146,3
8,0
0
0
138,3

14,9
137,0
47,4
0
0
89,6

10,0
148,0
10,0
0
0
138,0

24,8
125,7
24,8
0
0
100,9

12,6
132,0
12,6
0
0
119,4

9,2
148,0
9,2
0
0
138,8

94,4
139,0
139,0
0,5
0
0

11,8
126,0
11,8
0
0
114,2

10,3
136,5
10,3
0
0
126,2

56,3
149,5
56,3
0
0
93,2

46,8
129,3
46,8
0
0
82,5

200,7
137,8
137,8
63,4
0
0

15,4
146,3
15,4
0
0
130,9

46,4
150,5
46,4
0
0
104,1

2.367,4
1.337,9
1.116,5
846,8
1.250,9
221,4

2.770,1
1.532,8
1.532,8
968,1
1.237,3
0

2.184,3
1.588,3
1.125,7
656,2
1.058,6
462,6

lm = + 43
22,1
146,3
22,1
0
0
124,2

61,5
149,5
61,5
0
0
88,0

2.083,7
1.591,8
1.109,9
647,8
973,8
481,9

lm = + 34
30,4
139,0
30,4
0
0
108,6

73,2
143,1
73,2
0
0
69,9
(continua)
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2.090,7
1.579,2
1.056,7
646,8
1.034,0
522,5

lm = + 49

Long. 44° 43'
28,4
126,7
85,3
0
0
41,4

2.915,4
1.685,3
1.279,6
738,8
1.635,8
405,7

lm = + 80

Long. 44° 17'
38,0
139,0
127,5
0
0
11,5

93,5
154,8
93,5
0
0
61,3

lm = + 83

Long. 45° 24'
66,4
133,9
133,9
32,5
0
0

ANO

lm = + -15

Long. 48° 29'
113,0
129,8
129,8
83,2
0
0

DEZ
lm = + 82

Long. 47° 37'

Lat. 02° 41'
340,8
123,0
123,0
100,0
217,8
0

OUT

Long. 48° 33'

Lat. 02° 32'

Estaçâo: Säo Bento — Maranhäo
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

84,0
145,2
145,2
38,8
0
0

Lat. 01° 43'

Estaçâo: Säo Lufs — Maranhäo
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

149,8
138,7
138,7
100,0
11,1
0

Lat. 01° 28'

Estaçâo: Turiaçu — Maranhäo
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF.

170,2
135,6
135,6
100,0
34,6
0

SET

Long. 4 8 ° 33'

Lat. 01° 19'

Paré
413,4
112,1
112,1
100,0
301,3
0

AGO

Lat. 00° 39'

Estaçâfo: Igarapé Açu — Paré
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

JUL

Lat. 00O 40'

Estaçâo: Soure -- Paré
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

JUN

1.887,6
1.547,5
1.087,2
613,7
800,4
460,3

MES

JAN

FEV

MAR

MAIO

ABR

Estaçâo: Coroatâ — Maranhâo
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

208,5
131,4
131,4
77,1
0
0

315,2
107,4
107,4
100,0
184,9
0

Estaçâo: Teresina P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

212,7
142,0
142,0
70,7
0
0

0

428,8
117,5
117,5
100,0
311,3
0

296,7
115,0
115,0
100,0
181,7
0

127,0
104,8
104,8
100,0
22,2
0

179,5
142,0
142,0
37,5
0
0

214,5
119,7
119,7
100,0
32,3
0

331,6
129,0
129,0
100,0
202,6
0

277,1
128,0
128,0
100,0
149,1
0

84,3
131,6
131,6
52,7
0
0

73,3
157,9
73,3
0
0
84,6

167,6
132,0
132,0
35,6
0
0

270,0
131,0
131,0
100,0
139,7
0

201,3
115,0
115,0
100,0
86,3
0

63,2
128,5
128,5
34,7
0
0

130,5
86,9
86,9
43,6
0
0

215,2
76,0
76,0
100,0
82,8
0

255,2
135,2
135,2
100,0
55,6
0

210,0
130,0
130,0
100,0
80,0
0

105,5
137,7
137,7
67,8
0
0

318,8
82,2
82,2
100,0
236,6
0

293,4
78,0
78,0
100,0
215,4
0

252,6
77,5
77,5
100,0
175,1
0

66,8
162,2
66,8
0
0
95,4

107,9
138,7
107,9
0
0

30,8

Estaçâo: Crateûs P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

59,6
153,7
59,6
0
0
94,1

187,8
146,6
146,6
41,2
0
0

0
0

110,8
137,7
137,7
45,1
0
0

Cearé

197,2
115,9
115,9
81,3
0
0

17,5
124,7
70,2

0
0

54,5

12,0
124,7
46,7

1,8

115,4
1,8

0
113,6

128,5

3,8
143,2

9,6
0
0

3,8
0
0

118,9

139,4

9,6

3,7

5,0

130,0

0
0

3,7
0
0

5,0
0
0

78,0

98,3

125,0

156,7
70,1
70,1
100,0
86,6

11,9
129,8
11,9
117,9

86,7
70,4
70,4
100,0
16,3

0
29,6

0

Fonte: Balancos Hfdricos do Brasil

262,8
111,0
111,0
100,0
151,8
0

71,0
112,2
112,2
58,8
0
0

17,2
103,9
76,0

0
0

111,1

37,2
161,7
37,2
0
0

124,5

53,1
156,6
53,1
0
0

103,5

48,9
155,4
48,9

97,8
152,4
97,8

0
0

106,5

0
0

54,6

1,9
0
0

2,9
0
0

2,2
0
0

149,1

157,7

156,4

52,6
74,2
74,2
78,4
0
0

48,1
74,0
74,0
52,5

9,1

3,3

146,3

148,0

9,1
0

3,3
0
0

0
137,2

144,7

6,3

1.392,7
1.667,9
923,2
423,4
469,5
744,7

85,4
154,8
85,4
0
0

69,4
- 7

133,9
154,8
133,9
0
0

20,9

1.244,1
1.601,5
985,8
372,2
258,3
615,7
- 26

12,7
162,2
12,7
0
0

149,5

885,1
1.740,0
749,5
303,4
135,6
990,5

lm = + 83

00'

46,3
83,0
83,0
15,8

0
0

Long. 40°

0
0

47,3
82,4
63,1
0
0

19,3

62,9
86,9
62,9
0
0

24,0
lm =

18'

2,3
158,6
2,3

5,8
156,6
5,8
0
0

0
0

156,3

150,8

3,0

2,0

7,7

129,8

143,0

156,4

7,9
0
0

3,0
0
0

2,0
0
0

7,7
0
0

104,3

126,8

141,0

148,7

20,8
162,2
20,8
0
0

9,5
154,5
9,5
0
0

145,0

ARM — âgua armazenada
EXC - excedente
DEF — deficiência

1.711,1
941,6
898,3
790,3
812,8
43,3
- 33
763,0
1.760,3
763,0
158,3
0

141,4
lm =

41'

7,9

P — precipitaçâo pluviométrica
EP — evapotranspiraçao potencial
ER — evapotranspiraçao real

2,2

1,6

148,8

1.641,3
1.411,3
941,2
506,0
700,1
470,1

0
0

lm =
158,6

0

30

142,1
148,4
142,1

lm =

55'

2,9
160,6

0

ANO

lm = + 1

49'

112,2
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70,4

1,9

Long. 39°

25,6
136,7
25,6

0
0

27,9

97,8

151,0

Lat. 05° 1 1 '
295,7
117,5
117,5
100,0
159,5

0
0

1,6

12'

0

132,4

36,7
107,1
36,7

0
0

0
0

Long. 39°

0

54,0
128,7
99,1

19,8
117,6
19,8

150,4

17'

0

13,6
146,0
13,6

DEZ

lm = +

07'

0
0

134,5

NOV

Long. 40° 2 1 '

42'

0
0

26,5

15,5
150,0
15,5

Long. 42°

13'

0
0

124,6

Long. 42°

102,0

40,3
134,6
108,1

17,4
142,0
17,4

OUT

0
0

0

05'

0
0

Lat. 05°
168,8
138,0
138,0
72,0

11,6
97,9
40,5
57,4

Lat. 04°

Estaçâo: Quixeramobim — Cearâ
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

0
0

Lat. 03°

EstaçSo: Guaramiranga — Cearé
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

SET

AGO

Long. 44°

28,9

Lat. 06°

Estaçâo: Sobral -- Cearé
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

35,7
106,8
106,8

Lat. 05°

Estaçâo: Amarante — Piauf
P
EP
ER
ARM
EXC
DEF

JUL

Lat. 04° 07'

Piauf

264,9
117,8
117,8
100,0
117,8

JUN

63,7
155,0
63,7
0
0

91,3

997,3
- 14
997,3
1.565,1
686,0
340,1
311,3
879,1

2.4. Geologia e Material Originârio
A geologia da area, que compreende parte dos
Estados do Para, Maranhäo, Piauf e Cearâ, apresenta-se como segue:

Formaçâo Cabeças — esté constitufda por
arenitos creme-avermelhados de granulaçâo
média a grosseira em leitos espessos.

Q U A T E R N A R I O — representado por aluviöes
que se estendem principalmente na faixa costeira, desde o Para até o Cearâ e dunas no estado do
Maranhäo.

Aparece somente no Estado do Piauf.

— Formaçâo Barreiras — constitufda por arenitos brancos e róseo-avermelhados,
poucoconsolidados, de granulaçâo variada, leitos
de argila creme e lentes de caolins. Aparece nos
Estados do Para, Piauf e Cearâ.

TERCIARIO

Formaçâo Pimenteiras — Formada por folhelhos
e siltitos chocolate, cinza-escuro a preto,
micâceos, corn nfveis de zeólitos piritosos e
intercalaçoes de arenito, principalmente no
topo.
Ocorre somente no Estado do Piauf.
- Grupo Gurupi - constitufdo por granitos e gnaisses migmatizados,
micaxistos, filitos e quartzitos micâceos cortados
por veios de quartzo leitoso.
PRÉ-CAMBRIANO

CRETÂCEO - Formaçâo Itapecuru —esta constitufda por arenitos predominantemente vermeIhos, finos, caoli'nicos e por arguas vermelhas finamente laminadas, além de calcério margoso
fossili'fero. Aparece nos Estados do Para, Maranhao, Piauf e Cearâ.
Formaçâo Orozimbo — compreende basalto cinza escuro a preto, amigdaloidal.
Ocorre no Estado do Piauf.
PERMIANO - Formaçâo Pedra de Fogo - Esta
constitufda por arenitos, siltitos e folhelhos
amarelos e róseos, com lente de sflex, calcério
fossil ffero e gipsita.
Ocorre somente no Estado do Maranhäo,
proximo ao rio Parnafba e à cidade de Brejo.
CARBONl'FERO - Formaçâo Piauf - apresenta
arenitos cinza esbranquiçados finos, com intercalaçoes de folhelho e restos de plantas carbonizadas.
Ocorre somente no Estado do Piauf.
DEVON IANO - Formaçâo Longé - compreende folhelhos e siltitos cinza-escuros a pretos,
laminados, com finas intercalaçoes de arenitos
cinza. Ocorre somente no Estado do Piauf.

Ocorre em todos os Estados, que compöem esta
folha. O material originério dos solos é resultante estensivamente de material de cobertura,
mormente arenoso, destacando-se como exceçao
os solos formados sobre a Formaçâo Orozimbo.
2.5. Vegetaçâo
Segundo o Setor de Vegetaçâo do Projeto, na
ârea ocorrem as seguintes formaçoes végétais:
a) Cerrado corn subdivisoes para Campo Cerrado e Parque;
b) Caatinga ' com subdivisoes para Arbôrea,
Arbustiva e Parque.
c)

Formaçoes Pioneiras, apresentando somente
a formaçâo denominada de tropical;

d) Floresta, apresentando as seguintes subdivisoes:
Floresta densa e Floresta aberta; e
e) Floresta Secundéria.
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Cerrado — ê uma f ormaçao vegetal que ocorre em
areas de clima quente e ümido, onde hâ um
perfodo seco marcante. Esta caracterizado por
apresentar érvores tortuosas, corn fol has grosseiras e formas biológicas tfpicas adaptadas as
condiçoes ambientais. Na érea é encontrado,
como pequenas manchas, na regiäo de Itapecuru
e Vargem Grande, porém sem grande expressao.
Caatinga — vegetaçâo caracten'stica de clima
quente semi-érido com poucas chuvas e prolongado perfodo de estiagem, aparece com maior
freqüência nos Estados do Piauf e Cearé.
Formaçoes Pioneiras — sao aquelas decorrentes
da deposiçâo marinha ou aluvial.

Ocorrem principalmente sobre os sedimenos
marinhos, na faixa litorânea, com vegetaçâo
variando de mangue a restinga.
Floresta — esta formaçâo vegetal ocorre em
regiao de clima quente e ûmido, com elevada
precipitaçao pluviométrica. É a vegetaçâo dominante na érea amazônica, e se estende do Para a
parte do Maranhao.
Floresta Secundâria — é o tipo de vegetaçâo
decorrente da retirada da vegetaçâo primâria.
Säo as chamadas capoeiras.
Ocorrem general izadamen te em toda a area.
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3. METODOLOGIA
O presente levantamento resultou da conjugacao
de métodos de trabalho utilizados convencionalmente em estudos pedológicos para a identificacao e determinaçao das unidades de
mapeamento.
Nas âreas de difi'cil acesso, o mapeamento
desenvolveu-se por extrapolaçâo de dados,
tomando como base as informacöes de areas
contfguas, que apresentavam-sefisiograficamente
semel hantes.
O sistema operacional, foi assim desenvolvido:

3.1. Interpretaçao Preliminar: Foi baseada em
critérios f isiogràficos para o estabelecimento das
unidades de mapeamento. Utilizaram-se nesta
operaçao mosaicos semicontrolados de imagem
de radar na escala 1:250.000. A eleiçâo deste
sensor para o mapeamento sistemâtico baseou-se
no fato da alta porcentagem de nuvens existentes
sobre a area durante grande parte do ano e do
mesmo nao ser afetado por elas na obtençlo das
imagens bâsicas. Foram também utilizadas faixas
estereoscópicas de imagem de radar na escala
1:250.000 e eventualmente fotografias infravermelhas e multiespectrais na escala 1:130.000 e
1:70.000. Foram consultados também todos os
trabalhos escritos sobre a ârea.
3.2. Trabalho de Campo: Nesta etapa utilizando-se o sistema de caminhamento,
seguindo-se roteiro pré-estabelecido de modo a
observar o maior numero possi'vel de unidades
fisiogrâficas. O exame do solo foi feito por
intermédio de tradagens e observacöes em cortes

de estradas. A densidade de observacöes esteve
em funçâo das caracteri'sticas de cada érea.
Foram escolhidos locais para aberturas e descriçao de perfîs representativos e coleta de
amostras para caracterizaçao das unidades pedológicas de maior expressao.
Também foram coletadas amostras para anâlises
de fertilidade, sendo uma superficial até a profundidade de 20 cm e outra a 100 cm, correspondente aproximadamente à parte do horizonte B.
3.3. Interpretaçao Final: Incluiu o correlacio
namento das observacöes de campo e o estabelecimento das unidades finais de mapeamento,
através de uma reinterpretaçao dos mosaicos da
ârea.
3.4. Mapeamento: Compreendeu a transferência e desenho das informacöes dos mosaicos
para "over lays", que posteriormente foram
reduzidos à escala de 1:1.000.000.
3.5. Interpretaçao dos Dados e Relatórios: Efetuou-se uma anâlise dos dados pedológicos de
cada folha, quando foi feita uma correlaçao para
o estabelecimento final, principalmente das
unidades taxonômicas.
Estabeleceu-se também uma classificaçâo de
terras em classes de aptidäo para uso agrfcola em
dois sistemas, urn primitivo e outro desenvolvido.
Finalmente foi redigido o relatório descritivo da
ârea contendo todas as informacöes obtidas
através do levantamento.
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4. RELÂÇAO DAS UNiDADES DE SGLOS E
RESPECTIVAS FASES
1. Latossolo Amarelo
— Latossolo Amarelo textura média
— Latossolo Amarelo textura argilosa
— Latossolo Amarelo textura muito
argilosa
— Latossolo Amarelo cascalhento.

10. Solonetz Solodizado
11. Planossolo Solódico
12. Areias Quartzosas

— Areias Quartzosas Hidromórficas

2. Latossolo Vermelho Amarelo
— Latossolo Vermelho Amarelo textura
média

13. Areias Quartzosas Marinhas
3. Podzolico Vermelho Amarelo
14. Regossolo Eutrôfico com fragipan.
— Podzólico Vermelho Amarelo textura
argilosa
— Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrôfico cascalhamento.
— Podzólico Acinzentado.
— Podzólico Vermelho Amarelo concrecionârio.

15. Laterita Hidromórfica.
— Laterita Hidromórfica imperfeitamente
drenada
— Laterita Hidromórfica de terrenos
elevados.

4. Terra Roxa Estruturada

16. Podzol Hidromôrfico

5. Solos Concrecionérios Laterfticos

17. Gley Pouco Hûmico

6. Bruno Nao Célcico

18. Solos Aluviais:
— Solos Aluviais Eutróficos

— Bruno Nâo Câlcico vértico
7. Brunizem Avermelhado

19. Solos Indiscriminados de Mangues

8. Vertissolo

20. Solos Hidromorficos Indiscriminados

9. Solonchak

21. Solos Litólicos.
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5. DESCRICÄO
NÖMICAS

DAS

UNIDADES

TAXO-

5.1. Latossolo Amarelo
Esta unidade esté caracterizada por possuir A
ócrico e B óxico em um perfil profundo de baixa
fertilidade natural e baixa saturacäo de bases.
Tratam-se de solos envelhecidos, écidos à muito
fortemente âcidos, de boa drenagem, e permeâveis, embora por vezes possam aparecer com
textura argilosa.

A vegetaçao dominante é a de floresta sempre
verde pluvial tropical, encontrando-se também
éreas cobertas por vegetaçao secundéria, principalmente na chamada Regiao Bragantina.

O teor de argila no perfil pode variar bastante, o
que possibilita a diferenciaçao de solos com
textura média, nos quais o conteûdo de argila no
horizonte B pode variar de 15 a 35%, como é o
caso do Latossolo Amarelo, textura média que
ocorre na érea corn certa significância. Pode
aparecer também o Latossolo Amarelo cascaIhento e o Latossolo Amarelo textura argilosa e
muito argilosa.
Possuem cor nos matizes 10YR e 7.5YR, com
cromas e valores bastante altos no horizonte B,
onde domina o amarelo como é o caso dos solos
citados por V I E I R A et alii, por VIEIRA,
CARVALHO E OLIVEIRA e BASTOS, ou
mesmo SOMBROEK para a area da rodovia
Belém—Brasilia.
Os solos desta unidade säo encontrados tanto
nos p'atôs f omo nos terraços de menores cotas,
havendo variaçao, neste caso, de textura de
acordo com a sua situaçâo topogrâfica e com o
material de origem, pois o mesmo pode aparecer
constitui'do por sedimentos arenosos, argiloarenosos e argilosos. Estäo dispostos, de uma
maneira geral em urn relevo piano (os de textura
muito argilosa) ou suave ondulado, aparecendo
também em relevo ondulado (os de textura
argilosa), como ocorre na regiio de Paragominas
ao longodo rio Capim.

Apresentam perfil com seqüência de horizontes
A, B e C, com uma profundidade que pode
alcançar mais de 200 cm.
O horizonte A possui espessura variando de 19 a
48 cm, coloraçao nos matizes 10YR e 7.5YR,
com cromas que vao de 1 a 8 e valores de 3 a 5,
para o solo ümido. A textura varia bastante e
pode aparecer desde areia franca até argila,
condicionando assima uma variaçao de consistência que pode aparecer friâvel, nao pléstico a
pléstico e nao pegajosa a pegajosa. A estrutura
mais frequente é a maciça, muito embora possa
ocorrer a fraca, pequena subangular e granular.
O horizonte B, geralmente dividido èm B i , B2 e
B 3 , possui profundidade média superior a
150 cm e coloraçao nos mesmos matizes do
horizonte A, somente com cromas variando de 4
a 8 e valores de 5 a 6. A textura pode variar
desde franco arenosa a argila, e consistência de
friével a firme, de ligeiramente pléstica a plâstica
e de ligeiramente pegajosa a pegajosa. A estrutura mais comum é a maciça, podendo aparecer
também a fraca, pequena subangular.
O horizonte C de profundidade desconhecida,
apresenta-se geralmente mais leve que o anterior
e com coloraçao aproximadamente nas mesmas
cromas e valores jé descritos.
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5.1.1. CARACTERIZAÇÂO MORFOLÔGICA E ANALITICA DA UNIDADE
PERFIL NP 1

FOLHA SA.23-Y-A

Classif icaçao — Latossolo Amarelo Textura Média
Localizaçâo — Km 51 da BR-010, na estrada que vai para Santana do Capim, lado direito (Estado do
Paré).
Situaçâo e declividade — Perfil de trincheira, coletado em local aplainado a 100 m da estrada.
Formaçâo geológica e litologia — Terciério, Formaçao Barreiras
Material Originârio — Sedimentos argilo — arenosos
Relevo local — Piano
Relevo regional — Piano e suave ondulado
Drenagem — Bern drenado
Erosao — Praticamente nula
Vegetaçao local — Floresta sempre verde
Vegetaçao regional — Floresta sempre verde
Uso atual — Pastagem e cultures de rriilho, arroz, feijâo e mandioca.
A-|

0 — 7 cm; coloraçao variegada composta de preto (5YR 2 / 1 , ûmido), bruno-avermelhadoescuro (5YR 3/2, ûmido) e bruno escuro (7.5YR 4/4, ûmido); areia; maciça porosa nâo
coerente e fraca média granular; muitos poros pequenos e médios; solto, nâo pléstico e näo
pegajoso; transiçao plana e clara.

Ag

7 — 19 cm; bruno a bruno escuro (7.5YR 4/4, ûmido); franco arenoso; fraca pequena a média
blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; näo pléstico e näo pegajoso; transiçao
plana e gradual.

B-j

19 — 40 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR4/4, ümido); franco arenoso; fraca a moderada
média em blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; friével, nâo pléstico e näo
pegajoso; transiçao plana e difusa.

B21

40 — 67 cm; bruno-amarelado (10YR 5/8, ûmido); franco argilo arenoso; fraca a moderada
média em blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; friével, ligeiramente pléstico e
ligeiramente pegajoso; transiçao plana e difusa.
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B22

67 — 85 cm; bruno forte. (7.5YR 5/6, ümido); franco argilo arenoso; fraca a moderada média
blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; friével, ligeiramente pléstico e
ligeiramente pegajoso; transiçao plana e difusa.

B23

85 — 127 cm; bruno forte (7.5YR 5/8, ümido); franco arenoso; fraca a moderada média em
blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; friével, ligeiramente pléstico e
ligeiramente pegajoso; transiçao plana e difusa.

B3

127 — 172 cm; bruno forte (7.5YR 5/8, ümido); franco argilo arenoso; fraca a moderada
média blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; friével, ligeiramente pléstico e
ligeiramente pegajoso.

Ra/zes — Abundantes no A-j e A3, comuns no B-j, B21 e B22» poucas no B23 e B3.
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PERFIL N?

1

FOLHA SA-23-Y-A

LOCAL: km 51 da BR-010 na estrada que vai para Santana do Capim.
CLASSIFICAÇÂO:

Latossolo Amarelo textura média.

Prof.
Protocolo

11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406

Horiz.

cm

07194067-

Ki
SiO 2

7
19
40
67
85

85-127
127-172

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

0,68
0,79
0,66
0,42
0,34
0,24
0,18

A1
A3
B1
B21
B22
B23
B3
COMPLEXO SORTIVO mE/100g

Ca*

Mg*

1,20
0,30
0,15
0,15
0,10
0,05
0,10

0,10
0,10
0,05
0,05
0.10
0,05
0.10

0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

2,67
3,42
2,79
2,89
1,97
1.24
0,95

1,35
0,45
0,25
0,24
0,24
0,14
0,24

0,30
1,20
1,50
0,90
1,00
0,90
0,70

4,32
5,07
4,54
4,03
3,21
2,28
1,89

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

H2O

KCI

4,5
4,4
4,0
4,5
4,7
4,6
4,5

3.7
3.7
3,6
3,7
3,9
4,0
4,0

ANÂLISE:

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

0,05
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02

13

18
73
86
79
81
86
74

13
13

14
11
8

9

%

Na

pH

Al + S

V

+

0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

N

N

Areia
grossa

82
49
45
35
49
53
50

Areia
fina

9
27
23
22
14
17
19

IPEAN
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Silte
8
14
17
20
16
13
8

31
9
5
6
7
6
13

%

Argila
total

Argila
nat.

1
10
15
23
21
17
23

1
2
5
14
11
14
X

<
<
<
<
<
<

0,69
0,69
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

Grau de
floculaçào

0
80
67
39
48
18
100

PERFILN9 2

FOLHA: SA.23-Y-A

Classificaçâo: Latossolo Amarelo Textura Argilosa
Localizaçâo: Km 55 da estrada Paragominas—Tome Açu, a 500 m da margem esquerda do rio Capim.
Situaçâo e declividade: Perfil em corte de estrada, terço médio, com aproximadamente 8% de déclive
Formaçâo geológica e litologia: Terciério, Formaçâo Barreiras.
Material originério: Sedimentosargilosos
Relevo local: Suave ondulado
Relevo regional: Suave ondulado
Drenagem: Bern drenado
Erosao: Ligeira
Vegetaçao local: Floresta sempre verde
Vegetaçâo regional: Floresta sempre verde
Uso atual: Pastagens e culturas de milho e mandioca.
A-

0 — 10 cm; bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, ümido); argila; fraca pequena blocos subangulares; friével, plâstico e pegajoso; transiçao plana e difusa.

A3

10 — 25 cm; amarelo (10YR 7/6, ümido); argila; fraca pequena blocos subangulares; friével,
plâstico e pegajoso; transiçao plana e gradual.

B-j

25 — 50 cm; amarelo avermelhado (7.5 YR 6/6, ümido); argila; fraca pequena blocos
subangulares; friével a firme, pléstico e pegajoso: transiçao plana e difusa.

B21

50 — 90 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ümido); argila; fraca pequena blocos
subangulares; firme, pléstico e pegajoso; transiçao plana e difusa.

B22

90 — 130 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ümido); argila; fraca pequena blocos
subangulares; firme, pléstico e pegajoso.

OBS.: — Cerosidade fraca e pouca no B.

Hl/22

PERFIL N ? 2
LOCAL:

FOLHA SA-23-Y-A

km 55 da estrada Paragominas — r"omé Açu, a500m do Rio Capim

CLASSIFICACÄO:

Latossolo Amarelo textura argilosa.
%

Prof.
Protocol o

%

Horiz.

cm

K
SiO2

:

1e 2 0 3

AI2O3

C

N

14193

0 - 10

Ap

0,59

0,06

14194

1 0 - 25

A3

-

-

-

-

0,41

14195

2 5 - 50

BI

-

-

-

-

0,32

14196

5 0 - 90

B21

-

-

14197

90-130

B22

COMPLEXO S O R T I V O
Ca ++

100 Al

N

Al + S

10

77

0,05

8

81

0,04

8

81

0,22

0,03

7

88

0,19

0,02

10

87

mE/100g

PjOs

V

H+

AI*"

T

%

0,48

3,02

1,60

5,1C

9

0,13

0,33

2,39

1,40

4,12

8

0,11

0,02

0,32

1,90

1,40

3,62

9

<

0,11

0,02

0,14

1,64

1,00

2,78

5

<

0,11

0,03

0,15

1,64

1,00

1,79

5

<

0,11

Mg"

K+

Na*

0,35

0,07

0,04

0,02

0,15

0,12

0,04

0,02

0,05

0,22

0,03

0,03

0,06

0,03

0,03

0,06

0,03

S

COMPOSIÇAO G R A N U L O M É T R I C A

pH
Calhau
>20mm

p

Kr

Cascalho
20-2mm

Grau de

%

floculaçâo

Areia
fina

Silte

Argile
total

20

12

21

47

3

94

11

17

12

19

52

27

48

0

6

16

14

11

59

X

100

4,1

0

15

14

11

10

65

X

100

4,2

0

10

14

11

13

62

X

100

ANÂLISE:

IPEAN

H2O

KCI

4,2

3,9

0

13

4,1

3,9

0

4,1

3,9

4,5
4,5

Areia
grossa

100g

m/23

Argila
nat.

PERFILN9 3

FOLHA SA.23-Y-A.

Classificacäo: Latossolo Amarelo textura muito argilosa.
Localizaçao: Km 44 da Estrada Paragominas—Tome Açu, lado esquerdo.
Situacäo e declividade: Terço superior de pequena a suave ondulacäo. Declividade de aproximadamente 5%.
Formacäo geológica e litologia: Terciério, Formacäo Barreiras.
Material originârio: Sedimentosargilosos.
Relevo local: Piano a suave ondulado.
Relevo originârio: Piano a suave ondulado.
Drenagem: Bern drenado
Erosäo: Praticamente nula
Vegetaçao local: Floresta tropical sempre verde.
Vegetacäo regional: Floresta tropical sempre verde.
Uso atual: Pastagem e exploracäo de madeira.
A-j

0 — 5cm; bruno amarelado claro (10YR 6/4, ümido); argila; fraca pequena granuläre blocos
subangulares; friével, plâstico e pegajoso; transicäo plana e gradual.

A3

5 — 20 cm; amarelo (10YR 7/6, ûmido); argila; fraca pequena blocos subangulares; friével,
pléstico e pegajoso; transicäo plana e gradual.

B-|

20 — 50 cm; amarelo (10YR 7/6, ûmido); argila; fraca pequena blocos subangulares; friével,
pléstico e pegajoso; trarisiçao plana e difusa.

E$21

50 — 90 cm; amarelo avermelhado (7.5 YR 6/6, ûmido); argila; fraca pequena blocos
subangulares; friével, pléstico e pegajoso; transicäo plana e difusa.

B22

90 — 135 cm; amarelo avermelhado (7.5 YR 6/6, ûmido; argila; fraca pequena blocos
subangulares; friével, pléstico e pegajoso.

Observaçâo: 1 ) Cerosidade fraca e pouca no B.
2) O horizonte.4 foi coletado na mata e o f l e m corte de estrada.
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PERFIL N? 3

FOLHA SA-23-Y-A

LOCAL: km 44 da estrada Paragominas-Tomé Açu, lado esquerdo.
CLASSIFICAÇÂO: Latossolo Amarelo textura muito argilosa.
Prof.
Protocol o

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

N

N

Al + S

14188

0-

5

Al

2.77

0,26

11

76

14189

5 - 20

A3

1,64

0,17

10

87

14190

2 0 - 50

B1

0,52

0,06

9

75

14191

5 0 - 90

B21

0,41

0.04

10

64

14192

90-135

B22

9,34

0,03

11

61

COMPLEXO SORTIVO mE/100g

V
%

Ca*

Mg*

K*

Na*

0,40

0,29

0,12

0,08

0,89

9,74

2,80

13,43

7

0,43

0,10

0.15

0,07

0,05

0,37

6,18

2,40

8,95

4

0,27

0,06

0,22

0,04

0,02

0,34

2,63

1,00

3,97

9

< 0,11

0,06

0.22

0,03

0,02

0,33

2,37

0,60

3,30

10

< 0.11

0,05

0,15

0,03

0,02

0,25

2,22

0,40

2,87

9

< 0.11

H*

Al*

COMPOSICÄÖ GRANULOMÉTRICA

pH
H,0

KCI

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

3,9

3,6

0

18

4,0

3,8

0

4,5

4.2

4,6
5,0

Areia
grossa

%

Grau de
floculaçâo

Areia
fina

Silte

X

X

32

68

18

74

23

X

X

33

67

3

96

0

15

X

1

15

84

X

100

4,4

0

16

X

1

16

83

X

100

3,8

0

8

X

1

16

83

X

100

ANÂLISE:

IPEAN
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Argila
total

Argila
nat.

5.2. Latossolo Vermelho Amarelo

Com A ócrico e B óxico (latossólico) os Latossolo Vermelho Amarelos, säo solos profundos,
com relaçâo textural em torno de 1,0, fertilidade
natural baixa e saturacäo de bases também
baixa, a semelhança do que cita LEMOS et alii
para o Estado de Sâo Paulo, VIEIRA et alii para
a Zona Bragantina e SANTOS et alii para a érea
do Nûcleo Colonial de Gurguéia. Tratam-se de
solos com coloraçâo variando de bruno a bruno
amarelado, nos matizes 10YR e 7.5YR no
horizonte A e bruno forte a vermelho amarelado
principalmente no matiz 7.5YR, no horizonte B.
Possuem perfil. A, B e C friâvel, bastante poroso,
permeâvel, com estrutura pouco desenvolvida,
sendo esta uma das caracteri'sticas morfologicas
de classificaçâo desta unidade. Frequentemente
aparecem com textura média.
Ocorrem principalmente em terrenos da Formaçâo Barreiras e do Devoniano, ao norte do
Piaui', noroeste do Cearâ, ilha de Sao Lui's e
entre Chapadinha e Brejo, sempre associados as
Areias Quartzosas.

Sâo encontrados em relevo piano ou suave
ondulado, sob vegetaçâo de floresta mista com
babaçu, cerrado e caatinga.
O horizonte A apresenta espessura média de
aproximadamente 40 cm, coloraçâo em 10YR
principalmente, com cromas variando de 2 a 3 e
valores de 3 a 5. A textura pode variar de areia
franca a argila, a consistência é friével, nâo
plâstico a plâstico e näo pegajoso a pegajoso. A
estrutura apresenta-se quase sempre maciça,
mas pode ocorrer também, fraca pequena
subangular e granular.
O horizonte B cuja profundidade média é
superior a 150 cm, possui coloraçâo nos
matizes 10YR, 7.5YR e 5YR, com cromas e
valores bastante altos. A textura pode variar de
franco arenoso a argila, a consistência de friâvel
a firme, de ligeiramente plâstico a plâstico e de
ligeiramente pegajoso a pegajoso. A estrutura
dominante é a maciça.
O horizonte C é de profundidade desconhecida e
apresenta-se mais friâvel e de textura mais leve
do que o horizonte sobrejacente.

5.2.1. CARACTERIZAÇAO MORFOLOGICA E ANALITICA DA UNIDADE
PERFIL N9 4

FOLHA SA.23-Z-D

Classificaçâo: Latossolo Vermeiho-Amarelo Textura Média.
Localizaçâo: Estado do Maranhao a 26 km na estrada Brejo—Barra da Forquiiha, lado direito.
Situaçâo e declividade: Perfil coletado com trado, na parte superior e plana do terreno, a 15 m da
estrada, com 0 a 2% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia: Terciârio. Arenito.
Material originârio: Sedimentosarenosos.
Relevo local: Piano
Relevo regional: Piano a suave ondulado
III/26

Drenagem: Fortemente drenado
Erosäo: Praiicamente nula
Vegetaçao local: Campo cerrado
Vegetaçâo regional: Campo cerrado e cerradäo
Uso atual: Pastagem e culturas de mandioca, milho e arroz.
AD

0 — 10 cm; bruno acinzentado (10YR 4/2, ûmido); areia franca; gräos simples; solto, näo
plâstico e nâo pegajoso; transiçâo plana e gradual.

A3

10 — 25 cm; bruno (10YR 5/3, ûmido); franco arenoso; gräos simples e fraca muito pequena
granular; solto e muito friével, näo plastico e näo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

Bi

25 — 40 cm; bruno (10YR 5/3, ûmido); franco arenoso; maciça com aspecto de fraca muito
pequena granular; muito friével, näo pléstico e näo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B21

40 — 60 cm; bruno (7.5YR 5/4, ûmido); franco arenoso; maciça com aspecto de fraca pequena
granular e blocos subangulares; muito friével; näo plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e
gradual.

B22

60 — 110 cm; amarelo avermelhado (5YR 6/6, ûmido); franco argilo arenoso leve; maciça com
aspecto de fraca pequena granular e blocos subangulares; muito friével, näo plâstico e näo
pegajoso.
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PERFIL N? 4

FOLHA SA-23-Z-D

LOCAL: Estado do Maranhâo a 26 km na estrada Brejo-Barra da Forquilha, lado direito.
CLASS!FICACAO: Latossolo Vermelho-Amarelo textura média.
Prof.
Protocolo

364
365
366
367
368

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

0 - 10

Ap

0,03

1 0 - 25

A3

0,08

2 5 - 40

B1

0,04

4 0 - 60

B21

0,03

60-110

B22

0,03

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca*

K*

Mg*

Na*

N

N

H*

V
%

Al*

0,75
0,50
0,56
0,19
0,06

1,50
0,44
0,40
0,24
0,28

COMPOSICÄO GRANULOMÉTRICA

pH
H,0

5,3
5.6
5,0
4,9
4,7

Al+S

Areia
fina

4,7

43

33

17

7

1

86

4,8

38

32

17

13

2

85

4.3

37

31

18

14

2

86

4,4

32

30

25

13

2

85

4,1

33

26

25

16

0

100

ANÂLISE:

Cascalho
20-2mm

IDESP

UI/28

Silte

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçào

Areia
grossa

KCI

Calhau
>20mm

%

5.3. Podzolico Vermelho Amarelo
Os Podzólicos Vermelho Amarelos säo solos
bem desenvolvidos, que possuem um horizonte
A fraco (ócrico) e um horizonte B arg f I ico. 0
horizonte A i minerai esté assentado sobre um
horizonte A 2 ligeiramente descolorido e muito
pouco desenvolvido ou sobre um horizonte A 3
o quai por sua vez assenta sobre o horizonte B
vermelho amarelado, nos matizes 7.5 YR ou
5YR, de textura relativamente pesada, havendo boa diferença textural entre o A e o B.

e o Podzólico Acinzentado que aparece como
inclusâo.

Säo solos na sua maioria de fertilidade baixa a
média,de textura argilosa e média que apresentam seqüência de horizontes do tipo A, B e C,
cuja espessura näo excède a 200 cm, corn pronunciada diferenciaçao entre o A e o B, à
semelhança do que ocorre no Estado de Mato
Grosso, dos que descreveu BARROS et alii no
Estado do Rio de Janeiro, dos que cita LEMOS
et alii, dos descritos por VIEIRA e AMARAL
FILHO no Paraguai, dos citados por DAMES
em Java, dos descritos por SIMONSON para o
sul dos Estados Unidos e dos citados por
SANTOS et alii para o Nücleo Colonial de
Gurguéia.

Quanto à vegetaçâo, a comumente encontrada
nestes solos é a de floresta mista de babaçu e
de floresta sempre verde pluvial tropical.

Entre as caractensticas utilizadas para a sua
classificaçâo podem ser citadas:
1)
2)
3)
4)
5)

diferença textural marcante entre o A e o
B;
presença ou näo de Aj pouco evolufdo;
transicäo clara e gradual entre os horizontes A e B;
horizonte B estruturado;
presença de cutâneas de argila no horizonte B.

Na regiäo em estudo como variaçao da unidade
modal, podem ocorrer areas de Podzólico Vermelho Amarelo concrecionério, Podzólico Vermelho Amarelo cascalhento, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, o quai
quase sempre apresenta-se cascalhento na érea,

Os solos que constituem esta unidade apresentam-se bem drenados, écidos e com erosäo
variando de laminar ligeira a moderada.
Sâo encontrados principalmente em areas do
Cretéceo, Formaçâo Itapecuru, derivados de
arenitos, folhelhos e siltitos.

Os relevos dominantes säo o suave ondulado,
corn morros em meia laranja de pendentes
curtas.
O horizonte A apresenta espessura variével entre 8 e 25 cm; cores bruno acinzentado muito
escuro a bruno avermelhado, matiz 10 YR e
5YR, valores de 3 a 5 e cromas de 2 a 4;
textura entre areia franca e argila; estrutura
variando de grâos simples a fraca pequena
subangular; consistência ûmida entre solto a
firme e näo pi est ico e näo pegajoso a pegajoso
para o solo molhado; com transicäo plana ou
ondulada e gradual ou clara para o horizonte
B.
O horizonte B possui espessura variando de 35
a 85 cm; coloraçâo entre bruno escuro e vermelho nos ma.tizes 10 YR a 2.5 YR, com valores
entre 4 e 5 e cromas entre 3 e 6; textura
variando de franco argilo arenoso a argila;
estrutura comum e fraca a moderada, pequena
e média blocos subangulares; consistência ûmida variando de friâvel a firme, sendo que a
consistência molhada varia de ligeiramente pléstico a plästico e de ligeiramente pegajoso a
pegajoso. Aparece também neste horizonte cerosidade de fraca a moderada recobrindo as
unidades estruturais.
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5.3.1. CARACTERIZACÄO MORFOLOGICA E ANALlTlCA DA UNIDADE
Perfil N95

Folha SA.23-Z-D

Classificacäo — Podzólico Vermelho Amarelo
Local izacäo — Estado do Piauf, a 3 km na estrada Esperantina-Batalha, lado direito.
Situaçao e declividade — Perfil coletado em barreiro, a 15 m da estrada, com 0 a 3% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia — Silürio-Deveoniano. Arenitos.
Material originério — Sedimentos argilo-arenosos.
Relevo local — Piano.
Relevo regional — Piano e suave ondulado.
Drenagem — Bern drenado.
Erosäo — Praticamente nu la.
Vegetaçâo local — Capoeira.
Vegetaçao regional — Caatinga.
Uso atual — Culturas de milho, mandioca e feijâo.
Ap

0 — 15 cm; bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, ümido); franco-arenoso; graos
simples e fraca pequena granular; solto e friävel, näo plästico e näo pegajoso; transiçao plana
e gradual.

A2

15 — 25 cm; bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido); franco arenoso; gräos simples e
fraca pequena granular; solto e friével, nao plästico e nao pegajoso; transsiçao e plana e clara.

Bji

25 — 40 cm; bruno escuro (10 YR 4/3, ümido); franco argilo arenoso; fraca pequena blocos
subangulares; firme, plästico e ligeiramente pegajoso; transiçao plana e difusa.

B22

40 — 95 cm; bruno escuro (7.5 YR 4/4, ümido); franco; fraca pequena blocos subangulares;
firme, plästico e pegajoso.

Obs.:

É fracamente estruturado e corn ausência de cerosidade. Apresenta diferenciaçâo textural e
o B é muito compacto.
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PERFIL N? 5
LOCAL:

FOLHA SA-23-Z-D

Estado do Pi au f, a 3 km na estrada Esperantina-Batalha, lado direito.

CLASSIFICAÇÂO: Podzólico Vermelho-Amarelo.
Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe2O3

N

N

373

0-15

Ap

3,51

2,52

0,86

0,04

19

374

15-25

A2

5,61

3,10

0,57

0,04

13

375

25-40

B1

11,47

3,49

0,70

0,04

18

376

40-95

B2

13,00

5.04

0,32

0,04

9

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
K*

Na*

+

Al + S

V
%

Ca*

Mg*

1,42

1.27

3,56

0,24

0,53

1.11

0,87

1,94

0,60

0,37

1,66

1.03

2,53

0,32

0,39

1,58

1,35

1,30

0,60

0,12

H

Al*

COMPOSIÇÂO GRANULOMÉTRICA

pH

Areia
fina

Silte

Argila
total

Argila
nat.

4,0

18

48

26

8

1

88

4,7

4,1

24

50

17

9

2

78

5,0

4,3

9

43

17

31

0

100

4,8

4,0

32

14

35

19

4

79

KCI

4.8

ANÂLISE:

Cascalho
20-2mm

Grau de
floculaçâo

Areia
grossa

HjO

Calhau
>20mm

%

ID ESP
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PERFILN? 6

FOLHA SA.23-Y-D

Classificaçâo — Podzólico Vermelho Amarelo concrecionârio.
Localizaçâo — Estado do Maranhâo, localidade de Cocalinho, estrada Zé Doca—Turi, lado esquerdo.
Situaçâo e declividade — Terço superior de corte de estrada, lado esquerdo, 6 a 8% de déclive.
Formaçao geológica e litologia — Cretéceo. Arenitos, folhelhos e siltitos.
Material originério — Sedimentos argilo-arenosos.
Relevo local — Suave ondulado.
Relevo regional — Suave ondulado e ondulado.
Drenagem — Bern drenado.
Erosao — Laminar ligeira.
Vegetacäo local — Capoeira.
Vegetacäo regional — Floresta semicaducifólia.
Uso atual — Pastagem e culturas de milho, arroz, mandioca e feijao.
A,

0 — 5 cm; bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido); franco arenoso; fraca pequena
granular; firme, ligeiramente plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e gradual.

A2

5 — 1 5 cm; bruno amarelado (10 YR 5/4, ümido); franco arenoso; fraca pequena granular e
blocos subangulares; firme, ligeiramente plâstico e nâo pegajoso; transiçâo ondulada e clara.

B-d

15 — 45 cm; bruno forte (7.5 YR 5/8, ûmido); franco argilo arenoso; fraca a moderada
pequena e média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; firme, ligeiramente plâstico
e ligeiramente pegajoso; transiçâo ondulada e gradual.

B22

45 — 60 cm; vermelho amarelado (5 YR 5/6, ûmido); franco argiloso; moderada média
blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; firme, plâstico e pegajoso; transiçâo ondulada
e gradual.

B3

60 — 90 cm; vermelho amarelado (5YR 5/6, ümido); com mosqueado comum, pequeno e
proeminente, branco (10 YR 8/1); argila; fraca a moderada pequena e média blocos
subangulares; firme, plâstico e pegajoso.
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PERFIL N? 6
LOCAL:

FOLHA SA-23-Y-D

Estado do Maranhäo, localidade de Cocalinho, estrada Zé Doca-Turi, lado esquerdo.

CLASSIFICAÇÂO: Podzólico Vermelho-Amarelo concrecionârio.
Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
AUO 3

Fe,O 3

Kr
N

C

100 Al

N

Al + S

351

0- 5

A1

3,06

3,10

1,63

0,03

62

352

5-15

A2

4,60

1,94

0,71

0,06

353

15-45

B21

8,41

4,46

0,23

0,03

13
7

354

45-60

B22

16,44

3,10

0,52

0,05

11

355

60-90

B3

19,63

3,10

0,21

0.03

7

COMPLEXO SORTIVO mE/100g

V
%

Ca+

Mg*

2,43

0,71

4,53

0,56

1,12

0,87

0,71

5,56

0,40

0,12

0,08

1.11

2,75

0,17

0,05

0,08

0,55

1,84

3,30

0,12

0,08

0,71

1,92

4,42

0,05

Na

COMPOSICÄO GRANULOMÉTRICA

PH
Calhau Cascalho
>20mm 20-2mm

Areia
grossa

%
Argila
nat.

Areia
fina

Silte

17

56

20

7

2

72

4,1

15

56

16

13

2

85

4,3

4,3

12

45

20

23

2

92

4,4

4,0

8

31

25

36

4

89

5,1

4,9

5

23

32

40

1

98

H,0

KCI

5,0

4,2

4,9

ANÂLISE:

IDESP
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Argila
total

Grau de
floculaçâo

PER FIL N9 7

FOLHA SA.23-V-D

Classificaçâo — Podzólico Vermelho Amarelo concrecionârio.
Localizacäo — A 4 km de Gurupi para Capanema na Estrada Paré—Maranhäo.
Situaçâo e declividade — Terço médio de meia encosta.
Formaçao geológica e litologia — Pré-Cambriano. Grupo Gurupi; gnaisses, xistose filitos.

Material originério — Saprólitos de gnaisses, xistos e filitos.
Relevo local — Ondulado.
Relevo regional — Bern drenado.
Erosäo — Ligeira.
Vegetaçao local — Capoeira.
Vegetaçao regional — Floresta sempre verde.
Uso atual — Pastagem.
Ap

0 — 8 cm ; bruno avermelhado (5 YR 4/4,ûmido); franco; fraca pequena
subangulares; firme, plâstico e pegajoso; transiçao ondulada e gradual.

Bi

8 — 20 cm; vermelho (2.5 YR 5/6, ûmido); franco argilosa; moderada pequena a média
blocos subangulares; firme, pléstico e pegajoso; transiçao plana e d if usa.

B2

20 — 40 cm; vermelho (2.5 YR 4/6, ûmido); argila; moderada pequena a média blocos
subangulares; firme, plâstico e pegajoso; transiçao ondulada e clara.

B3

40 — 55 cm; vermelho (2.5 YR 4/6, ûmido), com mosqueado pequeno a médio, abundante
e proeminente vermelho acinzentado, (10 R 4/4, ümido) e pequeno a médio, abundante e
proeminente cinzento claro (2.5 Y 7/0, ümido); argila; moderada pequena a média blocos
subangulares; firme, plâstico e pegajoso.
Obs.: — Cerosidade comum e moderada em todo o horizonte B.
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granular e blocos

PERFIL N? 7

FOLHA SA-23-V-D

LOCAL: A 4km de Gurupi para Capanema, na estrada Paré-Maranhao.
CLASSIFICACÄO:

Podzólico Vermelho-Amarelo concrecionàrio.

Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Al + S

N

Fe2O3

14179

0- 8

Ap

1,05

0,13

8

59

14180

8-20

B1

0,63

0,08

8

90

14181

20-40

B2

0,48

0,08

6

92

14182

40-55

B3

0,28

0,05

6

91

COMPLEXO SORTIVO mE/100g

V

+

Ca*

Mg*

2,10

0,41

0,09

0,05

2,65

3,62

3,80

10,07

26

0,38

0,70

0,27

0,07

0,06

1,10

2,14

10,40

13,64

8

0,22

0,70

0,33

0,05

0,05

1,13

2,17

14,00

17,30

7

0,19

0,30

0,99

0,05

0,06

1,40

0,97

15,20

17,57

8

0,11

Na

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
KCI

Calhau
>20mm

4,8

3,7

0

4,8

3,6

4,8
4,9

Cascalho
20-2mm

%

Areia
grossa

Areia
fina

47

45

6

32

17

5

71

0

58

26

8

32

34

4

88

3,6

0

54

22

6

31

41

16

61

3,7

0

42

18

6

33

43

5

88

ANÄLISE:

IPEAN

H,0

UI/35

Silte

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

5.4. Terra Roxa Estrutu rada

A Terra Roxa Estruturada, solo que pela coloracäo se ässemelha ao Latossolo Roxo, possui
perfil do tipo A, B, C, com uma espessura
média em torno de 150 cm. A palavra estruturada, que vem de sua caracterizacäo popular —
Terra Roxa Estruturada — se deve à estrutura
subangular bem desenvolvida, quando o solo
apresenta-se seco, encontrada principalmente
no horizonte B, sendo esta uma das mais
comuns caracten'sticas diferenciadoras desta
unidade.
As principals caracten'sticas deste grupo de
solos s§o as de possuir B textural, cerosidade
desenvolvida no horizonte B revestindo as unidades estruturais, relativa dificuldade de diferenciaçao dos horizontes, grande estabilidade
de microagregados, efervescência com H 2 O 2
dévida a concrecöes de manganês e abundância
de minerais magnéticos. Tratam-se de solos
semelhantes aos descritos por LEMOS et alii
para o Estado de Sao Paulo, aos descritos por
SHERMAN e A L E X A N D R E , aos citados por
CLINE para o Havai', aos Red Loam da Australia, as Laterita Pardo Rojizas do Chile e aos
Reddish Brown Lateritic Soils encontrados no
sul dos Estados Unidos.
Sao solos de textura geralmente argilosa, de
perfil do tipo A, B, C onde domina a cor no
matiz 2,5 YR no A e 10 R no B com valores e
cromas baixos; possuem boa fertilidade natural,
saturacäo de bases bastante elevada.
O horizonte A, subdividido em Ap ou A ! e
A 3 , possui espessura de aproximadamente
30 cm; a coloraçâo varia de bruno avermelhado
escuro a vermelho acinzentado escuro, com
matizes 5 YR e 2,5 YR, tendo valores e cromas
baixos, entre 3 e 4; a textura pertence à classe
franco argilo arenosa ou argila; estrutura moderada média granular, sendo que o A 3 , pode
apresentar estrutura em blocos subangulares; a

consistência quando seco varia de ligeiramente
duro, de friâvel a firme quando ümido e pegajoso quando molhado; a transiçao para o horizonte B geralmente é plana e graduai, ou em
alguns casos clara.
O horizonte B, corn espessura variando de
90 cm a 130 cm, normalmente subdividido em
B i , B 2 , B 22 e B 3 ; a cor esta entre vermelho
escuro ou bruno avermelhado, com matiz variando de 5 YR a 10 R, predominando mais
vermelho que 2.5 YR, com valores de 3 a 5 e
cromas entre 5 e 6; possui textura da classe
argila; a estrutura é moderada pequena e média
em blocos subangulares, apresentando sempre
cerosidade comum entre as superfi'cies estruturais; a consistência varia de duro a muito duro,
quando seco, friâvel a firme quando o solo esta
ümido e plâstico e pegajoso quando molhado,
com transiçao para o horizonte C graduai ou
difusa.
O horizonte C é geralmente pouco espesso,
variando de 30 a 50 cm e com coloraçao
semelhante ao horizonte B, porém apresentando mosqueados provenientes do material parental.
5.5. Solos Concrecionârios Later i'ticos
Esta unidade esta constitui'da por solos medianamente profundos, formados por uma mistura
de partfculas mineralógicas finas e concrecöes
de um arenito ferruginoso de värios diâmetros,
que na maioria dos casoss preenchem completamente um perfil com B textural.
O horizonte A, que se encontra escurecido pela
matêria orgânica, possui cor variando de bruno,
no matiz 10YR, a vermelho escuro, no matiz
2.5YR, e o horizonte B, variando de bruno
amarelado
( 1 0 Y R ) a vermelho escuro
(2.5 YR).
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Os perfis podem apresentar-se completamente
argilosos ou argilo-arenosos no A e argiloso no
B. Possuem distribuiçao de poros e uma estrutura subangular mascarada pelas concreçoes later fticas.
Tratam-se de solos com perfil geralmente do
tipo Acn, Ben e C, onde um horizonte A,
pouco profundo, assenta sobre um horizonte B
de aproximadamente 60 cm. Apresentam-se,
portanto, pesados (argilosos), muito fortemente
âcidos a âcidos e com baixa saturaçao de bases.
Esta unidade ocorre com maior freqüência
principalmente na regiâo de Vargem Grande e
Chapadinha, associada quase sempre ao Podzólico Vermelho Amarelo argilosos e por vezes as
Areias Quartzosas Hidromórficas.

5.6. Bruno Nâo Câlcico
Esta unidade é constitufda de solos com B
textural, näo hidromórficos, com argila de atividade al ta, somas de bases e saturaçao de
bases altas. Compreende solos com seqüência
de horizontes A, Bt e C com uma profundidade que näo ultrapassa 100 cm.
O horizonte A com espessura de 12 cm e
15 cm, possui coloraçao (solo ûmido), que vai
de bruno escuro a bruno avermelhado, nos
matizes de 7.5 YR e 5 Y R , com valor 3 e
croma 2. A textura varia de franco-arenoso a
argila cascalhenta, a estrutura de fraca a moderada pequena e média granular e blocos subangulares e a consistência de friével a firme,
ligeiramente plâstico a plâstico e näo pegajoso

a pegajoso, com transiçao plana e gradual a
clara para o horizonte B.
O horizonte B, que compreende normalmente
B 2 i t e B22 t, com pouca oeorrêneia de B, t,
possui espessura variando de 50 a 70 cm; coloraçao entre bruno avermelhado escuro e vermelho escuro, nos matizes 5 YR e 2.5 YR, com
valores de 3 e 4 e cromas entre 3 e 6. A
textura geralmente pertence à classe argila,
podendo ter ou näo cascalho; a estrutura é
moderada pequena e média blocos subangulares
e angulares, com cerosidade comum e forte,
inclusive com "slikenside" entre os blocos estruturais e consistência firme, plästica e pegajosa.
Uma caracten'stica constante nestes solos, é a
presença de pavimento desértico, constitufdo
por calhaus e matacöes de quartzo, rolado,
desarestados e semidesarestados, geralmente envernizados, que sao encontrados na superffcie
das regioes âridas e semi-âridas.
A cobertura vegetal esté representada por caatinga, em suas mais variadas formas e o relevo
é geralmente suave ondulado, com declividades
variando de 3 a 8%.
Compreende solos com seqüência de horizontes
A, Bt e C.
Como variaeäo, pode ser considerado o Bruno
Näo Câlcico vértico, que se diferencia por
apresentar elevado conteddo de argila de atividade mais alta.de reticulo 2 : 1 , resultando que
no peri'odo de estiagem aparece grande quantidade de fendilhamento no solo.
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5.6.1. CARACTERIZAÇAO M O R F O L O G I C A E ANALlTlCA DA UNIDADE.
PER FIL N? 8

FOLHA SA. 24-Y-D

Classificaçao — Bruno Nao Câlcico.
Localizaçao — Estado do Cearâ, em frente à cidade de Granja, proximo à estrada.
Situaçao e declividade — Terço médio de pequena e suave ondulaçâo, a 15 m da estrada, com 5 a
8% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia — Pré-cambriano. Migmatitos e gnaisses.
Material originàrio — Derivado da decomposicäo do gnaisse e migmatitos.
Relevo local — Suave ondulado.
Relevo regional — Suave ondulado;
Drenagem — moderadamente drenado.
Erosâo — Nula a ligeira.
Vegetaçâo local — Capoeira.
Vegetaçao regional — Caatinga.
Uso atual — Culturas de milho, feijao, mamona, etc.
Ap

0 — 15 cm; bruno escuro (7.5 YR 3/2, ûmido); franco arenoso; fraca pequena e média
granular e blocos subangulares; friével, ligeiramente plâstico e nao pegajoso; transiçio plana
e clara.

Bjt

15 — 25 cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3/4, ûmido); franco; moderada pequena e
média blocos subangulares; friével, plâstico e pegajoso; transiçao plana e gradual.

B211

25— 45 cm; bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ûmido); franco; moderada pequena e
média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; friàvel, plâstico e pegajoso; transiçao
plana e clara.

B 22 t

45— 65 m; vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ûmido); franco argiloso; moderada pequena e
média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; friâvel, plâstico e pegajoso.

111/38

PERFIL N? 8

FOLHA SA-24-Y-D

LOCAL: Estado do Cearé, em trente à cidade de Granja, proximo à estrada.
CLASSIFICAÇAO:

Bruno Nâo Câlcico.

Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

C

100 AI

N

N

Al+S

Kr

Fe 2 O 3

389

0-15

Ap

1,04

0,04

26

390

15-25

B1

0,69

0,03

20

391

25-45

B21

0,51

0,03

18

392

45-65

B22

0,39

0,03

14

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
+

+

V
%

Ca*

Mg

5,29
5,37

2,79
2,95

2,26

0,32

3,89

2,57

0,28

0,12

4,77

4,44

2,73

0,36

0,06

4,20

4,48

2,18

0,28

0,04

K

Na*

Af

COMPOSICÄO GRANULOMÉTRICA

pH
Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

%

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculacäo

H2O

KCI

5,1

4,6

45

27

21

7

4,8

4,2

29

21

31

19

3

84

4,7

4,1

27

16

30

27

2

92

5,0

4,3

17

11

45

27

4

85

ANÄLISE:

IDESP
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Silte

PE R FIL N? 9

FO LH A SA.24-Y-D

Classificaçâo — Bruno Nio Câlcico vértico.
Localizaçâo — Estado do Cearé, a 18 km na estrada Sobral—Coreéu, lado direito.
Situaçâo e declividade — Terço superior de pequena e suave ondulaçao, corte de estrada, corn 3 a
5% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia — Pré-cambriano. Calcârio e gnaisse.
Material originârio — Proveniente da decomposiçio de calcârio e gnaisse melanocrâtico.
Relevo local — Piano a suave ondulado.
Relevo regional — Suave ondulado.
Drenagem — Moderada a imperfeitamente drenado.
Erosao — Ligeira.
Vegetaçâo local — Caatinga.
Vegetaçio regional — Caatinga.
Uso atual — Pastagem e cultura de milho.
Ap

0 — 20 cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, ûmido); franco arenoso, cascalhento;
moderada pequena e média granular e blocos subangulares; firme, plâstico e pegajoso;
transiçao plana e gradual.

B 2 ,t

20— 45 cm; bruno avermelhado (5 YR 4/3, ûmido); franco cascalhento; moderada pequena
e média blocos angulares e subangulares; cerosidade comum e forte; firme, plâstico e
pegajoso; transiçao plana e difusa.

B22t

45— 65 cm; bruno avermelhado (5 YR 4/3, ûmido); franco cascalhento; forte média blocos
angulares; cerosidade comum e forte, inclusive "slikenside"; firme, plâstico e pegajoso;
transiçao plana e difusa.

B3

65 — 90 cm; bruno avermelhado (5 YR 4/3, ûmido); franco argila arenoso cascalhento;
moderada média blocos subangulares e angulares; firme, plâstico e pegajoso.
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PERFIL N? 9

FOLHA SA-24-Y-D

LOCAL: Estado do Cearâ, a 18 km na estrada Sobral-Coreaû, lado direito.
CLASSIFICACÄO:

Bruno Nào Càlcico vértico.

Prof.
Protocol o

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

N

N

Ap

1,66

5,04

0,86

0,04

22

20-45

B21 t

7,14

6,40

0,35

0,03

11

384

45-65

B22t

7,01

6,60

0,21

0,02

8

385

65-90

B3

7,40

6,50

0,13

0,02

6

382

0-20

383

COMPLEXO SORTIVO mE/100g

Al + S

V

+

Ca

Mg*

7,80

3,51

1,45

0,08

3,01

0,04

0,08

2,11

0,48

0,40

7,11

5,01

2,15

0,44

0,62

6,95

6,79

2,16

0,36

1.25

+

K

+

H

Na

+

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

Grau de
floculaçào

Argila
total

Argila
nat.

29

15

5

67

10

30

22

4

82

40

9

34

17

4

76

54

7

19

20

4

80

H2O

KCI

5,3

4,8

42

14

5,1

4,4

38

5,5

4,2

4,8

4,0

ANÂLISE:

%

IDESP
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Silte

5.7. Brunizém Avermelhado

Os Brunizéns Avermelhados encontrados na
area, säo solos medianamente profundos, que
apresentam seqüência de horizontes A, B e G.
Possuem um horizonte superficial mólico e urn
B argflico, havendo nftido contraste entre eles.
Sao neutros e porosos. Possuem estruturä superficial granular e coloraçao bastante escura
no horizonte A, isto devido à acumulaçao de
matéria orgânica com dominância provàvel de
material fornecido pelas rafzes. O horizonte B
também estruturado possui coloraçao vermelho
escuro, proporcionando um contraste com o A
que aparece bruno avermelhado escuro como
cor dominante e consistência ligeiramente dura
quando seco. A atividade de argila é de média
a alta e a saturaçâo de bases é elevada.
O solo apresenta-se livre de carbonatos à semeIhança do que cita a literatura para solos
similares, com Ki em torno de 2,0 mais ou
menos uniforme no perfil, o que indica nâo
haver uma lixiviaçâo difereiicial marcante de
silica e sesquióxidos. Aparece argiloso e com
cerosidade desenvolvida no B de consistência
dura quando seco.

Estes solos ocorrem em érea de relevo suave
ondulado a ondulado, dissecado, sob vegetaçao
normalmente de grammeas, desenvolvidos sobre
folhelhos, siltitos e rochas bâsicas.
No perfil, o horizonte A possui espessura média variando em torno de 18 cm, com coloraçao no matiz 2.5 YR, com cromas 2 e valores
oscilando de 2,5 a 3, quando o solo encontrase ümido. A textura é geralmente argilo arenosa, e a consistência variando de friàvel a firme,
ligeiramente plâstico a plâstico e ligeiramente
pegajoso a pegajoso. A estrutura é moderada
média granular.
O horizonte B, cuja espessura média nâo ultrapassa 82 cm, possui coloraçao bruno avermelhado, no matiz 2.5 YR corn variaçoes para valor
de 2,5 a 5 e croma de 4.
A textura é argila, a consistência firme, plâstico
e pegajoso. A estrutura encontrada foi moderada a forte, média subangular. Aparece neste
h o r i z o n t e também cerosidade moderada,
comum, recobrindo os blocos estruturais.
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5.7.1. CARACTERIZAÇAO MORFOLÖGICA E ANALITICA DA UNIDADE

PERFILN9 10

FOLHA SA.23-Z-D

Classificaçâo — Brunizém Avermelhado.
Localizaçao — Estado do Piaui', estrada Barrinha—Matias Olfmpio, localidade denominada Barro Vermelho, lado direito.
Situaçao e declividade — Perfil coletado em corte de estrada, terço superior de pequena e suave
ondulaçâo, a 5 m da estrada, com 5 a 8% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia — Carbonïfero, Formaçao Piauf, rochas bésicas.
Material originério — Proveniente da decomposiçao de rochas bâsicas.
Relevo local — Suave ondulado.
Relevo regional — Suave ondulado.
Drenagem — Bern drenado.
Erosao — Nula a ligeira.
Vegetaçâo local — Caatinga.
Vegetaçao regional — Caatinga e cerrado.
Uso atual — Culturas de milho, feijao e mandioca.
Ap

0 — 15 cm; bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, ûmido); franco arenoso; moderada média
granular; firme, plâstico e pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B2,

15 — 35 cm; bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2,5/4, ûmido); franco; moderada média
blocos subangulares e angulares; cerosidade comum e moderada; firme, plâstico e pegajoso;
transiçâo plana e difusa.

B22

35 — 60 cm; bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ûmido); franco argiloso; forte média
blocos angulares; cerosidade comum e forte; firme, plâstico e pegajoso; transiçâo plana e
gradual.

B3

60 — 90 cm; bruno avermelhado (5YR 4/4, ûmido); franco arenoso; moderada média
blocos subangulares; firme, pléstico e pegajoso.
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PERFIL N? 10
LOCAL:

FOLHA SA-23-Z-D

Estado do Piauf Estrada Barrinha-Matias Olfmpio, localidade Barro Vermelho, lado direito.

CLASSIFICAÇÂO:

Brunizém Avermelhado.

Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO2

AI,

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

N

N

Al + S

369

0-15

Ap

5,10

18,04

2,22

0,06

38

370

15-35

B21

2,30

17,17

1.15

0.07

17

371

35-60

B22

13,39

16,88

1,62

0,05

31

372

60-90

B3/C

14,79

13,58

0.20

0,03

7

COMPLEXO SORTIVO mE/IOOg
Ca*

Mg*

11,72
12,00

K*

Na*

V
%

P2OS
mg
100g

H*

Al*

3,72
4,08

2.15
3.03

0,38
0.77

0,39

11.55

4,44

2,15

0.38

0,37

16,32

4,14

1,77

0,77

0,25

1,99

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

%
Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

Silte

Argila
total

18

30'

12

1

92

2\

15

48

16

2

87

4.5

9

10

50

31

3

90

3,9

33

14

46

7

2

71

H2O

KCI

5,9

5,2

40

5.5

5.0

4.8
4.3

ANÂLISE:

IDESP
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5.8. Vertissolo

A unidade Vertissolo inclui solos com elevado
conteüdo de argila, que säo conhecidos como
Regur, Tirs, Black Cotton Soils, Tropical Black
Clay, Solos Grisâceos e Brunados de textura
pesada, etc.
Como principais caracterfsticas desta unidade
aparecem: mais de 35% de argila de retfculo
expansi'vel, alta capacidade de troca catiônica
(50%), presença de gilgai, escorregamento de
argila (Slikenside) e fendilhamentos superficiais,
além de cerosidade fraca a moderada recobrindo os blocos estruturais dos horizontes inferiores.
Apresentam perfil A, C com espessura maxima
em torno de 100 cm, onde o horizonte A

aparece no matiz 10 YR, com cromas e valores
baixos. A textura é geralmente da classe argila
e a estrutura em blocos ou granular.
O horizonte C apresenta coloraçao nos matizes
10 YR e 7.5 YR, com cromas de 3 a 5 e
valores de 2.5 a 5 quando o solo encontra-se
ûmido. A textura é da classe argila e a estrutura é normalmente prismâtica quando o solo
acha-se seco.
Esta unidade é encontrada em areas planas de
baixadas em releyo suave .ondulado em "gilgai",
e vegetaçao de caatinga ou cerradâo, tendo
como material de origem sedimentos argilo arenosos do Cretéceo (Formaçâo Itapecuru) e do
Pré-Cambriano (Formaçâo Jaibaras).
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5.8.1. CARACTERIZAÇAO MORFOLOGICA E ANALITICA DA UNIDADE
PERFILN9 11

FOLHA SA.23-Z-C

Classificaçâo Vertissolo.
Localizaçâo — Estado do Maranhâo, a 10 km da estrada Cantanhede—Matöes, lado direito.
Situaçâo e declividade — Parte plana, corte de canal de drenagem, a 15 km da estrada corn 0 a 2%
de déclive.
Formaçâo geológica e lotologia — Cretéceo. Formaçao Itapecuru. Arenitos, siltitos e calcârio.
Material originârio — Sedimentos argilo arenosos.
Relevo local — Piano.
Relevo regional — Piano e suave ondulado.
Drenagem — Imperfeitamente drenada.
Erosâo — Praticamente nula.
Vegetaçâo local — Pastagem.
Vegetaçao regional — Cerradao.
Uso atual — Pastagem.
Ap

0 — 7 cm; bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, ûmido); franco arenoso; fraca
pequena granular e blocos subangulares; firme, ligeiramente plästico e nao pegajoso;
transiçâo ondulada e gradual.

Cj

7 — 18 cm; bruno escuro (10 YR 4/3, ûmido); argila; forte média e grande blocos angulares;
"slikenside" comum e forte; extremamente firme, plàstico e pegajoso; transiçâo ondulada e
gradual.

C2

18 — 40 cm; bruno escuro (7.5 YR 4/4, ûmido); argila, forte média e grande blocos
angulares; "slikenside" comum e forte; extremamente firme, plàstico e pegajoso; transiçâo
ondulada e clara.

C3i

40 — 65 cm; bruno avermelhado (5YR 5/4, ûmido); argila; forte média e grande blocos
subangulares e angulares; "slikenside" comum e forte; extremamente firme, plàstico e
pegajoso; transiçâo plana e gradual.

C32

65 — 90 cm; bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ûmido); argila; moderada média e grande
blocos bangulares; "slikenside" comum e moderada; muito firme, plàstico e pegajoso.
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PERFIL N? 11

FOLHA SA.23-Z-C

LOCAL: Estado do Maranhao, a 10 km na estrada Cantanhede - Matöes, lado direito.
CLASSIFICAÇÂO: - Vertissolo.
Prof.
Protocolo

Ki

Horiz.

cm

SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

N

N

Fe 2 O 3

Al + S

359

0-7

Ap

5,10

13,19

0,89

0,06

14

360

7-18

Cl

8,80

4,65

0,94

0,06

14

361

18-40

C2

11,47

4,65

0,28

0.05

5

362

40-65

C31

10,20

4,65

0,26

0,05

6

363

65-90

C32

8,29

3,80

0,11

0,03

9

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca*

Mg*

4,04

V
%

H*

Al*

3,15

4,82

0,48

0,11

6,30

8,97

2,17

0,48

0,19

8,32

17,61

8,04

0,12

0,12

8,69

17,65

2,78

0,16

0,06

8,08

17,37

2,26

0,08

0,12

K*

Na*

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

PH
H,0

KCI

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Are ia
grossa

Areia
fina

%

Silte

Argil a
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçào

5,0

4,5

33

11

50

6

2

67

5.7

4,3

13

9

50

28

7

75

5,5

4,9

3

2

54

41

16

61

5,6

5,0

3

1

59

37

15

60

5,0

4,3

5

2

71

22

16

29

ANÂLISE:

IDESP
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5.9. Solonchack

Os Solonchacks säo solos salinos comumente
encontrados na superffcie da terra, aparecendo
em diferentes regiöes climâticas. Na érea a sua
formaçao se dâ sob condiçoes hidrorhórficas.
Podem ocorrer tanto em faixas litorâneas como
continentais, sendo que nas primeiras os sais
solüveis existentes têm relaçao com a égua do
mar que os impregnam e, no segundo, sâo
considerados como resultantes das condiçoes
climâticas, pela nâ*o lixiviaçâo dos sais solüveis
liberados ou formados pela intemperizaçao das
roch as.

alta, na quai a capacidade de troca catiônica,
após correçâo para carbono, é sempre superior
a 24 me/100 g. Encontram-se imperfeitamente
drenados com mudança textural abrupta (do
A para Bt), e com saturaçâo de sódio
(100 Na+/T) acima de 15% no horizonte B.
Apresentam-se rasos, corn horizonte A fracamente desenvolvido e horizonte Bt com estrutura prismâtica composta de blocos moderada
ou fortemente desenvolvidos e com alta saturaçâ*o de bases.
Estes solos, na época chuvosa, freqiientemente
apresentam-se encharcados, sendo que no perfodo de estiagem tornam-se muito secos, extremamente duros, quando aparecem fendas entre
os elementos estruturais no horizonte Bt, e em
alguns casos, no C. Minerais primärios de fäcil
intemperizaçao de cor esbranquiçada, podem
ser observados nos horizontes Bt e C.

Estes solos estäo caracterizados pela presença
de sais de natureza diversa nos différentes horizontes, cujos conteûdos, bastante elevados, variam com as estaçôes do ano, podendo, no
perfodo mais seco, nas regiöes âridas e semiéridas ou mesmo ümidas, apresentar eflorescência salina, que aparece como resultante do
acûmulo de sais transportados em ascensâo
capilar durante o processo de evaporaçao.

Os solos desta unidade sao encontrados nas
partes baixas, nos Estados do Piauf e Cearâ,
sendo que neste ultimo ocorrem principalmente
em terrenos do Pré-Cambriano (CD), derivados
de folhelhos, arenitos e gnaisses. Aparecem
dominantemente em relevo piano ou suave
ondulado, em vertentes longas e de pequena
declividade e em vales geralmente abertos.

Possuem perfil constitufdo pelos horizontes A,
Bg e Cg, de profundidade média em torno de
80 cm.
O horizonte A esta dividido em A , e A 2 e o
horizonte B em B, e B2g onde a textura
argilosa e significante adsorçâo de Na condicionam uma estrutura prismética ou em blocos
subangulares grandes, fortemente desenvolvida
e cerosidade incipiente, bem como algum escorregamento de argila.

Recobrindo estes solos ocorre vegetaçao dominante de caatinga arbustiva, sendo também
encontrados campos secundârios, onde aparece
corn freqüência a carnaûba.

Estes solos ocorrem em relevo piano sob vegetaçlo de campo, principalmente na Baixada
Maranhense.

Apresentam seqüência de horizonte A, Bt e C.

5.10. Solonetz Solodizado
A presente unidade esté constitufda de solos
com horizonte B textural, argila de atividade

O horizonte A geralmente possui a espessura
entre 8 e 20 cm; coloraçao variando de bruno
escuro a bruno claro acinzentado e eventualmente bruno avermelhado escuro, nos matizes
10YR e 5 Y R , com valor 3 a raramente 6 e
cromas de 2 a 4, para o solo ûmido.
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A textura varia de areia franca a franco-arenosa, podendo ter cascalhos; a estrutura pode
apresentar-se maciça, granular ou em blocos
fracamente desenvolvidos; a consistência de ligeiramente duro a duro, muito friâvel a friâvel
nao plästico a ligeiramente pléstico e ligeiramente pegajoso; e transiçâo plana ou ondulada
e abrupta para o Bt.
O horizonte Bt, que pode ser dividido em
B2i t e Bî2 t, possui espessura de 20 a 42 cm;
coloraçâo variando de bruno escuro a bruno
olivéceo claro, nos matizes 10YR e 2,5 Y, corn
valores de 3 a 5 e cromas de 2 a 8, para o solo
ümido; a textura varia de franco-argilo-arenosa
a argila; a estrutura de moderada a forte, média
a grande prismâtica, composta de moderada
e/ou forte média a grande blocos subangulares
e angulares; a consistência varia entre muito
duro e extremamente duro quando seco, firme
ou extremamente firme para o solo ûmido e
pléstico a muito pléstico e pegajoso a muito
pegajoso para o solo molhado; a transiçâo é
plana ou ondulada e clara para o horizonte C.

blocos moderada ou fortemente desenvoividob.
Estes solos, na épocachuvosa, geralmente apresentam-se encharcados, sendo que no perfodo
de estiagem tornam-se muito secos, extremamente duros, podendo-se notar a presença de
fend il hamentos entre os elementos estruturais
no horizonte Bt e em alguns cäsos, no C.
Minerais primârios de fâcil intern perizaçao, de
cor esbranquiçada, como feldspatos, podem se
observados nos horizontes Bt e C.
Referidos solos sao encontrados nas partes baixas, nos Estados do Piaui' e Cearâ, sendo que
neste ultimo ocorre principalmente em terrenos
do Pré-Cambriaho (CD), derivados de folhelhos
e aren i tos.
Säo encontrados dominantemente em relevo
piano ou suave óndulado, em vertentes longas e
de pequena declividade e em vales geralmente
abertos.

O horizonte C apresenta algumas caracten'sticas
similares ao Bt, entretanto, possui textura mais
leve, maior quantidade de materiais primârios
de fécil intem perizaçao, coloraçâo variegada,
além de outros.

A vegetaçao dominante é de caatinga arbustivaarbórea densa e pouco densa, sendo também
encontrados campos secundârios, onde ocorre
com freqüência a carnaûba.
Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C.

Esta unidade é constitui'da de solos com horizonte B textural, argila de atividade alta, ou
seja, capacidade de troca de cations, após
correçâo para carbono, sempre superior a
24me/100g. Apresentam-se imperfeitamente
drenados, corn mudança textural abrupta (do A
para o Bt), tendo saturaçao com sódio
(100 NA+/T) entre 6 a 15% no horizonte B.

O horizonte A tem geralmente espessura entre
8 a 20 cm, coloraçâo varia de bruno escuro a
bruno claro acinzentado e eventumlmente bruno avermelhado escuro, nos matizes IOYR a
5 YR, com valor 3, raramente 6 e cromas de 2
a 4 para o solo ümido. A textura varia de areia
franca a franco arenosa podendo ter cascalhos;
a estrutura apresentada pode ser maciça, granular ou em blocos fracamente desenvolvidos; a
consistência varia de ligeiramente duro a duro,
muito friével a friével, nâo pléstico a ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso. A transiçâo é plana ou ondulada e abrupta para o Bt.

Sao solos rasos, com alta saturaçao de bases,
horizonte A fracamente desenvolvido e horizonte Bt com estrutura prismâtica composta de

O horizonte Bt, que pode ser dividido em B2i t
e B22 t, possui espessura de 20 a 42 cm; coloraçâo que varia de bruno escuro a bruno olivâceo

5.11. Pianossolo Solódico
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claro, nos matizes lOYR e 2.5 Y, com valores
de 3 a 5 e erom as de 2 a 8, para o solo ümido;
a textura varia de franco-argilo arenosa a argila;
a estrutura de moderada a forte, média a
grande prismâtica composta de moderada e/ou
forte, média a grande blocos subangulares; a
consistência varia entre muito duro e extremamente duro quando seco, firme ou extremamente firme para o solo ûmido e plâstico a

muito plâstico e pegajoso a muito pegajoso
para o solo molhado; com transiçâo plana où
ondulada e clara para o horizonte C.
O horizonte C apresenta algumas caracterfsticas
similares ao Bt, entretanto, possui textura mais
leve, maior quantidade de materiais primârios
de fécil intemperizaçâo, coloraçâo variegada,
além de outros.
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5.11.1. CARACTERIZAÇÂO MORFOLÔGiCA E ANALfFICA DA UNIDADE

PERFILNP12

FOLHA SA.24-Y-D

Classificaçao — Pianossolo Solódico.
Local izaçao — Estado do Cearâ, a 43km na estrada Aprazi'vel — Moraûjo, lado esquerdo.
Situaçao e declividade — Parte baixa e plana, pequeno barranco da area erodida, a 30 m da estrada
com 0 a 3% de déclive.
Formaçâo Geológica e Litologia — Pré-cambriano, Formaçâo Jaibaras. Arenitos e folhelhos.
Material Originério — Proveniente da decomposiçao de arenitos e folhelhos.
Relevo local — Piano.
Relevo regional — Suave ondulado.
Drenagem — Imperfeitamente drenado.
Erosâo — Moderada a severa.
Vegetaçao local — Carnaüba com grami'neas.
Uso atual — Cobertura vegetal natural.
Ap

0 — 8 cm; bruno claro acinzentado (10YR 6/3, ûmido), corn mosqueado comuns pequeno
e proeminente bruno forte (7.5 YR 5/8); areia franca; fraca pequena granular; friâvel, nâo
plâstico e nao pegajoso; transiçâo plana e abrupta.

B2, t

8 — 30 cm; bruno forte (7.5 YR 5/8, ûmido); com mosqueados abundantes, pequenos e
proeminentes, cinzento claro (10 YR 7/1); franco; moderada grande prismâtica composta de
moderada a forte média e grande blocos angulares e subangulares; muito firme, pléstico e
ligeiramente pegajoso; transiçâo plana e clara.

B 22 t

30 — 50 cm; bruno escuro (7.5 YR 4/4, ûmido); argila; forte grande prismética composta de
forte média a grande blocos angulares e subangulares; extremamente firme, plâstico e
pegajoso.
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PERFIL N9 12
LOCAL:

FOLHA SA.24-Y-D

Estado do Cearâ, a 43 km na estrada Aprazfvel — Moraüjo, lado esquerdo.

CLASSIFICAÇÂO: Pianossolo Solódico.
%

Prof.
Protocolo

%
Ki

Horiz.

cm

SiO 2

AI 2 O 3

100 AI

Kr

Fe2O3

C

N

N

386

0-8

Ap

0,69

0,04

15

387

8-30

B21

0,38

0,02

15

388

30-50

B22

0.30

0,05

6

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
K*

H*

Na*

Al + S

V
%

Ca*

Mg*

0,87

1.42

2,77

0,21

0,87

1,58

2,14

2,35

0,79

0,50

6,87

5,41

2,65

0,08

0,06

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
H,0

Al*

KCI

Calhau Cascalho
>20mm 20-2mm

Areia
grossa

%

Areia
fina

Silte

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

4,7

4,0

53

6

32

9

3

67

4,7

4,1

6

4

70

20

10

50

4,9

4,0

3

3

49

45

2

96

ANÄLISE:

IDESP
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5.12. Areias Quartzosas

Areias Quartzosas säo solos que apresentam um
perfil pouco evolui'do, com baixa atividade de
argila, saturacäo baixa e soma de bases freqüentemente bastante baixa. Säo permeâveis, de
textura leve, cujo conteüdo de argila näo
ultrapassa a 15% no horizonte B ou C. Possuem coloraçao nos matizes 10YR e 5YR e
apresentam fraca diferenciaçao morfológica entre os horizontes.
Podem possuir perfil com o A muito fracamente diferenciado em A i e A 3 com uma espessura bastante variével.
Geralmente tratam-se de solos profundos, com
perfil em média acima de 200 cm, que aparecem fortemente drenados, porosos e com con-

sistência muito friâvel ou mesmo solto em todo
o perfil.
Ocorrem em relevo piano e suave ondulado sob
vegetacäo de campo cerrado, caatinga e floresta, tendo como material originârio sedimentos
do Terciârio, arenitos do Devoniano e Cretéceo.
As éreas destes solos aparecem principalmente
ao norte do Estado do Piauf e a nordeste do
Estado do Maranhâo.
Juntamente as Areias Quartzosas devem também ser inclui'das as Areias Quartzosas Hidromórficas que aparecem na érea, principalmente
nas vertentes, com certa significância.
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5.12.1. CARACTERIZAÇÂO MORFOLOGICA E ANALITICA DA UNIDADE.

PERFILN9 13

FOLHA SA.24-Y-D.

Classificaçâo — Areias Quartzosas.
Localizaçâo — Estado do Piaui', a 18 km na estrada Buriti dos Lopes — Piracuruca, lado direito.
Situaçâo e declividade — Parte plana, a 15 m da estrada com 0 a 3% de déclive.
Formaçâo geolôgica e litologia — Devoniano. Arenitos.
Material originârio — Sedimentos arenosos.
Relevo local — Piano
Relevo regional — Suave ondulado
Drenagem — Fortemente drenado
Erosâo — Ligeira
Vegetaçâo local — Capoeirâo
Vegetaçâo regional — Transiçâo caatinga — floresta.
Uso atual — Pastagem e cobertura natural.
A,

0 — 7 cm; bruno escuro (7.5YR 4/2, timido); areia; grâos simples; solto, näo pléstico e näo
pegajoso; transiçâo plana e difusa.

A3

7 — 25 cm; bruno escuro (7.5YR 4/4, ûmido) areia; gräos simples; solto, näo pléstico e näo
pegajoso; transiçâo plana e gradual.

B,

15 — 60 cm; bruno (7.5YR 5/4, ûmido); areia; maciça muito pouco coesa; muito friével,
näo pléstico e näo pegajoso; transiçâo plana e gradual.

B2,

60 — 130cm; bruno forte (7.5YR 5/6, umido); areia; maciça muito pouco coesa; muito
friével, näo pléstico e näo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B22

130 — 210 cm; bruno forte (7.5YR 5/6, timido); areia; maciça muito pouco coesa; muito
friâvel, näo pléstico e näo pegajoso.
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PERFIL N? 13

FOLHA SA.24-Y-D

LOCAL: Estado do Piaui', a 18 km na estrada Buriti dos Lopes — Piracuruca, lado direito.
CLASSIFICAÇÂO: Areias Quartzosas.
Prof.
Protocolo

Ki

Horiz.

cm

SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

N

N

393

0-7

A1

l,00

0,03

32

394

7-25

A3

0,49

0.02

19

395

25-60

B1

0,19

0,03

7

396

60-130

B21

0,17

0,03

5

397

130-210

B22

0,13

0,03

4

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca*

Mg*

0,67

K*

Na*

Al + S

V
%

H*

Al**

1,27

3,17

0,32

0,31

0,08

0,63

2,02

0,20

0,37

0,08

0,08

3,08

0,32

0,25

0,08

0,04

1,14

0,28

0,06

0,16

0,32

1,53

0,44

0,06

COMPOSIÇÂO GRANULOMÉTRICA

pH
H2O

KCI

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

Silte

%

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

4,8

4,2

49

39

4

8

2

75

4,6

4,1

42

44

5

9

1

89

4,7

4,0

39

40

7

14

1

93

4,4

4,2

37

42

6

15

2

87

4,8

4,3

37

39

13

11

1

91

ANÄLISE:

IDESP

Ml/55

PERFILN9 14

FOLHA SA.23-Z-A.

Classificaçâo — Areias Quartzosas
Localizaçâo — Estado do Maranhäo, a 15 km na estrada Sa"o Lufs — Santa Rita, lado esquerdo.
Situaçâo e declividade — Coletado em urn barreiro, a 15 m da estrada, terço inferior de pequena e
suave ondulacäo, com 4 a 7% de déclive.
Formaçao geológica e litologia — Terciârio. Formaçao Barreiras.
Material originârio — Sedimentos arenosos.
Relevo local — Suave ondulado
Relevo regional — Piano e suave ondulado.
Drenagem — Fortemente drenado.
Erosäo — Laminar ligeira
Vegetaçao local — Capoeira
Vegetaçâo regional — Mista corn babaçu.
Uso atual — Pastagem.
Ap

20-0cm;' bruno escuro (10YR 3/3, ümido); areia; gräos simples e fraca pequena a muito
pequena granular; solto e muito friëvel, näo plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e
gradual.

A3

20 — 45 cm; bruno escuro (10YR 4/3, ûmido) areia; graos simples e fraca muito pequena
granular; solto e muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso, transiçâo plana e gradual.

B,

45 — 70 cm; bruno escuro (7.5YR 4/4, ümido); areia; maciça corn aspecto de muito fraca
pequena granular; muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B2,

70 — 120 cm; bruno (7.5YR 5/4, ümido); areia; maciça corn aspecto de muito fraca
pequena granular; muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B22

120 — 160 cm; bruno forte (7.5YR 5/6, ûmido); areia; maciça corn aspecto de muito fraca
pequena granular; muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso.
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PERFIL N? 14
LOCAL:

FOLHA SA.23-Z-A

Estado do Maranhâo, a 15 km na estrada S. Lu i's — Santa Rita, lado esquerdo.

CLASSIFICAÇAO:

Areias Quartzosas.

Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

N

N

Al + S

340

0-20

Ap

1,28

0,48

0,81

0.05

17

341

20-45

A3

3,06

1,36

0,38

0,02

15

342

45-70

BI

3,19

1,55

0,34

0,03

11

343

70-120

B21

3,44

1,36

0,26

0,02

26

344

120-160

B22

3,31

1,36

0,25

0,08

3

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca+

Mg

Na*

V
Al*"

1.31

0,59

3,12

0,79

0,25

0,28

0,12

3,48

0,75

0,12

0,24

0,04

3,6'i

0,64

0,75

0,08

0,20

2,28

0,62

1,19

0,08

0,16

1,98

1,98

1,01

COMPOSIÇÂO GRANULOMÉTRICA

pH
H,0

KCI

Calhau Cascalho
>20mm 20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

%

Argila
total

Silte

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

5,0

4,0

45

46

5

4

1

75

4,8

3,9

40

46

10

4

1

75

4,9

4,1

38

47

10

6

2

67

5,0

4,0

31

54

6

9

1

89

5,0

4,2

38

47

7

8

2

75

ANÄLISE:

IDESP
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5.13. Areias Quartzosas Marinhas

Esta unidade compreende solos profundos, com
muito baixo conteüdo de argila, sempre menor
que 15% dentro de uma profundidade de
200 cm ou mais, écidos, com baixa saturaçâo
de bases.
Apresentam fertilidade natural muito baixa e
sâo excessivamente drenados. Possuem um horizonte A fracamente desenvolvido repousando
sobre um horizonte C constitui'do por areia
quartzosa cuja origem se deve à açâo dos
ventos nas faixas litorâneas.
Compreende nâo somente as dunas fixas onde
aparece o A incipiente como também as dunas
móveis, sem desenvolvimento de horizontes,
que sâo considerados como tipo de terreno.
Situam-se nas baixadas que constituem faixa ao
longo do litoral e em éreas ao norte entre os
rios Parnafba e Itapecuru.
Estas éreas estâo restritas ao Holoceno no
litoral e ao capeamen to do Terciârio na regiäo
entre os rios Parnafba e Itapecuru. Os solos
originados sio extremamente arenosos, nâo
consolidados, de coloraçâo branca ou cinzento
claro, onde o horizonte A, em evoluçâo, encontra-se ligeiramente escurecido pela matéria orgânica, quando se tratar de dunas fixadas.
As coberturas végétais encontradas nestes solos
sâo as descritas como formaçSes litorâneas de
restinga e de dunas.
Quanto as caracterfsticas morfológicas, estes
solos apresentam seqüência de horizontes A e
C, onde o A pode estar ausente em algumas
éreas desprovidas de vegetaçâo, local izadas próximas ao mar ou mais sujeitas aos efeitos
abrasivos dos ventos. Possuem profundidade de
aproximadamente 40 cm e cor nos matizes
10YR e 5YR, com croma 1 e valores 3 e 4,

para o solo ûmido. A textura é areia, a estrutura é em grâos simples e a consistência solta,
nâo pléstica e nâo pegajosa.
O horizonte C possui as mesmas caracten'sticas
do A, com exclusâo da cor que, neste caso,
apresenta cromas e valores bastante altos.
As éreas de ocorrência desta unidade nâo sâo
cultivadas e apresentam limitaçoes fortes ao
uso agrfcola.

5.14. Regossolo Eutrofico

Esta unidade esté constitufda por solos muito
arenosos, pouco desenvolvidos, medianamente
profundos ou profundos, rios quais normalmente aparece um fragipah e/ou cascalho na fraçâo
areia. Neles a saturaçâo de bases é de média a
alta, a capacidade de retençâo de égua baixa,
isto devido à grande quantidade de poros que
possuem e à textura que apresentam.
De um modo gérai, o Regossolo apresenta-se
moderadamente écido no horizonte A, a écido
nas partes mais profundas, excessivamente drenado, muito suscetfvel à erosâo, a quai poderé
ser laminar moderada ou raramente em sulcos,
isto dependendo do grau de utilizaçâo e conservaçâo.
Este solo é encontrado em terrenos do Silurio
— Devoniano, derivados de arenitos, principalmente sob vegetaçâo de caatinga e em relevo
piano ou suave ondulado.
Apresentam seqüência de horizontes A e C,
podendo apresentar ou nâo fragipan desenvolvido, ou em formaçâo.
O horizonte A pode atingir até 50 cm. A sua
cor varia de bruno escuro a bruno claro acin-
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zentado, nos rnatizes 10YR e 7.5YR, com
valores de 4 a 6 e cromas entre 2 e 3; a
textura pertence à classe areia; a estrutura é em
grâos simples ou maciça muito pouco coesa; a
consistência é solta e muito friével e näo
plâstica e näo pegajosa.
O horizonte C, pode ser dividido em C i , C2 e
C 3 , possuindo espessura variével entre 60 cm e

165 cm; a coloraçâo entre bruno acinzentado
muito claro e amarelo, no matiz 10YR, com
valores de 7 a 8 e cromas variando de 4 a 6. A
textura pode ser areia ou areia franca e a
estrutura maciça muito pouco coesa sendo a
consistência muito friével, nao plâstica e nao
pegajosa.

Hl/59

5.14.1. CARACTERIZAÇAO MORFOLÖGICA E ANALlTlCA DA UNIDADE.
PERFIL N9 15

FOLHA SA.24-Y-C.

Classificaçao — Rogossolo com fragipan
Localizaçâo — Estado do Piaui', a 45 km na estrada Piracurucà — Tingué, lado esquerdo.
Situaçao e declividade — Perfil coletado em urn empréstimo, a 20 m da estrada, com 0 a
3% de déclive.
Formaçâo geológica e litologia — Silürio — Devoniano. Arenitos
Material originârio — Sedimentos arenosos.
Relevo local — Piano
Relevo regional — Suave ondulado.
Drenagem — Excessivamente drenado.
Erosao — Ligeira
Vegetaçao local — Caatinga
Vegetaçao regional — Caatinga
Uso atual — Cobertura vegetal natural.
Ap

0 — 3 cm; bruno escuro (7.5YR 4/2, ümido); areia; gräos simples; solto, näo
plästico e näo pegajoso; transiçao plana e gradual.

A3

3 — 25cm; bruno claro acinzentado (10YR 6/3, ümido); areia; gräos simples;
solto, näo pléstico e näo pegajoso; transiçao plana e gradual.

C,

25 — 65 cm; bruno muito claro acinzentado (10YR 7/4, ümido); areia; maciça
muito pouco coesa; muito friâvel, nio plästico e näo pegajoso; transiçao plana e
difusa.

C2

65 — 120 cm; bruno muito acinzentado (10YR 7/4, ümido); areia; maciça muito
pouco coesa; muito friâvel, näo plästico e näo pegajoso; transiçao plana e gradual.

C3

120 — 190cm; amarelo (10YR 8/6, ümido); areia; maciça muito pouco coesa;
muito friâvel, näo plästico e näo pegajoso.

Obs.:

Foi observado fragipan abaixo do horizonte C 3 .
Em alguns lugares foi observado a menores profundidades.
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PERFIL N? 15
LOCAL:

FOLHA SA.24-Y-C

Estado do Piaui', a 45 km na estrada Piracuruca — Tianguâ, lado esquerdo.

CLASSIFICAÇÂO:

Regossolo com fragipan.

Prof.
Protocol o

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AUO 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

Al+S

N

N

377

0-3

Ap

4.08

1,75

3,19

0,05

59

378

3-25

A3

3,19

0,39

0,50

0,02

20

379

25-65

C1

5,74

0,39

0,11

0,04

3

380

65-120

C2

6,12

0,39

0,10

0,03

4

381

120-190

C3

6,37

0,39

0,07

0,02

3

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca*

Mg*

K*

Na*

V

H*

AI***

%

4,04

2,02

10,57

0,52

1,02

0,63

0,63

1,30

0,60

0,15

0,32

0,24

1.07

0,52

0,02

0,08

0,16

1,58

0,64

0,12

0,08

0,04

1,26

0,64

0,06

COMPOSIÇÂO GRANULOMÉTRICA

pH
H,0

KCI

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

Silte

%

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

4,5

3,9

43

37

13

7

1

86

5,5

4,8

60

33

4

3

1

67

5,1

4,5

28

54

8

10

2

80

4,6

4,0

80

3

6

11

2

82

5,1

4,5

24

52

10

14

1

86

ANÄLISE:

IDESP
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5.15. Laterita Hidromórfica
Lateritas Hidromórficas constituem solos bastante desgastados, fortemente écidos, que
apresentam drenagem moderada ou imperfeita
condicionada pela natureza do subsolo, condiçao esta dévida à textura do material parental. Apresentam profundidade variâvel dependendo da situacäo do solo com relacäo ao
relevo.

acinzentado ou vermelho, em arranjo poligonal
ou reticular, passando irreversivelmente a duripan ou concreçôes, sob condiçoes especiais de
secagem denominada de plintita.

As principais caracterfsticas desta unidade sao:
presença de horizonte A2 em formaçao e ligeiramente descolorido, presença de mosqueados a
partir da parte superior do B e aparecimento
no B2 de um material argiloso, altamente intemperizado, rico em sesquióxidos e pobre em
humo, sob forma de mosqueados vermelho

Varias sâo as fases de Lateritas Hidromórficas
hoje descritas e conhecidas. Entretanto na area
em estudoocorrem somente a Laterita Hidromórfica imperfeitamente drenada nas baixadas
e a Laterita Hidromórfica de terrenos elevados
nas areas de cotas elevadas com vegetacäo
mi sta de babaçu.

O horizonte B ph'ntico aparece com cor bâsica
bruno amarelado e com espessura bastante variâvel.

5.15.1. CARACTERIZACÄO M O R F O L O G I C A E ANALfTICA DA UNIDADE.

PERFILN9 16

FOLHA SA.23-Z-C.

Classificacäo — Laterita Hidromórfica de terrenos elevados.
Localizaçào — Estado do Maranhäo, a 3 km na estrada Vitória do Mearim — Santa Ines,
lado direito.
Situacao e declividade — Corte de estrada, a 10 m da estrada, parte superior do terreno,
com 4 a 7% de déclive.
Formaçao geológica e litologia — Cretéceo. Arenitos e siltitos.
Material originârio — Sedimentos argilo-arenosos.
Relevo local — Piano
Relevo regional — Piano e suave ondulado
Drenagem — Moderadamente drenado
Erosâo — Praticamente nula
Vegetaçâo local — floresta mista com babaçu.
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Vegetaçâo regional — Mista com babaçu.
Uso atual — Culturas de milho, mandioca, arroz e extraçâo de babaçu.
Ap

0 — 15cm; bruno escuro (10YR 4/4, ûmido); areia franca; fraca pequena
granular; muito friével, nao pléstico e nâo pegajoso; transiçâo plana e difusa.

A3

15 — 40 cm; bruno escuro (10YR 4/3, ümido) com mosqueado comum, pequeno
e proeminente vermelho amarelado (5YR 5/8, ûmido); franco arenoso; fraca
pequena granular e blocos subangulares; friâvel, ligeiramente pléstico e nâo
. pegajoso; transiçâo ondulada e gradual.

B21 p| 40 — 55 cm; coloraçâo variegada, composta de vermelho (2.5YR 4/8, ûmido) e
cinzento brunado claro (2.5Y6/2, ûmido); argila fraca a moderada média blocos
subangulares e angulares; firme, plâstico e pegajoso; transiçâo ondulada e gradual.
B 2 2 p | 55 — 90 cm; cinzento claro (5Y7/2, ûmido), corn mosqueado abundante, pequeno
e proeminente vermelho (10R 4/6, ûmido); argila; fraca a moderada média blocos
subangulares; firme, plâstico e pegajoso.
Obs.:

Plintita de cor avermelhada, facilmente cortada com faca.
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PERFIL N? 16

FOLHA SA.23-Z-C

LOCAL: Estado do Maranhâo, a 3 km na estrada Vitória do Mearim—Santa Inês, lado direito.
CLASSIFICAÇÂO: Laterita Hidromórfica de terrenos elevados.
%

Prof.
Protocol o

%

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

C

N

N

347

0-15

Ap

3,44

1,94

0,93

0,04

13

348

15-40

A2

5,10

2,52

0,90

0,06

16

349

40-55

B21pl

14,15

5,04

0,54

0,05

11

350

55-90

B22pl

14,15

6,01

0,47

0,04

13

Al+S

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca*

Mg+

K+

0,75

1,11

3,28

1.15

0,25

0,79

1,23

3,40

2,30

0,25

0,16

2,10

6,79

4,60

0,12

0,16

3,48

7,79

6,14

0,12

Na*

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
H2O

KCI

Cal hau Cascalho
>20mm 20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

%

Argila
total

Silte

Argila
nat.

Grau de
floculaçào

4,7

3,5

35

22

23

10

1

90

4,6

3,5

37

21

27

15

2

87

4,5

3,4

14

7

37

42

4

91

4,3

3,3

6

6

43

45

7

85

ANÂLISE:

IDESP
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5.16. Podzoi Hidromórfico
Vérios têm sido os autores que têm descrito a
presença de Podzol Hidromórfico nos trópicos
e subtrópicos. Uma das indicacöes de ocorrência destes solos em areas tropicais se deve a
JOACHIM citado no Tropical Soils de MOHR e
VON BAREN, em que diz encontrarem-se em
éreas baixas ao nfvel do mar. No Brasil foi
descrito por SETZER em seu trabalho sobre os
solos do Estado de Sao Paulo e na Amazônia
principalmente por DAY, por V I E I R A e
OLIVEIRA FILHO, por V I E I R A et alii, por
KLINGE e por ALTEMÜLLER E KLINGE.
Esta unidade sem muita importância agri'cola
presente, caracteriza-se por possuir textura
arenosa em todo o perfil, presença de A 2 de
coloraçao branca ou cinza claro (N 8/0); um B
com acümulo de humus e de sesquióxidos,
acidez elevada e baixo conteûdo de bases trocâveis.
Assim sendo, o horizonte A, que pode apresentar profundidade em torno de 50 cm, esté
dividido em-A] e A 2 ; encontra-se superficialmente escurecido pelo conteüdo de matéria
orgânica, dai' aparecer com uma coloraçao
brunada escura (7.5YR 3/2) dominante. O
horizonte A 2 , no matiz 10YR apresenta coloracäo cinza claro, com croma baixo e valor alto.
Possui textura arenosa e apresenta-se solto,
muito friével, näo pléstico e näo pegajoso. A
transiçao para o.Bhir é ondulada e abrupta.
O horizonte B esté caracterizado por urn
acümulo de humus na sua parte superior e pela
formaçao de um pan-humo-arenoso correspondente ao B 2 . Apresenta-se com textura arenosa,
firme e muito firme, nao pléstico e näo pegajoso.
5.17. Gley Pouco Hümico
Esta unidade esté constitufda por solos desenv o l v i d o s sobre m a t e r i a l
de deposicäo
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relativamente recente, mal drenados, fortemente écidos, pouco profundos e dé textura pesada
dominante.
Caracteriza-se por apresentar propriedades
hidromórficas, o que proporciona condicäo de
oxidacäo e reducäo no perfil conforme a oscilacäo do lençol freético. Os compostos férricos
se reduzem a ferrosos ou estes se oxidam,
provocando o aparecimento de mosqueados
amarelos avermelhados, ou mesmo vermelhos,
dentro do perfil. Säo solos com baixo conteüdo de matéria orgânica, em média menor
que 2,5% no horizonte superficial e com estrutura em blocos subangulares ou mesmo prisméticas quando secos e massivos quando
molhados.
Apresentam horizonte A corn espessura variando em torno de 46 cm, geralmente divididos
em A , e A 3 , com cores que väo do neutro ao
bruno amarelado escuro, no matiz 10YR e
frequentemente com mosqueados, pequenos,
médios e/ou grandes amarelos (10YR 7/8),
bruno amarelado (10YR 5/6) ou mesmo cinza
claro (10YR 7/2). Possuem textura geralmente
argila; consistência firme, pléstica e pegajosa.
O horizonte B, quando existente, apresenta
uma espessura bastante variével e caracterfsticas
marcantes de gleyzaçao com cores neutras
(N8/0) ou cinzento (10YR 5/1), onde podem
ocorrer mosqueados, médios e/ou grandes,
distintos ou proeminentes nas cores bruno
amarelado (10YR 5/6), vermelho (5YR 5/8),
vermelho escuro (2.5YR 3/6) e cinzento rosado
(7.5YR 7/2). A textura é argila, a estrutura,
para subangular ou prismética quando o solo
encontra-se seco e mâciça quando ûrnido.
Os G leys Pouco Hümicos säo, portanto, solos
com
perfil
gleyzados,
fendilhados
superficialmente quando secos e nos quais a
sâturaçao
e os c o n t e û d o s
de bases
apresentam-se frequentemente baixos.

5.17.1. CAR ACTE RIZAÇAO MORFOLOGICA E ANALlTlCA DA UNIDADE

PERFILN9 17
Classificaçâo — Gley Pouco Hümico
Localizaçao — S3o Vicente de Matapiquara, Municfpio de Marapanim, Estado do Paré (LEVANTAMENTO DE RECONHEC1MENTO OOS SOLOS DA FŒGIAO BRAGANTINA. ESTADO DO PARA - 1967).
Situaçâo e declividade — Perfil coletado em local apiainado.
Formaçâo geológica e litologia — Holoceno
Material originério — Sedimentos argilo-arenosos.
flelevo local — Piano
Relevo regional — Piano em déclive suave
Drenagem - Imperfeita
Erosâo — Aparentemente nula
Vegetaç§o regional — Mata ciliar e campo de vârzea
Uso atual — Pecuéria estensiva.
At

0 — 16 cm; bruno escuro (7.5YR 3/2); franco argilo arenoso; fraca a moderada
pequena granular; friâvel, ligeiramente plàstico, ligeiramente pegajoso; plana e
gradual.

A3

16 — 26 cm; cinza escuro (10YR 4/1); com mosqueados poucos, pequenos,
médios distintos bruno amarelados (10YR 5/6); argila; moderada média subangular; friâvel, plàstico, pegajoso; ondulada e clara.

Bg

26 — 37 cm; cinza (10YR 5/1); com mosqueados, pequenos e médios, comuns.
proeminentes, bruno amarelado (10YR 5/6) e bruno escuro (7.5YR 3/2); argila;
moderada a forte pequena a média subangular; plana e gradual.

Bg

37 — 57 cm; cinza (10YR 5/1); com mosqueados médios, muitos, distintos bruno
amarelados (10YR 5/6) e médios, comuns, proeminentes vermelho escuro (2.5YR
3/6); argila; forte média a grande subangular; firme, plàstico e pegajoso; plana e
gradual.
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Bg

57 - TOO + em; cinza (10YR 5/1); com mosqueados pequenos e mêdios f races
bruno amarerado (tOYR 5/6); argila; macica; firme, pléstico e pegajoso.

Obs.:

Cor de solos ûmkio.
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PERFIL N? 17
LOCAL:

Säo Vicente de Matapiquara, munici'pio de Marapanim, Estado do Para (Levantamento de
Reconhecimento dos Solos da regiäo Bragantina, Estado do Para).
CLASSIFICAÇÂO: Gley Pouco Hümico.
Prof.
Protocolo

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe 2 O 3

Al+S

N

2113

0-

16

A

1

13,40

7,39

1,60

3,10

2,72

2,12

0,19

11

92

2114

16-

26

A3

20,80

11,22

2,39

3,14

2,77

1.26

0,11

12

88

2115

26-

37

B

1g

22,60

12,75

4,59

3,01

2,44

0,81

0,08

13

89

2116

37-

57

B

2g

26,80

0,06

16

92

B3g

30,80

2,97
3,37

0,58

57-100+

6,39
6,39

2,35

2117

15,30
15,55

2,67

0,52

0,04

16

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Mg+

Ca*
0,20
0,20
0,15
0,20
0,20

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Na+

0.36

0,40

1,02

18,55

11,56

31,13

3

0.24

0,57

1.07

8.70

8,21

17,98

6

0.21

0,73

1,15

4,26

9,69

15,10

8

0,28

0,36
0,17

0,90
0.71

3,37

10,87

15,14

6

0,28

COMPOSIÇAO GRANULOMÉTRICA

pH
H2O

KCI

Calhau
>20mm

3,70
3,90
4,10
4,00
3,70

ANÂLISE:

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

%

Areia
fina

Sitte

64

10

26

/8

18

44

12

34

54

11

27

62

25

9

66

IPEAN
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Argila
total

Argila
nat.

0,22

Grau de
floculaçâo

5.18. Solos Aluviais
dos, formados por material muito, fino misturados a materiais orgânicos provenientes principalmente da deposiçao dos detritos do
mangue e da atividade biológica provocada por
caranguejos. ,

A esta unidade pertencem solos encontrados
näo somente marginando rios e lagos, mas
também,, por vezes, constituindo calhas de drenagem em areas de topografia movimentada.
Tratam-se de solos predominantemente minerais, récentes, em desenvolvimento, provenientes da deposiçao fluvial e do arraste da bacia
hidrogréfica da area.
Possuem textura que pode variar superficialmente de areia a argila; estrutura fracamente
desenvolvida na primeira camada, deixando
parecer a evolucäo de um horizonte A, ao qual
se seguem camadas estratificadas que geralmente näo apresentam entre si relaçio pedogenética.
Estes solos podem apresentar fertilidade natural
de média a alta; säo pouco profundos ou
profundos, com drenagem moderada ou.imperfeita e sem problemas de erosäo devido a sua
situacäo topogrâfica.
No perfil, o horizonte A apresenta-se com
espessura variando de 10 a 30 cm, com coloraçâo entre bruno acinzentado muito escuro e
bruno, nos matizes 10YR a 7.5YR, com valores de 2 a 5 e cromas de 2 a 3, para solo
ümido. A textura varia de areia a argila; a
estrutura é granular ou fraca pequena e média
subangular; a consistência varia de solta a firme, näo pléstica a pléstica, näo pegajosa a
pegajosa.

Merecem destaque, nesta unidade de mapeamento, os Solos G ley Thiomórficos, que
apresentam mosqueados de coloracäo intensa.
(ocre), denominados de "cat clay". Este
material tem.origem nos sedimentos dëpositados pela âgua salobra, pobre em carbonato de
câlcio e rico em sulfeto de ferro. Quando
artificialmente drenados, além de muito âcidos,
portanto com pH muito baixo, tornam-se
muito compactos e de difi'cil reeuperaçao para,
a agricultura.
Ocorrem em baixadas litorâneas, onde o relevo
é piano, as vezes cônçavo, aspecto este que,,
acrescido da oscilaçâo diâria das mares, Ihes
proporciona condiçao de mä drenagem.
A vegetaçao encontrada sobre estes solos é
conhecida pelo nome de mangue, cobertura
vegetal esta que se apresenta dominante e por
vezes uniforme.
Os solos Indiscriminados de Mangues näo säo
utilizados agricolamente devido as grandes limitaçoes que apresentam, como: excesso de
égua, sais e pelos investimentos que requerem
para sua reeuperaçao.
5.20. Solos Hidromórficos Indiscriminados

As camadas subjacentes apresentam composiçao
granulométrica distinta, sendo que a morfologia
varia principalmente em funcäo da textura.
5.19. Solos Indiscriminados de Mangues
Estes solos säo constitufdos por sedimentos
näo consolidados, récentes, geralmente gleyza-

Esta unidade abränge diferentes
reunidos sob a designaçao de
Indiscriminados, nos quais as
dominantes sao aquelas ditadas
das mâs condiçoes de drenagem.

grandes grupos
Hidromórficos
caracten'sticas
pela influência

Em virtude de sua posicäo, da ârea m mima a
ser mapeada em relaçâo à escala do mapa, da
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difrculdade bastante frequente de uma indtvidualtzaçâo das unidades genéticas, foi adotada
esta designaçâo que corresponde a um
complexe de solos.

escarpado. sob vegetaçâo de caatinga ou cerrado, ocorrendo também em âreas de encostas
ûmidas corn vegetaçâo de fioresta caducifólia e
peren if ôl ia.

Apesar disso é ppssrvet dizer que as principals
unidades taxonômicas que compôerrt esta unrdade de mapeamento sâo: o G ley Hûmico. a
Laterita Hidromórf ica e os Solos Aluviais.

O material de origem destes solos é proveniente
de intemperizaçio de rochas do Cretâceo ë
Cristalino, tais como aren it os. gnaisses é granitos. Em alguns lugares podem ser vistos materiais pseudo-autoctones influenciando na formaçâo no hortzonte A.

Tratam-se de solos de baixadas inundaveis normaimente planas, poueo profundes corn caracterfsticas associadas ao encharcamento, redundando da f acumulaçao de matérta orgânica na
primeira camada e fenômeno de oxidaçâo e
reduçaonas camadas subjacentes.

& 2 t . Sote« L*t6lkos
A presente unidade esta constitufda por solos
onde o hortzonte A repousa drretamente ou
nâo sobre a rocha R> com perfil pouco evolufdo, bastante raso, de textura e fertilidade
variàVeis dependendo do material parental. Sâo
encontrados em àreas de relevo ondulado a

Estes solos apresentam horizonte A, com espessura de 15 a 20 cm, fracamente desenvolvrdo, podendo também aparecer A , , e A , 2 .
Apresentam cores nos matizes 10YR, 5YR e
7.5YR com valores de 3 a 4 e cromas de 2 a 4,
textura franco argilosa a argitosa. freqûentemente com cascalho, estrutura fracamente desenvolvida. geralmente subangular, consistência
fîgeiramente dura, friàvel a muito friavel, hgeiramente pléstico a plâstico e ligeiramente pegajoso a pegajoso. Este horizonte transiciona
para a rocha de maneira abrupta ou clara e
plana ou ondulada.
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6. DESCRIÇAO DAS UNlDADES DE MAPEAMENTO
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LAX
Latossolo Amarefo Textura Muito Argi/osa
Solos de textura muito argilosa, profundos e
muito profundos, bem drenados, estrutura maciça e fertilidade natural baixa. € encontrada
principalmente nos tabuleiros da regiâo compreendida entre Paragominas, Açailândia e Marabâ. Ocorre em relevo piano em terrenos do
Terciârio, Formaçâo Barreiras.
AptidSo Agrfcola — As terras desta unidade
enquadram-se na classe II la. restrita ao uso
agrfcola, tanto para culturas de ciclo curto
como para culturas de ciclo longo. A limitaçâo
mais importante é a fertilidade natural.

maciça e indiscriminada, e fertilidade natural
baixa. Esta unidade ocorre principalmente nas
âreas dissecadas a oeste e sudoeste que correspondem as nascentes dos nos Gurupi e
Guamé, e também ao longo de alguns afluentes
do rio Capim. O relevo dominante é o suave
ondulado corn variaçôes para o ondulado e
forte ondulado, em terrenos do Cretéceo e
Terciério.
AptidSo Agricola — A fertilidade natural é o
fator limitante de maior importâneia, porém
como o relevo varia desde o suave ondulado
até o forte ondulado, a referida unidade de
mapeamento esta classificada nas seguintes classes de aptidâo agrfcola: Illa, Ml c e IVb a
dominâneia em érea porém é da classe II le —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta
para culturas de ciclo curto.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - LA2
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LAt
Latossolo Amarelo
Latossolo Amarelo
Solos de textura argilosa, profundos, bem drenados, estrutura maciça e fertilidade natural
baixa. A referida unidade ocorre ao sudoeste
da area, numa extensâo pouco expressiva, em
relevo suave ondulado, em terrenos do Terciârio, Formaçâo Barreiras.
AptidSo Agrfcola — Sâo terras que, por apresentarem fertilidade natural baixa, estio classificadas como Ile — regular para culturas de
ciclo longo e restrita para culturas de ciclo
curto.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LA3
Latossolo Amarelo

Latossolo Amarelo Textura Média
Solos de textura argilosa e média, profundos,
bem drenados, estrutura maciça e fertilidade
natural baixa. Esta unidade ocorre principalmente as proximidades das nascentes do rio
Guamâ e no extrem o oeste da area, É
encontrada em relevo suave ondulado, em terrenos do Terciério. Os solos Concrecionérios
Laterfticos aparecem como inclusâo.
AptidSo Agricola — Por apresentarem a fertilidade natural como fator limitante de maior
significaçâo, as terras desta unidade de
mapeamento estâo classificadas como Illa —
restrita para culturas de ciclo curto e restrita
para culturas de ciclo longo.

Solos Concrecionârios Laterfticos
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LA5
Solos de textura argilosa, profundos e medianamente profundos, bem drenados, estrutura

Latossolo Amarelo Textura Média
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Latossolo Amarelo

Cascalhento

Solos de textura média e argilosa (com cascaIho), profundos, bem drenados, estrutura
m a c i ç a , e fertilidade natural baixa. É
encontrada na Regiäo Bragantina, ao norte da
area, numa 'faixa que "se estende entre as cidades de Bragança e Viseu, no Estado do Paré.
Ocörre em relevo piano ou suave bndulado, em
terrenos pertencentes ao Terciario.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento estäo enquadradas na classe l l l a —
restrita ao uso agrfcola. O fator limitante de
maior importância é a fertilidade natural.
UNIDADE

DE MAPEAMENTO

-

LA6

nada e fertilidade natural baixa. Ocorre principalmente a noroeste da area, Regiao Bragantina, estendendo-se para o oeste, correspondendo aos tabuleiros do Terciario, em relevo piano
ou suave ondulado. O Podzol Hidromórfico e
as Areias Quartzosas aparecem como inclusoes
desta unidade.
Aptidao Agrfcola — Por apresentarem a fertilidade natural baixa, as terras desta unidade de
mapeamento estäo classificadas como lila —
restrita ao uso agrfcola, tanto para culturas de
ciclo curto como para culturas de ciclo longo.UNIDADE

DE MAPEAMENTO

Solos Concrecionârios

Latossolo

Areias Quartzosas

Amarelo

Solos de textura média e argilosa, profundos,
bem drenados, estrutura maciça, e fertilidade
natural baixa. Esta unidade esta representada
por pequenas manchas local izadas no extremo
oeste da area, em relevo praticamente piano,
em terrenos pertencentes ao Terciario e Quaternârio. Como inclusâo aparece o Podzol Hidromórfico.
Aptidao Agrfcola — Por apresentarem a fertilidade natural como maior limitacäo ao uso
agrfcola, as terras desta unidade enquadram-se
na classe lila — restrita para culturas de ciclo
curto e ciclo longo.
DE MAPEAMENTO

-

LAB

Latossolo Amarelo Textura Média

Latossolo Amarelo Textura Média

UNIDADE

-

LA-,

Laterfticos

Solos de textura variando de argilosa a arenosa,
profundos e medianamente profundos, bem e
fortemente drenados, estrutura maciça, indiscriminada e em gräos simples e fertilidade natural
baixa. Encontra-se principalmente as margens
do alto rio Gurupi, compreendendo uma faixa
bastante extensa que se estende para norte até
o rio Guamâ. Ocorre em terrenos Pré-Cambriano, Cretéceo e Terciario, em relevo suave
ondulado e ondulado.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade
enquadram-se na classe lila — restrita para
culturas de ciclo curto e para culturas de ciclo
longo. O fator limitante de maior significaçao é
a fertilidade natural.

Latossolo Amarelo Textura Média

UNIDADE

Solos Concrecionérios

Latossolo Amarelo Textura Média

Laterfticos

Solos de textura média e argilosa (com concrecöes), profundos e medianamente profundos,
bem drenados, estrutura maciça e indiscrimi-

DE MAPEAMENTO

-

Latossolo Amarelo Cascalhento
Solos Concrecionârios
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Laterfticos

LA9

Solos de textura média e argilosa, profundos e
medianamente profundos, bem drenados,
estrutura maciça e indiscriminada e fertilidade
natural baixa. Encontra-se formando pequenas
manchas as margens do rio Guamâ, em terrenos
do Pré-Cambriano, em relevo suave ondulado.
AptidSo Agrfcola — Sao terras que, por apresentarem a fertilidade natural como fator limitante mais importante, enquadram-se na classe
lila — restrita ao uso agrfcola, tanto para
culturas de ciclo curto como para culturas de
cicio longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LA10
Latossolo Amarelo Textura Média
Latossolo Amarelo
Solos Concrecionârios Later(ticos

ciusâo aparecem os Solos Concrecionérios Later fticos.
AptidSo Agrfcola — As terras desta unidade
estâo classificadas como II le — restrita para
culturas de ciclo longo e inapta para culturas
de ciclo curto. O fator limitante de maior
importâneia é a fertilidade natural.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LVX
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média
Solos de textura média, profundos e muito
profundos, fortemente drenados, estrutura maciça e fertilidade natural baixa. A principal ocorrêneia desta unidade esté no vale do Rio Munim,
no Maranhâo. Ocorre ainda, em pequenas extensoes no extremo sul da érea.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - LA „
Latossolo Amarelo Textura Média
Latossolo Amarelo Cascalhento
Areias Quartzosas

Aptidäo Agrfcola — Devi do a apresentarem
fertilidade natural baixa, como fator limitante
de maior importâneia, as terras desta unidade de
mapeamento estâo classificadas como llla —
restrita para culturas de ciclo curto e de ciclo
longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LV2
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média
Solos Concrecionârios Later fticos
Solos de textura média e argilosa, profundos e
medianamente profundos, fortemente e bem
drenados, estrutura maciça e indiscriminada e
fertilidade natural baixa. Ocorre em pequenas
extensöes ao sul da area em relevo suave
ondulado e ondulado.
Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade,
por apresentarem fertilidade natural baixa
como fator limitante mais importante, estâo
classificadas como llla — restrita para a agricultura, tanto para culturas de ciclo curto
como para de ciclo longo.

Solos de textura média, argilosa e arenosa,
profundos, bem drenados, estrutura maciça e
em graos simples e fertilidade natural baixa.
Esta unidade de mapeamento é sncontrada a
noroeste da area, proximo à margem esquerda
do rio Guamâ, em relevo suave ondulado e em
terrenos pertencentes ao Terciârio. Como in-

UNIDADE DE MAPEAMENTO - LV3
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média •
Areias Quartzosas
Solos de textura média e arenosa, profundos e
muito profundos, forte e excessivamente drenados, estrutura maciça e em gräos simples, e
fertilidade natural baixa. A maior oeorrêneia

Solos de textura média e argilosa, profundos e
medianamente profundos, bem drenados, estrutura maciça e indiscriminada, e fertilidade
natural baixa. É encontrada principalmente ao
longo da rodovia Belém—Brasilia, numa faixa
bastante extensa que vai até proximo à cidade
de Paragominas, ocorre ainda em extensâo bastante significativa ao sudoeste da area. Estes
terrenos apresentam relevo suave ondulado e
pertencem ao Terciério, Formaçâo Barreiras.
Aptidäo Agrfcola — Sâo terras que estâo enquadradas na classe l l l a — restrita ao uso
agrfcola, tanto para culturas de ciclo curto,
como para culturas de ciclo longo.
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Aptidao Agn'cola — As terras desta unidade,
por apresentarem fertilidade natural baixa,
como fator limitante mais importante, estäo
enquadradas na classe Mb — regular para culturas de ciclo curto e restrita para culturas de
ciclo longo.

desta unidade se verifica ao sudeste da area em
relevo piano a suave ondulado. Ocorre ainda na
Serra da Ibiapaba em relevo suave ondulado e
no vale do rio Munim.
Aptidao Agn'cola — Sao terras que, por apresentarem fertilidade natural baixa, estäo enquadradas dominantemente na classe lila —
restrita para a agricultura, tanto para culturas
de ciclo curto como para culturas de cicló
longo.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - L V6
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média
Areias Quartzosas

UNIDADE DE MAPEAMENTO - L l/ 4
Solos Concrecionârios Laterfticos
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média
Solos Litólicos Concrecionârios
Esta unidade de mapeamento compreende solos
de textura média, profundos e rasos, bem
drenados, estrutura maciça e indiscriminada, e
fertilidade natural baixa. Ocorre unicamente a
leste da ârea numa faixa paralela à encosta da
Serra da Ibiapaba onde esta localizada a cidade
de Tiangué.

Solos de textura média, arenosa e argilosa,
profundos e medianamente profundos, bem
drenados, estrutura maciça, em gräos simples e
indiscriminada, e fertilidade natural baixa. Esta
unidade de mapeamento ocorre ao sul da cidade de Buriti dos Lopes na margem direita do
rio Parnafba, na llha de Sao Lu i's, e também
no municfpio de Bequimao no Estado do Maranhao.
Aptidao Agn'cola — Sâo terras que devido a
apresentarem limitaçoes quanto à fertilidade
natural, enquadram-se dominantemente na classe II la — restrita para a agricultura tanto para
culturas de ciclo curto como para culturas de
ciclo longo.

Aptidao Agn'cola — As terras desta unidade
enquadram-se na classe Mb — regular para
culturas de ciclo curto e restrita para culturas
de ciclo longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LVS

UNIDADE DE MAPEAMENTO -

Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média

LVn

Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média

Solos Concrecionârios Laterfticos

Podzolico Vermelho Amarelo

Solos Litólicos

Solos Litólicos
A presente unidade de mapeamento engloba
solos de textura média e argilosa, profundos,
medianamente profundos e rasos, bem drenados, estrutura maciça e indiscriminada e fertilidade natural baixa. A ocorrência desta unidade
se restringe a uma pequena area no municfpio
de Cocal no Estado do Piaui'.

Esta unidade é constitui'da de solos de textura
média e argilosa, profundos e rasos, bem drenados, estrutura maciça, em blocos subangulares e
indiscriminada, e fertilidade natural baixa. É
encontrada a leste da ârea, na serra da Ibiapaba, tendo como inclusao as Areias Quartzosas.
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pequenas extensöes no leste da area estudada,
no embasamento do Pré-Cambriano.

Ocorre em relevo variando desde o suave
ondulado ao ondulado, em terrenos que pertencem ao Silürio — Devoniano.

Aptidao Agrfcola — Por apresentarem fortes
limitaçoes pela deficiência de âgua e suscetibilidade à erosâo, as terras desta unidade classificam-se como 11Ic — restrita para culturas de
ciclo longo e inapta para culturas de ciclo
curto.

AptidSo Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento estao classificadas como Hb —
regular para culturas do ciclo curto e restrita
para culturas do ciclo longo. Os fatores limitantes de maior importância sâ*o a fertilidade
natural e a deficiência de âgua.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - PBt
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PAX
Podzolico Vermelho Amarelo Concrecionârio
Podzólico
Eutrófico

Vermelho

Amarelo

Equivalente
Areias Quartzosas

Latosso/o Vermelho Amarelo Textura Média
Esta unidade é constitui'da por solos de textura
argilosa e média, profundos, bem drenados,
estrutura em blocos subangulares, angulares e
rnacica, e fertilidade natural variando de média
a älta. A ocorrência desta unidade se restringe
ao embasamento do Pré-Cambriano, no leste da
érea.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento, por apresentarem deficiência de
âgua como fator limitante de maior importância, estao enquadradas na classe Mb — regular para culturas de ciclo curto e restrita para
culturas de ciclo longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PA2
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico

Solos de textura argilosa com concrecöes e
arenosa, medianamente profundos e profundos,
excessivamente e bem drenados, estrutura em
blocos subangulares e grâos simples e fertilidade natural baixa. Ocorre em grandes extensôes ao norte, sul e sudoeste da area, em relevo
suave ondulado e ondulado, em terreno do
Cretéceo e Pré-Cambriano. Esta unidade de
mapeamento apresenta os Solos Concrecionârios Laten'ticos e as Lateritas Hidromórficas
como inclusôes.
Aptidao Agrfcola — Sâo solos que por apresentarem fertilidade natural baixa e suscetibilidade
à erosao como fatores limitantes mais importantes estao enquadrados na classe Ile — regular para culturas de ciclo longo, e restrita para
culturas de ciclo curto.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PB2
Podzólico Vermelho Amarelo

Solos Litólicos
Podzólico Vermelho Amarelo Concrecionârio
Afloramento de Rocha
Solos Concrecionârios Laten'ticos
Solos de textura argilosa e indiscriminada, profundos e rasos, bem drenados, estrutura em
blocos subangulares e angulares e fertilidade
natural variando de média a alta. Ocorre em

Esta unidade compreende solos de textura argilosa, profundos e medianamente profundos,
geralmente apresentando concrecöes, bem dre111/75

nados, com estrutura em blocos subangulares e
indiscriminada, e fertilidade natural baixa. É
encontrada somente no extremo sul da area,
em relevo ondulado a forte ondulado, em
terrenos que pertencem ao Cretâceo.

mente profundos, bem e mal drenados, estrutura em blocos subangulares e indiscriminada e
de fertilidade natural baixa. Esta unidade de
mapeamento é encontrada ocupando extensöes
relativamente grandes a sudeste da area, próxima aos rios Itapecuru e Munim, em relevo
ondulado, e em terrenos pertencentes ao Cretéceo. Como inclusôes aparecem as Areias
Quartzosas e as Areias Quartzosas Hidromorficas.

Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade de
mapeamento estao classificadas como l l c —
regular para culturas de ciclo longo e restrita
para culturas de ciclo curto. O fator limitante
mais importante é a fertilidade natural.
UNIDADE

DE MAPEAMENTO

Aptidäo Agn'cola — Sao solos que por apresentarem fertilidade natural baixa e serem susceti'veis à erosâo estâo classificados como IIIe —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta
para culturas de ciclo curto.

- PB3

Podzólico Vermelho Amarelo Cascalhento
Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média

UNIDADE

DE MAPEAMENTO

- PBS

Solos Litólicos
Podzólico Vermelho Amarelo Concrecionärio
Solos de textura argilosa e média, profundos e
rasos, bem e fortemente drenados, estrutura em
blocos subangulares, rnacica e indiscriminada, e
fertilidade natural baixa. Esta unidade de mapeamento é encontrada somente na parte leste
da area, em relevo suave ondulado a ondulado,
em terrenos do Pré-Cambriano. Os Solos
Concrecionârios Laterfticos aparecem como
inclusao.

Podzólico Vermelho Amarelo
Latossolo Amarelo Textura Média
Solos de textura argilosa e média na maioria
das vezes com concrecöes, medianamente profundos e profundos, .bem e fortemente drenados, estrutura em blocos subangulares e maciça e fertilidade natural baixa. A oeorrêneia
principal é no oeste da area, em relevo ondulado com dissecamento, em terrenos dó PréCambriano.

Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade
enquadram-se na classe lib — regular para
culturas de ciclo curto, restrita para culturas de
ciclo longo. Os fatores limitantes mais importantes sâo a deficiência de âgua e a fertilidade
natural.
UNIDADE

DE MAPEAMENTO

Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade de
mapeamento por apresentarem fertilidade natural baixa e suscetibilidade à erosao como
fatores limitantes mais importantes estao enquadradas na classe l l c — regular para culturas
de ciclo longo e restrita para culturas de ciclo
curto.

- PB4

Podzólico Vermelho Amarelo Concrecionärio
Solos Concrecionârios Laterfticos
Solos Hidromórficos Indiscriminados

UNIDADE

Solos de textura argilosa, profundos e mediana-

Podzólico Vermelho Amarelo Concrecionärio
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DE MAPEAMENTO

- PB6

Areias Quartzosas
Laterita

Hidromórfica

Solos de textura argilosa com ou sem
concreçoes, e arenosa,
medianamente
profundos e profundos, moderado, bem e fortemente drenados, estrutura em blocos subangulares e em grios simples e fertilidade natural
baixa.
Esta unidade de mapeamento é
encontrada em pequenas extensöes no centronorte da area, proximo ao rio Gurupi, em
terrenos suave ondulado e ondulado do
Cretéceo.
Aptidao Agricola — Sao terras que, por apresentarem fertilidade natural baixa, estao
classificadas como lic — regular para culturas
de ciclo longo e restrita para culturas de ciclo
curto.

Solos de textura variével, medianamente a pouco
profundos, estruturados ou nâ*o, sujeitos em
parte à oscilaçao do lençol freâtico e ao fenômeno das mares, com sais volüveis em proporcöes elevadas e fertilidade baixa na sua maioria.
Encontra-se constituindo pequena extensao à
margem esquerda da bai'a do Cumâ". 0 relevo é
suave ondulado e os terrenos têm sua formaçao
no Cretàceo.
Aptidäo Agricola — As terras desta unidade de
mapeamento enquadram-se na classe IVb —
inapta ao uso agn'cola. Os fatores limitantes mais
importantes sio a fertilidade natural e o excesso
de égua.
UNIDADE

DE MAPEAMENTO

So/os Concrecionârios

- CL2

Laten'ticos

Areias Quartzosas
UNIDADE

DE MAPEAMENTO

- NC

Bruno NSo Câlcico
Vertissolo
Solos de textura argilosa, medianamente profundos, bem a moderadamente drenados, estrutura em blocos angulares e de fertilidade natural variando de média a alta. Ocorre em pequenas extensöes no leste da area, no
embasamento do Pré-Cambriano, em relevo
suave ondulado e ondulado.
Aptidao Agricola — As terras desta unidade,
por apresentarem fortes limitacöes quanto à
deficiência de âgua estäo enquadradas na classe
lib — regular para culturas de ciclo curto e
restrita para culturas de ciclo longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO
Solos Concrecionârios

-

Laten'ticos

Solos Indiscriminados de Mangue

CLX

Solos de textura argilosa e arenosa, medianamente profundos (com concreçoes) e profundos,
bem e excessivamente drenados, estrutura indiscriminada e em graos simples e fertilidade
natural baixa. Ocorre principalmente a leste da
area, proximo ao rio Longé, as margens direita
do rio Parnai'ba e proximo à cidade de Piracuruca, no Piaui'. O relevo varia de suave ondulado a
ondulado, e os terrenos têm sua formaçao no
Devoniano e Cretàceo.
Aptidao Agricola — As terras desta unidade
quando ocupam relevo ondulado classificam-se
como II I c— restrita para culturas de ciclo longo
e inapta para culturas de ciclo curto. Quando em
relevo suave ondulado enquandram-se na classe
I l l a — restrita ao uso agn'cola tanto para culturas
de ciclo curto como para longo. Proximo a
Piracuruca, ocorre em uma area plana, onde
existe problema de drenagem, ali classificam-se
como IVa — inapta para a agricultura porém
adequada para o pastoreio extensive
O fator limitante mais importante é a fertilidade
natural além do relevo.
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UNIDADE DE MAPEAMENTO - CL3

UNIDADE DE MAPEAMENTO - CL5

Sotos Concrecionérios Later fticos

Solos Concrecionârios Lateriticos

Podzolico Vermei ho A mare/o

Podzôlico Vermelho Amarelo

Are/as Quartzosas

Terra Roxa Estruturada

Solos de t e x t u r a argilosa e arenosa,
medianamente profundos e profundos, bem
drenados a excessivamente drenados, estrutura
indiscriminada e em blocos subangulares e angulares moderadamente desenvolvidas e fertilidade
natural variando de média a baixa. A principal
ocorrência desta unidade de mapemanto este à
margem direita do rio Itapecuru, em relevo suave
ondulado, sendo que os terrenos pertencem ao
Cretéceo.

Solos de textura argilosa, profundos a medianamente profundos, bem drenados em sua
dominâneia, estruturados e de fertilidade natural
variando de baixa a alta. É encontrada a sudeste
da area, proximo à cidade de Luzilândia, no
PiauC O relevo varia de ondulado a suave
ondulado, e os terrenos têm sua formaçao no
Devoniano. Como inclusöes aparecem os Brunizéns Avermelhados e os Vertissolos.
Aptidao Agn'cola — As terras desta unidade
classificam-se como Mb — regular para culturas
de ciclo curto e restrita para culturas de ciclo
longo. O fator limitante mais importante é a
suscètibilidade à erosâo, e em segundo piano a
fertilidade natural.

Aptidao Agn'cola — Sao terras de classe l l l c —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto. O fator limitante mais
importante é a fertilidade natural.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - CL4

UNIDADE DE MAPEAMENTO - CL6
Solos Concrecionârio Laten'tico
So/os Concrecionârios Laterfticos
Vertissolo
Latossolo Vermelho Amarelo
Laterita Hidromórfica
Areias Quartzosas
Solos de textura indiscriminada e argilosa, profundos e medianamente profundos, com estrutura indiscriminada e em blocos subangulares e
angulares e fertilidade natural variando de média
a baixa. Ocorre constituindo pequena mancha
proximo à cidade de Cantanhede, no Maranhao.
0 relevo é suave ondulado e piano e os terrenos
pertencem ao Cretâceo.

Solos de textura argilosa e arenosa, medianamente profundos e profundos, bem drenados
estrutura indiscriminada e maciça e fertilidade
natural baixa. Ocorre à margem esquerda do rio
Parnai'ba, na llha de Sao Lu i's e marginando a
parte direita da ba fa do Cumâ. O relevo geralmente é ondulado, sendo que os terrenos têm
sua formaçao desde o Cretéceo até o Terciârio.

Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade, por
apresentarem fertilidade natural baixa como
fator limitante mais importante, classificam-se
como 11 le — restrita para culturas de ciclo longo
e inapta para culturas de ciclo curto.

Aptidao Agn'cola — As terras desta unidade
enquadram-se, dominantemente na classe II le —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta para
cultura de ciclo curto. No sudeste da area onde a
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deficiência de égua é grande, classificam-se como
IV a — inapta ao uso agrfcola, porém adequada
para o pastoreio extensivo. O fator limitante
mais importante é a fertilidade natural.

estäo ciässificadas como Wa — inapta para a
agricultura, porém adequadas ao pastoreio extensivo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQ2

UN IDADE DE MAPEAMENTO - V

Areias Quartzosas

Vertissolo

Latosso/o Vermélho Amarelo Textura Média

Pianossolo Solódico
Bruno NSo Câlcico
Solos de t e x t u r a argilosa dominante,
medianamente profundos, imperfeitamente
drenados, estrutura de blocos angulares e prismâtica e de fertilidade natural baixa a média.
Ocorrem no sudeste da érea, no embasamento
do Pré-Cambriano, numa faixa que se inicia
proximo a Freixeirinha e vai até proximo a
Sobral.
AptidSo Agrfcola — Säo terras classificadas
como IVa — inapta para a agricultura porém
usadas, com bons resultados, para pastoreio
extensivo. O fator limitante de'maior importância é a deficiência de âgua.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQt

Solos de textura arenosa e média, profundos e
muito profundos, fortemente drenados, estrutura em graos simples e maciça e fertilidade
natural baixa. É encontrada em grandes extensoes no nortë e nordeste da area, na regiäo dos
tabuleiros sublitorâneos, apresentando-se em relevo piano e suave ondulado, pertencente desde
o Silürio — Devoniano até o Terciârio. Como
inclusöes aparecem os solos Concrecionärios
Laterfticos e o Pianossolo Solódico.
AptidSo Agrfcola — Sao terras que por apresentarem deficiência de âgua e fertilidade natural,
como fatores limitantes mais importantes, enquadram-se na classe lila — restrita ao uso
agrfcola tanto para culturas de ciclo curto como
para culturas de ciclo longo. No norte da area na
regiao dos tabuleiros terciârios, onde a deficiência de âgua é maior, classificam-se como IVa —
inapta ao uso agrfcola, porém adequada para o
pastoreio extensivo.

Are/as Quartzosas
Solos de textura arenosa, profundos, excessivamente drenados, estrutura em graos simples e
fertilidade natural baixa. Ocorre esparsamente,
desde a parte leste até o centro da area, sob
vegetaçao de caatinga e cerrado, e em terrenos
de relevo piano e suave ondulado, pertencentes
desde o Silürio — Devoniano até o Terciârio.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento enquadram-se dominantemente na
classe IVb —inapta para a agricultura. Os fatores
limitantes mais importantes sâo a fertilidade
natural e a deficiência de âgua. No sul da area

UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQ3
Areias Quartzosas
Solos Concrecionärios Laterfticos
Solos de textura arenosa e argilosa, profundos e
medianamente profundos, exœssivamente e bem
drenados, estrutura em graos simples e indiscriminada e fertilidade natural baixa. É encontrada
em pequenas extensoes ao sul e sudeste da area,
em relevo piano e suave ondulado, em terrenos
do Silurio-Devoniano. Como inclusao aparece o
Podzólico Vermélho Amarelo.
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Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade, por
apresentarem deficiência de âgua e fertilidade
natural como fatores limitantes de maior importância, estäo classificadas como IV a — inapta
para a agricultura, porém usadas com bons
resuItados para o pastoreio extensivo.

Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade, por
apresentarem deficiência de égua e fertilidade
natural como fatores limitantes de maior significacäo, estäo classificadas como lila— restrita ao
uso agrfcola, tanto para culturas de ciclo curto
como para culturas de ciclo longo.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQ4

UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQ6

Areias Quartzosas

Areias Quartosozas

Solos Litólicos

Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média

Solos de textura arenosa e indiscriminada, profundos e rasos, excessivamente e bem drenados,
estrutura em gräos simples e indiscriminada, e
fertilidade natural baixa. Ocorre em pequenas
extensöes na parte sul e sudeste da érea, em
relevo que varia desde o piano até o ondulado,
em terrenos do Silûrio-Devoniano.

Solos Concrecionärios Laterfticos
Solos de textura arenosa, média e argilosa,
profundos e medianamente profundos, forte e
excessivamente drenados, estrutura maciça e em
gräos simples, e fertilidade natural baixa. Esta
unidade ocorre principalmente na regiao dos
tabuleiros, as proximidades das cidades de Chapadinha e Brejo. É encontrada também ao norte
desta érea proximo ao povoado de Guimaraes,
no Maranhäo. Ocorre em relevo piano ou suave
ondulado, em terrenos do Cretéceo e Terciério.

Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento classificam-se como IVa — inaptas
para a agricultura porém adequadas para o
pastoreio extensivo. Os fatores limitantes de
maior importância sâo a fertilidade natural e a
deficiência de âgua.

Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade
enquadram-se na classe l l l c — restrita para
culturas de ciclo longo e inapta para culturas de
ciclo curto. O fator limitante de maior importância é a fertilidade natural. Na regiao dos tabuleiros onde a deficiência de égua é maior, estas
terras classificam-se como fV a — inapta ao uso
agn'cola, porém adequada ao Pastoreio extensivo.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQ5
Areias Quartzosas
Latossolo Verme/ho Amarelo Textura Média.
Podzolico Acinzentado.
Esta unidade de mapeamento engloba solos de
textura arenosa e média, profundos e muito
profundos, fortemente e bem drenados, estrutura em gräos simples, maciça e em blocos
subangulares e fertilidade natural baixa. A principal ocorrência desta unidade, esté correlacionada com a regiao dos tabuleiros, ao nordeste da area, em relevo piano ou suave
ondulado, em terrenos que pertencem desde o
Devoniano até o Terciärio.

UNIDADE DE MAPEAMENTO

-AQ1

Areias Quartzosas
Solos Concrecionärios Laterfticos
Podzólico Vermelho Amarelo Concrecionârio
Esta unidade compreende solos com textura que
varia de arenosa a argilosa, säo profundos e
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medianamente profundos, apresentam concreçôes ferruginosas, bem drenados, possuem estrutura em grao simples e em blocos subangulares e fertilidade natural baixa. A unica
ocorrência desta unidade de mapeamento esta
localizada à margem direita do rio Itapecuru, no
centro-sul da area, em relevo suave ondulado a
ondulado, em terrenos pertencentes ao Cretâceo.
Aptidäo Agri'cola — As terras desta unidade de
mapeamento classificam-se como M l c — restrita
para culturas de ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto. Os fatores limitantes de
maior importância säo a fertilidade natural e a
suscetibilidade à erosao.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - AQS

Aptidäo Agri'cola — As terras desta unidade de
mapeamento enquadram-se na classe lllc —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto. O fator limitante de
maior importância é a fertilidade natural.
UNIDADE

A rei as Quartz osas

DE MAPEAMENTO

-

AM,

Areias Quartzosas Marinhas

Latossolo Amarelo Textura Média

Solos de textura arenosa, profundos e muito
profundos, mal drenados, estrutura em gräos
simples, e fertilidade natural baixa. Ocorre no
litoral maranhense na zona- chamada "Lençois
Maranhenses", e säo inundàveis periodicamente
de acordo corri o fenômeno das marés.

Podzol Hidromórfico
Solos de textura arenosa e média, profundos,
bem e imperfeitamente drenados, com estrutura
em gräos simples e maciça e fertilidade natural
baixa. É encontrada principalmente a noroeste
da area, na Regiäo Bragantina, ao sul da cidade
de Capanema, e também as proximidades da
cidade de Iritüia Ocorre em relevo piano e suave
ondulado, em terrenos do Terciârio.

Aptidäo Agri'cola — As terras desta unidade por
näo terem significaçao agri'cola devido à sua
baixa fertilidade, salinizaçao e serem susceti'veis
a inundaçoes periódicas estäo enquadradas na
classe IVb — inapta para agricultura.

Aptidäo Agri'cola — Sao terras que classificam-se
como l l l c — restrita para culturas de ciclo longo
e inapta para culturas de ciclo curto. Os fatores
limitantes mais importantes säo a fertilidade
natural e o excesso de âgua.
UN IDA DE DE MAPEAMENTO

Solos de textura arenosa e média, profundos e
medianamente profundos, fortemente e bem
drenados, com estrutura maciça e indiscriminada
e fertilidade natural baixa. Esta unidade é
encontrada ao norte da area, em regiäo dos
tabuleiros, as proximidades do povoado de
Cururupu. O relevo dominante é o piano ou
suave ondulado, em terrenos do Cretâceo. Como
inclusäo aparecem os Solos Hidromórficos Indiscriminados.

-AQ9

Areias Quartzosas
Latossolo Amarelo Textura Média
Solos Concrecionârios Lateriticos

UN IDA DE DE MAPEAMENTO - AM2
Areias Quartzosas Marinhas
Solos Indiscriminados de Mangue
Solos de textura que varia de arenosa a argilosa,
profundos e medianamente profundos, bem e
mal drenados, estrutura em gräos simples e
indiscriminada, e fertilidade natural baixa. Ocorre na faixa litorânea, em estreitas faixas, do
Estado do Cearâ, Piaui' e Maranhäo.
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Aptidao Agrfcola — As terras desta unidadé por
nâo terem significaçâo agn'cola devido à sua
baixa fertilidade e salinizaçao estao enquadradas
na classe I Vb — inapta para a agricultura.
UNIDADEDEMAPEAMENTO

Aptidao Agn'cola — Säo terras que, por apresentarem fertilidade natural baixa e problemas de
drenagem, estäo enquadradas na classe IV a —
inapta ao uso agn'cola, porém adequada ao
pastoreio extensivo.

- HLX
UNIDADE DE MAPEAMENTO - HL3

Laterita Hidromórfica
Laterita Hidromórfica
A rei as Quartzosas
Podzólico Vermelho Amarelo Concrécionârio
Solos de textura argilosa e arenosa, profundos,
moderadamente e bem drenados, estrutura em
blocos subangulares e em grâos simples, e fertilidade natural baixa. Ocorre na parte centrooeste da area, representada por pequena mancha,
em relevo piano e suave ondulado, em terrenos
do Cretéceo e Quaternério. O podzólico Vermelho Amarelo e o Podzol Hidromórfico aparecem
cbmo inclusoes.
Aptidäo Agrfcola — As terras desta unidade de
mapeamento enquadram-se na classe l l l c —
restrita para cultures de ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto. O fator limitante mais
importante é a fertilidade natural.

UNIDADE DE MAPEAMENTO-

Solos Concrecionärios Laten'ticos
Solos de textura argilosa, medianamente profundos, moderadamente e bem drenados, estrutura
indiscriminada, e fertilidade natural baixa. Nesta
unidade säo encontrados, como inclusao, Solos
Aluviais. Ocorre principalmente ao sul da area,
proximo à Baixada Maranhense, em relevo suave
ondulado, em terrenos do Cretâceo e Quartenârio.
Aptidao Agn'cola — As terras desta unidade
enquadram-se dominantemente na classe lllc —
restrita para culturas de ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto. 0 fator limitante mais
importante é a fertilidade natural.

HL2

Laterita Hidromórfica

UNIDADE DE MAPEAMENTO - HL4

G ley Pouco Hûmico

Laterita Hidromórfica

Solos Aluvia is

Podzólico Vermelho Amarelo
Areias Quartzosas

Esta unidade de mapeamento engloba solos de
textura argilosa e indiscriminada, medianamente
profundos e profundos, moderadamente e mal
drenados, estrutura indiscriminada e maciça, e
fertilidade natural baixa. É encontrada ao sul da
ârea, na Baixada Maranhense, tendo ainda como
inclusao Areias Quartzosas. O relevo dominante
varia do piano ao suave ondulado, sendo que os
terrenos pertencem ao Quaternârio e Cretâceo.

Solos de textura argilosa e arenosa, profundos,
moderadamente e bem drenados, estrutura em
blocos, subangulares, angulares e em graos simples, e fertilidade natural baixa. Apresenta como
inclusao o Podzólico Vermelho concrécionârio.
Esta unidade é encontrada esparsamente, constituindo pequenas manchas no centro da ârea, na
estrada para Pinheiro e à margem do rio Turi111/82

indiscriminada e em grâos simples e fertilidade
natural baixa. Esta unidade de mapeamento
ocorre proximo à Baixada Maranhense à margem
esquerda do rio Itapecuru. O reievo é suave
ondulado e os terrenos pertencem ao Cretâceo.

Açu. O reievo géra! é suave ondulado, e os
terrenos pertencem ao Cretâceo.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade
estao inclui'das na classe II le — restrita para
culturas de cicio longo e inapta para culturas de
cicio curto. O fator limitante de maior significaçâo é a fertilidade natural.

Aptidao Agrfcola — Por apresentarem fertilidade
natural como fator limitante mais importante, as
terras desta unidade classificam-se como lllc —
restrita para culturas de cicio longo e inapta para
culturas de cicio curto.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - HLs
Laterita Hidromórfica

UNIDADE DE MAPEAMENTO - HL ,
Areias Quartzosas
Laterita Hidromórfica
Gley Pouco Hûmico
Gley Pouco Hûmico
Solos de textura argilosa e arenosa, profundos e
medianamente profundos, bem e mal drenados,
estrutura indiscriminada e em grâos simples e
fertilidade natural variando de média a baixa.
Ocorre somente ao norte da érea as margens do
rio Turi-Açu. O reievo é suave ondulado e piano,
sendo que os terrenos têm sua formaçâo no
Cretéceo e Quaternârio.

Latossolo Vermelho Amarelo Textura Média.

Aptidao Agrfcola — Sao terras que, devido a
apresentarem fertilidade natural como fätor limitante mais importante, estao classificadas como
l l l c — restrita para culturas de cicio longo e inapta para culturas de cicio curto. Na margem direita do rio Turi-Açu, estao enquadradas na classe IV a — inapta para a agricultura porém adequada para o pastoreiro extensivo.

Solos de textura argilosa e média, medianamente
profundos e profunos, mal e bem drenados,
estrutura indiscriminada e maciça e fertilidade
natural viarando de média a baixa. Têm sua
oeorrêneia principal ao norte da érea, as margens
do rio Gurupi, proximo de Viseu, e também na
parte central proximo ao rio Pirié. 0 reievo é
piano e os terrenos têm sua formaçâo no
Cretéceo.
Aptidao Agrfcola — As terras desta unidade
estao enquadradas na classe lllc — restrita para
culturas de cicio longo e inapta para culturas de
cicio curto. O fator limitante de maior importância é a fertilidade natural.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - HL6
UNIDADE DE MAPEAMENTO - HLa
Laterita Hidromórfica
Laterita Hidromórfica
Solos Concrecionârios Lateri'ticos
Podzolico Vermelho Amarelo Concrecionârio
Areias Quartzosas
Gley Pouco Hûmico
Esta unidade compreende solos de textura argilosa e arenosa, medianamente profundos e
profundos,
bem drenados,
estrutura

A presente unidade de mapeamento é constitufda de solos de textura argilosa, com con111/83

crecöes, por vezes, profundos e medianamente
profundos, moderadamente e mal drenados,
estrutura maciça e em blocos subangulares e
fertilidade natural variando de baixa a média.
Ocorre em grandes extensôes ao norte e centro
da ârea, ao longo da rodovia Para—Maranhâo,
estendendo-se desde proximo à cidade de Bragança, no Para, até a Serra de Tiracambu no
Maranhâo. O relevo no gérai é suave ondulado e
os terrenos têm sua formaçâo variando desde o
Pré-Cambriano até o Quaternârio, passando pelo
Cretéceo.
Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade, por
apresentarem fertilidade natural suscetibilidade à
erosâo como fatores limitantes, estâo classificadas como II le — restrita para cuituras de
cicio longo e inapta para culturas de cicio curto.
UNIDADE DE MAPEAMENTO
Laterita

-

HL9

UNIDADE DE MAPEAMENTO

- HG2

Indiscriminados

Solos Aluviais

Podzólico Vermelho Amarelo

Concrecionârio

A rei as Quartzosas
Solos de textura argilosa e arenosa, medianamente profundos e profundos, moderadamente e
bem drenados, estrutura em blocos subangulares
e em gräos simples, e fertilidade natural baixa.
Esta unidade de mapeamento é encontrada
somente ao norte da area, proximo ao baixo rio
Turi-Açu. O relevo é suave ondulado e os
terrenos pertencem ao Cretâceo.
Aptidäo Agn'cola — Sâo terras que, por apresentarem fertilidade natural baixa e suscetibilidade
à erosâo, estâo classificadas como II le — restrita
para culturas de cicio longo e inapta para
culturas de cicio curto.
UNIDADE DE MAPEAMENTO

A rei as Quartzosas

Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade de
mapeamento, por apresentarem fertilidade natural baixa como fator limitante de maior
importâneia, estâo classificadas como l l l c —
restrita para culturas de cicio longo e inapta para
culturas de cicio curto.

Hidromórficos

Hidromórfica

Solos Hidromórficos

Esta unidade esté constitui'da por solos de
textura indiscriminada e arenosa, medianamente
profundos e profundos, moderadamente e bem
drenados, estrutura maciça e em gräos simples, e
fertilidade natural baixa. Ocorre formando pequenas manchas na parte centro-norte da area,
no munici'pio de Pinheiro, no Maranhâo. O
relevo é piano e os terrenos pertencem ao
Quaternârio.

- HG,

Indiscriminados

Solos de textura argilosa e indiscriminada, medianamente profundos, mal drenados, estrutura
maciça dominante e de fertilidade natural dominantemente baixa. É encontrada nas planfcies
fluvio-marinhas, desde o Maranhâo até o Paré. O
relevo é piano e os terrenos pertencem ao
Quaternârio, pen'odo Holoceno.
Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade, por
apresentarem fertilidade natural e excesso de
égua como fatores limitantes, estâo enquadradas
na classe IV D — inapta ao uso agn'cola. Nas
margens do rio Turi-Açu enquadram-se na classe
IVa — inapta ao uso agn'cola, porém adequada
ao pastoreio extensivo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO
Solos Hidromórficos
Laterita

Hidromórfica

Solos Aluviais
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-

HG,

Indiscriminados

Solos de textura argilosa e indiscriminada, profundos e medianamente profundos, moderadamente e mal drenados, estrutura indiscriminada
e maciça e fertilidade natural baixa. Ocorre com
freqüência a nordeste da area, as margens do
baixo rio Parnai'ba e seus afluentes Longé e
Magu. O relevo é piano e os terrenos têm sua
formaçao no Quaternârio.
Aptidäo Agrfcola — Sao terras da classe IVa —
inapta ao uso agn'cola, porém usadas, com bons
resultados, no pastoreio extensivo. Os fatores
limitantes mais importantes säo a fertilidade
natural e o excesso de égua.
UNIDADE DE MAPEAMENTO

-

A,

Solos Aluviais
Hidromórficos

Solos de textura indiscriminada, medianamente
profundos, moderadamente a mal drenados,
estrutura maciça e indiscriminada, e fertilidade
natural média. É encontrada, de um modo geral,
principalmente as margens do rio Pindaré
(baixada aluvial) e também algumas faixas ao
longo do rio Mearim, em terrenos de relevo
piano pertencentes ao Quaternério, peri'odo
Holoceno. Aparece o Planossolo Solódico como
inclusäo.
Aptidäo Agn'cola — Sao terras da classe IVa —
inapta para a agricultura porém usada com bons
resultados como pastoreio extensivo. O fator
limitante de maior importância é o excesso de
égua. Na baixada aluvial do rio Pindaré onde a
fertilidade é maior classificam-se como lld —
regular para culturas de ciclo curto e inapta para
culturas de ciclo longo.

Indiscriminados
UNIDADE DE MAPEAMENTO

Esta unidade esté constitufda de solos com
textura indiscriminada, medianamente profundos, moderadamente e mal drenados, estrutura
indiscriminada e maciça, e fertilidade natural
variando de baixa a média. Ocorre principalmente marginando os rios Guamé, Parnai'ba,
Capim, Turi-Açu e na baixada maranhense, em
éreas planas do Quaternério recente.

Solos Litó/icos

Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade de
mapeamento, estao classificadas dominantemente como IV a — inapta para a agricultura porém
adequada para o pastoreio extensivo. O fator
limitante mais importante é a fertilidade natural.
Nas margens dos rios Guamé e Capim, onde a
fertilidade natural dos solos é média, classificam-se como l l l a — restrita ao uso agn'cola,
tanto para culturas de ciclo curto como para
culturas de ciclo longo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO

- A2

Eutróficos

Podzólico Vermelho Amarelo
trófico Cascalhento
Afloramento

- /?,

Equivalente

Eu-

de Rochas

Solos de textura indiscriminada e argilosa, rasos
e medianamente profundos, pedregosos, e cascaIhentos, estrutura indiscriminada e fertilidade
natural variando de média a alta. Ocorre unicamente no extremo leste da érea na Serra do
Rosério com relevo forte ondulado a Montanhoso.
Aptidäo Agn'cola — Apesar de apresentarem
fertilidade variando de média a alta os solos
desta unidade estäo enquadradas na classe IV D
inapta para agricultura, devido à deficiência de
égua e as condiçoes de relevo e profundidade.

Solos Aluviais

UNIDADE

Gley Pouco Hümico

Solos Litólicos
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DE MAPEAMENTO
Eutróficos

- R2

profundos e profundos, mal e muito mal drenados, com estrutura indiscriminada e fertilidade
natural baixa. Ocorre nas partes baixas locaiizadas geralmente no litoral ondesofrem influência
das marés. A principal incidência desta unidade é
nas margens da baia de Sao Marcos no Estado do
Maranhao. (Campo de Perizes).

Pudzólico Vermelho Cascalhento
Afloramento de Rochas
Solos de textura indiscriminada e argilosa, rasos
e medianamente profundos, pedregosos e cascaIhentos, estrutura indiscriminada e fertilidade
natural variando de média a alta. Ocorre em
relevo forte ondulado a montanhoso no leste da
ârea (Serra da Ibiapaba).
AptidSo Agn'cola — As terras desta unidade
estäo classificadas como IV D — inapta para a
agricultura devido a apresentarem fortes limitacöes quanto à deficiência de égua e as condicöes de relevo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - R3

Aptidäo Agn'cola — Por apresentarem baixa
fertilidade, alto teor de sais e serem suscepti'veis
a inundaçâo periódica estäo classificados como
IV a — inapta para a agricultura, porém
adequadas para o pastoreio extensive
UNIDADE DE MAPEAMENTO - SM1
Solos Indiscriminados de Mangue

Solos Litólicos Eutróficos
Afloramentos Rochosos
Solos de textura indiscriminada, rasos e muito
rasos, pedregosos e cascalhentos, estrutura indiscriminada e fertilidade natural variando de média a alta. Ocorre unicamente no leste da ârea
(Serra da Ibiapaba) em relevo forte ondulado a
montanhoso. O substrato é geralmente Granito e
Gnaisse.
Aptidäo Agn'cola — As terras desta unidade, por
apresentarem grande deficiência d'égua além do
relevo e profundidade, estäo inclufdas na classe
inaptas para a agricultura.

Compreende solos de textura argilosa, muito
mal drenados, molhados durante todo ano devido ao fenômeno das marés a que estäo submetidos, apresentam textura rnacica e fertilidade
limitada pelo alto conteûdo de sais que possuem. Ocorrem em areas planas na zona litorânea, desde o Estado do Maranhäo ao Estado do
Paré.
Como inclusoes aparecem as Areias Marinhas e
os solos Hidromórficos Indiscriminados.
Aptidäo Agn'cola — Säo terras da classe IVb —
inaptas para a agricultura, devido a apresentarem fortes limitaçoes quanto à fertilidade, excesso de égua e salinizacäo.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - SK
UNIDADE DE MAPEAMENTO - SM2
Solonchak
Solos Indiscriminados de Mangue
Solonchack Solonétzico

Solos Indiscriminados de Mangue
Solonetz Solodizado
Esta unidade de mapeamento é constitui'da por
solos de textura indiscriminada, medianamente

Esta unidade compreende solos de textura geralmente argilosa que se apresentam molhados
durante todo o ano condicionando drenagem
impedida e limitando fortemente o solo ao
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aproveitamento agropecuério. Ocorrem esparsamente, em relevo piano, na faixa costeira desde
o Estado do Cearé até o Estado do Para.
AptidSo Agrfcola — As terras desta unidades
estäo classificadas como IVb — inapta para a
agricultura por apresentarem fortes limitaçoes
quanto à fertilidade natural, excesso de ägua e
salinizaçâo.
UNIDADE DE MAPEAMENTO - SM3
Solos Indiscriminados de Mangue
Ardas Quartzosas Marinhas

Solos de textura indiscriminada, argilosa e arenosa, medianamente profundos, estrutura maciça e em graos simples e de fertilidade natural
baixa dévida em parte à limitaçao imposta pelo'
alto conteûdo de sal no solo. Ocorrem em
relevo piano na faixa litorânea ocupando uma
estreita érea nos Estados do Piaut' e Maranhäo.

AptidSo Agrfcola — Säo terras de classe IVb —
inapta para a agricultura, devido a apresentarem fortes limitaçoes quanto à fertilidade natural, excesso de égua e salinizaçâo
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7. USO ATUAL
As relaçoes do hörnern com o ambiente natural
estäo, em grande parte, influenciadas pelas condiçoes ecológicas. Assim sendo, na area em
estudo, as atividades agropecuérias apresentam
variaçoes de regiäo a regiäo, segundo peculiaridades de cada uma.

turas como a do arroz principalmente, merecem destaque de real importância.

Para efeito de consideraçoes sobre o uso atual,
no que se réfère à agropecuària, foi considerado um zoneamento, objetivando nâo fazer generalizaçoes muito amplas devido à propria
heterogeneidade da area. Para isto, foi adotado
o sistema do IBGE, com ligeiras modificaçôes,
corn o a seguir se apresenta:
1. Zona do Litoral; 2. Zona da Baixada; 3. Zona do Baixo Mearim; 4. Zona do Gurupi; 5. Zona Bragantina; 6. Zona do Pindaré; 7. Zona do
Baixo Parnai'ba; 8. Zona Guajarina; 9. Zona do
Itapecuru; 10. Zona Carnaubeira; 11. Zona do
Ibiapaba.
7.1. Agricultura
1. Zona do Litoral — Compreende a ârea que
se estende desde Salinópolis no Para, até Camocim, no Cearâ. É uma faixa estreita, provavelmente com largura inferior a 20 km.

3. Zona do Baixo Mearim — Esta ârea représenta um potencial muito grande tendo em
vista a elevada produçao de determinados elementos bâsicos no setor alimentar, destacandose principalmente o arroz, a mandioca e o
milho.
•
O maior centra produtor da érea, nesta zona,
corresponde ao municipio de Vitória do Mearim.
4. Zona do Gurupi — Nesta ârea que compreende parte dos Estados do Paré e Maranhâo,
culturas tradicionais säo exploradas de maneira
extensiva, sem as técnicas preconizadas para
tal, o que näo ira permitir melhores fndices de
produçao e produtividade. As culturas que mais
se destacam constam de: mandioca, arroz e
feijäo.
5. Zona Bragantina — É desta ârea que provém
grande quantidade de gêneras alimentares que
abastecem a capital paraense. Constitui uma
das zonas mais povoadas da regiao e também a
mais devastada.

Nesta zona as culturas de maior destaque säo:
mandioca, malva e feijäo.

Os principals centros produtores estâo representados pelos municfpios de Bragança, Capanema,
Capitâo Poço e Castanhal.

O processo produtivo é ainda de forma muito
empi'rica, advindo dai' baixa produtividade e
baixa rentabilidade. Além déstas culturas tradicionais, hâ também outras cultivos de carâter
permanente, destacando-se principalmente o caju e o coqueiro.

As culjuras alimentares mais produzidas säo:
mandioca, arroz, feijäo, milho e meläo, sendo
que, como culturas industrials de grande valor
econômico, podem ser mencionadas a de pimenta-do-reino e a de malva.

2. Zona da Baixada — Compreende terrenos
aplainados e baixos, no Estado do Maranhäo,
onde a grande influência do lençol freético e
do pen'odo chuvoso, condicionam limitaçoes
severas a cultivos racionais. Mesmo assim, culIII/88

6. Zona do Pindaré — Compreende terrenos
onde a exploraçâo agrfcola é caracterizada pela
f al ta de técnicas, decorrendo dai' baixa produçao e baixa produtividade. As principais culturas exploradas säo: mandioca, malva, arroz,
feijäo e milho.

7. Zona do Baixo Parnai'ba — Esta area apresenta produçao e produtividade relativamente
elevadas, como conseqüência da fertilidade natural de suas terras. Seus principals centros
produtores sao Esperantina e Luzilândia, e seus
principais produtos agn'colas: a mandioca, o
feijäo, o milho e o arroz.
8. Zona Guajarina — Compreende a ârea de
grande tradiçao na cultura de pimenta-do-eino,
da quai Tome Açu é o municfpio de maior
produçao. Além desta cultura outras estäo em
ini'cio de implantaçao, como é o caso do
cultivo da seringueira, do cacau e do cumaru.
Das culturas anuais merecem destaque as seguintes: mandioca, feijäo, milho, arroz e malva.
9. Zona do Itapecuru — Esta zona, como
ocorre com as demais no Estado do Maranhâo,
apresenta grande produçao de arroz, principalmente de cultura de sequeiro. Outras culturas a
mencionar sao: a mandioca, o feijao e o milho.
10. Zona Carnaubeira — Nesta ârea as culturas
tradicionais como: a mandioca, o feijao e o
milho, säo naturalmente as que devem ser
destacadas. É uma zona onde as facilidades de
transporte e comunicaçao facilitam a implantaçao de centros de produtos agn'colas.
11. Zona de Ibiapaba — Para efeito de definiçao, esta zona além de compreender o Estado
do Piauf, é também extensiva ao Estado do
Cearä. É uma regiäo que apresenta como principais culturas, as seguintes: mandioca, feijäo,
milho, algodäo e arroz, além de contar com
grande produçao de frutas, destacando-se principalmente a laranja e o abacaxi.

cado de grande importância na econornia desta
regiäo, permitindo o aproveitamento e integraçao de largas faixas na economia nacional, além
de possibilitar a fixaçao do elemento humano.
Nas zonas de clima mais regular, a pecuâria
conseguiu agrupar-se em âreas que tinham pastagem natural capazes de permitir urn criatório
sem maiores dificuldades. Atualmente, entretanto, esta atividade se desenvolve de forma
irregular, dispersa, geralmente extensiva, outras
vezes, com tendências semi-intensivas, neste caso jâ contando com algumas técnicas, que
trazem como conseqüência um melhor rendimento dos rebanhos.
Nas zonas afetadas pela seca, a criaçao de
caprinos e ovinos, por serem bem mais resistentes as condiçoes ecológicas, contribui de modo
decisivo para a ocupaçao da terra.

Os principais centros criatórios de bovinos estäo representados pelas seguintes zonas: Baixada, Ibiapaba, Itapecuru, Baixo Mearim, sendo
que na zona Guajarina jâ se desenvolve uma
pecuâria com pastagem artificial, estando concentrada principalmente em Paragominas.
Corn relaçao à criaçao de eqüinos, as zonas de
maior importância säo a da Baixada, do Itapecuru e de Carnaubeira, devido as proprias, condiçoes mesológicas. A criaçao de sui'nos tem
grande destaque nas zonas de Carnaubeira, Ibiapaba, Baixo Parnai'ba e Itapecuru, contribuindo
como parcela na alimentaçao humana, além de
constituir suporte econômico destas âreas.

7.2. Pecuâria

A criaçao de ovinos e caprinos esta relacionada
com as condiçoes ambientais em âreas de estiagem prolongada e poucos recursos para implantaçao de outras espécies animais.

Esta atividade constitui o elo de ligaçao entre o
litoral e as areas mais interioranas. Desde os
tempos coloniais esta ocupaçao tem um signifi-

Das zonas que merecem destaque, vale ressaltar
as seguintes: Baixo Parnai'ba, Itapecuru, Carnaubeira e Ibiapaba.
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8. APTIDÄO AGRfCOLA
Na avaliaçâo da aptidäo agri'cola dos solos foi
utilizado o sistema de BENNEMA, BEEK e
CAMARGO (1966), sistema este jâ amplamente
empregado, no Brasil e em vârios pai'ses da
America Latina, em levantamento ao ni'vel exploratório e de reconhecimento. Résulta de
uma anâlise dos graus de limitaçoes que condicionam o uso agri'cola das terras, tais como:
deficiência de fertilidade, suscetibilidade à erosäo, deficiência ou excesso de agua e impedimento à mecanizaçâo; limitaçoes estas que sao
deduzidas em funçao das caracterfsticas pedológicas dos solos.

deradas para um grande numero de culturas
climaticamente adaptadas. Pode-se prever boas
produçoes durante os primeiros 10 anos, que
decrescem rapidamente para um ni'vel médio
nos 10 anos seguintes. Enquadram-se nesta
classe solos de areas que apresentam riscos
ligeiros de danos ou fracasso de culturas, por
irregularidade na distribuicäo das precipitacöes
pluviométricas, com probabilidades de ocorrência de uma vez em um pen'odo de mais de 5
anos.
Classe III — Aptidäo restrita — As condicöes
agn'colas dos solos apresentam limitaçoes fortes
para um grande numéro de culturas climaticamente adaptadas. Pode-se prever produçoes medianas durante os primeiros anos, mas estas
decrescem rapidamente, dentro de urn pen'odo
de 10 anos.

Na area em estudo foi utilizado o sistema
admitindo-se duas possibilidades de manejo: um
primitivo, bastante disseminado na regiao e
utilizado por pessoas sem capital, de ni'vel
técnico baixo, com praticas tradicionais de
manejo; e um desenvolvido com grandes possibilidades de utilizaçâo a curto prazo.

Enquadram-se nesta classe solos de âreas que
apresentam riscos moderados de danos ou fracasso de culturas, por irregularidade na distribuicäo da precipitacäo pluviométrica com probabilidade de ocorrência de uma vez em urn
pen'odo de 1 a 5 anos.

8.1. Sistema de Manejo Primitivo
Neste sistema as praticas agri'colas sao aplicadas
com baixo ni'vel de conhecimento técnico e
sem utilizaçâo de capital para o melhoramento
e manutençâo das condicöes agn'colas.

Classe IV— Inapta — As condicöes agn'colas
dos solos apresentam limitaçoes muito fortes
para urn grande numero de culturas climaticamente adaptadas. Podem-se prever produçoes
baixas a muito baixas ja no primeiro ano de
uso. As culturas nâo se desenvolvem ou näo é
viével o seu cultivo. É possi'vel que umas
poucas plantas adaptadas possam ser cultivadas.

Foram estabelecidas também subclasses em funçao do tipo de cultivo (ciclo curto e longo)
recomendado.

8.1.1. DEFINIÇÔES DAS CLASSES DE APTIDÄO NO SISTEMA PRIMITIVO
Classe I — A p t i d i o boa — As condicöes agn'colas dos solos apresentam limitaçoes nula ou
ligeira, para uma produçâo uniforme de culturas climaticamente adaptadas.
Classe II — Aptidäo regular — As condicöes
agn'colas dos solos apresentam limitaçoes mo-

Enquadram-se nesta classe solos de âreas que
apresentam fortes riscos de danos ou fracasso
de culturas, por irregularidade na distribuicäo
das precipitacöes pluviométricas, com probabilidade de ocorrência de uma vez ou mais cada
ano, além de afloramentos rochosos e déclives
acentuados.
Na presente area obtiveram-se as seguintes classes de aptidao agri'cola neste sistema:
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Classes de Aptidäo:

Area
em km

% na
Area

lib

Regular para culturas de
ciclo curto e restrita para
culturas de ciclo longo

10.600

5,4

lie

Regular para culturas de
ciclo longo e restrita para
culturas de ciclo curto

20.049

10,1

lid

Regular para culturas de
ciclo curto e inapta para
culturas de ciclo longo

291

1.5

Ilia

Restrita para culturas de
ciclo curto e longo

54.415

28,0

I lie

Restrita para culturas de
ciclo longo, inapta para
culturas de ciclo curto

55.968

29,0

IVa

Inapta para culturas de ciclo curto e longo, adequada para pastoreio extensivo

31.054

16,0

IVb

Inapta para o uso agri'cola
e pastoreio extensivo

19.923

10,6

certas condiçoes agri'coias apresentam iirnitaçao
ligeira ou moderada, ou solos nos quais com
melhoramento simples ou complexo, nao completamente efetivo, säo obtidas estas condiçoes.
Admite também solos que com melhoramento
complexo efetivo näo apresentam limitaçâo.
Boas safras poderäo ser obtidas na maioria dos
anos, porém as limitaçôes existentes sao suficientes para reduzir o rendimento médio, a opçao de culturas e as possibilidades de uso de
prâticas de manejo.
Classe III — Aptidäo restrita — Solos em que
certas condiçoes agri'colas apresentam limitaçâo
moderada a forte, ou solos nos quais, com
melhoramento simples ou complexo, nao completamente efetivo, sao obtidas estas condiçoes.
As safras säo seriamente reduzidas e a opçao de
cultivos é muito restringida por uma ou mais
limitaçôes que nao podem ser removidas.

8.2 Sistema de Manejo Desenvolvido
No sistema de manejo desenvolvido e sem
irrigaçao, o uso de capital é intensivo e hé um
alto ni'vel téenico especializado. As prâticas
agr(colas sao conduzidas com auxi'lio de mecanizaçao incluindo a utilizaçào de resultados de
pesquisas, de trabalhos intensivos de drenagem,
medidas de controle à erosäo, calagem e fertilizaçao.

8.2.1. DEFINIÇAO DAS CLASSES DE APTIDÄO NO SISTEMA MELHORADO
Classe I — Aptidäo boa — Solos sem limitaçôes
ou solos em que certas condiçoes agri'colas
apresentam limitaçâo ligeira, ou ainda solos nos
quais, com melhoramento simples, completamente efetivo näo apresentam limitaçâo. Sao
apropriados para a produçao de um grande
numéro de culturas e rendimentos altos poderäo ser obtidos sem restriçoes impostas nas
prâticas de manejo.

Classe IV— Inapta — As condiçoes agn'colas
dos solos apresentam uma ou mais limitaçôes
que nao podem ser removidas e säo suficientemente fortes para tornar impossi'vel uma agricultura econômica.
Existem culturas especializadas que podem ser
adaptadas a estes solos, entretanto com prâticas
especiais de manejo. Poderâ ser dividida em:
Classe /Va — Solos apropriados para pastoreio
extensivo.
Classe IVb — Solos sem aproveitamento agropecuério.
Nesta ârea obtiveram-se as seguintes classes de
aptidäo agri'cola neste sistema:

Classes de Aptidâo:
Ib

Classe II — Aptidâo

regular — Solos em que
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Boa para culturas de ciclo
longo e regular para culturas de ciclo curto

Area
em km2

270

%na
Area

0,3

lia

Regular para cultura de ciclo curto e longo

lib

Regular para culturas de
ciclo curto e restrita para
culturas de ciclo longo

Ile

Regular para culturas de
ciclo longo e restrita para
culturas de ciclo curto

lid

Regular para culturas de
ciclo curto e inapta para
culturas de ciclo longo

57.750

9.010

8.910

280

Illa

Restrita para culturas de
ciclo curto e longo

44.687

23,2

II le

Restrita para culturas de
ciclo longo e inapta para
culturas de ciclo curto

34.990

18,1

IVa

Inapta para culturas de ciclo curto e longo e adequadas para pastoreio extensivo

16.480

8,5

IVb

Inapta para o uso agricola
e pastoreio extensivo

19.923

10,0

30,0

4,7

4,6

0,4
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9. CONCLUSÖES E RECOMENDAÇOES

Após o estudo dos solos e a verificaçâo de sua
aptidäo agri'cola sob duas condiçoes de manejo
é possi'vel concluir e recomendar:

e. Para a utilizaçao racional da area, estudos
mais detalhados deverio ser feitos a fim de
separar regiöes adequadas a culturas prioritérias
ou utilizaçâo no sistema desenvolvimentista.

a. Aproximadamente 26,5% da area em condiçoes naturais é inapta ao uso agri'cola pois
apresenta limitaçoes muito fortes com relaçâo à
fertilidade, disponibilidade de âgua no solo e
peri'odo seco prolongado.

f. Tendo em vista a pecuéria regional, deveré
ser montado urn programs de melhoramento
agrostológico o que só poderâ ser feito com
um suporte hidrológico estabelecido para as
âreas mais secas.

b. Em 57%, muito embora as condiçoes climâticas sejam favoräveis, as condiçoes ffsicas e a
fertilidade dos solos os limitam fortemente a
uma agricultura racional.
c Para o sistema de manejo desenvolvido, as
terras mais férteis, encontradas a leste e sudeste
principalmente, tornam-se restritas ou inaptas
devido ao prolongado perfodo seco existente e
à baixa precipitaçao pluviométrica.
d. As terras que apresentam melhores possibilidades de aproveitamento, as da classe I I ,
situam-se a oeste e leste, e correspondem a
uma ârea de 36.940 km 2 .

g. Corn relaçao as areas florestadas nos solos
arenosos, deverâ haver uma exploraçâo florestal
controlada. Pelas limitaçoes apresentadas, que
poderao inclusive estar relacionadas com a textura e o suprimento de nutrientes, uma exploraçâo agri'cola nâo terà boas possibilidades de
êxito.
h. Finalmente, recomendam-se estudos hidrológicos superficiais e subsuperficiais a fim de
avaliar as disponibilidades hi'dricas da regiäo,
considerando-se que em parte da area um dos
fatores mais limitantes é a deficiência de égua.
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10 RESUMO
A area em estudo, local izada entre os paralelos
0°30' a 4°00' de latitude sul e os meridianos
40°30' e- 48°00 de longitude WGr, cobre as
folhas ao milionésimo SA.23 S. Lu i's e parcialmente a SA.24 Fortaleza e compreende uma
area aproximada de 192.290 km2.
O mapeamento de solos foi executado tomando-se como base mosaicos semicontrolados de
imagens de radar na escala 1:250.000, bem
como fotografies infravermelhas e multiespectrais, que tiveram o apoio de campo
necessârio para a obtencäo dos mapas de solos
e de aptidäo agncola na escala 1:1.000.000.
A érea corresponde à parte setentrional da
Bacia Sedimentär Piau f—Maranhäo que apresenta as seguintes feiçoes morfoestruturais: 1) Litoral de Rias e "Lençois Maranhense"; 2) Plani'cie Flûvio-marinha do "Golfào Maranhense";
3) Superficies Sublitorâneas de Barreirinhas; 4)
Superffcie Sublitorânea de Bacabal; 5) Depressäo Periférica de Crateûs; 6) Pediplano Central
do Maranhio; 7) Planalto Rebaixado da Amazonia (da Zona Bragantina); 8) Planalto Setentrional Paré—Maranhäo; 9) Planalto da Bacia
Sedimentär Piaui'—Maranhäo.
O clima, baseado nas normais climatológicas
das estacöes meteorológicas de Tiangué, Säo
Lu i's, Säo Bento, Turiaçu e Belém, apresenta-se
quente, com dias longos e chuvas periódicas.
Levando-se em consideraçâo também as curvas
ombrotérmicas de GAUSSEN, a érea enquadrase dentro do clima Térmico, compreendendo
duas subclasses: a Xeroquimênica, clima tropical de monçâo e o Termoxérico com chuvas de
"Doldrum".
Na estimativa do balanço hi'drico para a érea
verificou-se um excedente de umidade variando
de 0,0 mm em Quixeramobim no Cearé a
1.635,8 mm em Soure no Paré, bem como uma
deficiência variando de 0,0 mm em Belém no

Paré a 997,3 mm em Quixeramobim no Cearé.
A geologia da érea aparece bastante diversificada, pois ocorrem materiais desde o Holoceno
até o Pré-Cambriano.
A cobertura vegetal apresentada enquadra-se
dentro das seguintes formaçoes: a) Cerrado; b)
Caatinga; c) Formaçoes Pioneiras; d) Floresta;
e) Floresta Secundéria.
O caréter generalizado do presente estudo, bem
como o grau de extrapolaçao considerado para
o ni'vel do levantamento, condicionaram o estabelecimento de unidades de mapeamento constitui'das por associaçoes geogréficas de solos, na
maiorà dos casos, estando as unidades taxonômicas empregadas de acordo corn a classificaçao adotada pela Divisäo de Pesquisa Pedológica do Ministério da Agricultura.
As unidades de solos encontradas dispostas em
associaçoes ou em unidades individualizadas
dentro da configuraçao gérai da area, säo: 1)
Latossolo Amarelo, com as fases textura média,
argilosa, muito argilosa e cascalhenta; 2) Latossolo Vermelho Amarelo, somente com a fase
textura média; 3) Podzólico Vermelho Amarelo, aparecendo o de textura argilosa, o equivalente eutrófico cascalhento, o acinzentado e o
concrecionério; 4) Terra Roxa Estruturada; 5)
Solos Concrecionérios Laterfticos; 6) Bruno
Näo Célcico, aparecendo também o Bruno Näo
Célcico vértico; 7) Brunizém Avermelhado; 8)
Vertissolo; 9) Solonchak; 10) Solonetz Solodizado; 11) Planossolo Solódico; 12) Areias
Quartzosas, aparecendo aqui as hidromórficas;
13) Areias Quartzosas Marinhas; 14) Regossolo
Eutrófico com fragipan; 15) Laterita Hidromórfica com as fases imperfeitamente drenadas e
de terrenos elevados; 16) Podzol Hidromórfico;
17) Gley Pouco Hümico; 18) Solos Aluviais,
principalmente os eutróficos; 19) Solos Indiscriminados de Mangues; 20)Solos Hidromórficos Indiscriminados; e 21) Solos Litólicos.
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A ni'vel atual, a agricultura e a pecuâria regional muito deixam ainda a desejar, apesar de
que, na regiäo sudoeste da area, jâ começam a
serem implantadas agricultura e pecuâria racionais.
Tendo em vista a avaliacäo da aptidao agn'cola
dos solos da area foram utilizados dois sistemas
de manejos, um primitivo, no quai as prâticas
agri'colas dominantes sao as tradicionais e o
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outro desenvoivido corn grandes possibilidades
de utilizaçao a curto prazo.
Após consideraçâo dos dados constantes do
estudo foi possi'vel concluir principalmente que
aproximadamente 16,0% da ârea em condiçôes
naturais é inapta ao uso agn'cola e que estudos
hidrológicos superficiais e subsuperficiais se fazem necessârios a um programa de desenvolvimento integrado da area.
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12.1. Descriçâfo de Perfis de Solos e Anàlises
PERFIL N918

FOLHA SA.23-V-C

Classificacäo — Areias Quartzosas
Localizaçao — Estrada Para—Maranhäo, Km 12 de Capanema para Gurupi
Situacäo e declividade — Coletado em corte de estrada, terço superior de meia encosta, com déclive
de 3 - 5 %
..
Formaçao geológica e litologia — Terciârio, Formacäo Barreiras
Material originério — Sedimentos arenosos
Relevo local — Suave ondulado
Relevo regional — Suave ondulado
Drenagem — Fortemente drenado
Erosäo — Laminar ligeira
Vegetacäo local — Capoeira
Vegetacäo regional — Capoeira e floresta
Uso atual — Cultures de mandioca e malva
Ap

0—20 cm bruno escuro (10YR 4/3, ümido); areia franca; gräos simples; solto, näo pléstico e
näo pegajoso; transicäo plana e difusa.

A3

20—45 cm; bruno escuro (7.5YR 4/4, ümido); areia franca; gräos simples; solto, näo
plâstico, näo pegajoso; transicäo plana e gradual.
.

B,

45—80 cm; bruno forte (7.5YR 5/6, ûmido); areia franca; maciça porosa com aspecto de
fraca pequena blocos subangulares; muito friével, näo plâstico e näo pegajoso; transicäo
plana e difusa.

B2i

80—140 cm; bruno forte (7.5YR 5/6, ümido); franco arenoso; maciça porosa com aspecto
de fraca pequena blocos subangulares; muito friâvel, näo pléstico e näo pegajoso; transicäo
plana e difusa.

Hl/99

B22

140—200 cm; vermelho amarelado (5YR 5/6, ûmido); franco arenoso; rnacica porosa com
aspecto de fraca pequena blocos subangulares; muito friâvel, nâo plâstico e näo pegajoso;
transiçâo plana e difusa.

B23

200—260 cm; vermelho amarelado (5YR 5/8, ûmido); franco arenoso; maciça porosa corn
aspecto de fraca pequena blocos subangulares; muito friâvel, nao plâstico e näo pegajoso.

111/100

PERFIL N? 18

FOLHA SA.23-VC

LOCAL: Estrada Paré-Maranhâo km 12 de Capanema para Gurupi
CLASSIFICAÇAO: Areias Quartzosas.
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ANÂLISE:

IPEAN
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PERFIL N? 19

FOLHA SA.23-V-C

Local izaçao — A 3,km de Irituia em direçao a estrada Belém—Brasilia
Situaçao e declividade — Coletado em corte de estrada, terço médio, com 3—5% de déclive
Formaçao geológica e litologia — Cretéceo
Material originârio — Sedimentos arenosos
Relevo local — Suave ondulado
Relevo regional — Suave ondulado
Drenagem — Excessivamente drenado
Erosao — Laminar ligeira
Vegetaçao local — Capoeira
Vegetaçao regional — Capoeira e floresta
Uso atual — Culturas de mandioca, milho, pimenta do reino e malva.
Ap

0—20 cm; bruno (10YR 5/3, ümido); areia franca; gräos simples; solto, nâo plâstico e näo
pegajoso; transiçâo plana e difusa.

A3

20—45 cm; bruno amarelado (10YR 5/4, ûmido); areia franca; gräos simples; solto, nâo
plâstico e näo pegajoso; transiçâo plana e gradual.

B,

45—70 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ûmido); franco arenoso; maciça porosa com
aspecto de fraca pequena blocos subangulares; muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso;
transiçâo plana e difusa.

B21

70—120 cm; vermelho amarelado (5YR 5/6, ûmido); franco arenoso; maciça porosa com
aspecto de fraca pequena subangular; muito friâvel, näo plâstico e näo pegajoso; transiçâo
plana e difusa.

B22

120—160 cm; vermelho amarelado (5YR 5/6, ûmido); franco argilo arenoso; maciça porosa
corn aspecto de fraca pequena blocos subangulares; muito friâvel, näo plâstico e näo
pegajoso.
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PERFIL N? 19
LOCAL:

FOLHA SA.23-V-C

A 3 km de Irituia, em direçâo à Estrada Belém—Brasilia.

CLASSIFICAÇAO:

Latossolo Vermelho Amarelo textura média.
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Silte

PERFIL N? 20

FOLHA SA.23-Z-D

Classificaçâo — Latossolo Amarelo textura média
Localizacäo — Boa vista, localidade a 3 km de Chapadinha—Maranhao
Situacao e declividade — Perfil coletado na parte superior da chapada com 3% de déclive sob
cobertura de caatinga
Formaçao Geológica e litologia — Terciârio, Formaçao Barreiras
Material originério — Sedimentos argilo — arenoso do Terciârio
Relevo — Piano
Erosäo — Laminar ligeira
Drenagem — Moderada
Vegetaçâo — Caatinga
Uso atual — Culturas de milho, arroz, etc.
Ap

0—15 cm; cinzento escuro (10YR 4 / 1 , ümido); franco arenoso maciça porosa pouco
coerente que se desfaz em fraca pequena granular; solto, muito friâvel, nao plâstico e näo
pegajoso; transiçao plana e gradual.

A3

15—29cm; cinzento (10YR 5/1, ümido); mosqueado pequeno abundante e proeminente
bruno (7.5YR 5/2, ümido); franco arenoso; maciça porosa pouco coerente; solto, muito
friâvel, nâo plâstico e näo pegajoso; transiçao ondulada e gradual.

Bi

29—41cm; cinzento a acinzentado claro (10YR 6/1, ümido); mosqueados pequeno comum e
proeminente bruno (7.5YR 5/2, ümido); e cinzento rosâceo (7.5YR 6/2, ümido); franco
arenoso; maciça porosa pouco coerente; ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso;
transiçao ondulada e clara.

B2

41—69 cm; bruno claro acinzentado (10YR 6/3, ümido); mosqueado pequeno comum e
proeminente amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ümido); franco argilo arenoso; maciça pouco
coesa que se desfaz em fraca pequena granular; muito friâvel ligeiramente pléstico e
ligeiramente pegajoso; transiçao ondulada e clara.

B3

69—145 cm+; cinzento claro (10YR 7/2, ümido); mosqueados pequenos a medio comuns e
proeminente vermelho claro (2.5YR 6/6, ümido); e cinzento claro (2.5YR 7/2, ümido);
argilo arenoso; maciça pouco coesa que se desfaz em fraca pequena a média granular; muito
friâvel, plâstico e ligeiramente pegajoso.
Rai'zes:finas e médias muitas no Ap, finas e médias comuns no A3 e B,, finas comuns e grossas
raras no B 2 , finas poucas no B 3 .
111/104

PERFIL N? 20
LOCAL: Boa Vista, localidade a 3 km de Chapadinha—Maranhäo.
CLASSIFICAÇAO: Latossol Amarelo textura média.
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Argila
nat.

PERFIL N? 21

FOLHA SA-23-V-C

Classificaçâo — Latossolo Amarelo textura média
Localizaçâo — Km 2 Estrada Bragança para Capanema
Situacäo e declividade — Coletado em corte de estrada, terço superior de elevaçao com 1 — 3% de
déclive
Formaçio geológica e litologia — Terciârio, Formaçao Barreiras
Material originârio — Sedimentos areno-argilosos
Relevo local — Suave ondulado
Relevo regional — Piano e suave ondulado
Drenagem — Bern drenado
Erosâo — Laminar lige ira
Vegetaçao local — Capoeira
Vegetaçâo regional — Capoeira
Uso atual — Culturas de mandioca, feijao, arroz, milho e pimenta do reino
Ap

0—20 cm; bruno (10YR 5/3, ümido); franco arenoso; fraca pequena blocos subangulares e
granular; friével, nao plâstico e näo pegajoso; transicäo plana e gradual.

A3

20—35 cm; bruno amarelado (10YR 5/4, ûmido); franco argilo arenoso; fraca pequena
blocos subangulares; friâvel, ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso; transiçâo plana e
gradual.

Bj

35—55 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ümido); com material do horizonte
suprajacente de cor bruno (10YR 5/3, ümido); franco argilo-arenoso; fraca pequena blocos
subangulares; friâvel, plâstico, ligeiramente pegajoso; transiçaû plana e difusa.

B2,

55—90 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ümido); franco argilo arenoso; fraca pequena
blocos subangulares; friâvel, plâstico, ligeiramente pegajoso; transiçâo plana e difusa.

B22

90—130 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, ûmido); franco argilo arenoso; fraca pequena
blocos subangulares; friâvel, plâstico, ligeiramente pegajoso.
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PERFIL N? 21
LOCAL: km 2 da Estrada Bragança para Capanema
CLASSIFICAÇAO:

Latossolo Amarelo textura média.
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0,04

8

94

14171

55-90

B21

0,15

0,02

8

95

14172

90-130

B22

0,11

0,02

6

90

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca"

Mg

K

V
%

Na*

0,11

0,01

0,03

0,03

0,18

2,89

1,40

4,47

4

0,11

0,03

0,01

0,03

0,02

0,09

2,89

1,40

4,38

2

0,11

0,06

0,01

0,02

0,02

0,11

2,16

1,80

4,07

3

0,11

0,04

0,01

0,02

0,02

0,09

1,70

1,60

3,39

3

0,11

0,05

0,02

0,02

0,02

0,11

1,47

1,00

2,58

4

0,11

COMPOSIÇAO GRANULOMETRICA

PH
H,0

KCI

Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Areia
grossa

Areia
fina

Silte

%

Argila
total

Argila
nat.

Grau de
floculaçào

4,7

4,0

0

12

59

14

11

16

1

94

4,6

3,9

0

18

51

16

12

21

6

71

4,6

3,9

0

10

41

13

12

34

2

94

4,6

3,9

0

15

45

13

9

33

6

82

4,7

4,0

0

17

43

14

12

31

x

100

ANÄLISE:

IPEAN
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PERFIL N? 22

FOLHA SA.23-V-C

Classificaçâo — Latossolo Amarelo textura média
Localizaçâo — Km 25 da Estrada Bragança-Viseu, adiante do rio Tijoca
Situacäo e declividade — Perfil coletado em corte de estrada, terço superior, com 0 — 5% de déclive
Formacäo Geológica e litologia — Terciârio, formaçâo Barreiras
Material originàrio — Sedimentos areno-argilosos
Relevo local — Suave ondulado
Relevo regional — Piano e suave ondulado
Drenagem — Bern drenado
Erosäo — Laminar ligeira
Vegetacäo local - Capoeira
Vegetacäo regional — Capoeira
Uso atual — Culturas de mandioca, feijäo e malva
Ap

0—10cm; bruno (10YR 5/3, ümido); franco arenoso; fraca pequena blocos subangulares;
friavel, ligeiramente plästico, näo pegajoso; transiçao plana e difusa.

A3

10—30 cm; bruno amarelado (10YR 5/4, ümido); franco arenoso; fraca pequena blocos
subangulares; friàvel, plästico, ligeiramente pegajoso; transiçao plana e difusa.

B,cn

30—60 cm; amarelo brunado (10YR 6/6, ümido); franco arenoso; transiçao plana e gradual.

B2cn

60—110 cm; amarelo avermelhado (7.5YR 6/6, umido); franco-argilo-arenoso.

OBS:

Difi'cil caracterizaçao
concreçoes.

de estrutura

no horizonte

111/108

B, devido

à grande quantidade de

PERFIL N? 22
LOCAL: km 25 da estrada Bragança — Viseu, adiante do Rio Tijoca — Bragança — Paré.
CLASSIFICAÇAO: Latossolo Amarelo textura média.
Prof,
Protocolo

14164

Horiz.

cm

Ki
SiO 2

0-10

AI 2 O 3

100 Al

Kr

Fe2O3

N

N

Al + S

Ap

0,61

0,06

10

86

14165

10-

30

A3

0,43

0,04

11

94

14166

30-

60

Bi

0,33

0,04

8

94

14167

60-110

B2

0,20

0,03

7

94

COMPLEXO SORTIVO mE/100g
Ca++

Mg+

V

Na*

0,13

0,03

0,03

0,3

0,22

3,22

1,40

4,84

5

0,11

0,03

0,01

0,03

0,02

0,09

2,89

1,40

4,38

2

0,11

0,03

0,01

0,03

0,02

0,09

2,89

1,40

4,38

2

0,11

0,03

0,01

0,03

0,02

0,09

2,89

1,40

4,38

2

0,11

pH

COMPOSIÇAO G R A N U L O M É T R I C A
Calhau
>20mm

Cascalho
20-2mm

Silte

Argila
total

42

22

25

11

1

91

15

39

24

20

17

5

71

0

61

38

21

22

19

2

89

4,1

0

66

40

15

17

28

14

50

ANALISE:

IPEAN

KCI

4,4

4,0

0

27

4,4

4,0

0

4,4

4,1

4,8

M/109

Argila
nat.

Grau de
floculaçâo

Areia
fina

H2O

Areia
grossa

%

12.2. Analises para avaliaçao da fertilidade dos solos
AMOSTRAS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS
Folha

SA.24-YC

Solo

BA

BA

PVApI

LVAm

LVAm
•
LVAm

Profund,
cm

AQH

AQ

SA.23-Y-B

SA.24-Y-C

P
ppm

N
%

Localizaçào

AI'"
mE

Ca*++Mg"
mE

K+
ppm

0,0

16,1

23

0,10 A 32 km da cidade de Buriti dos

20

6,8

40-

60

6,9

<2

0,0

20,6

16

0,07 Lopes na estrada para Caxinqé.

5,9

2

0,1

6,9

62

0,10 A 14 km de Granja para Sambai'ba

0-25

2

Cat Tons Permutéveis

0-

25-

50

6,1

<2

0,0

8,8

35

0,05

0-

20

6,4

2

0,0

2,9

35

0,04 A 19 km de Chavai p/Camurupim

20-

80

6,6

2

0,0

2,2

101

4,7

2

0,4

0,7

23

0,04 A 23 km de Camurupim para Par-

0-30

0,03

30-

90

4,6

2

0,8

0,4

16

0,03 nai'ba.

0-

30

4,5

2

0,5

0,5

43

0,04 A 2 km de Tianguâ na estrada pa-

30-

60

4,3

<2

0,5

0,2

23

0,02 ra Ubajara.

4,9

<2

0,7

1,1

16

0,07 A 12 km de Ubajara na estrada pa-

5,3 , < 2

0,9

0,6

16

0,04 ra Ibiapina.

5,3

2

0,8

2,2

23

0,04 A 2 km da cidade de Coreaù na es-

0-30
30-

PVAe

PH
H2O

70

0-30
30-

60

4,6

2

6,4

1,0

23

0,05 trada para Maraûjo.

0-

10

5,4

1

0,1

2,0

66

0,08 A 4 6 km, estrada Miranda-Vargem

60-

90

5,5

0,1

0,8

18

0,02 Grande. Maranhâo.

<1

0-20

4,7

1

0,3

1,9

20

0,08 A 22 km, estrada Santa Inès — Ba-

100-130

5,0

<1

0,5

0,1

12

0,01 cabal — Maranhâo.

0-

15

5,6

1

0,1

5,7

31

0,07 A 21 km; estrada Pinheiro—Santa

35-

50

5,9

<1

1,5

5,1

82

0,03 Helena. Maranhâo.

0-

15

5,0

0,0

5,5

60

0,15 A 27 km, estrada Chavai—Parnai'ba

60-

90

4,9

0,5

0,8

18

0,18 Cearâ.

PVAm

0-

15

5,0

1

0,1

4,5

49

LVAm

0-

20

4,8

1

0,6

0,6

39

GPH

LVAm

1
<1

11/110

A 4 1 km,estr. Camocim—Chavai.
0,11 Cearâ.
A 13 km, estr. Piracuruca-Tian0,05 guâ. Piaui'.

AMOSTRAS PARA AVALIAÇÂO DA FERTILIDADE DOS SOLOS
Folha

SA.23-Y-D

Solo

AI***
mE

Ca Mg
mE

K+
ppm

N
%

Localizaçâo

<1

1,4

0,2

12

CL

0-

10

5,5

4

0,1

2,3

86

A 13 km, estr. Piracuruca—Tian0,02 guâ. Piaui'.
A 24 km, da estr. Frexeirinha—So0,07 bral. Cearé.

LH

0-

20

5,7

2

0,1

4,0

76

0,06 km 64 da Estr. Bacabal-Sta. Ines

60-

80

5,3

<2

1,1

6,3

111

0,02

0-

20

5,6

<2

0,4

3,9

242

0,03 km 70 da Estr. Bacabal-Sta. Ines.

20-

50

5,5

<2

0,7

4,4

92

0,02

5 0 - 80

5,2

<2

5,5

7,4

276

0,02

6,3 620

0,0

4,3

640

0,07 Estrada S. José de Ribamar, a

5,6

6

0,2

0,4

156

0,1S 4 km de Forquilha.

15

5,3

5

0,3

1,6

35

0,07 Estrada S. José de Ribamar, a

100-120

4,9

3

0,6

0,2

16

0,02 4 km de Forquilha

0-20

5,3

2

0,2

2,9

101

0,09 A 3 km, estrada Anajatuba-Ba-

80-100

5,2

4,3

3,6

109

0,04 cabalzinho. Maranhâo.

AQ

LH

Al

AQ

PI

SA.23-ZD

Cati'ons Permutâveis

4.9

LVAm

SA.23-ZC

P
PPm

45

0-

20

80-100

SA.23-Z-C

PH
H2O

30-

LH

SA.23-Z-A

Profund,
cm

LVAm

Al

AQ

0-

<1

0-

15

5,0

1

3,3

8,2

76

0,1C A 34 km, estrada Miranda—Arari.

60-

90

7,6

8

0,0

22,1

53

0,02 Maranhâo.

0-20

5,1

3

0,1

3,5

109

80-110

5,0

<1

3,8

1,7

51

0,01 Doca. Maranhâo.

0,07 A 18 km, estrada Sta. Inês-Zé

0-

15

5,5

1

4,0

3,3

45

0,06 A 9 km, estrada Arari-Vitória

30-

45

6,4

5

0,0

16,3

47

0,03 do Mearim. Maranhâo.

0 - 3C

5,8

3

0,1

6,8

129

0,2C A 18 km na estrada de Brejo para

30-

55

5,8

2

0,1

2,6

51

0-

15

5,9

<2

0,2

10,4

109

25-120

6,0

<2

0,0

9,1

78

O,1C Santa Quitéria, perto desta.

0,1

6,3

20

0,14 A 27 km, estrada Anapurus—Brejo

0-

10

5,5

1
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0,08 Santa Quitéria.
0,13 A 39 km na estrada de Brejo para

AMOSTRAS PARA AVALIACÄO DA FERTILIDADE DOS SOLOS
Folha

Solo

Profund,
cm
80-120

SA.23-V-C

PH
HjO
5,1

0,3

8

0,0

23,4

20

0,02 Maranhäo.

LVAm

0-

20

4,9

2

0,9

2,0

55

AI

0-

15

4,8

2

0,8

1,2

25

LVAm

0-

15

6,1

4

0,0

25,0

43

A 18km,estr. MatiasOli'mpio-Ri
0,14 acho Grande.
A 9 km, estr. Riacho Grande—Es0,09 perantina—PI.
A 1 km, estr. Barrinha—MatiasO0,08 h'mpio-PI.
A 10 km,estr. Esperantina—Bata0,21 Iha-PI.

0 - 20crr

4,8

<2

1,1

0,2

23

0,04 A 15 km de Irituia p/Capitâo-Poço

80-100cnr

4,8

<2

0,6

0,2

23

0,11

0 - 20crr

4,7

2

0,8

0,9

35

_

<2

1,0

0,3

23

0,03

LVA

PVApI

A 12 km de Capitäo Poço p/Ourérr

25crr

5,6

2

0,3

6,9

164

0,0«

2 5 - 45crr

5,1

<2

15,0

6,1

133

o,oe

PVAmpl 0 - 20ciT

5,1

2

4,2

1,4

94

4 5 - 65crr

5,1

<2

8,2

1,6

105

0,0£

0 - 20crr

5,4

<2

2,3

6,2

105

0,0ï

A 32 km de Sta. Inès p/Vitoria do

5 0 - 70crr

5,3

<2

6,8

6,4

137

0,0f

Mearim.

0 - 20cnr

5,1

<2

1,2

0,6

43

0,03 A 28 km de Pinheiro para Itaüna.

4 0 - 60crr

5,2

<2

1,4

1,9

66

0,03

0 - 12crr

3,8

10

5,8

3,9

94

0,7: A 5 km de Pinheiro para Itaüna.

3 0 - 50crr

3,9

3

15,6

6,8

339

0,07

7 0 - 90cfT

5,3 < 2

1.6

1,4

62

o,o:

PVAm

GPH

AQ

SA.23-Y-C

0,8

Local izaçào

5,8 < 1

PVAple

SA.23-Z-C

<1

N
%

0-20

7 0 - 90CIT 4,8

SA.23-Y-B

Cat f ons Permutéveis
+
K*
A l + " Ca "Mg~
ppm
mE
mE

CL

LVA

SA.23-Y-D

P
ppm

PVAe

LAm

0-

A 29 km de Sta. Luzia p/Sta. Inès.

0,06 A 28 km de Zé Doca p/Pinheiro.

A 11 km de Pinheiro para Itaûna.

0 - 20crr

5,1

<2

2,1

3,9

51

0,11 A 9 km de Vitôria do Mearim para

3 5 - 55cnr

5,6

<2

3,5

6,7

39

0,05 Miranda

0 - 20

5,7

<2

0,0

1,8

14

0,0E Km 45 da estrada Ligaçâo

4,9 < 2

0,7

0,2

10

0,02 Paragominas (BR-010)

80-100
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AMOSTRAS PARA AVALIAÇÂO DA FERTILIDADE DOS SOLOS
Folha

Solo

LAm

SA.23-Y-A

LA

LA

SA.23-Y-C

PVAe

Profund,
cm

PH
P
H 2 O ppm

Cati'ons Permutâveis
Al+"
m.E

Ca^Mg"
mE

N
%

Local izaçio

ppm

0 - 20

6,2

<2

0,0

2,0

41

0,03 Km 93 da estrada Ligaçâo

80-100

4,7

<2

0,7

0,2

10

0,01 Paragominas (BR-010)

0 - 20

4,9

<2

0,8

0,7

20

0,09 Km 2 da estrada Paragominas—

80-100

4,7

<2

0,5

0,3

10

0,04 -Belém (BR-010)

0 - 20

4,5

<2

1,1

0,1

10

0,05 Km 37 da estrada Paragominas—

80-100

4,5

<2

0,9

0,1

8

0 - 20

5,7

<2

0,2

6,9

39

0,06 Km 15 da estrada Paragominas—

3 0 - 40

5,1

<2

3,9

6,7

59

0,05 -Belém (BR-010)

0,02 -Belém (BR-010)

SI'MBOLOS USADOS NOS QUADROS DE ANÄLISES DE FERTILIDADE
LAa
LAm
LVAm
PVAe
PVAm
PVApI
Cl
BA
AQ
AQH
Al
PI
LH
GPH
P'

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

Latossolo Amarelo textura argilosa
Latossolo Amarelo textura média
Latossolo Vermelho Amarelo textura média
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico
Podzólico Vermelho Amarelo textura média
Podzólico Vermelho Amarelo pli'ntico
Concrecionârio Laterftico
Brunizém Avermelhado
Areias Quartzosas
Areias Quartzosas Hidromórficas
Solos Aluviais
Planossolo Solódico
Laterita Hidromórfica
Gley Pouco Hûmico
Pli'ntico

111/113

FOTO N9 1
Perfil de podzólico vermelho
amarelo pKntico e m relevo
suave ondulado a ondulado
sob vegetaçao de floresta mista
com babaçu. Km 28 da Estrada Zé Doca-Pinheiro (Estado
do Maranhäo).

FOTO N° 2
Areias quartzosas em releva suave ondulado, sob vegetaçao de cerrado, proximo a Santa Helena
(Estado do Maranhao).

FOTO N? 3
Vegetacao mista com babaçu e relevo ortdulado onde ocorrem os solos concrecionàrios
lateriticos, proximo ao Porto de Itaüna (Estado do Maranhäo).

FOTO N° 4
Perfil de laterita hidromórfica
em relevo suave ondulado, sob
vegetaçâo de capoeira. Km 52
da Estrada Bragança—Viseu
(Estado do Para).

FOTO NP 5
Vegetaçao e releva da associaçSo latossolo vermei ho am a rel o textura media e solos concrecionarios later(ticos, próximos a Pinheiro (Estado do Maranhao).

FOTO N9 b
Retevo e vegetaçao da associaçSo laterita hidromorfica e gley pouco hïimico, proximo à cidade
de Pinheiro. Regiâo da Baixada Maranhense.

FOTO N9 7
Outro aspecto da baixa Maranhense, vendo-se a utilizaçao para o pastoreio.

FOTO N9 8
Vegetaçao e relevo dos solos concrecionàrios laterfticos. Proximo ao porto de Itaüna (Estado do
Maranhao.
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ABSTRACT
The phytogeographic study of Sheet SA.23 (SSo Luis) and part of Sheet
SA.24 (Fortaleza), corresponding to an area of about 192.290sq. km., is
presented. Mapping was based on radar imagery, which permitted the
interpretation of four ecological regions (Steppe, Deciduous Forest,
Evergreen Forest and Pioneer Formations) and of three contact areas
(Savanna/Steppe, Steppe/Savanna/Deciduous Forest and Savanna/Deciduous
Forest).
These different types of vegetation, living side-by-side, suggest a climatic
analogy among them which was studied by the ombrothermic curves of
Gaussen.
The ecological regions named show reasonable renewable natural resources
with different utilizations, namely:
1.

Evergreen and Deciduous Forests, separated in:
a)

areas of closed forest, capable to support a forest
economy based on species of known economic value
and on other species of yet less known qualities;

b)

babaçu area, whose exploitation is an important factor
in regional economy.

2.

Savanna and Steppe, where the action of man is degrading
the already poor renewable natural resources of the regions;

3.

Pioneer Formations, whose economic potential practically
rests on the use of natural grassland and on mangrove, of
large application in tannin preparation.
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1. INTRODUÇAO

Os recursos naturais renovâveisaqui estudados —
folha SA.23 Sao Lufs e parte da folha SA.24
Fortaleza — com cerca de 192.290 km 2 de area
situada entre os paralelos 0 ° e 3 ° de latitude sul,
e 4 0 ° 30' e 4 8 ° W. G RW., estendem-se por
quatro Regiöes Ecológicas — Caatinga, Floresta
Decidual, Formaçôes Pioneiras e FlorestaSempre-Verde — , que puderam ser separadas
pelos gradientes ecológicos fundamentais, de
direçào leste-oeste (climéticos, litológicos e
morfológicos, ordenados aqui pelo grau de
importância).
Essa linha bâsica é da vegetacäo, o que permitiu
observar com facilidade as suas variacöes fisionômicas.

procura définir pela observaçao direta, para
extrapolaçào aerofotogramétrica, o seguinte
espectro de organizaçao ecológica (VELOSO,
1971):
a) Regiao ecológica (Bioma) — É uma determinada flora, de forma biológica1 caracteri'stica,
que se répète dentro de um mesmo clima, muitas
vezes em areas geológicas diferentes. As regiôes
fitoecológicas teräo, pois, nomes jâ consagrados
no Pafs e sempre correspondentes a uma classe
ou subclasse de formaçâo, de Ellenberg
(ELLENBERG
et
M U E LLER-DOMBOIS,
1965/66).
b) Sub-regiSo ecológica — É a reuniao de unidades de vegetaçao, corn a mesma flon'stica, que
coincidem sugestivamente com as areas de
história geológica uniforme. As sub-regioes
ecológicas nao se referem, entào, a tipos de
formaçâo, mas, sim, a areas regionais que por
suas caracten'sticas especi'ficas podem ser separadas. Daf que receberao denominaçao regional,
mas precedida sempre da feiçao morfológica
dominante.

Em virtude do tempo muito curto para o
mapeamento, o nfvel da nossa abstraçao ficou
restrito à fotointerpretaçào, com o mfnimo
indispensâvel de verificaçao terrestre aliada a
observaçoes aéreas, em vôos a baixa altura, para
as necessârias extrapolaçôes.
As linhas de vôo foram traçadas com base na
interpretaçao morfológica preliminar, no intuito
de se associar a imagem com a vegetaçao
refletida pela observaçao direta, ponto de
parti da para o levantamento fisionômicoecológico
na imagem de Radar, escala
1:250.000.

c) Unidade de vegetaçao (Ecossistema) — É
formada por um mosaico de espécies, as quais
estao combinadas num emaranhado de formas e
tamanhos que se repetem, invariavelmente, com
as mesmas fisionomias, dentro dos limites de
cada feiçao morfológica.

As observaçoes terrestres possibilitaram o reconhecimento flon'stico, dos grupos de formaçao,
com identificaçao das espécies caracten'sticas,
para posteriores observaçoes aéreas, e urn inventârio florestal em areas, cuja floresta envolvesse
algum valor econômico. Foi obedecido o modelo
convencional, com adaptaçôes impostäs pela
premência do tempo.

d) Unidade fisionômica
(Ambiente) — Po de
coincidir com uma comunidade e mesmo com
um grupo de espécies (no caso dos grupos
gregérios), ou, ainda, constituir mistura desses
grupamentos, que coexistem em determinadas
condiçôes ecológicas. Mas, como a unidade

Assim, o presente estudo expoe resultados de
urn inventério florestal de ni'vel regional e

1 Divisâo biológica estrutural das plantas, pel os caractères
relacionados com a adaptaçâo ao ambiente ecológico
(RAUNKJAER, 1934).
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fisionômica é determinada pela formaçao dominante, sua denominaçao nâo implica necessariamente numa iden.ificaçao florfstica, mas sim, a
classificaçao fisionômico-ecologica que coïncida
sempre com os grupos de formaçao, de
Ellenberg.
e) Grupos fisionômicos (Fisionomia) — É uma
combinaçao indefinida de espécies que se entrelaçam, distinguindo-se dominantes que geralmente refletem as caracten'sticas fundamentais
do ambiente.
f) Grupos de aspécies (Associaçao) — Em
si'ntese, é a identificaçao de uma determinada
populaçao vegetal, com area bem definida por
um fator ou conjunto de fatores ecológicos. Mas,
como esta noçao obriga ao estudo detalhado de
tais populaçôes no terreno, a fim de pôr em
evidência correlaçoes entre os gradientes ecológicos e as espécies, só nos grupamentos gregérios
foi possi'vel chegar a este detalhe.

h) Area de encrave — É a interpenetraçao dos
grupos de formaçao das regioes ecológicas que se
contatam.
i) Refûgio — É um encrave de determinado
grupo de formaçao, bem distante de sua regiao
ecolôgica, situado em ambientes condicionados
por fatores especiais existentes em meio geralmente hostil ao encrave.
Pela anâlise da vegetaçao, as regioes ecológicas,
identificadas pelas formas biológicas (de acordo
corn as subdivisées de ELLENBERG et
MUELLER-DOMBOIS,
1965/66) correspondentes aos climas que Ihes säo próprios,
separam imediatamente as variâveis fisionômicas
que caracterizam as sub-regiöes.
Cada sub-regiao inclui ambientes que estäo
ligados a unidades fisionômicas, estas, por sua
vez, caracterizadas pelas espécies dominantes. As
espécies dominantes säo os provâveis indicadores
dos fatores ecológicos fundamentais, que irao
constar no presente estudo.
Evidentemente, a anâlise da correlaçao existente
entre a vegetaçao e os fatores climâticos, litológicos e morfológicos näo é suficiente para o
detalhe ecológico. Mas para um ni'vel regional,
permitido pela nossa escala de trabalho,
consideramos o ideal essa anâlise.

g) Area de mistura (Ecotone) — Nas areas de
transiçâo climatica, justamente na faixa de
contato de duas regiöes ecológicas, existe uma
mistura de espécies e, nâo raras vezes, endemismos que muito caracterizam essas âreas.
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2. METODOLOGIA

2.1. Interpretaçâo
A reinterpretaçao de cada mosaico (je executada
em mosaico semicontrolado da imagem de
Radar) consiste no reexame das delineacöes
estabelecidas preliminarmente — reexame a
partir de todas as observaçôes feitas nas operaçoes de sobrevôo e terrestre —, juntamente com
a descriçao fisionômico-ecologica de cada folha
de 1:250.000.

Na interpretaçao das fol has em estudo, foram
usados mosaicos das imagens de Radar1 com as
faixas para estereoscopia (imagens e faixas na
escala 1:250.000); fotografias infravermelho em
copias preto-e-branco e falsa cor, escala
1:130.000; vôos de reconhecimento a baixa
altura; e observaçôes terrestres.
Procedeu-se à execuçào do mapeamento f itogeogrâfico de acordo corn a seguinte metodologia:
a)

2.2 Inventârio Florestal

interpretaçào do mosaico da imagem de
Radar nao controlado, com auxi'lio dos
demais sensores;

O inventârio florestal, realizado por uma équipe
de Engenheiros Florestais e Auxiliares de
Botânica (especializados no reconhecimento das
espécies florestais, com muitos anos de experiência na atividade de mateiros e cortadores de
madeira), obedece à seguinte metodologia:

b) sobrevôo a baixa altura, para identificaçao
dos grupos végétais;
c)

verificaçao
restal;

terrestre, corn

inventârio flo-

2.2.1 IV' APA BAS ICO

d) reinterpretaçâo, com si'ntese temâtica.
A interpretaçào preliminar é desenvolvida com
base nos padroes de morfologia, drenagem, torn
e textura, onde a delineaçâo segue no ini'cio
ambientes morfológicos conforme os citados
padroes. Após o traçado preliminar, passa-se a
fazer o estudo das areas a serem sobrevoadas.
No sobrevôo, säo tiradas fotografias coloridas
dos ambientes, e observadas as correlaçoes entre
os padrôes da imagem de Radar e a vegetaçao;
nos percursos terrestres, sao analisadas as fisionomias végétais ligadas aos ambientes morfológicos; e, finalmente, descritas as comunidades,
com a identificaçao dos grupos de espécies mais
caracten'sticos de cada ambiente.

1 Imagem de Radar: abertura sintética, visada lateral tipo slar.

Marcaçao de pontos, para o trabalho de inventério florestal, sobre a base cartogréfica da
imagem de Radar, onde foram delimitados os
ambientes morfológicos e identificados os tipos
fisionômicos de formaçoes florestais.

2.2.2 AMOSTRAGEM
a) Area e forma das unidades de amostra:
a.1) As amostras foram areas mi'nimas de 1 ha,
reduzindo-se corn isso o numero de amostragens
nos ambientes pré-estabelecidos (VELOSO et
alii, 1973 — Em publicaçao).
No caso de se representar com pequeno numero
de amostras um ambiente, a ârea amostrada
precisaria ter comprimento suficiente para
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atingir as feicöes do ambiente. Daî, estar a
amostra constitui'da de uma faixa de
1.000 x 10 m, ainda a ti'tulo preliminar.

bem como a extensào da area e o tempo que se
poderia dedicar ao inventârio florestal condicionaram a escolha de formulas simples e prâticas,
para o câlculo dos volumes comerciais das
florestas.

Em virtude da extensào da area a ser trabalhada
e por escassez de tempo disponi'vel para cada
amostragem, a amostra-padrâo foi definida com
um retângulo de 500 m de comprimento por
20 m de largura, ou seja, amostra de 1 ha.

Formula bâsica utilizada:

V = (ü

Adotou-se uma convençao: incluir na amostra
todas as érvores situadas no limite esquerdo da
faixa e excluir todas aquelas que se encontrassem no limite direito.

0,7

onde:

As amostras foram locadas nas folhas SA.23-V-D
Turiaçu, SA.23-Y-A rio Capim, SA.23-Y-B
Pinheiro, SA.23-Y-C Paragominas e SA.23-Y-D
Santa Inès.

V

=

volume

H

=

altura comercial (até o primeiro galho)

C

=

circunferência à altura do peito ou
acima das sapopemas

0,7 =

a.2) Cumpre levar em conta os repetidos erros
nas medidas das amostras, tais como retângulos
näo rigorosos, tamanho de trena (20 métros) e
medidas sem consideraçâo do ni'vel do terreno,
erros que nao deram as amostras constância de
ârea e forma (VELOSO et alii, 1973).

fator de forma
(HEINSDJIK, 1963)

— conicidade

2.2.3 EQUIPE DE CAMPO
a) Organizacäo das équipes — As équipes de
campo foram organizadas de acordo com as
conveniências de logi'stica e meios de acesso.

b) Distribuiçâo das amostras — A existência de
vias de acesso, estradas e caminhos possibilitaria
uma distribuiçao das amostras ao acaso, com
idênticas probabilidades de escolha para toda a
ârea, mas isso nao ocorreu. Uma das razöes é que
a ârea esta corn a sua composiçao florestal
bastante alterada, obrigando a équipe de inventârio, na maioria das vezes, a fazer amostragem
de âreas que restaram da exploraçao madeireira.

Nos inventârios florestais, a équipe compöe-se
normalmente de um ou dois Engenheiros Florestais, um Auxiliar de Botânica, e dois mateiros
contratados na ârea de trabalho.

Dessa forma, a distribuiçao obedeceu ao critério
de livre escolha na seleçao de âreas para o
inventârio florestal, com um numéro de amostras relativamente proporcional ao tamanho do
ambiente.
c) Relaçao aplicada no câlculo do volume — A
carência de tabelas de volumes regionais, capazes
de atender as peculiaridades das florestas locais,

b) Atividades das équipes — Os dois técnicos
revezam entre si os trabalhos das anotaçôes e
mediçao de altura, diâmetro de copas e mediçao
do comprimento da amostra.
O Auxiliar de Botânica identifica o nome vulgar
das espécies e algumas fami'lias, mede as circunferências e ajuda a esticar a trena na mediçao das
copas.
Um mateiro vai na frente, abrindo passagerh pela
floresta, auxiliado de vez em quando pelo outro,
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que ajuda a esticar a trena na mediçao do
comprimento da amostra.

2.2.4 PROCESSOS DE CAMPO
a) Localizaçao das amostras — No mosaico da
imagem de Radar, je interpretada, sao selecionados os ambientes e escolhidas nestes as areas
de mais fécil acesso (cortadas por estradas, rios
navegéveis ou mais próximos de urn povoado
que possa servir de base).
Nas copias das fol has interpretadas ou nos
offsets sao marcadas âreas a inventariar, cuja
identificaçao no campo se faz por observaçao
dos acidentes geogréficos, clareiras naturais ou
artificiais, paralelamente ao controle de velocidade do transporte, tempo de viagem e distância percorrida.
Näo hâ preocupaçao em définir um ponto exato
para a amostragem, visto que, para o ni'vel de
trabalho que nos propusemos realizar, o importante é ter certeza de se estar amostrando dentro
do ambiente delimitado.
bj Estabelecimento das amostras — Uma vez
decidida a escolha do local, inicia-se a partir de
qualquer posiçâo na floresta, a abertura da
picada, medindo 500 m (comprimento da
amostra), e a mediçao das érvores nos 10 m para
cada lado da picada.

c) Mediçao nas amostras, instrumentos utilizados — Sao medidas, dentro da faixa, as
circunferências à altura do peito (CAP) ou logo
acima das sapopemas, e as alturas comerciais (até
o primeiro galho) de todas as érvores de CAP
maior ou igual a 1 m.

Nas ârvores émergentes, mede-se também o
diâmetro da copa, visando a estabelecer uma
correlaçao copa versus volume do tronco comercial, para um possi'vel levantamento volumétrico
através de fotografias aéreas.

A identificaçao das érvores é tarefa a cargo do
î.AuxiIiar de Botânica possuidor de alguns
conhecimentos de sistemética. Essa identificaçao
baseia-se na observaçao das fol has, flores, frutos,
caractères da casca (estrutura, cheiro, sabor e
coloraçao) e do exsudato, e, embora feita no
campo, muitas vezes fornece uma classificaçao
generica bastante vélida.
A identificaçao vulgar abränge também érvores
recentemente cai'das.
Instrumentos utilizados nesse trabalho:
— fita métrica, graduada em centfmetros
— hipsômetro de Haga.
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3. LEGENDA DAS FOLHAS SA.23 SÂO LUIS
E SA.24 FORTALEZA

A équipe de vegetaçao do Projeto RADAM
organizou uma chave morfoclimâtica 1 ligada aos
grupos fisionômico da vegetaçao, dando origem
a uma legenda para a escala de 1:250.000 e ao
mapeamento
f i t o g e o g r é f ico na escala
1:1.000.000.

3.1 Chave de Classificaçao
lógica das Formaçôes

a) densa (Closed Thorntree
Steppe)
Eada

a. 1) relevo acidentado
b) aberta (Open Thorntree
Steppe)

Fisionômico-Eco-

b. 1) relevo acidentado

Eaba

b.2) relevo ondulfdo

Eabo

11 Arbustiva (Thornbush Steppe)
a) densa (Closed Thornbush Steppe)

3.1.1 CERRADO (SAVANNA)

a. 1) relevo residual
I

Cam po Cerradof'isolated Tree Savanna)
a) relevo tabular

Srrt

b) relevo dissecado

II

b. 1) com testemunhos
menores

Srra

b.2) ondulado, sem
floresta-de-galeria

Sro

b) com floresta-de-galeria
distribui'da em drenagem
esparsa

Area de mistura (Ecotone)

I1 Area de encrave

a.2) vales e depressöes

Eudv

b. 1) relevo residual
— tabuliforme
— acidentado

Eudt
Euba
Eubv

b.2) vales e depressöes

Sps

b.3) relevo aplainado
— ondulado

Spfe

Eubs

Ill Parque (Parkland Thorn Steppe)
a) misto (Parkland
Thornmixed Steppe)

3.1.2 CONTATO (Transition Savanna/Steppe)
I

Eudc
Euda

b) aberta(Open Thornbush
Steppe)

Parque (ParklandSavanna)
a) sem floresta-de-galeira

— cristas
— acidentado

Epm

SEm
SEc
grupos

3.1.3 CAATINGA (Steppe)

3.1.4

FORMAÇÔES
Formations)

PIONEIRAS

(Pioneer

a) Man'tima
I

Arbórea (Thorntree Steppe)

a. 1) restinga (Halophytic Shrub
Formations)
Pmr

1 Termo que se réfère à distribuiçâo das formaçôes végétais de
uma determinada regiào ecológica, segundo as principals
feiçôes morfológicas.
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a.2) manguezal (Mangrove
Formations)

Pmg

b) Aluvial

11 Floresta aberta (Woodland Forest)

b. 1) areas deprimidas, inundadas
period icamente
— campestres (Grassland)
3.1.5

FLORESTA
Forest)
I

TROPICAL

a) Latifoliada — Cipoal (Broadleaved
Forest — Mainly Liana Forest)
Padc

a. 1) relevo acidentado

(Tropical

Falc

3.1.6 FLORESTA SECUNDÄRIA (Secondary
Forest)

Floresta ombrófila 1 densa
(Ombrophilous Closed Forest)

a)

latifoliada

Fsl

b)

mista

Fsm

a) Areas dos terraços — ci liar
(Ombrophilous Alluvial Forest)

c)

babaçual

Fsb

a.1) cobertura uniforme

3.1.7 CONTATO (Transition Decidual Forest/
Savanna)

Fdsu

b) Areas sedimentäres (Ombrophilous
Lowland Forest)

I

b. 1) altos platôs
— cobertura de
émergentes

Area de mistura (Ecotone)

I1 Area de encrave
Fdpe

FSm
FSm
grupos

b.2) baixos platôs
3.1.8 AGROPECUÄRIA

— cobertura de
émergentes

Fdhe

— cobertura uniforme

Fdhu

3.1.9 DUNAS

b.3) platôs dissecados (com
testemunhos)
— cobertura de
émergentes

3.2 Descriçâo das fisionomias ecológicas

Fdte

b.4) relevo aplainado

3.2.1 CERRADO

— cobertura de émergentes
émergentes
Fdne

É, predominantemente, uma classe de formaçao
dos climas quentes ûmidos, com chuvas torrenciais bem tlemarcadas pelo pen'odo seco. Caracteriza-se sobretudo por ârvores tortuosas, de
grandes folhas raramente deciduais, bem como
por formas biológicas adaptadas aos solos déficientes, profundos e aluminizados (ALVIM et
alii, 1952; ARENS, 1963; GOODLAND, 1971).

c) Relevo montanhoso
(Ombrophilous Submontana
Forest)
c. 1) relevo forte ondulado
— cobertura de
émergentes

Fdoe

c.2) relevo suave ondulado
— cobertura uniforme

1 Ombrófila: do grego ombro

=

chuva e fila = amiga.

Fdau

As subdivisées fisionômicas do Cerrado foram
baseadas tao so no modo como as ârvores se
distribuem no terreno (VELOSO, 1946/63), o
que possibilita identificâ-las em qualquer época
do ano.
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a) Campo Cerrado — É uma formaçao subch'max' do grupo arbôreo, com pequenas
arvores esparsas (entre 2 e 5 métros de altura),
esgalhadas e bastante tortuosas, dispersas sobre
urn tapete graminoso conti'nuo de hemicriptôfitas 2 , intercalado de plantas arbustivas baixas e
outras lenhosas rasteiras, em gérai providas de
xilopódios 3 (foto 1) (RACHID, 1947).
b) Parque — É uma formaçao subch'max do
grupo
arbóreo, caracterizada por amplas
extensöes campestres de forma graminoide cespitosas4, interrompidas, vez por outra, por fanerôfitas s , altas ou baixas, geralmente de uma só
espécie. Compôe a fisionomia natural das areas
onde normalmente ocorrem inundacöes periôdicas, ou das areas encharcadas permanentemente (foto 2).

Contudo, a atividade agropastoril, associada, em
regra, ao fogo anual, vem transformando
extensas âreas de campos cerrados em uma
formaçao discli'max 6 , onde algumas espécies
arbôreas, que resistem ao fogo pela sua estrutura
(casca corticosa, xilopódios e outras adaptaçoes
xeromórficas 7 , formam uma fisionomia campestre corn grami'neas em tufos e grande quantidade de lenhosas rasteiras, entrelaçadas por
palmeiras-anàs e érvores isoladas ou reunidas em
pequenos grupos (foto 2) (WARMING, 1908).

1 Subcli'max: etapa próxima do clfmax, cuja sucessâo estacionou por efeito de fatores naturais ou artificials.
2 Hemicriptófita: conjunto de formas végétais cuja parte aérea
morre anualmente ficando suas gemas de crescimento, situadas
ao ni'vel do solo, protegidas pelas folhas mortas.
3 Xilopódios:tuberosidade radicular com réserva d'âgua.
4 Cespitoso: campo graminoso denso, baixo e perene.
5 Fanerófita: conjunto de formas végétais com brotos terminais
situados acima do solo, sem nenhuma proteçâo.
6 Discli'max: vegetaçâo que sobrevive à açâo constante do fogo,
ou que surge nas areas destrufdas — no caso presente, o fogo
periódico é o fator responsâvel (clfmax-de-fogo).
7 Xeromórficas: plantas que apresentam adaptaçoes à deficiéncia do balanço hi'drico. No caso do Cerrado, a intensa e
constante transpiraçâo da maioria de suas espécies révéla que
as adaptaçoes näo estâo ligadas ao deficit do balanço hfdrico
(ARENS et alii, 1958; FERRI, 1962).

Dentro da classe de formaçao Cerrado, fazendo
parte da paisagem regional, encontram-se näo
raras vezes, serpenteando os talvegues dos vales,
por onde correm perenes cursos d'âgua, refûgios
florestais autôctones, cujas espécies arbôreas
mesofoliadas1, erectas, relativamente altas e
finas formam densas galerias (foto 3).
Nessas condiçoes, a floresta-de-galeria é um
refügio florestal situado ao longo dos côrregos
da Regiäo do Cerrado.

3.2.2. CAATINGA
É uma classe de formaçao exclusiva dos climas
quentes, semi-éridos, com chuvas fracas seguidas
de longo pen'odo seco. Caracteriza-se pela vegetaçao lenhosa nanofoliada 2 decidual e por
formas biológicas com adaptaçoes xeromórficas
(FERRI, 1955), tais como fanerôfitas espinhosas
de porte bastante heterogêneo, caméfitas 3
suculentas, geófitas4 e terófitas s ,,devendo-se
incluir nestas ultimas a maioria das grami'neas.
As subdivisôes fisionômicas da Caatinga foram
baseadas na distribuicäo da vegetaçâo pel o
terreno, de acordo com a projeçâo vertical de
suas espécies (LUETZELBURG, 1923; EGLER,
1951; VELOSO et alii, 1970). Claro esta que,
com isso, se visou à possibilidade de identificâ-las facilmente em qualquer época do ano.
a) Caatinga arbórea — É a unidade fisionômica
cli'max 6 regional, embora MARTI US, no im'cio
do século, a tivesse denominado "floresta sem
folhas no estio" (SAMPAIO, 1934).
1 Mesofoliada (mesofila): folhas de tamanho médio.
2 Nanofoliada (nanofila): folhas pequenas — no caso, espécies de
Leguminosas.
3 Caméfita: conjunto de formas végétais com brotos terminais
situados acima do solo, protegidos por pêlos, escamas ou
brâcteas.
4 Geôfita: conjunto de formas végétais que os brotos terminais
situados embaixo da terra, ficando assim protegidos.
5 Terôfita: conjunto de formas végétais anuais capazes de completar seu ciclo vital durante a estaçâo favorâvel.
6 Ch'max: mâximo biolôgico de uma vegetaçâo de determinada
regiäo ecológica.
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Este grupo de formaçao de porte florestal,
atual mente observado so em areas restritas,
aparece, com outras fisionomias, em grandes
areas que foram alteradas pela semidevastaçao.

rompida, vez por outra, por palmeiras geralmente de uma sô espécie e por outras faneróf itas
que compöem a fisionomia das areas onde
normalmente se verificam inundaçoes periôdicas.

A Caatinga arbôrea densa, corn ârvores cujas
copas se tocam, nao permite visualizaçao perfeita dos estratos inferiores, embora na época seca
esses estratos, assim como o solo, sejam perfeitamente observâveis através dos gal hos desprovidos de folhas (foto 4). Je na Caatinga arbôrea
aberta, com ârvores distribu fdas esparsamente,
pode-se ver o- estrato arbustivo em qualquer
época do ano (foto 5).

As inundaçoes funcionam como fator limitante,
pelo menos para algumas espécies lenhosas, visto
que nos locais onde o alagamento permanece
mais tempo sô se dépara a carnaûba; enquanto
nos murundus', sô excepcionalmente alcançados
pelas âguas das cheïas aparecem érvores ao lado
da palmeira (fotos 8 e 9).

b) Caatinga arbustiva — É o grupo de formaçao
que se caracteriza, sobretudo, pela uniformidade
do estrato arbustivo. No entanto, no grupo
foram inclui'das, por serem fisionomicamente
comparéveis no ni'vel de abstraçao do nosso
trabalho, a chamada "Caatinga seca agrupada"
(EGLER, 1951) e a "Caatinga em tu f os"
(VELOSO et alii, 1970), formando um grupo
que denominamos "Caatinga arbustiva aberta".
A Caatinga arbustiva densa, comunidade subch'max, é dominada por espécies espinhosas de
folhas deciduais, altura mais ou menos homogênea, e, nao raras vezes, entremeadas de cactâceas de grande porte, que sobressaem ao estrato
arbustivo (foto 6).
A Caatinga arbustiva aberta, comunidade serclfmax 1 , é um grupo fisionômico caracterizado
por agrupamentos heterogêneos e bastante esparsos, de pequenas plantas espinhosas, com cactâceas baixas e bromeliéceas terrfcolas, em torno
de um ou mais arbustos também espinhosos,
deciduais e mesofoliados (foto 7).
c) Parque Misto — É a formaçao subch'max do
grupo arbóreo, caracterizada por extensöes graminosas de forma biológica terófita, inter1

Serclimax. etapa pouco avançada da sucessäo, que, por
motivos especiais, permanece indefinidamente sem transformaçâo.
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3.2.3. FORMAÇOESPIONEIRAS
Sao as primeiras fases do estâgio sucessôrio nas
Regiöes Ecológicas.
No presente caso, trata-se de dois tipos de areas:
uma de influência marinha e outra de influência
aluvial.
a) As âreas de influência marinha sao constitui'das por uma vegetaçao litorânea de mangue,
cujas érvores têm pneumatóforos 2 e rai'zes
aéreas, e pela vegetaçao de restinga que cobre a
areia das praias e dunas (foto 10).
b) As âreas de influência aluvial sao caracterizadas pelos conhecidos "Campos de Perizes", os
quais, situados na "Baixada Maranhense",
apresentam problemas de hidromorfismo (foto
11).
Estes campos graminosos, mantidos pelas cheias
periôdicas dos rios que divagam por numerosos
cursos d'égua temporârios, controlados pelas
altas mares que barram as âguas dos maiores rios

1

Murundu: termo popular para designar pequenas éreas,
ligeiramente mais elevadas, que se espalham pelas largas
depressôes alagadas periodicamente. Um murundu pode
originar-se num cupinzeiro ou ao redor de uma palmeira.

2 Pneumatóforo (do grego pneûma — ar e forós = que leva
(ou produz): raiz epigea, propria das plantas dos solos pantanosos ou mangues, com um aerënquima muito desenvolvido.

3.2:5. FLORESTADENSA

em suas embocaduras, estäo, pela colmatagem
em lençol, sendo substitui'dos pela vegetaçâo
lenhosa je desenvolvida nas partes ligeiramente
mais elevadas da "Baixada Maranhense".

É uma classe de formaçâo que, na grande Regiao
Amazônica, pode ser considerada sinônimo da
floresta ombrófila tropical (conhecida também
como pluvissilva, floresta tropical chuvosa, etc.).

3.2.4. F LOR ESTA AB E RTA
É predominantemente, uma classe de formaçâo
dos climas quentes ûmidos, com chuvas torrenciais bem demarcadas por curto periodo seco.
Caracteriza-se sobretudo por grandes ârvores
bastante espaçadas, corn fréquentes grupamentos
de palmeiras e enorme quantidade de fanerófitas
sarmentosas1, que envolvem as érvores e cobrem
o estrato inferior.

Assim, a floresta densa dos climas quentes
ûmidos e superûmidos, com acentuada diminuiçâo das chuvas em. determinadas épocas do ano,
é caracterizada sobretudo por suas grandes érvores, freqüentemente com mais de 50 métros
de altura, que sobressaem no estrato arbóreo
uniforme, entre 25 e 35 métros de altura.
Esta subclasse de floresta, de acordo com a sua
distribuiçâo espacial, diversifica-se em variaçoes
fisionômicas refletidas pela posiçao topogréfica
que ocupa, muitas vezes caracterizando-se por
espécies autóctones dominantes.

Na ârea, a floresta aberta apresenta-se com uma
fisionomia ecológica:
Floresta latifoliada (Cipoal) — É uma formaçao arborea, total ou parcialmente envolvida por
lianas, cujas feiçôes, ditadas pela topografia,
mostram nas areas aplainadas uma fisionomia
florestal bastante aberta, de baixa altura
(excepcionalmente ultrapassando 10 métros) e
completamente coberta por lianas lenhosas. Je
nas âreas mais acidentadas, com estreitos vales
ocupados pelo babaçu e com largas encostas
cobertas pelo cipoal, as ârvores sâo mais altas
(com mais de 25 métros) e mais densamente
distribufdas, embora as lianas continuem a envolver a maior parte da floresta. Nesta feiçâo, as
poucas érvores realmente de porte estâo afastadas umas das outras, e os cipós que as
envolvem misturam-se com os galhos da copa,
ficando pendentes num emaranhado de grossos
elementos sarmentosos. Advém dai' o nome
"cipoal", ou- "mata de cipô", que aqui se
generalizou para todas as fisionomias da floresta
aberta, de portes os mais variados, com profusäo
de lianas.

1 Fanerófita sarmentosa: planta lenhosa flex (vel, com mui tos
nódulos, que se apoia em outras para atingir a luz no dossei
da floresta.

a) Floresta ombrófila aluvial — É o grupo de
formaçâo das areas quaternérias aluviais, influenciadas ou nâo pelas cheias dos rios; de estrutura
complexa, rica em palmeiras (como o açai' —
Euterpe spp., e buritirana — Mauritia aculeata
H.B.K.) e outras plantas rosuladas (como Heliconia). A floresta contém érvores émergentes,
providas de sapopemas e com o tronco afunilado
ou em forma de botija (como é o caso da
sumaumeira ( Ceiba pentandra Gaerthn).

b) Floresta ombrófila dos platôs — É o grupo de
formaçâo das areas sedimentäres altas ou baixas.
A estrutura da floresta é bastante uniforme,
composta de érvores grossas e bem altas, sem
palmeiras e com raras lianas. Floresta de altura
muitas vezes superior a 50 métros, possui grande
numero de émergentes, caracterizada sempre por
um ou dois dominantes. Nâo tem estrato arbustivo, e as plantas de baixo porte ai' encontradas
sao, em sua maior parte, érvores jovens, em
crescimento, resultantes de matizes próximas
(foto 12).
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c) Floresta ombrófila submontana — É o grupo
de formaçâo das areas aplainadas, com testemunhos. Esses testemunhos, de altura relativamente
baixa, constituem grupos, em forma deouteiros
e colinas, ou ainda mais dissecados.
A cobertura f lorestal dessas areas varia bastante
em estrutura: é baixa (de 10 a 15 métros) nas
cadeias de montanhas, pouco mais alta nos outeiros (näo mais de 20 métros) e bem pujante
(25 ou mais métros) nos interflûvios.
3.2.6.

FLORESTA SECUNDÂRIA

É uma formaçâo proveniente da devastaçâo da
floresta, por processos que vâo desde o
arrasamento da area para o estabelecimento de
agricultura até a retirada das àrvores de valor
econômico.
Quando a floresta foi arrasada e o terreno
abandonado, ocorre a regeneraçâo natural, em
princi'pio corn ervas e arbustos heliófilos' de
larga distribuiçâo. Näo havendo novas derrubadas, a capoeira2 acaba dominada por arbustos
grandes, ârvores e palmeiras de râpido crescimento, que nascem de sementes dispersas no terreno
ou oriundas de florestas vizinhas. O capoeiräo 3 ,
após alguns anos, vai-se assemelhando à floresta
primitiva, porém nunca chega a se igualar com
ela.
Quando a floresta que foi arrasada sofre queimadas, a maioria dos troncos e sementes

1
2

Heliófila: do grego helios = sol e fila = amiga.
Capoeira: termo popular para designar a vegetaçao arbustiva
que surge no terreno, após ter sido arrasada a floresta
(VELOSO, 1945).
3 CapoeirSo: termo popular para designar a vegetaçao arbores
que, por sucessâo, se assemelha à Floresta, mas nâo tem a sua
composiçâo primitiva (VELOSO, 1945).
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morrem, ficando o solo modificado e prejudicado pelo fogo. A capoeira se reduz a espécies
escleróf ilas, tornando-se bem mais lenta a sucessâo e permanece anos nesse estado.
a) Capoeiräo latifoliado — Encontra-se esta vegetaçâo nas âreas desmatadas que sofreram queimadas; em gerat, com numero reduzido de espécies
como a imbaüba [Cecropia spp.) e o lacre (Vismia spp.) (foto 13).

b) Capoeiräo misto — A topograf ia é o fatpr que
prepondera na fisionomia. Assim, a ocorrência
da vegetaçao secundéria latifoliada, nos altos das
elevaçôes. e as palmeiras, nos amplos vales,
imprimem à ârea o caréter de vegetaçao secundâria mista (foto 14).

c) Babaçual — Na Baixada Maranhense, o babaçu (Orbignya martiana B. Rodr. e Orbignya
oleifera Burret) ocorre quase puro, com palmeiras adultas envolvidas por indivi'duos jovens.

Nesse relevo aplainado é grande o numero de
indivi'duos de babaçu por hectare (cerca de 110),
graças à capacidade que têm os sèus frutos de
sobreviverem ao fogo utilizado pelos agricultores
no preparo dos campos agn'colas. O fogo dificulta a regeneraçâo natural da floresta, mantendo esse tipo de vegetaçao antrópica (foto 15).

FOTO N9 1
Campo Cerrado (Isolated Tree Savanna) - O Campo Cerrado com as suas espécies proprias,
apresenta o solo coberto pelo capim-agreste (Diectonis fastigiata (SW) H.B.K.).

FOTO NP 2
Parque (Parkland Savanna) — Em primeiro piano, o parque artificial provocado pela devastaçao
e fogo period ïco, no Campo Cerrado. Ao f undo, o parque natural e extensâo gram inosa cortada
pela florestadegaleria, com o buriti (Mauritia Flexuosa Mart.).

FOTO N? 3
Fforesta-de-galeria (Galery Forest) — Florerta-de-galeria que acompanha o curso d'âgua perene,
em meio a areas de Ca m po Cerrado.

FOTO N9 4
Caatinga arbórea densa (Closed Thorntree Steppe) - A vegetaçâo densa da Csatinga cobre a
area em processo de ped iplanaçâo, com suas espécies proprias. Ao f undo, a escarpa do platô.

FOTO NP 5
Caatinga arbórea aberta (Open Thorntree Steppe) — Em primeiro piano aparecem agriculturas,
com isolados elementos arbóreos da Caatinga, e ao f undo, a caatinga arbustiva, cobrtndo relevos
de cristas e formas tabulares.

FOTO N9 6
Caatinga arbustiva densa (Closed Thornbush Steppe) — Area de relevo ondulado com nûcleos de
Caatinga arbustiva densa em primeiro piano, e aberta, com o solo nu. Ao fund o, relevos de
formas tabulares revestrdos pela Caatinga arbustiva densa.

FOTO N9 7
Caa ringe arbustiva aberta (Open Thornbush Steppe) — Relevo aplainado suave, revest id o pela
Caatinga arbustiva, com areas de solo nu e pequenos nûcleos de agriculturas.

FOTO N ° 8
Parque Misto da Caatinga (Parkland Steppe) — Parque com carnaüba (Copernicia cerifera (Arr.
Cam.) Mart.) exibindo o solo coberto por um raio tapete graminoso, com raros arbustos.

FOTO N9 9
Parque Misto da Caatinga (Parkland Steppe) - Area alagada, com a camaîiba.

FOTO N9 10
Mangue (Mangrove Formations) — Vegetaçâo de mangue, ocupando areas lodosas de influência
marinha, corn mangue-vermelho (Rhyzophora mangle L.) e siriûba (Avicennia sp.J.

FOTO N9 11
Campo (Grassland) — Areas de relevo aplainado, com uma vegetaçio uniforme graminôide,
form and o os conhecidos "Campos de Perizes", revest ind o solos onde se verif icam problemas de
hidromorfismo.

FOTO N9 12
Ftoresta densa - platô (Lowland Forest) - Ftoresta densa, com cobertura uniforme, com raras
émergentes, caracterizada por espécies proprias.

FOTO N9 13
Floresta Secundària — Latifoliada
(Broadleaved Secondary Forest) — Area devastada para
agriculture, com nûcleos de Floresta Secundària caracterizada pela imbaûba (Cecropia sp. ) e
lacre (Vismia sp.), revestindo âreas de relevo ondulado.

F O T O N ? 14
Floresta Secundària Mîsta (Mixed Secondary Forest) - Vegetaçlo secundària mista, de babaçu,
estende-se sobre areas de relevo aplainado, em meio à devastaçao para o estabelecimento de
agriculturas.

FOTO N° 15
Floresta Secundâria
relevo aplainado.

— babaçual

(Secondary Forest) — Babaçu quase puro, ocupando areas de

4. REGIOES FITOECOLÓGICAS

A interpretaçao da imagem de Radar das folhas
SA.23 Säo Luis e SA.24 Fortaleza permitiu, com
a anâlise dos padroes de imagem — torn e textura
— aliada ao estudo das variaveis morfoclimaticas,
separar as Regiöes Ecológicas da Caatinga, Formaçoes Pioneiras, Floresta Ombrófila e Floresta,
Decidual.

gama do cinza-claro, enquanto nas formaçoes
aluviais a textura é lisa, com o torn variando de
cinza a branco.
Esses conhecimentos basicos de interpretaçao de
imagem de Radar e a caracterizacäo dos ambientes morfológicos pelo levantamento fitofisionômico permitiram reuni-los em Regiöes, de
acordo com o espectro ecológico (VELOSO et
alii, 1973) (quadro I).

Pela anâlise desses padroes e variaveis morfológicas observa-se que:
a) Nas âreas florestais a textura é geralmente
grossa, com o torn variando na gama do cinza,
de acordo corn as diferentes fisionomias encontradas. Num estudo global, aliando torn, textura,
mprfologia, drenagem e climatologia, se conseguiu separar diferentes formaçoes de distribuiçâ"o espacial bem definida.

4.1. Äreas de Contato
A.F.W. SCHIMPER (1903) estabeleceu que de
uma vegetaçao para outra se desenvolvesse uma
gradaçao, que vai do ótimo de condiçoes morfoclimaticas até o extremo oposto, quando
desaparece.

b) Nas areas de Cerrado e Caatinga a textura se
révéla fina. Na Caatinga e nos Parques de
Cerrado é quase lisa, com pouca variacäo na
gama do cinza, exceto em areas de solo desnudo,
quando näo ha reflexäo especular, assinalada por
manchas escuras na imagem. A separacäo das
areas de Cerrado e Caatinga, apenas baseadas em
torn e textura, é difi'cil, porque existe grande
semelhança entre os padroes dos grupos de
formaçoes végétais.
Se analisâssemos separadamente as faixas da
imagem de Radar onde hé variaçao entre o
impulso proximo {near range) e o remoto {far
range), poderi'amos delimitar algumas formaçoes
végétais, apenas pelo critério de textura e torn.
Entretanto, a anélise fisionômica da vegetaçao
sépara imediatamente, pelas variaveis morfoclimaticas, o Cerrado e a Caatinga.
c) Nas areas das Formaçoes Pioneiras, os padroes de torn e textura separam imediatamente
as formaçoes marinhas das aluviais. Nas formaçoes marinhas ocorre textura média, torn na

A partir desse conceito simplista, podemos
determinar: areas de mistura de espécies de
diferentes Regiöes Ecológicas, que vivem umas
ao lado das outras; areas onde as Regiöes
Ecológicas se contactam bruscamente, separandos as vegetaçoes; e areas onde se nota interpenetraçao de formaçoes que conservam suas
diferentes caracteri'sticas ecológicas.
Nas folhas em questâo se constatou existirem
areas de interpenetraçao de formaçoes e de
mistura.

4.1.1.

CERRADO/CAATINGA

a) Àrea da Depressäo de Campo Maior — Esta
ârea, considerada como centro da Bacia sedimentär do Maranhâo, é limitada ao norte pela
Sub-Regiao do Litoral (Ecossistema Restinga); a
leste, pela Sub-Regiao dos Altos Platôs Araripe/ibiapaba (Ecossistema Ibiapaba); a oeste, pela
Sub-Regiao dós Baixos Platôs de Presidente
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OUAORO-I

ZONAÇÂO REGIONAL
(Sub-Regiöes)
REGIÄO DA FLORESTA DENSA

REGIÄO DAS FORMAÇOES PIONEIRAS

SUB-REGIÄO DOS ALTOS PLATOS

SUB-REGIÄO DOS CAMPOS ALUVIAIS
(Panicum-Helocaris-Parathenia)

DO P A R A / M A R A N H Ä O

(Hymenolobium-ManiikaraParkia)

r

SUB- REGIÄO DO COCAL DA
BAIXADA MARANHENSE
tOrbignya-Martianal
I

SUB-REGIÄO DO LITORAL
(Rhizofhora-A vicenniaChrysobalanus-BulBostylis)

»I

r
SUB-REGIÄO DOS BAIXOS PLATOS

AREA DE
CONTATO

DO PARÂ/MARANHÂO.
(EschweileraCouratariProtium)

ÂREA DOS PLATÛS DE
SERRA GRANDE.
ICro ton-Mimosa-StryPhnodendron-PteRodonl

REGIÄO DA FLORESTA DECIDUAL

SUB-REGIÄO DAS ÄREAS
METASSEDIMENTARES
(Bertholetia-Eschwei-.
lera-Couratari)

-

SUB-REGIÄO DOS BAIXOS PLATOS DE
Pres. Dutra/Teresina/Itapecuru-Mirim
(OrbignyaMartiana-O. OleiferaCenostigma)
AREA DE CONTATO

I
AREA DOS BAIXOS PLATÖS
DE BREJO
(Tabebuia-PlatoniaMirnosa)

t

AREA OISSECADA DE
VARGEM GRANDE
{Tabebuia-MouririaO. Oleifera-Platonia)

• AREA DE CONTATO-

AREA DA DEPRESSÄO DE
CAMPO MAIOR
(Mimosa-CoperniceaCura tela-Qualea)

SUB-REGIÄO DOS ALTOS PLATOS—1
DE ARARIPE/IBIAPABA.
(Cnidosculus-Mimosa)

r

REFÜGIO
DE ROSÄRIO
r
TIANGUÂ
(Baciloxylon-Copaifera
Solanum)
SUB-REGIÄO DA DEPRESSÄO
PERIFÉRICA DE CRATEÛS/
PARNAGUÂ
(Mimosa-SchnopsisAstronium)
^

I

SUB-REGIÖES DOCENTRO-OESTE

SUB-REGIÖES NORDESTINAS

REGIÄO DO CERRADO

REGIÄO DA CAATINGA
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Dutra/Teresina/ltapecuru-Mirim (ârea de Teresina/Rio Parnafba); e ultrapassa ao sul os limites
da folha SA.23 Säo Luis.

4.1.2. FLORESTA DECIDUAL/CERRADO/CAATINGA-ÀREA DOS BAIXOS
PLATOS DE BREJO

.Esta ârea é caracterizada por diferentes fitofisionomias, das quais domina o Parque.

Esta ârea, caracterizada pela mistura das espécies
da Floresta Oecidual, Cerrado e Caatinga, é
limitada ao norte pela Sub-Regiao do Litoral
(Ecossistema Restinga); a oeste, pela Àrea Dissecada de Vargem Grande; e a leste, pela
Sub-Regiao dos Baixos Platôs de Presidente
Dutra/Teresina/ltapecuru-Mirim (ârea Teresina/Rio Parnafba), ultrapassando ao sul os
limites da folha SA.23.

O Parque de Cerrado, cobrindo ârea aluvial
ligeiramente mais alta, provavelmente resultante
do entulhamento mais antigo, é caracterizado
pela lixeira [Curatella americana L.), sobre cupinzeiros circundados por um tapete graminoso
de capim-agreste (Diectonis fastigiata (SW)
H.B.K.). O Parque da Caatinga localiza-se na ârea
mais baixa, alagada periodicamente,
caracterizada pela carnaûba (Copernicia cerifera
(A.Cam.) Mart.).
Para leste, o relevo se oferece mais ondulado,
alternando-se a fitofisionomia de Parques e
Campo Cerrado. Este Campo Cerrado ocupa os
altos das pequenas ondulaçoes, caracterizadas
pela lixeira e paus-terra (Qualea spp.), e a
Caatinga arbustiva aberta, com a jurema-preta
(Mimosa acutistipula Benth.), caracteriza as
âreas mais baixas.

Esta mistura de espécies, ocupando âreas do
baixo platô do Terciârio, esta provavelmente situada numa faixa de grande complexidade climâtica, devido à marcante diferença das floras que
contatam e à aparente unidade geológica, com
possi'veis diferenças pedológicas.
A vegetaçao encontrada caracteriza-se por:
a) Floresta Decidual, com paus-d'arco (Tabebuia spp.) e espécies secundârias da antiga
vegetaçao decidual, como murta {Mourir/a sp.);

b) Ârea dos Platôs da Serra Grande — É limitada
ao norte pela Sub-Regiao dos Altos Platôs
Araripe/lbiapaba (Ecossistema Ibiapaba); a leste,
ultrapassa os limites da folha em questào: a
oeste, pela Area da depressäo de Campo Maior; e
ao sul, ultrapassa os limites da folha SA.24, na
quai ocupa pequena ârea, estando melhor descrita no relatório das folhas de SB.23 Teresina e
SB.24 Jaguaribe. (JAPIASSU et alii, 1973).

Na ârea observa-se a Caatinga arbustiva, caracterizada pelo marmeleiro (Croton hemiargyreus
Muell. Arg.) e juremas (Mimosa spp.), e o
Cerrado, pelo barbatimao (Sthryphnodendron
barbatimao Mart.) e faveiro (Pterodonpubescens
Benth.).

b) Vegetaçao do Cerrado, com paus-terra, bacuri (Platonia insignis Mart.), em mistura com
elementos da Floresta Decidual, ocupando os
interflûvios tabulares, enquanto o babaçu-do cerrado (Orbignya oleifera Burret) fica restrito
aos vales largos. Nas âreas baixas, com alagamento periódico, ocorrem o buriti e junco (Helocaris
spp.).
E, à medida que se caminha para o norte, o
babaçu é gradativamente substitui'do pelo inajâ
(Maximiliana regia Mart.), ocorrendo ainda o
buriti (Mauritia sp.).
c) Caatinga, com o sabiâ (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) como espécie dominante, jurema e
outras espécies proprias da Regiäo Ecológica da
Caatinga.
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4.1.3 FLORESTA DECIDUAL/CERRADO AREA
DISSECADA DE VARGEM
GRANDE
A area de contato de Vargem Grande é limitada,
ao norte, parte pela Sub-Regiäo do Litoral
(Ecossistema Restinga) e parte pela Sub—Regiao
da Baixada Maranhense; ao sul, pela Sub-Regiäo
dos Baixos Platôs de Presidente Dutra/Teresina/
Itapecuru-Mirim (Ärea Itapecuru-Mirim); a leste,
pela Ârea dos Baixos Platôs de Brejo; e a oeste,
pela Sub-Regiao do Cocal da Baixada Maranhense.

mites da folha em questâo, reveste a parte
aplainada da Serra, caracterizada pela Caatinga
arbustiva aberta, dominada pela jurema (desaparecendo a favela, espécie caracten'stica do Ecossistema Araripe — JAPIASSU et alii, 1973), corn
aspecto caducifólio por um curto peri'odo, em
virtude do maior grau de umidade que o orvalho
e baixas nuvens provocam na quebra de ni'vel das
serras (formaçao nubfgena).

Esta ârea de contato é caracterizada pela interpenetraçao de grupos de formaçao da Floresta
Decidual e do Cerrado, cobrindo areas do platô
dissecado do Cretâceo.

Refûgio Tiangâ O Refügio Tianguâ, (situado no
bordo da serra da Ibiapaba), é limitado ao norte
e a oeste pela Sub-Regiäo dos Altos Platôs
Araripe/lbiapaba (Ecossistema Ibiapaba); a leste,
pela Sub-Regiäo da Depressäo Periférica Crateüs/Parnagué; e ultrapassa ao sul o limite da
folha SA.24 Fortaleza.

A vegetaçao florestal, com paus-d'arco, murta e
outras espécies proprias, ocupa as areas dos
testemunhos e vales, em mistura com o babaçudo-cerrado; e a vegetaçao do Cerrado, as areas
mais baixas onduladas, caracterizadas por um
tapete graminoso de capim-agreste.
Em algumas areas isoladas, que sofrem alagamento period ico, observou-se a carnauba,
caracten'stica destas areas.

Este Refûgio, na ârea de relevo aplainado da
serra da Ibiapaba, apresenta-se com a Floresta
bastante degradada pela extraçao de madeira e
devastaçao para o estabelecimento de agricultura, praticamente sem remanescentes da antiga
vegetaçâo. Caracteriza-se pela jurubeba-grande
(Solanum sp.).
Na escarpa dissecada da Serra encontra-se a
vegetaçâo secundâria, com maior numero de
espécies da antiga Floresta; e nos vales estreitos e
profundos, o babaçu.

4.2 Regiäo ecologies da Caatinga
Representada por duas sub-regiöes:
4.2.1. SUB-REGIÄO DOS ALTOS PLATOS DE
ARARIPE/IBIAPABA
Esta Sub-Regiäo foi dividida em dois ecossistemas: Araripe e Ibiapaba. Descreve-se apenas o
Ecossistema Ibiapaba, pois o Ecossistema Araripe esté fora dos limites da folha SA.24.
O Ecossistema Ibiapaba, limitado ao norte e a leste pela Sub-Regiäo da Depressäo Periférica Crateûs/Parnaguâ, a oeste pela Ârea da Depressäo de
Campo Maior, e ultrapassando a sul os liIV/22

4.2.2. SUB-REGIÄO DA DEPRESSÄO
PERIFÉRICA CRATE US/PAR NAG UÄ
É limitada ao norte pela Sub-Regiäo do Litoral
(Ecossistema Restinga); a oeste pela Ârea de
Contato da Depressäo de Campo Maior; a leste e
sul, ultrapassa os limites da folha SA.24.
Seu relevo ondulado é constitui'do por um
conjunto de rochas metamórficas em pediplanaçao, c o m fréquentes cristas monoclinais

quartz i'ticas. Nesta area ondulada ocorre a
Caatinga arbórea aberta com braûna (Schnopsis
brasiliensis Engl.) e aroeira (Astronium urundeuva Engl.) caracterizando o estrato arbustivo,
e jurema-preta, macambira (Bromelia laciniosa
Mart.) e marmeleiroconstituindoo estrato arbustivo.

4.3.1. SUB-REGIAO DOS ALTOS PLATOS DO
PARÄ/MARANHÄO

Nas cristas quartzfticas observa-se uma cobertura
arbustiva densa uniforme, de juremas-pretas,
enquanto que na encosta suave e na base da
escarpa abrupta, em meio à rocha desagregada
encontra-se o angico
(Anadenanthera
macrocarpa (Benth) Brenau) gregârio, com porte
relativamente baixo, quase arbustivo.

a) Ecossistema dos testemunhos tabuli'formes Apresenta-se coberto pela Floresta
Densa,
caracterizada pelo angelim-pedra de folha
pequena ou pelo angelim-pedra (Hymenolobium,
excelsum Ducke.), que compöem o estrato
émergente, pelas faveiras do tipo visgueiro
(Parkia spp.) e pelos breus-pretos (Protium spp.),
que formam o estrato uniforme.

Nos vales largos e rasos, abundantes em âgua na
época da chuva e secos a maior parte do ano, o
ambiente é caracterizado pelo juazeiro (Zizyphusjoazeiro Mart.) e carnaûba.

Nesta Sub-reqiäo encontrou-se:
Refûgio Rosârio Este Refûgio é limitado a norte,
sul e oeste pela Sub-regiao da Depressäo Periférica Crateûs/Parnagué, ultrapassando a leste o
limite da folha SA.24. O Refûgio Rosârio, que
ocupa areas de relevo acidentado e ondulado,é
dominado por vegetaçao secundâria, com grandes nûcleos de agricultura e pequenos grupamentos remanescentes da antiga Floresta.
Caracteriza-se por espécies autóctones, como o
piroa (Basiloxylon brasiliense), Stryphnodendron purpureum, Copaifera cearensis (BRAGA,
1960), e também por outras espécies vicariantes
da flora da Serra dos Órgaos, como o inga (Inga
affinis DC).

4.3. Regiäo ecologies da Floresta Densa
Com tres sub-regiöes

Esta Sub-Regiäo, limitada anorteea leste pela
Sub-Regiäo dos Baixos Platôs do Parâ/Maranhâo,
ultrapassando ao sul e a oeste os limites da folha
SA.23, compreende dois ecossistemas:

b) Ecossistema dos testemunhos dissecados É
caracterizado pela Floresta Densa, com o angelim-pedra de folha grande, ou angelim-da-mata
(Hymenolobium petraeum Ducke.), sobressaindo ao dossel uniforme. Nos vales formados
pelo dissecamento, muitas vezes em forma de V,
profundos, ocorre o babaçu (Orbignya martiana
B. Rodr.) agrupado, em mistura corn o cipoal.
Observa-se a oeste desta Sub-Regiäo a vegetaçao
secundâria latifoliada cobrindo âreas de relevo.
ondulado, corn nûcleos de babaçual.
Num levantamento do potencial de madeira,
•efetuado em ni'vel regional, foram locadas 2
amostras de 1 ha na ârea aplainada do platô,
diferenciando-se entre si (em volume e numéro
de indivi'duos) conforme a maior ou menor
proximidade da amostra em relaçao a Nûcleos
Agropecuârios.
Por anâlise comparativa entre as amostragens da
équipe do Projeto RADAM e as da FAO,
realizadas ao longo da Belém—Brasilia
(GLEURUM, 1965), verificou-se que os resultados muito se aproximam. Senao, vejamos: enquanto a FAO obteve um volume médio. de
156 m 3 /ha, em cerca de 202 amostragens de
1 ha, o RADAM obteve ± 145 m 3 /ha em 2
amostragens de 1 ha.
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4.3.2. SUB-REGIÄO DOS BAIXOS PLATOS
DO PARA/MARANHÄO
Sub-Regiao dos Altos Platôs do Parâ/Maranhao;
a oeste, parte pela Sub-Regiao dos Altos Platôs e
parte pela Sub-Regiao dos Baixos Platôs do
Parâ/Maranhâo.

Esta Sub-Regiäo, observada nos Baixos Platôs
Terciérios e Cretâceos, apresenta: Area alterada
da Zona Bragantina e Ecossistema Pinheiro/
Santa Inês/Turiaçu. É limitada ao norte pela
Sub-Regiao do Litoral (Ecossistema Mangue); ao
sul, pela Sub-Regiao dos Altos Platôs do Para/
Maranhäo; a leste, pela Sub-Regiao do Cocal; e
ultrapassa a oeste o limite da fol ha SA.23.

Esta Sub-Regiao é caracterizada pelas areas
metassedimentares com pequenos testemunhos
dos Baixos Platôs. Os baixos tabuleiros apresentam o matamatâ-branco (Eschweilera odorata
(poepp) Micas), tauari (Couratari sp.), e as âreas
aplainadas com metassedimentos säo caracterizadas pela castanheira (Bertho/etia excelsa
H.B.K.) e breus, que aparecem ilhados.

a) Ârea alterada da Zona Bragantina — A Zona
Bragantina, com areas devastadas para agricultura, onde a vegetaçao ao longo dos cursos d'âgua
se constitui de açacu (Hura crepitans L), tachis
{Tachigalia spp.), pau-mulato (Chimanis turbinata D.C.), açaf, Euterpe sp. inajâ, e com areas
abandonadas revestidas pela capoeira, é caracterizada pela imbaüba (Cecropia spp.) e lacre {Vismia cavenensis (Subi.) Choisy).

O levantamento feito pela équipe do Projeto
RADAM, comparado com o inventârio feito pela
FAO TIPOS: MARACASSUMÉ, GURUPI, PlRIÂ, SANTANA, MÉDIO GUAMÂ, mostra que
os dados coligidos muito se aproximam. Senäo,
vejamos: enquanto a FAO obteve um volume
médio de 141 m 3 /ha, o Projeto RADAM encontrou ± 165 m 3 /ha.

Pode-se observar nesta ârea pequenas manchas
da vegetaçao de Cerrados.
b) Ecossistema Santa Inês/Pinheiro/Turiaçu —
Caracterizado pelas areas aplainadas do Cretâceo, onde domina o matamatâ-branco e matamatâ-ci (Eschweilera sp.), andiroba (Carapa
guianensis Aubl.).

4.3.4. SUB-REGIÄO DO COCAL DA BAIXADA MARANHENSE
É limitada ao norte pela Sub-Regiao do Litoral
(Ecossistema Campo e Mangue); ao sul ultrapassa os limites da folha SA.23; a leste, limitada
pela Sub-Regiäo dos Baixos Platôs de Presidente
Dutra/Teresina/ltapecuru-Mirim (a'rea de Itapecuru-Mirim)-; e a oeste, pela Sub-Regiäo dos
Baixos Platôs do Parâ/Maranhâo.

O levantamento florestal levado a efeito pela
équipe do Projeto RADAM abrangeu amostras
de 1 ha, proporcionando um volume médio de +
115 m 3 /ha.
Pode-se considerar significativo este resultado,
em face do caréter regional do estudo que o
RADAM se propos realizar.

AREAS METAS-

Esta Sub-Regiäo tem relevo aplainado, dominando inteiramente o babaçu-da-floresta (Orbignya
martiana B. Rodr.), cuja riqueza em ôleo promove na ârea um extrativismo intenso.

É limitada ao norte e a leste pela Sub-Regiäo dos
Baixos Platôs do Parâ/Maranhao; ao sul, pela

A degradaçao da paisagem, causada pel o fogo
periodico, favorece a regeneraçao do babaçu, em
virtude da resistência oferecida ao fogo pelo

4.3.3. SUB-REGIÄO DAS
SEDIMENTARES
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fruto e pela própria palmeira, como também
favorece a invasäo de indivi'duos da Caatinga e
do Cerrado (JAPIASSU et alii, 1973).
Esta Sub-Regiäo envolve o Ecossistema dos
Campos, ocupando o babaçu, juntamente com
uma vegetaçâo arbustiva, areas mais altas, provenientes de entulhamento recente, que formam
oschamados "tesos". 1

Deve-se ressaltar a area de Cocal situada entre
Caxias e Codó como uma das areas mais densas
onde encontrou-se nücleos com até 205 indivi'duos por hectare entre jovens e adultos.
2. Na area de vegetaçâo mista foram realizadas
27 contagens, obtendo-se uma média global de
80 indivi'duos por hectare, distribui'dos da seguinte maneira:

Nesta Sub-Regiäo foram feitos levantamentos do
potencial de babaçu
(individuos jovens e
adultos) (cerca de 50 amostras: 17 na folha
SA.23 e 33 na folha SB.23) distribuidos nos
diferentes ambientes observados (Tabelas I, II,
III).

b) no relevo dissecado, com 13 amostras ± 85
indivi'duos/hectare.

1. No babaçual mais denso foram feitas 19
contagens de 1,0 hectare cada, onde obteve-se
uma média global de 110 indivi'duos (jovens e
adultos) por hectare.

3. Na area de floresta latifoliada efetuou-se
apenas 4 contagens, normalmente nos vales,
obtendo-se uma média global de ± 45 indivfduos/hectare.

Nesta ârea as amostras foram distribu i'das no
relevo aplainado (10 amostras) e no relevo
dissecado (9 amostras), obtendo-se nas âreas
aplainadas a média de 115 indivi'duos/hectare e
nas âreas dissecadas 105 indivi'duos por hectare.

Achamos que esta anâlise de carâter puramente
regional atende as necessidades e objetivos a que
o Projeto RADAM se propos a realizar.
Entretanto, sugerimos estudos mais detalhados
sobre o Cocal e seu aproveitamento.

;

a) no relevo aplainado, com 14 amostras, obteve-se uma média de ± 70 indivi'duos/hectare;

Tesos: nome regional dado as âreas, ligeiramente mais altas,
nâo atingidas pelas âguas das enchentes, corn vegetaçâo
lenhosa e palmeiras, bastante alterada pelo constante pisoteio do gado. De tamanho muito variével, os "tesos" sào,
em gérai, antigos terraços.
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TABELAI
AMBIENTE: Fsb
Dados

N9

Tipo
Relevo

Indivfduos
Regeneraçao

Amostra
03
05
45

27
24
20
23
01
25
49
47
04
06

Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado

Abundante
Abundante
Abundante
Abundante
Média
Média
Média
Média
Média
Escassa
Média
Média
Média
Abundante
Abundante
Abundante
Média
Abundante
Média

Totais

—

—

44
02
17
46
28

26
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Jovens

Adultos

Totais

91
70
90
219
10
114
126
02
30
49
10
106
64
59
08
140
110
86
19

32
76
75
48
19
15
53
03
14
10
04
49
59
17
03
84
90
23
24

123
146
165
267
29
129
179
05
44

1.403

698

59
14
155
123
76
11
224
200
109
43
2.101

TABELA II
AMBIENTE: Fsm
Dados
NQ

Tipo
Relevo

Indivfduos
Regeneraçao

Amostras
14
15
18
29
37
48
08
10
16
30
31
40
39
50
12

32
13

22
42
07
09
41
21
38
43
19
11

Jovens
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Aplainado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado
Ondulado

Escassa
Escassa
Escassa
Escassa
Escassa
Abundante
Abundante
Abundante
Abundante
Abundante
Abundante
Média
MédiaMédia
Abundante
Abundante
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Média
Escassa
Escassa
Escassa
Escassa

Totais

15
24
01
07
06
91

58
43
74
23
40
35
133
48

55
66
20
43
29
21
43
41
40
60
11
42
09
1.078
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Adultos

33
81
12
31
0
41
47
12
15
28
24
12
11

65
35
63
58
12
48
33
24
41
19
10

23
16
05

799

Totais
48
105
13

38
06

132
105
55
89
51
64
47
144
113
90
129
78
55

77
54
67
82
59
70 '
34
58
14
1.877

TABELA III
AMBIENTE: Fsl
Dados
N9 .
Amostras
33
36
34
35

Tipo
Relevo

Äplarnado
Aplainado
Ondulado
Ondulado

Indivi'duos
Regeneraçao

Abundante
Média
Abundante
Escassa

Totais

IV/28

Totais

Jovens

Adultos

49
09
68
08

18
07
26
02

67
16
94
10

134

53

187

4.4. Regiâo ecológica da Floresta Decidual
Esta Regiao abränge tres sub-regiöes representadas pela Floresta Seeunderia, com pequenos
nücleos preservados da antiga Floresta Decidual.

A vegetaçao observada mostra-se bastante degradada pela agricultura convencional, com espécies
da Caatinga (como o sabié), do Cerrado (como
os paus-terra) e da capoeira, que ai' se misturam.

4.4.1. SUB-REGIÄO DOS BAIXOS PLATOS
DE PRESIDENTE DUTRA/TERESINA/
ITAPECURU-MIRIM

c) Ârea de Itapecuru-Mirim
— Area com pequenos nûcleos de Floresta Decidual, caracterizada pela carai'ba, paus-d'arco e caneleira que
ocupa os altos relevos tabulares e partes dissecadas dos relevos acidentado (testemunhos) e
ondulado.

Delimitada ao norte, parte pela Ärea dos Baixos
Platos de Brejo e parte pela Area Dissecada da
Vargem Grande; ao sul, ultrapassando os limites
da folha SA.23; a leste delimitada pela Area de
Contato da Depressao de Campo Maior; e a
oeste, pela Sub-Regiäo do Cocal da Baixada
Maranhense, inclui très areas alteradas:
a) Area Teresina/Rio Parnafba — Bern caracterizada pela vegetaçao secundéria mista, com
pequenos grupamentos de Floresta Decidual.
As poucas ârvores que restam da Floresta Decidual distribuem-se pelos altos dos pequenos
morrotes,
onde se destaca a caneleira
(Cenostigma sp.), os breus (Protium spp.) e a
copafba {Copaifera luetzelburgii Harms.).

Nos vales largos e rasos ocorre o babaçu, com a
Orbignya martiana B.- Rodr. e a Orbignya oleifera Burret, que ai' se misturam, em meio à
vegetaçao de Cerrado, corn os paus-terra, folhalarga e urn tapete graminosos de capim-agreste,
que cobre as âreas mais altas.

4.5. Regiâo ecológica das Formacöes Pioneiras
Esta Regiao Ecológica divide-se. em duas subregiöes:

4.5.1. SUB-REGIÄO DO LITORAL
É representada por dois ecossistemas:

O babaçu, em grupamentos gregârios, aparece
nas partes baixas, ao longo do rio Parnafba, com
as espécies Orbignya martiana e O. oleifera em
mistura, juntamente com a imbauba (Cecropia
sp.) e murta, espécies dominantes da vegetaçao
secundâria.
b) Ârea dos Baixos Platôs de Presidente Dutra —
A ârea dos Baixos Platôs e outros testemunhos
tabulares menores de Presidente Dutra, todos
inclinados ligeiramente para o norte, é dominada
pela vegetaçao secundâria, corn nûcleos de vegetaçao decidual representados pela carai'ba
(Tabebuia caraiba Mart.), paus-d'arco e caneleira, ocupando os vales, o babaçu, aqui identificado pela espécie Orbignya oleifera Burret.

a) Ecossistema Mangue — Cobre toda a faixa
litorânea da folha SA.23 Sao Lui's e parte da
folha SA.24 Fortaleza. É delimitado ao sul pela
vegetaçao de restinga (ârea de Tutóia e Sao
Lui's), pela Floresta Densa (ârea de Turiaçu) e
pela capoeira (ârea de Bragança), ultrapassando a
oeste o limite da folha SA.23 e a leste o limite
da folha SA.24.
Esta formaçao, com grande poder de regeneraçâo, vivendo. normalmente em ambiente salino e
salobre, acompanha oscursos dos rios, instalando-se nas âreas que sofrem influência das mares,
âreas denominadas "apicum" no Para e Maranhao.
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O mangue-vermelho (Rhizophora mangle L ) , o
mais ligado ao teor salino das aguas salobres,
ocupa sempre a linha costeira das embocaduras
dos rios. O mangue-seriba ou sinûba (Avicennia
sp.) forma uma segunda linha, atrés do manguevermelho, e acompanha as margens dos rios até
onde as marés influem, mesmo com baixo teor
salino.
O mangue-vermelho caracteriza-se pelas suas
rai'zes aéreas e pneumatóforos. Rica em tanino, a
casca desta espécie pode ser utilizada no
beneficiamento de couros e pelés, e a madeira
em construçâo.
O mangue-siriuba, ainda com rai'zes aéreas,
pouco se presta a uso comercial, pela ma
qualidade de sua madeira e por falta de propriedades tani'feras.

4.5.2. SUB-REGIÄO DOS CAMPOS ALUVIAIS

Compreende dois ecossistemas:
a) Ecossistema dos Campos de Perizes — O
Ecossistema dos Campos de Perizes é delimitado
ao norte pelo Ecossistema Mangue e ao sul, leste
e oeste pela Sub-Regiäo do Cocal da Baixada
Maranhense.
Tem uma fisionomia campestre uniforme, caracterizada por um solo com problemas de hidromorfismo, onde o alagamento periódico seleciona as espécies ecologicamente adaptâveis,
tais como: canarana (Panicum spp.), aturiâ
(Machaerium lunatus (L) Ducke.) junco e pi ri
(Cyperus giganteus Vah/.J.

b) Ecossistema Restinga — É delimitado ao
norte pela vegetaçao litorânea do mangue; ao sul
pela Sub-Regiao da Depressäo Periférica de
Crateüs—Parnaguâ, parte pela Area de Contato
da Depressäo de Campo Maior, parte pela Area
dos Baixos Platôs de Brejo e pela Sub-Regiäo do
Cocal da Baixada Maranhense; a leste, ultrapassa
ao limite da folha SA.24; e delimitado a oeste.
pela Sub-Regiäo dos Baixos Platôs do Parâ/Maranhäo.

Nas âreas mais altas, nos tesos, a vegetaçao é
arbustiva, indicando melhor drenagem. Nesses
tesos se encontra o babaçu — espécie Orbignya
martiana B. Rodr. — em meio à vegetaçao
arbustiva.

A vegetaçao é uniforme e cresce nas areias
brancas das praias e dunas, caracterizada pelo
ajuru {Chysobalanus icaco L ) , alecrim-da-praia
(Bulbostylis capillaris C.B. Clarck) e salsa-dapraia (Ipomoea pescaprae Roth.). No Estado do
Paré, muitas vezes a vegetaçao da Restinga
confunde-se com a vegetaçao secundéria da
Floresta e no Piaui'/Maranhäo, com a vegetaçao
do Cerrado e Caatinga, pois as âreas de areias
que foram ocupadas pela vegetaçao ch'max
retornam à sucessäo, onde elementos da Restinga se misturam com elementos pioneiros
daquelas Regiöes Ecológicas.

b) Ecossistema dos Campos de Bragança — É
delimitado ao norte pela Sub-Regiäo do Litoral
(Ecossistema Mangue), e a leste, oeste e sul pela
Sub-Regiäo dos Baixos Platôs do Paré/Maranhao.
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As âreas compestres de Perizes e Anajatuba säo
aproveitadas como pastagens naturais, para a
pecuâria.

Esses Campos de Bragança, vicariantes dos Campos de Perizes e Anajatuba, säo ocupados pelo
campim-de-marreca [Paratheria prostata) e por
uma palmeira semelhante ao babaçu — palmeira
pertencente, segundo BONDAR, a urn gênero
endêmico Markleya dahlgreniana
(in MURÇA
PIRES, 1973) — que aparecem como espécies
dominantes.

5. BIOCLIMAS
5.1. Descriçâo dos Bioclimas
Com base nos dados meteorológicos das Estaç5es de Sobral, Tianguâ, Säo Lu i's, Coroatâ, Säo
Bento, Turiaçu (SUDENE/Convênio M.A - Serviço Meteorologia, 1963) e Belém (Serviço Meteorologia — M.A., no pen'odo de 1931 — 1960),
verificou-se que a ârea abrangida pelas folhas
SA.23 Sao Luis e SA.24 Fortaleza se enquadra
dentro do clima quente (temperaturas médias
mensais acima dos 18°C), com dias longos (ârea
tropical) e chuvas periódicas (estaçao seca bem
demarcada).
Nesta ärea estäo estabelecidas as regioes fitoecolôgicas da Caatinga, Floresta Sempre-Verde,
Floresta Decidual, Formaçôes Pioneiras e Areas
de Contato Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga,
sugerindo uma analogia climética entre os diferentes tipos de vegetaçao.
Para explicar essa aparente disparidade ecolôgica, recorreu-se à classificaçao climâtica de
GAUSSEN (BAGNOULS et GAUSSEN, 1957),
aliada as variaçoes litológicas em ni'vel regional.
A Caatinga, em gérai, reveste areas metassedimentares e arenitos da Formaçâo Serra Grande;
a Floresta Sempre-Verde cobre arenitos das
Formaçôes Itapecuru e Barreiras, e, também,
âreas pré-cambrianas com metassedimentos; a
Floresta Decidual aparece sobre os arenitos
Itapecuru e Barreiras; as Formaçôes Pioneiras
ocupam âreas quaternârias; e o Contato cobre
arenitos das Formaçôes Barreiras, Itapecuru,
Cabeças e Pimenteiras. Isso mostra que a vegetaçâo de maneira geral, responde mais ao clima do
que a litologias diferentes.
Portanto, dois princi'pios orientaram a determinaçao dos nossos bioclimas:
a) classificaçao dos climas pelos métodos das
curvas ombrotérmicas de Gaussen;

b) levantamento fisionômico-ecolôgico da vegetaçâo.
Assim, a ârea foi classificada entre os climas
Térmicos (temperatura do mes mais frio compreendida entre 109 e 209C), que incluem a
subclasse Xeroquimênica (curva ombrotérmica
com menos de 8 meses secos), com o grupo
Termoxeroquimenico (temperatura do mes mais
frio 159C), e a subclasse Termaxérica (curva
ombrotérmica sem pen'.odo seco), com o grupo
Eutermaxérico (temperatura do mes mais frio
209C).

5.1.1. CLIMA XEROQUIMÊNICO
É um clima tropical de monçao, caracterizado
por um pen'odo seco na estaçao menos quente
(inverno) e por um pen'odo ûmido bem acentuado, nitidamente marcado por chuvas torrenciais,
na estaçao quente (verao). Esta subclasse climâtica subdivide-se em:
a) Termoxeroquimenico acentuado, com 7 a 8
meses secos;
b) Termoxeroquimenico
meses secos.

médio, com 5 a 6

5.1.2. CLIIV1A XEROQUIMÊNICO EM TRANSIÇAO PARA XEROTÉRICO
É um clima tropical de monçao, caracterizado
por um pen'odo seco na primavera e um pen'odo
ûmido bem acentuado e nitidamente marcado
por chuvas torrenciais no fim do verao. Esta
subclasse climâtica apresenta o grupo Termoxeroquimenico atenuado, com 3,5 meses secos, em
transiçao para Mesoxerotérico.
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5.1.3. CLIMATE RM AXÉ RI CO
É um clima equatorial, com temperatura do mes
mais frio superior a 209C, e com chuvas do
" D o l d r u m " influenciadas por duas frentes
amazônicas que determinam a falta de peri'odo
seco. Apresenta urn perfodo quente quase continuo, com estacöes do ano pouco marcadas ou
mesmo inexistentes e com um estado higrométrico muito elevado, superior a 85%.
Esta subclasse climâtica é identificada na area
pelo grupo Eutermaxérico, sem pen'odo seco.
Num estudo comparativo das curvas ombrotérmicas e da vegetacäo observada, foram
verificados os fatos descritos em continuaçao:
/. Na direçao aproximada leste-oeste
a) Sobral/Tianguâ/Sao Luis — As variaçoes meteorológicas acusam significativo aumento da
precipitaçao (759 mm em Sobral, 1.196 mm em
Tinguâ e 2.184 mm em Säo Lu i's) e uma variaçao
do pen'odo seco (7,5 meses em Sobral, 6 meses
em Tianguâ e 3,5 meses em Säo Lui's). Em
Sobral, a estaçao seca começa em meados de
maio e termina em fins de Janeiro; em Tianguâ,
começa em junho e termina em fins de novembro; e em Sao Lui's, ocorre nos Ultimos dias de
julho e termina em fins de novembro, havendo
variaçao de chuva no pen'odo.
Essa variaçao de precipitaçao ocasiona as seguintes diferenças na vegetacäo: ao redor de Sobral
domina a Caatinga arbustiva; em Tianguâ, situada na serra da Ibiapaba, a vegetacäo é caracterizada por um Refûgio de Floresta Sempre-Verde
alterada corn babaçu e grupos de Caatinga,
praticamente sem o carâter caducifólio (formaçao nubi'gena). Este Refügio f lorestal, queacompanha a frente da cuesta virada para o mar,
reflète um maior grau de umidade existente no.
pen'odo de pouca precipitaçao, devido ao relevo
que retém os ventos alfsios carregados de umidade marinha. Em Säo Lu i's, a vegetacäo é
caracterizada pela Floresta Sempre-Verde, alte-

rada, e pelo Babaçual, que domina a paisagem ao
lado de Formaçoes Pioneiras (campo, restinga e
mangue) (quadro II).
b) Säo Lufs/Turiaçu/Belém — A gradaçao climética de Xeroquimênica a Termaxérica também ocorre de leste para oeste e caracteriza-se
por um aumento da precipitaçao até a ausência
do pen'odo seco em Belém.
Em Turiaçu (2.184 mm de precipitaçao anual e
pen'odo seco de 4 meses) a Floresta SempreVerde domina com algumas espécies que perdem
as folhas em determinada época do ano. Em
Belém (2.760 mm, sem pen'odo seco), a fisionomia é sempre-verde, embora, floristicamente,
seja diferente a partir de Turiaçu (quadro 11 ).
II. Na Linha sul-norte:
Coroatâ/Sao Bento/Turiaçu — As variaçoes nas
precipitaçoes e nos pen'odos secos oferecem
dados significativos: Coroatâ, corn 1.600 mm de
chuva anual e um perfodo seco de mais de cinco
meses com im'cio no fim de maio e término no
começo de novembro; Säo Bento (1.887 mm) e
Turiaçu (2.184 mm) com alguma influência das
"Chuvas do Doldrum" e um pen'odo de 4 meses
secos na primavera, " corn chuvas fracas que
ocorrem de agosto até o im'cio de dezembro.
Essa variaçao climâtica, associada a diferenças
litológicas e morfológicas, détermina a seguinte
gradaçao fitpecológica: em Coroatâ, no baixo
platô Cretâcico, ocorre o Babaçual; em Säo
Bento', na borda do Golfäo Maranhense, encontram-se âreas baixas alagéveis, ocupadas pelos
chamados "Campos de Perizes", e âreas mais
altas, cobertas de babaçu; e em Turiaçu, localizada sobre a ârea dos metassedimentos e baixos
platôs, a vegetacäo que domina é a Floresta
Sempre-Verde, corn algumas espécies deciduais,
apresentando areas devastadas para a agricultura
(quadro III).
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OlMOROU

CURVAS OMBROTÉRMICAS DE GAUSSEN
SOBRAL-CE
Lat. (s) 3°42'
Long. (W. Grw.) 40°21'

TIANGUÀ-CE

PERI'ODO: 1 9 2 0 - 1942
-320 mm
TERMOXEROQUIMÊNICO ACENTUADO
(7 Meses Secos)
TEMPERATURA MEDIA DO MÊS
Mais Frio>15°C
PRECIPITAÇAO ANUAL: 880 mm

Lat. (s) 3°44'
Long. (W. Grw.) 40°59'
320m«i
PERI'ODO: 1 9 1 2 - 1967
TERMOXEROQUIMÊNICO MEDIO
(6 Meses Secos)
TEMPERATURA MÉDIA DO MÉS
Mais F r i o > 1 5 ° C
PRECIPITAÇÂO ANUAL: 1.196 m m /

JASONDJFMAMJ
JASONDJFMAMJ
r440mm
SAO LUIS-MA
Lat. (s) 2°32'
Long. (W. Grw.) 44°17'

BELÉM-PA
Lat. (s) 1°38'
Long. (W. Grw.) 48°27'

PERI'ODO: 1 9 1 2 - 1942
TERMOXEROQUIMÊNICO ATENUADO
MESOXEROTÉRICO
(3,5 - 5 Meses Seços)
TEMPERATURA MÉDIA DO MÉS
Mais Frio > 15°C
.
,440a
PRECIPITAÇÂO ANUAL:
2.184 mm

-200
160

PERI'ODO: 1931 - 1960
EUTERMAXÉRICO
TEMPERATURA MÉDIA DO MÉS
Mais F r i o > 2 0 ° C
PRECIPITAÇÂO ANUAL:
2.760 mm

120

J A S O N D J F M A M J
TURIAÇU-MA

Lat. (s) 1°43'
Long. (W. Grw.) 45°24'
PERI'ODO: 1911 - 1942

JA

S O N O J F M A M J

TERMOXEROQUIMÊNICO ATENUADO
MESOXEROTÉRICO
(4 Meses Secos)
TEMPERATURA MÉDIA DO MÉS
Mais F r i o > 1 5 ° C
PRECIPITAÇÂO ANUAL: 2.184 mm
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JASONDJFMA

440a

QUADRO!

CURVAS OMBROTÉRMICAS DE GAUSSEN
440 mm
COROATÂ-MA
Lat.(s) 04°07'
Long. (W.Grw.) 44°07'
PERI'ODO: 1931-1960
TERMOXEROQUIMÉNICO MEDIO
(5 Meses Secos)
TEMPERATURA MÉDIA DO MES
MaisFrio>15°C
PRECIPITAÇÀO ANUAL: 1.600 mi

SÄO BENTO-MA
Lat.(s) 02°41'
Long. (W.Grw.) 45°24'
360mm
PERI'ODO: 1912-1942
TERMOXEROQUIMÉNICO ATENUADO ,
MESOXE ROTÉ RICO
(4 Meses Secos)
TEMPERATURA MÉDIA DO MES
Mais Frio>15°C
PRECIPITAÇÀO ANUAL: 1.887 mm

30°-,
20«I0
J A S O N D J F M A M J

440mm

TURIAÇU-MA
Lat.(s)01°43'
Long. (W.Grw.) 45°24'
PERI'ODO: 1911-1942
TERMOXEROQUIMÉNICO ATENUADO
MESOXEROTÉRICO
(4 Meses Secos)
TEMPERATURA MÉDIA DO MES
Mais Frio>15°C
PRECIPITAÇAO ANUAL: 2.184 mm

J A S O N D J F M A M J

J A S O N O J F M A M J
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Portanto, na area em estudo se observam os
bioclimas:
a) o clima Termoxeroquimênico acentuado (curva ombrotérmica de Sobral), com a Caatinga em
suas variacöes (arbórea, arbustiva e parque), de
acordo com a posiçao topogrâfica que ocupa;

b) o clima Termoxeroquimênico médio, nos
refûgios florestais de Tianguâ e Rosârio (curva
ombrotérmica de Tiangué), com temperaturas
atenuadas e maior grau de umidade, devido ao
relevo e proximidade do mar;
c) o clima Termoxeroquimênico atenuado em
transiçao para o mesoxerotérmico.
c-1) o Babaçual (curvas ombrotérmicas de Sao
Lu (s e Säo Bento), com manchas da Floresta
Sempre-Verde com espécies deciduais alteradas
pelo extrativismo, e Formacöes Pioneiras
(campo, mangue e restinga).
c-2) a Floresta Sempre-Verde densa com espécies deciduais (curva ombrotérmica de
Turiaçu) com Floresta Sempre-Verde muito alterada pela agricultura itinérante.
d) o clima Eutermaxérico (curva ombrotérmica
de Belém), onde a Floresta ombrófila SempreVerde, mostrando inûmeras ârvores émergentes,
domina a paisagem, com areas agricultadas e
capoeiröes. O mangue ocupa toda a orla mantima, contactando a floresta.

5.2. Distribuiçao dos Bioclimas da Amazônia e
parte do Nordeste (Primeira Aproximaçao)
Com o estudo dos bioclimas das folhas SC.23
Rio Säo Francisco e SC.24 Aracaju (VELOSO et
alii, 1973), folhas SB.23 Teresina e SB.24
Jaguaribe (JAPIASSU et alii, 1973), folhas
SB.22 Araguai'na e SC.22 Tocantins (VELOSO
et alii, 1973) e das folhas (SA.23/24) objeto do

presente trabalho, pode-se elaborar numa primeira aproximaçao a "Distribuiçao dos Bioclimas da
Amazônia e parte do Nordeste" (fig. 1).
Numa anélise global desta distribuiçao constatou-se na areas os Climas Bixérico, Xeroquimênico, Xerotérico e Termaxérico, com seus respectivos grupos que foram observados nas diferentes Regiöes Ecológicas.
1) Clima Bixérico — Este clima caracterizado
por dois pen'odos secos, de 8 ou mais meses,
apresenta-se com o grupo Bixérico-Hemierêmico,
compreendendo pequena faixa em Juazeiro e
Petrolina. Sua principal caracten'stica vegetal éa
"Caatinga arbustiva aberta", onde tufos de
arbustos espinhosos dao à paisagem um aspecto
de semi-aridez.
2) Clima Xeroquimênico — O clima xeroquimênico do Hemisfério sul, que se apresenta com
apenas um peri'odo seco, de 1 a 8 meses ou mais,
com temperatura do mes mais frio superior a
159C, é representado pelos grupos:
a) Termoxeroquimênico acentuado — Este grupo é caracten'stico das areas com 7 a 8 meses
secos, apresentando a "Caatinga arbórea aberta"
como tipo de vegetaçao dominante ocupando
areas da Depressao Periférica Crateüs—Parnaguâ.
b) Termoxeroquimênico
médio a atenuado —
Estes grupos apresentam-se caracterizados por
um peri'odo seco de 5 a 6 e 3 - 4 meses,
respectivamente com a Savana dominando a
paisagem, observado em Teresina, sul dos estados do Piaui' e Maranhäo.
c) Termoxeroquimênico
atenuado — O grupo
atenuado, cuja caracten'stica principal é o curto
pen'odo seco, 3 a 4 meses, apresenta-se com a
Savana em parte da llha de Marajó e Macapâ, e
Floresta aberta em torno de Marabà e possivelmente Cachimbo, como tipos de vegetaçao
dominantes.
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FIGURA 1

DISTRIBUIÇAO DOS BIOCLIMAS DA AMAZONIA
E PARTE DO NORDESTE'
(Primeira Aproximaçâo)

LEGENDA:
1 XEROQUIMÉNICO ACENTUADO/HEMIERÉMICO
(Estepe)
2 XEROQUIMÉNICO MÉDIO A ATENUADO
(Savana)
3 XEROQUIMÉNICO ATENUADO
(Floresta Aberta)
4 XEROQUIMÉNICO ATENUADO
(Savana)
5 TRANSICÄO: XEROQUIMÉNICO/XEROTÉRICO
(Floresta Densa e Cocal)
6TERMAXÉRICO
(Floresta Densa)
7 XEROTÉRICO
(Savana e Estepe)
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3) TransiçSo Xeroquimênico/Xerotérico
— Esta
transiçao com um peri'odo seco de 3 a 4 meses,
durante a primavera compreendendo as âreas de
Sao Lui's, Turiaçu, Altamira e possivelmente
Porto Velho, apresenta-se caracterizada pelo
Cocal e Floresta densa corn algumas de suas
espécies com o carâter decidual.
4) Xerotérico — Este clima é caracten'stico do
Hemisfério norte; no Brasil é observado nas
areas de Roraima que apresentam dias longos
secos e temperatura do mes mais frio
compreendido
entre
09C e 159C,

(MEHER-HOMJ 1963). A vegetaçao dominante
é a Savana e Estepe.
5) Termaxérico — O clima Termaxérico (equatorial) apresenta-se sem pen'odo seco com a
temperatura do mes mais frio superior.a 209C. A
vegetaçao é a Floresta densa, observada nas âreas
em torno de Belém e a oeste de Macapé.

É importante assinalar a contribuiçâo desta distribuiçâo biôclimâtica para o zoneamento agroflorestal.
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6. CONCLUSÖES

A area compreendida pelas folhas SA.23 Sao
Lu i's e parte da folha de SA.24, Fortaleza com
cerca de 192.290 km 2 , contém razoâveis recursos naturais renovaveis, constatados nas diferentes Regiöes Ecológicas.

6.1. Regiäo da Floresta-Sempre-Verde
I. Area de Floresta densa
Nestas areas densamente florestadas, com grande nümero de indivi'duos por hectare (± 70), o
potencial de madeira varia em funçao da posiçao topogrâfica que a floresta ocupa:
a) nas âreas aplainadas dos platôs do Terciârio
se obteve um volume de ± 150 m 3 /ha, nas
quatro amostras feitas, figurando coino espécies
de razoâvel valor econômico o angelim-pedra
de folha pequena e a maçaranduba, e outras
cujas caracteri'sticas tecnológicas ainda sao mal
conhecidas, como breus, faveiras, murupita,
matamatâ-branco, rosadinha e outras;
b) nas âreas aplainadas do Cretâceo se encontrou um volume de ± 130 m 3 /ha, média das
seis amostragens realizadas, onde domina o
breu-manga juntamente com o matamatâbranco, matamatâ-ci e buiuçu;
c) nas areas pré-cambrianas, forte/onduladas, se
achou um volume de ± 150m 3 /ha, havendo
nas éreas areni'ticas a dominância do matamatâbranco e tauari, espécies de valor conhecido, e
nas "ilhas" pré-cambrianas a dominância da
castanheiras, de alto valor comercial extrativista, e breus, praticamente sem cotaçâo comercial.

II. Âreas do Cocal
O babaçu, que ocupa grande ârea nas folhas
SA.23 e SB.23, no Estado do Maranhao constitui-se como principal recurso natural renovâvel,
na extraçâo do óleo de coco.
Nestas âreas foram feitas 50 contagens, obtendo-se uma média, entre indivi'duos jovens e
adultos de ± 80/ha, tendo a ârea de CaxiasCodô a sua maior concentraçao com cerca de
205 indivi'duos por hectare.
6.2. Regiöes do Cerrado e da Caatinga
As duas Regiöes do Cerrado e da Caatinga
oferecem precarios recursos naturais renovaveis.
O extrativismo, a agricultura convencional e a
pecuâria extensiva sao os principals responsâveis pela degradaçao dos recursos ai' existentes.
Urge aplicar medidas técnicas adequadas para
destinaçao mais racional dos recursos destas
éreas.
6.3. Regiäo das Formaçôes Pioneiras
É representada pela vegetaçào de mangue,
-campos e restinga, que ocupa praticamente
toda a faixa litorânea:
a)
na vegetaçào de mangue, o manguevermelho tern casca corn propriedades tani'feras, aproveitada industrialmente em larga
escala;
b) os "Campos de Perizes" e Anajatuba formam grandes extensoes de pastagens naturais,
utilizadas pelos pecuaristas da ârea.
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7. RESUMO

As folhas SA.23 Säo Lui's e parte da folha
SA.24 Fortaleza que compreende uma area de
192.290 k m 2 , mapeada at raves da interpretaçao
da imagem de Radar, apresentaram quatro
Regiöes Ecológicas (Caatinga, Floresta Decidual, Floresta Sempre-Verde e Formacöes Pioneiras) e areas de Contato (Cerrado/Caatinga,
Caatinga/Cerrado/Floresta Decidual e Cerrado/
Floresta Decidual).

Este:; diferentes tipos de vegetaçao vivendo um
ao lado do outro, sugere uma analogia climética que foi estudada pelas Curvas Ombrotérmicas de Gaussen.
Estas areas apresentam razoéveis recursos naturais renovâveis, nas diferentes regiôes ecológicas
corn diferentes utilizaçoes.
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9. ANEXOS

9.1. Sintese Temâtica das Folhas na Escala 1250.000
Descriçao das fisionomias ecológicas dos ambientes morfológlcos das folhas na escala 1:250 000,
aqui reduzidas para 1:1 000 000, com conclusöes, sugestöes e area dos ambientes (quadro IV).
Ordern das sfnteses:

Fig. 2 — Posiçâo das Folhas na escala 1:250.000
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9.1.1. FOLHA SA.23-Z-D ESPERANTINA
A area abrangida pela folha de Esperantina é
caracterizada por diferentes tipos de vegetaçào,
que revestem os platôs, os relevos dissecados e
ondulados.
I. Cerrado (Savanna)
a) Campo Cerrado (Isolated Tree Savanna) — 0
Campo Cerrado, que ocupa 130 km2 de ârea,
aparece revestindo o relevo ondulado arenftico,
caracterizado pelos paus-terra e lixeira, com o
solo coberto por um tapete graminoso raio,
provavelmente de capim-agreste. Ambiente Sro.
b) Parque (Parkland Savanna) — A vegetaçào
dos Parques, na medida em que se pôde observar,
tem no hörnern o seu principal formador, por
via da devastaçao e fogo periódico no Campo
Cerrado (Parque disch'max) para aumento das
areas de pastagens. Ambiente Sps, com
460 km2.

encontrada em todas as formas de relevo, indiferentemente. Ambiente FSm/SEm, com
11.800 km2.
b) Contato Floresta Decidual/Cerrado — O
Contato Floresta Decidual/Cerrado, que abränge 300 km 2 , é caracterizado por areas de encraves, onde se interpenetram espécies da vegetaçào florestal e do Cerrado.
A floresta ocupa normalmente os pequenos
testemunhos e vales, representada por alguns
elementos deciduais como os paus-d'arco, copai'ba e alguns indivi'duos secundârios, como
imbaûba, murta e babaçu-do-cerrado. A vegetaçao do Cerrado, representada pelo Campo
Cerrado, ocupa as areas mais baixas, com pausterra, lixeira, folha-larga e bacuri,. mostrando o
solo coberto por um tapete graminoso de
capim-agreste. Observam-se em meio a esta
vegetaçào pequenas âreas utilizadas para agropecuâria. Ambiente

II. Contato (Contact)
As areas de Contato dominam a folha e se localizam entre diferentes Regiöes Ecológicas (Floresta Decidual-Cerrado — Caatinga), o que reflète
a grande complexidade da area.
a) Contato Floresta Decidual/Cerrado Caatinga
— Este contato apresenta-se revestindo areas do
baixo platô do Terciârio, onde se mistura as espécies da vegetaçào decidual (com pequeno
numéro de indivi'duos, mas bém representada
pela vegetaçào secundâria) do Cerrado e da
Caatinga.
A vegetaçào florestal (com as espécies pausd'arco, imbaûba e murta) reveste normalmente
âreas mais baixas, aplainadas e onduladas; o
Cerrado (com os paus-terra, bacuri e outras
espécies) sobre as partes mais altas; e a Caatinga (com o sabiâ como espécie dominante) é
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FSm

Fsm + Sro

•+ Ap.

c) Contato Cerrado/Caatinga — Reveste diferentes unidades morfológicas, com fitofisionomias diversas:
c-1) nas areas acidentadas, o Campo Cerrado
(paus-terra e lixeira) ocupa os altos dos testemunhos, e a Caatinga (juremas) e as partes
iii

mais degradadas. Ambiente
1 nn

.

2

S r r a

+

=i
E u b a

com
'

100 km2.
c-2) Nas âreas de relevo ondulado, depara-se o
Campo Cerrado nos altos das pequenas ondulaçoes, com os paus-terra, bacuri, lixeira, e o solo
coberto por um raio tapete graminoso de
capim-agreste; e nas éreas mais baixas, a caatinga arbustiva aberta, com as juremas caracterizando o ambiente, havendo, por vezes, intercalacao de âreas agri'colas. Ambientes. ~*r .
Sro+Eubo
, com 900 km2.
e AP +
Sro+Eubo

suas espécies próprias, e pela Floresta Secundâria mista de babaçu (Fsm) nas âreas acidentadas e ao longo do vale do rio Parnai'ba, onde
se encontram fazendas de agropecuâria. Ambientes Fsl + Ap e Fsm + Ap, corn 4.000 km2.

c-3) Nas areas mais baixas, que sof rem alagamentos periódicos, observa-se o Campo Cerrado
ocupando as partes mais altas, aonde as âguas
das inundaçoes nao chegam, e a Caatinga,
representada pela carnaûba, nas âreas de alaSEc
gados. Ambiente
, com 40 km 2 .
Sps + Epm

As espécies caracten'sticas desta vegetaçao
secundâria sao: candeia, pau-d'arco e babaçudo-cerrado.

III. Formaçoes Pioneiras (Pionner Formations)
Caracterizada
Campos.

pela vegetaçao

de

Resumindo:

Restinga e

a) A vegetaçao de Restinga, com 390 km 2 de
area, deixa-se identificar pelo murici, cajueiros,
alecrim-da-praia, ajuru e salsa-da-praia. Ambiente Pmr e DN + Pmr.
b) A vegetaçao dos Campos, com apenas
20 km 2 de area, cobre vastas extensoes campestres, com pequenos nucleos de vegetaçao arbustiva em âreas alagadas periodicamentë, e o
junco e o buriti dominando o ambiente Padc.

a) a ârea da folha SA.23-Z-D révéla precârios
recursos naturais renovâveis, sobressaindo
apenas o babaçu, cujo fruto é industrializado
sobretudo na extraçao do óleo;
a-1) O Cerrado apresenta âreas degradadas, que
Servern de pastagens;
a-2) A Caatinga tem na carnaûba (produçao de
cera) seu principal recurso natural renovâvel;
a-3) A Floresta Secundéria nao oferece, praticamente, valor econômico;

IV. Floresta Secundâria (Secondary Forest)
A vegetaçao secundâria se acha caracterizada
pela Floresta Secundéria latifoliada (Fsl), com

b) Para o aproveitamento técnico da ârea, é
aconselhével o incentivo à prâtica do reflorestamento, mormente com o cajueiro, que ocorre
na ârea.
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9.1.2. FOLHA SA.23-Z-B TUTÖIA
A vegetaçao desta folha caracteriza-se pelas
Formaçoes Pioneiras, Contato e pequenas areas
de Cerrado.

b) A vegetaçao aluvial campestre, na folha,
ocorre em pequena area encharcada do chamado "Campos de Perizes", cuja formaçao graminosa tem como fator regulador a âgua periódica. Ambiente Padc, com 12 km 2 .

I. Cerrado (Savanna)
Aparece na folha com uma unidade fisionômica.

I I I . Contato
tinga

a) Parque (Parkland) — Fisionomia formada de
extensöes graminosas, interrompidas de quando
em quando por àrvores isoladas ou em grupos
pequenos. Estes parques säo o resultado da
devastacäo e do fogo periódico, que ampliam
as areas graminosas dos cerradöes e campos
cerrados.

Nesta ârea de Contato a Floresta Decidual esté
bastante alterada pela devastacäo. As espécies
do Cerrado e da Caatinga se misturam, revestindo o relevo tabular. A fitofisionomia é formada por elementos da Caatinga (principalmente o sabiâ), espécies do Cerrado (como
paus-terra) e espécies da Floresta (como pausd'arco)
sobressaindo na sinüsia arbórea.
Ambiente FSm
com 1.330 km 2 .
SEm

Sao caracterizados pelo capim-agreste e murici.
Ambiente Sps, com 228 k m 2 .

II. Formaçoes Pioneiras (Pioneer Formations)

Floresta

Decidual/Cerrado/Caa-

Resumindo:

a) Influência marinha

a) A vegetaçao da area apresenta-se caracterizada pelas Formaçoes Pioneiras, Cerrado e
Contato Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga.

a. 1) A vegetaçao arbustiva da Restinga, cobrindo âreas quaternérias récentes, constitui-se
de urn estrato lenhoso uniforme, caracterizado
pelo alecrim-da-praia, salsa-da-praia, localizando-se o buriti ao longo das "rias".

a. 1) Toda a ârea litorânea é caracterizada pela
Restinga e Mangue;

Na faixa litorânea existem dunas, conséquentes
da açao conjunta das marés e dos ventos,
revestidas por salsa-da-praia e alecrim-da-praia.
Ambientes Pmr e Dn + Pmr, com 4.420 km2.
a.2) A vegetaçao arbórea do Mangue se caracteriza por espécies com adaptaçoes próprias,
como o mangue-vermelho e o branco e a
siriûba. Ambiente Pmg, com 620 km 2 .

a.2) O Cerrado assume a forma de Parque,
com uma vegetaçao que retrata sua degradaçao,
através da devastacäo e do fogo periódico;
a.3) A ârea de Contato Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga é caracterizada pela mistura
flon'stica das tres Regiöes Ecológicas;
b) A area tem reduzida potencialidade econômica. em matéria de recursos naturais renovâveis por efeito do mau uso da terra.
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9.1.3. FOLHA SA.23-X-C CURURUPU
A area abrangida pela folha de Cururupu distingue-se por vegetaçâo litorânea pioneira, com
pequenos nücleos de Floresta densa e Secundaria.

I. Formacöes Pioneiras (Pioneer Formations)
Caracterizada pela vegetaçâo dos Mangues, com
o mangue-vermelho, mangue-branco e siriuba,
espécies estas adaptadas à influência marinha.
Ambiente Pmg, com 1.000 km 2 .

III. Floresta Secundéria (Secondary Forest)
Vegetaçâo latifoliada caracterizada pela imbaûba e lacre, com intensa devastaçao, favorecendo
o aumento do numero de babaçus-da-floresta e
bacabas. Em certas areas, principalmente ao
longo dos pequenos cursos d'âgua, ocorre a
Floresta densa ci liar (Alluvial Forest), em meio
à Floresta Secundâria. Ambientes, Fsl + Ap e
Fsl + Ap + Fdsu, corn 1.100 km 2 .
Resumindo:
a) a vegetaçâo da folha, caracterizada por grandes âreas devastadas, é pobre em recursos naturais renovéveis, destacando-se apenas o manguevermelho, cujas espécies fornecem tanino;

II. Floresta Densa dos Platos (Lowland Forest)
Nos baixos platôs se assinala a floresta densa,
com cobertura uniforme, caracterizada pelo
matamatâ-branco e tauari, com areas devastadas
para agropecuâria. Ambiente Fdhu + Ap, corn
90 km 2 .
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b) impoe-se um planejamento global, com adoçao de medidas conservacionistas, para se evitar
a compléta devastaçao da ârea e para recuperaçâo das âreas jâ devastadas.
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9.1.4. FOLHA SA.23-Z-ASÄO LUIZ
A vegetaçào desta folha caracteriza-se pelas
Formaçôes Pioneiras, pequenas âreas de Floresta Sempre-Verde densa e Floresta Secundâria,
cobrindo diferentes aspectos morfológicos.

II. Floresta Secundâria (Secondary Forest)
a) Vegetaçâo latifoliada caracterizada pela imbaûba e lacre, cobrindo âreas totalmente devastadas; em certas âreas ocorre a Floresta ciliar
(Alluvial Forest) ao longo dos pequenos cursos
d'âgua. Ambientes Fsl + Ap e Fsl + Ap +Fdsu,
corn 1.950 km 2 .

I. Formaçôes Pioneiras (Pioneer Formations)
a) Influência marinha

b) A vegetaçâo mista é observada no interior
da ilha de Sao Luis, caracterizada pela imbaûba, babaçu e pati, por sobre âreas de relevo
ondulado, com intensa atividade agropecuâria.
Ambiente Ap + Fsm, com 640 km 2 .

a-1) A vegetaçào arbustiva da Restinga cobre
âreas quaternârias récentes, com um estrato
lenhoso uniforme, caracterizado pelo alecrimda-praia e salsa-da-praia. Ambiente Pmr com
2.740,km 2 .
a-2) Toda a area litorânea é caracterizada pela
vegetaçâo de Mangue, cujas ârvores desenvolvem adaptacöes próprias, como pneumatóforos
e rafzes aéreas. As espécies caracten'sticas säo
mangue-vermelho, mangue-branco e siriüba.
Ambiente Pmg, com 2.260 km 2 .
b) Aluvial campestre — Âreas encharcadas em
determinadas épocas do ano, do chamado
"Campos de Perizes", cuja formaçao graminosa
tem como fator regulador a ägua period ica.
Estas âreas sao utilizadas para a criaçao de
gado, e nas partes mais elevadas, nao atingidas
pelas cheias, encontram-se arbustos e babaçu.
Ambiente Padc + Ap e Padc + Fsb + Ap, com
1.560 km 2 .

c) O babaçual aparece cobrindo grande ârea da
Baixada Maranhense, caracterizado pela espécie
Orbignya martiana B. Rodr. Ambientes Fsb e
Fsb + AP, corn 1.950 km 2 .
Resumindo:
a) a ârea possui precârios recursos econômicos
renovâveis;
b) o babaçu é bastante explorado, apesar da
baixa produtividade;
c) os campos proporcionam pastagens naturais
e, quando drenados convenientemente, apresentam condiçoes para o estabelecimento de diversas cul tu ras;
d) a casca do mangue-vermelho pode ser aproveitada no beneficiamento de couros e pelés.
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SA.23-Z-C
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Sro (relevo ondulado)
Spfe (com floresta-de-galeria em drênagem
esparsa)
Sps (sem floresta-de-galeria)
FSm
Pmr (restinga)
Pmg (manguezal)
Padc (areas deprimidas campestres)
Fsl
Fsm
Fsb

9.1.5. FOLHA SA.23-Z-C ITAPECURU-MIRIM
A vegetacäo da folha de Itapecuru-Mirim é
caracterizada pelo Cerrado, Formacöes Pioneiras e Capoeira, além de âreas de Contato.

baçu, resultante da intervencäo humana para a
implantaçào da pecuâria. Ambientes Padc,
Padc+AP e Padc + Fsm + AP, com 3.550 km2.

I. Cerrado (Savanna)
III. Fioresta Secundéria (Secondary Forest)
a) Parque (Parkland Savanna) — Fisionomia
formada de grandes extensöes gram inosas, interrompidas de quando em quando por érvores
isoladas ou em pequenos grupos. Estes parques sao resultantes da devastaçao e do fogo
periódico, que transformam o Campo Serrado
em areas graminosas. Ambiente Sps, com
120 km 2 .
Na folha em estudo, observam-se também areas
de parque cortado por drenagem esparsa, caracterizado por um tapete graminoso com pauterra e murici, margeando os cursos d'âgua,
onde ocorrem o babaçu e pau-de-tucano. Ambiente Spfe, com 250 km 2 .

a) Areas com Floresta Decidual bastante alterada pela devastaçao, para uma agricultura convencional, favorecendo o aumento do numero
de babaçus, eu ja espécie dominante é o babaçu
-da-f loresta. A m b i e n t e Fsm + AP, com
640 km 2 .
b) Vegetacäo latifoliada, chamada capoeira, dorn inada pela imbaûba, com poucas espécies da
Floresta Decidual primitiva. Deparam-se nesta
érea intensa agricultura e campos de pastagens,
denunciando a açao do hörnern na alteracäo da
paisagem. Ambiente Fsl + AP, com 245 km 2 .

II. Formacöes Pioneiras (Pioneer Formations)
a) Marinha
a-1) Restinga (Halophytic

Shrub

Formations)

— Vegetacäo que cobre a area das praias e
dunas, caracterizada pelo murici, salsa e alecrim-da-praia. Ambiente Pmr, com 1.400 km 2 .
a-2) Manguezal (Mangrove Formations) — Ärvores com pneumatóforos e rai'zes aéreas, tais
como mangue-vermelho e siriüba. Ambiente
Pmg, com 195 km 2 .
b)

Aluvial

b-1) Areas deprimidas, inundadas periodicamente — Caracterizadas pelos conhecidos
"Campos de Perizes" com Gramineae, Ci peraceae e carnaûbas esparsas. Em pequenas areas,
ligeiramente mais elevadas, encontra-se a Floresta Secundäria mista, com ocorrência do baIV/54

c) Babaçual em grandes grupos, dominando em
meio a pequenos grupamentos da Floresta Secundâria (capoeiräo), provenientes da devastaçao da Floresta-Sempre-Verde. Notam-se também, âreas com agricultura, compondo a paisagem. Ambientes Fsb e Fsb+AP,
com
7.200 km 2 .
IV. Contato Cerrado/Floresta Secundâria
A Floresta Decidual, bastante alterada, com
grande numero de babaçus, ocorre em pequenas âreas entremeadas de Campo Cerrado, ampliadas pela devastaçao da Floresta. Ambiente
FSm
corn 3.850 km 2 .
Fsm + Sro + Ap
V. Contato Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga
(mistura)
Nas âreas aplainadas dos baixos platôs se verifica a mistura de espécies de Caatinga (caracterizada pelo sabiâ), com espécies do Cerrado
(principalmente) os paus-terra) e espécies de

Floresta Decidual, como paus-d'arco. Nos largos e rasos vales, constatou-se o babaçu em
meio a areas agricultadas. Ambiente FSm/SEm,
com 630 km 2 .
Resumindo:
a} a area da folha é revestida, na maior parte,
de Floresta Secundéria, aparecendo, no entanto, pequenos grupos de Cerrado, e ainda, Formacöes Pioneiras;

c) nas Formacöes Pioneiras, os campos litorâneos com Gramineae, considerados boa pastagem, sao utilizados para pecuâria; a vegetaçao
de Restinga e Mangue, ocupando areas quaternârias récentes, tern atualmente pouco valor
econômico, excetuado o emprego da casca do
mangue-vermelho, pelos Pescadores, para curtir
as redes de pesca;

b) a Floresta Secundâria é dominada em certas
areas pelo babaçu, bastante explorado, embora
com baixa produtividade;
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d) o extrativismo madeireiro, de baixo valor
econômico, e a agropecuaria extensiva modificaram totalmente a paisagem da area.
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FORMAÇ0ES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)
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(Alluvial Forest)
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Padc (areas deprimidas campestres)
Fdsu (ciliar cobertura uniforme)
Fdpe (altos platos c/cobertura de émergentes)
Fdhe (baixos platte c/cobertura deemergentes)
Fdte (platôs dissecados c/cobertura de émergentes)
Fdne (relevo c/cobertura de émergentes)
Fsl
Fan
Fsb

9.1.6. FOLHASA.23-YD SANTA INES
A vegetaçao que ocupa a ârea abrangida pela
folha SA.23-Y-D assume as formas de FlorestaSempre-Verde, Floresta Secundaria e Formacöes
Pioneiras.

SA.23—Y-D, onde ocorrem paus-d'arco e algumas palmeiras. Ambiente Fdsu, com 230 km2

III. Floresta Secundaria (Secondary Forest)
I.

Floresta densa das
(Lowland Forest)

areas

sedimentäres

a) Nos altos platôs, a floresta, que ocupa
120 km 2 de area, é caracterizada pelos angelins e
abioranas, os quais sobressaem ao estrato arbóreo uniforme de matamatâ-branco e breus, que
dominam. Ambiente Fdpe.
b) Nas areas dissecadas, a floresta é muito
semelhante à dos platos, com o angelim-pedra,
breu e matamaté dominando o ambiente Fdte,
com 5.960 km 2
c) Nas areas de r.elevo aplainado, a floresta
sobressai, com uma cobertura arbórea de émergentes, ao dossel uniforme de matamatâ-branco,
breu-manga e matamatâ-ci. Ambiente Fdne, com
1.060 km 2 .
Nestas areas, em meio à floresta densa de
émergentes, hâ também campos de agricultura.
Ambiente Fdne + Ap, com 1.480 k m 2 .
Duas amostras inventariadas neste tipo florestal
deram os seguintes resultados: a amostra 7; urn
volume de ± 150m 3 /ha de madeira, caracterizada pelo matamatâ-branco, breu-manga e matamatâ-ci; e a amostra 8; ± 100 m 3 /ha de madeira, caracterizada pelo breu-manga, jutai'mirim e matamatâ-ci.

II. Floresta densa dos terraços (Alluvial Forest)
Nas plani'cies aluviais, a floresta densa, que se
estende em cobertura arbórea uniforme, reveste
os terraços dos rios que cortam a folha

a) A capoeira, ocupando 4.680 km 2 é caracterizada pela imbaûba e lacre, em meio a areas
agricultadas. Ambientes Ap + Fsl, Fsl + Ap.
b) A capoeira mista, com apenas 90 k m 2 , é
caracterizada pela vegetaçao latifoliada em meio
ao babaçual, com pequenas areas agricultadas.
Ambiente Fsm + Ap.
c) Observa-se o babaçual, aqui representado pela
espécie Orbignya martiana B. Rodr., cobrindo
3.240 k m 2 , por sobre areas aplainadas, em
agrupamentos puros ou em meio a agriculturas e
campos naturais, utilizados como pastagens.
Ambiente Fsb, Fsb + Ap e Fsb + Ap + Padc.

IV. Formacöes Pioneiras (Pioneer Formations)
A vegetaçao pioneira ocupa 1.120 km 2 de area e
é representada pelos campos de Gramineae e
Ciperaceae, que fornecem pastagens na época
seca. Nas areas mais altas, nos chamados tesós, a
vegetaçao secundaria mista intercala-se nas areas
de campo. Ambiente Padc, Padc + Ap e Padc +
Fsm + Ap.

Resumindo:'
a) a ârea é pobre
novâveis, porque:

em

recursos

naturais re

a-1) a parte florestada, que reveste as areas de
relevo aplainado, poucos recursos florestais
apresenta, nao obstante o seu regular volume de
madeira por hectare (cerca de 125 m 3 /ha);
apenas os angelins e a maçaranduba têm algum
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valor econômico, pois no momento nao se
conhece aplicaçao para as espécies mais abundahtes, como matamatâ-branco e breu-manga;

TABELAIV
AMOSTRA 7

a-2) as grandes âreas devastadas para a extraçao
de madeira e posterior estabelecimento de agriculturas se acham atualmente ocupadas por
capoeira ou babaçual;
a-3) nas pequenas depressöes, inundadas periodicamente, localizam-se extensöes campestres
naturais, que servem de pastagens.

Folha: SA.23-Y-D SANTA INÈS
Ambiente: Fdne + AP

Nome Vulgar

Abiorana-Branca
Abiorana-Fruto Amarelo
Abiorana-Cutiti
Abiorana-Seca
Amapé-Amargoso
Anani
Andiroba
Breu-Manga
Cajuaçu
Caripé
Cariperana
Castanha-de-Periquita
Cupiùba
Envira
Fava-Bolacha
Fava-Folha Fina
Imburana (morta)
Ingâ-Cipo
Ingâ-Xixica
Jatereuâ
Jutaf-Pororoca
Louro-Vermelho
Macucu
Mangueirana
Matamaté-Branco
Matamaté-Ci
Murici
Paricé
Quarubarana
Tauari
Torém
Uxirana
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N9de
Indivi'duos

Volume
m 3 /ha

01
02
01
01
01
01
02
14
04
01
02
02
02
01
01
03
01
01
01
04
02
01
04
01
21
04
01
01
02
01
01
01

0,72
2,05
1,32
0,40
5,78
0,81
2,96
10,73
15,67
0,88
3,35
1,93
7,83
2,18
1,20
13,61
7,49
0,61
2,67
3,36
1,59
6,55
6,41
0,45
32,15
11,39
0,80
1,14
5,27
0,84
1,93
1,42

86

155,49

TABELAV
AM0STRA8
Folha: SA 23-Y-D SANTA INÊS
Ambiente: Fdne + AP

Nome Vulgar
Abiorana-Casca Grossa
Amareläo
Bacuri-Verdadeiro
Breu-Manga
Fava-Atanä
Fava-Coré
Fava-Bolota
Imbaùba-Branca
Imborana
Jutai'-Açu
Jutai'-Mirim
Maçaranduba
Matamaté-Branco
Matamatâ-Ci
Melancieira
Morécea-Unha-de-Gato
Morâcea-Peluda
Mururé
Pau-D'Arco-Amarelo
Pau-Jacaré
Pente-de-Macaco
Sapucaia
Sucuuba
Sucupira-Amarela
Tatajuba
Tauari

N9de
Individuos

Volume,
m 3 /ha

01
01
01
27
01
01
01
01
02
01
03
01
01
03
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
02

1,71
2,95
2,71
17,86
9,66
1,29
1,07
1,21
5,50
5,93
11,66
4,31
0,88
7,30
1,04
2,42
0,67
1,71
0,73
1,04
4,00
5,98
1,09
1,57
1,61
7,87

60

103,77

01
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SA.23-Y-B PINHEIRO
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FORMAÇ0ES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)

Marltimas
Aluvial
Floresta dos platos
(Lowland Forest)

FLORESTA OMBRÖFILA
(Ombrophilous Forest)

FLORESTA SECUNDÄRIA
(Secundary Forest)

Floresta sub montana
(Submontana Forest)
Latifoliada
Mista
Babaçual
Ap (Agropecuâria)

Pmg (manguezal)
Padc (areas deprimidas campestres)
Fdhu (baixo plato c/cobertura uniforme)
Fdhe (baixo plato c/cobertura de émergentes)
Fdte (platos dissecados c/cobertura de émergentes)
Fdne (relevo aplainado c/cobertura de émergentes)
Fdau (relevo ondulado c/cobertura uniforme)
Fsl
Fsm
Fsb

9.1.7. FOLHASA.23-Y-BPINHEIRO

c) Nas areas aplainadas, a Floresta é caracterizada pelas comunidades de angelins e abioranas, espécies que sobressaem ao dossel uniforme da Floresta, observando-se agrtculturas.
Ambientes Fdne eFdne + Ap, corn 3.870 k m 2 .

A vegetaçao observada na folha foi a da floresta densa, com claros de capoeira e de
ca m po.

I. Floresta densa das areas sedimentäres (Lowland Forest)

No ambiente Fdne + Ap foram inventariadas 2
amostras (amostra 5 e amostra 6), que revelaram um volume médio de ± 125 m 3 /ha,
dominando o matamatâ-branco, andiroba, cariperana e cupiüba.

Com ± 9.200 km 2 de area, reveste areas dos
platos, relevos dissecados e aplainados.
a) Nos platôs, com 950 k m 2 , a Floresta é caracterizada pelas comunidades de angelins e
abioranas, espécies arbóreas émergentes que sobressaem ao dossel uniforme, dominado pelo
matamatâ-branco e breus. Ambiente ± Fdte.

II. Floresta densa das areas montanhosas (Submontana Forest)

b) Nos baixos platôs, a Floresta, que ocupa
grande ârea da folha em estudo, tem fava-coré
e cajuaçu como espécies émergentes caracten'sticas sobre um dossel arbóreo uniforme, dominado pelo matamatâ-branco, andiroba, matamatâ-ci e cariperana, em meio a areas agri'colas.
Ambiente Fdhe + Ap, com 690 km 2 .

Cobre metassedimentos, com pequenas âreas
dissecadas, capeadas de camada arenosa.
a) Nas âreas fortemente onduladas, a Floresta
caracteriza-se por angelins e maçaranduba, que
sobressaem ao estrato uniforme da floresta,
com grupos isolados de castanheiras. Ambiente
Fdoe, corn 2.500 k m 2 .

Em amostra (amostra 3) de 1 ha, inventariada
neste ambiente, determinou-se um volume de ±
150 m 3 /ha, com abundante presença de matamaté-branco, matamaté-ci e cariperana.
Ainda nos baixos platôs, foi assinalada a Floresta densa com uma cobertura arbôrea uniforme, caracterizada pela goiabinha e maparajuba, com ran'ssimas ârvores émergentes. Em
determinadas areas, ocorre a Floresta densa em
meio a agricultura, ora dominando, ora sendo
dominada pelos campos agri'colas (Ambiente
Fdhu+ Ap, corn 3.700 km 2 )
Uma amostra (amostra 4) tomada neste ambiente indicou um volume de ± 85 m 3 /ha,
dominando o tauari e maparajuba.
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b) Nas âreas suaves onduladas, é caracterizada
pelo matamaté-ci e faveira, que constituem o
dossel uniforme da Floresta, onde existem poucas ârvores émergentes e pequenas âreas agricultadas. Ambientes Fdau e Fdau + Ap, com
90 km 2 .

III.Formaçoes Pioneiras (Pioneer Formations)
Estao aqui representadas pela vegetaçao dos campos que cobrem âreas da "Baixada Maranhense". Nessas âreas, alagadas periodicamente,
os campos sào caracterizados por Gramineae e

Ciperaceae, e utilizados como pastagens naturais pelos criadores. Ambiente Padc, com
220 k m 2 .

Orbignya martiana B. Rodr., espécie que é
ligada à Floresta-Sempre-Verde. Ambiente Fsb,
com 3.100 km 2 de ârea.

Em meio a esses campos foram observados: nas
areas que sofrem alguma influência marinha, o
Mangue caracterizado pelo mangue-vermelho
(Ambiente Padc + Pmg, com 70.000 km), e os
tesos cobertos pelo babaçu em mistura com a
vegetaçâo arbustiva, ponto de refûgio do gado
na épuca da cheia dos rios. Ambiente Padc +
Fsb. com 1.270 km 2 .

Em meio ao cocal se encontra uma vegetaçâo
campestre cobrindo âreas mais baixas, alagadas
periodicamente, Ambiente Fsb + Padc, corn
2.189 k m 2 .

IV. Floresta Secundària (Secondary Forest)

Resumindo:

A vegetaçâo secundària constitui-se de capoeira
latifoliada, capoeira mista e babaçual, cobrindo
areas aplainadas.

a ârea conta com razoâveis recursos naturais
renovâveis, a saber:

a) A capoeira latifoliaada é caracterizada pela
imbaüba, originéria da degradacäo da Floresta,
através da devastacäo. Ambiente Ap + Fsl, com
80 k m 2 .
/>>/Acapoeira mista, entremeada de areas agricultadas, é dominada pela imbaüba e babaçus.
Esta vegetaçâo ocupa normalmente as partes
mais altas das ondulacöes e a palmeira localiza-se nos vales. Ambiente Fsm + Ap, com
1.030 k m 2 .

Na ârea florestal se verificou a existência de
clareiras, onde estâo estabelecidos campos para
pastagens. Ap, com 340 k m 2 .

a) a Floresta, com 120 m 3 /ha, demonstra alta
potencialidade em volume de madeira;
b) o babaçu, abundante na ârea, é representado
pela espécie Orbignya martiana B. Rodr., rica
em óleo;
c) das âreas de campo alagado periodicamente,
com as suas grandes extensoes de pastagens
naturais, se servem os pecuaristas para criaçâo
de gado.

c) O babaçual aparece ocupando âreas da "Baixada Maranhense", caracterizado pela espécie
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As âreas devastadas deveriam ser futuramente
aproveitadas como produtoras de celulose e
pasta mecânica para papel.

TABELAVI

TABELA VII

AMOSTRA 3

AMOSTRA4

Folha: SA.23-Y-B PINHEIRO
Ambiente: Fdhe +AP

Folha: SA 23-Y-B PINHEIRO
Ambiente: Fdhu + AP

Nome Vulgar
Amapé-Amargoso
Anani
Andiroba
Breu-Manga
Breu-Mescla
Breu-Vermelho
Cajuaçu
Carapanaüba
Caripé
Cariperana
Cupiüba
Envira
Fava-Coré
Fava-Folha Fina
Inga-Facäo
Ingâ-Xixi
Jatereuâ
Jutai'-Mirim
Jutaf-Pororoca
Louro-Rosa
Macucu
Matamatâ-Branco
Matamata-Ci
Muiraximbé
Pajurâ
Pente-de-Macaco
Saboeiro
Tauari
Urucurana
Uxirana

N°de
Individuos

Volume,
nvVha

01
03
01
05
01
01
04
03
01
05
04
01
01
01
01
01
02
01
01
01
06
11
06
01
03
02
01
02
01
03

1,77
3,69
1,41
4,25
1,38
0,78
9,73
17,81
1,22
4,51
12,40
1,08
3,54
0,81
1,60
2,00
1,20
3,42
1.13
0,56
5,56
11,87
30,39
6,09
13,07
3,48
1,00
3,16
0,74
3,38

75

153,03

Nome Vulgar
Abiorana-Folha Miûda
(Goiabinha)
Açoita-Cavalo
Andiroba
Breu-Vermelho
Castanha-de-Periquita
Caxingubarana (Perebea)
Fava-Atanâ
Freijó-Branco
Gameleira
Goiabinha
Ingâ-Cipo
Ingà-Facâo
Jutai'-Açu
Jutaf-Mirim
Louro-Canela
Maparajuba
Marapuama
Marupâ
Matamaté-Branco
Pajuré
Pau-Branco
Pau-Santo
Pente-de-Macaco
Quinarana
Sapucaia
Sucupira-Amarela
Tento
Tanimbuca-F. Grande
Taruml
Tauari
Triquilia
Uxirana
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N9de
Indivfduos

Volume,
m 3 /ha

05
01
02
01
01
01
02
02
01
02
01
01
02
01
01
04
01
01
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
03
05
03
01

10,03
1,85
2,95
0,50
1,93
0,34
6,17
1,92
0,38
0,80
1,04
0,75
5,18
2,25
0,47
11,03
1,00
0,80
1,38
1,04
2,52
0,48
0,72
1,00
2,57
2,70
0,72
1,88
5,30
12,86
2,06
0,34

54

84,96

TABELA VIII

TABELA IX

AMOST RA 5

AM0STRA6

Folha: SA 2 3 - Y B PINHEIRO
Ambiente: Fdne + AP

Folha: S A 2 3 - Y B PINHEIRO
Ambiente: Fdne+ AP

Nome Vulgar
Anani
Andiroba
Anaueré
Bacuri-Pari
Cajuaçu
Caripé (Licania)
Cariperana
Axixà
Xuru
Cuiarana
Fava-Atanä
Freijó-Branco
Ingâ-Facio
Iperana
Macucu
Maparajuba
Matamatâ-Branco
Matamaté-Ripeiro
Melancieira (Alexa)
Pajurâ
Pau-Branco
Pau-D'Arco-Amarelo
Pau-Santo
Tatapiririca
Tauari
Urucurana
Uxirana
Visgueiro

NP de
Indivi'duos

Volume,
m 3 /ha

Nome Vulgar

N9de
Indivi'duos

01
20
01
02
02
03
01
02
02
01
04
04
03
01
01
08
02
02
01
02
06
01
01
01
01
02
02
01

2,85
15,70
0,40
1,17
4,41
3,50
3,04
1,91
1,94
1,41
8,29
5,41
2,31
4,71
0,56
18,05
3,08
1,39
2,70
3,14
7,01
1,01
1,71
1,62
2,14
1,11
2,00
1,81

01

1.12

78

104,38

Abiorana-Branca
Abiorana-Folha Miûda
(Goiabinha)
Amapâ-Amargoso
Amapâ-Folha Miûda
Amaparana
Anani
Anani-da-Mata (Cai'do)
Bacuri
Breu-Manga
Breu-Vermelho
Cajuaçu
Cariperana
Castanha-de-Periquita
Cupiùba
Fava-Atani
Fava-Coré
Fava-Folha Fina
Ingâ-Xixi
Jatereuâ
Macucu
Mangabarana
Maparajuba
Marupâ
Matamaté-Branco
Matamaté-Ci
Matamaté-Ripeiro
Murici
Pau-D'Arco-Branco
Pente-de-Macaco
Piquiâ (Cai'do)
Piquirana (Cai'do)
Sucuba
Sucupira-Amarela (Cai'do)
Tamaquaré
Tanimbuca
Tatapiririca
Tauari
Taxi-Preto-Folha Miûda

02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
10
01
05
01
01
05
02
09
06
02
01
02
07
02
02
01
01
01
01
02
01
02
01
01
02
02
02

4,19
1,57
0,67
1,60
1,04
4,37
5,16
1,15
1,68
2,12
10,06
0,61
11,87
1,13
2,17
15,23
2,73
8,82
8,08
1,41
0,67
5,23
13,02
7,44
2,39
0,74
1,36
1,13
6,67
4,70
0,74
2,25
1,21
0,64
1,69
8,78
2,00

86

147,44
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Volume,
m 3 /ha

SA.23-V-D TURIAÇU
45°00'

46°30'

1°00'

1°00'

2°00'

2°00'
46°30'

FORMAÇÛES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)

Marftima
Aluvial

FLORESTA OMBRÔFILA
(Ombrophilous Forest)

Floresta aluvial
(Alluvial Forest)
Floresta dos platos
(Lowland Forest)

FLORESTA SECUNDÂRIA
(Secundary Forest)

Pmg (manguezal)
Padc (areas deprimidas campestres)
Fdsu (ciliar c/cobertura uniforme)
Fdhe (baixos platôs c/cobertura de émergentes)
Fdhu (baixos platôs c/cobertura uniforme)

Floresta sub montana
(Submontane Forest)

Fdoe (relevo dissecado c/cobertura de émergentes)
Fdau (relevo ondulado c/cobertura uniforme)

Latifoliada
Mista

Fsl
Fsm

Ap (Agropecuâria)

9.1.8 FOLHASA.23-V-DTURIAÇU

A vegetaçâo da ârea abrangida pela folha de
Turiaçu é caracterizada pelas Formaçôes Pioneiras (Mangues e Campos), Floresta densa e
Floresta Secundâria, cobrindo diferentes formas
de relevo.

I. Formaçôes Pioneiras (Pioneer Formations)
Apresentam dois tipos de vegetaçâo.

dominam em relaçio ao revestimento florestal.
Ambientes Fdhu, Fdhu+Ap e Ap+Fdhe.
Nesta ârea, um levantamento florestal (ambiente Fdhu, amostra 2) forneceu volume de ±
120 m3 /ha, ocorrendo como espécies dominantes o anaueré, andiroba, maparajuba e matamatâ-branco.
c) Nas âreas de metassedimentos o quadro é o
seguinte:

a) Mangue, a vegetaçâo arbórea das areas litorâneas submetidas a influência das éguas salinas
e salobre, corn 2.530 km 2 de érea, sendo caracterizado pelo mangue-vermelho e siriüba. Ambiente Pmg;
b) Campo, a vegetaçâo das areas alaqadas periodicamente, dominado de Gramineaé e Ciperaceae, com 490 km2 de ârea. Vêem-se entremeadas aos campos, faixas de mangue que
acompanham as margens dos rios ainda passi'veis de influência marinha. Ambientes Padc e
Padc + Pmg.

II. Floresta densa (Lowland Forest)
A vegetaçâo florestal mostra-se com diferentes
formas de relevo, variando a cobertura érborea
de émergente a uniforme.
a) Nas âreas de terraços aluviais, corn
110 k m 2 , a vegetaçâo é constitui'da pelos
breus, ipês e açai's, que formam o dossei arbóreo uniforme da Floresta. Ambiente Fdsu.
b) Nas âreas dos baixos platôs, a Floresta,
ocupando 2.900 k m 2 , é caracterizada por uma
cobertura arbórea que varia de uniforme
(Fdhu) a émergente {Fdhe), constitui'da pelo
matamatä-branco, tauari e maparajuba, com
âreas de agricultura intercaladas, que as vezes

c. 1) nos relevos forte/ondulado, hâ na vegetaçâo florestal uma cobertura de castanheira,
cajuaçu, anani e outras espécies, que sobressaem ao dossel uniforme da Floresta, onde
dominam o matamatâ-branco e breus. Ambiente Fdoe, corn 1.000 km 2 .
Deparam-se algumas âreas agn'colas estabelecidas na parte menos acidentada do ambiente
Fdoe+Ap, corn 860 km 2 .
Um levantamento feito no ambiente Fdoe (amostra 1) deu em resultado um volume de ±
160m3 /ha, ocorrendo o matamatâ-branco e breus
como espécies dominantes.
c.2) Nos relevos suave/ondulado, a Floresta apresenta uma cobertura arbórea uniforme, composta de matamatâ-branco, breus e andiroba,
que dominam o ambiente, com agricultura,
Fdau+Ap, corn 1.700 km 2 .

III. Floresta Densa dos Platôs (Lowland Forest)
Cobre âreas aplainadas, com uma vegetaçâo
latifoliada (Fsl) e mista (Fsm), caracterizada
pelas suas espécies proprias, como imbaûba,
lacre e babaçu, ainda com grupamentos agn'colas. Ambientes Fsl e Fsl+Ap (com 130 km 2 ) e
Fsm+Ap (com 550 km 2 ).
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TABELA X

Nûcleos de Floresta densa aluvial, com uma
cobertura arborea uniforme, constituindo refûgios, ocorrem nas areas cortadas por pequenos
cursos d'égua, em meio as areas devastadas.
Ambiente Fsl+Ap+Fdsu, com 3.330 km 2 .

AMOSTRA 1
Folha: SA.23-V-D TURIAÇU
Ambiente: Fdoe

Resumindo:

Nome Vulgar

A ârea envolve Floresta densa, que se localiza
nos baixos platôs; Floresta Secundéria, que
caracteriza a grande intervençao humana, através da devastaçào para o estabelecimento de
agricultura; e Formacöes Pioneiras, que ocupam
areas do Quaternârio recente.
a) A Floresta densa possui razoével potencial
de madeira, em face dos volumes encontrados
nas duas amostras inventariadas: na area do
baixo platô do Terciârio, ± 115m 3 /ha, e na
ârea de metassedimentos, ± 160 m 3 /ha.
b) A vegetaçao litorânea dos mangues, com a
espécie Rhizophora mangle, rica em tanino,
poderâ ser usada no beneficiamento de pelés e
cou ros.
c) Merece incentivo a prâtica do reflorestamento corn espécies ecologicamente adaptéveis, para ocupaçao de an.tigas âreas devastadas, hoje
tomadas por capoeiras.

Abiorana-Seca
Anani
Andiroba
Anauerâ
Axixé
Breu-Branco
Breu-Manga
Breu-Sucuruba
Buiuçu
Cajuaçu
Caripé
Cuiarana
Cupiûba
Envira-pé-D'Anta
Fava-Coré
Fava-Folha Fina
Ingâ-Xixi
Jacareûba
Jutaf-Açu
Louro-Vermelho
Macucu
Mamorana
Mandioqueira
Mangabarana
Maparajuba
Matamatâ-Branco
Matamaté-CI
Muiraximbi
Pau-Branco
Pau-D'Arco-Amarelo
Pente-de-Macaco
Pintadinho
Quaruba-Cedro
Sapucaia
Tamanquaré
Tamanqueira
Tarumâ
Tatapiririca
Tauari
Taxi-Preto-Folha Grande
Timborana
Ucuuba-Branca
Uxirana
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N? de
Indivi'duos

Volume
m 3 /ha

01
02
05
06
01
02
03
01
03
03
01
01
04
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
08
01
01
02
01
03
01
02
01
01
01
01
02
02
01
01
01
02
78

0,76
4,40
6,03
6,65
4,53
2,63
2,10
3,22
4,79
10,24
1,22
2,13
17,62
1,20
1,36
3,22
0,85
0,80
4,46
1,57
1,55
0,50
1,98
0,67
1,88
11,68
19,41
0,56
4,47
1,64
4,52
0,89
0,87
5,92
0,61
1,11
1,08
1,23
14,05
2,67
4,17
1,76
2,95
165,95

TABELA XI
AMOST RA 2
Folha: SA.23V-D TURIAÇU
Ambiente: Fdhu+AP

Nome Vulgar
Amareläo
And i rosa
Anauerâ
B reu-B ranco
Buiuçu
Cajuaçu
Carapanaùba
Cariperana
Axixâ
Cuiarana
Cupiùba
Fava-Folha Fina
Ingâ-Xixi
Iperana
J ate reu â
Macucu
Mandioqueira
Maparajuba
Marupâ
Matamatâ-Branco
Mututi
Parinari
Pente-de-Macaco
Piquiarana
Quarubarana
Saboeiro
Tauari
Taxi-Preto
Taxi-Pitomba
Urucurana

N? de
Indivi'duos

Volume,
m 3 /ha

01
09
11
01
09
02
02
02
03
01
04
02
01
02
01
04
01
08
02
07
01
01
02
01
01
02
01
06
01
01
90

2,21
6,86
10,25
0,95
11,35
3,15
11,72
2,42
3,46
1,13
4,12
3,65
1,86
1,68
0,61
3,27
0,94
13,87
3,49
7,36
0,81
3,57
2,67
1,28
2,58
3,71
2,71
6,74
1,12
0,84
120,38
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SA.23-V-B BA IA DE EMBORAl'
45°00'

46°30'

0°00'

1°00'

1°00'

46°30
0

FORMAÇOES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)

Tropical
Marltima

0

I0

20

30

Pmg (manguezai)

40

30

60 Km.

9.1.9 FOLHA SA.23-V-B BAIA DE EMBORAI'

A vegetaçâo da area compreendida pela folha
SA.23-V-B caracteriza-se pelo Mangue.

Resumindo:
O Mangue constitui o ünico recurso natural
renovével da ârea, onde domina o mangue-vermelho, espécie rica em tanino.

Mangue (Mangrove Formations)
Nesta vegetaçao se constata a presença de
espécies providas de pneumatóforos e rai'zes
aéreas, cobrindo areas salobres do litoral. Ambiente Pmg, com 140 km 2 .
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SA.23-V-A

SALINÓPOLIS

48°00'

46°30'

0°00'

1°00'
Escolo

48°00'
I0

FORMACÖES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)
FLORESTA OMBRÓFILA
(Ombrophilous Forest)

20

46°30'

g r a f i co
30

40

SO

Marftimas

Pmg (manguezal)
Pmr (restinga)

Aluvial

Padc (areas deprimidas campestres)

Floresta Aluvial
(Alluvial Forest

Fsl

Ap (Agropecuâria)

SO Kif

0°00'

1°00'

9.1.10 FOLHA SA.23-V-A SALINÖPOLIS

A érea abrangida pela folha SA.23-V-A encontra-se coberta pela vegetaçao das Formaçôes
Pioneiras, Floresta Secundéria e nûcleos de
Floresta-Sempre-Verde.

I. Formaçôes Pioneiras (Pioneer Formations)
Vegetaçao caracterizada pelo mangue e campos,
revestindo éreas quaternàrias.
a) Mangue (Mangrove Formations)
- Esta vegetaçao de Mangue reveste areas iso'adas, com
o mague-vermelho e siriûba, espécies munidas
de adaptaçoes ao ambiente salino—pneumatóforos e rai'zes aéreas. Ambiente Pmg, com
2.460 km 2 .
b) Restinga (Halophytic Shrub Formations) —
Restrita a uma pequena ârea na folha (cerca de
30 k m 2 ) , esta vegetaçao estende-se por sobre
éreas arenosas, corn dominância de ajuru. Ambiente Pmr.
c) Campo (Grassland) — Sao campos cobertos
por Gramineae e Ciperaceae, constituindo os
chamados "Campos de Bragança", vicariantes
dos "Campos de Perizes", dom inados pelo capim-de-marreca e por uma palmeira muito parecida com o babaçu do gênero Markleya. Ambiente Padc, corn 245 km 2 .

Il Floresta Secundâria (Secondary Forest)
Aparece ocupando grandes extensöes na folha
em estudo, em meio à érea, com uma vegetaçao caracterizada pela imbaûba e lacre e nûcleos de palmeiras, principalmente o . b u r i t i ,
inajé e açai'. Ambientes Fsl e Fsl+AP, com
100 km 2 .
Nos pequenos cursos d'égua, constata-se a presença da Floresta derïsa ciliar, corn ingé e
Vochysia caracterizando-a, em meio à Floresta
Secundéria e nücleos de agropecuéria. Ambiente Fsl+Ap+Fdsu, corn 2.800 km 2 .

Resumindo:
a) a érea esté reduzida a precérios recursos
naturais renovéveis, em conseqiiência da profunda intervençâo do hörnern, para estabelecimento da agricultura, restando-lhe cohno recurso principal o Mangue, uma de cujas espécies, o
mangue-vermelho, contém na casca elevado
teor de tanino;
b) a meta do réflorestamento deve merecer
consideraçâo prioritéria, para recuperaçao das
éreas cobertas pela capoeira e de outras je
despidas de vegetaçao arbórea.

IV/72

SA.23-V-C CASTANHAL
48°00'

46°30'

1°00'

2°00'

2°00'
48°00

FORMAÇ0ES PIONEIBAS
(Pioneer Formations)

FLORESTA OMBRÖFILA
(Ombrophilous Forest)

Marftima
Aluvial
Floresta alûvial
(Alluvial Forest)
Floresta dos platos
(Lowland Forest)

Floresta sub montana
(Submontana Forest)
FLORESTA SECUNDÄRIA
(Secundary Forest)

Latifoliada
Ap (Agropecuâria)

Pmg (manguezal)
Padc (areas deprimidas campestres)
Fdsu (ârea de terraços c/cobertura uniforme)
Fdpe (altos platôs c/cobertura de émergentes)
Fdhe (baixos platos c/coburtura de emergenies)
Fdhu (baixos platos c/cobertura uniforme)
Fdoe (relevo dissecado c/cobertura de émergentes)
Fdau (relevo fortemente ondulado c/cobertura uniforme)
Fsl

9.1.11 FOLHA SA.23-V-C CASTANHAL
A vegetaçao observada na folha SA.23-V-C
compreende areas com vegetaçao de Formaçoes
Pioneiras (aluvial e marinhas), Floresta densa e
Floresta Secundâria.

I. Formaçoes Pioneiras (Pioneer Formations)
Ocorre esta vegetaçao cobrindo âreas de influência aluvial e marinha.

a) uma cobertura arbôrea de angelins e
abioranas que sobressaem ao estrato arbôreo
uniforme, dominado pelo matamatâ-branco e
breus. Ambiente Fdpe, corn 110 km 2 ;
b) uma vegetaçao arbôrea uniforme, intensamente degradada por atividades agropastoris,
aliadas ao extrativismo de madeira. Ambiente
Fdhu+Ap, com apenas 9 km 2 ;

a) Campos (Grassland) — Säo campos de origem aluvial, comparâveis aos "Camt os de Bragança", vicariantes dos "Campos de Perises" do
Maranhao corn uma vegetaçao rica em Gramineae e Ciperaceae, caracterizada pelo capim-de-marreca e por uma pal mei ra {Markleya
dahlgreniana),
espécie endêmica segundo
BONDAR muito parecida com o babaçu. Ambiente Padc, com 55 km 2 .
b) Mangue (Mangrove Formations) — 0 Mangue représenta o "cordao litorâneo", de vegetaçao uniforme, com espécies possuidoras de
pneumatóforos e rai'zes aéreas, como o mangue-vermelho e a siriûba. Ambiente Pmg, com
120 km 2 .

I I . Floresta
Forest)

Densa

dos

Terraços

c) uma vegetaçao arbôrea de émergentes que
sobressaem ao dossei uniforme da floresta, também com grandes areas tomadas pela agropecuéria. Ambientes Fdhe, Fdhe+Ap e AP+Fdhe,
com 630 k m 2 .

IV. Floresta Densa Submontana (Submontana
Forest)
A Floresta submontana aparece cobrindo äreas
de relevos forte/ondulado e suave/ondulado.
a) Nas âreas de relevo forte/ondulado, constatou-se uma vegetaçao arbôrea com cobertura de
émergentes, ocupando âreas metassedimentares,
onde foi assinalada a castanheira, breus e outras espécies próprias. desse tipo florestal. Ambiente Fdoe, com 2.180 km 2 .

(Alluvial

Floresta que abränge 325 k m 2 , exibindo uma
vegetaçao densa de cobertura arbôrea uniforme,
caracterizada pelos breus, inga e Vochysia. Ambiente Fdsu.

b) Nas âreas de relevo suave/ondulado, a Floresta mostra uma cobertura uniforme, caracterizada pelas comunidades de breus e matamatâ-branco. Ambiente Fdau, com 110 km 2 .

V. Floresta Secundaria (Secondary Forest)
IM. Floresta de Densos Platôs (Lowland Forest)
A vegetaçao florestal que cobre os altos e
baixos platôs é caracterizada pelo matamatâbranco, breu-manga, jutaf-mirim e matamatâ-ci,
e constitui-se de:
IV/74

A Floresta Secundaria Sempre-Verde latifoliada
(capoeira) ocupa grandes areas na folha em
estudo. Esta vegetaçao caracteri'stica compöese de espécies invasoras (imbaûba, lacre e jurubeba), espécies florestais em regeneraçao natural
(breus, matamatâs, marupâs, paraparâs etc.) e

de igarapés marcados pela presença esparsa de
inajâ e açai'.

manchas de vegetaçâo do Cerrado, é pobre em
recursos madeireiros, com a vegetaçâo secundâria dominando grandes âreas e nûcleos de agricultura;

As atividades agropastoris intensas alteram as
paisagens com culturas de subsistência, pimentas e pastagens.

b) ao sul da folha, observam-se, ainda, nûcleos
de Floresta densa ocupando os baixos platôs
dissecados, caracterizada pelo matamatâ-branco,
breu-manga, jutai'-mirim e outras espécies de
valor econômico;

Faixas de floresta aluvial — ciliar — fazem a
descontinuidade da feiçao gérai, com uma vegetaçao densa e uniforme, onde dominam breus,
ingés e Vochysia. Ambientes Fsc+Ap, Fsc
+Ap+Fdsu. Ap+Fsc, corn 14.500 km 2 .
Resumindo:
a) a ârea, uma das zonas de mais desenvolvida
colonizaçao (Zona Bragantina), corn pequenas

c) o aproveitamento da ârea deve ser orientado
para a prâtica de reflorestamento nas partes
dominadas por vegetaçâo secundâria, preservando-se, através de prâticas conservacionistas, os
nûcleos florestais remanescentes.
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SA.23-Y-A

RIOCAPIM

48°00'

46°30'

2°00'

2°00'

3°00'

3°00'
48°00
Floresta aluvial
(Alluvial Forest)
Floresta dos platos
(Lowland Forest)

FLORESTA OMBRÔFILA
(Ombrophilous Forest)
Floresta sub montana
(Submontana Forest)
FLORESTA SECUNDÄRIA
(Secundary Forest)

Latifoliada
Ap (Agropecuaria)

Fdsu (ciliar c/cobertura uniforme)
Fdpe (altos platos c/emergentes)
Fdhe (baixos platos c/emergentes)
Fdhu (baixos platos c/cobertura uniforme)
Fdte (platos dissecados c/emurgentes)
Fdne (relevo aplainado c/cobertura de émergentes)
Fdou (relevo dissecado c/cobertura uniforme)
Fdoe (relevo dissecado c/cobertura de émergentes)
Fdau (relevo ondulado c/coburtura uniforme)
Fsl

9.1.12 FOLHA SA.23-Y-A RIO CAPIM

A
Floresta densa, que ocupa cerca de
16.200 k m 2 , é a vegetaçao dominante da folha.
Esta vegetaçao distribui-se por diferentes ambientes morfológicos, numa ârea onde a Floresta se apresenta bastante degradada.
I. Floresta Densa das Areas
(Lowland Forest)

me de matamatâ-branco e matamatâ-ci e, por
um estrato émergente de angelins. Ambiente
Fdne, corn 4.080 km 2 .

II. Floresta Densa das Âreas Montanhosas
(Submontana Forest)

Sedimentares

a) Nas areas dos altos platos do Terciério, a
Floresta é constitui'da por uma cobertura arbórea de angel ins e abioranas, que sobressaem ao
estrato arbóreo uniforme, e de um estrato mais
baixo, dominado pelo matamatâ-branco e
breus. Ambiente Fdpe com 4.580 km 2 .
Neste tipo florestal foi inventariada uma amostra (amostra 9) de 1 ha, resultando um volume
de ± 70 m3 /ha, que, baixo para a âréa, retrata
a retirada das madeiras de valor comercial.

Este tipo florestal revestindo metassedimentos,
com pequenas âreas do relevo dissecado ainda
capeadas por fina camada arenosa.
a) Nas âreas fortemente onduladas, a Floresta
é caracterizada por angelins e maçaranduba,
que sobressaem ao dossei. da floresta, com
nûcleos de castanheiras dispersos em grupos
isolados. Ambiente Fdoe, corn 1.460 km 2 .
b) Nas âreas suaves onduladas, a Floresta se
estende em cobertura uniforme de matamatâ-ci
e faveiras, que caracterizam o ambiente, e com
poucas ârvores émergentes. Ambiente Fdau,
corn 160 km2.

b) Nas âreas dos baixos platôs do Terciârio, a
Floresta é caracterizada pelo matamatâ-branco,
matamatâ-ci, que formam o dossei uniforme,
com os angelins sobressaindo a esse estrato
uniforme. Ambiente Fdhe, com 1.850 km 2 .

III. Floresta
Forest)

Nos baixos platôs 'revestidos pela Floresta densa se encontram areas alteradas pelo extrativismo e para o estabelecimento de pastagens
(Ambiente Fdhe+Ap, com 1.530 km 2 ), e areas
onde a intervençao humana é intensa, com
parcial ou total derrubada da floresta, ficando
apenas módicos testemunhos da vegetaçao. Ambiente Ap+Fdhe, corn 200 km 2 .
c) Nas areas dissecadas, a Floresta, com
2.130 km 2 de area, assemelha-se à dos platôs,
caracterizada pela presença dos angelins e
abioranas. Ambiente Fdte.
d) Nas âreas de relevo aplainado do Cretâceo,
a Floresta é caracterizada por um dossei unifor-

Densa

dos

Terraços

(Alluvial

Ao longo do rio Capim, nas planfcies aluviais
inundadas periodicamente foi observada a Floresta densa revestindo os terraços com uma
cobertura arbórea uniforme, caracterizada pelos
paus-d'arco, buritirana e açai'. Ambiente Fdsu,
corn 230 km 2 .
IV. Floresta Secundâria (Secondary Forest)

A vegetaçao secundâria latifoliada, dominada
pela imbaûba, lacre e algumas palmeiras, é
caracterizada pela degradaçâo da floresta através da devastaçao: ora assume o aspecto de
capoeiras, nos campos agn'çolas abandonados.
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ora o aspecto de capoeiröes (Ambientes Ap+Fsl
e Fsl + Ap, com 1.046km 2 .

TABELA XII

A floresta das margens da estrada Belém—Brasi'lia foram substitui'das por campos de pastagens
artificiais. AP, com 1.020 km 2 .

Folha: SA-23-Y-A RIO CAPIM
Ambiente: Fdoe

AMOSTRA 9

Nome Vulgar

N? de
Indivfduos

Volume,
m 3 /ha

Resumindo:
a) a area é praticamente toda coberta de Floresta densa, e oferece razoâveis recursos em
volume de madeira, apesar de ter a amostra
inventariada nas proximidades da estrada
Belém—Brasilia (± 70m 3 /ha) revelado o extrativismo das melhores madeiras;
b) as areas dissecadas e dos terraços devem ser
preservadas, e nas éreas dos platos ainda revestidos de floresta se hâ de aplicar uma técnica
adequada de exploracäo complementada pelo
reflorestamento.

Abiorana-Casca G rossa
Abiorana-Cutiti
Acapurana
Axixé
Axué
Breu-Preto
Copai'ba
Fava-Folha Fina
Freijó
Ipê-da-Vârzea
Macucu
Mamoi
Marupâ
M atam atâ- B ra n co
Matamaté-ci
Maruré
Pau-Santo
Rosadinha
Tamanqueira
Tauari
Taxi-Branco
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04
03
01
01
01
03
01
01
02
.01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
31

7,78
4,61
0,50
3,79
1,04
3,93
9,10
1,13
4,18
0,61
1,64
3,34
2,79
4,22
1,21
1,88
0,75
0,74
3,43
9,41
4,49
70,57

SA.23-Y-C PARAGOMINAS
46°30'

48°00'

3°00'

3°00

4°00'

4°00'
E s c a la

48°00'
10

Floresta aluvial
(Alluvial Forest)

SO

46°30'
40

60 Km.

Floresta dos platos
(Lowland Forest)

Fdsu (ciliar c/cobertura uniforme)
Fdpe (altos platôs c/cobertura de émergentes)
Fdte (platos dissecados c/cobertura de
émergentes)
Fdne (relevo aplainado c/cobertura de émergentes)
Fdhe (baixos platôs c/cobertura de émergentes)

Floresta latifoliada
(Broadleaved Forest)

Falc (relevo acidentado)

Latifoliada

Fsl

FLORESTA OMBRÔFILA
(Ombrophilous Forest)

FLORESTA ABERTA
(Woodland Forest)
FLORESTA SECUNDÂRIA
(Secundary Forest)

20

grafica

Ap (Agropecuéria)

9.1.13 FOLHA SA.23-Y-C PARAGOMINAS

A Floresta densa reveste quase toda a area da
folha SA.23-Y-C, cobrindo areas dos platos
dissecados (testemunhos), dos relevos aplainados e terraços aluviais, com nûcleos isolados da
Floresta aberta (cipoal) e de capoeira.

I. Floresta Densa das Areas
(Lowland Forest)

Sedimentares

a) Nos altos platôs do Terciârio, a Floresta,
que ocupa 5.280 km 2 de area, é caracterizada
pelos angel ins e abioranas, que sobressaem ao
dossel arbóreo uniforme de matamaté-branco e
breus. Ambiente Fdpe.
De uma amostra de 1 ha, (amostra 11) inventariada neste tipo florestal, se obteve urn volume
de ± 229 m 3 /ha.
b) Nas areas dissecadas, com cerca de
5.670 km 2 de ârea, a Floresta é muito semeIhante à dos platos, com o angel im-pedra e
breu-preto dominando o ambiente Fdte.
Nas âreas cretâcicas mais dissecadas, a Floresta
de émergentes reveste somente o relevo residual, enquanto a Floresta aberta, caracterizada
pela faveira, breu (parcial ou totalmente coberta por lianas), palmeiras como inajâ, açai' e
bacaba, reveste os talvegues dos vales até as
meias encostas. Ambiente Fdte+Falc, com
1.560 km 2 .
c) Nas âreas de relevo aplainado do Cretâceo, a
Floresta é caracterizada pelo matamatâ-branco,
matamaté-ci, breus e maçaranduba, que compöem o dossel arbóreo uniforme, e pelos angelins como espécies émergentes. Ambiente Fdne,
corn 5.100 km 2 .
Duas amostragens (amostra 10 e amostra 12)
realizadas neste tipo florestal indicaram a média de ± 135 m 3 /ha, enquanto a amostra

(amostra 11), feita no platôs mais alto, acusou
um volume de 229 m 3 /ha.
I I . Floresta
Forest)

Densa

dos Terraços

(Alluvial

Nas plani'cies aluviais, inundadas periodicamente, a Floresta constitui-se em cobertura arbórea
uniforme, revestindo os terraços ao longo do
rio Capim, onde ocorrem os paus-d'arco, buritirana e açai' como espécies dominantes. Ambiente Fdsu, com cerca de 60 km 2 .

III. Floresta Secundâria (Secondary Forest)
A vegetaçao secundâria latifoliada, denominada
"capoeira", ocupa reduzida ârea da folha (cerca
de 6 km 2 ) e é caracterizada pela degradaçao da
vegetaçao primitiva, através da devastaçao.
Como espécies dominantes desta vegetaçao secundâria, ai' se identificam a imbaüba, lacre e
algumas palmeiras. Ambiente Fsl+Ap.
Ao longo da estrada Belém—Brasilia, que corta
a folha, constatou-se grande quantidade de
pastagens artificiais. Ambiente Ap, com
673 km 2 .
Resumindo:
a) a ârea dispöe de razoâveis recursos econômicos renovâveis, visto estar praticamente toda
coberta pela Floresta densa, com alto volume
de madeira, assim distribufdo:
a. 1) nas âreas dos altos platôs, o volume
encontrado de ± 229 m 3 /ha dâ à Floresta um
carâter de alta densidade de madeira;
a.2) as âreas dos platôs mais baixos, com um
volume médio de ± 135 m 3 /ha também oferece
grande potencial madeireiro;
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b) as areas de relevo dissecado e dos terraços
deveriam ser preservadas contra o extrativismo,
e em decorrência, torna-se necessârio condicionar a exploraçâo dos recursos florestais dos
platôs â técnicas de reconstituiçao ou de reflorestamentos.

AMOSTRA 10
Folha: SA.23-Y-C Paragominas
Ambiente: Fdne

Abiorana-Branca
Abiorana-Casca Grossa
Abiorana-Seca
Amaparana
Anani-d a-Terra-Firme
Angelim-Pedra
Axuâ
Breu-Branco
Breu-Preto
Caripé
Copa fba
Cumaru
Cupiùba
Envira-Preta
Fava-Folha Fina
Faveira-Timbaûba
Freijó-Branco
Lacre
Maçaranduba
Macucu
Maparajuba
Matamatâ-Branco
Matamatâ-Ci
Matamatâ-Preto
Parinari
Pau-Jacaré
Piquiarana
Rosadinha
Tauari
Urucurana
Uxirana

N9 de
indivi'duos

Volume,
m 3 /ha

03
02
01
01
01
01
05
01
06
04
n
i
\J 1
01
02
01
01
01
02
01
03
01
02
08
04
02
02
01
01
01
02
01
02

4,25
5,38
1,69
2,18
1,20
4,01
11,45
0,94
7,92
6,33

65

148,72

Folha: SA.23-Y-C Paragominas
Ambiente: Fdpe

Nome Vulgar

N9 de
Indivi'duos

Matamatâ-Branco
Matamatâ-Ci
Matamatâ-Preto
Murta
Murupita
Pau-Amarelo
Pau-de-Remo
Pau-Jacaré
Pau-Santo
Rosadinha
Sucupira-Amarela
Ucuuba
Uxirana

TABELAXIII

Nome Vulgar

TABELAXIV

04
04
04
01
05
03
01
01
02
07
01
01
04
Qyi
OH

Volume,
m 3 /ha
8,60
6,61
7,82
0,61
11,82
12,56
11,59
4,02
3,45
11,80
0,88
1,32
14,72
OOQ

Qû

zzo.csy

TABELA XV
AMOSTRA 11
Folha: SA.23-Y-C Paragominas
Ambiente: Fdpe

1 R1
I ,o I

12,99
12,58
1,47
5,92
2,57
4,60
1,01
14,44
0,92
5,47
9,51
4,07
3,01
5,55
5,12
1,09
0,96
7,25
0,78
2,55

Nome Vulgar
Abiorana-Branca
Abiorana-Casca-Grossa
Abiorana-Cutiti
Abiorana-Goiabinha
Abiorana-Seca
Amapâ-Amargoso
Amapâ-Doce
Angelim-da-Mata
Angelim-Pedra
Araracanga
Aroeira
Axixâ
Axuâ
Breu-Manga
Breu-Preto
Breu-Sucuruba
Cajuaçu

N9 de
Indivi'duos

Volume,
m 3 /ha

04
02
02
01
05
01
01
01
02
01
01
01
03
01
04
02
02

5,59
5,00
5,16
1,79
5,97
5,12
1,69
3,61
21,30
0,81
7,58
'1,44
6,42
0,78
7,24
25,66
3,00
Continua
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Continuaçâo
Nome Vulgar
Caripé
Cuiarana
Fava-Folha Fina
Ingâ
Janitâ
Jatoâ
Macucu
Maçaranduba
Mandioqueira
M a pa raj u ba

TABELA XVI
N9 de
Indivi'duos
01
02
01
01
01
02
01
01
01
01

Volume
m 3 /ha
1,79
4,73
0,74
1,85
0,88
2,05
1,20
7,31
2,74
1,64

AMOSTRA 12
Folha: SA.23-Y-C Paragominas
Ambiente: Fdne
Data do Inventério:

Nome Vulgar
Abioräna-Branca
Abiorana-Curiti
Anaueré
Axixâ
Axuâ
Breu-Preto
Buiuçu
Copaiba
Cipiûba
Fava-Folha Fina
Fava-Wing
Ingâ
Ingarana
Ipê-da-Vérzea
Jutai'-Mirim
Macucu
Maçaranduba
Maparajuba
Marupâ
Matamaté- B ranco
Matamaté-Ci
Matamaté-Preto
Muiratinga
Mururé
Pau-D'arco-Amarelo
Sapucaia
Tatapiririca
Tauari
Ucuuba
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N9 de
Indivi'duos

Volume,
m 3 /ha

01
01
01
02
01
01
04
01
02
01
01
01
01
04
01
02
04
02
01
04
03
02
01
01
01
03
01
03
01

1,28
2,53
1,01
3,62
1,01
0,96
18,67
0,94
3,56
1,60
2,00
1,04
0,88
6,40
0,89
2,31
14,47
2,26
4,02
4,73
4,06
5,14
2,00
3,61
4,23
15,52
0,72
12,00
1,20

52

122,66

SA.24-Y-C G RANJA
40°30'

42°00'

3°00'

3°00'

4°00'

4°00'
42°00'

CERRADO
(Savanna)

CAATINGA
(Steppe)

Campo Cerrado
(Isolated tree Savanna)

Srrp Relevo tabular-platôs
Sro Relevo ondulado
Srrc Relevo acidentado c/testemunhos

Parque
(Parkland Savanna)

Sps (sem floresta-de-galeria)

Contato (Cerrado/Caatinga)
Contact (Savanna/Steppe)

SEc
grupos

Caatinga Densa Arbórea
(Closed Thorntree Steppe)

Eada Relevo acidentado

Caatinga Aberta Arbórea
(Open Throntree Steppe)

Eabo
Eabv
Eudv
Euda
Eudc

Caatinga Densa Arbustiva
(Closed Thornbush Steppe)

(encrave)

Relevo ondulado
Depressöes
Vale
Relevo acidentado
Cristas

Caatinga Aberta Arbustiva
(Open Thornbush Steppe)

Eubt Relevo tabular-platôs
Eubv Vale
Euba Relevo acidentado
Eubo Relevo ondulado

Parque
(Parkland Steppe)

Epm (misto)

Contato (Cerrado/Caatinga/Floresta
Contact (Savanna/Steppe/Forest)

FSm (mistura)

FLORESTA SECUNDÂRIA
(Secundary Forest)

Latifoliada
Mista

Fsl
Fsm

FORMAÇOES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)

Marftimas

Pmg Manguezal
Pmr Restinga

Ap (Agropecuâria)

9.1.14. FOLHASA.24-Y-C GRANJA
A vegetaçao da ârea é caracterizada pelos Contatos
( Cer rado/Caatinga
e
Floresta
Decidual/Cerrado/Caatinga), Caatinga, Formacöes Pioneiras e Floresta Secundâria.

I. Contatos (Contacts)
Os Contatos säo representados por:
a) Cerrado/Caatinga com areas de encraves, onde grupos de espécies do Cerrado (lixeira ou
sambai'ba e paus-terra) se interpenetram com
grupos de espécies da Caatinga (juremas e
carnaûbas), revestindo diferentes formas de relevo. Ambiente

grupos

com 5.310 km 2 ; e.

b) Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga, com
ârea de mistura onde determinadas espécies da
Floresta Decidual e Cerrado vivem ao lado de
outras da Caatinga, revestindo areas do baixo
platô terciârio.
A vegetaçao florestal (com as espécies pausd'arco, imbaüba e murta) reveste areas mais
baixas aplainadas e onduladas; o Cerrado (com
os paus-terra, bacuri e outras espécies) cobre as
areas mais altas; e a Caatinga (com o sabiâ
como espécie dominante) é observada em todas
as formas de relevo indiferentemente. Ambiente FSm/SEm, com 55 k m 2 .

Jl. Caatinga (Steppe)
2

Esta vegetaçao, que ocupa 9.740 km de area,
mostra as fisionomias arbôrea, arbustiva e parque, cobrindo diferentes formas de relevo.
a) A Caatinga arbôrea (Thorntree Steppe) consiste em:
a-1) Caatinga arbôrea densa (Closed Thorntree
Steppe} — Nas âreas de relevo acidentado, a

Caatinga que reveste a escarpa da serra da
Ibiapaba esta representada por grupamentos
densos e uniformes, caracterizados pelo paubranco e alguns elementos da vegetaçao arbustiva, com a jurema. Ambiente Eada, com
560 km 2 .
a-2) Caatinga arbôrea aberta (Open Thorntree
Steppe) — Nos vales profundos e vales rasos, a
Caatinga é caracterizada pelo juazeiro, paubranco e carnaûba, em meio a campos
agricolas. Ambiente Ap + Eabv, corn 120 km 2 .
Nas areas de relevo ondulado, a Caatinga é
dominado pelo juazeiro e carnaûba.
Nos vales abertos, formados pelas pequenas
ondulaçoes, encontrâm-se âreas agricultadas, e
nos interflûvios a vegetaçao arbôrea da Caatinga. Ambiente Eabo + Ap, com 215 k m 2 .
Em meio a elementos da Caatinga arbôrea se
constatou a presença da Caatinga caracterizada
pela jurema, corn nûcleos de agricultura nos
vales formados pelas pequenas ondulaçoes. Ambiente Eabo + Eubo + Ap, com 4.950 km 2 .

b) A Caatinga arbustiva
constitui-se:

(Thornbush

Steppe)

b-1) Caatinga arbustiva densa (Closed Thornbush Steppe) — Nas âreas de relevo acidentado, esta vegetaçao é representada pelas juremas
e marmeleiro, que caracterizam e dominam a
paisagem. Ambiente Euda, com 19 k m 2 .
Nas cristas, a Caatinga é caracterizada pela
jurema e sabiâ. Ambiente Eudc,corn 450 km?
Nos vales formados pelo dissecamento da serra
da Ibiapaba, observa-se a Caatinga corn as suas
espécies caracten'sticas, principalmente a jurema. Ambiente Eudv, com 230 k m 2 .
b-2) Caatinga arbustiva aberta (Open Thornbush Steppe) — Nos platôs, com uma vegetaçao
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uniforme, a Caatinga arbustiva aparece caracterizada por grupamentos de sabiâ e jurema, com
aspecto caducifólio, por um curto peri'odo,
provocado pelo orvalho e baixas nuvens, em
virtude da quebra de ni'vel das serras. Ambiente
Eubt, com 140 k m 2 .

a) O Mangue (Mangrove Formations), que se
restringe a uma pequena ârea, cerca de 74 k m 2 ,
tem espécies providas de pneumatóforos e
rai'zes aéreas dominando o mangue-vermelho e
siriûba. Ambiente Pmg.

Nestes platôs se verifica a existência de culturas
agri'colas, em meio à vegetaçao arbustiva da
Caatinga, o c u p a n d o
areas mais baixas
(pequenos vales). Ambiente Eubt + Ap, com
1.000 k m 2 .

b) A Restinga (Halophytic Shrub Formations),
com 2.553 km 2 de ârea, cobre âreas àrenosas,
com o murici, alecrim-da-praia, e salsa-da-praia
dominando o ambiente. Ambiente Pmr.

IV. A Floresta Secundâria (Secondary Forest)

Nota-se ainda, a Caatinga arbustiva cobrindo
areas dos platôs e cristas, caracterizada pelas
juremas e marmeleiro. Ambiente Eubt + Eudo,
com 175 k m 2 .

Com 534 km 2 de ârea, dominada pelo sabiâ,
candeia, paus-d'arco e babaçu, é representada
pela capoeira da Floresta Sempre-Verde e da
Floresta Decidual. Localiza-se a capoeira da
Floresta Sempre-Verde:

Nas areas de relevo acidentado, a Caatinga é
identificada pela jurema e grupamentos gregârios de angico e aroeira. Ambiente Euba, com
80 k m 2 .
Nos largos vales formados pelo dissecamento
do platô, a presença da Caatinga arbustiva
aberta é marcada pelas juremas, e nos vales
ûmidos se dépara agricultura. Ambiente Ap +
Eubv, com 275 km 2 .
Nas âreas de relevo ondulado, a Caatinga se
caracteriza por grupamentos de jurema e marmeleiro, que dominam o ambiente. Ambiente
Eubo, corn 1.045 km 2 .
c) O Parque (Parkland Steppe), que ocupa
480 k m 2 , ocorre em âreas alagadas periodicamente, onde domina a carnaûba. Ambiente
Epm.

III. As Formaçoes Pioneiras (Pioneer Formations)
Ocupando 2.625 k m 2 , sao representadas pela
vegetaçao de Mangue e Restinga.

IV/85

a) no bordo da serra da Ibiapaba, com uma
vegetaçao latifoliada na parte aplainada, e mista
de babaçu na escarpa acidentada (Ambientes
Fsl e Ap + Fsm) ; e
b) em pequenos nûcleos na serra do Rosârio,
com uma vegetaçao latifoliada em meio a
grandes âreas agricultadas. Ambiente Ap + Fsl.
A capoeira de Floresta Decidual surge no vale
do rio Pamai'ba, com uma vegetaçao mista de
babaçu. Ambiente Fsm + Ap.
Resumindo:
a) a Caatinga, juntamente com os Contatos,
caracterizam a vegetaçao da ârea, ocupando
pequenos nûcleos a Floresta Secundâria e as
Formaçoes Pioneiras (Restinga e Mangue);
b) a ârea révéla precârios recursos naturais
renovéveis, excetuando-se a carnaûba que produz cera, e o juazeiro, produtor de frutos para
a populaçao local.

SA.24-Y-A PARNAI'BA
42°00'

40°30'

2°oor

2°00'

3°00'

3°00'
Escola

42°00'
10

Caatinga
(Steppe)

FORMAÇOES PIONEIRAS
(Pioneer Formations)

Parque
(Parkland Thorn Steppe)
Contato (Caatinga/Cerrado/Floresta)
Contact (Steppe/Savanna/Forest)
Marftima
Aluvial
DN (Dunas)

20

gr o fica
50

40

40°30'
30

1. Epm (misto em relevo aplainado)
1. FSm
SEm
1. Pmr (restinga)
2. Pmg (manguezal)
1. Padc (areas deprimidas campestres)

60 Km.

9.1.15. FOLHA SA.24-Y-A PARNAI'BA
Area total de apenas 2.475 k m 2 , com 480 km 2
ocupados pelas dunas sem vegetacao, formando
os chamados "Lençôis Maranhenses". A vegetacao da folha acha-se caracterizada pelo Contato
(Floresta
Decidual/Cerrado/Caatinga), pela
Caatinga e Formacöes Pioneiras (Mangue, Restinga e Campo).

I. O Contato (Contact)

III. Formacöes Pioneiras
As Formacöes Pioneiras säo aqui representadas
pela vegetacao de Mangue, Restinga e Campos.
a) Mangue (Mangrove Formations) — Esta vegetacao, caracteri'stica das areas lodosas e
salobres, esta constitui'da pelo manguevermelho e siriüba. Ambiente Pmg, com
290 k m 2 .

Que se estende por cerca de 50 k m 2 , é representado pela mistura de espécies, onde elementos da Floresta Decidual, Cerrado e Caatinga
vivem uns ao lado dos outros, revestindo areas
dos baixos platos do Terciârio. Ambiente
FSm/SEm.

II. Caatinga (Steppe)
a) Caatinga arbórea aberta (Open Thorntree
Steppe) — Esta vegetacao, que aorange diminuta area na folha, cerca de 2 k m 2 , é assinalada cobrindo aras de relevo ondulado, dominando sobre a Caatinga arbustiva com o
pau-branco, jurema, sabiâ e marmeleiro. Ambiente Eabo + Eubo + Ap.
b) Parque (Parkland) — O Parque, com
180 km 2 de extensao, esta caracterizado pela
carnaûba, em areas onde ocorrem alagamentos
periódicos. Ambiente Epm.
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b) Restinga (Halophytic Shrub Formations) —
A Restinga, vegetacao caracteri'stica do litoral,
reveste areas arenosas onde dominam o murici,
alecrim-da-praia e salsa-da-praia. Ambiente Pmr,
com 1.470 km 2
c) Campos (Grasslands) — Esta vegetacao, confinada a uma pequena area (cerca de 3 km 2 ),
encontra-se caracterizada por
Graminae e
Ciperaceae, em areas de alagamento periódico.
Ambiente Padc.

Resumindo:
Aârea, revestida da Caatinga, Formacöes Pioneiras (Mangue, Restinga e Campos) e Contato
(Floresta Decidual/Cerrado/Caatinga), é dotada
de precérios recursos naturais renovâveis, com
ressalva da carnaûba, que produz cera, e do
mangue-vermelho, o quai, rico em tanino, se
presta ao beneficiamento de couros e peles.

9.2. Lista das E species Cdracteri'sticas
9.2.1. ESPÉCIES DO CERRADO

Forma biológica
1

1 ) Mes P ros
2) Mi aP xylp 2
3) Mi sP xylp
4) Mi sP xylp
5) Mi sP xylp
6) Mi cP a3
7)
eH caep4
8) Mi cP a
9) Mi cP a
10) Mes P scaps
1
2
3
4
5

Nome cienti'fico

Nome vulgar

Orbignya oleifera Burret
Qualea grandiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.
Callisthene minor Mart.
Cu ratel la a merica na L.
Salvertia convalhariodora St. Hill.
Diectonis fastigiata (SW)H.B.K.
Sthryphnodendron barbatimao Mart.
Dimorphandra mollis Mart.
Platonia insignis Mart.

Babaçu
Pau-terra f. grande
Pau-terra f. média
Pau-terra f.miuda
Samba i'ba ou lixeira
Folha-larga
Capim-agreste
Barbatimao
Faveiro
Bacuri

Mes P ros: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), de folhas rosuladas (ros)
Mi sP xylp: Microfanerófita esclerofila (Mi sP), com xilopódio (xylp)
Mi cP a: Microfanerófita decidual (Mi cP), sem esp in h os (a)
eH caep: Hemicr^ptófita parcialmente sempre-verde (eH), cespitosa (caep)
Mes P scap: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), escaposa (scap)

9.2.2. ESPÉCIES DA CAATINGA

Forma biológica
1)
2)
3)
4)
5)

Na cP tb 1
Na cP a2
Mes cP a3
Mes cP a
Mes cP a

6) Mes P ros4
7) Mi cP tb 5
8) Mi cP a6
9) Mi P xylp 7
10) Mi sP a8
11 ) Ch E herb 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome cienti'fico

Nome vulgar

Mimosa spp.
Croton hemiargyreus Muell. Arg.
Schnopsis brasiliensis Engl.
Astronium urundeuva Engl.
Anadenanthera macrocarpa (Benth)
Brenau
Copernicia cerifera (A.Cam.)Mart.
Mimosa acutistipula Benth.
Auxemma oncocalyx Taub.
Zizyphus joazeiro Mart.
Mimosa caesalpiniaefolia Benth
Bromelia Iacini osa Mart.

Juremas
Marmeleiro
Braüna
Aroeira
Angico
Carnauba
Jurema-preta
Pau-branco
Juazeiro
Sabiâ
Macambira

Na cP tb: Nanofanerofita decidual (Na cP), com espinhos nos galhos (tb)
Na cP a: Nanofanerofita decidual (Na cP), sem espinhos (a)
Mes cP a: Mesofanerófita decidual (Mes cP), sem espinhos (a)
Mes P ros: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), de folhas rosuladas (ros)
Mi cP tb: Microfanerófita decidual (Mi cP), corn espinhos nos galhos (tb)
Mi cP a: Microfanerófita decidual (Mi cP), sem espinhos (a)
Mi P xylp: Microfanerófita sempre-verde (Mi P), com xilopódios (xylp)
Mi sP a: Microfanerófita esclerofila (Mi sP), sem espinhos (a)
Ch E herb: Caméfita(ch) epffita (E) herbécea (herb), com folhas afuniladas em forma de concha (b)
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9.2.3. ESPÉCIES DAS FORMAÇOES PIONEIRAS
Forma biológica
Mes P ap1
Mes P ap
Ch herb2
Mi P xylp3
Ch herb rept4
Na sP xylp5
eH caep6
Mes P ros7
1
2
3
4
5
6
7

Nome cientffico

Nome vulgar

Rhizophora mangle L.
Avicennia sp
Bulbostylis capillaris C.B.CIarck
Chrysobalanus icaco L.
Ipomoea Pes-caprae Roth
Byrsonima sp
Paratheria prostata
Markleya dahlgreniana

Mangue-vermelho
Siriûba ou seriba
Alecrim-da-praia
Ajuru
Salsa-da-praia
Murici
Capim-de-marreca

Mes P ap: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), com pneumatóforos (ap)
Ch herb: Caméfita (ch), herbâcea (herb)
Mi P xylp: Microfanerófita sempre-verde (Mi P), corn xilopódio (xylp)
Ch herb rept: Caméfita (ch), herbécea (herb), reptante (rept)
Na P xylp: Nanofanerófita esclerofila (Na sP), com xilopódio (xylp)
eH caep: Hemicriptófita parcialmente sempre-verde (eH), cespitosa (caep)
Mes P ros: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), de folhas rosuladas (ros)

9.2.4. ESPÉCIES DA FLORESTA-SEMPRE-VERDE

Forma biológica
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

P ros1
P scap2
P scap
P scap
P scap
P ros
P scap
P scap
P scap
P scap
P scap
P scap
P scap
P. ros
P scap
P scap
P scap
P scap

Nome cientffico

Nome vulgar

Orbignya martiana B. Rodr.
Ceiba pentandra Garthn.
Eschweilera odora (poepp) Miers
Couratari sp.
Protium poeppigianum Swart.
Euterpe sp.
Manilkara hüben' Ducke.
Hymenolobium excelsum Ducke.
Parkia spp
Protium spp
Hymenolobium petraeum Ducke
Bertholletia excelsa H.B.K.
Manilkara paraensis Hub.
Mauritia aculeata H.B.K.
Tachigalia sp.
Eschweilera sp.
Carapa guianensis Aubl.
Inga sp.

Babaçu
Samaumeira
Matamatâ-branco
Tauari
Breu-manga
Açaf
Maçaranduba
Angel im-pedra
Visgueiro
Breus
Angel im-da-mata
Castanheira
Maparajuba
Buritirana
Taxis
Matamatâ-ci
Andiroba
Ingâ

1 Mes P ros: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), de folhas rosuladas (ros)
2 Mes P scap: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), escaposa (scap)
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9.2.5. ESPÉCIES DA FLORESTA SECUNDÂRIA

Forma biológica

Nome cienti'fico

Nome vulgar

Mes cP scap1

Platymenia reticulata

Mes P ros2
Mes P ros3
Mes P scap
Mi P scap4
Mes P ros
Mes P ros
Mes P scap
Mes P scap
Mes P scap
Mes P scap
Mes cP scap
Mes P scap
Mes cP scap
Mes cP scap
Mes cP scap

Oenocarpus distichus Mart.
Maximiliana regia Mart.
Vismia sp.
Cecropia sp.
Orbignya martiana B. Rodr.
Euterpe oleracea Mart.
Hura creptans
Pelatogyne panicullata BHT
Tabebuia spp.
Copaifera luetzelburgii Harms
Cenostigma sp.
Protium spp.
Tabebuia carafba Mart.
Basiloxylon brasiliensis Schum
Solan urn sp.

Candeia
Pati
Bacaba
Inajâ
Lacre
Imbaûba
Babaçu
Açai'
Açacu
Pau-mulato
Pau-d'arco
Copa fba
Cameleira
Breus
Carafba
Piroâ
Jurubeba-grande

1
2
3
4

Mes cP scap: Mesofanerófita decidual (mes cP), escaposa (scap)
Mes P ros: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), de folhas rosuladas (ros)
Mes P scap: Mesofanerófita sempre-verde (Mes P), escaposa (scap)
Mi P scap: Microfanerófita sempre-verde (Mi P), escaposa (scap)

IV/90

USO POTENCUU.
DR TERRA

USO POTENCIAL DA TERRA DA FOLHA SA.23 SAO LUIS E PARTE DA FOLHA SA.24
FORTALEZA
(Avaliaçâo Média da Capacidade Natural do Uso da Terra)

AUTORES:
Geógrafo JOÄO C. JARDIM DA CUNHA
Geógrafo LUIZ GUIMARÄES DE AZEVEDO
Geógrafa VICTORIA TUYAMA

PARTICIPANTES:
Geógrafa ELOISA DOMINGUES PAIVA
Geógrafa MARIA DAS GRAÇAS GARCIA

SUMÂRIO
ABSTRACT

V/5

1.

INTRODUÇÀO

V/7

2.

OBJETIVO GERAL

3.

OBJETIVOS ESPECI'FICOS

4.

METODOLOGIA

V/9
V/9

V/10

4.1. Conceituaçao das Atividades
V/10
4.2. Elementos disponi'veis
V/10
4.3. Avaliaçao e Classificaçao
V/10
5.

ANÄLISE DO MAPA DE USO POTENCIAL DA TERRA

5.1. Consideracöes Gérais

V/12

V/12

5.2. Média Capacidade Natural do Uso da Terra Caracteri'sticas

V/12

6.

CONCLUSÖES E JUSTIFICATIVAS

V/16

7.

O MAPA DE USO POTENCIAL DA TERRA E AS PERSPECTIVAS REGIONAIS

8.

RESUMO

V/19

9.
BIBLIOGRAFIA
10. ANEXOS
V/21

V/20

V/3

V/18

TÂBUA DE ILUSTRAÇOES

MAPA
Uso Potencial da Terra (em envelope anexo)
FIGURAS
1 Domi'nios Ecológicos
V/8
2 Local izaçao das Folhas
V/13
3 Distribuiçao das atividades extrativas végétais por produto
V/14
4 Limites propostos para o Parque Nacional dos "Lençois Maranhenses"
5 Limites propostos para a Réserva Biológica do Rio Mearim
V/24
6 Limites propostos para a Réserva Biológica do Rio Bacuri
V/25

v/22

TABELAS
1 Classes da média da capacidade
V/11
2 Distribuiçao das areas de proteçao ao ecossistema e das atividades de produçào
FOTOS
1
2
3
4e5
6
8
9
10
11
12,
15
17

A atividade Exploraçao de Madeira
Derrubada da floresta na Belém—Brasilia
Cultura de hortaliças
Beneficiamento da pimenta-do-reino
e 7 Cultura da malva na Zona Bragantina
Pecuéria em pasto plantado
Area de diversificaçâo agn'cola
Extrativismo do babaçu
Värzea do Rio Livramento
13 e 14 Aspectos gérais dos "Lençois Maranhenses"
e 16 Variedade de condiçoes ecologicas na ärea dos "Lençois Maranhenses"
Paisagem de dunas móveis e lagoas na zona dos "Lençois Maranhenses"

V/4

V/26

ABSTRACT

By using the thematic synthesis from the other maps of the RADAM
PROJECT, a MAP OF POTENTIAL LAND USE was prepared, which
provides an evaluation of the natural average capacity for land utilization.
This map also indicates prospective areas for minerals and rocks of economic
interest, including the occurrences already known. This evaluation aims at
the establishment of agricultural, livestock, timber and plant extractive
activities which is expressed by the possibility of economic usage of the area
covered by the Project, according with the principles of preservation, and
avoiding effects of regional unbalances by organization or reorganization of
the economic space.
Methodology used was based on the combined
utilization of geologic,
géomorphologie, soil and phytogeographic maps, study of radar imagery and
field checking, according with the following main stages:
1.

establishment of the large homogeneous units;

2.

attribution of weights,ranging from zero to one, to the factor
obtained from the thematic maps and in accordance with the
productive activities considered;

3.

computation of the indices of natural capacity by using a
combinatory probabilistic criterion of the weights;

4.

establishment of five classes of natural average capacity —
high, medium, low, very low and not significant — starting
from the indices obtained. An index of one would represent
optimum condition for all factors considered.

The existence of fifty different combinations of productive activities
were determined in the area under study. Of these, timber exploration is the
activity presenting highest indices of natural capacity, and it occupies a
rather representative area in the midwest. Possibilities for plant extractive
activities are also good, and they occur in all three ecologie domains. Besides
carnaube and babassu, two other species were considered — açai and
castanha —, the latter showing very low capacity level, and it was taken on
account only because of its importance in local economy. In the other hand,
possibilities for cultivation and for cattle raising in artificial pasture present
general characteristics similar to areas previously studied (Azevedo et
V/5

alii-1973 B). On the contrary, cattle raising in natural pastures appear in the
high category, corresponding to the temporary marshes of the Baixada
Maranhense, and thus enlarging the possibilities of this particular activity.
Areas that should receive special studies for their utilization because of the
vulnerability of their ecological systems are also suggested, as well as other
areas whose conditions require permanent preservation and, therefore,
should be placed under the Brazilian Forestry Code.
Because of its géomorphologie and phytogeographic aspects, the area known
as "Lençois Maranhenses" is indicated to constitute a National Park, the
limits of which are given in Enclosure I.
Likewise, two areas of Protection to the Ecosystem for Preservation of the
Flora and Fauna are recommended, and their limits are proposed in
Enclosure II.
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1. INTRODUÇAO

Luis e parte da folha SA.24 Fortaleza — objeto
desse estudo — se distribuem terras dos Estados
do Para, Maranhäo, Piaui', Cearâ e ainda uma
zona litigiosa entre o Piaui' e Cearâ, correspondendo, respectivamente, a 30.5, 55.8, 8.0, 6.0
e 0.3% da ârea total do mapa que é de 192.290
quilômetros quadrados. Situada entre os paralelos de 0O30' e 4O00' de latitude sul e
os meridianos de 40°30' e 4 8 ° 0 0 ' de longitude
W de Greenwich, a ârea mapeada tern no
Domfnio Amazônico a sua principal caracteri'stica ecológica, embora se inclua também na
zona de influência dos domi'nios Nordestino e
do Planalto Central (Domingues et alii, 1968),
complementada pela' oceânica em menor escala
(fig. 1).

Conforme enfatizado em trabalhos anteriores
(Azevedo et alii, 1973-A e 1973-B) o mapa de
USO POTENCIAL DA TERRA é a sintese do
exame — dentro de um enfoque interdisciplinar
baseado nos mapas temâticos interpretativos —
das imagens obtidas pelo Projeto RADAM.
A adoçâo dessa avaliaçâo-si'ntese da interaçao
dos fatores clima, relevo, solo, vegetaçio e sua
apresentaçâo em escala de 1:1.000.000 advém
da impossibilidade do exame, em separado, dos
paramétras envolvidos nos diversos ecossistemas
que se distribuem pela ârea coberta pelo PROJETO.
Os mapas temâticos retratam uma avaliaçao
interativa de paramétras. Assim, o Mapa de
Solos ao définir suas unidades esta em realidade, considerando, também, a granulometria,
a drenagem, etc. Do mesmo modo, ao delimitar
as formaçoes végétais, o Mapa Fitogeogrâfico
esta integrando, sob as mesmas unidades, paramétras tais como precipitaçâo, temperatura e
mesmo a açâo antrópica.

A atuaçao desses domînios se faz sentir, na
organizaçâo do espaço econômico; assim, no
setor leste, predominam as atividades agropecuârias ligadas ao bioelima da Caatinga,
enquanto na porçao centro-leste a presença do
Cerrado, geralmente associado a formaçoes florestais, permite uma maior atividade pastoril
em coexistência com o extrativismo vegetal. Na
parte centro-oeste estäo associadas as atividades
de Lavoura e Criaçâo de Gado em Pasto Plantado, Exploraçâo de Madeira e Extrativismo
Vegetal, como conseqüência dos climas semiümido e ûmido.

Utilizando a documentaçao técnica elaborada
pelos diversos setores do PROJETO, obteve-se
a média da capacidade natural do uso da terra*,
para a implantaçâo de atividades agropecuârias,
madeireiras, e de extrativismo vegetal; acrescente-se que a indicaçao de fatores restritivos,
pressupöe que com o emprego de tecnologia
adequada na utilizaçâo dos solos, pode-se obter
maior produtividade nas atividades agropecuârias.

Constitui portante, uma ârea corn paisagens
diversificadas, cujo frâgil equili'brio ecológico
deve ser considerado quando se pensar na
utilizaçâo de seus recursos naturais.

Na area compreendida pela folha SA.23 Sao

CAPACIDADE NATURAL - resultado da interaçao de
fatores fisicos e bióticos, expressa pela possibilidade de
aproveitamento econômico.
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Fig. 1 — Dominios Ecológicos, segundo Domingues et alii, 1968
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2. OBJETIVO GERAL

Ao elaborar o mapa de USO POTENCIAL DA
TERRA, o Projeto RADAM visa a:

intercorrência de très regimes climâticos distintos, a ârea deve merecer, dos orgäos encarregados do planejamento e de programas de
desenvolvimento, uma atençao especial quanto
à manutençio do seu equilfbrio ecológico, jâ
täo ameaçado pela criaçao de caprinos no setor
este e pela expansâo dos babaçuais na sua
porçao centro-sul.

Contribuir para a adoçao de uma poli'tica de
ocupaçâo da ârea que considère o Homem
como construtor e nao como destruidor da
paisagem. Pela grande variedade de condiçoes
ecológicas que apresenta, conseqüência da

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

qüência de fatores restritivos extremos, recomendam maior cautela na sua utilizaçao;

3.1. fornecer aos orgäos encarregados do planejamento mais elementos para a seleçâo de
areas visando à elaboraçâo de pianos e programas de desenvolvimento;

3.5. localizar âreas que, por sua vegetaçào
e/ou pela presença de espécies em vias de
desaparecimento devam ser preservadas;

3.2. contribuir para a organizaçao e reorganizaçâo do espaço econômico, evitando ou minimizando os efeitos dos desequih'brios regionais.
Na propria érea de estudo esses desequih'brios
säo notéveis e advêm de contrastes decorrentes
da economia regional que é do tipo nordestino
na porçao leste, e, nitidamente amazônico no
centro-oeste.

3.6. propor âreas que pelos aspectos pecu Mares
da paisagem, em particular ligados à vegetaçâo,
à geologia e ao relevo, justifiquem a sua proteçâo sob a forma de parques nacionais ou
réservas équivalentes;
3.7. indicar, pelas informaçoes de natureza
geológica, âreas com probabilidades de exploraçao dos recursos minerais, visando à mineraçao propriamente dita, à correçao de solos,
construçoes civis . . .

3.3. contribuir, a partir da seleçâo de éreas
programas, para estudos de maior detalhe baseados nos documentos sintéticos que säo os
mapas temâticos;
3.4. définir areas em que as condiçoes de
vulnerabilidade dos ecossistemas, como conse-
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4. METODOLOGIA
Objetivando a avaliacäo global e independente
dos fatores socio-econômicos, foi utilizada a
mesma metodologia de trabalhos précédentes
(Azevedo et alii, 1973 A e 1973 B) e igualmente consideradas as seguintes atividades de
produçao para efeito de mapeamento: EXPLORAÇÂO DE MADEIRA, LAVOURA E CRIAÇAO DE GADO EM PASTO PLANTADO,
EXTRATIVISMO VEGETAL E CRIAÇAO DE
GADO EM PASTOS NATURAIS.

uso da terra foram utilizados os seguintes elementos: mosaicos semicontrolados de radar, na
escala 1:250.000, mapas tematicos, nas escalas
1:1.000.000 e 1.250.000 e consulta à bibliografia disponfvel.

4.1. Conceituaçâo das Atividades

4.3.1. estabelecimento das grandes unidades
homogêneas a partir de elementos obtidos dos
mapas geomorfológico e geológico, complementados pelo exame das imagens de radar;

4.3. Avaliaçâo e Classificaçâo
A metodologia adotada baseou-se na utilizaçao
conjunta dos elementos fornecidos pelos mapas
temâticos, atendendo as seguintes etapas:

Exploraçao de Madeira (EXM)
— aproveitamento de recursos florestais em termos de produçao de madeira.

Extrativismo Vegetal (EXV)
— aproveitamento de recursos florestais, exclufda a madeira.

Criaçao de Gado em Pastos Naturais (GPN)
— atividade pecuâria que utiliza vegetacäo
espontânea de tipo "campo", que inclui formacöes herbäceas, arbustivas e rhistas.

Lavoura e Criaçao de Gado em Pasto Plantado (LAV)
— atividades agrfcolas tendo em vista a implantacäo de culturas de subsistência e/ou comerciais e pastos plantados.

4.2. Elementos disponfveis
Na avaliaçâo da média capacidade natural do

4.3.2. em cada uma das atividades foram atribufdos pesos que variam de 0 (zero) a 1 (um)
para os dados obtidos nos mapas de solos*
geomorfológico, fitogeogrâfico, avaliando-se
assim as condiçoes de solo, relevo, clima e
vegetacäo para as grandes unidades homogêneas. No caso das atividades de Exploraçao
de Madeira e Extrativismo Vegetal, complementaçao com dados sobre a volumetria das
areas florestais, distribuiçâo e freqüência de
babaçu (Orbignya martiana B. Rodr. e O. oleifera Burret), carnaûba (Copernicia cerifera
Mart.), açai' (Euterpe oieracea Mart.) e castanha
(Berthot'letia excelsa H.B.K.), fornecidos pelo
Setor de Vegetacäo e dados estâtfsticos de
produçao.
4.3.3. adocäo de critério combinatório probabil i'stico, sob a forma de multiplicaçao sucessiva dos respectivos pesos, obtendo-se assim, os
mdices de capacidade natural. O i'ndice unitério representaria condiçoes ótimas para todos
os fatores. A quantificaçao resultante conduziu
à definiçao de cinco (5) classes da média da
capacidade: ALTA, MÉDIA, BAIXA, MUITO
BAIXA. E NÄO SIGNIFICANTE (Tabela I)
* Pesos fornecidos pelo Setor de Solos
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permitindo, também, a identificaçao dos fatores restritivos as atividades agropecuârias.

cohseqüências, em particular, para os solos. Por
outro lado, existem areas que, muito embora
tenham capacidade natural elevada, sua utilizaçâo deve ser limitada ou impedida, tendo em
vista a manutençao do equili'brio de seu ecossistema. Tais âreas s§o classificadas como de
U T I L I Z A Ç Â O CONDICIONADA A ESTUDOS
ESPECl'FICOS.

4.3.4. trabalhos de campo, incluidos sobrevôos
e percursos terrestres, visando ao conhecimento
da realidade regional em termos de distribuicäo
das atividades de produçâo, bem como à aferiçao dos pesos adotados para os fa to res utilizados na avaliaçao.

Foram também definidas âreas que, por suas
condiçoes particulares säo enquadradas na categoria de ÂREAS DE PROTEÇAO AO ECOSSISTEMA. Estäo nesse caso:

TABELAI
Classe da
Capacidade
Alta(A)
Média(M)
Baixa (B)
Muito Baixa(MB)
Nao Significante(NS)

Intervalo

Digito Indicador
no Mapa

>0,60
0,40 a 0,60
0,20 a 0,40
0,10 a 0,20
< 0,10

4
3
2
1
0

— âreas que, pela forma e energia do relevo sa"o
consideradas de preservaçao permanente, em
consonância com o artigo 2? da Lei n °
4.771/65
(CÖDIGO FLORESTAL BRASILEIRO). Säo as ÂREAS DE PROTEÇAO AO
ECOSSISTEMA POR IMPOSIÇÂO LEGAL,
muitas das quais, em conseqüência da generalizaçao cartogrâfica imposta pela escala, näo
foram representadas no mapa. Estäo nesse caso,
as âreas situadas ao longo dos cursos de âgua,
em torno de lagoas, nos bordos de algumas
chapadas e tabuleiros e em algumas nascentes e
cabeceiras de rios;

A Classe considerada A L T A compreende os
fndices superiores a 0,60; entretanto, uma avaliaçao preliminar indicou a possibilidade remota
da ocorrência de areas com fndices acima de
0,85.
A classe NÄO SIGNIFICANTE, revelando capacidade inexpressiva, sere considerada equivalente à inexistência da atividade à quai se
referir, näo sendo por isso, mencionada na
anâlise das capacidades naturais.
Condiçoes particulares de relevo, solo, açao
antrópica, etc . . . definem areas em que o ecossistema vem sendo submetido a uma commua
reduçao de sua capacidade natural, com graves

— âreas que devem oferecer condiçoes para a
recreaçao e a preservaçao e pesquisa de aspectos peculiares da paisagem, da flora e da fauna.
Sao as ÂREAS DE PROTEÇAO AO ECOSSISTEMA
POR CONDIÇOES
ECOLÖGICAS
PARTICULARES.
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5. ANÂLISE DO MAPA DE USO POTENCIAL DA TERRA
5.1. Consideraçôes Gérais
n'ticos; na semi-érida, as Areias Quartzosas e os
Podzólicos Vermelho Amarelo Eutróficos. Os
solos Litólicos estao limitados as areas dissecadas do extremo leste e na faixa litorânea
aparecem principalmente os Solonetz Solodizados.

5.1.1. A ârea mapeada esté na sua maior parte
sob a influência do clima quente e ûmido, com
menos de 4 meses secos e grande umidade
atmosférica. Na porçao centro-leste a influência
do clima esté dividida entre os domi'nios semiérido, a leste, com mais de 6 meses secos e o
semi-ûmido, na parte central, com 5 a 6 meses
secos. A faixa litorânea tem caracteri'sticas particulares, dada a sua posiçâo geogréfica, apresentando, no entanto, urn decréscimo pluviométrico no sentido oeste-leste (Santos, 1962).
Na ârea de estudo os desvios pluviométricos
anuais variam de 15 a 30%, sendo maior a leste
(Nimer, 1972).

5.1.5. Refletindo, em linhas gérais, a interaçâo
dos demais fatores naturais, a cobertura vegetal
da érea estudada, apresenta-se bastante variada.
Assim, a floresta densa ocupa toda a porçao
ocidental, com variaçôes quanto à volumetria,
em funçao da topografia local. Je proximo ao
Golfao Maranhense passa gradativamente a formaçoes mistas, coexistindo inicialmente com o
Babaçual e depois com o Cerrado e as formaçoes pioneiras.

5.1.2. Quanto à geologia, hé urn predomi'nio
quase absoluto de formaçoes sedimentäres do
Cretâceo e Terciério. As éreas de rochas précambrianas estao limitadas ao extremo leste e
ao Nucleo Gurupi nos limites Paré—Maranhäo.

A presença do Cerrado como vegetaçâo dominante, é muito restrita, estando quase sempre
associada as demais formaçoes végétais.

5.1.3. Essa relativa uniformidade geológica,
entretanto, contrasta com a grande variedade
de unidades morfoestruturais em que se sobressaem os planaltos e pediplanos dissecados, separados por superficies rebaixadas, sublitorâneas
e litorâneas. Nessas, dominando as feiçoes de
rias e manguezais, da Bai'a do Cumâ para
noroeste e cordöes arenosos, da Bai'a do Tubarâo para este-sudeste.
5.1.4. A parte correspondente ao domi'nio do
clima ûmido apresenta uma maior uniformidade pedológica, correspondendo essencialmente à ocorrência de très grandes unidades:
solos Podzolicos Vermelho Amarelo Distróficos, Lateritas Hidromórficas e Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos.

A caatinga se limita ao extremo leste, sobretudo na érea correspondente à Depressâo de
Crateûs.
Acompanhando a orla litorânea, aparecem os
Manguezais, principalments na parte centrooeste, em funçao da maior ocorrência de argilas; je no litoral centro-leste, mais arenoso, a
presença de Manguezais se restringe a algumas
rias lodosas; a vegetaçâo da Restinga.ao contrario, tem larga distribuiçâo nesse litoral.
Na plam'cie do Golfao Maranhense, grandes
extensoes de campos naturais fazem a transiçao
entre as formaçoes florestais e as do litoral.

5.2. Média Capacidade Natural do Uso da
Terra. Caracteri'sticas

Na érea de clima semi-umido predominam as
Areias Quartzosas e os Concrecionârios LateV/12

Isoladas ou associadas, as atividades de produ-

cäo aparecem sob as mais variadas classes da
média capacidade natural do uso da terra e säo
representadas no mapa por dfgitos. Suas diferentes combinacöes e respectivas areas säo indicadas em tabela anexa (TABELA II). O conhecimento da distribuicäo dessas areas e sua
capacidade natural para as atividades de produçao représenta um instrumento valioso na
implantacäo de programas e pianos de desenvolvimento. A indicaçao dos fatores restritivos
as atividades agropecuârias constitui, também,
um dado essencial na escolha dos elementos de
correcäo a serem cogitados quando se procurar
levantar os i'ndices de produtividade regional.

e MÉDIA, predominando, entretanto, as duas
primeiras.
As àreas de capacidade natural MUITO B A I X A ,
como atividade isolada ou associada, ocprrem
em areas dispersas, principalmente nas folhas
Paragominas e Esperantina (ver Fig. 2). Entretanto areas de menor extensäo ocorrem em
todas as demais folhas.
A distribuicäo das areas classificadas como de
capacidade natural B A I X A , seja como atividade
isolada ou associada, indica uma maior continuidade, haja vista que aparecem distribui'das
em todas as folhas.

5.2.1. O exame do mapa révéla, de imediato,
que:

As ocorrências de areas com capacidade natural
MÉDIA säo mais localizadas e de menor expressäo espacial. Assim, säo encontradas éreas
dessa categoria nas folhas Paragominas, a nordeste; Santa Inès, a noroeste e centro-sul;
Pinheiro, centro-sul e algumas manchas isoladas
no centro-norte; Turiaçu, em manchas isoladas
no centro-sul; Itapecuru-Mirim, a leste; Esperantina a oeste, e nas aluviöes do Rio Parnafba

5.2.1.1. Todas as atividades consideradas estäo
representadas nessa area.
5.2.1.2. A capacidade natural para a atividade
LAVOURA E CRIAÇAO DE GADO EM PASTO PLANTADO é a de maior distribuicäo
aparecendo nas classes MUITO BAIXA, BAIXA
Fig. 2 — Localizaçâo das folhas
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de capacidade MÉDIA ocorrem em manchas
isoladas a nordeste e noroeste da folha Granja,
a sudoeste da Esperantina e da Itapecuru-Mirim
e a este-sudeste da Santa Ines. As de capacidade A L T A , se localizam nos campos naturais
que envolvem o Golfao Maranhense e nos que
ocorrem a sudeste da Turiaçu e a leste da de
Pinheiro.

e na folha de Granja, a nordeste. Também
ocorrem nas aluviöes dos rios Guamâ e Capim.
5.2.1.3. A capacidade natural para a atividade
CRIACÄO DE GADO EM PASTOS NATURA IS, isolada ou em coexistência se apresenta,.
na area estudada, em todas as classes da média
capacidade, com predominância das mais baixas
e ocorrem em maior proporçao no centro leste.

5.2.1.4. A atividade de EXTRATIVISMO
VEGETAL foi avaliada tao somente quanto à
presença do babaçu (Orbignya martiana B. Rod.
e O. oleifera Burret), da carnaüba (Copernic/a
cerifera Mart.), do açai' {Euterpe oleracea
Mart.) e da castanha (Bertholletia
excelsa
H.B.K.) (ver Fig. 3), tendo em vista que os

As areas de capacidade MUITO BAIXA, formam uma faixa ao norte da folha Granja e ao
sul da Tutóia. Aparecem também a sudeste de
Sao Lui's e nordeste da Itapecuru-Mirim. As
areas de capacidade BAIXA ocupam grandes
extensöes das folhas Granja e Esperantina. As

Fig. 3 — Distribuiçao das atividades extrativas végétais por produto
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demais produtos de origem extrativa näo tem
ocorrência significativa na area. Ela sempre se
apresenta como atividade associada, nas quatro
classes, correspondendo aos setores centro-sul e
noroeste do mapa.
A classe MUITO BAIXA se distribui em quatro
grandes areas: uma que se localiza nas folhas
Esperantina, Granja e Parnai'ba, no sentido
sudoeste-nordeste, outra nas de Turiaçu,
Pinheiro e Säo Lu i's, ainda outra na Sao Lu i's,
Itapecuru-Mirim e Santa Inès e finalmente uma
a noroeste correspondendo as folhas Salinópolis, Castanhal, Turiaçu, Rio Capim e Paragom inas.
A classe BAIXA aparece com destaque em très
âreas: uma na folha Pinheiro, outra abrangendo
as de Itapecuru-Mirim, Esperantina, Tutóia e
Parnai'ba e outra ainda na Esperantina e
Granja. Além" dessas, hâ uma ârea de menor
expressao abrangendo as folhas Esperantina e
Granja.

A classe Ä L T A ocupa a quase total idade da
folha. Paragominas, o nor-noroeste da Santa
Inès, oeste da rio Capim, leste da Pinheiro,
sudeste da Castanhal e centro-sudoeste da
Turiaçu, formando, assim, uma faixa conti'nua
que pénétra na area de estudo a partir do
sudoeste e que se estende em direçào ao norte,
até as proximidades do litoral.
A classe MÉDIA ocupa o centro-oeste da Rio
Capim, um pequeno trecho no centro-sul da
Castanhal e ainda trechos isolados no centro-sul
da Paragominas.
A classe BAIXA aparece na folha Santa Inès
acompanhando o vale do rio .Pindaré, em pequena extensâo.
5.2.1.6. Duas âreas foram classificadas como
de U T I L I Z A Ç A O CONDICIONADA A ESTUDOS ESPECIFICOS, em razäo da semi-aridez
acentuada, aliada a relevo movimentado e solos
rasos, am bas na folha Granja.

A classe MÉDIA é encontrada numa grande
ârea conti'nua, formada por parte das folhas
Turiaçu, Pinheiro, Säo Lu i's, Santa Inès, Itapecuru-Mirim e em areas de menor expressao:
uma abrangendo o centro-sul da Säo Lu i's e o
centro-norte da Itapecuru-Mirim, outra no centro-sul da Itapecuru-Mirim e, finalmente no
centro-leste da Itapecuru-Mirim e centro-oeste
da Esperantina.

5.2.1.7. Quanto as areas definidas como de
PROTEÇÀO AO ECOSSISTEMA POR IMPOSICÄO LEGAL, destacam-se: as correspondentes
a bordos de serras e vales dissecados, principalmente nas folhas Paragominas, rio Capim,
Santa Inès e Granja. Também foram consideradas nessa categoria as âreas de manguezais,
bem como as de dunas e restingas.

A classe A L T A esta representada por uma
unidade conti'nua englobando partes das folhas
Itapecuru-Mirim e Esperantina.

A distribuiçâo das âreas de Atividades de Produçào, sejam isoladas ou e'm coexistência, bem
como as de U T I L I Z A Ç A O CONDICIONADA
A ESTUDOS ESPECIFICOS, as de PROTECÄO AO ECOSSISTEMA POR IMPOSICÄO
LEGAL E POR CONDICÖES ECOLÛGICAS
PARTICULARES é mostrada na Tabela I I .

5.2.1.5. A atividade EXPLORACÄO DE MADEIRA tem suas areas limitadas ao setor
sudoeste. Ai' aparece nas classes de capacidade
A L T A , MÉDIA e BAIXA, predominando,
entretanto, a ALTA.
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6. CONCLUSÖES E JUST IF IC ATI VAS

0 exame da distribuicäo espacial das classes de
capacidade natural permite afirmar que:

ponde as classes MUITO BAIXA e NÄO SIGNIFICANTE. O mesmo acontece com a carnaûba, caracten'stica do Domi'nio Nordestino,
que também se apresenta nas classes de capacidade natural mais baixas.

6.1. A area apresenta a mesma variedade de
recursos naturais que a précédente (Azevedo et
alii, 1973-B), tendo em vista que esté sob a
influência dos mesmos domi'nios ecológicos;

Je o babaçu, cuja distribuicäo corresponde
principalmente as zonas de transiçao entre os
domi'nios ecológicos que atuam na ârea, aparece em todas as classes da média capacidade;

6.2. Dentre esses prédomina o amazônico e em
conseqüência hâ uma ampliacäo espacial das
possibilidades para Exploraçao de Madeira e o
aparecimento de novas espécies aproveitäveis na
atividade extrativa vegetal;

6.6. A CRIAÇAO DE GADO EM PASTOS
NATURAIS, esta predominantemente associada
aos domi'nios Nordestino e do Pianalto Central,
aparecendo principalmente nas classes mais baixas. Cabe destacar todavia, a ârea dos campos
inundéveis que envolvem a Plani'cie Maranhense, com capacidade natural A L T A . Nessa
Planfcie, a pecuâria é beneficiada por melhores
forrageiras, em conseqüência de diferentes condiçoes ecológicas, em particular, do regime de
inundacäo. Entretanto, essa situacäo näo chega
a se constituir em fator restritivo, pelo fato de
ai' existirem os "tesos" onde o gado se réfugia
durante o peri'odo de cheias;

6.3. As possibilidades para EXPLORAÇAO DE
MADEIRA se apresentam nas classes mais elevadas, predominando a A L T A . Porém, seu
aproveitamento deve ser condicionado ao
emprego de técnicas apropriadas que visem à
preservaçao do solo, facilmente lixiviâveis e
erodfveis, em razäo de sua natureza, aliada à
alta pluviosidade da regiäo. A Zona Bragantina
é um exemplo da degradacäo do solo, em
virtude do mau uso. Trata-se de uma regiäo de
ocupaçao antiga e de grande importância sócioeconômica no Estado do Para, onde o emprego
de técnicas inadequadas, principalmente a derrubada e queimada desordenadas, levaram-na a
um estâgio de degradaçao tat que sua recuperaçao para uso agrfcola hoje, requer grandes
investimentos (Penteado, 1967);

6.7. As âreas de PROTECÄO AO ECOSSISTEMA POR IMPOSIÇÂO LEGAL, podem ser
agrupadas em dois tipos. As que visam a proteçao de bordos de serras e chapadas, bem
como algumas nascentes, e outras que correspondem as âreas do litoral recobertas por mangues, dunas e restingas ( A r t ° 29, Lei n?
4771/65);.

6.4. A atividade de LAVOURA E CRIAÇAO DE
GADO EM PASTO PLANTADO, é a de maior
distribuicäo espacial na ârea estudada, predominando, entretanto, as classes mais baixas, sendo
o solo seu fator restritivo mais importante;
6.5. Além do babaçu e da carnaûba, aparecem
ainda nessa ârea duas espécies caractensticas do
Domi'nio Amazônico: o açai' e a castanha—
ampliando-se assim a ârea do EXTRATIVISMO
VEGETAL; entretanto, essa ampliaçào corresV/16

6.8. Duas âreas têm a sua U T I L I Z A Ç A O CONDICIONADA A ESTUDOS ESPECIFICOS,
dévida as suas condiçoes de solos rasos e relevo
movimentado, aliados a um clima mais rigoroso, uma vez que ambas estäo localizadas no
Dommio Nordestino;
6.9. É proposta a criaçao de um PARQUE
NACIONAL, na ârea dos LENÇOIS MARA-

NHENSES, de reconhecida beleza natural pela
presença de extensos campos de dunas.
As condiçoes naturais ai' existentes se enquadram no Artigo 39 da Lei N° 4771/65 e sua
implantaçao visa nâo só à preservaçao do contexto paisagi'stico regional, como a atender a
objetivos educacionais, recreativos e de pesquisa. Nesse particular deve ser ressaltado que a
regiäo apresenta uma grande diversidade ecológica. Além de pesquisas relacionadas com a
vegetaçâo das praias, dunas e restingas—tendo
em vista que, a f essa vegetaçâo entra em contato
com a do Cerrado e a da Caatinga—outras
pesquisas, visando ao conhecimento da evolucäo fitogeogräfica de grandes areas do Nordeste
e do Norte do Brasil, podem encontrar um
campo bastante amplo.
6.10. Duas areas definidas como de PROTEÇÂO AO ECOSSISTEMA PARA PRESERVAÇAO DA FLORA E DA FAUNA; säo sugeridas (ver Anexo II e Figs. 5 e 6). Localizadas
nas folhas SA.23-Z-C Itapecuru-Mirim e
SA.23-Z-D Esperantina, säo areas que, por condiçoes ecológicas ou por sua própria evolucäo
fitogeogräfica, apresentam grande variedade de
paisagens végétais e composiçâo flon'stica particular.

estabelecimento de uma flora particular, complexa e pouco estudada. Da mesma maneira, é
previsi'vel que a ârea sirva de abrigo a uma
fauna rica e mal conhecida. A implantaçâo de
uma RESERVA BIOLÔGICA nessa regiäo contribuiria de maneira acentuada para o desenvolvimento de pesquisas ecológicas e para a preservaçao da biota de uma ârea de grande interesse
botânico e zoológico.
Da mesma forma, na folha Esperantina uma
area definida como de contato entre a Floresta
Decidual, o Cerrado e a Caatinga da ârea dos
Baixos Platôs de Brejo (Goes Filho et alii,
1973), apresenta uma composiçâo flon'stica e
uma distribuiçao espacial de seus tipos de
vegetaçâo, com caracteri'sticas bastante especiais. A i , espécies amazônicas, do Cerrado e da
Caatinga se distribuem, segundo nichos ecológicos que têm no clima, na topografia e na
variaçâo do nîvel do lençol freâtico, seus principais fatores déterminantes. Ai' se misturam os
paus-terra, o bacuri, o babaçu, o inajâ, o
buriti, o sabiâ, a mimosa e ainda espécies
florestais deci'duas. A importância assumida por
uma regiäo com tais caracteri'sticas, por si só,
justifica que se cogite da implantaçâo de uma

RESERVA BIOLOGICA que, sem dûvida,
poderâ oferecer um campo bastante amplo de
pesquisas capazes de contribuirem para o
conhecimento da evolucäo fitogeogräfica do
Brasil.

A primeira, localizada na folha ItapecuruMirim, numa paisagem complexa de floresta,
campos inundâveis, "tesos" e lagos de maior ou
menor amplitude, oferece condiçoes para o
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7. O M APA DE USO POTENCIAL DA TERRA
E AS PERSPECTIVAS REGIONAIS

A anélise da Tabela II mostra que, do ponto de
vista de sua capacidade natural, a area constitui
uma continuaçâo da anterior uma vez que
também apresenta um quadro bem diversificado, reflexo da atuaçâo de très domi'nios
ecológicos. Por outro lado, constata-se aqui
uma larga distribuiçao da açâo do Domfnio
Ecológico Amazônico, uma ni'tida zona de
transiçâo, representada pela intercorrência desse
domi'nio com o Dommio do Planalto Central e,
finalmente, uma pequena atuaçâo do Domfnio
Nordestino.

regional. Tal precaucäo deverâ ser adotada também com relaçao à atividade Lavoura e Criacäo
de Gado em Pasto Plantado, tendo em vista
que ela, potencialmente, coexiste com a de
Extraçâo de Madeira. Para a atividade Lavoura
e Criacäo de Gado em Pasto Plantado, entretanto, a situaçâo se modifica, pois a grande
maioria da ârea mapeada, isto é, cerca de 90%,
esté compreendida nas classes BAIXA e
MUITO BAIXA.
No setor Extrativismo Vegetal, a situaçâo apresenta as mesmas caracten'sticas da ârea précédente, com o predomi'nio das classes BAIXA e
MUITO BAIXA.

Quanto as atividades de produçâo nota-se urn
predom fnio espacial da Lavoura e Criacäo de
Gado em Pasto Plantado, com probabilidade
em 73% da érea.
A criacäo de Gado em Pastos Naturais, de larga
distribuiçâo espacial no mapa anteriormente
analisado (Azevedo et alii, 1973-B), passa a
uma posicäo diversa pois, ocupa, t§o somente,
cerca de 26% da ârea, fato esse explicado pela
ampla distribuiçâo da fJoresta. Modifica-se também o quadro com o aparecimento, pela primeira vez, da classe ALTA, que ocupa cerca de
12% da érea para essa atividade. Essa modifi-,
cacao deçorre do aparecimento de um outro
elemento na paisagem regional: os campos
naturais, como os de Perizes, cuja flora tem
estreitas relaçôes com a dos campos do Baixo
Amazonas.
Numa situaçâo bastante privilegiada encontra-se
a atividade Extraçâo de Madeira que ocupa um
terço da ârea mapeada, apresentando cerca de
95% de sua ârea nas classes ALTA e MÉDIA;
podendo-se, assim, falar num grande potencial
madeireiro que, todavfa, deveré ter sua utilizacäo condicionada ao emprego de tecnologia
compati'vel com o fragil equilfbrio ecológico

Esse quadro abre, para a ârea em questâo,
perspectivas relativamente favoréveis em termos
de seu potencial, pois, se examinada em seu
conjunto, constata-se que, para a LAVOURA E
CRIACÄO DE GADO EM PASTO PLANTADO — à exceçao de algumas areas do litoral
— nâo existem fatores impeditivos, muito
embora a capacidade natural prédominante se
situe em nfveis baixos, porém, passi'veis de
serem melhorados com a introduçâo de corretivos do solo e prâticas agn'colas mais avançadas. Jâ a CRIACÄO DE GADO EM PASTOS
NATURAIS tem, nos conhecidos "Campos de
Perizes", coridiçoes muito favoréveis para o
abastecmnento da ârea do Golfâo Maranhense.
*
A EXTRAÇÂO DE MADEIRA, coloca o setor
noroeste do mapa em posiçao de destaque. Por
tratar-se de uma ârea com caracteri'sticas de
frente pioneira e com extensas areas de terras
devolutas, séria altamente desejâvel que — por
iniciativa estatal — fossem ai' conduzidos pianos
de aproveitamento que considerassem o equilfbrio ecológico, éyitando-se assim a repetiçâo
dos erros cornetidos na Zona Bragantina.
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8. RESUMO

0 mapa de USO POTENCIAL DA TERRA,
aval ia, usando a si'ntese temâtica dos demais
mapas elaborados pelo PROJETO, a média
capacidade natural para o uso da terra. Fornece
também, indicaçôes de areas promissoras a
ocorrências de minerais e rochas de utilizaçao
econômica, inclui'das as ocorrências comprovadas. Essa avaliaçao visa à implantaçao de
atividades agropecuârias, madeireiras e de extrativismo vegetal e é expressa pela possibilidade
de aproveitamento econômico da area coberta
pelo PROJETO de acordo com os princfpios
conservacionistas e, evitando os efeitos dos
desequih'brios regionais pela organizaçao ou
reorganizaçao do espaço econômico.

Na érea estudada, foi constatada a existência
de cinqüenta diferentes combinacöes das atividades de produçao. Das atividades consideradas, a de Exploraçâo de Madeira é a que
apresenta maiores îndices de capacidade natural, ocupando ârea bastante representativa no
centro-oeste. As possibilidades para Extrativismo Vegetal também säo boas, aparecendo
nos très domfnios ecológicos. Além da carnaûba e do babaçu, mais duas espécies foram
consideradas: o açai' e a castanha, sendo que
essa ultima apresenta ni'vel de capacidade
muito baixa e só foi considerada no estudo,
face a sua importância na economia local. Por
outro lado as possibilidades para Lavoura e
Criaçào de Gado em Pasto Plantado se apresentam com caracteri'sticas gérais semelhantes
as da area anteriormente estudada (Azevedo et
alii 1973-B). Ao contrario, na atividade Criaçao
de Gado em Pastos Naturais, aparece a classe
A L T A , correspondendo aos campos inundâveis
da Baixadä Maranhense, ampliando-se, assim, as
possibilidades para essa atividade.

A metodologia adotada tern base na utilizaçao
conjunta dos mapas geológico, geomorfológico,
de solos, fitogeogrâfico, exame das imagens de
radar e controle de campo. Segue as seguintes
etapas:
1) estabelecimento das grandes unidades homogêneas;
2) atribuiçao de pesos, que variam de zero (O)
a um (1), para os fatores obtidos através dos
mapas temâticos segundo as atividades de produçao consideradas;
3) câlculo dos fndices de capacidade natural,
pela adoçao de critério combinatório—probabili'stico dos pesos;
4) estabelecimento das cinco (5) classes de
capacidade natural: A L T A , MÉDIA, B A I X A ,
MUITO BAIXA e NÀO SIGNIFICANTE, a
partir dos fndices obtidos. O i'ndice unitârio
representaria condicöes ótimas para todos os
fatores considerados.
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Também sao sugeridas âreas que devem merecer estudos especiais para sua utilizaçao, face à
vulnerabilidade de seu ecossistema e outras que
pelas suas condicöes se enquadram, como de
preservaçâo permanente, no Côdigo Florestal
Brasileiro.
Por seus aspectos geomorfológicos e fitogeogrâficos, a àrea conhecida por "Lencóis Maranhenses" foi indicada para constituir um Parque
National, cujos limites sao fornecidos no
Anexo I.
Da mesma forma, sao sugeridas duas âreas de
Proteçao ao Ecossistema para Preservaçâo da
Flora e da Fauna, com limites propostos no
Anexo I I .
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10. ANEXOS

ANEXO I
Parque Nacional dos "Lençois Maranhenses"

A ârea proposta para o Parque Nacional dos
"Lençois Maranhenses" é constitui'da por um
poli'gono irregular, com aproximadamente 1950
quilômetros quadrados em limites estabelecidos
com base na folha SA.23-Z-B TUTÓIA escala 1:250.000 - PROJETO RADAM MME — 1973. Esse poli'gono séria formado por
uma linha que, partindo de um ponto localizado na parte mais meridional da llha Santaninha, localizada na parte mais oriental da Bai'a
do Tubaräo, segue por uma linha quebrada de

orientaçâo gérai noroeste-sudeste, passa a nordeste das vilas Boa Vista e Santo Amaro, corta
os rios Grande e Alegre alcançando o rio
Negro; dai' inflete para leste, atingindo o rio
Preguiças num ponto localizado 6 km à jusante
de Barreirinhas. Desse ponto segue em linha
reta no rumo de nordeste para atingir o litoral
na Ponta do Mangue. Seus limites definitivos
seriam fixados depois de indispensâveis estudos
a serem realizados pelos órgaos compétentes.
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Fig. 4 — Limites propostos para o Parque Nacional dos Lençôis Maranhenses
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ANEXO II
As areas para a implantaçao de Réservas Biológicas, tiveram seus limites.propostos com base
nas Folhas Planimétricas, Escala 1:250.000 do
PROJETO RADAM-MME - 1973.

rumo sudeste-noroeste que atinge a foz do
emissârio do Lago Açu no rio Grajaû, descendu
por sua margem direita até atingir novamente a
confluência desse ultimo com o rio Mearim.

a) Réserva Biológica do Rio Mearim

b) Réserva Biolólgica do Rio Bacuri

Localizada na folha SA.23-Z-C, ItapecuruMirim, tem érea aproximada de 247quilômetros quadrados e seus limites definitivos
seriam fixados, a critério do orgâo competente,
na area delimitada por um poli'gono formado
por uma linha que, partindo da confluência do
rio Grajaû com o rio Mearim, segue pela
margem esquerda desse rio até sua confluência
com o rio Ipixuna. Dai', por uma linha reta, de

A segunda, localizada na folha SA.23-Z-D,
Esperantina, com area aproximada de 79
quilômetros quadrados e constituindo um poli'gono que se inicia na ponte sobre o rio Bacuri
na Rodovia MA—23; segue no rumo oeste em
paralelo à mesma até atingir um ponto localizado a vinte e um quilômetros de Brejo e dai',
em linha reta até a cabeceira mais meridional
do mencionado rio, descendu, por sua margem
esquerda até atingir novamente aquela Rodovia.
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Fig. 5 — Limites propostos para a Réserva Biológica do Rio Mearim
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Fig. 6 — Limites propostos para a Réserva Biologica do Rio Bacuri
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TABELA II
DISTRIBUIÇAO DAS AREAS DE PROTEÇAO AO ECOSSISTEMA E DAS
ATIVIDADES DE PRODUÇAO

Atividades

Àrea de Utilizaçâo Condicionada à
Estudos Especi'ficos
Por Condiçoes Ecológicas
Particulares

Areas
de

Proteçâo

Para Preservaçao
da Flora e da Fauna

ao

Ecossistema

1.590*

0.80*

LAV

EXV

0

0

0

0

0

0

0

1.900*

0.90*

0

0

0

1

50*

0

2

4

0

7*

0.02*
0.00*

0

3
1

3

240*

0

2
2

0

70*

0.10*
0.02*

0

1

2

2

9

0.00*

GPN

23.170
3

0

0

350

2

0

0

1

0

.0
0

2.040
3.980

0

0

0

4

200

0

0

0

2

0

0

0

1

1.490
10.890

12.00
0.20
1.10
2.10
0.10
0.80
5.70

0

0

8.540
2.340
2.340
24.120
7.210
1.090
2.140
2.090
9.790
2.390
100
300
550
1.240

4.40
1.20
1.20
12.50
3.70
0.60
1.10
1.10
5.10
1.20
0.10
0.20
0.30
0.60

0

Lavoura e Criacäo de Gado 0
em Pasto Plantado
Criacäo de Gado em
Pastos Naturais

%Àrea

EXM

Por Imposicäo Legal

Atividades
Isoladas

Ârea (km2)

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0

Atividades

em

Coexistência

0

0

0
0
0
0
0
0

(continua)
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(continuaçâo)

Atividades

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Area Total

LAV
.00

EXM

3
3
3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

EXV

GPN

1
3
3
4
4
4
4
3
3
2

0
1
0
0
3
2
0
0
3
3
2
0
0
2
3
4
4
2
1
2
3
2
0
0
2
3
0
0
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
4
2

0

1

4

Area (km2 )

2.340
1.390
1.090
1.190
790
250
5.320
11.440
2.390
500
200
1.790
22.480
4.530
1.890
3.170
300
2.340
200
400
150
990
1.640
990
13.780
400
350
1.040
150

1.20
0.70
0.60
0.60
0.40
0.10
2.80
5.90
1.20
0.20
0.10
0.90
11.70
2.30
1.00
1.60
0.20
1.20
0.10
0.20
0.10
0.50
0.90
0.50
7.20
0.20
0.20
0.50
0.10

2.440
192.290

1.30

• Valores que nâo säo computados na totalizaçâo da area, pois estäo incluidos nas classes de atividades correspondentes.
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% Area

FOTO N? 1
A atividade EXPLORAÇÀO DE MADEIRA, na regrao do rio Guamé - entre Irituia e Capitäo
Poço - é, nos dias de hoje inexpressiva; entretanto, ainda sâo aproveitadas algumas âreas
residuals da antiga floresta.

FOTO N9 2
Derrubada da floresta na Belém—Brasilia, entre Paragominas e Ipixuna.

FOTON? 3
Cultura de hortalicas na Rodovia Para—Maranhäo.

FOTO N° 4
Na atividade LAVOURA E
CRIAÇÂO DE GADO ËM
PASTO PLANTADO, a
cultura da pimenta-do-reino
destaca-se com o send o a de
maior valor na zona Bragantina. A secagem ë uma das
etapas de seu beneficiamento.

FOTON? 5
Beneficiamento da pimertta-do-rerno

FOTO N? 6
Na cultura da malva, genera Hz ad a na zona Bragantina, se apóia em grande parte, a economia
regional. Aspecto de seu beneficiamento.

FOTO N? 7
Na cultura da m al va, genera lizada na zona Bragantina, se apóia em grande parte, a economia
regional. Aspecto de seu beneficiamento.

FOTON9 8
Pecuéria em pasto plantado; ativïdade em expansäo na regilo atravessada pela rodovia
Para—Maranhäo.

FOTON9 9
Aluviöes do Rio Parnaitaa, ârea de diversificaçao agricola em que, além da agricultura,
encontramos a pecuâria que utiliza a vegetaçao natural e o extrativismo representado pela
carnaûba.

FOTO N9 10
No extrativismo do babaçu toda a familia participa; as mulheres e cnanças compete a quebra do
coco.

FOTO N? 11
Varzea do Rio do Livramento. Na zona Bragantina a vârzea também é utilizada para a criaçâo de
gado, porém, sem expressâo espacial.

FOTO N? 12
Aspectos gérais dos "Lençois Maranhenses", destacando-se sua amplitude e beleza cênïca, érea
de indiscutfvel potencial turistico.

FOTON? 13
Aspectos gérais dos "Lencóis Maranhenses", destacando-se sua amplitude e beleza cênica, area
de indiscutivel potencial turistico.

FOTON 0 14
Aspectos gérais dos "Lencóis Maranhenses", destacando-se sua amplitude e beleza cênica, area
de indiscutivel potencial turistico.

FOTON? 15
A variedade de condicöes ecolôgicas na area dos "Lencóis Maranhenses" abre perspectives para
a preservacäo de grande numéro de espécies végétais e animais, bem como para o
desenvolvimento de pesquisas visando o conhecimento da fitogeograf ia regional.

FOTON? 16
A variedade de condiçoes ecológtcas na area dos "Lencóis Maranhenses" abre perspectivas para
a preservaçào de grande numéro de espécies végétais e animais, bem como para o
desenvolvimento de pesquisas visando o conhecimento da fitogeografia regional.

FOTO N? 17
Na zona dos "Lençois" do Maranhào a paisagem de dunas móvais e lagoas é de grande
amplitude, chegando a atingir pontos localized os a mais de quarenta quilômetros a partir da
linha do lit oral.
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