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Em busca da sustentabilidade

É sempre um grande desafio compreender a formação de um povo. Sem dúvida, 
passa pelo olhar da sua história e formas de apropriação do território. A nossa socie-
dade, em transição para um novo paradigma, exige também uma nova visão, com 
implicações na forma de perceber os sistemas vivos, interligados e interdependentes. 
É a mudança da visão de mundo mecanicista para uma visão holística, ecológica.

Este novo paradigma ocorre não apenas no âmbito da ciência investigativa, mas 
também na escala social da ciência sociológica, com novas concepções, valores, práti-
cas de comunidades, em um mundo cada vez mais integrado e globalizado.

As soluções possíveis para o desenvolvimento passam agora a ser as sustentá-
veis, surgindo o conceito de ‘sociedades sustentáveis’, cuja prática permite a existên-
cia de gerações futuras, um novo modelo de desenvolvimento que conjugue proteção 
ambiental, crescimento econômico e equidade social.

Neste sentido, os mapas que integram o Atlas de Mato Grosso expressam a bus-
ca de entendimento das complexas e múltiplas dimensões da natureza e das relações 
sociais, econômicas, políticas e simbólicas que ocorrem em seu território, com foco 
na integridade do ambiente, entendendo este como o meio onde vive o homem e se 
define em função dele, pois em todo o planeta não há mais paisagens sem influência 
da ação humana.

Assim, agradecemos o empenho da engenheira cartógrafa Lígia Camargo – res-
ponsável pela produção cartográfica e organização geral dos trabalhos deste Atlas –, 
e a toda equipe técnica de revisores e da Superintendência de Informações – SEI, pela 
realização desta obra que, além de disponibilizar de forma organizada os produtos 
do Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico, que marcaram um momento histórico-
-científico em Mato Grosso, apresenta também parte significativa dos mapas con-
feccionados de acordo com as últimas pesquisas publicadas por instituições públicas  
estaduais e federais.

Desta forma, o governo de Mato Grosso, por meio das secretarias de Planeja-
mento e Coordenação Geral e de Meio Ambiente, apresenta o Atlas de Mato Grosso, 
não apenas uma coletânea de mapas, mas uma fonte imprescindível de informações 
espaciais que permitem entender a conformação do povo mato-grossense em seu ter-
ritório, e que ultrapassa a representação da realidade, mas que almeja uma realidade 
sustentável, como quem cuida, zelosamente, de sua própria casa para seus filhos.

José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

diversificar para reduzir desigualdades

Nas últimas décadas Mato Grosso vivencia significativa transformação socioeco-
nômica que o projeta em destaque no cenário econômico nacional e internacional. 
Localizado no centro geodésico da América do Sul, e no centro-oeste do Brasil, tem 
atraído contingentes populacionais de todas as regiões brasileiras, em especial da 
região sul, com destino principalmente às áreas de cerrado dos planaltos. 

O Estado apresenta condições favoráveis – solos profundos, relevos planos e 
condições climáticas adequadas de temperatura, luminosidade e chuvas – ao desen-
volvimento da agricultura e pecuária tecnificada, bem como de negócios de toda uma 
cadeia produtiva, de apoio à produção de grãos, frutas, carne, leite, ovos, dentre ou-
tros que abastecem o mercado interno, e em especial o externo, e que têm gerado 
riquezas.

O Atlas de Mato Grosso, no entanto, evidencia a grande diversidade de paisa-
gens do Estado – que vão além das proporcionadas pelo cerrado, dado também pelos 
ambientes florestais e pantaneiros –, e o desafio à diversificação do setor econômico 
como estratégia para desenvolver novos negócios em regiões de características pecu-
liares, favorecendo a redução de desigualdades.

Constituem os potenciais dados: pelas jazidas de ouro, diamante, calcário, e ou-
tros, cuja exploração marcou o processo de ocupação do Estado e ainda hoje ocupa 
posição de destaque econômico; pelos produtos florestais, madeireiros e não madei-
reiros, com o incentivo ao manejo sustentável destes recursos; e pelo turismo dado 
pela beleza cênica das áreas pantaneiras das bacias dos rios Paraguai, Araguaia e 
Guaporé, associada à rica diversidade da flora e fauna, Floresta Amazônica, serras 
alongadas da Província Serrana, chapadas que proporcionam mirantes de grande im-
pressão ao visitante, cachoeiras e corredeiras, fontes de água mineral e termal, e 
muitos outros atrativos que fazem do Estado um lugar único.

Desta maneira, parabenizo o trabalho e a parceria das secretarias de Planeja-
mento e Coordenação Geral e de Meio Ambiente que, devido ao empenho integrado, 
proporcionaram a elaboração deste Atlas.

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado



Fluxos populacionais

O estudo dos Fluxos Populacionais do Estado de Mato Grosso, em referência, 
compõe a base de dados do Diagnóstico Socioeconômico Ecológico do Zoneamento 
do estado, consolidado no Relatório Técnico da Dinâmica Demográfica (SEPLAN-MT/
CNEC, 1997a).

Suas informações fundamentam-se nas publicações da Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística - IBGE, através dos censos 1991 e 1996 (micro dados) e, 
os fluxos de atração por procedência entre 1986, 1991 e 1996, de acordo com as gran-
des regiões do Brasil e as migrações internas (realizadas na mesma unidade federa-
tiva), a fim de identificar volumes e áreas de maior ou menor atração e procedências 
nos períodos em análise.

Para a elaboração do mapa de fluxos populacionais foram sintetizados os flu-
xos de atração, comparando os movimentos municipais entre 1991 e 1996, a partir do 
quesito: município onde morava em 01/09/91 com a população pesquisada em 1996.

A informação do fluxo anterior, ou seja, pesquisada em 1991 a partir do quesito: 
município onde morava em 1986 ficou prejudicado pelo excessivo número de des-
membramentos municipais dificultando comparações. Essa informação foi trabalhada 
detalhando os fluxos entre 1986, 1991 e 1996.

Fluxos Migratórios 

Os dados trabalhados sobre os fluxos migratórios rumo a Mato Grosso con-
firmam a tendência de refluxo apontada no histórico de formação do estado. Tais 
resultados refletem que, no período 1986/1991, ainda havia atração exercida pelos 
programas regionais, principalmente ao se considerar o volume de migrantes, 392,3 
mil pessoas e a procedência deles, revelando forte atração de outros estados do Bra-
sil, a exemplo da Região Sul que ocupava o primeiro lugar na atração populacional, 
perdendo apenas para os fluxos internos ao estado.

Fluxo Migratório 
interestadual por regiões

Região Norte
As trocas efetuadas entre o estado de Mato Grosso e a Região Norte do país no 

período 1991 e 1996, revelaram um saldo de quase 8 mil migrantes residindo em Mato 
Grosso.

Dentre os estados de maior volume de migrantes destaca-se Rondônia com 
15,7 mil imigrantes e 9,6 mil emigrantes. O Amapá, ao contrário, recebeu 209 mato-
-grossenses, contra 81 pessoas que foram morar em Mato Grosso, no mesmo período, 
tornando o saldo migratório negativo.

Considerando o destino dos migrantes provenientes da Região Norte do país, 
nota-se predominância de atração pelas áreas de fronteira em ambos os períodos 
analisados (1986-1991 e 1991-1996).

Região Nordeste
O saldo migratório da Região Nordeste em Mato Grosso foi o mais significativo 

do período 1991-1996, ou seja, a diferença entre os que saíram do estado para o Nor-
deste e os que vieram de lá para o Mato Grosso, somou 13,5 mil pessoas, tornando-se 
o maior saldo comparativamente às demais regiões.

Os estados que mais se destacam na retenção de população proveniente do nor-
deste são a Bahia, o Maranhão e Alagoas com um saldo de cerca de 3,5 mil pessoas 
cada um. Sergipe destaca-se pela relação inversa, ou seja, é este estado que exerce 
mais atração para os mato-grossenses, tornando a diferença negativa.

Considerando os imigrantes, com cerca de 20 mil pessoas que passaram a residir 
em Mato Grosso a partir de 1991, a migração proveniente da Região Nordeste repre-
sentava, em 1996, cerca de 6,5% do total do estado. Esse total, entre 1986 e 1991 era 
um pouco maior, 26 mil migrantes.

Região Sudeste
Considerando o saldo migratório da Região Sudeste em Mato Grosso nota-se 

processo de expulsão da população mato-grossense. As pessoas provenientes dessa 
região somaram 24,9 mil, enquanto que aquelas que saíram de Mato Grosso rumo à 
Região somaram 31,8 mil pessoas, tornando o saldo negativo.

Nessa composição, é o estado de São Paulo que tem a maior participação, pois 
exerce forte atração à população mato-grossense. Este recebeu 23,5 mil migrantes, 
enquanto saíram de São Paulo para Mato Grosso cerca de 16 mil.

Os demais estados praticamente zeram a relação com exceção de Minas Gerais 
que ainda retém um pequeno saldo positivo em Mato Grosso.

Região Sul

A diferença entre os imigrantes e emigrantes, com origem na Região Sul e des-
tino em Mato Grosso e vice-versa, entre 1991 e 1996, resultou num saldo migratório 
de 13,5 mil pessoas.

A retenção da população migrante sulista no Estado ocorre para as origens de 
todos os estados que a compõem, com destaque para o Paraná, que receberam, no 
período, 18 mil pessoas com origem em Mato Grosso e 26 mil paranaenses que prefe-
riram residir em Mato Grosso.

A Região Sul tem forte participação no processo migratório do estado de Mato 
Grosso desde sua formação. Dentro dela, o estado do Paraná se destaca por sua par-
cela no total de migrantes e na origem e naturalidade da população ali residente.

Nos períodos de 1986-1991 e 1991-1996, a Região Sul participou com 78,2 mil e 
38,7 mil pessoas no total de migrantes do estado. Ainda que sua participação relativa 
tenha declinado de 20% para 12,5%, esta Região é a de maior fluxo de migrantes com 
destino a Mato Grosso, excetuando-se as trocas internas.

Região Centro-Oeste
Com um saldo migratório de 11,3 mil pessoas, o estado de Mato Grosso recebeu 

entre 1991 e 1996 cerca de 50 mil migrantes provenientes de Goiás, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal.

Dentre eles, destaca-se o Mato Grosso do Sul por apresentar maior taxa de re-
tenção de população com saldo de 7,6 mil pessoas. O Distrito Federal, ao contrário, 
destaca-se por exercer forte fator de atração para os mato-grossenses, tornando ne-
gativo o saldo migratório deste estado.

Com cerca de 13% do total de migrantes nos dois períodos analisados, a popu-
lação proveniente da Região Centro-Oeste passou de 52,9 mil pessoas entre 86 e 91 
para 40,2 mil entre 91 e 96, denotando queda semelhante e proporcional à ocorrida 
no total de migrantes para o estado.

Fluxos Migratórios  
intermunicipais

As migrações intermunicipais, entre 1991 e 1996, somaram 155,7 mil movimenta-
ções. Entre 1986 e 1991 estas trocas internas representavam 42% do total de migran-
tes, denotando ainda forte atração externa, provavelmente devido a resquícios dos 
incentivos de programas de ocupação e desenvolvimento regional.

No período seguinte essas taxas passam a representar mais de 50% do total, 
mesmo tendo decrescido o volume de migrantes no Mato Grosso, revelando maior 
peso das trocas internas.

Dentre os municípios de maior atração destacam-se: Indiavaí, Araguainha, Te-
souro, Barão de Melgaço e Reserva do Cabaçal entre 1986 e 1991. No período posterior 
entre 1991 e 1996 exercem maior atração os seguintes municípios: Indiavaí, Nobres, 
Acorizal, Rosário Oeste e Nossa Senhora do Livramento.
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introdução

O Atlas de Mato Grosso, uma realização do governo do Estado, fruto do esforço 
conjunto da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral – Seplan-MT e Secre-
taria de Meio Ambiente – Sema-MT, apresenta uma série de mapas, quadros e tex-
tos de cunho técnico-científico apoiados nos resultados dos estudos do Diagnóstico 
Socioeconômico-Ecológico de Mato Grosso – DSEE/MT.

Este diagnóstico produziu uma base de dados com uma grande diversidade de 
informações integradas sobre a natureza e as interações humanas no território do 
Estado, expresso em textos e mapas com o objetivo de subsidiar a proposta do zone-
amento do poder executivo.

Para a elaboração do Diagnóstico, o governo do Estado contratou, por meio de 
licitação internacional, o Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores – CNEC, que 
por mais de cinco anos – de 1995 a 2002, com um intervalo de 18 meses – envolveu 
cerca de 140 profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Diante da com-
plexidade deste projeto, a Seplan-MT constituiu uma equipe, formada por 21 técnicos 
do Estado e oito consultores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD, para acompanhar, participar das discussões técnicas e auditar os produtos.

É importante registrar o empenho de técnicos do CNEC, seja na gestão técnica 
dos trabalhos, como de Kalil A. A. Farran (coordenador técnico geral), Mário Vital dos 
Santos (coordenador do meio físico), Maria Cristina de Oliveira L. Murgel (coordena-
dora do meio biótico), Marco A. Villarinho Gomes (coordenador do meio socioeco-
nômico), Teresa Cardoso da Silva (orientadora metodológica) e Maria Beatriz Imenes 
(coordenadora de integração temática), que enfrentaram o desafio de trabalhar de 
forma sistemática e integrada em um Estado que é o terceiro maior do país em ex-
tensão territorial e detentor de imensa diversidade de paisagens – da Amazônia, do 
Cerrado e do Pantanal –, em um momento histórico de significativa transformação 
dos modos de apropriação dos seus recursos naturais.

Destaca-se ainda a contribuição e o desempenho dos técnicos do CNEC, que com 
excelência do conhecimento técnico-científico desenvolveram os produtos temáticos. 
Aqui se destacam os coordenadores, representando todos os técnicos envolvidos: 
Paulo César Pressinoti (geologia), Sílvio C. Rodrigues e Jurandir L. Sanches Ross (geo-
morfologia), Ivo de Jesus Teixeira (hidrologia), Virlei A. de Oliveira (pedologia), José 
Roberto Tarifa (climatologia), Wandir Ribeiro (vegetação), Maria Cristina de Oliveira 
L. Murgel e Paulo E. Vanzolini (fauna), Maria Maddalena Re (uso e ocupação do solo), 
Marcia Y. Mafra (aspectos sociais), Raul de Carvalho (dinâmica econômica), Áurea do 
Carmo Morato (dinâmica populacional), Regina S. Néspoli de Camargo (hierarqui-
zação do espaço regional), Maria A. de Carvalho (administração pública), Heli Alves 
Oliveira (aspectos legais), Eliana F. Bueno Bucci (cartografia) e Marcus Vinícius. D. da 
Costa (banco de dados).

Por sua vez, a Seplan-MT também constituiu equipe multidisciplinar e de desta-
que na competência científica que, no período do desenvolvimento do Diagnóstico, 
dedicou-se exclusivamente a garantir a qualidade dos trabalhos especificada no edi-
tal, na qual se destacam os coordenadores, em nome de todo o corpo técnico: Márcia 
Silva Pereira Rivera (coordenadora geral), Maria Aparecida Cerci Paiva e Carla Cristina 
Vasques (acompanhamento financeiro), Tereza Neide Nunes Vasconcelos (monitora 
técnica do PNUD), Maria Lucidalva Costa Moreira (coordenadora do meio físico), Luzia 
Ivo de Almeida Arima (coordenadora do meio biótico), Marilde Brito Lima (coordena-
dora do meio socioeconômico), Lígia Camargo (coordenadora de geoprocessamento e 
cartografia) e Giovanni Leão Ormond (coordenador do banco de dados).

O DSEE/MT significou um ganho no detalhamento e qualidade da informação, 
trabalhada de forma sistemática, para todo o estado de Mato Grosso. Antes dele 
dispunha-se basicamente de dados do Projeto Radambrasil, disponível na escala 
1:1.000.000, com nove folhas recobrindo o Estado. Os estudos do Diagnóstico propor-
cionaram uma maior aproximação da realidade, agora em 67 folhas, para todo o Esta-
do, na escala 1:250.000. Esses estudos foram desenvolvidos para o conhecimento da 
realidade não apenas da natureza, mas também das relações humanas no território, 
de forma integrada e dinâmica, o que permitiu, assim, a percepção das potencialida-
des e fragilidades naturais e antrópicas, e a análise necessária à avaliação ambiental 
das paisagens mato-grossenses.

Para a confecção dos mapas deste Atlas foi estabelecida a escala de 1:3.000.000, 
considerada adequada para proporcionar conforto no manuseio. Os dados deste ma-
peamento guardam grande precisão geométrica, pois a origem de sua informação 
gráfica é a do mapeamento 1:250.000, que, por meio do processo de generalização 
cartográfica – processo pelo qual adaptam-se elementos quantitativos e qualitativos 
na carta derivada por meio da seleção e simplificação de detalhes oriundos da carta 
original – obteve-se o novo mapeamento.

Este mapeamento passou pela avaliação intermediária nas escalas de 
1:1.000.000 e 1:1.500.000, pois apesar da diretriz geral ser da manutenção da integri-
dade da informação original, as novas feições na escala 1:3.000.000 requereram que 
seus elementos fossem analisados nas etapas de seleção/eliminação, simplificação, 
agregação, deslocamento, refinamento e redução. Todos os procedimentos e técnicas 
de geoprocessamento foram realizados no laboratório da Seplan-MT, na Superinten-
dência de Estudos e Informações – SEI, com dedicado empenho profissional de Jonas 
Ferreira dos Santos.

Ressaltamos que a base topográfica na escala 1:250.000, origem das informa-
ções deste Atlas, constitui uma base digital única para todo o Estado, convertida do 
mapeamento do IBGE/DSG e atualizada com imagens orbitais.

A maioria dos dados temáticos tem origem nos trabalhos produzidos no DSEE/
MT. Os relacionados aos elementos da natureza, com dinâmica associada à escala 
de tempo geológico, permanecem íntegros; e os relacionados a uma escala de tem-
po, dotados de uma dinâmica surpreendente das relações humanas, têm seus dados 
atualizados, graças à disponibilidade de informações produzidas por órgãos públicos 
estaduais e federais, e publicados periodicamente.

Os dados publicados neste Atlas contaram com a valorosa colaboração de pro-
fissionais que dedicaram seu tempo na revisão técnica e atualização de temas espe-
cíficos, com especial reconhecimento aos professores do Instituto de Biociências da 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na revisão da lista de espécies da fauna 
mato-grossense, e, ainda, consultores independentes que prontamente se juntaram à 
equipe e, com notório saber, muito contribuíram.

Assim, os revisores foram: Antônio Abutakka (aspectos sociais), Marilde Brito 
Lima (aspectos econômicos), Lígia Camargo (áreas legalmente protegidas e unidades 
socioeconômico-ecológicas), Márcia Silva Pereira Rivera (regiões de influência), Juraci 
de Ozêda Ala Filho (geologia), Tereza Neide Nunes Vasconcelos (geomorfologia), João 
Benedito P. Leite Sobrinho e Maria Lucidalva Costa Moreira (pedologia), Luiz Gonza-
ga Toledo (limites municipais e hidrologia), José Roberto Tarifa (climatologia), Maria 
Aparecida Cerci de Paiva (produção agropecuária), Luzia Ivo de Almeida Arima e José 
Roberto Borges Monteiro (vegetação e uso e ocupação do solo), Rogério Vieira Rossi 
(fauna – mamíferos), Dalci Maurício Miranda de Oliveira (fauna – aves), Christine 
Strüssmann (fauna – anfíbios e répteis) e Francisco de Arruda Machado (fauna – pei-
xes).

Não se pode deixar de registrar que foi de fundamental importância o incentivo 
de Nivanda França de Araújo que, no período em que respondeu pela SEI, apoiou e 
tornou possível o desenvolvimento dos trabalhos.

Assim, a realização deste Atlas é devido ao empenho de todos os profissionais 
envolvidos que, sem exceção, desejaram tornar pública esta obra, e sem medir esfor-
ços souberam responder generosamente com suas contribuições. 

Em especial, o agradecimento a singular oportunidade dada pelo secretário José 
Gonçalves Botelho do Prado e pela secretária-adjunta Regiane Berchieli que, com 
sabedoria, acreditaram na relevância destra obra para o Estado, na importância da 
produção e divulgação de informações que marcaram significativos avanços do co-
nhecimento científico sobre o território de Mato Grosso nos últimos anos.

A todos, sinceros agradecimentos.

Lígia Camargo 

Organizadora
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Mato Grosso – Localização, população e condições de vida 1

O estado de Mato Grosso integra a região centro-oeste do Brasil com uma super-
fície de 903.357,91 km², e limita-se ao norte com os estados do Pará e Amazonas, ao 
sul com Mato Grosso do Sul, a leste com Goiás e Tocantins e, a oeste com Rondônia e 
a República da Bolívia.

Possuía, em 1940, 192.531 habitantes e, em 2010, 70 anos depois, este número 
subiu para 3.033.991 habitantes, tendo 3,36 hab/km². Apesar do significativo cresci-
mento populacional no período, o Estado caracteriza-se ainda por ter uma baixa den-
sidade demográfica. A população é predominantemente urbana, com 81,9% contra 
18,1% dos habitantes residentes na zona rural (SEPLAN-MT, 2011).

Entre 1940 e 1970, Mato Grosso passou por um lento processo de crescimento 
populacional. O Programa Federal “Marcha para o Oeste”, no período 1930/1950, que 
objetivava dar início ao processo de integração dessa área ao território nacional atra-
vés de políticas que proporcionassem garantias dos limites territoriais nas áreas de 
fronteira, pouco contribuiu para o incremento populacional e, consequentemente, a 
fixação do homem à terra.

Com a construção de Brasília começou efetivamente o processo de ocupação e 
integração da região centro-oeste ao território nacional. Sobretudo devido aos refor-
ços de investimentos governamentais em infraestrutura viária, cujo processo contava 
com uma política nacional com forte apoio na mobilização de recursos destinados 
ao financiamento das empresas e em obras de infraestrutura, com destaque para a 
construção da rodovia Belém-Brasília, BR-364, BR-163 e implantação de programas de 
ocupação e colonização na região. 

No período correspondente a 1970/1980, a população de Mato Grosso obteve 
um forte crescimento anual de 6,62% contra 2,48% no Brasil. Também no período se-
guinte, de 1980/1991, com crescimento anual na ordem de 5,38%, bem superior ao do 
Brasil (1,93%) mostrou crescimento populacional alicerçado fundamentalmente pela 
migração, com a ocupação das áreas de fronteira recente (SEPLAN-MT, 2011).

A partir de 1991 começa a retração do crescimento populacional no Estado, 
isto sendo válido até a data atual, com taxa de crescimento anual em torno de 2%.  
Esta acomodação da taxa de crescimento populacional nos períodos mais recentes é 
atribuída à drástica diminuição dos fluxos migratórios dirigidos para Mato Grosso, 
aliado em menor proporção à queda generalizada das taxas de fecundidade, em todo 
o país. 

Quanto às condições de vida da população tem-se o Índice de Desenvolvimen-
to Humano – IDH, padronizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento, visando avaliar o bem-estar da população de diversos países do mundo, 
medida que envolve comparar a riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, 
natalidade e outros fatores.

Em 1991, Mato Grosso se situava numa posição inferior à média dos demais Es-
tados da região centro-oeste, com IDH de 0,756, abaixo da média brasileira de 0,787. 

Mas em 2000 se equipara à média brasileira (0,766), apresentando o índice de 0,767, 
no entanto continuou abaixo da média do centro-oeste (0,788). Todos estes índices 
são considerados médios, sendo desejável o índice igual ou superior a 0,800. Já em 
2005, apesar da melhora do índice de 0,796, quase atingindo o índice alto, encontra-
-se ainda abaixo da média nacional, que é de 0,802 (SEPLAN-MT, 2011).

Entre os dados sociais destaca-se a mortalidade infantil como sendo um impor-
tante indicador de desenvolvimento de uma população, que guarda relação direta 
com características econômicas e sociais. No Estado, a taxa de mortalidade infantil 
caracteriza-se por apresentar uma tendência decrescente. Em 1999 essa taxa era de 
22,9 mortes para cada mil crianças nascidas vivas, e em 2009 ela representou 16,2, 
podendo-se dizer que essa tendência declinante da mortalidade foi reflexo da melho-
ria das condições médico-sanitárias e socioeconômicas.

Outro importante indicador é a porcentagem de analfabetos que, no ano 2000, 
era de 15,84% da população do Estado, abaixo da média brasileira (16,73%), mas aci-
ma da média do centro-oeste (13,13%). O processo de escolarização e os investimentos 
nesta área têm indicado um declínio do analfabetismo no Estado, sabendo-se que 
a população residente de 10 anos ou mais de idade sem instrução em 2009 era de 
10,24%, no entanto superior ao percentual para o mesmo ano no centro-oeste (8,47%) 
e no Brasil (9,66%), o que denota a importância de se ampliar o acesso à educação 
básica. 

Em 2008 o índice de Gini, que mede a desigualdade da concentração de renda 
dos rendimentos do trabalho, chegou a 0,5308, índice que marcou uma ruptura na 
tendência de redução ocorrida nos anos anteriores nessa década. Em 2009, o achata-
mento das rendas mais elevadas, por conta da crise econômica, reduziu o índice para 
0,4762, valor mais baixo da série 1996 e 2002-2009. A desigualdade permanece muito 
elevada, sendo que em 2009 a renda média dos 40% mais pobres equivaleu a 9,2% da 
renda média dos 10% mais ricos (SEPLAN-MT, 2011).

Entre 2004 e 2009 o total de postos de trabalho no mercado formal em Mato 
Grosso cresceu 31,7%, de 472,6 mil para 622,4 mil. No mesmo período, a população 
economicamente ativa (PEA) e a população residente cresceram 10,5% e 9,3%, res-
pectivamente. Portanto, o mercado formal de trabalho cresceu três vezes acima do 
crescimento populacional.

Em termos relativos, o setor de atividade que mais expandiu o emprego formal 
foi a construção civil. Neste setor o total de postos de trabalho cresceu 76,1%, passan-
do de 15,8 mil para 27,9 mil (entre 2004 e 2009). Com isso, a participação relativa da 
construção civil no total de postos de trabalho aumentou de 3,35% para 4,48%.

Assim, o dinamismo da economia vivenciado pelo Estado nas últimas décadas, 
que proporcionou a melhora dos resultados da oferta dos serviços sociais e de opor-
tunidade de emprego e renda, seja capaz também, de promover um desenvolvimento 
socioeconômico com melhor distribuição espacial da renda e menos concentrada.

1 Texto de Antônio Abutakka e Lígia Camargo
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Latitude 
Sul

Longitude 
Oeste

N° CGM N° CMI

Mato Grosso 903.357,908 .. .. .. .. 2.504.353 3.033.991 1,79 3,36 51,1% 81,9% 2.095.825 13.918 4,7 49.661 804 16,2 15,84 0,767

Acorizal 1953 841,17 15° 02’ 30’’ 56° 24’ 20’’ 164 59 5.817 5.516 -0,53 6,56 52,6% 53,1% 4.931 30 5,3 49 - - 25,96 0,695

Água Boa 1979 7.484,21 14° 03’ 12’’ 52° 11’ 11’’ 400 736 16.737 20.844 2,22 2,79 52,4% 80,2% 13.440 61 3,1 321 7 21,8 12,44 0,776

Alta Floresta 1979 8.947,07 09° 53’ 02’’ 56° 04’ 38’’ 284 800 46.982 49.233 0,47 5,50 50,8% 86,9% 36.074 241 4,7 892 17 19,1 11,86 0,779

Alto Araguaia 1938 5.538,02 17° 11’ 35’’ 53° 17’ 20’’ 692 426 11.410 15.670 3,22 2,83 51,5% 88,4% 11.334 77 5,4 202 3 14,9 13,87 0,786

Alto Boa Vista 1991 2.241,83 11° 40’ 22’’ 51° 22’ 39’’ *230 1.064 6.206 5.249 -1,66 2,34 52,0% 60,6% 3.619 13 2,5 76 1 13,2 16,4 0,708

Alto Garças 1953 3.660,39 16° 43’ 10’’ 53° 37’ 30’’ 754 366 8.335 10.321 2,16 2,82 52,3% 91,3% 6.678 53 5,6 129 3 23,3 12,54 0,795

Alto Paraguai 1953 2.052,52 14° 40’ 45’’ 56° 51’ 40’’ 238 219 8.605 9.951 1,46 4,85 53,3% 64,4% 5.550 59 7,1 132 2 15,2 16,43 0,704

Alto Taquari 1986 1.394,76 17° 49’ 24’’ 53° 16’ 59’’ 851 509 4.476 8.100 6,11 5,81 52,9% 90,7% 5.233 23 3,6 108 1 9,3 11,27 0,804

Apiacás 1988 20.364,20 09° 33’ 24’’ 57° 22’ 54’’ 220 1.005 6.665 8.538 2,51 0,42 54,3% 74,5% 5.144 33 4,0 133 4 30,1 21,42 0,713

Araguaiana 1986 6.415,11 15° 44’ 01’’ 51° 50’ 00’’ 269 570 3.426 3.221 -0,62 0,50 51,2% 68,0% 2.710 14 4,6 36 - - 15,86 0,737

Araguainha 1963 688,68 16° 33’ 52’’ 52° 42’ 12’’ 462 471 1.352 1.095 -2,09 1,59 53,4% 86,2% 933 7 6,2 10 - - 18,7 0,731

Araputanga 1979 1.602,73 15° 29’ 30’’ 58° 20’ 02’’ 200 371 13.675 15.387 1,19 9,60 49,5% 79,3% 11.559 64 4,0 282 5 17,7 15,44 0,755

Arenápolis 1953 414,68 14° 27’ 32’’ 57° 12’ 22’’ 247 259 11.605 10.355 -1,13 24,97 50,4% 94,5% 7.604 62 6,2 133 2 15,0 16,3 0,721

Aripuanã 1943 24.651,58 10° 19’ 42’’ 59° 12’ 30’’ 105 976 27.560 18.581 -3,87 0,75 54,0% 62,8% 12.862 63 3,2 404 3 7,4 16,78 0,704

Barão de Melgaço 1953 11.182,85 16° 11’ 39’’ 56° 14’ 45’’ 160 121 7.682 7.591 -0,12 0,68 54,5% 45,1% 5.976 24 3,1 69 - - 22,54 0,672

Barra do Bugres 1943 5.799,16 15° 03’ 40’’ 56° 11’ 10’’ 172 169 27.460 31.058 1,24 5,36 51,9% 83,4% 22.707 160 4,7 593 6 10,1 18,06 0,715

Barra do Garças 1948 9.141,84 15° 49’ 01’’ 52° 09’ 08’’ 318 516 52.092 56.423 0,80 6,17 49,8% 90,3% 40.786 289 5,3 769 27 35,1 8,91 0,791

Bom Jesus do Araguaia 1999 4.279,09 12° 15’ 16’’ 51° 32’ 12’’ *280 983 0 5.231 3,47 1,22 53,6% 50,3% 3.483 10 2,1 49 1 20,4 - -

Brasnorte 1986 15.959,33 12° 07’ 17’’ 58° 00’ 08’’ 317 580 9.815 15.280 4,53 0,96 54,0% 65,4% 9.182 53 3,6 219 7 32,0 15,59 0,757

Cáceres 1850 24.398,40 16° 13’ 42’’ 57° 40’ 51’’ 118 250 85.857 87.912 0,24 3,60 50,1% 87,1% 60.828 525 6,0 1.658 33 19,9 15,9 0,737

Campinápolis 1986 5.970,46 14° 32’ 10’’ 52° 47’42’’ 450 565 12.419 14.222 1,37 2,38 51,8% 33,9% 8.564 66 4,7 182 18 98,9 21,03 0,673

Campo Novo do Parecis 1988 9.448,38 15° 39’ 51’’ 57° 53’ 11’’ 572 397 17.638 27.574 4,57 2,92 52,5% 92,8% 17.416 80 3,4 463 6 13,0 8,67 0,809

Campo Verde 1988 4.794,56 15° 33’ 12’’ 55° 10’ 03’’ 736 139 17.221 31.612 6,26 6,59 51,5% 80,7% 24.028 101 3,7 520 5 9,6 9,28 0,8

Campos de Júlio 1994 6.804,58 13° 43’ 21’’ 59° 15’ 38’’ *620 692 2.895 5.019 5,66 0,74 51,6% 79,5% 4.389 20 4,0 85 3 35,3 5,01 0,845

Canabrava do Norte 1991 3.449,98 11° 03’ 05’’ 51° 49’ 52’’ 225 1.132 4.989 4.767 -0,45 1,38 53,3% 56,1% 3.626 17 3,1 60 2 33,3 16,71 0,693

Canarana 1979 10.834,33 13° 29’ 09’’ 52° 21’ 11’’ 300 838 15.408 18.701 1,96 1,73 51,5% 79,2% 13.349 77 4,3 420 9 21,4 15,26 0,761

Carlinda 1994 2.417,21 09° 58’ 19’’ 55° 49’ 23’’ 290 724 12.296 10.985 -1,12 4,54 53,0% 41,6% 7.194 48 4,0 157 4 25,5 19,23 0,7

Castanheira 1988 3.948,86 11° 08’ 06’’ 58° 36’ 18’’ 400 780 7.790 8.231 0,55 2,08 52,8% 47,6% 5.280 37 4,6 117 3 25,6 12,23 0,73

Chapada dos Guimarães 1953 6.206,57 15° 17’ 25’’ 55° 48’ 15’’ 811 65 15.755 17.799 1,23 2,87 52,2% 61,7% 13.706 99 5,5 214 9 42,1 19,98 0,711

Cláudia 1988 3.820,95 11° 30’ 24’’ 54° 52’ 34’’ 368 608 10.249 10.972 0,68 2,87 51,9% 77,1% 7.331 33 3,0 119 1 8,4 11,03 0,813

Cocalinho 1986 16.538,83 14° 23’ 48’’ 50° 59’ 46’’ 241 765 5.504 5.498 -0,01 0,33 52,8% 66,3% 4.637 26 4,3 62 - - 19,83 0,727

Colider 1979 3.038,25 10° 45’ 27’’ 55° 27’ 27’’ 400 648 28.051 30.864 0,96 10,16 50,6% 81,2% 22.138 147 4,6 501 11 22,0 14,67 0,75

Colniza 1998 27.947,65 09° 54’ 18’’ 58° 34’ 01’’ *110 1.065 0 26.390 9,90 0,94 53,4% 56,9% 16.596 100 3,4 572 15 26,2 - -

Comodoro 1986 21.743,36 13° 39’ 33’’ 59° 47’ 20’’ 600 677 15.046 18.157 1,90 0,84 51,6% 69,2% 13.013 94 5,0 325 13 40,0 18,78 0,724

Confresa 1991 5.796,38 10° 39’ 01’’ 51° 34’ 14’’ 200 1.160 17.841 25.127 3,48 4,33 53,1% 64,6% 15.937 88 4,0 404 8 19,8 19,02 0,704

Conquista d’Oeste 1999 2.698,01 14° 31’ 54’’ 59° 32’ 35’’ *250 571 0 3.388 2,75 1,26 52,8% 60,6% 2.391 11 3,4 23 2 87,0 - -

Cotriguaçu 1991 9.490,99 09° 12’ 27’’ 59° 13’ 15’’ 200 920 8.474 14.987 5,87 1,58 53,2% 34,2% 9.135 52 3,6 281 9 32,0 16 0,721

Cuiabá (1) 1727 3.538,17 15° 35’ 56’’ 56° 06’ 01’’ 177 0 483.346 551.350 1,33 155,83 48,9% 98,1% 386.991 2.940 5,4 9.492 162 17,1 6,06 0,821

Curvelândia 1998 748,36 15° 37’ 00’’ 57° 55’ 07’’ *190 311 0 4.898 0,68 6,54 52,1% 59,5% 3.812 19 3,8 78 1 12,8 - -

Denise 1982 1.300,92 14° 42’ 32’’ 57° 03’ 55’’ 211 208 7.463 8.494 1,30 6,53 51,6% 85,5% 5.979 25 2,3 132 2 15,2 16,13 0,736

Diamantino 1820 7.630,21 14° 24’ 43’’ 56° 26’ 53’’ 269 209 18.580 20.420 0,95 2,68 51,7% 78,0% 14.676 102 5,4 358 4 11,2 11,22 0,788

Dom Aquino 1958 2.205,08 15° 38’ 08’’ 54° 47’ 15’’ 283 172 8.418 8.131 -0,35 3,69 51,6% 80,5% 5.976 50 5,9 121 1 8,3 18,01 0,722

Feliz Natal 1995 11.448,05 12° 22’ 35’’ 54° 56’ 15’’ 370 538 6.769 10.933 4,91 0,96 51,0% 74,3% 6.081 31 2,9 190 2 10,5 15,57 0,748

Figueirópolis d’Oeste 1986 890,95 15° 26’ 50’’ 58° 44’ 08’’ 300 402 4.315 3.805 -1,25 4,27 51,1% 52,9% 3.256 21 5,6 60 1 16,7 18,84 0,705

Gaúcha do Norte 1995 16.898,57 13° 10’ 42’’ 53° 15’ 00’’ *410 595 4.605 6.287 3,16 0,37 54,6% 35,0% 3.939 8 1,3 69 1 14,5 24,56 0,729

General Carneiro 1963 3.721,08 15° 12’ 01’’ 52° 57’ 10’’ 343 449 4.349 5.018 1,44 1,35 52,6% 47,0% 3.133 39 7,8 95 4 42,1 20,19 0,695

Glória d’Oeste 1991 846,05 15° 46’ 07’’ 58° 18’ 38’’ *190 304 3.361 3.125 -0,73 3,69 50,6% 68,1% 2.371 10 3,1 30 - - 17,52 0,731

Guarantã do Norte 1986 4.713,04 09° 56’ 37’’ 54° 54’ 37’’ 345 721 28.200 32.150 1,32 6,82 51,3% 74,4% 19.614 98 3,1 510 4 7,8 11,28 0,757

Guiratinga 1943 5.358,32 16° 21’ 10’’ 53° 45’ 28’’ 510 334 12.645 13.867 0,93 2,59 52,2% 82,5% 8.724 104 7,2 124 4 32,3 16,41 0,761

Indiavaí 1986 600,33 15° 29’ 43’’ 58° 34’ 29’’ 215 398 2.056 2.407 1,59 4,01 51,8% 73,9% 1.950 11 4,2 41 - - 18,22 0,714

Ipiranga do Norte 2000 3.440,16 12° 14’ 17’’ 56° 09’ 08’’ *400 455 0 5.123 ... 1,49 54,6% 67,8% 3.154 15 3,4 79 - - ... ...

Itanhangá 2000 2.896,10 12° 13’ 08’’ 56° 38’ 18’’ *352 447 0 5.260 ... 1,82 54,5% 60,2% 3.925 14 2,9 72 - - ... ...

Itaúba 1986 4.538,34 10° 59’ 53’’ 55° 14’ 30’’ 240 599 8.565 4.570 -6,09 1,01 52,4% 81,2% 3.924 12 2,6 57 1 17,5 16,09 0,74

Itiquira 1953 8.638,69 17° 08’ 02’’ 54° 24’ 55’’ 522 359 9.200 11.493 2,25 1,33 54,2% 38,7% 7.305 33 2,6 158 - - 11,08 0,767

Jaciara 1958 1.658,72 16° 02’ 30’’ 56° 59’ 45’’ 367 148 23.796 25.666 0,76 15,47 50,6% 92,1% 19.314 135 5,2 447 5 11,2 12,74 0,788

Jangada 1986 1.021,94 15° 14’ 07’’ 56° 29’ 23’’ 178 82 7.134 7.696 0,76 7,53 51,5% 38,3% 6.390 35 4,2 137 1 7,3 27,08 0,68

Jauru 1979 1.832,78 15° 20’ 18’’ 58° 51’ 02’’ 405 463 12.764 10.461 -1,97 5,71 50,3% 59,0% 8.366 55 5,0 169 2 11,8 20,73 0,68

Juara 1981 21.387,33 11° 13’ 05’’ 57° 26’ 25’’ 292 690 30.748 32.769 0,64 1,53 51,7% 79,4% 23.270 183 5,5 613 8 13,1 14,2 0,763

Juína 1982 26.251,28 11° 25’ 05’’ 58° 44’05’’ 442 737 38.017 39.260 0,32 1,50 51,3% 86,5% 28.717 172 4,3 757 4 5,3 13,9 0,749

Juruena 1988 3.220,45 10° 19’ 46’’ 58° 29’ 43’’ 300 893 5.448 11.269 7,54 3,50 51,9% 60,4% 5.692 44 4,8 147 2 13,6 11,71 0,751

Juscimeira 1979 2.205,02 16° 04’ 34’’ 54° 56’ 17’’ 251 164 12.063 11.434 -0,53 5,19 52,1% 74,3% 9.345 73 6,0 152 4 26,3 21,91 0,718

Lambari d’Oeste 1991 1.337,25 15° 19’ 08’’ 58° 00’ 30’’ 186 327 4.690 5.438 1,49 4,07 52,5% 53,3% 4.332 22 4,4 78 4 51,3 20,89 0,692

Lucas do Rio Verde 1988 3.659,86 13° 04’ 33’’ 55° 54’ 41’’ 390 360 19.316 45.545 8,96 12,44 52,7% 93,2% 27.765 115 3,6 704 7 9,9 6,58 0,817

Luciara 1963 4.145,26 11° 05’ 25’’ 50° 37’ 49’’ 197 1.180 2.494 2.229 -1,12 0,54 51,6% 91,3% 1.884 13 5,3 24 - - 16,92 0,691

Marcelândia 1986 12.294,14 11° 04’ 58’’ 54° 31’ 12’’ 220 712 14.448 11.994 -1,84 0,98 53,0% 61,8% 9.534 47 3,2 257 6 23,3 12,01 0,771

Matupá 1988 5.151,85 10° 10’ 02’’ 54° 55’ 46’’ 280 696 11.289 14.172 2,30 2,75 51,9% 77,1% 9.565 47 3,2 242 1 4,1 14,16 0,775

Mirassol d’Oeste 1976 1.072,54 15° 35’ 30’’ 58° 16’ 36’’ 260 329 22.997 25.331 0,97 23,62 50,1% 84,7% 18.538 135 5,3 422 5 11,8 15,84 0,739

Nobres 1963 3.859,51 14° 32’ 30’’ 56° 22’ 30’’ 200 151 14.983 15.011 0,02 3,89 52,2% 83,0% 10.590 117 7,6 249 7 28,1 17,62 0,724

Nortelândia 1953 1.350,78 14° 14’ 39’’ 57° 17’ 30’’ 244 254 7.246 6.438 -1,18 4,77 51,4% 82,0% 4.699 49 7,7 102 8 78,4 15,14 0,718

N. Sª do Livramento 1883 5.192,57 15° 46’ 24’’ 56° 20’ 46’’ 232 42 12.141 11.592 -0,46 2,23 54,0% 36,6% 10.911 60 4,7 111 1 9,0 34,1 0,655

Nova Bandeirantes 1991 9.531,21 09° 50’ 51’’ 57° 48’ 41’’ 110 980 6.951 11.630 5,28 1,22 54,8% 34,9% 8.953 46 3,4 190 1 5,3 15,2 0,702

Nova Brasilândia 1979 3.266,22 14° 57’ 12’’ 54° 59’ 26’’ 540 223 5.786 4.593 -2,28 1,41 52,3% 79,8% 3.487 33 6,6 48 2 41,7 25,97 0,71

Nova Canaã do Norte 1986 5.968,99 10° 38’ 02’’ 55° 42’ 23’’ 301 696 11.516 12.132 0,52 2,03 53,2% 56,2% 9.235 38 2,9 171 2 11,7 16,8 0,702

Nova Guarita 1991 1.087,31 10° 18’ 36’’ 55° 24’ 27’’ 250 667 5.651 4.929 -1,36 4,53 52,4% 39,3% 3.722 16 3,2 68 1 14,7 13,07 0,725

Nova Lacerda 1995 4.734,16 14° 28’ 19’’ 59° 34’ 48’’ 190 667 4.045 5.469 3,06 1,16 53,6% 54,8% 3.992 17 3,3 61 1 16,4 21,12 0,719
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Nova Marilândia 1991 1.942,82 14° 22’ 06’’ 56° 58’ 06’’ 300 261 2.354 2.925 2,20 1,51 53,8% 66,1% 2.368 14 5,9 39 - - 16,86 0,702

Nova Maringá 1991 11.512,47 13° 01’ 14’’ 57° 05’ 18’’ 370 392 3.950 6.590 5,25 0,57 54,6% 51,9% 3.609 26 4,5 85 1 11,8 17,84 0,74

Nova Monte Verde 1991 6.500,17 09° 58’ 30’’ 57° 28’ 13’’ 330 920 6.827 8.088 1,71 1,24 54,2% 49,1% 5.532 35 4,1 111 2 18,0 15,36 0,722

Nova Mutum 1988 9.537,92 13° 49’ 04’’ 56° 05’ 16’’ 400 269 14.818 31.633 7,88 3,32 53,1% 81,7% 18.125 67 2,6 462 5 10,8 5,97 0,801

Nova Nazaré 1999 4.038,70 13° 59’ 12’’ 51° 47’ 39’’ *260 800 0 3.021 4,31 0,75 51,4% 36,8% 1.827 8 2,8 25 4 160,0 - -

Nova Olímpia 1986 1.567,67 14° 46’ 58’’ 57° 17’ 22’’ 228 207 14.186 17.529 2,14 11,18 51,7% 90,4% 12.482 77 3,8 398 2 5,0 17,79 0,742

Nova Santa Helena 1998 2.208,02 10° 49’ 22’’ 55° 09’ 50’’ *390 622 0 3.475 0,69 1,57 52,3% 57,6% 2.879 18 5,2 48 - - - -

Nova Ubiratã 1995 12.694,97 13° 01’ 58’’ 55° 15’ 41’’ 400 506 5.654 9.245 5,04 0,73 55,7% 64,2% 5.389 27 3,3 142 - - 12,14 0,779

Nova Xavantina 1980 5.526,73 14° 40’ 09’’ 52° 20’ 09’’ 275 651 17.832 19.475 0,89 3,52 51,0% 80,8% 14.644 102 5,3 256 3 11,7 15,38 0,76

Novo Horizonte do Norte 1986 938,39 11° 24’ 43’’ 57° 21’ 03’’ 220 663 3.511 3.746 0,65 3,99 51,6% 47,4% 2.919 28 7,1 41 - - 20,87 0,703

Novo Mundo 1995 5.801,77 09° 58’ 08’’ 55° 10’ 43’’ 330 791 4.997 7.069 3,53 1,22 53,8% 37,3% 5.128 27 3,8 87 1 11,5 12,58 0,732

Novo Santo Antônio 1999 4.368,46 12° 17’ 23’’ 50° 57’ 56’’ *200 1.063 0 2.005 ... 0,46 55,1% 67,1% 1.640 5 2,3 38 - - - -

Novo São Joaquim 1986 5.333,59 14° 54’ 22’’ 53° 00’ 57’’ 400 493 9.464 6.043 -4,39 1,13 52,0% 61,5% 5.264 35 5,0 74 - - 16,15 0,743

Paranaíta 1986 4.830,14 09° 39’ 57’’ 56° 20’ 29’’ 249 849 10.254 10.690 0,42 2,21 53,7% 52,9% 7.156 41 3,4 180 3 16,7 16,35 0,718

Paranatinga 1979 24.177,57 14° 26’ 28’’ 54° 26’ 18’’ 460 411 15.342 19.280 2,31 0,80 53,4% 76,8% 12.589 79 3,8 337 9 26,7 16,22 0,724

Pedra Preta 1976 4.193,21 16° 35’ 20’’ 54° 25’ 10’’ 248 243 13.611 15.693 1,43 3,74 51,7% 72,5% 11.995 103 6,4 249 5 20,1 17,78 0,735

Peixoto de Azevedo 1986 14.398,66 10° 14’ 51’’ 54° 59’ 10’’ 346 692 26.156 30.762 1,64 2,14 51,8% 64,4% 17.508 120 4,0 470 9 19,1 22,37 0,719

Planalto da Serra 1991 2.454,11 14° 39’ 32’’ 54° 46’ 17’’ 460 254 2.881 2.726 -0,55 1,11 51,4% 75,3% 2.254 12 4,3 36 0 0,0 17,8 0,738

Poconé 1831 17.260,86 16° 15’ 24’’ 56° 36’ 24’’ 142 104 30.773 31.778 0,32 1,84 52,0% 72,6% 23.331 194 6,1 597 8 13,4 21,99 0,679

Pontal do Araguaia 1991 2.755,10 15° 54’ 03’’ 52° 15’ 23’’ 300 518 3.736 5.427 3,80 1,97 51,5% 82,6% 3.533 16 3,1 57 - - 11,18 0,789

Ponte Branca 1953 687,81 16° 28’ 00’’ 52° 35’ 00’’ 424 502 2.087 1.783 -1,56 2,59 51,7% 85,0% 1.641 16 8,7 18 1 55,6 19,09 0,738

Pontes e Lacerda 1979 8.423,35 15° 13’ 16’’ 59° 20’ 18’’ 254 483 43.012 41.386 -0,39 4,91 50,5% 83,7% 29.170 190 4,9 503 9 17,9 15,43 0,753

Porto Alegre do Norte 1986 3.977,42 10° 52’ 46’’ 51° 37’ 50’’ 205 1.143 8.623 10.754 2,23 2,70 53,4% 48,2% 6.609 56 5,6 143 1 7,0 17,49 0,709

Porto dos Gaúchos 1963 7.011,55 11° 43’ 25’’ 57° 22’ 10’’ 259 644 5.665 5.448 -0,39 0,78 52,5% 50,8% 4.013 30 4,7 77 3 39,0 13,39 0,756

Porto Esperidião 1986 5.815,31 15° 51’ 15’’ 58° 27’ 51’’ 160 358 9.996 10.950 0,92 1,88 53,5% 38,1% 7.674 34 3,4 166 2 12,0 18,32 0,695

Porto Estrela 1991 2.065,24 15° 19’ 27’’ 57° 13’ 25’’ 134 198 4.707 3.639 -2,54 1,76 52,2% 40,3% 2.912 26 6,4 61 - - 28,79 0,654

Poxoréu 1938 6.923,23 15° 42’ 00’’ 54° 18’ 15’’ 360 259 20.030 17.602 -1,28 2,54 52,6% 67,7% 14.059 112 6,2 229 7 30,6 19,51 0,743

Primavera do Leste 1986 5.472,21 15° 33’ 45’’ 54° 17’ 41’’ 500 239 39.857 52.114 2,72 9,52 50,9% 94,6% 34.912 170 3,7 886 16 18,1 6,51 0,805

Querência 1991 17.850,25 12° 35’ 53’’ 52° 12’ 51’’ 300 912 7.274 13.021 6,00 0,73 53,2% 45,9% 8.501 34 3,0 193 3 15,5 15,89 0,75

Reserva do Cabaçal 1986 1.350,09 15° 07’ 16’’ 58° 22’ 57’’ 335 412 2.418 2.578 0,64 1,91 51,4% 62,9% 1.879 8 3,1 35 - - 21,11 0,68

Ribeirão Cascalheira 1988 11.356,47 12° 56’ 19’’ 51° 49’ 26’’ 386 893 8.866 8.880 0,02 0,78 51,9% 62,6% 5.875 36 4,0 146 2 13,7 15,98 0,693

Ribeirãozinho 1993 623,45 16° 29’ 18’’ 52° 41’ 30’’ 477 465 1.980 2.199 1,06 3,53 51,2% 70,7% 1.678 13 6,0 31 - - 17,12 0,73

Rio Branco 1979 501,50 15° 16’ 14’’ 58° 07’ 00’’ 180 367 5.092 5.061 -0,06 10,09 50,1% 81,9% 3.892 27 5,2 78 1 12,8 21,9 0,698

Rondolândia 1998 12.653,69 10° 51’ 25’’ 61° 27’ 23’’ *300 1.600 0 3.538 0,83 0,28 52,6% 26,9% 2.851 9 2,6 47 - - - -

Rondonópolis 1953 4.165,23 16° 15’ 00’’ 54° 51’ 51’’ 227 218 150.227 195.550 2,67 46,95 50,2% 96,2% 131.334 976 5,4 3.362 34 10,1 10,62 0,791

Rosário Oeste 1861 7.504,96 14° 49’ 41’’ 56° 24’ 51’’ 192 133 18.755 17.682 -0,59 2,36 53,3% 60,3% 14.106 102 5,5 185 - - 22,11 0,715

Salto do Céu 1979 1.741,27 15° 09’ 23’’ 58° 08’ 41’’ 300 383 4.675 3.903 -1,79 2,24 51,6% 56,0% 2.604 22 5,9 51 2 39,2 22,04 0,702

Santa Carmem 1991 3.920,28 11° 58’ 01’’ 55° 16’ 46’’ 386 493 3.599 4.075 1,25 1,04 52,3% 75,4% 3.087 9 2,0 66 1 15,2 11,9 0,787

Santa Cruz do Xingu 1999 5.625,40 10° 09’ 16’’ 52° 23’ 35’’ *360 994 0 1.899 6,25 0,34 55,1% 65,9% 1.486 7 3,1 26 - - - -

Santa Rita do Trivelato 1999 4.642,29 13° 49’ 05’’ 55° 16’ 23’’ *490 445 0 2.466 ... 0,53 54,8% 55,4% 1.705 4 1,5 35 - - - -

Santa Terezinha 1980 6.450,84 10° 35’ 29’’ 50° 36’ 24’’ 198 1.329 6.270 7.399 1,67 1,15 53,2% 40,2% 4.645 31 4,1 139 4 28,8 21,92 0,665

Santo Afonso 1991 1.169,50 14° 29’ 52’’ 57° 00’ 40’’ 400 266 3.098 2.974 -0,41 2,54 54,1% 51,7% 2.121 12 4,1 29 1 34,5 13,93 0,724

St° Antônio de Leverger 1998 12.260,08 15° 47’ 11’’ 56° 04’ 17’’ 141 35 0 3.757 7,16 0,31 54,0% 56,4% 2.511 95 4,8 201 3 14,9 - -

Santo Antônio do Leste 1890 3.285,69 14° 47’ 27’’ 53° 35’ 00’’ *630 379 15.435 18.409 1,78 5,60 53,5% 38,8% 14.071 7 2,0 23 1 43,5 19,8 0,716

São Félix do Araguaia 1976 16.848,22 11° 36’ 00’’ 51° 12’ 00’’ 195 1.159 10.687 10.531 -0,15 0,63 52,3% 58,5% 6.899 40 3,6 109 6 55,0 16,38 0,726

São José do Povo 1989 444,11 16° 27’ 54’’ 54° 15’ 14’’ 281 268 3.056 3.601 1,66 8,11 53,7% 48,8% 2.784 12 3,5 34 - - 24,36 0,699

São José do Rio Claro 1979 5.057,85 13° 25’ 52’’ 56° 45’ 06’’ 350 325 12.740 17.128 3,00 3,39 53,6% 76,9% 10.694 63 3,5 282 9 31,9 17,1 0,754

São José do Xingu 1991 7.463,65 10° 48’ 14’’ 52° 44’ 30’’ 337 931 5.944 5.267 -1,20 0,71 53,7% 72,0% 3.896 17 4,0 96 - - 20,13 0,681

S. José dos Quatro Marcos 1979 1.280,85 15° 38’ 00’’ 58° 10’ 14’’ 230 343 19.693 18.963 -0,38 14,81 50,0% 76,5% 14.654 105 5,4 269 5 18,6 15,42 0,735

São Pedro da Cipa 1991 344,36 16° 00’ 00’’ 54° 55’ 18’’ 264 149 3.495 4.142 1,71 12,03 51,7% 89,2% 3.254 21 5,0 71 1 14,1 21,84 0,717

Sapezal 1994 13.597,51 13° 33’ 38’’ 58° 48’52’’ 370 473 7.866 18.080 8,68 1,33 54,1% 83,6% 10.677 55 3,7 310 6 19,4 9,46 0,803

Serra Nova Dourada 1999 1.479,89 12° 05’ 36’’ 51° 23’ 59’’ *290 1.125 0 1.365 3,00 0,92 54,4% 59,6% 1.168 - - 15 - - - -

Sinop 1979 3.964,00 11° 52’ 21’’ 55° 32’ 07’’ 345 503 74.831 113.082 4,22 28,53 50,9% 82,9% 75.698 375 3,4 2.047 18 8,8 8,5 0,807

Sorriso 1986 9.345,76 12° 32’ 30’’ 55° 42’ 29’’ 365 420 35.605 66.506 6,45 7,12 51,5% 87,8% 41.823 196 3,4 1.042 12 11,5 7,5 0,823

Tabaporã 1991 8.225,39 11° 18’ 06’’ 56° 49’ 07’’ 350 643 10.842 9.917 -0,89 1,21 53,3% 53,2% 6.493 24 2,2 137 - - 14,01 0,734

Tangará da Serra 1976 10.972,07 14° 04’ 38’’ 57° 03’ 45’’ 387 242 58.840 84.076 3,63 7,66 50,4% 90,3% 57.393 347 4,3 1.417 22 15,5 12,37 0,78

Tapurah 1988 4.494,22 12° 44’ 19’’ 56° 31’ 06’’ 340 414 11.561 10.390 -1,06 2,31 58,3% 62,8% 6.303 40 3,6 142 1 7,0 8,99 0,783

Terra Nova do Norte 1986 2.722,14 10° 35’ 55’’ 55° 06’ 55’’ 250 648 13.694 11.302 -1,90 4,15 52,1% 44,8% 9.126 42 2,8 160 1 6,3 13,58 0,748

Tesouro 1953 4.017,27 15° 55’ 00’’ 53° 32’ 05’’ 410 385 3.130 3.437 0,94 0,86 55,5% 69,8% 2.307 18 5,6 26 - - 15,83 0,759

Torixoréu 1953 2.397,93 15° 57’ 30’’ 52° 22’ 15’’ 335 577 4.832 4.036 -1,78 1,68 52,0% 77,2% 3.301 25 6,0 58 - - 13,84 0,77

União do Sul 1995 4.581,12 11° 31’ 39’’ 54° 22’ 24’’ 350 689 4.196 3.767 -1,07 0,82 54,4% 62,1% 2.585 10 2,4 49 - - 11,58 0,768

Vale de São Domingos 1999 2.001,35 15° 17’ 27’’ 59° 03’ 34’’ *340 491 0 3.058 -0,58 1,53 53,8% 23,3% 2.872 13 4,4 29 2 69,0 - -

Várzea Grande 1948 938,06 15° 32’ 30’’ 56° 17’ 18’’ 191 10 215.298 252.709 1,62 269,40 49,6% 98,5% 168.258 1.353 5,7 4.575 63 13,8 8,98 0,79

Vera 1986 2.950,87 12° 17’ 07’’ 55° 17’ 47’’ 383 486 9.055 10.235 1,23 3,47 51,8% 71,8% 6.678 29 3,1 149 1 6,7 11,71 0,772

Vila Bela da Ss. Trindade 1752 13.630,95 15° 00’ 28’’ 59° 57’ 06’’ 199 562 12.665 14.491 1,36 1,06 52,2% 35,7% 9.138 41 2,9 191 4 20,9 17,45 0,714

Vila Rica 1986 7.433,45 10° 01’ 30’’ 51° 07’ 01’’ 255 1.276 15.583 21.403 3,22 2,88 52,3% 65,3% 13.842 91 4,6 407 11 27,0 14,83 0,723

Fonte (1): SEPLAN-MT, 2010
Obs: O ano de criação do município corresponde ao ano da publicação de sua primeira lei de reconhecimento territorial
 A área de 1.919,07 km² que apresenta inconsistência legal nos memoriais descritivos, não está incorporada a nenhum município, portanto não incorporada no total da soma das áreas dos municípios
 * altitude sujeita à revisão
 Para o cálculo da porcentagem de analfabetos foi considerada a população a partir de 15 anos
 Município sem dados populacionais em 2000, significa que não estavam instalados nesta data
Fonte (2): IBGE, 2011b
Fonte (3): TSE, 2011
Fonte (4): PNUD, 2011
Obs: Quanto mais próximo de 1, o índice IDH, melhor o desenvolvimento humano
 Classificação do IDH
 Baixo de 0 à 0,499
 Médio de 0,500 à 0,799
 Alto de 0,800 à 1
Siglas: CGM - Coeficiente Geral de Mortalidade por 1.000 habitantes
 CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil (óbitos < 1 ano por 1.000 nascidos vivos)
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Áreas Legalmente Protegidas 2

As Áreas Legalmente Protegidas são aqui consideradas como espaços territo-
riais definidos e instituídos legalmente pelo Poder Público com regime especial de 
administração e objetivos variados, ao qual se aplicam garantias especiais de prote-
ção. Enquadra-se nesta definição as terras indígenas, os territórios quilombolas, as 
unidades de conservação, e outras áreas instituídas. 

O uso adequado e conservação dos ambientes naturais por populações tradicio-
nais, como comunidades indígenas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, quilom-
bolas, e outras, que vivem em estreita relação com o ambiente e que dependem da 
utilização de baixo impacto dos recursos naturais para sua reprodução sociocultural, 
como também, o uso adequado por pequenos, médios e grandes proprietários, que 
obedecem ao que determina o a legislação ambiental quanto às áreas de reserva 
legal e de preservação permanentes das propriedades rurais, constituem ações de 
grande importância para a conservação in situ da biodiversidade e acumulação de 
capital ambiental para o futuro.

Ambientes estes, que guardam grande diversidade biológica em todos os níveis, 
ecossistemas, espécies e genética. As áreas legalmente protegidas representam ha-
bitat nativo, onde genes silvestres de valor biotecnológico para novos cruzamentos e 
domesticações de plantas e animais, possam ser mantidos (BRITO, 2003).

As terras indígenas e territórios quilombolas são espaços territoriais instituídos 
legalmente pelo governo federal, sendo que as primeiras estão aqui espacializadas 
de acordo com o art. 231 da Constituição Federal, o Estatuto do Índio Lei nº 6.001 de 

19/12/1973, o Dec. Federal nº 1775/96 e, Pareceres PGF s/nº/PFE/FUNAI/CGB/MT/2008 
e PGE nº 426/SGA/2008.

As unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais 
com limites definidos, legalmente instituídos pelo poder público das esferas: federal, 
estadual e municipal, com o objetivo de conservação e regime especial de adminis-
tração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção e dividem-se em dois 
grupos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável (BRASIL, 2000).

As unidades de conservação de proteção integral têm o objetivo de preservar a 
natureza com uso indireto dos seus recursos naturais, como pesquisa científica e em 
algumas categorias o ecoturismo e a educação ambiental (BRASIL, 2000), neste grupo 
destacam-se as categorias de estação ecológica, parque, monumento natural e refú-
gio de vida silvestre.

As unidades de conservação de uso sustentável têm por finalidade compatibilizar 
a proteção da diversidade biológica com o processo de ocupação, disciplinando seus 
usos por meio dos planos de manejo, onde se destacam as categorias de área de 
proteção ambiental, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural e 
estrada parque.

O Mapa – Áreas Legalmente Protegidas – apresenta limites confeccionados com 
base na legislação de criação de cada área, por meio do seu memorial descritivo, 
aonde vêm especificado as coordenadas de posicionamento e o caminhamento do 
perímetro da mesma.

Territórios Quilombolas

Nº Território quilombola
Decreto ou  

Portaria de criação
Área (km2) Área (ha) Município

1e Mata Cavalo Dec. s/nº, de 20/11/09 147,51 14.751,31 Nossa Senhora do Livramento

2e Lagoinha de Baixo Dec. s/nº, de 20/11/09 25,29 2.529,15 Chapada dos Guimarães

Organização: Lígia Camargo e Jonas Ferreira dos Santos, 2011

Terras Indígenas
Nº Terra indígena Decreto ou Portaria de criação Área (km2) Área (ha) Etnia Pop. Município

1a Apiaká do Pontal e Isolados Dep. nº 14, de 19/04/2011 9.799,65 979.965,53 Apiaká, Munduruku e Isolados 144 Apiacás

2a
Apiaká-Kayabi Dec. nº 94.602, de 14/07/87

Dec. nº 394, de 24/12/91
1.121,85 112.184,67 Apiaká e Kayabi 446 (2003) Juara

3a
Arara do Rio Branco Dec. nº 11, de 18/01/91

Port. nº 877, de 30/06/92
Dec. s/nº, 26/12/96

1.211,82 121.182,36 Arara 150 Aripuanã e Colniza

4a
Areões Desp. nº 1.104, de 19/09/72

Dec. s/nº, de 02/10/96
1.796,90 179.690,33 Xavante 832 (2002) Nova Nazaré

5a
Areões I Portaria FUNAI nº 1.054/PRES, de 

10/10/00
251,88 25.187,77 Xavante - Nova Nazaré

6a
Areões II Portaria FUNAI nº 1.054/PRES, de 

10/10/00
157,35 15.735,43 Xavante - Nova Nazaré

7a
Aripuanã Port. nº 562, de 14/03/79

Dec. nº 375, de 24/12/91
7.498,62 749.861,92 Cinta-Larga 149 Aripuanã e Juína

8a Baía dos Guatós Desp. nº 67/FUNAI/PRES, de 16/07/03 194,30 19.430,43 Guató 83 (2006) Barão de Melgaço

9a
Bakairi Dec. nº 92.010, de 28/11/85

Dec. nº 293, de 29/10/91
624,96 62.496,38 Bakairí 606 (2006) Paranatinga e Planalto da Serra

10a Batelão Desp. nº 66/FUNAI/PRES, de 16/07/03 1.169,19 116.919,04 Kayabi - Tabaporã, Nova Canaã do Norte e Juara

11a
Batovi Desp. nº 28, de 09/06/97

Dec. s/nº, de 08/09/98
53,15 5.314,80 Waurá 236 Gaúcha do Norte

12a
Cacique Fontoura Desp. nº 182/FUNAI/PRES, de 13/11/02

Port. M.J. nº 1.389, de 14/08/07
382,95 38.294,85 Karajá 489 (2001) São Félix do Araguaia e Luciara

13a Capoto / Jarina Dec. s/nº, de 25/01/91 6.362,03 636.202,76 Mentuktire 1.068 (2006) Peixoto de Azevedo, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu

14a Chão Preto Dec. s/nº, de 30/04/01 81,31 8.131,54 Xavante 56 (2002) Campinápolis

15a
Enawenê-Nawê Port. nº 466, de 13/09/91

Dec. s/nº, de 02/10/96
7.398,14 739.814,48 Enawenê-Nawê 347 (2006) Sapezal, Comodoro e Juína

16ª Erikbatsa Dec. nº 398, de 24/12/91 842,88 84.287,67 Erikbaktsá 676 (2001) Brasnorte

17a
Escondido Port. nº 668, de 01/11/96

Dec. s/nº, de 09/09/98
1.702,65 170.265,01 Erikbaktsá 45 (2002) Cotriguaçu

18a
Estação Paresi Port. nº 574, de 12/06/90

Port. M.J. nº 666, de 01/11/96
36,69 3.668,84 Paresi 25 (2006) Diamantino, Nova Marilândia e Nortelândia

19a
Estivadinho Port. s/nº, de 28/05/92

Dec. s/nº, de 12/08/93
19,53 1.952,62 Paresi 33 (2006) Tangará da Serra

20a
Figueiras Port. nº 576, de 12/06/90

Dec. s/nº, de 03/07/95
100,15 10.014,60 Paresi 23 (2006) Tangará da Serra e Jauru

21a Japuíra Dec. nº 386, de 24/12/91 1.588,96 158.895,52 Erikbaktsá 640 Juara

22a Jarudore Dec. Est. nº 664, de 18/08/45 47,91 4.791,33 Bororo - Poxoréo

23a Juininha Dec. s/nº, de 04/10/93 700,75 70.074,99 Paresi 74 (2006) Conquista d’Oeste

24a
*Kaiaby Desp. nº 28, de 23/06/99

Port. M.J. de 13/03/00
*4.764,62 *476.462,1 Kayaby 297 (1993) Apiacás e estado do Pará

25a
Karajá de Aruanã II Desp. nº 03, de 06/01/95

Dec. s/nº, de 09/09/98
7,71 770,81 Karajá 8 Cocalinho

26a Kawahiva do Rio Pardo Desp. nº 22/FUNAI/PRES, de 09/03/07 4.114,70 411.470,17 Isolados - Colniza

27a
Lagoa dos Brincos Port. nº 358/90

Dec. s/nº, de 08/01/96
17,75 1.775,02 Negarote - Comodoro

28a
Manoki Dec. nº 98.827, de 15/01/90

Port. nº 1.144/Pres., de 08/11/00
Desp. nº 181, de 13/11/02

2.505,38 250.537,67 Itrantxe 250 (2000) Brasnorte

29a
Marãiwatsede Desp. nº 22, de 29/07/92

Dec. s/nº, de 14/12/98
1.659,95 165.994,84 Xavante 544 (2006) São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia

30a
Marechal Rondon Dec. nº 929, de 04/05/65

Dec. s/nº, de 04/10/96
1.007,54 100.754,27 Xavante 500 (2005) Paranatinga

31a
*Menkragnoti Desp. nº 15, de 20/09/91

Dec. s/nº, de 19/08/93
1.311,24 131.124,31 Menkrangnotí - Matupá, Peixoto de Azevedo e estado do Pará

32a
Menku Dec. nº 75.136, de 23/12/74

Dec. nº 194.014/87
449,59 44.959,19 Menku 103 (2006) Brasnorte

33a Merure Dec. nº 94.014, de 11/02/87 836,06 83.606,11 Bororo 483 (2006) Barra do Garças e General Carneiro

34a
Nambikwara Dec. nº 91.209, de 29/04/85

Dec. nº 98.814, de 10/01/90
10.035,16 1.003.515,89 Nambikwara 353 (2006) Comodoro

35a
*Panará Port. nº 667, de 19/11/96

Dec. s/nº, de 30/04/01
1.130,99 113.099,23 Panará 306 (2006) Guarantã do Norte, Matupá e estado do Pará

36a
Parabubure Dec. nº 306, de 29/10/91

Port. FUNAI nº 1.086/PRES, de 19/10/00
2.248,33 224.833,63 Xavante 3.357 Nova Xavantina,

Campinápolis e Água Boa

37a Paresi Dec. nº 287, de 29/10/91 5.615,93 561.593,36 Paresi 838 (2006) Tangará da Serra

38a Paresi do Rio Formoso Dec. nº 391, de 24/12/91 202,18 20.218,02 Paresi 146 (2006) Tangará da Serra

39a
Parque Indígena Aripuanã Dec. nº 64.860/69

Dec. nº 73.563, de 24/01/74
Dec. nº 98.417, de 21/11/89

9.325,10 932.509,62 Cinta-Larga 360 (1989) Juína e estado de Rondônia

40a
Parque Indígena Xingu Dec. nº 89.618/84 26.338,19 2.633.819,26 Mentuktire, Suyá 3.110 São José do Xingu, São Félix do Araguaia, Paranatinga, Canarana, Querência, 

Nova Ubiratã, Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Marcelândia

41a
Pequizal Port. nº 358/90

Dec. s/nº, de 05/01/96
100,61 10.061,39 Nambikwara - Nova Lacerda

42a Pequizal do Naruv’tu Desp. nº 2/FUNAI/PRES, de 11/01/06 274,98 27.497,74 Navate - Canarana e Gaúcha do Norte

43a Perigara Dec. nº 385, de 24/12/91 107,68 10.767,65 Bororo 89 (2006) Barão de Melgaço

44a
Pimentel Barbosa Dec. nº 85.025, de 12/08/80

Dec. nº 93.147, de 20/08/86
3.284,54 328.453,68 Xavante 1.667 (2004) Canarana e Ribeirão Cascalheira

45a Pirineus de Souza Dec. nº 89.579/84 281,56 28.156,50 Nambikwara 290 (2006) Comodoro

46a
Piripkura Port. nº 1.154, de 30/09/08

Port. nº 1.416, de 28/09/10
2.425,56 242.555,87 Isolados - Colniza e Rondolândia

47a Ponte de Pedra Desp. nº 59/FUNAI/PRES, de 22/06/06 169,10 16.909,99 Paresi - Nova Maringá, Diamantino e Campo Novo do Parecis

48a Portal do Encantado Desp. nº 73/PRES, de 09/09/05 429,33 42.932,67 Xiquitano 247 (2006) Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda

49a Roosevelt Dec. nº 262, de 29/10/91 858,04 85.803,99 Cinta-Larga 502 (2001) Rondolândia e estado de Rondônia

50a Sangradouro/Volta Grande Dec. nº 249, de 29/10/91 1.027,41 102.740,99 Xavante e Bororo 858 (2004) General Carneiro, Poxoréo e Novo São Joaquim

51a Santana Dec. nº 98.143, de 14/09/89 349,64 34.963,78 Bakairi 178 (2006) Nobres e Nova Mutum

52a São Domingos Dec. nº 383, de 24/12/91 69,34 6.934,43 Karajá 122 (2003) Luciara

53a São Marcos Dec. nº 76.215, de 05/09/75 1.726,27 172.627,03 Xavante 1.813 (1996) Barra do Garças

54a Sararé Dec. nº 91.209, de 29/04/85 671,75 67.174,64 Manairisu 107 (2005) Nova Lacerda, Conquista d’Oeste e Vila Bela da Santíssima Trindade

55a
Serra Morena Dec. nº 78.109, de 22/07/76

Dec. nº 98.824/90
1.474,94 147.494,40 Cinta-Larga 157 Juína

56a *Sete de Setembro Dec. nº 88.867/83, de 17/10/83 1.463,47 146.347,23 Surui 920 (2002) Rondolândia e estado de Rondônia

57a Tadarimana Dec. nº 300, de 29/10/91 96,13 9.612,69 Bororo 331 (2006) Rondonópolis

58a
Taihãntesu Port. nº 1.214, de 17/12/90

Port. M. J. nº 547, de 16/11/92
Dec. s/nº, de 24.05.96

45,95 4.595,08 Wassu 94 (2006) Nova Lacerda

59a Tapirapé/Karajá Dec. nº 88.194, de 23/03/83 703,73 70.372,57 Tapirapé e Karajá 467 Santa Terezinha e Luciara

60a Terena Gleba Iriri Processo nº 1.752/07 310,61 31.061,15 Terena 153 (2006) Matupá

61a
Tereza Cristina Dec. nº 64.018, de 22/01/69

Portaria FUNAI nº 1708, de 18/11/92
Port. nº 299, de 17/05/96

361,22 36.122,18 Bororo 330 Santo Antônio de Leverger

62a
Tirecatinga Dec. nº 89.260, de 28/12/83

Dec. nº 291, de 29/10/91
1.300,44 130.044,39 Halotesu 117 (2003) Sapezal

63a Ubawawê Dec. s/nº, de 30/08/00 515,53 51.553,49 Xavante 349 (2002) Santo Antônio do Leste

64a Uirapuru (Capitão Marcos) Port./FUNAI nº 637, de 07/07/00 220,42 22.041,60 Paresi 17 (2006) Campos de Júlio e Nova Lacerda

65a
Umutina Dec. Est. nº 385, de 06/04/51

Dec. nº 98.144, de 14/09/89
275,28 27.528,30 Barbados 375 (2006) Barra do Bugres

66a Urubu Branco Dec. s/nº, de 08/09/98 1.670,87 167.087,37 Tapirapé 484 (2006) Santa Terezinha, Confresa e Porto Alegre do Norte

67a Utiariti Dec. nº 261, de 29/10/91 4.061,18 406.118,16 Paresi 249 (2006) Campo Novo do Parecis e Sapezal

68a Vale do Guaporé Dec. nº 91.210, de 29/04/85 2.408,93 240.892,58 Nambikwara 567 (2005) Comodoro e Nova Lacerda

69a Wawi Dec. s/nº, de 08/09/98 1.485,78 148.578,16 Suyá 240 Querência

70a
Zoró Dec. nº 81.587, de 19/04/78

Dec. nº 265, de 29/10/91
3.562,48 356.248,13 Zoró 464 (2003) Rondolândia

Organização: Lígia Camargo e Jonas Ferreira dos Santos, 2011
Obs.: Área obtida através do Sistema de Informações Geográficas (SIG) da SEPLAN-MT 
* Terra Indígena com área em Mato Grosso e Estados vizinhos, nesta tabela corresponde apenas a contida no território de Mato Grosso

Outras áreas

Nº Outras áreas
Decreto ou  

Portaria de criação
Área (km²) Área (ha) Município

1f
Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai Lei nº 9.060, de 22/12/08 4.942,60 494.260,30 Barão de Melgaço, Cáceres, Itiquira, Lambari d’Oeste, Nossa Senhora do Livramento, 

Poconé e Santo Antônio do Leverger

2f
D.A.E de Praia Rica Lei nº 4.895, de 25/09/85 454,40 45.439,66 Chapada dos Guimarães

Nova Brasilândia

3f
*Centro Estadual de Difusão Ambiental e de Cidada-
nia Lagoa Paiaguás

Lei nº 8.637, de 12/01/07 0,43 43,22 Cuiabá

4f *Jardim Zoobotânico do Estado de Mato Grosso Lei nº 8.370, de 10/10/05 0,68 67,97 Cuiabá

Organização: Lígia Camargo e Jonas Ferreira dos Santos, 2011
* Área sem representação gráfica nesta escala
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Unidades de conservação

Ju
ri

sd
iç

ão

Nº Categoria
Lei, Decreto 

ou Portaria de criação
Área 
(km²)

Área (ha) Município A B C D E F

Fe
de

ra
l

Proteção integral
1b **E.E. do Iquê Juruena Dec. nº 86.061, de 02/06/81 - - Juína x x

2b E.E. Taiamã Dec. nº 86.061, de 02/06/81 117,32 11.731,97 Cáceres x x x x

3b E.E. Serra das Araras – Área I Dec. nº 87.222, de 31/05/82 235,40 23.540,28 Porto Estrela x x x x

4b E.E. Serra das Araras – Área II Dec. nº 87.222, de 31/05/82 53,63 5.363,48 Porto Estrela e Cáceres x x

5b Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense Dec. nº 86.392, de 24/09/81 1.241,93 124.193,16 Poconé x x x x x x

6b Parque Nacional da Chapada dos Guimarães Dec. nº 97.656, de 12/04/89 320,32 32.032,46 Cuiabá e Chapada dos Guimarães x x x x x

7b **Parque Nacional do Juruena
Dec. nº 4.340, de 22/08/02
Dec. s/nº, de 05/06/06

2.041,82 204.182,95 Apiacás, Nova Bandeirantes e Cotriguaçu x x

8b Parque Nacional dos Campos Amazônicos Dec. s/nº, de 21/07/06 55,51 5.550,96
Colniza e estados do Amazonas e 
Rondônia

x x

Uso sustentável
9b *R.P.P.N. Reserva Ecológica São Luis Port. nº 104/94, de 04/10/94 1,21 120,55 Cuiabá -

10b R.P.P.N. Fazenda Estância Dorochê Port. nº 06/97, de 19/02/97 276,03 27.602,79 Poconé -

11b R.P.P.N. Fazenda Terra Nova Port. nº 60/97, de 10/06/97 16,98 1.698,52 Porto Alegre do Norte e São José do Xingu -

12b R.P.P.N. Estância Ecológica SESC Pantanal
Port. nº 71, de 04/07/97
Port. nº 151, de 1998

1.063,36 106.335,86 Barão de Melgaço x - x

13b R.P.P.N. Parque Ecológico João Basso Port. nº 170/97, de 29/12/97 42,63 4.262,68 Rondonópolis x - x

14b *R.P.P.N. Reserva Ecológica Mata Fria Port. nº 60/00, de 27/09/00 *9,950 *995,00 Chapada dos Guimarães -

15b R.P.P.N. Reserva Jubran
Port. nº 172/01, de 20/11/01
Port. nº 50/02, de 18/03/02

392,90 39.289,92 Cáceres -

16b R.P.P.N. Gleba Cristalino Port. nº 28/02, de 11/04/02 8,56 856,55 Alta Floresta -

17b R.R.P.N. Reserva Rama Port. nº 54/02, de 18/04/02 4,02 401,75 Água Boa -

18b R.P.P.N. Reserva Ecológica Lourdes Félix Soares Port. nº 105/02, de 07/08/02 8,99 898,84 Nova Canaã do Norte -

19b **R.P.P.N. Reserva Ecológica Verde Amazônia Port. nº 106/02, de 07/08/02 - - Apiacás -

20b **R.P.P.N. Reserva Ecológica América Amazônica Port. nº 107/02, de 07/08/02 - - Apiacás -

21b R.P.P.N. Reserva Ecológica José Gimenez Soares Port. nº 108/02, de 07/08/02 2,13 212,89 Nova Canaã do Norte -

22b *R.P.P.N. Hotel Mirante Port. nº 25/04, de 08/03/04 0,20 19,87 Chapada dos Guimarães -

23b A.P.A. dos Meandros do Rio Araguaia Dec. Fed. s/nº, de 05/10/98 2.416,98 241.697,74
Cocalinho, Novo Santo Antônio, estados de 
Goiás e Tocantins

-

Es
ta

du
al

Proteção integral
1c R.E. Culuene Dec. nº 1.387, de 10/01/89 35,85 3.584,74 Paranatinga e Campinápolis x x x

2c E.E. Rio da Casca I Dec.-Lei nº 6.437, de 27/05/94 35,25 3.524,62 Chapada dos Guimarães e Campo Verde x

3c E.E. Rio da Casca II Dec.-Lei nº 6.437, de 27/05/94 2,34 233,74 Campo Verde x

4c R.E. Apiacás
Lei nº 1.357, de 27/03/92
Lei nº 6.464, de 22/06/94

- - Apiacás x x

5c E.E. do Rio Roosevelt
Dec. nº 1.798, de 04/11/97
Lei nº 7.162, de 23/08/99
Lei nº 8.680, de 13/07/2007

940,02 99,399,61 Colniza x x

6c E.E. do Rio Madeirinha
Dec. nº 1.799, de 04/11/97
Lei nº 7.163, de 23/08/99

111,02 11.101,89 Colniza x

7c E.E. do Rio Ronuro
Dec. nº 2.207, de 23/04/98
Lei nº 8.325, de 20/05/05

1.026,52 102.516,76 Nova Ubiratã x

8c E.E. Rio Flor do Prado Dec. nº 2.124, de 09/12/03 91,27 9.126,69 Aripuanã x

9c Parque Águas Quentes Dec. nº 1.240, de 13/01/78 14,80 1.480,52 Santo Antônio de Leverger x

10c *Parque Massairo Okamura

Lei nº 2.681, de 06/06/89
Lei nº 7.213, de 01/09/00
Dec. nº 3.345, de 08/11/01
Lei nº 7.426, de 22/05/01
Lei nº 7.506, de 21/09/01

0,54 53,61 Cuiabá x x x x

11c Parque da Serra Azul Lei nº 6.439, de 31/05/94 110,03 11.003,14 Barra do Garças e Araguaiana x x x x x

12c Parque Serra Ricardo Franco Dec. nº 1.796, de 04/11/97 1.580,10 158.009,86 Vila Bela da Santíssima Trindade x x

13c Parque Serra de Santa Bárbara
Dec. nº 1.797, de 04/11/97
Lei nº 7.165, de 23/08/99

1.083,80 108.379,69 Pontes e Lacerda e Porto Esperidião x x x

14c *Parque da Cidade Mãe Bonifácia Dec. nº 1.470, de 09/06/00 0,77 77,50 Cuiabá x x x

15c Parque do Cristalino I
Dec. nº 1.471, de 09/06/00
Lei nº 7.518, de 29/08/01

544,32 54.431,59 Alta Floresta e Novo Mundo x x x

16c Parque do Cristalino II Dec. nº 2.628, de 30/05/01 1.400,46 140.046,20 Novo Mundo x x x

17c Parque Gruta da Lagoa Azul
Dec. nº 1.472, de 09/06/00
Lei nº 7.369, de 20/12/02

83,63 8.367,61 Nobres x

18c *Parque José Inácio da Silva “Zé Bolo Flô”
Dec. nº 1.693, de 23/08/00
Dec. nº 4.138, de 05/09/02

0,70 69,93 Cuiabá x x x

19c Parque do Araguaia
Lei nº 7.517, de 28/09/01
Lei nº 8.458, de 17/01/06

2.252,76 225.276,00 Novo Santo Antônio x x x

20c Parque do Xingu
Dec. nº 3.585, de 07/12/01
Lei nº 8.054, de 29/12/03

933.60 93.360,08 Santa Cruz do Xingu x x

21c Parque Guirá Lei nº 7.625, de 15/01/02 1.034,65 103.465,08 Cáceres x

22c Parque Águas de Cuiabá Dec. nº 4.444, de 10/06/02 110,70 11.069,71 Nobres e Rosário Oeste x x x

23c Parque Dom Osório Stoffel Dec. nº 5.437, de 12/11/02 63,60 6.360,47 Rondonópolis x

24c Parque Igarapés do Juruena Dec. nº 5.438, de 12/11/02 1.093,93 109.393,29 Colniza e Cotriguaçu x x x

25c Parque Tucumã
Dec. nº 5.439, de 12/11/02
Dec. nº 5.150, de 23/02/05

805,10 80.509,82 Colniza x

26c Parque Encontro das Águas Dec. nº 4.881, de 22/12/04 1.095,35 109.535,01 Poconé e Barão de Melgaço x

27c *Parque da Quireira Lei nº 8.615, de 26/12/06 32,49 3.248.74 Chapada dos Guimarães

28c *M.N. Morro de Santo Antônio Lei nº 8.504, de 09/06/06 2,58 258,13 Santo Antônio do Leverger x

29c R.V.S. Corixão da Mata Azul Lei nº 7.519, de 28/09/01 329,62 32.962,44 Novo Santo Antônio e Cocalinho x

30c R.V.S. Quelôneos do Araguaia Lei nº 7.520, de 28/09/01 940,79 94.078,75
Cocalinho, Ribeirão Cascalheira  
e Nova Nazaré

x

31c R.P.P.N. Vale do Sepotuba Port. nº 045/03, de 14/11/03 10,88 1.088,28 Tangará da Serra - x

32c R.P.P.N. Cristalino III Port. nº 141, de 05/11/2007 13,56 1.356,08 Novo Mundo - x

33c R.P.P.N. Peugeot Port. nº 074, de 14/06/10 17,61 1.760,85 Cotriguaçu -

34c R.P.P.N. Cristalino I Port. nº 055, de 28/02/11 24.53 2.452,94 Novo Mundo -

Uso Sustentável

35c R.Ex. Guariba Roosevelt
Dec. nº 0952, de 19/06/96
Lei nº 7.164, de 23/08/99

1,318,51 131.850,72 Aripuanã, Colniza e Rondolândia - x x

36c A.P.A. do Pé da Serra Azul Lei nº 6.436, de 27/05/94 52,59 5.258,65 Barra do Garças e Araguaiana x x x

37c ***A.P.A. do Rio da Casca Lei nº 6.437, de 27/05/94 *292,50 *29.250,00 Chapada dos Guimarães - x

38c A.P.A. da Chapada dos Guimarães
Dec. nº 0537, de 21/11/95
Lei nº 7.804, de 05/12/02

2.176,79 217.679,13
Cuiabá, Chapada dos Guimarães,  
Campo Verde, Santo Antônio de Leverger

x - x

39c A.P.A. Cabeceiras do Rio Cuiabá
Dec. nº 2.206, de 23/04/98
Lei nº 7.161, de 23/08/99

4.530,04 453.004,43
Rosário Oeste, Nobres, Nova Brasilândia  
e Santa Rita do Trivelato

- x

40c A.P.A. do Salto Magessi Lei nº 7.871, de 20/12/02 78,25 7.824,87 Santa Rita do Trivelato e Sorriso - x

41c A.P.A. Nascente do Rio Paraguai Dec. nº 7.596, de 17/05/06 715,91 71.591,17 Alto Paraguai e Diamantino - x

42c E.P. Transpantaneira Dec. nº 1.028, de 26/07/96 74,29 7.428,88 Poconé - x x x

43c E.P. Cachoeira da Fumaça Lei nº 7.091, de 28/12/98 6,98 698,47 Jaciara - x

44c E.P. Cuiabá/Chapada dos Guimarães/Mirante Dec. nº 1.473, de 09/06/00 20,59 2.058,87 Cuiabá e Chapada dos Guimarães - x

45c
E.P. Santo Antonio/Porto de Fora/Barão de 
Melgaço

Dec. nº 1.474, de 09/06/00 44,70 4.469,99
Santo Antônio de Leverger e Barão de 
Melgaço

- x

46c E.P. Poconé-Porto Cercado Dec. nº 1.475, de 09/06/00 39,23 3.923,08 Poconé - x x

continua...
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N° Categoria
Lei, Decreto ou 

Portaria de criação
Área 
(km²)

Área (ha) Município A B C D E F
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Proteção integral
1d *Parque Zoológico de Rondonópolis Lei nº 1.535/88, de 04/08/88 0,17 17,16 Rondonópolis x

2d *Parque Horto Florestal Toti Garcia
Lei nº 525/60, de 02/04/92
Lei s/nº, de 04/92

0,11 11,21 Cuiabá x

3d *Parque Ilto Ferreira Coutinho
Lei nº 1.082, de 02/06/95
Lei nº 1.326, de 03/07/97
Lei nº 1756/01, de 23/05/01

0,11 11,35 Tangará da Serra x

4d *Parque do Bacaba Lei nº 652/95, de 27/12/95 0,43 42,73 Nova Xavantina x

5d *Parque Ambiental de Juína
Dec. nº1.657/96, de 08/08/96
Dec, nº 060/01, de 23/05/01

0,12 12,30 Juína x

6d *Parque Florestal de Cláudia Lei nº 266/96, de 16/12/96 *0,21 *20,97 Cláudia x

7d *Parque do Distrito de Progresso
Lei nº 1.369, de 13/11/97
Lei nº 1.756/01, de 23/05/01

0,01 1,17 Tangará da Serra x

8d *Parque de Jaciara Dec. nº 2.033/99, de 19/10/99 0,63 63,14 Jaciara x

9d *Parque do Córrego Lucas Lei nº 694/99, de 10/11/99 3,73 372,63 Lucas do Rio Verde x

10d *Parque das Araras Lei nº 192/00, de 27/06/00 0,05 5,14 Pedra Preta x

11d *Parque Res. Alto da Boa Vista Lei nº 1.756/01, de 23/05/01 0,95 95,31 Tangará da Serra x

12d *Parque Zoológico da Lagoa dos Veados Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 15,55 1.554,99 Alto Araguaia x

13d *Parque do Córrego Boiadeiro Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 2,14 214,17 Alto Araguaia x

14d *Parque Celebra Lei nº 259/02, de 26/11/02 0,46 46,34 Tesouro x

15d *Parque da Cabeceira do Coxipozinho Lei nº 1.071/02, de 16/12/02 0,91 91,32
Chapada dos
Guimarães

x

16d Parque Uirapuru Dec. nº 429/08, de 25/11/08 7,97 796,65 Nova Lacerda x

17d *M.N. Confusão Lei nº 262/02, de 26/08/02 0,99 99,49 Tesouro x

18d M.N. Caverna do Jabuti Dec. nº 25, de 19/07/2007 2,51 250,85 Curvelândia x

Uso Sustentável

19d *A.P.A. Tanque do Fancho Dec. nº 20/96, de 04/06/96 0,06 5,57 Várzea Grande -

20d A.P.A. do Aricá-Açu Lei nº 3.874/99, de 16/07/99 749,74 74.974,53 Cuiabá -

21d A.P.A. Córrego do Mato e Rio Araguaia Lei nº 288/01, de 16/11/01 73,56 7.356,02 Ponte Branca -

22d A.P.A. Ribeirãozinho e Alcantilados do Rio Araguaia Lei nº 007/01, de 21/11/01 41,26 4.126,03 Ribeirãozinho -

23d
A.P.A. Rib. Claro, Água Emendada, Paraíso, R. 
Araguaia

Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 866,92 86.691,82 Alto Araguaia -

24d A.P.A. Ribeirão do Sapo Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 170,66 17.066,44 Alto Araguaia -

25d A.P.A. Córrego Gordura e Córrego Boiadeiro Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 83,21 8.320,93 Alto Araguaia -

26d
A.P.A. do Rio Araguaia, Córrego Rico, Córrego 
Couto Magalhães, Rio Araguainha

Lei nº 1.318/01, de 29/11/01 499,15 49.915,36 Alto Araguaia -

27d A.P.A. Serra das Araras Lei nº 447/01, de 17/12/01 629,74 62.973,58 Nossa Senhora do Livramento -

28d A.P.A. Ribeirão da Aldeia e Rio das Garças Lei nº 686/01, de 24/12/01 387,39 38.738,99 Guiratinga -

29d A.P.A. Tadarimana Lei nº 687/01, de 24/12/01 88,37 8.837,22 Guiratinga -

30d A.P.A. R. Bandeira, das Garças e Taboca Lei nº 688/01, de 24/12/01 363,43 36.342,58 Guiratinga -

31d **A.P.A. Parque Nascente do Rio Taquari Lei nº 314/02, de 07/08/02 0,87 87,52 Alto Taquari -

32d A.P.A. Nascente do Rio Araguaia Lei nº 314/02, de 07/08/02 367,90 36.790,40 Alto Taquari -

33d A.P.A. Ninho das Águas Lei nº 314/02, de 19/08/02 154,95 15.495,09 Alto Taquari -

34d A.P.A. Ribeirão do Sapo e Rio Araguaia Lei nº 314/02, de 07/08/02 306,42 30.642,49 Alto Taquari -

Organização: Lígia Camargo e Jonas Ferreira dos Santos, 2011
Obs.: Área obtida através do Sistema de Informações Geográficas (SIG) da SEPLAN-MT
Nível de implementação da Unidade de Conservação:
A – Plano de Manejo Elaborado
B – Plano de Manejo Implementado
C – Regularização Fundiária
D – Conselho Instituído
E – Infraestrutura Instalada
F – Recurso Humano In Loco
*Unidade de conservação sem representação gráfica, nesta escala
**Valor da área considerado nulo ou menor por motivo de superposição de área com terra indígena
***Unidade de conservação sem representação gráfica por problema de espacialização do memorial descritivo, área informada nesta tabela pelo seu ano de criação

Siglas
T.I. Terra Indígena

U.C. Unidade de Conservação

E.E. Estação Ecológica

R.E. Reserva Ecológica

M.N. Monumento Natural

R.V.S. Refúgio de Vida Silvestre

R.Ex. Reserva Extrativista

R.P.P.N. Reserva Particular do Patrimônio Natural

A.P.A. Área de Proteção Ambiental

E.P. Estrada Parque

D.A.E. Distrito Agroecológico
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Grau de alteração e participação no total 
estadual dos fluxos populacionais

Alto Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado

Alto Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Alto Grau de Atração e Média participação no Total do Estado

Alto Grau de Atração e Média participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Alto Grau de Atração e Baixa Participação no Total do Estado

Alto Grau de Atração e Baixa Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Médio Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado

Médio Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Médio Grau de Atração e Média Participação no Total do Estado

Médio Grau de Atração e Média Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Médio Grau de Atração e Baixa Participação no Total do Estado

Médio Grau de Atração e Baixa Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Baixo Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado

Baixo Grau de Atração e Alta Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

Baixo Grau de Atração e Média Participação no Total do Estado

Baixo Grau de Atração e Média Participação no Total do Estado com predominância de Atração 
Interestadual

OBS.: Este mapa retrata a composição das classes acima mencionadas com os seguintes indicadores de atração de 
migrantes:
- proporção de migrantes 91/96 sobre o total da população estadual de 1996
- proporção de migrantes sobre o total do estado
- atrações intermunicipais
- atrações interestaduais
O resultado dessa composição confirma a ocupação recente das porções ao norte do estado e, em contrapartida a 
retração do crescimento das áreas tradicionalmente mais consolidadas do estado de Mato Grosso

Fonte: Seplan-MT/CNEC, 2000a

A importância da migração na formação  

e ocupação de Mato Grosso 3

As características históricas da ocupação de Mato Grosso explicam os fluxos 
populacionais internos e externos. Desde o início de sua ocupação, o Estado teve 
como fonte de atração migratória os recursos naturais, notadamente a explota-
ção do ouro e diamante. Os núcleos voltados à agricultura, além de minoritários, 
tinham muitas vezes por função o abastecimento das zonas de mineração (SEPLAN-

-MT/CNEC, 2000a).
Considerável fluxo migratório iniciou-se em Cuiabá, uma das cidades mais 

populosas do Brasil no período de 1722 a 1726, de migrantes rumo ao oeste e sem-
pre em busca de novas áreas mineradoras. A partir dessas características, cidades 
se formaram no eixo Vale do Guaporé, Alto Paraguai e Vale do Cuiabá.

Devido ao esgotamento da atividade mineradora e à falta de outra atividade 
produtiva rentável, aliada à precariedade do mercado abastecedor, passa a ter 
um esvaziamento populacional dos principais núcleos e, com ele, a necessidade 
de novas formas de produção. Já no final do século XVIII começaram a surgir em 
Mato Grosso os primeiros sítios e fazendas como núcleos de povoamento fixo. 

No início do século XIX, ainda marcado pela exploração aurífera, surgem 
novos povoados. Paralelamente, disseminava-se a produção de cana de açúcar. 
Ainda assim, muitos núcleos surgiram como apoio aos viajantes em busca das 
minas de ouro e diamante.

Com a decadência da mineração e a dificuldade de navegação do rio Pa-
raguai, por força do início da guerra do Paraguai, foi interrompido o processo 
de ocupação do território, passando os núcleos urbanos por longo período de 
estagnação.

Após a guerra, com a retomada da navegação e da diversificação da pro-
dução econômica (erva-mate, borracha e poaia), a ocupação do território ganha 
novo impulso.

Na segunda metade do século XIX, Mato Grosso insere-se no projeto de mo-
dernização do país. Dentro desse contexto, a indústria açucareira passa por um 
processo de expansão, facilitada pela importação de maquinários modernos.

As mudanças advindas desse processo são visíveis no incremento da navega-
ção, encurtando distâncias e proporcionando a penetração de variados produtos 
estrangeiros, refletindo assim no incremento da produção e diversificação eco-
nômica, como as usinas de cana e a criação da indústria de carne bovina para 
exportação.

No século XX, ainda como parte do processo de modernização que integrava 
Mato Grosso ao mercado nacional e internacional, não se pode deixar de mencio-
nar a construção da ferrovia (Mato Grosso do Sul) e a instalação de linhas telegrá-
ficas, que determinaram o surgimento de novos povoados.

Nessa época, conviviam no processo de desenvolvimento, as características 
de exploração de recursos naturais (notadamente o diamante, em meados do sé-
culo XX), e a instalação de usinas e atividades agropecuárias.

A partir de 1930, a onda de desenvolvimento começa a refluir, a pecuária e 
a cana passam a sofrer concorrência com as produções de outras regiões do país. 
No plano internacional, a borracha perde mercado para a produção asiática e o 
gado pantaneiro, que ao ter sua saída facilitada pela ferrovia, contribui também 
para o declínio industrial, uma vez que o abate passou a ocorrer nos frigoríficos 
paulistas.

Dessa forma, apesar do relativo desenvolvimento e integração verificados na 
primeira metade do século XX, que fomentou fluxos migratórios e o povoamento 
de algumas regiões, até a década de 1950 Mato Grosso permaneceu fracamente 
povoado.

A região centro-oeste possuía, em 1940, 1.250.982 habitantes, o que repre-
sentava 3% do total do país, sendo que Mato Grosso possuía 192.531 habitantes, 
ou 15,4% do total regional e 0,46% do total nacional. No período 1940/1950, o 
Estado apresentou a menor taxa de crescimento da região, 0,96% ao ano, bas-
tante inferior à do país, que era de 2,4%, e à da região centro-oeste, 3,3% ao ano.

Como se pode notar, até então, as políticas de colonização implantadas pelo 
governo federal não proporcionaram o resultado esperado, principalmente em 
Mato Grosso.

No entanto, o período mais recente da ocupação do Estado foi marcado 
por profundas alterações na sua situação socioeconômica, demográfica e insti-
tucional. A partir da década de 1960, deu-se um constante avanço das fronteiras 
de desenvolvimento, meta governamental que motivou a aplicação de elevados 
montantes de capital, através de financiamentos de projetos agropecuários e na 
implantação de infraestrutura, que tiveram como resultados imediatos a elevação 
dos fluxos migratórios e a ocupação do espaço no centro-oeste, em particular em 
Mato Grosso.

Desse modo, a população da região na década de 1960 perfazia, no final do 
período, um aumento de 72% no total regional, indicando uma concentração em 
1970 de 5% da população nacional. Nos anos da década de 1970, a expansão se 
revigora no centro-oeste e norte do país, por força dos incentivos à ocupação de 
terras e estímulos ao desenvolvimento regional.

Diversas decisões são tomadas no governo federal, corporificadas em grande 
parte no Plano Nacional de Desenvolvimento I e II – PND I e II, por meio dos quais 
são criados diversos programas, como: o Programa de Integração Nacional (PIN), 
que tinha por objetivo intensificar a ocupação da Amazônia legal, em grande par-
te através da Transamazônica recém-inaugurada; o Programa de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – Prodoeste e o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados – 
Polocentro, que incentivaram os projetos de colonização privada. 

Beneficiados com crédito proveniente do Programa de Redistribuição de Ter-
ra – Proterra, pequenos produtores do sul do país se viram estimulados a migra-
rem para Mato Grosso, ocupando nova fronteira agrícola, cuja cultura dominante 
era a soja.

No contexto dessas mudanças, registra-se a criação do estado de Mato Gros-
so do Sul em 1977, a partir do desmembramento da porção sul do estado de Mato 
Grosso.

Entre os programas de desenvolvimento mencionados, o Polocentro foi im-
portante no avanço da fronteira, não somente pela extensão da área atingida, 
mas porque orientou investimentos de maneira integrada. Promoveu diretamen-
te a incorporação de cerca de 2,5 milhões de hectares, especialmente de soja e 
pastagens.

Para a agricultura, essa estratégia implicou em uma nova concepção na orga-
nização da produção baseada na implantação de complexos agroindustriais, inte-
grando produtivamente esses setores e incentivando a verticalização da produção, 
sua modernização e expansão.

O crédito agrícola e a prática dos preços mínimos constituíam-se em atrati-
vos aos agricultores. Com esse novo perfil econômico, na década de 1970, o cresci-
mento populacional do centro-oeste era 46%, maior que o do país. Tais condições, 
no entanto, começam a se modificar a partir dos anos da década de 1980. Estes 
se iniciam em condições fortemente desfavoráveis, devido à recessão econômica 
interna, interrupção de financiamentos externos, agravamento da situação finan-
ceira do setor público e queda dos preços internacionais por produtos agroindus-
triais exportados pelo país.

Mesmo assim, destaca-se mais um programa de iniciativa integradora, o Pro-
grama de Desenvolvimento do Norte – Polonorte, no qual o objetivo de ocupação 
territorial e desenvolvimento econômico se apresentavam teoricamente vincula-
do aos aspectos ambientais e indígenas, tendo como metas principais a constru-
ção e consolidação de estradas, projetos integrados de colonização, regularização 
agrária, apoio às atividades produtivas, preservação do sistema ecológico e apoio 
às comunidades indígenas.

A maioria desses objetivos não foi alcançada, principalmente os relaciona-
dos à questão ambiental e indígena. A crítica é atribuída à ausência de um mode-
lo eficiente de ocupação racional do território, onde o processo de ocupação, ali-
cerçado na exploração econômica dos recursos naturais, contribuiu para deflagrar 
processos de degradação ambiental e social.

Quanto à política agrícola, reduz-se o apoio oficial à agricultura, pois o cré-
dito rural subsidiado diminui em termos reais e a política de preços mínimos, por 
dificuldades orçamentárias e inflação crescente, deixou de ser efetiva para manter 
a renda do produtor. Mesmo diante desses fatos, ocorre um processo de expansão 
da produção de grãos, que ainda permanece impulsionado pelos estímulos da 
década anterior.

Esse processo trouxe, como consequência, uma forte diferenciação do 
espaço agrário regional, onde áreas com intenso processo de modernização, com 
acentuados investimentos em máquinas e insumos, convivem com áreas orienta-
das para a pecuária extensiva, com baixas parcelas de pastagens implantadas e 
de fraca agregação de valor local. Em termos demográficos, as primeiras mantêm 
altas taxas de crescimento populacional, pautado em grande parte pelos fluxos 
migratórios, reflexo da atração da empresa agrícola moderna, enquanto que as 
demais áreas têm taxas decrescentes e até negativas, devido à expulsão provoca-
da pela pecuária extensiva.

Na década de 1990, esse processo permanece, pois, novamente, não se pri-
vilegiam os chamados programas de desenvolvimento regional, e as tentativas de 
redução das iniquidades regionais e sociais são frustradas, bem como um novo 
elemento se insere nesse cenário: a pressão internacional crescente contra os pro-
cessos de degradação ambiental, que passam a influenciar as ações governamen-
tais na decisão da alocação dos seus investimentos.

É preciso que o espaço agora comece a ser valorizado em função de suas po-
tencialidades e fragilidades naturais e socioeconômicas. As políticas públicas, com 
seus programas de ocupação do território, devem ser implantadas obedecendo a 
um novo modelo de desenvolvimento, inserido no conceito de desenvolvimento 
sustentável, em substituição ao anterior e que proporcione melhor distribuição 
de riquezas, redução das desigualdades intrarregionais e menor impacto das ati-
vidades econômicas sobre o ambiente, preservando-o saudável e em condições de 
também as futuras gerações explorarem os seus recursos.

Fluxos Populacionais 4

O estudo dos Fluxos Populacionais compõe a base de dados do Diagnóstico 
Socioeconômico-Ecológico do estado de Mato Grosso, nos relatórios técnicos do tema 
da Dinâmica Demográfica.

Suas informações fundamentam-se nas publicações da Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística - IBGE, através dos censos 1991 e 1996 (micro dados), e 
os fluxos de atração por procedência entre 1986, 1991 e 1996, de acordo com as gran-
des regiões do Brasil e as migrações internas (realizadas na mesma unidade federa-
tiva), a fim de identificar volumes e áreas de maior ou menor atração e procedências 
nos períodos em análise (SEPLAN-MT/CNEC, 2000a).

Para a caracterização dos fluxos populacionais, os principais indicadores consi-
derados mediram a proporção de imigrantes sobre o total da população como medida 
determinante da atratividade e, em seguida, a proporção dos imigrantes municipais 
sobre o total do Estado, que dão sua dimensão em volume, classificados nessa ordem.

Considerou-se, portanto, que tais condições refletem a capacidade de atração 
do município, relativizando seu volume, pois, caso contrário, os municípios de maior 
porte seriam privilegiados. 

A partir desses critérios, incorporou-se a predominância interna ou externa ao 
estado de Mato Grosso, complementando a qualificação dos fluxos e identificando 
seu papel na dinâmica demográfica local.

Assim, os municípios de maior peso na atração migratória foram: Campo Novo 
do Parecis, Confresa, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra, denotan-
do a atratividade das áreas mais dinâmicas do ponto de vista econômico, já que, na 
maior parte desses municípios predomina a agricultura moderna de grãos, notada-
mente a soja, ou na diversificação de atividades, como é o caso de Sinop.

Cabe notar que em Mato Grosso muitas vezes ocorrem assentamentos de famí-
lias, elevando o número de migrantes em alguns municípios, como é o caso de Con-
fresa, que também aparece com alta atratividade e alta participação no total estadual.

Os municípios com alta atratividade e média participação relativa possuem ca-
racterísticas diversas, porém com certo dinamismo. Em alguns predomina a agricul-
tura moderna, como Campo Verde e Lucas do Rio Verde; em outros predomina a 
extração e beneficiamento da madeira, como Marcelândia e Cláudia; ou ainda por 
expansão de fronteira e assentamentos, tornando-os atrativos para a população mi-
grante, como Comodoro.

A categoria de alta atratividade e baixa participação no total estadual congregam 
áreas bastante diversificadas, englobando fronteiras em expansão, como Cotriguaçu, 
Brasnorte, Nova Monte Verde, Juruena, Apiacás e Nova Bandeirantes; agricultura de 
soja, algodão, cana e outros, como é o caso de Nova Mutum, Alto Taquari, Itiquira; ou, 
ainda, áreas mistas, como Itaúba, Nobres e Querência.

A atratividade exercida pelos grandes centros urbanos é inegável. Nesse sentido, 
os maiores volumes de migrantes do Estado destinam-se predominantemente a Cuia-
bá, Várzea Grande e Rondonópolis. Apesar dessa alta participação no total estadual, 
foram classificados de média atividade devido ao porte da população residente nesses 
municípios.

Dentre os municípios de média atratividade e com média participação no total 
estadual destacam-se aqueles que se caracterizam principalmente pela diversificação 
de atividades, como Barra do Garças, Pontes e Lacerda e Alta Floresta.

Os municípios com atratividade média e baixa proporção no total estadual são, 
em sua maioria, de baixo dinamismo econômico quanto à agregação de valor local, e 
localizam-se fora dos principais eixos de acesso aos centros econômicos. Dentre eles 
destacam-se Colíder, Juara, Nova Xavantina, São Félix do Araguaia.

Provavelmente devido ao seu porte, o município de Cáceres aproxima-se das 
condições dos maiores municípios do Estado. Ou seja, apesar de atrair um volume 
de migrantes com alto peso relativo no total estadual, classifica-se como de baixa 
atratividade, ou seja, a proporção de imigrantes é pequena em relação à população 
residente no município.

Os demais municípios classificam-se como de baixa atratividade e baixa partici-
pação no total estadual, localizando-se em sua maioria nas áreas de antiga ocupação 
do Estado, com estruturas consolidadas e muitas vezes em decadência. Dentre eles 
destacam-se Alto Araguaia, Barra do Bugres, Jauru, Nossa Senhora do Livramento, 
Nortelândia, Barão de Melgaço, Juscimeira, e outros. Apenas três municípios, dessa 
categoria, localizam-se na porção norte do Estado: Santa Terezinha, Paranaíta e Terra 
Nova do Norte.

Denota-se, assim, que o processo de atração migratória esteve, ao longo da his-
tória de Mato Grosso, sempre ligado a sua estrutura socioeconômica, pautada em 
dois fatores principais: o processo de colonização ligado à exploração de recursos na-
turais e as políticas governamentais com programas de ocupação e desenvolvimento 
regionais, que, juntos, determinaram as transformações ocorridas no Estado.

Apesar da queda generalizada das taxas de fecundidade, em todo o país, refle-
tindo sobre o crescimento demográfico nos períodos mais recentes, percebe-se que 
a tendência decrescente das taxas tem forte relação com a diminuição dos fluxos 
migratórios em Mato Grosso.

A atração de fluxos interestaduais teve a região sul como principal fonte de ori-
gem de migrantes, com ênfase para o estado do Paraná, tendo como os principais 
fatores de atração a possibilidade de emprego, acesso à terra e busca de melhores 
condições de vida.

A região que se destaca por absorver maior número de migrantes, com proce-
dência em Mato Grosso (emigração), é a região sudeste, principalmente São Paulo.

Portanto, na atração de migrantes, destacam-se os municípios em processo de 
consolidação ou expansão da agricultura moderna, notadamente de grãos, atraídos 
pelas condições econômicas, seguidos por aqueles contidos em novas frentes de 
expansão de exploração dos recursos naturais, principalmente a madeira, ou ainda 
aqueles que receberam assentamentos estaduais ou federais. Os demais municípios, 
em sua maioria, reforçam a condição de refluxo do crescimento demográfico, com 
baixíssima atração de migrantes.

4 Adaptado por Antônio Abutakka

3 Adaptado por Antônio Abutakka
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Tipologias Funcionais
Nível 1 Tipologia 1 – Centro de abrangência estadual de alta diversificação e especialização das funções urbanas, associadas à altas densidades de equipamentos e estabelecimentos, onde se enquadra a capital estadual

Nível 2 Tipologia 2 – Centro de alta diversificação e especialização das funções urbanas, associadas à médias densidades de equipamentos e estabelecimentos

Tipologia 3 – Centro de alta diversificação e média especialização das funções urbanas, associadas à médias densidades de equipamentos e estabelecimentos

Tipologia 4 – Centro de alta diversificação, com especialização restrita a determinadas funções urbanas, associadas à médias densidades de equipamentos e estabelecimentos

Nível 3 Tipologia 5 – Centro de média diversificação e especialização das funções urbanas, associadas à médias densidades de equipamentos e estabelecimentos

Nível 4 Tipologia 6 – Centro com presença da maioria das funções urbanas, com predominância heterogênea de alguns setores, associadas a densidades diferenciadas de equipamentos e estabelecimentos

Tipologia 7 – Centro com presença da maioria das funções urbanas, com predominância heterogênea de alguns setores, associadas a densidades baixas de equipamentos e estabelecimentos

Nível 5 Tipologia 8 – Centro com predomínio de uma única função urbana de caráter regional

Nível 6 Tipologia 9 – Centro com função urbana de caráter local e atendimento apenas das necessidades básicas da população

Municípios criados após 1997

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000b

Regiões de Influência e Tipologias Funcionais 5

O estudo das Regiões de Influência e Tipologias Funcionais integra o Diagnós-
tico Socioeconômico-Ecológico do estado de Mato Grosso, nos relatórios técnicos do 
tema Hierarquização do Espaço Regional.

Esse estudo tem o objetivo de hierarquizar o espaço regional dado pelo entendi-
mento da posição ocupada pelos núcleos urbanos numa estrutura funcional compon-
do uma relação hierarquizada de municípios com suas áreas de influência na rede de 
cidades do Estado (SEPLAN-MT/CNEC, 2000b).

A perspectiva teórica adotada estabelece que regiões de influência das cidades 
constituam porções territoriais articuladas por um sistema de transportes e comuni-
cações, subordinadas a uma ou mais sedes administrativas dotadas de equipamentos 
sociais e de serviços, que apresentam diversificação e especialização de funções urba-
nas destinadas a atender às demandas sociais e econômicas da população.

A caracterização dessas regiões considerou aspectos relativos ao porte econômi-
co dos municípios, às condições de acessibilidade, de infraestrutura energética e às 
funções urbanas exercidas pelas cidades.

As abordagens das condições de acessibilidade e infraestrutura energética con-
templaram estudos da situação dos seus sistemas em caráter regional, verificando 
como ocorre a sua distribuição espacial para compor uma relação hierarquizada de 
regiões e municípios, o gradiente de qualidade, em função do atendimento prestado 
por esses sistemas, considerando a localização de unidades geradoras de energia, 
traçados básicos das linhas de transmissão e dados quantitativos sobre produção e 
consumo, por município. A definição desse gradiente teve, na análise do sistema ro-
doviário, maior peso, considerando-se a importância que os meios de integração têm 
na estruturação dessas regiões sob influência das cidades.

A delimitação das áreas de influência (a centralidade) ocorreu pela compreensão 
dos fluxos que caracterizam relações de interdependência entre os núcleos urbanos: 

fluxos de natureza econômica, político-administrativo e social, sendo indispensável à 
caracterização dos principais sistemas de infraestrutura de caráter regional no Estado.

A determinação das funções urbanas das cidades ocorreu com base em critérios 
que identificaram o porte dos núcleos, sendo a arrecadação de ICMS (imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicações) municipal (acima de 300.000 UPF/
MT) o principal indicador utilizado. Serviram de apoio às análises informações sobre a 
população urbana da sede municipal e outras variáveis definidoras da posição relativa 
dos municípios, quanto às funções urbanas que executam, quais sejam: estabeleci-
mentos comerciais - atacadistas e varejistas; estabelecimentos industriais; e, setor de 
serviços: quanto ao número de agências bancárias, sedes administrativas de serviços 
públicos e de serviços de atendimento hospitalar, observando, também, a existência 
de curso superior. 

A análise ocorreu mediante pesos atribuídos a cada uma das variáveis, segundo 
o grau de importância que assumiam na estruturação das sedes urbanas. A técnica 
aplicada partiu de uma valoração, para que, usando o Método de Distância Classifica-
tória, se medissem as distâncias existentes entre uma situação considerada ideal (no 
caso, em termos de funções urbanas) e a situação real de cada município, identifican-
do os diversos tipos de municípios. Nesse processo foram identificadas 73 sedes ur-
banas que, submetidas às outras análises, tiveram a abrangência espacial das respec-
tivas influências urbanas identificadas, consolidando a regionalização do território 
estadual, delineando as diversas estruturas organizadas pela dinâmica das cidades.

Assim, a identificação das áreas de influência e a definição da hierarquia urbana 
permitiram a caracterização da organização funcional com seis níveis hierárquicos e 
nove tipos de centros urbanos. Esse procedimento permitiu identificar a composição 
da rede urbana de apoio às relações de produção, comercialização e consumo.

Regiões de Influência Urbana de Mato Grosso
Região de influência Nível hierárquico/sede municipal Tipologia do polo

I – NOROESTE 1
JUÍNA

3 – Juína
5 – Aripuanã, Castanheira, Brasnorte
6 – Cotriguaçu, Juruena

5
8
9

II – NOROESTE 2
JUARA

4 – Juara
5 – Tabaporã
6 – Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos

6
8
9

III – CENTRO-NORTE 1
ALTA FLORESTA

2 – Alta Floresta
5 – Apiacás, Paranaíta
6 – Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Carlinda

4
8
9

IV – CENTRO-NORTE 2
SINOP

2 – Sinop
3 – Peixoto de Azevedo
4 – Colíder, Guarantã do Norte
5 – Matupá, Terra Nova do Norte, Itaúba, Marcelândia, Cláudia, Santa Carmem, Vera
6 – Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Feliz Natal, União do Sul, Novo Mundo

4
5
6
8
9

V – CENTRO-NORTE 3
SORRISO

3 – Sorriso
5 – Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tapurah
6 – Nova Ubiratã

5
8
9

VI – NORDESTE
VILA RICA/GOIÂNIA (GO)

5 – Vila Rica, São Félix do Araguaia
6 – Santa Terezinha, Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São José do Xingu, Luciara, Alto Boa Vista

8
9

VII – LESTE
BARRA DO GARÇAS/PONTAL DO ARAGUAIA

2 – Barra do Garças
4 – Nova Xavantina
5 – Canarana, Querência, Água Boa, Campinápolis, Torixoréu, Novo São Joaquim
6 – Pontal do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, Cocalinho, Araguaiana, Ribeirãozinho

3
6
8
9

VIII – SUDESTE
RONDONÓPOLIS

2 – Rondonópolis
4 – Jaciara, Primavera do Leste
4 – Alto Araguaia
5 – Campo Verde, Dom Aquino, Juscimeira, Paranatinga, Poxoréu, Tesouro, Guiratinga, São José do Povo, Pedra Preta, Alto Garças, Itiquira
6 – General Carneiro, São Pedro da Cipa, Alto Taquari, Ponte Branca, Araguainha, Gaúcha do Norte, Planalto da Serra

2
6
7
8
9

IX – CENTRO-SUL
CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

1 – Cuiabá, Várzea Grande
4 – Poconé
5 – Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger
6 – Porto Estrela, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Acorizal, Jangada

1
7
8
9

X – OESTE 1
TANGARÁ DA SERRA

2 – Tangará da Serra
4 – Barra do Bugres
5 – Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia
6 – Denise, Santo Afonso

4
6
8
9

XI – OESTE 2
DIAMANTINO

4 – Diamantino
4 – Arenápolis, Nobres
5 – São José do Rio Claro, Nortelândia
6 – Nova Maringá, Nova Marilândia, Alto Paraguai

6
7
8
9

XII – OESTE 3
COMODORO/VILHENA (RO)

5 – Comodoro
6 – Campos de Júlio, Sapezal

8
9

XIII – SUDOESTE
CÁCERES

2 – Cáceres
3 – Pontes e Lacerda
4 – São José dos Quatro Marcos, Mirassol d’Oeste
5 – Jauru, Salto do Céu, Rio Branco, Araputanga
6 – Porto Esperidião, Figueirópolis d’Oeste, Reserva do Cabaçal, Lambari d’Oeste, Glória d’Oeste, Indiavaí, Vila Bela da Ss. Trindade, Nova Lacerda.

4
5
6
8
9

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000b

Classificação das Sedes Urbanas: Nível Hierárquico e Tipologia
Nível 

hierárquico
Tipologia  

dos centros
Classificação das sedes municipais

1 1 Cuiabá e Várzea Grande (aglomerado)

2 2 Rondonópolis

2 3 Barra do Garças

2 4 Alta Floresta, Sinop, Cáceres e Tangará da Serra

3 5 Juína, Peixoto de Azevedo, Sorriso e Pontes e Lacerda

4 6 Diamantino, Jaciara, Barra do Bugres, Juara, Colíder, Guarantã do Norte, Primavera do Leste, São José dos Quatro Marcos, Nova Xavantina, Mirassol d’Oeste

4 7 Nobres, Poconé, Arenápolis e Alto Araguaia

5 8

Água Boa, Canarana, Apiacás, Vera, Marcelândia, Pedra Preta, Aripuanã, São José do Rio Claro, Paranatinga, Poxoréu, Guiratinga, Araputanga, Nova Olímpia, Campinápolis, Nortelândia, 
Alto Garças, Rosário Oeste, Cláudia, Lucas do Rio Verde, Brasnorte, São Félix do Araguaia, Dom Aquino, Comodoro, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Juscimeira, Matupá, Terra 
Nova do Norte, Chapada dos Guimarães, Rio Branco, Santo Antônio de Leverger, Novo São Joaquim, Castanheira, Salto do Céu, Nossa Senhora do Livramento, Tesouro, Jauru, Paranaíta, 
Itiquira, Itaúba, Tabaporã, Querência, Barão de Melgaço, São José do Povo, Tapurah, Campo Verde, Santa Carmem, Vila Rica e Torixoréu.

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000b
Obs.: a classificação do nível 6/tipo 9, que não consta no quadro, corresponde aos demais centros de influência local, que atende apenas as necessidades básicas da população

Regiões de Influência
I Região Noroeste 1 / Juína

II Região Noroeste 2 / Juara

III Região Centro-Norte 1 / Alta Floresta

IV Região Centro-Norte 2 / Sinop

V Região Centro-Norte 3 / Sorriso

VI Região Nordeste / Vila Rica / Goiânia

VII Região Leste / Barra do Garças / Pontal do Araguaia

VIII Região Sudeste / Rondonópolis

IX Região Centro-Sul / Cuiabá e Várzea Grande

X Região Oeste 1 / Tangará da Serra

XI Região Oeste 2 / Diamantino

XII Região Oeste 3 – Comodoro / Vilhena (RO)

XIII Região Sudoeste / Cáceres

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000b
Nota:  A identificação espacial dos resultados mostra as grandes regiões de influência, que totalizaram 13 regiões de influência urbana. Dos municípios que as compõem, vinte e seis se destacaram, uma vez que suas sedes responderam pelas 

principais funções exercidas no âmbito da estrutura funcional da rede urbana do Estado, correspondendo ao respectivo enquadramento nas sete primeiras tipologias funcionais

5 Adaptado por Márcia Silva Pereira Rivera
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Grandes Regiões Econômicas e Áreas Homogêneas 6

O estudo das Grandes Regiões Econômicas e Áreas Homogêneas integra o Diag-
nóstico Socioeconômico-Ecológico do Estado, nos relatórios técnicos do tema Dinâ-
mica Econômica. A regionalização configurada permanece atual na sua estrutura de 
dados econômicos, conforme demonstra o quadro Valor Adicionado, Produto Interno 
Bruto (PIB) e PIB per Capita das Grandes Regiões Econômicas do Estado de Mato Gros-
so, por Municípios e Atividades Econômicas – 2008.

Este estudo, aliado ao entendimento do Processo de Ocupação do Território 
do Estado e ao das Regiões de Influência e Tipologias Funcionais, foi de grande 
importância à conformação das Regiões de Planejamento do Estado.

Da sistematização dos dados sobre a área ocupada pela agricultura e de seus di-
versos agrupamentos, assim como da área ocupada pela pecuária, pôde-se identificar 
espacialmente as suas áreas de concentração e do tipo de lavoura predominante, sub-
divididas nas classes: subsistência, alimentar, comercial e industrial, bem como a sua 
contextualização dentro do setor agropecuário do Estado. Para a estrutura fundiária, 
quanto à concentração da agricultura familiar e aquelas de caráter mais empresarial, 
foi adotado o conceito de pequena, média e grande propriedade definido pelo Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. Utilizaram-se, também, os 
dados relativos à população rural e à relação rural/urbana e suas atividades econômi-
cas dominantes (SEPLAN-MT/CNEC, 1996 e SEPLAN-MT/CNEC, 2001a).

Valor Adicionado (VA), Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per Capita das Grandes Regiões Econômicas 
do Estado de Mato Grosso, por Municípios e Atividades Econômicas – 2008

Município / atividade Agricultura Pecuária Agropecuária total Indústria total Serviços 
Administração 

pública
VA total

Impostos líquidos 
de subsídios

PIB total PIB per capita

MATO GROSSO 10.666.428 2.959.782 13.626.210 7.549.937 19.625.819 6.426.205 47.228.171 5.795.104 53.023.275 17.927

I – Região de agricultura moderna das áreas consolidadas 

Alto Taquari 150.846 2.669 153.516 15.365 280.339 20.582 469.801 84.707 554.508 87.725

Itiquira 291.767 25.107 316.874 23.466 116.181 29.790 486.311 52.311 538.622 42.491

Pedra Preta 189.962 28.218 218.180 33.182 70.537 36.807 358.705 22.137 380.843 23.497

São José do Povo 1.380 8.435 9.814 2.016 3.561 8.701 24.093 1.039 25.132 7.355

II – Região canavieira das áreas consolidadas

Dom Aquino 116.178 12.106 128.284 10.215 27.171 18.013 183.683 9.498 193.181 22.735

Jaciara 104.307 8.626 112.932 50.612 121.195 55.650 340.390 29.445 369.835 14.365

Juscimeira 47.860 15.088 62.948 12.658 27.449 25.211 128.266 7.306 135.572 11.142

São Pedro da Cipa 3.905 2.011 5.916 2.369 6.180 9.305 23.770 1.009 24.779 5.935

III – Região de agricultura moderna recente das áreas consolidadas

Campo Verde 526.405 49.933 576.338 46.569 322.096 67.247 1.012.251 99.357 1.111.608 40.942

Novo São Joaquim 122.612 22.403 145.015 8.032 21.972 17.770 192.789 8.699 201.488 28.592

Primavera do Leste 500.468 9.302 509.771 115.586 858.608 113.836 1.597.800 249.820 1.847.621 39.896

Santo Antônio do Leste 172.669 5.188 177.857 3.279 31.464 10.153 222.752 12.163 234.916 68.729

IV – Região de agropecuária diversificada das áreas consolidadas

Alto Araguaia 90.294 17.451 107.745 378.423 165.017 42.134 693.318 57.084 750.402 52.388

Alto Garças 158.991 5.902 164.893 11.768 76.809 21.396 274.866 22.219 297.085 31.454

General Carneiro 82.094 10.486 92.580 4.496 13.210 12.604 122.891 5.315 128.206 25.801

Guiratinga 103.006 14.492 117.498 8.329 37.065 29.821 192.713 8.559 201.271 14.016

Poxoréo 134.995 41.636 176.631 11.978 38.348 36.413 263.369 11.303 274.673 15.272

Tesouro 34.364 8.151 42.515 1.955 6.738 7.895 59.104 2.493 61.596 19.249

V – Região de pecuária  das áreas consolidadas

Araguainha 242 2.994 3.236 736 1.936 4.113 10.021 479 10.500 9.227

Pontal do Araguaia 3.653 11.455 15.108 3.259 8.040 11.424 37.831 1.475 39.306 7.591

Ponte Branca 6.579 3.157 9.736 1.323 3.644 5.874 20.578 1.005 21.583 11.787

Ribeirãozinho 9.674 3.616 13.289 1.971 7.802 6.640 29.703 2.322 32.025 14.717

Torixoréu 12.989 12.775 25.764 3.519 11.985 10.535 51.803 2.578 54.381 12.997

VI – Região de pecuária em áreas alagáveis

Araguaiana 965 25.123 26.088 2.164 6.701 8.131 43.084 2.022 45.107 14.848

Cocalinho 7.026 34.489 41.515 9.088 12.113 15.167 77.883 4.182 82.065 13.589

VII – Região de expansão da pecuária e da agricultura no cerrado

Água Boa 58.538 40.518 99.056 37.701 132.637 44.157 313.552 38.521 352.072 17.802

Campinápolis 7.469 25.133 32.601 9.239 23.095 31.570 96.506 4.404 100.910 7.138

Canarana 80.212 33.331 113.542 30.036 142.602 41.347 327.528 38.136 365.664 20.560

Gaúcha do Norte 41.998 17.365 59.363 3.652 24.416 14.856 102.287 7.671 109.958 18.169

Nova Nazaré 3.470 7.370 10.841 1.554 3.043 8.831 24.268 894 25.162 8.777

Nova Xavantina 44.158 26.912 71.071 30.357 78.961 35.662 216.050 20.397 236.447 12.271

Paranatinga 75.870 45.744 121.614 41.334 57.444 44.675 265.067 16.651 281.718 13.496

VIII – Região de pecuária

Alto Boa Vista 16.268 10.406 26.674 3.498 8.695 12.850 51.717 2.581 54.297 10.305

Bom Jesus do Araguaia 50.592 12.500 63.093 2.892 17.533 9.912 93.430 6.075 99.504 21.189

Luciara 852 4.227 5.079 1.565 3.523 6.402 16.568 768 17.336 7.013

Novo Santo Antônio 2.819 2.153 4.972 1.215 2.453 6.017 14.657 572 15.229 6.857

Querência 158.873 18.827 177.700 12.051 152.938 27.647 370.336 44.920 415.257 37.146

Ribeirão Cascalheira 12.651 25.600 38.251 5.544 22.397 20.868 87.061 6.263 93.324 10.362

Santa Cruz do Xingu 7.258 10.065 17.323 1.467 7.256 6.920 32.966 2.394 35.360 15.814

São Félix do Araguaia 28.116 22.181 50.297 8.030 47.797 24.940 131.064 10.139 141.203 12.724

São José do Xingu 15.831 32.670 48.501 3.478 10.911 11.978 74.868 6.826 81.694 19.065

Serra Nova Dourada 2.292 4.896 7.188 820 1.830 5.279 15.116 692 15.808 11.235

IX – Região de expansão da pecuária com a presença de núcleos da policultura

Canabrava do Norte 13.511 18.678 32.189 4.226 7.249 12.624 56.287 2.438 58.725 10.650

Confresa 55.016 39.192 94.207 18.077 44.482 47.278 204.044 10.493 214.538 9.673

Porto Alegre do Norte 10.706 11.952 22.658 6.979 23.511 20.948 74.095 6.049 80.144 8.031

Santa Terezinha 21.619 16.311 37.931 3.642 8.291 15.330 65.193 3.440 68.633 9.074

Vila Rica 19.627 64.489 84.116 32.308 60.459 42.427 219.311 14.528 233.839 11.887

X – Região de exploração madeireira

Cláudia 44.555 5.227 49.783 14.708 27.456 24.727 116.673 7.694 124.367 11.273

Feliz Natal 47.310 1.998 49.309 16.401 26.884 28.328 120.922 8.316 129.238 12.001

Itaúba 25.390 15.259 40.649 5.051 13.300 11.702 70.702 4.303 75.005 15.955

Marcelândia 43.733 25.826 69.559 18.510 34.829 30.362 153.261 9.331 162.592 11.227

Nova Santa Helena 14.230 11.856 26.086 2.528 6.537 8.873 44.024 2.028 46.052 13.337

Nova Ubiratã 273.273 6.236 279.510 14.518 85.597 21.221 400.846 29.367 430.213 52.949

Santa Carmem 52.080 5.531 57.611 5.119 23.246 11.604 97.580 7.342 104.923 23.389

União do Sul 18.842 7.363 26.204 6.804 8.653 10.333 51.995 3.039 55.034 13.403

Vera 117.539 12.122 129.661 11.456 40.499 21.763 203.379 13.957 217.336 22.955

XI – Região de extrativismo mineral

Matupá 31.269 20.346 51.615 58.558 53.032 30.533 193.737 17.124 210.861 14.227

Peixoto de Azevedo 19.836 30.109 49.945 18.043 46.838 60.762 175.587 9.907 185.494 6.184

XII – Região de pecuária em áreas alagáveis com a presença de núcleos de policultura

Barão de Melgaço 2.864 20.310 23.173 4.362 8.254 15.367 51.156 2.028 53.185 6.782

Cáceres 56.742 91.129 147.871 91.028 342.042 171.702 752.644 67.563 820.207 9.449

Poconé 24.126 41.413 65.539 28.217 54.962 58.731 207.448 13.888 221.335 6.904

Santo Antônio de Leverger 62.425 41.830 104.255 15.818 30.169 37.776 188.018 10.783 198.801 9.958

XIII – Região de núcleos de policultura

Araputanga 6.333 24.180 30.513 82.615 54.831 34.417 202.376 14.818 217.194 13.679

Curvelândia 3.338 5.691 9.029 4.334 6.755 10.637 30.755 1.524 32.279 6.464

Figueirópolis d’Oeste 2.615 14.292 16.907 3.539 7.275 8.418 36.139 2.154 38.292 10.291

Glória d’Oeste 2.700 10.683 13.382 2.505 6.456 8.123 30.466 1.658 32.124 10.026

Indiavaí 1.033 7.217 8.250 22.394 4.035 6.511 41.189 1.944 43.133 16.444

Jauru 2.430 22.394 24.824 36.607 19.288 22.886 103.606 4.521 108.127 9.855

Lambari d’Oeste 18.792 13.459 32.251 12.277 10.286 12.063 66.877 4.423 71.299 14.186

Mirassol d’Oeste 51.039 18.378 69.417 54.706 90.549 49.811 264.484 21.517 286.001 11.278

Porto Esperidião 2.949 47.027 49.976 6.871 18.390 22.471 97.708 5.506 103.214 10.456
continua...

Valor Adicionado (VA), Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per Capita das Grandes Regiões Econômicas 
do Estado de Mato Grosso, por Municípios e Atividades Econômicas – 2008

Município / atividade Agricultura Pecuária Agropecuária total Indústria total Serviços 
Administração 

pública
VA total

Impostos líquidos 
de subsídios

PIB total PIB per capita

Reserva do Cabaçal 1.812 6.182 7.994 1.516 3.744 6.453 19.707 990 20.696 8.009

Rio Branco 970 6.936 7.906 16.239 15.515 12.236 51.897 4.355 56.251 10.815

Salto do Céu 676 14.144 14.820 2.383 5.537 8.814 31.554 1.481 33.035 8.933

São José dos Quatro Marcos 17.249 21.711 38.960 32.440 51.236 38.537 161.174 12.090 173.264 8.873

XIV – Região antiga de baixa produtividade e estrutura diversificada

Acorizal 20.988 4.245 25.233 3.240 7.686 11.255 47.415 2.128 49.543 8.724

Alto Paraguai 16.866 7.314 24.180 5.210 11.602 15.083 56.074 2.518 58.592 7.008

Arenápolis 5.300 5.003 10.304 7.978 29.311 19.919 67.511 4.857 72.368 7.186

Chapada dos Guimarães 39.244 15.582 54.826 19.514 36.573 40.518 151.431 8.153 159.584 8.877

Jangada 11.974 8.126 20.100 15.372 13.809 17.380 66.660 4.188 70.848 8.490

Nortelândia 16.855 4.615 21.470 6.817 12.425 13.929 54.641 3.486 58.128 9.128

Nossa Sra. do Livramento 19.026 17.067 36.093 7.078 12.837 25.994 82.002 4.213 86.215 6.753

Nova Brasilândia 1.897 14.315 16.212 2.880 6.728 12.055 37.875 1.758 39.633 7.944

Nova Marilândia 9.952 10.429 20.381 2.462 4.693 6.296 33.832 1.594 35.426 14.954

Planalto da Serra 7.133 8.215 15.348 1.604 4.184 7.401 28.538 1.208 29.746 10.597

Porto Estrela 5.930 9.849 15.779 2.214 5.276 9.656 32.924 1.400 34.325 8.386

Rosário Oeste 52.655 22.133 74.788 16.308 32.241 37.424 160.761 8.257 169.018 9.121

Santo Afonso 7.943 8.917 16.860 1.665 4.625 7.550 30.700 1.379 32.079 10.915

XV – Cuiabá/ Várzea Grande – Polo estadual

Cuiabá 17.480 13.344 30.824 1.525.342 4.726.760 1.171.308 7.454.233 1.512.723 8.966.957 16.461

Várzea Grande 36.388 3.671 40.060 496.335 1.300.196 473.629 2.310.220 373.837 2.684.057 11.281

XVI – Região canavieira das áreas de transição

Barra do Bugres 74.211 21.870 96.082 81.738 99.259 70.882 347.960 32.607 380.567 11.285

Denise 39.841 6.266 46.108 5.967 18.797 20.255 91.127 4.087 95.214 8.810

Nova Olímpia 44.829 6.518 51.347 82.661 52.975 45.987 232.971 14.109 247.079 12.153

XVII – Tangará da Serra – Polo regional e agroindustrial

Tangará da Serra 164.583 34.900 199.483 175.336 458.842 166.068 999.729 122.342 1.122.071 14.049

XVIII – Região de pecuária em áreas alagáveis

Comodoro 61.055 29.003 90.058 17.737 99.015 42.875 249.685 25.233 274.918 14.762

Conquista d’Oeste 1.268 7.473 8.741 3.301 8.519 9.401 29.962 2.317 32.278 10.006

Nova Lacerda 4.352 16.314 20.666 13.484 8.761 12.981 55.892 5.097 60.989 11.856

Pontes e Lacerda 28.434 63.994 92.428 98.691 152.872 71.578 415.568 40.790 456.358 11.680

Vale de São Domingos 1.648 10.576 12.224 3.720 3.727 8.175 27.846 1.166 29.012 9.818

Vila Bela da Santíssima Trindade 15.286 83.235 98.521 35.820 29.387 31.046 194.774 9.129 203.903 14.197

XIX – Região de agricultura moderna na fronteira recente (tendência empresarial)

Brasnorte 179.576 31.462 211.038 15.071 105.897 34.626 366.632 35.838 402.470 27.549

Campo Novo do Parecis 487.407 4.279 491.686 153.666 508.643 71.070 1.225.066 154.278 1.379.344 59.378

Campos de Júlio 334.295 1.667 335.962 18.013 207.049 15.321 576.344 69.296 645.640 128.870

Sapezal 619.046 3.797 622.843 42.325 486.858 38.659 1.190.686 159.259 1.349.945 89.912

XX – Região de agricultura moderna na fronteira recente (pequenos e médios produtores)

Diamantino 454.184 23.271 477.455 31.314 265.679 47.200 821.647 80.793 902.440 47.582

Ipiranga do Norte 217.253 4.193 221.446 7.619 82.159 11.432 322.657 28.368 351.025 80.216

Itanhangá 63.985 4.085 68.070 6.349 15.548 12.799 102.767 5.322 108.089 22.010

Lucas do Rio Verde 383.606 21.965 405.571 241.908 722.364 75.324 1.445.167 224.721 1.669.888 51.771

Nova Mutum 467.504 44.708 512.212 126.868 462.415 58.913 1.160.407 147.019 1.307.427 50.956

Santa Rita do Trivelato 184.944 6.092 191.036 3.880 63.608 7.866 266.390 21.973 288.363 110.273

São José do Rio Claro 126.278 9.040 135.318 27.391 77.095 37.096 276.900 22.582 299.482 16.544

Sorriso 774.927 16.232 791.159 195.779 994.559 127.461 2.108.959 280.321 2.389.279 41.338

Tapurah 176.706 12.049 188.755 16.649 72.763 23.590 301.758 21.277 323.035 29.314

XXI – Região de extração vegetal e de pecuária com a presença de núcleos de policultura na fronteira recente 

Castanheira 7.972 36.252 44.225 5.690 12.682 16.761 79.358 3.861 83.219 10.351

Juara 9.554 86.630 96.184 45.231 111.755 67.359 320.530 27.656 348.186 10.538

Juína 38.872 64.581 103.452 54.096 154.234 80.104 391.886 40.106 431.993 10.914

Juruena 5.225 19.856 25.081 11.032 17.789 17.968 71.870 4.212 76.081 8.286

Nova Maringá 113.205 8.222 121.427 10.570 36.164 14.823 182.985 12.896 195.881 33.755

Novo Horizonte do Norte 3.761 9.266 13.027 2.317 3.991 9.745 29.081 1.173 30.254 7.698

Porto dos Gaúchos 64.817 15.689 80.506 5.427 18.892 15.209 120.033 5.739 125.773 19.898

Tabaporã 117.221 17.929 135.150 10.243 27.821 23.560 196.774 8.463 205.237 19.046

XXII – Região de agropecuária diversificada na fronteira recente

Alta Floresta 32.344 76.216 108.560 61.093 189.591 108.732 467.975 49.963 517.938 10.129

Carlinda 11.331 25.205 36.536 6.735 13.375 25.189 81.836 4.113 85.950 7.143

Colíder 15.875 36.743 52.619 63.555 114.638 62.081 292.892 29.815 322.707 10.166

Guarantã do Norte 19.596 33.631 53.227 37.418 79.440 64.841 234.925 17.658 252.584 7.943

Nova Canaã do Norte 15.477 40.155 55.633 27.024 22.840 27.505 133.001 7.336 140.337 10.723

Nova Guarita 3.886 15.755 19.641 2.953 7.799 11.427 41.821 2.326 44.147 8.865

Novo Mundo 10.859 33.256 44.115 9.663 10.085 16.007 79.870 3.752 83.622 11.920

Paranaíta 22.705 34.437 57.142 9.790 22.447 25.131 114.510 6.409 120.919 10.119

Terra Nova do Norte 11.590 30.350 41.940 13.663 27.212 32.081 114.897 6.739 121.636 8.075

XXIII – Região de baixa densidade de ocupação com pecuária e extração vegetal na fronteira recente

Apiacás 13.375 24.023 37.399 7.653 15.856 19.018 79.926 4.329 84.254 10.240

Aripuanã 11.119 57.678 68.798 47.037 58.000 44.527 218.361 17.191 235.552 11.819

Colniza 39.401 24.095 63.496 24.821 39.988 57.815 186.120 10.524 196.644 6.635

Cotriguaçu 11.067 27.933 39.000 14.738 19.163 30.389 103.290 5.791 109.081 7.572

Nova Bandeirantes 5.069 34.226 39.295 11.125 18.014 28.219 96.653 5.559 102.213 7.614

Nova Monte Verde 7.731 34.222 41.953 15.097 23.254 19.619 99.923 5.746 105.669 12.516

Rondolândia 2.911 33.243 36.153 4.231 5.552 9.798 55.734 2.716 58.451 16.908

XXIV – Rondonópolis – Polo regional e agroindustrial

Rondonópolis 143.106 40.733 183.839 1.501.273 1.781.334 388.157 3.854.604 500.181 4.354.785 24.316

XXV – Sinop – Polo regional e madeireiro

Sinop 153.498 11.994 165.492 226.479 879.486 243.460 1.514.917 218.830 1.733.747 15.688

XXVI – Barra do Garças – Polo regional e agroindustrial

Barra do Garças 22.396 40.746 63.142 132.900 406.851 121.404 724.298 104.730 829.028 15.106

XXVII – Nobres – Polo cimenteiro

Nobres 30.485 10.718 41.203 57.204 47.952 32.383 178.741 20.637 199.378 13.035
Fonte: IBGE, 2011c
Organização de Marildes Brito Lima e Eduardo Matsubara, 2011

Grandes Regiões Econômicas
I Região de agricultura moderna das áreas consolidadas (antigas) XV Cuiabá/Várzea Grande - Polo estadual

II Região canavieira das áreas consolidadas (antigas) XVI Região de canavieira das áreas de transição

III Região de agricultura moderna recente das áreas consolidadas (antigas) XVII Tangará da Serra - Polo regional e agroindustrial

IV Região de agropecuária diversificada das áreas consolidadas (antigas) XVIII Região de pecuária em áreas alagáveis

V Região de pecuária das áreas consolidadas (antigas) XIX Região de agricultura moderna na fronteira recente (tendência empresarial)

VI Região de pecuária em áreas alagáveis XX Região de agricultura moderna na fronteira recente (pequenos e médios produtores)

VII Região de expansão da pecuária e da agricultura no cerrado XXI Região de extração vegetal e de pecuária com a presença de núcleos de policultura na fronteira recente

VIII Região de pecuária XXII Região de agropecuária diversificada na fronteira recente

IX Região de expansão da pecuária com a presença de núcleos da policultura XXIII Região de baixa densidade de ocupação com pecuária e extração vegetal fronteira recente

X Região de exploração madeireira XXIV Rondonópolis - Polo regional e agroindustrial

XI Região extrativista mineral XXV Sinop - Polo regional e madeireiro

XII Região de pecuária em áreas alagáveis com a presença de núcleos de policultura XXVI Barra do Garças - Polo regional e agroindustrial

XIII Região de núcleos de policultura XXVII Nobres - Polo cimenteiro

XIV Região antiga de baixa produtividade e estrutura diversificada

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2001a6 Adaptado por Marilda Brito Lima
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Regiões de Planejamento

Procedimento Metodológico 7

O processo de construção das Regiões de Planejamento considera o fato 
de que o espaço regional possui uma complexa lógica, onde cada região é com-
posta por paisagens distintas e ao mesmo tempo integrada pelos seus aspectos 
socioeconômico-ecológicos, conformando uma teia de relações planificadas pela in-
fluência de seus polos urbanos.

Para o entendimento da conformação das Regiões de Planejamento do Estado, 
quanto aos elementos que levaram à sua identificação e delimitação, aborda-se pri-
meiramente aspectos do processo de ocupação do território do Estado.

Tendo a década de 1970 como marco significativo, combinado com um processo 
de integração nacional, incentivado pelo Governo Federal, para sua transformação em 
espaço econômico integrado, deram-se os primeiros arranjos para a identificação dos 
subespaços que se fundamentaram em critérios de homogeneidade dos aspectos ex-
trativistas e agropecuários, pois estes foram historicamente determinantes no avanço 
de fronteira, e os principais responsáveis pelo uso e ocupação do solo.

Dois enfoques destacam-se na questão da regionalização: os aspectos urbanos, 
com a delimitação das regiões de influência e hierarquização do espaço regional, e 
os rurais, com a delimitação das regiões homogêneas de produção. Na identificação 
das regiões foi considerado um conjunto amplo de fatores, como o fazer societário, a 
rede de cidades e suas infraestruturas como elemento organizador, e o suporte físico-
-ambiental como fator contingente (SEPLAN-MT/CNEC, 1996).

Assim, tem-se os estudos que levaram à delimitação das regiões de influência, 
à caracterização da hierarquização urbana das cidades, e das grandes regiões econô-
micas, derivadas da análise comparativa do mapeamento das classes de alteração do 
uso e ocupação do solo (SEPLAN-MT/CNEC, 2000b).

Estas regionalizações orientaram principalmente a definição da amostragem das 
pesquisas: socioeconômico-agronômica, hierarquização do espaço regional e uso e 
ocupação do solo no âmbito do Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico. Ainda como 
passo para identificação das regiões de planejamento, os dados da pesquisa de campo 
socioeconômico-agronômica foram trabalhados por meio de um processo multidisci-
plinar e de aproximações sucessivas, os quais resultaram na identificação das áreas 
homogêneas econômicas relativas aos setores determinantes da estrutura produtiva, 
tais como agropecuária, extrativismo vegetal e mineral, pesca e atividade turística 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2001a).

A regionalização preliminar confrontada com a estrutura de hierarquização do 
espaço regional, considerando-se concomitantemente os aspectos históricos e insti-
tucionais da ocupação do território, resultou na identificação de vinte e sete regiões 
econômicas (SEPLAN-MT/CNEC, 1997a).

Após a conclusão da sistematização dos dados levantados, sucedeu-se ao enten-
dimento da estruturação do Estado em unidades espaciais homogêneas de análise, 
gerando-se sínteses temáticas voltadas à identificação e delimitação das Unidades 
Socioeconômico-Ecológicas. As relações entre os componentes da natureza e da so-
ciedade, apesar de terem lógicas distintas, podem ser materializadas pelas diferentes 
formas de apropriação dos recursos naturais, expressas territorialmente nos diferen-
tes modos de uso e ocupação do solo (SEPLAN-MT/CNEC, 2002a).

Desta forma, os modos de uso e ocupação, de organização da produção e os 
graus diferenciados de consolidação das atividades econômicas, e os componentes 
naturais, constituíram elementos básicos de construção das denominadas Unidades 
Socioeconômico-Ecológicas do Estado – USEE.

As 13 Regiões de Influência foram confrontadas com o Mapa de Uso do Solo e 
com as 27 Áreas Homogêneas Econômicas, sofrendo uma reavaliação quanto à pre-
dominância dos padrões de uso do solo, porte e influência dos núcleos urbanos e a 
especialização da base produtiva.

Dessa reavaliação resultou a construção do Mapa das Regiões de Influência e Ti-
pologias Funcionais do Estado de Mato Grosso, com 12 grandes Regiões de Influência 
Funcional – RIF, onde foram lançadas as áreas de ocupação homogêneas, segundo 
os padrões de uso e ocupação do solo qualificado, o que permitiu a delimitação das 
Unidades Socioeconômicas – USE.

A delimitação das Unidades Ecológicas – UE foi apoiada principalmente na inte-
gração dos temas referentes ao relevo, substrato rochoso, solos e vegetação, utilizan-
do-se procedimentos analógicos e digitais.

Na delimitação das Unidades Socioeconômico-Ecológicas – USEE utilizou-se, 
como primeiro nível de organização do espaço mato-grossense, o Mapa de Regiões de 
Influência e Tipologias Funcionais devido a sua importância para o entendimento do 
grau de integração das relações existentes entre os núcleos urbanos e sua repercus-
são sobre as atividades econômicas e as formas de apropriação das potencialidades 
naturais.

Procedeu-se a integração entre os mapas de Unidades Ecológicas e de Unidades 
Socioeconômicas, segundo as RIF, também por meio de processos analógicos e digi-
tais, chegando preliminarmente a 94 Unidades Socioeconômico-Ecológicas.

Na sequência, efetuou-se uma análise da integração das informações utilizadas 
de acordo com critérios que assegurassem a manutenção das Unidades Socioeconô-
mico-Ecológicas, conforme os elementos que as definiram, e também assegurassem a 
manutenção das relações funcionais oriundas de um determinado polo.

Nesse processo de correlação de informações, foi necessário compatibilizar al-
gumas situações para ajuste final dos limites, como: quando os componentes naturais 
foram determinantes na definição da unidade, estes tiveram prevalência sobre os li-
mites das Unidades Socioeconômicas; quando a ruptura da paisagem interferiu na 
oferta de bens e nos fluxos sociais e econômicos, os limites municipais foram descon-
siderados; e quando os limites institucionais, econômicos e organizadores do espaço 
foram determinantes, estes tiveram prevalência sobre os limites ecológicos.

O processo de aferição e ajuste dos limites das Unidades Socioeconômico-Eco-
lógicas provocou uma revisão nos limites da RIF, passando a incorporar os limites das 
Unidades Socioeconômico-Ecológicas, que nem sempre seguiam os limites adminis-
trativos, para assim atender aos objetivos do zoneamento.

A esta regionalização “adaptada” denominou-se Regiões de Planejamento – RP, 
com também 12 grandes regiões, substituindo as RIF, utilizada no início desse proces-
so de delimitação das Unidades Socioeconômico-Ecológicas. Portanto, as Regiões de 
Planejamento compreendem um conjunto de Unidades Socioeconômico-Ecológicas 
agregadas segundo a integração dos aspectos socioeconômicos e ecológicos com os 
elementos estruturadores das regiões de influência dos polos urbanos.

Uma vez as Unidades Socioeconômico-Ecológicas identificadas e qualificadas, 
estas passaram a ser caracterizadas de acordo com as variáveis indicadas pelas poten-
cialidades ou limitações dos meios, natural e antrópico, e pelas questões emergentes 
como compatibilidade do uso do solo, erosão emergente, áreas degradadas pela mi-
neração, incompatibilidades legais, e outros.

Assim, os planos e programas que venham a ser implementados em áreas espe-
cíficas devem ser concebidos em conformidade com as potencialidades e limitações 
naturais e antrópicas, bem como com as relações existentes entre os meios, de caráter 
complementar e interdependes inerente a cada região.

Caracterização Socioeconômico-ecológica 
das Regiões de Planejamento 8

A caracterização das Regiões de Planejamento constitui uma síntese das carac-
terísticas das Unidades Socioeconômico-Ecológicas que integram cada região, cujos 
procedimentos metodológicos e indicadores adotados encontram-se detalhados na 
página 84 – Unidades Socioeconômico-Ecológicas.

RP I – Região caracterizada por municípios de grandes extensões territoriais, bai-
xa densidade demográfica, crescimento populacional desordenado, ocasionando gra-
ves problemas de atendimento às necessidades básicas da população, e apresentam 
de baixas a muito baixas condições gerais de vida. A eficiência econômica é média na 
unidade em que se encontra o núcleo urbano de Juína; as demais são baixas e muito 
baixas, pela baixa agregação de valor das atividades econômicas e, ainda, dificulda-
des advinda da grande distância entre as unidades dessa região e os centros urbanos 
melhores estruturados do Estado, por vezes ilhadas pelas grandes extensões de ter-
ras indígenas. Área de fisionomia amazônica, com grandes extensões conservadas, 
e ainda com potencial ao desenvolvimento de atividades voltadas à exploração dos 
recursos florestais, no entanto, sob forte pressão da ocupação em ambiente frágil.

RP II – Região caracterizada por municípios de origem de colonização incentiva-
da, inicialmente ocupada por pequenos e médios produtores rurais, em processo de 
pecuarização. Também ocupada de forma desordenada por garimpeiros que deixa-
ram na paisagem marcas de degradação. Os municípios desta região possuem baixa 
densidade demográfica, com exceção de Alta Floresta, Peixoto de Azevedo e Colíder, 
tendo as condições gerais de vida muito baixas. A principal atividade econômica é a 
pecuária, com média eficiência econômica na unidade do polo de Alta Floresta, sendo 
baixa nas demais, pela baixa agregação de valor das atividades econômicas em curso 
e, ainda, dificuldades advindas das grandes distâncias dos centros urbanos melhores 
estruturados do Estado. Área de fisionomia florestal, em ambiente alterado, presença 
de extensões conservadas com potencial ao desenvolvimento de atividades voltadas 
à exploração dos recursos florestais, e é indicada ao reordenamento da estrutura pro-
dutiva para melhor aproveitamento de suas potencialidades, sob forte pressão da 
ocupação em ambiente frágil.

RP III – Região caracterizada por municípios localizados à grande distância dos 
centros melhores estruturados, precariedade dos acessos viários e baixas taxas dos 
indicadores sociais, com graves problemas de atendimento às necessidades básicas 
da população, tendo as condições de vida de baixas a muito baixas. Somente a uni-
dade em que se encontra o núcleo urbano de Vila Rica recebe a classificação baixa 
quanto à eficiência econômica; as demais, muito baixas, tendo como principal ativi-
dade econômica a agropecuária, com baixa agregação de valor. Área de fisionomia 
diversificada com tipologias florestais e savânicas, com extensões ainda conservadas, 
com potencial ao desenvolvimento de atividades voltadas à exploração dos recursos 
florestais, no entanto sob forte pressão da ocupação em ambiente frágil.

RP IV – Região caracterizada por municípios localizados à grande distância da 
capital, Cuiabá, precariedade dos acessos viários ao norte desta região e baixos indi-
cadores das condições de vida em boa parte da população. As condições de vida de 
seu contingente populacional varia de média a muito baixas. Apenas a unidade que 
contém o polo regional de Barra do Garças apresenta boa eficiência econômica devido 
a sua dinâmica estrutura econômica urbana. Nas demais unidades, a principal ativida-
de econômica é a agropecuária, tendo a eficiência econômica desta região variando 
de baixa a muito baixa, pela baixa agregação de valor das atividades econômicas. 
Área de fisionomia diversificada, savânica e florestal, com extensões conservadas, 
principalmente a relacionada aos ambientes pantaneiros, e com potencial ao desen-
volvimento de atividades voltadas à exploração dos recursos florestais e ao ecoturis-
mo, no entanto sob forte pressão da ocupação em ambiente frágil.

RP V – Região caracterizada por municípios com grande disparidade socioeco-
nômica entre os centros melhores estruturados, como Rondonópolis, Primavera do 
Leste e Campo Verde, contrapondo-se a outros com precariedade de oferta de apare-
lhos sociais, bem como de oferta de emprego e renda, que vem perdendo população, 
provocado em parte pela depressão da exploração minerária, com condições de vida 
variando de boa para muito baixa. A eficiência econômica é boa nas unidades em 
que se encontram atividades da agricultura moderna; nas demais, de média a muito 
baixa, pela baixa agregação de valor das atividades econômicas nelas desenvolvidas, 
advindas principalmente da pecuária. Região de fitofisionomias diversificadas, com 
ainda remanescentes conservados que guardam alto potencial biótico, inclusive por-
ções de ecótono, no entanto sob forte pressão da ocupação em ambiente frágil.

RP VI – Região caracterizada por grande disparidade socioeconômica entre o 
aglomerado urbano de Cuiabá/Várzea Grande e os demais centros urbanos, onde o 
aglomerado apresenta muito boas condições de vida, contrapondo-se a outros cuja 
precariedade de oferta de aparelhos sociais, bem como de oferta de emprego e ren-
da, vem perdendo população, com condições de vida baixas e muito baixas. Isto sig-
nifica que cabe a Cuiabá atender à demanda da população dos demais municípios 
vizinhos por equipamentos de saúde mais especializados e propiciar maior oferta 
de empregos, por ser um centro de referência na administração pública e órgãos 
de governo, de educação superior, profissionalizante e de proporcionar o acesso a 
estabelecimentos comerciais e industriais de maior porte. A eficiência econômica é 
boa no aglomerado urbano, em decorrência de ser o maior centro industrial e de 
serviços do Estado. Sua estrutura agroindustrial concentra elevada capacidade de ar-
mazenamento e grande número das principais unidades processadoras; nos demais 
municípios a eficiência econômica é de baixa a muito baixa, pela baixa agregação de 
valor da principal atividade econômica neles desenvolvida, advinda principalmente 
da pecuária extensiva. Região de fitofisionomias diversificadas, com feições degrada-
das pela atividade minerária e pecuária, mas com remanescentes ainda conservados, 
principalmente os referentes aos ambientes pantaneiros, que guardam alto potencial 
biótico, no entanto sob forte pressão nas áreas mais elevadas, seja pela questão de 
saneamento das cidades próximas do rio Cuiabá, seja pelo desmatamento, acelerando 
o processo de assoreamento dos rios e das áreas pantaneiras.

RP VII – Região caracterizada por municípios com grande disparidade socioe-
conômica em relação aos centros melhores estruturados, como Cáceres, e àqueles 
com a base econômica na agricultura moderna, como Sapezal e Campos de Júlio, 
contrapondo-se a outros com precariedade de oferta de aparelhos sociais, bem como 
de oferta de emprego e renda, que vem perdendo população, provocado em parte 
pela depressão da agricultura familiar. A região apresenta as condições gerais de vida 
variando de muito boa a muito baixa. A eficiência econômica é muito boa na unidade 
em que se encontram atividades da agricultura moderna; nas demais é baixa, pela 
baixa agregação de valor das atividades econômicas nelas desenvolvidas, advinda 
principalmente da pecuária, aliado à ausência de uma política de apoio aos médios 
e pequenos produtores rurais. Região de fitofisionomias diversificadas, com rema-
nescentes conservados, que guardam alto potencial biótico, em ambiente pantaneiro 

com grande diversidade de espécies dependentes deste bioma, no entanto sob forte 
pressão da ocupação em ambiente frágil.

RP VIII – Região caracterizada pela necessidade de adequação do processo eco-
nômico à dimensão da sustentabilidade ambiental, nas unidades com a consolida-
ção da agricultura moderna, observado principalmente em Campo Novo do Parecis, 
contrapõe-se às outras unidade desta região que apresentam precariedade de oferta 
de aparelhos sociais, bem como de oferta de emprego e renda, que vem perdendo po-
pulação. A região apresenta as condições gerais de vida variando de muito boa para 
baixa. A eficiência econômica é muito boa na unidade em que se encontra Campo 
Novo do Parecis; boa nas unidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres, como resul-
tado do desenvolvimento da atividade da agricultura moderna; e nas demais varia de 
média a baixa. Região ainda com remanescentes de vegetação primária, significativos 
e conservados, que guardam potencial biótico, no entanto sob forte pressão da ocu-
pação em ambiente frágil.

RP IX – Região caracterizada pela transição da exploração minerária para a agro-
pecuária, o que tem ocasionado uma movimentação demográfica, com municípios 
perdendo população e outros, como São José do Rio Claro e Nova Maringá, recebendo 
contingentes populacionais em áreas de planalto, com o processo de consolidação da 
agricultura moderna, contrapondo-se às áreas cuja precariedade de oferta de apare-
lhos sociais, bem como de oferta de emprego e renda, vem perdendo população. A 
região apresenta condições gerais de vida variando de baixa a muito baixa. A eficiên-
cia econômica é boa na unidade em que se encontra o polo regional de Diamantino, 
como resultado do desenvolvimento da atividade da agricultura moderna; nas demais 
recebe a classificação de baixa. Região com fitofisionomias da Savana e do Contato 
Floresta Estacional/Savana, ainda com remanescentes de vegetação primária, signi-
ficativos e conservados de grande interesse científico, que guardam potencial biótico 
e potencial para exploração sustentada da floresta, no entanto sob forte pressão da 
ocupação.

RP X – Região caracterizada pela necessidade de adequação do processo econô-
mico à dimensão da sustentabilidade ambiental nas unidades com a consolidação da 
agricultura moderna, como é observado principalmente em Sorriso e Nova Mutum, 
onde a região apresenta a classificação das condições gerais de vida variando de mui-
to boa a boa. A eficiência econômica é boa na unidade em que se encontra o polo 
regional de Sorriso, como resultado do desenvolvimento da atividade da agricultura 
moderna; nas demais recebe a classificação de média e baixa. Região com fitofisiono-
mias variadas da savana e floresta, ainda com remanescentes de vegetação primária, 
com potencial biótico para exploração sustentada da floresta, no entanto sob forte 
pressão da ocupação.

RP XI – Região caracterizada pela necessidade de adequação do processo econô-
mico à dimensão da sustentabilidade ambiental, como também pela grande distância 
dos centros melhores estruturados, à precariedade dos acessos viários e às baixas 
condições de vida da população, apresentando as condições de vida variando de baixa 
à muito baixa. A eficiência econômica é média na unidade em que se encontra o polo 
regional de Juara, como resultado da melhor eficiência econômica da agropecuária, 
seguida da atividade industrial madeireira; nas demais recebe a classificação de bai-
xa. Apresenta grande variedade de fitofisionomias da savana e floresta, com rema-
nescentes de vegetação primária, significativos e conservados, com potencial biótico 
para exploração sustentada da floresta, no entanto sob forte pressão da ocupação.

RP XII – Região caracterizada pela presença de Sinop, importante polo estrutu-
rado da região centro-norte do Estado, um centro urbano de alta diversificação de 
equipamentos socioeconômicos. Na porção rural desta unidade, marcada por suas 
feições florestais, observa-se a transição do setor econômico madeireiro para um 
modo operante sustentável, num processo de adequação à legislação ambiental e 
formas de exploração dos recursos naturais de maior racionalidade, já denotado pelo 
grande número de projetos de manejo florestal licenciados. A região, como reflexo do 
atendimento social de Sinop, apresenta as condições de vida de muito boa a baixa. 
A eficiência econômica é boa na unidade em que se encontra Sinop, como resultado 
da melhor eficiência econômica da atividade de serviços e da industrial madeireira; 
nas demais recebe a classificação de baixa. Apresenta grande variedade de fitofisio-
nomias da Floresta associada ao Planalto do Parecis, com importantes remanescentes 
de vegetação primária, significativos e conservados, com potencial biótico para explo-
ração sustentada da floresta, no entanto sob forte pressão da ocupação.

8 Adaptado por Lígia Camargo

7 Texto de Lígia Camargo
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Convenções Geológico Estruturais
Contato geológico

Limite litológico

Anticlinal sem indicação do mergulho do caimento do eixo

Anticlinal com caimento do eixo indicado

Sinclinal sem indicação do mergulho do caimento do eixo

Sinclinal com caimento do eixo indicado

Braquissinclinal

Braquianticlinal

Domo

Falha definida

A
B Falha normal com indicação do movimento do bloco alto (A) e baixo (B)

A
B Falha normal provável com indicação do movimento do bloco alto (A) e baixo (B)

Falha provável

Falha encoberta

Fratura definida

Fratura encoberta

Falha inversa de empurrão ou acavalamento

Falha de empurrão encoberta

Falha de empurrão inferida

Falha de inversão de bacia

Falha preenchida por diques ou veios

Estrutura circular

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Compartimentação Cronolitoestratigráfica
Eon Era Período Descrição Sumária das Unidades Litoestratigráficas
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 Aluviões Atuais: areias, siltes, argilas e cascalhos

 Aluviões Antigos Indiferenciados: areias, siltes, argilas e cascalhos.

 Formação Bananal: sedimentos arenosos, sílticos-arenosos, argilo-arenosos e areno-conglo-meráticos semiconsolidados e inconsolidados. Níveis com concreções ferruginosas.

 Formação Guaporé: sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argilo-arenosos, areno-conglomeráticos semiconsolidados e inconsolidados. Extensas coberturas de cascalho laterítico fino.

 Formação Pantanal: sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argilo-arenosos e areno-conglo-meráticos semiconsolidados e inconsolidados. Localmente impregnações ferruginosas e salinas.

 Formação Xaraiés: tipos variados de calcários travertinos mais ou menos concrecionários.
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 Coberturas Detríticas Laterizadas: sedimentos areno-síltico-argilosos mal selecionados e imaturos, com cascalho quartzoso basal ou em níveis delgados intercalados nos sedimentos. 
O conjunto encontra-se laterizado e/ou ferruginizado.

 Coberturas Conglomeráticas Indiferenciadas: intercalações de arenitos grosseiros microconglomeráticos e camadas de cascalhos com seixos angulosos de arenito e quartzo. Material inconsolidado.

 Superfícies Paleogênica Peleplanizada com Latossolização: paleossolos argilosos a argilo-arenosos microagregados de coloração vermelha-escura. Podem apresentar na base crosta ferruginosa, 
raramente com nódulos concrecionários de caulinita sotopostos às crostas ferruginosas.
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 Intrusivas Básicas Tipo Juína: manifestações básicas na forma de soleiras, diques e sills, reunindo olivina gabros, jotunitos, charnockitos, diabásios.

 Formação Marília: arenitos de granulometria variada, paraconglomerados e arenitos argilosos, calcíferos em diferentes horizontes e, subordinadamente níveis de siltitos e argilitos.
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s  Formação Utiariti: sedimentos arenosos feldspáticos de granulometria fina a média com subordinadas intercalações de siltitos, argilitos e raros níveis delgados de conglomerados. 
(am – arenitos)

 Formação Salto das Nuvens: arenitos, arcóseos e níveis conglomeráticos intercalados predominantemente na porção basal.

 Intrusiva Ponta do Morro: rochas de filiação alcalina reunindo granitos, monzonitos, sienitos pórfiros e microsienitos.

 Formação Tapirapuã: derrames basálticos de granulação muito fina, coloração cinza escura a negra, com textura amigdaloidal no topo dos derrames.
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 Formação Serra Geral: derrames basálticos toleíticos de textura afanítica, cor cinza escura a negra e textura amigdaloidal no topo dos derrames.
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 Formação Botucatu: arenitos finos a médios, bimodais, com grãos bem arredondados e estratificações cruzadas de grande porte. Podem ocorrer na forma de intertrapes com 
basaltos. Desenvolvem extensos areiais.
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 Reúne as Formações Corumbataí e Irati, não individualizadas  
Formação Irati: alternância de folhelhos pretos pirobetuminosos e fétidos, siltitos, calcários dolomíticos e cherts. 
Formação Corumbataí: alternância rítmica de siltitos, folhelhos, argilitos e níveis de calcários.
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o  Formação Palermo: arenitos finos a muito finos e siltitos com intercalações de sílex oolítico e/ou pisolítico.

 Formação Aquidauana: arenitos com níveis conglomeráticos e intercalações de siltitos argilitos e, subordinadamente diamictitos.
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 Formação Jauru: diamictitos, siltitos arenosos, folhelhos, arenitos arcoseanos e conglomerados polimíticos.
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ná  Formação Ponta Grossa: arenitos finos a muito finos com intercalações de siltitos, argilitos e delgados níveis conglomeráticos.

 Formação Furnas: arenitos ortoquartzíticos de granulometria grosseira a localmente finos. Na base apresentam horizontes conglomeráticos monomíticos de espessura métrica.
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 Formação Pimenta Bueno: ruditos e lutitos com níveis calcíferos irregulares.
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 Grupo Rio Ivaí: arenitos finos em bancos espessos e maciços, ocasionalmente grosseiros e conglomeráticos em posições basais.
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no  Vulcânicas de Mimoso: dacitos, riodacitos, riólitos, sienitos pórfiros e quartzo-pórfiros.

 Suíte Intrusiva São Vicente: granitos isótropos róseos de composição alcalina a subalcalina.
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 Formação Urucum: metaconglomerados polimíticos, metacórseos, metagrauvacas líticas e conglomeráticas, metarenitos e metassiltitos.
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 Formação Diamantino: arcóseos com intercalações de siltitos e folhelhos micáceos.

 Formação Sepotuba: sedimentos pelíticos com predomínio de folhelhos e siltitos micáceos e intercalações de arenitos finos.

 Formação Raizama: arenitos ortoquartzíticos com intercalações de siltitos e argilitos.

 Formação Araras: predominam sedimentos carbonáticos calcíferos e pelíticos na base e dolomitos no topo. Finas intercalações de siltitos e folhelhos.

 Formação Puga: conglomerados (diamictitos) com intercalações de arenitos, siltitos e folhelhos. No topo exibe intercalações de margas e calcários.

 Formação Bauxi: arenitos finos a grosseiros, com intercalações delgadas de siltitos, argilitos e conglomerados.

 Grupo Cuiabá: filitos diversos, metassiltitos, ardósias, metarenitos, metarcóseos, metagrauvacas, xistos, metaconglomerados, quartzitos, metavulcânicas ácidas e básicas, mármores calcíticos e 
dolomíticos. Presença conspícua de veios de quartzo.

 Suíte Intrusiva Guapé: granitos, granodioritos, adamelitos, granófiros e riólitos.
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 Suíte Intrusiva Rondônia: biotita granitos róseos de afinidade cratogênica, estaníferos e de composição alcalina a subalcalina.

M
éd

io

 Alcalinas Canamã: rochas alcalinas de composição sienítica.

 Grupo Serra do Rio Branco: riodacitos, granitos pórfiros, andesitos, dacitos e básicas.
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í  Formação Morro Cristalino: metarenitos ortoquartzíticos e feldspáticos com intercalações de conglomerados.

 Formação Vale da Promissão: metassiltitos, filitos, ardósia e metarenitos finos, todos sericíticos.

 Formação Fortuna: metarenitos ortoquartzíticos com níveis métricos de conglomerados digomíticos.
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 Formação Prainha: arenitos arcoseanos finos a médios com níveis conglomeráticos e intercalações de siltitos e argilitos maciços.
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 Formação Arinos: basaltos alcalinos e subordinadamente olivina, noritos, basaltos amigdaloidais e lamprófiros.

 Formação Dardanelos: arenitos arcoseanos médios a grosseiros com lentes de conglomerados, subgrauvacas vulcânicas e arcóseos.

 Suíte Intrusiva Ciriquiqui: rochas máficas de caráter básico e anortosítico, eventualmente ultrabásico.

 Grupo Cubencranquém: arenitos quartzosos, arcoseanos, tufos vítreos e cineríticos, brechas vulcânicas e conglomerados subordinadamente.

 Suíte Intrusiva Serra da Providência: batólitos e stocks de granito, granitos rapakivi, granófitos e microgranodioritos. (ck - charnoquitos, gb - gabros)

 Grupo Beneficente: arenitos quartzosos, feldspáticos, siltitos, argilitos, calcários, dolomitos estromatolíticos ou não, folhelhos, conglomerados, cherts e tufos. (arn - arenitos, sto - siltitos)

 Formação Mutum-Paraná: conjunto de rochas clásticas e piroclásticas epimetamorfisadas, constituído por arenitos, siltitos, folhelhos e tufos.

 Grupo Gorotire: arenitos com lentes de conglomerados, argilitos, siltitos, cherts e tufos; cataclasitos, milonitos e ultramilonitos.

 Suíte Intrusiva Tarumã: granito, granodioritos, monzonitos e tonalitos.

 Suíte Intrusiva Rio Dourado: granitos pórfiros, granófiros e granitos granulares granofíricos ou não.
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á  Suíte Intrusiva Teles Pires: granitos pórfiros e microgranitos, granitos normais, granófiros, riebeckita granitos e granitos rapakivi.

 Grupo Iriri: riólitos, riodacitos, andesitos, basaltos, rochas piroclásticas e ignimbritos granófiros, riebeckita granitos e granitos rapakivi. (rd - riodacitos)
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 Suíte Intrusiva Matupá: granitóides de composição predominante monzogranítica e granodiorítica, profundamente hidrotermalizados.

 Suíte Intrusiva Juruena: granodioritos e monzogranitos recristalizados.

 Sequências Metavulcano-Sedimentares do Planalto de Jauru: Compreende faixas de rochas vulcânicas de composição variada, rochas sedimentares terrígenas e químicas, metamorfisadas na fácies 
xisto-verde. Encontram-se separadas por terrenos granito-gnáissicos.

Ar
qu

ea
no

 Suíte Intrusiva Rio Alegre: associação básica-ultrabásica reunindo gabros, gabros anfibolíticos, anfibolitos e serpentinitos.

 Complexo Xingu: rochas predominantemente ortometamórficas constituídas por granitos, granodioritos, adamelitos, dioritos, anfibolitos, gnaisses ácidos e básicos, migmatitos, granulitos, com 
subordinados quartzitos, quartzo-mica-xistos e mica-xistos. Grau metamórfico fácies anfibolito médio a granulito. (gl - granulito, gr - granitóides, qt - quartzitos, ogb - olivina-gabro)

 Complexo Goiano: gnaisses de composição tonalítica a granodiorítica e migmatitos diversos. Grau de metamorfismo fácies anfibolito a granulito.

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Substrato Rochoso 9

O estudo do Substrato Rochoso integra o Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico 

do Estado, nas memórias e relatórios técnicos do tema Geologia.

Os trabalhos envolveram as etapas de:

•	 identificação e recuperação da documentação geológica existente, como de:

 — 39 projetos regionais realizados por organismos públicos ou privados, e cer-

ca de 100 teses, dissertações, artigos em periódicos, congressos, simpósios, 

etc., dos pontos de descrição de afloramentos e de jazimentos minerais. 

Nesse sentido, recuperou-se uma coletânea de 8.826 pontos de aflora-

mentos, 1.446 pontos de descrição de jazimentos minerais, do arquivo 

Microsiga, elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM, referente aos mais diversos projetos executados no Estado, e dados 

hidrológicos e de perfis geológicos de 1.409 poços tubulares profundos 

em todo o Estado (SEPLAN-MT/CNEC, 2000c);

 — cadastro da situação legal referente aos direitos minerários do Estado 

junto ao DNPM, totalizando 7.452 requerimentos, dos quais 5.109 reque-

rimentos de pesquisa, 1.118 autorizações de pesquisa, 959 lavras garimpei-

ras, 165 lavras e 101 licenciamentos.

•	 interpretação das imagens de satélite LANDSAT TM5 de 1995, na escala 

1:250.000;

•	 levantamentos de campo com amostragem dos diferentes tipos líticos iden-

tificados;

•	 análise de integridade das informações do cadastro dos poços tubulares pro-

fundos, nos quais foram locadas as informações relativas ao perfil geológico;

•	 integração dos dados secundários e primários com a caracterização das uni-

dades cronolitoestratigráficas que afloram no Estado, quanto à sua definição, 

distribuição, seus principais constituintes litológicos, suas relações litoestru-

turais, potencialidade mineral e feições geotécnicas mais relevantes, com 

destaque à fragilidade, à erosão e instabilizações; e

•	 elaboração de Mapas Geológicos.

A descrição das unidades litoestratigráficas que afloram no estado de Mato Gros-

so, no que tange à sua definição, distribuição, seus principais constituintes litológicos, 

suas relações litoestruturais, potencialidade mineral e feições geotécnicas mais rele-

vantes à fragilidade, à erosão, instabilizações e tipos de solo, encontra-se no relatório 

técnico da Geologia (SEPLAN-MT/CNEC, 2000c).

9 Adaptado por Juraci de Ozêda Ala Filho
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10 Adaptado por Tereza Neide Nunes Vasconcelos

30

Jazimentos Minerais 10

O estudo dos Jazimentos Minerais integra o Diagnóstico Socioeconômico-Ecoló-
gico do Estado, nas memórias e relatórios técnicos do tema Geologia. 

Dentre as mineralizações economicamente atrativas para investimento, e que 
ainda deverão manter-se dentro de um quadro com relativa estabilidade, têm desta-
que o ouro e o diamante, e das matérias primas utilizadas na construção civil, como 
calcários (também como insumo agrícola), rochas ornamentais, argilas e agregados 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000c). 

As mineralizações de ouro têm uma distribuição generalizada nos segmentos 
proterozóicos, verificando-se mineralizações primárias nas infracrustais, nas supra-
crustais vulcanogênicas e sedimentares, e mineralizações secundárias em pláceres 
diversos. Concentrações por processos lateríticos atuaram tanto nas mineralizações 
primárias quanto nas secundárias, promovendo enriquecimento supergênico. Por 
sua vez, as mineralizações econômicas de diamantes encontram-se somente em con-
centrações secundárias, em pláceres que mantêm íntima associação espacial com 
agrupamentos kimberlíticos ou com sedimentos cretáceos que apresentam diaman-
tes numa fase de pré-concentração (formações Salto das Nuvens e Marília), os quais, 
quando retrabalhados, propiciam concentrações aluvionares com teores econômicos. 

Em função da qualidade econômica das mineralizações, contiguidade, tipo de 
metal ou mineral preponderante, bem como categoria geotectônica do terreno que 
hospeda as mineralizações, elas podem ser agrupadas em envoltórias, cada vez maio-
res, traduzindo determinados conceitos mínero-metalogenéticos. 

Numa primeira instância, faz-se referência ao status da mineralização e, numa se-
gunda instância, à noção de situação geográfica relacionada a um determinado segmen-
to geológico ou geotectônico. Em termos de metalogênese, o significado da primeira é 
bastante limitado, sendo, acima de tudo, uma maior ou menor concentração mineral e/
ou volume, dentro de determinado estado de conhecimento científico. A segunda uni-
dade básica diz respeito a uma área portadora de minério explotável, dentro de um seg-
mento geológico ou geotectônico maior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de 
concentrações minerais individuais de um ou de vários metais de interesse econômico. 

Neste aspecto, o conceito status ou qualidade econômica de uma mineralização é 
relativo e dinâmico, à medida que novas informações são incorporadas, necessitando-se 
do uso correto de uma terminologia apropriada que reflita sua caracterização, assim:

Indício Mineral: trata-se da verificação da presença de um determinado mineral 
(ou minerais), ou de satélites, que, a depender do contexto geológico em que se 
situam e da reincidência do seu aparecimento, apresentam maior ou menor interesse 
exploratório; 

Ocorrência Mineral: compreende certo volume de rocha que contém uma quan-
tidade de mineralização acima da média, com teor, distribuição e volume que, a de-
pender do contexto geológico em que se situa e reincidência, apresentam maior ou 
menor interesse exploratório. As terminologias indício mineral e ocorrência mineral 
apresentam um intergrading quanto ao tamanho da manifestação mineral; 

Depósito Mineral: compreende um corpo de rocha que contém um ou mais bens 
minerais em quantidade suficiente de forma a justificar gastos em pesquisa mineral 
para determinar teor, tonelagem, extratibilidade mineral, enfocando a extração tanto 
no presente como no futuro, em apropriadas condições técnicas, políticas, mercado-
lógicas e ambientais; 

Jazida Mineral: compreende um corpo de minério, adequadamente delimitado, 
com exposições através de escavações ou por sondagens, e que pode ser explotado 
com lucro através da tecnologia disponível e em condições técnicas, políticas, merca-
dológicas, ambientais e de preço vigentes. A definição do DNPM, no Manual Técnico de 
Geologia, 1985, corresponde a: “qualquer massa individualizada de substância mineral 
ou fóssil, de valor econômico, aflorando à superfície ou existente no interior da terra”; 

Garimpo: atividade de explotação mineral por meios rudimentares, sem os devi-
dos estudos prévios que caracterizem a real delimitação do corpo de minério, teores, 
extratibilidade mineral, etc. Devido à falta desses conhecimentos básicos, esta deno-
minação carrega a conotação de subaproveitamento do bem mineral, ou mesmo uma 
dilapidação da concentração mineral, pois o interesse recai imediatamente sobre os 
maiores teores, sendo praticamente ou totalmente negligenciada a blendagem com 
minério de menor teor para melhor apropriação do bem mineral, assim como outros 
procedimentos técnicos visando sua melhor apropriação. Mais comumente são ativida-
des ilegais e danosas ao meio ambiente. A definição do DNPM, no Manual Técnico de 
Geologia, 1985, corresponde “ao nome dado ao depósito onde trabalha o garimpeiro”; 

Mina: jazida mineral em lavra, ainda que suspensa. Decorre de trabalhos siste-
máticos de pesquisa, em que determinado volume e teor de minério foram dimensio-
nados e será explotado dentro de determinados critérios tecnológicos e em determi-
nado tempo. A implantação da mina envolve uma série de procedimentos legais e de 
recuperação do meio ambiente. 

Procurou-se aqui utilizar o termo mineralização como referência a uma dada cul-
minação mineral metálica ou não metálica, geralmente em alusão a um determinado 
processo, num determinado contexto geológico, geotectônico, geoquímico, tectônico, 
etc. A depender da forma empregada, pode referenciar-se a um ambiente geológico 
mais ou menos favorável para gerar jazidas minerais. O termo jazimento mineral, 
quando aplicado genericamente, refere-se a uma dada concentração mineral, sem 
atribuir qualidade econômica específica. Porém, se empregado em alusão a tipologias 
específicas de mineralizações, que ocorrem associadas a determinados ambientes ge-
ológicos, passa a agregar uma qualidade econômica. 

Tendo como primeiro parâmetro o status das mineralizações (indício, ocorrência 
mineral, depósito mineral, garimpo ou mina) acima apresentados, considerando-se o 
agrupamento delas através de envoltórias, às quais se associa determinado segmento 
geológico ou geotectônico, podemos nos referir a:

Distrito Mineiro: compreende uma localidade geográfica que reúne um ou mais 
depósitos minerais econômicos, garimpos e minas de um dado bem mineral ou bens 
minerais. 

Faixa Metalogenética: compreende uma área no geral alongada, portadora de 
ocorrências, depósitos, jazidas, minas de um dado tipo de minério, numa situação 
tectono-magmática-sedimentar correlata a um compartimento específico de uma pro-
víncia metalogenética. A faixa metalogenética agrega um ou mais distritos mineiros. 

Província Metalogenética: corresponde a uma área metalogenética extensa, 
especialmente caracterizada por mineralizações multiformais (homotípicas e hetero-
típicas) e multifásicas (homócronas e heterócronas), manifestadas sobre estruturas 
geotectônicas de primeira ordem (cráton, faixa dobrada, cobertura, etc.).

Potencialidade alta
Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis com minas e/ou garimpos, jazidas e depósitos

XV, XVII, XVIII , XXIII, XXXVII, XL
Au Jazimentos de ouro em “placer” e/ou em veios de quartzo

Au
LXVI

Jazimentos de ouro em veios de quartzo e em “placer”

LXXXVIII

Au
Jazimentos de ouro em “placer” lateríticos e em veios de 
quartzo

LXVI, CXVI

Au
Jazimentos de ouro em veios de quartzo, em descontinui-
dades estruturais silicificadas e em “placer”

XCVII

Au (Cu)
Jazimentos de ouro associados a zonas de cisalhamento, veios 
de quartzo e em “placer”

Au, di
CI Jazimentos de ouro e/ou diamante em “placer” e/ou páleo 

“placer”

Jazimentos de ouro em veios de quartzo, laterítico e tipo 
“placer”

Jazimentos de granito ornamental, blocos aflorantes

Jazimentos de estanho em “placer” e/ou primários em 
“greisens”

Jazimentos de sulfetos maciços de Cu, Pb, Zn, (Ag) e “placer” 
de ouro

Basalto para brita

Jazimentos de níquel laterítico associados a rochas máficas 
e ultramáficas

Jazimentos de diamante em “placer”

Jazimento de diamante em “placer” e/ou páleo “placer”

Jazimentos de diamante e ouro em “placer” e/ou páleo 
“placer”

Jazimentos de calcário, dolomito e calcário dolomítico

Jazimentos de calcário dolomítico

Jazimentos de agregados para construção civil: brita, areia 
e cascalho

Jazimento de agregados para construção civil: areia e 
cascalho

Jazimentos de agregados para construção civil: areia, argila 
e cascalho

Depósitos Aluvionares

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Potencialidade média
Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis com ocorrências e indícios minerais

Jazimentos de ouro em “placer”, veios de quartzo 
e disseminados em siltitos calcíferos do Grupo 
Beneficente

Jazimentos de ouro em “placer”

Jazimentos de rochas carbonáticas: calcário (ca) e 
dolomito (dm)

Jazimentos de ouro em “placer” e/ou em veios de 
quartzo

Jazimentos de estanho em “placer”

Jazimentos de estanho e ouro em “placer”

Jazimentos de diamante e ouro em “placer” e/ou 
páleo “placer”

Jazimentos de níquel laterítico associado a rochas 
máficas e ultramáficas

Jazimentos de diamante em “placer” e/ou páleo 
“placer”

Jazimentos de ouro em veios de quartzo e em 
“placer”

Jazimentos de ouro em “placer” e/ou páleo “placer”

Jazimentos de ouro em “placer” lateríticos e/ou em 
veios de quartzo

Jazimentos de ouro associados a zonas de cisalha-
mento, veios de quartzo e em “placer”

Jazimentos de ouro em veios de quartzo, em descon-
tinuidades estruturais silicificadas e em “placer”

Jazimentos de ouro em veios de quartzo, laterítico e 
em “placer”

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Potencialidade previsional
Áreas selecionadas com base no ambiente geotectônico,  

mérito geológico e raciocínio analógico, sem ocorrências ou indícios diretos

Jazimentos de metais básicos: Cu, Pb e Zn tipo “Sedex”

Jazimentos de cobre tipo “Red Bed”

Jazimentos de Pb, Zn, Cu e Au induzidos por granitos

Jazimentos de cobre hospedados em arenitos, tipo Santa 
Maria-RS

Jazimentos de ouro tipo Carlin em sedimentos carbonáticos

Jazimentos de Cu, U e Au tipo “Olimpic Dam”

Jazimentos de minerais pesados e resistatos p. ex. Au, Sn, 
diamante etc. em “placer” e/ou páleo “placer”

Jazimentos de rochas carbonáticas: calcário (ca) e dolomito 
(dm)

Jazimentos de metais básicos: Cu, Pb e Zn tipo “Sedex”

Jazimentos de cobre tipo “Red Bed”

Jazimentos de Pb, Zn, Cu e Au induzidos por granitos

Jazimentos de cobre hospedados em arenitos tipo Santa 
Maria-RS

Jazimentos de ouro tipo “Carlin” em sedimentos carbonáticos

Jazimentos de Cu, U e Au tipo “Olimpic Dam”

Jazimentos de minerais pesados e resistatos p. ex. Au, Sn, 
diamante etc. em “placer” e/ou páleo “placer”

Jazimentos de P, O  e de minerais complexos de U e Th

Jazimentos associados a plutons básicos-ultrabásicos (vm – 
vermiculita)

Jazimentos de diamante em “placer” e/ou páleo “placer”

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Situação legal

 
Reserva Garimpeira Juruena (portaria nº 388, de 20/03/1998)

Reserva Garimpeira Zé Vermelho (portaria nº 549, de 09/05/1983)

Reserva Garimpeira Cabeça (portaria nº 550, de 09/05/1983)

Reserva Garimpeira Peixoto de Azevedo (portaria nº 551, de 09/05/1983)

Reserva Garimpeira Alto Coité (portaria nº 2.230, de 08/11/1979)

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Potencialidade baixa
Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis com raros registros diretos  

ou indiretos de mineralização e demanda de estudos básicos complementares

Jazimentos de estanho em “placer”

Jazimentos de estanho e ouro em “placer”

Jazimentos de ouro em “placer”

Jazimentos de ouro em “placer” e/ou em veios 
de quartzo

Jazimentos de ouro em veios de quartzo

Jazimentos de estanho em “placer”

Jazimentos de ouro em “placer” e/ou em veios 
de quartzo

Jazimentos de ouro em “placer” e veios de quartzo 
e estanho em “placer”

Jazimentos de diamante e ouro em “placer”

Jazimentos de diamante em “placer”

Jazimentos de cobre associados a terrenos de 
alto grau metamórfico e complexos máficos e 
ultramáficos

Jazimentos de níquel laterítico associado a rochas 
máficas e ultramáficas

Jazimentos de cobre filonares hospedados em 
rochas máficas

Jazimentos de molibdênio preenchendo fraturas

Jazimentos de galena filonares induzidos por 
granito

Jazimentos de ouro em “placer” e/ou páleo 
“placer”

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Distritos mineiros e província carbonática
01 – Distrito Mineiro Estanífero de São Francisco

02 – Distrito Mineiro Aurífero Juruena

03 – Distrito Mineiro Aurífero Apiacás

04 – Distrito Mineiro Aurífero Zé Vermelho

05 – Distrito Mineiro Aurífero Prainha-Altair

06 – Distrito Mineiro Aurífero Peixoto de Azevedo-Matupá

07 – Distrito Mineiro Aurífero Cabeça

08 – Distrito Mineiro Diamantífero de Juína

09 – Distrito Mineiro Diamantífero de Paranatinga

10 – Distrito Mineiro Diamantífero/Aurífero Alto Paraguai

11 – Distrito Mineiro Aurífero São Vicente-São Francisco

12 – Distrito Mineiro Aurífero de Pontes e Lacerda

13 – Distrito Mineiro Aurífero de Cabaçal

14 – Província Carbonática Araras

15 – Distrito Mineiro Aurífero Cuiabá-Poconé

16 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio Quilombo

17 – Distrito Mineiro Aurífero Jatobá-Casa de Pedra

18 – Distrito Mineiro Diamantífero Alto Coité

19 – Distrito Mineiro Aurífero Nova Xavantina

20 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio Cassununga

21 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio Batovi

22 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio das Garças-Rio Araguaia

23 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio Araguaia

24 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio Diamantino

25 – Distrito Mineiro Diamantífero de Guiratinga

26 – Distrito Mineiro Diamantífero do Rio das Garças

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c
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O estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos integra o Diagnóstico Socioeconô-
mico-Ecológico do Estado no relatório técnico do tema Geologia. A sistematização das 
informações envolveu a utilização de dados existentes, de poços tubulares profundos 
cadastrados, baseada em informações estatísticas da Capacidade Específica, Vazão 
e Profundidade, associadas à geologia da área de interesse, cuja avaliação permite 
converter unidades litoestratigráficas em unidades hidrolitológicas, segundo meto-
dologia de Struckmeier e Margat (1995), (SEPLAN-MT/CNEC, 2000c).

A principal distinção considerada para a avaliação das diferentes unidades hidro-
litológicas é a forma de circulação da água subterrânea, se controlada pela porosida-
de primária ou secundária. 

A porosidade granular, também denominada de primária, está relacionada à 
porosidade intersticial da rocha, sendo que sua magnitude depende dos diferentes 
arranjos, tamanhos, formas e graus de compactação dos grãos dos sedimentos; de-
pende também de fatores diagenéticos que afetam as rochas desde a sua deposição.

A porosidade fissural é uma forma secundária de porosidade, desenvolvida pelo 
fraturamento das rochas. Além deste fraturamento, em alguns tipos de rochas podem 
estar associadas feições de dissolução, denominada de porosidade cárstica. 

Mato Grosso possui estes dois sistemas aquíferos, o granular (G) e o fraturado 
(F), baseado no tipo de rocha e seu comportamento estrutural, os quais controlam a 
circulação da água. Dessa forma, distinguem-se estes sistemas aquíferos com base 
nos tipos de porosidade, o sistema associado à porosidade granular intersticial da 
rocha e o sistema associado ao fissuramento, em resposta aos esforços em que os pa-
cotes rochosos estiveram submetidos, porosidades estas que controlam a circulação 
da água subterrânea.

Os sistemas aquíferos de fraturado e granular, respectivamente, separam 
as rochas “cristalinas”, tectonicamente afetadas por falhas e fraturas, daquelas se-
dimentares ou com estruturas predominantemente sedimentares, nas quais a 
permeabilidade está relacionada, principalmente, à porosidade entre os grãos.

Assim, cada sistema aquífero foi subdividido em unidades aquíferas de acordo 
com suas características litológicas, as quais imprimem um comportamento hidroge-
ológico semelhante. Esta subdivisão foi feita qualitativamente, com base no conheci-
mento litológico e relações estratigráficas de cada unidade litoestratigráfica.

Tipos de Porosidade

Primária Secundária

Granular Fraturas e Fissuras Dissolução cárstica

Tipos de porosidade segundo STRUCKMEIER & MARGAT (1995)
Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Si
st

em
a 

Aq
uí

fe
ro Capacidade específica (m3/h/m)

Aquífero Média Mediana Mínimo Máximo
Desvio 
Padrão

Nº Poços c/ Dados

Gr
an

ul
ar

G1 0,83 0,42 0,00 4,65 1,13 27

G2

G3

G4 1,19 0,55 0,01 6,19 1,66 28

G5 1,06 0,54 0,00 7,25 1,52 101

G6 0,19 0,14 0,00 1,74 0,29 59

G7 0,19 0,17 0,00 0,50 0,16 15

Fr
at

ur
ad

o
F1 0,12 0,10 0,01 0,37 0,12 9

F2 0,39 0,18 0,00 1,66 0,53 9

F3 0,05 0,00 0,00 0,16 0,09 3

F4 0,38 0,18 0,00 8,33 0,74 476

F5 0,17 0,07 0,01 0,67 0,24 11

F6 0,34 0,13 0,00 3,52 0,59 105

Si
st

em
a 

Aq
uí

fe
ro Vazão (m3/h)

Aquífero Média Mediana Mínimo Máximo
Desvio 
Padrão

Nº Poços c/ Dados

Gr
an

ul
ar

G1 11,92 9,10 2,00 36,00 9,03 31

G2

G3

G4 18,48 11,91 0,75 66,66 18,40 28

G5 13,91 9,80 0,00 80,00 13,92 110

G6 7,05 5,65 0,00 30,46 6,46 62

G7 6,74 4,76 0,00 16,60 5,51 15

Fr
at

ur
ad

o

F1 4,99 3,75 0,50 14,00 4,74 9

F2 5,72 4,81 0,00 14,40 4,38 10

F3 2,94 1,92 0,00 6,90 3,56 3

F4 8,03 5,85 0,00 51,40 7,62 498

F5 5,31 2,63 0,69 25,54 7,46 11

F6 7,82 4,64 0,00 78,00 10,20 108

Si
st

em
a 

Aq
uí

fe
ro Profundidade (m)

Aquífero Média Mediana Mínimo Máximo
Desvio 
Padrão

Nº Poços c/ Dados

Gr
an

ul
ar

G1 110,27 120,00 43,00 165,00 41,47 30

G2

G3

G4 155,40 145,00 60,00 350,00 67,63 29

G5 115,75 103,50 60,00 350,00 37,64 106

G6 145,68 150,00 44,00 301,00 48,44 65

G7 142,73 150,00 100,00 251,00 35,31 15

Fr
at

ur
ad

o

F1 122,67 120,00 100,00 156,00 19,24 9

F2 100,91 100,00 48,00 150,00 28,55 11

F3 136,00 130,00 118,00 160,00 21,63 3

F4 117,31 106,00 35,00 240,00 30,53 522

F5 87,82 90,00 35,00 135,00 31,07 11

F6 107,60 105,00 40,00 167,00 30,45 115

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c
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Províncias Hidrogeológicas

1. Escudo Brasil Central

2.
 F
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4.
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5. Bacias Cenozoicas

1A. Amazônia 
Meridional

1B. Guaporé

5A
. P

an
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l

5B
. G

ua
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ré

5C
. A

ra
gu

ai
a
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ac
ru

st
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Su
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ru

st
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s

In
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st
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s

Su
pr

ac
ru

st
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s

Gr
an

ul
ar

G1 TQc Tpspl
Ha/
TQc/
Tpspl

Qp/Qx Qg Qb

G2 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Ha/
Hai

Ha

G3 TQdl TQdl TQdl TQdl

G4 Jb/SDf

G5 PMd PSr

Km/
Trpi/
Cpa/
Osri

Kut/
Ksn

PSr(*)

G6

PMp/
PMc/

PMgo/
PMb/
PMmp

PMa 
(PMmc 
+ PMf + 
PMvp)

PSd/
PSbx + 

PSp

Pp/
Dpg

Psu(*) Pmgo(*)

G7 Cj PSs Ppd SDpb

Fr
at

ur
ad

o

F1 PMβa JKsg Kt

F2 PSa PSa(*) PSa(*)

F3 PMαi �Oαm(*) PMαi(*)

F4 PIvspj
PScb/

Pscbecl
PScb(*) PScb(*)

F5
Plγm/
Plγj

PMSγr/
PMλca 

PMβγc/
PMγp 

PMγtp/
PMγt/ 
PMγd

PSγδg/
PMsb

�Oγv Kip Kβj Kγlp(*) �Oγv(*)

F6 pCx
Aβλla/

pCx
Ag

(*) Janelas Estruturais
Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c

Descrição das Unidades Aquíferas

Sistema Aquífero Granular

Aquífero de permeabilidade média a alta; contínuo; livre; inconsolidado; extensão regional; 
eventualmente local

Aquífero de permeabilidade baixa a média; contínuo; livre; inconsolidado; extensão local

Aquífero de permeabilidade média a média baixa; contínuo; livre; predominantemente inconsoli-
dado; extensão local

Aquífero de permeabilidade alta; contínuo; livre a semiconfinado/confinado; consolidado; extensão 
regional a regional limitada

Aquífero de permeabilidade média a alta; contínuo; localmente descontínuo; livre a semiconfi-
nado/confinado; consolidado; extensão regional a local

Aquífero de permeabilidade média a baixa; contínuo; localmente descontínuo; livre a semiconfi-
nado/confinado; consolidado; extensão regional a local

Aquífero de permeabilidade baixa; contínuo a descontínuo; livre a semiconfinado/confinado

Sistema Aquífero Fraturado

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade média a baixa, ampliada nas 
porções interderrames e intertrapps; livre a semiconfinado; extensão regional a local composto por 
rochas efusivas básicas

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade média a baixa, ampliada localmente 
pela dissolução cárstica; livre; extensão local; composto predominantemente por rochas carbon-
áticas

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade média a baixa, livre a semiconfi-
nado; extensão regional; composto predominantemente por rochas efusivas ácidas

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade baixa a média; ampliada eventual-
mente pela presença de camadas de material grosseiro; livre a semiconfinado/confinado; extensão 
regional a local; composto por rochas metassedimentares e metavulcânicas

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade baixa; ampliada localmente devido 
à associação com material poroso do manto de intemperismo; descontínuo; livre a semiconfinado; 
extensão local; composto por rochas ígneas intrusivas

Aquífero eventual restrito às zonas fraturadas. Permeabilidade média a baixa; ampliada devido à 
associação com material poroso do manto de intemperismo; descontínuo; livre a semiconfinado; 
extensão regional a local; composto predominantemente por rochas metamórficas de médio a alto 
grau

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000c
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11 Adaptado por Tereza Neide Nunes Vasconcelos

32





Divisão Hidrográfica

Bacia do Rio Amazonas

Sub-Bacia Principal do Rio Madeira

Sub-Bacia Principal do Rio Tapajós

Sub-Bacia Principal do Rio Xingu

Bacia do Rio Tocantins

Sub-Bacia Principal do Rio Araguaia

Bacia do Rio Paraná

Sub-Bacia Principal do Rio Paraguai

Sub-Bacia Secundária

Sub-Bacia Secundária local 1

Sub-Bacia Secundária local 2

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000d

Rede Fluviométrica
Cemat

DNAEE

DNOS

Eletronorte

Portobrás

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000d

Identificação dos Pontos
26200000 código DNAEE

código da operadora

 F-085 código do porto fluviométrico do projeto

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000d

Recursos Hídricos 12

O estudo dos Recursos Hídricos de Superfície compõe o Diagnóstico Socioe-
conômico-Ecológico do Estado nos relatórios técnicos referentes ao tema Recursos 
Hídricos.

A sistematização das informações da disponibilidade hídrica do estado de Mato 
Grosso envolveu a utilização de dados existentes principalmente do Relatório de Ca-
racterização Hidrográfica do Estado de Mato Grosso, elaborado pelo PNUD (1995), o 
banco de dados do DNAEE (1995) e Fema-MT/IPH-UFRS (1996) (SEPLAN-MT/CNEC, 2000d).

A codificação das bacias hidrográficas do Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica – DNAEE, está organizada neste estudo, em 4 níveis hierárquicos.

No primeiro nível, a numeração e nomenclatura do DNAEE estabelece 8 macro-
bacias ou regiões hidrográficas para o Brasil, sendo que o território do estado de Mato 
Grosso distribui-se sobre as bacias 1, 2 e 6, respectivamente: Bacia do Rio Amazonas, 
Bacia do Rio Tocantins e Bacia do Rio Paraná.

Cada uma das bacias do DNAEE é subdividida em 10 sub-bacias principais, no se-
gundo nível. Dentre elas são de interesse para o estado de Mato Grosso as sub-bacias 
15, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 66.

O terceiro nível é considerado mais uma subdivisão da bacia principal, chegando 
ao nível de sub-bacia secundária local 1.

Com exceção da bacia do rio Araguaia, o terceiro dígito é igual a zero, tendo em 
vista que sua numeração mantém a concepção anterior do DNAEE (1995), na qual a 
bacia do Araguaia/Tocantins ainda era considerada parte integrante da bacia do rio 
Amazonas, nela utilizando-se porém o recurso da subdivisão em trechos alto, médio-
-alto, médio e médio-baixo, aproveitando suas singularidades e características físicas 
próprias.

O quarto nível corresponde às sub-bacias secundárias local 2, e atende critérios 
exclusivamente de interesse para os estudos hidrológicos, como: critérios de ho-
mogeneidade quanto às potencialidades das drenagens em relação à formação ou 
gênese dos deflúvios de superfície (médios, máximos e mínimos) e, também, com 
relação à existência de estações fluviométricas capazes de permitir a caracterização 
hidrológica das nuances ou comportamentos esperados.

Disponibilidade Hídrica do Estado de Mato Grosso – Vazões Médias (m3/s) no Exutório das Bacias

Sub-bacia 
Principal

Código Divisão 
Hidrográfica

Área Acumulada 
Km2

Posto 
adotado

Período
Vazão específica (m3/s/km2) Vazão Total (m3/s)

Obs.
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

Rio Madeira

151.1 38.397,92 F005 76a88 0,00164 0,00734 0,03280 63 282 1.260 *

157.0a 17.471,69 F027 79a84 0,02024 - 354 -

157.0b 33.534,29 F027a 82a85 0,02577 - 864 -

158.0 36.761,56 F027a 82a85 0,02577 - 947 -

Rio Tapajós

171.1a 15.426,23 F032 78a83 0,02691 - 415 -

171.1b 13.835,32 F032 78a83 0,02691 - 372 -

171.1c 4.539,87 F032 78a83 0,02691 - 122 -

171.1d 59.227,66 F032 78a83 0,02691 - 1.594 -

171.2a 11.039,87 F032 78a83 0,02691 - 297 -

171.2b 28.511,56 F032 78a83 0,02691 - 767 -

171.3 93.642,73 F032 78a83 0,02691 - 2.520 -

171.4a 36.875,19 F038 73a82 0,02247 - 829 -

171.4b 9.426,23 F038 73a82 0,02247 - 212 -

171.4c 58.568,57 F038 73a82 0,02247 - 1.316 -

171.5a 173.046,62 F055 76a83 0,02475 - 4.283 -

171.5b 181.927,40 F055 76a83 0,02475 - 4.503 -

174.1a 7.653,51 F042 73a88 0,00414 0,02814 0,15325 32 215 1.173 *

174.1b 33.528,70 F045 75a87 0,00907 0,02439 0,07952 304 818 2.666 *

174.2a 44.454,93 F046 75a88 0,00747 0,02313 0,07573 332 1.028 3.366 *

174.2b 69.426,62 F046 75a88 0,00747 0,02313 0,07573 519 1.606 5.257 *

174.3a 7.767,14 F054 75a83 0,02751 - 214 -

174.3b 35.824,15 F054 75a83 0,02751 - 985 -

174.3c 110.517,92 F054 75a83 0,02751 - 3.040 -

Rio Xingu

184.1a 11.267,14 F060 77a82 0,02234 - 252 -

184.1b 6.062,60 F060 77a82 0,02234 - 135 -

184.1c 4.539,87 F060 77a82 0,02234 - 101 -

184.1d 44.523,12 F060 77a82 0,02234 - 995 -

184.2 30.216,10 F060 77a82 0,02234 - 675 -

184.3 141.012,33 F062c 77a80 0,02009 - 2.833 -

185.1a 6.903,51 F062c 77a80 0,02009 - 139 -

185.1b 13.511,56 F062c 77a80 0,02009 - 271 -

185.1c 163.461,30 F062c 77a80 0,02009 - 3.284 -

Rio Araguaia

240.0 23.335,32 F069 71a88 0,00298 0,01786 0,15571 70 417 3.633 *

250.0 5.198,96 F076C 76a88 0,00207 0,01442 0,05153 11 75 268 *

260.1 12.948,96 F077 66a87 0,01171 152

260.2a 17.130,78 F081 68a87 0,00762 0,01946 0,08280 131 333 1.418 *

260.2b 30.761,56 F084 69a87 0,00661 0,01908 0,09968 203 587 3.066 *

260.2c2 42.665,06 FO85 80a87 0,01998 852

260.2c1 62.614,02 F086 69a87 0,00385 0,01560 0,06324 241 977 3.960 *

260.3 31.147,92 F091 80a87 0,01544 481

Rio Paraguai

660.0a 9.312,60 F142 66a90 0,00066 0,01520 0,09585 6 142 893 *

660.0b 4.448,96 F146 73a91 0,03439 153

660.0c 32.869,61 F152 66a84 0,00407 0,01407 0,05477 134 462 1.800 *

660.d 8.608,05 F159 65a93 0,02079 179

660.0e 47.949,35 F164 68a83 0,00296 0,01100 0,02318 142 528 1.111 *

661.0a 2.176,23 F171 79a83 0,03105 68

661.0b 5.539,87 F093 73a91 0,01910 106

661.0c 15.869,61 F104 66a91 0,01836 291

661.0d 28.591,30 F110 66a83 0,00240 0,01346 0,04762 69 385 1.631 *

662.0a 7.926,23 F119 66a89 0,02738 217

662.0b 24.716,10 F124 69a84 0,00405 0,01522 0,06899 100 376 1.705 *

662.0c 7.085,32 F132 69a83 0,00445 0,01507 0,09961 32 107 706 *

662.0d 14.920,65 F132 69a83 0,00445 0,01507 0,09961 66 225 1.486 *

662.0e 3.858,05 F130 71a81 0,00467 0,01994 0,16574 18 77 639

663.0 54.307,40 0,00111 0,00242 0,00387 60 132 210 *

Obs.: * Estes pontos atenderam o critério de ter série de 10 anos de dados integrais
Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000d

Codificação das Bacias e Sub-Bacias

Bacia Sub-Bacia Principal Sub-Bacia Secundária Sub-Bacia Secundária Local 1 Sub-Bacia Secundária Local 2
Observações

Código Nome Código Nome Código Nome Código Nome Código Proposta

1

Ri
o 

Am
az

on
as

15 Rio Madeira

151.0 Rio Mamoré 151.1 Rio Guaporé em Território Brasileiro

157.0 Rio Aripuanã 157.0 Rio Aripuanã
157.0 a
157.0 b

Serra Morena
Arara do Rio Branco

Trecho no Estado
Trecho no Estado

158.0 Rio Roosevelt 158.0 Rio Roosevelt

17 Rio Tapajós

171.0 Rio Juruena

171.1 Rio Juruena

171.1 a
171.1 b
171.1 c
171.1 d

Rio Verde
Campos de Júlio
Sapezal
Rio Camararé

171.2 Rio do Sangue
171.2 a
171.2 b

Campo Novo do Parecis
Brasnorte

171.3 Complementar

171.4 Médio Juruena
171.4 a
171.4 b
171.4 c

Alto Arinos – São José do Rio Claro
Baixo Arinos – Tabaporã
Baixo Arinos – Juara

171.5 Baixo Juruena
171.5 a
171.5 b

Nova Bandeirantes
Rio São Tomé

174.0 Rio Teles Pires

174.1 Teles Pires Alto
174.1 a
174.1 b

Paranatinga
Lucas do Rio Verde

174.2 Teles Pires Médio
174.2 a
174.2 b

Sinop
Peixoto de Azevedo

174.3 Teles Pires Baixo
174.3 a
174.3 b
174.3 c

Rio Apiacá (cabeceira)
Alta Floresta
Santa Rosa

18 Rio Xingu

184.0 Alto Xingu

184.1 Rio Xingu

184.1 a
184.1 b
184.1 c
184.1 d

Parabubure
Marechal Rondon
Sete de Setembro
Culuene

184.2 Rio Ronuro / Rio Batovi

184.3 Complementar

185.0 Médio Xingu 185.1 Complementar
185.1 a
185.1 b
185.1 c

Bituca
Santa Cruz do Xingu
Capoto

2

Ri
o 

To
ca

nt
in

s

24
a

27
Rio Araguaia

240.0 Alto Araguaia 240.1 Alto Araguaia drenagem da ME

250.0 Médio Alto Araguaia 250.0 Médio Alto Araguaia montante da Ilha do Bananal – ME

260.0 Médio Araguaia

260.1 Complementar / Cristalino drenagem da Ilha do Bananal – ME

260.2 Rio das Mortes
260.2 a
260.2  b
260.2  c

Alto Rio das Mortes – Volta Grande
Alto Rio das Mortes – Nova Xavantina
Baixo Rio das Mortes

drenagem da Ilha do Bananal – ME

260.3 Complementar / Taripé drenagem da Ilha do Bananal – ME

270.0 Médio Baixo Araguaia 270.0 Médio Baixo Araguaia jusante da Ilha do Bananal

6

Ri
o 

Pa
ra

ná

66 Rio Paraguai

660.0 Rio Paraguai Alto 660.0 Rio Paraguai Alto

660.0 a
660.0 b
660.0 c
660.0 d
660.0 e

Alto Paraguai Superior – Alto Paraguai
Alto Paraguai Médio – Tangará da Serra
Alto Paraguai Médio – Salto do Céu
Alto Paraguai Médio – Porto Esperidião
Alto Paraguai Médio – Cáceres

661.0 Rio Cuiabá Alto 661.0 Rio Cuiabá Alto

661.0 a
661.0 b
661.0 c
661.0 d

Rio Cuiabá (cabeceira)
Chapada dos Guimarães
Nova Brasilândia
Médio Cuiabá – Cuiabá

663.0
Afluentes
Rio Cuiabá – ME

662.0
Afluentes
Rio Cuiabá – ME

662.0 a
662.0 b
662.0 c
662.0 d
662.0 e

Alto São Lourenço – Jaciara
Rio Vermelho – Poxoréo
Rio Correntes – Itiquira
Sub-bacia do Pantanal – Rio Itiquira
Alto Taquari

trechos Alto e Médio

664.0
Cuiabá / Paraguai- 
Pantanal

663.0
Cuiabá / Paraguai – 
Pantanal

663.0 a
663.0 b
663.0 c
663.0 d

Sub-bacia do Pantanal – Rio Sangradouro
Sub-bacia do Pantanal – Poconé
Sub-bacia do Pantanal – Rio Cuiabá
Sub-bacia do Pantanal – Rio Santa Rita

inclui baixa bacia dos afluentes – ME

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000d

12 Adaptado por Luiz Gonzaga Toledo
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Usos preponderantes da água
$ Hidroelétrica em operação

T Local com potencial hidroelétrico

!4 Navegação

A Irrigação

!5 Recreação e lazer

!_ Pesca

!6 Piscicultura

!> Captação de água superficial

!> Captação de água subterrânea

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000e
           SEPLAN-MT/CNEC, 2000f

Comprometimento da qualidade da água pelos usos
Áreas com comprometimento da qualidade da água por esgoto doméstico

Áreas com comprometimento da qualidade da água por herbicidas e agrotóxicos

Áreas com comprometimento da qualidade da água por outras minerações

Áreas com comprometimento da qualidade da água por garimpo de ouro

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000e
           SEPLAN-MT/CNEC, 2000f

Divisão hidrográfica
Bacia do Rio Amazonas

Sub-Bacia Principal do Rio Madeira

Sub-Bacia Principal do Rio Tapajós

Sub-Bacia Principal do Rio Xingu

Bacia do Rio Tocantins

Sub-Bacia Principal do Rio Araguaia

Bacia do Rio Paraná

Sub-Bacia Principal do Rio Paraguai

Sub-Bacia Secundária

Sub-Bacia Secundária Local 1

Sub-Bacia Secundária Local 2

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000e
           SEPLAN-MT/CNEC, 2000f

Usos Preponderantes e Comprometimento da Qualidade das Águas 13

Os estudos dos Usos Preponderantes e Comprometimento da Qualidade da 
Água de Mato Grosso estão baseados em levantamentos de campo através de duas 
campanhas de monitoramento realizadas no período chuvoso e seco do ano de 1997, 
cujos estudos integram o Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico do Estado, nos rela-
tórios técnicos Qualidade das Águas (SEPLAN-MT/CNEC, 2000e) e Usos Existentes Previstos 
e Potenciais (SEPLAN-MT/CNEC, 2000f) do tema Recursos Hídricos.

O levantamento das áreas com comprometimento da qualidade das águas vem 
da avaliação da qualidade da água, que por sua vez envolve a análise de um conjunto 
de concentrações, especificações e partições físicas de substâncias inorgânicas e orgâ-
nicas, associadas à composição e estado da biota no sistema aquático, bem como à 
variação temporal e espacial, devido a fatores internos e externos ao sistema aquático, 
variação esta que pode ser natural ou associada com atividades antrópicas. Trata-se de 
um processo global, de verificação da natureza física, química e biológica da água, em 
relação à qualidade natural, usada como referência, sobre os efeitos dos usos humanos, 
procurando detectar tendências e relações de causa e efeito (MARQUES et al., 2002).

A Sema-MT coleta dados para o monitoramento da qualidade da água das bacias 
Amazônica, do rio Paraguai e do rio Araguaia/Tocantins, conforme o que determina a 
Resolução do Conama número 357, de 17 de março de 2005, cujas amostras referem-
-se às águas doces de rios de classe 2, pois em seu artigo 42, como é o caso dos rios 
da área de estudo, determina que, enquanto não forem os rios enquadrados nas treze 
classes da referida resolução, devem estes serem considerados de classe 2. 

As águas de classe 2 são destinadas ao abastecimento para consumo humano 
após o tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação 
de contato primário, tais como natação e outros esportes aquáticos; à aquicultura; 

à atividade de pesca; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa ter contato direto.

O índice de qualidade da água – IQA foi desenvolvido pela National Sanitation 
Foundation – NSF e adotado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema-MT, 
em 1995, a qual classifica a água de superfície em cinco modalidades. Este índice cons-
truído para avaliar a qualidade das águas considera os parâmetros: oxigênio dissol-
vido, temperatura da água, potencial hidrogeniônico e alcalinidade, turbidez, sólidos 
totais, nitrogênio nitrato, fósforo total, demanda bioquímica de oxigênio e coliformes 
fecais (MATO GROSS0, 2011a).

O oxigênio dissolvido – OD constitui-se em um dos parâmetros mais impor-
tantes para a avaliação de qualidade da água, pois analisa a capacidade do recurso 
hídrico de manter a vida aquática. O lançamento excessivo de compostos orgânicos 
nos cursos d’água, como esgoto doméstico e resíduos industriais, pode provocar a 
proliferação de organismos, cuja respiração causa a redução ou o consumo total do 
oxigênio dissolvido na água.

Já a demanda bioquímica de oxigênio – DBO considera a quantidade de oxi-
gênio consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura 
de incubação específica, ou seja, a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 
matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica 
estável.

Estratos térmicos com diferenciações físicas, químicas e biológicas são criados 
quando a energia do vento não é suficiente para misturar camadas d’água de den-
sidades diferentes, a temperatura da água varia pelo calor e não se distribui unifor-
memente, gerando o fenômeno de ecossistema aquático estratificado termicamente.

A determinação do parâmetro de potencial hidrogeniônico – PH avalia o caráter 
ácido, básico e neutro de uma solução aquosa, sabendo-se que os organismos aquá-
ticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade da água e que uma 
alteração brusca desta pode acarretar o desaparecimento dos seres nela presentes.

A transparência da água pode variar em uma coluna de alguns centímetros até 
dezenas de metros, denominada zona eufótica, e sua extensão depende principal-
mente da capacidade do meio de atenuar a radiação subaquática. A turbidez, do pon-
to de vista óptico, pode ser considerada o oposto da transparência da água, e uma alta 
turbidez reduz a fotossíntese da vegetação enraizada submersa e das algas, além de 
afetar adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional.

Os sólidos avaliados pelo parâmetro sólidos totais podem causar danos à vida 
aquática, pela sua sedimentação no leito dos rios, destruindo organismos que forne-
cem alimentos ou danificando a desova dos peixes.

O parâmetro nitrogênio nitrato avalia a principal forma de nitrogênio encontra-
do na água, o nitrato, em que concentrações superiores a 5 mg/l demonstram condi-
ções sanitárias inadequadas, oriundas de dejetos humanos e animais, estimulando o 
crescimento excessivo de organismos aquáticos, como as algas.

O lançamento de despejos e carreamento de fertilizantes ricos em ortofosfatos 
para as águas superficiais podem também acarretar a proliferação de organismos, 
medido pelo parâmetro fósforo total.

E o parâmetro coliforme fecal determina a concentração de coliformes associa-
dos ao solo e às fezes de animais de sangue quente, indicador da possibilidade da 
existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças 
de veiculação hídrica.

No cálculo de cada parâmetro são traçadas curvas médias de variação da quali-
dade das águas, em função de sua concentração, onde são atribuídos pesos, de acor-
do com sua importância relativa no cálculo do IQA, numa escala de 0 a 100, resultan-
do nas modalidades: péssima (0 a 25), ruim (26 a 50), média (51 a 70), boa (71 a 90) 
e ótima (91 a 100).

A caracterização dos usos existentes, dos usos previstos e dos usos a que as águas 
poderão ser destinadas é de fundamental importância para direcionar o planejamento 
e as ações públicas e privadas, de forma sustentável, para as gerações atuais e futuras. 

Os usos da água podem ser classificados em consuntivos e não consuntivos, 
sendo que os usos consuntivos predominam no abastecimento urbano, industrial e 
rural, e os usos não consuntivos, pode-se citar a geração de energia, na diluição e no 
transporte de esgotos e efluentes de diversas naturezas, a pesca, a navegação fluvial, 
as atividades de lazer associadas à presença da água e a preservação da fauna e flora 
aquáticas.

Os usos potenciais levam em conta as características e potencialidades levanta-
das nos estudos do Diagnóstico e, a política em vigor e os aspectos jurídicos relativos 
à gestão dos recursos hídricos no estado de Mato Grosso.

A caracterização dos usos dos recursos hídricos foi fundamentada essencialmen-
te em dados e informações sistematizadas de temas como Disponibilidade Hídrica, 
Qualidade das Águas, Serviços Públicos, Hierarquização do Espaço, Estudos Popula-
cionais e Potencial Pesqueiro, entre outros, do Diagnóstico do Estado.

A caracterização e espacialização dos usos preponderantes da água conduziram 
à indicação das áreas de provável comprometimento na qualidade das águas e dos 
correspondentes focos pontuais e/ou difusos, geradores de cargas poluidoras.

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA – IQA

Boa

Média

HIDROGRAFIA

Curso d’Água

Área Sujeita à Inundação

Brejo ou Pântano

LOCALIDADES

CAPITAL

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

LIMITES

Internacional

Estadual

Bacia Hidrográfica

Bacia Hidrográfica do Rio Amozonas

Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins/Araguaia

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná/Paraguai

DIVISÃO HIDROGRÁFICA

Fonte: Mato Grosso, 2011a
           Mato Grosso, 2011b
           Mato Grosso, 2011c
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Morfoestrutura Morfoesculturas

Plataforma Amazônica

Planalto  Planaltos Residuais do Norte Mato-grossense

 Planalto do Alto Jauru – Rio Branco

Depressão
 Depressão do Norte Mato-grossense

 Depressão do Araguaia

 Depressão do Guaporé

Morfoestrutura  
das Coberturas Sedimentares 
da Plataforma Amazônica

Serra

 Serra da Providência

 Serra de Apiacás

 Serra dos Caiabis

 Serra dos Jurunas

 Serra de Tapirapé

Chapada
 Chapada do Cachimbo

 Chapada de Dardanelos

 Chapada dos Parecis

Planalto

 Planalto do Apiacás

 Planalto dos Parecis

 Planaltos Residuais do Alto Guaporé 
(Serras de Ricardo Franco,  
Santa Bárbara e de São Vicente)

Morfoestrutura  
do Cinturão Orogênico 
Paraguai-Araguaia

Província  Província Serrana

Planalto  Planalto Arruda-Mutum

 Planalto de São Vicente/ São Jerônimo

Depressão

 Depressão Interplanáltica de Paranatinga

 Depressão Cuiabana

 Depressão do Alto Paraguai

 Depressão do Araguaia

Morfoestrutura  
da Borda Setentrional  
da Bacia do Paraná

Chapada  Chapada dos Guimarães

Planalto

 Planalto do Alto Taquari-Alto Araguaia

 Planalto dos Alcantilados

 Planalto dos Guimarães

 Planalto do Casca

Depressão  Depressão Interplanáltica de Rondonópolis

Morfoestrutura  
dos Sedimentos  
da Bacia do Guaporé

Depressão  Depressão do Guaporé

Pantanal  Planícies e Pantanais do Guaporé

Morfoestrutura  
dos Sedimentos  
da Bacia do Paraguai

Depressão  Depressão do Paraguai

Planície  Planícies Fluviais do Paraguai

Pantanal  Áreas de Acumulação Inundáveis

Morfoestrutura  
dos Sedimentos da Bacia do 
Araguaia

Depressão  Depressão do Araguaia

Planície  Planície do Bananal

 Planícies Fluviais do Araguaia

Pantanal  Áreas de Acumulação Inundáveis do Araguaia

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 1997b

Formas de dissecação
Formas dissecadas com topos apresentando morfologias planas

Formas dissecadas com topos apresentando morfologias tabulares

Formas dissecadas com topos apresentando morfologias convexas

Formas dissecadas com topos apresentando morfologias aguçadas

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 1997b

Formas de acumulação
Planície fluvial. Área aplanada resultante de acumulacao fluvial, periódica ou permanentemente 
alagada

Planície e terraco fluvial. Área aplanada resultante de acumulação fluvial, geralmente sujeita à 
inundações periódicas

Planície fluviolacustre. Área plana resultante de processos de acumulação fluviolacustre

Áreas de acumulação inundáveis. Áreas aplanadas com ou sem cobertura arenosa periódica ou 
permanentemente alagadas

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 1997b

Crista

Crista Assimétrica (Hogback)

Frente (Front) de Cuesta

Escarpa Estrutural

Escarpa Erosiva

Ressalto Topografico

Morro Residual (Rocha Cristalina)

Morro Residual (Rocha Sedimentar)

Estrutura Circular

Borda de Anticlinal

Borda de Sinclinal

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 1997b

Matriz das Classes dos Índices de Dissecação do Relevo
Densidade de Drenagem ou Dimensão Interfluvial (2º Dígito)

Muito Baixa
3.750 a 

12.750 m
1

Baixa
1.750 a 
3.750 m

2

Média
750 a 

1.750 m
3

Alta
250 a  
750 m

4

Muito Alta
< 250 m

5

Gr
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 1

º 
D

íg
ito

Muito Fraco
(1) <20 m

1
11 12 13 14 15

Fraco
20 a 40 m

2
21 22 23 24 25

Médio
40 a 80 m

3
31 32 33 34 35

Forte
80 a 160 m

4
41 42 43 44 45

Muito Forte
> 160 m

5
51 52 53 54 55

Fonte: Ross, 1992

Taxonomia do Relevo Terrestre 14

A taxonomia do relevo terrestre, conforme Ross (1992), apresenta seis taxa 
ou níveis hierárquicos, como ilustra a figura a seguir:

1º TAXON – BACIA SEDIMENTAR – UNIDADE MORFOESTRUTURAL

2º TAXON – UNIDADES MORFOESCULTURAIS

3º TAXON – UNIDADES MORFOLÓGICA OU DE PADRÕES DE FORMAS SEMELHANTES3º TAXON – UNIDADES MORFOLÓGICA OU DE PADRÕES DE FORMAS SEMELHANTES

4º TAXON – TIPOS DE FORMAS DE RELEVO4º TAXON – TIPOS DE FORMAS DE RELEVO

5º TAXON – TIPOS DE VERTENTES5º TAXON – TIPOS DE VERTENTES

6º TAXON – FORMAS DE PROCESSOS ATUAIS
RAVINAS – VOÇOROCAS – CICATRIZES DE DESLIZAMENTOS

6º TAXON – FORMAS DE PROCESSOS ATUAIS
RAVINAS – VOÇOROCAS – CICATRIZES DE DESLIZAMENTOS

PLANALTO E CHAPADAS DE CIMEIRA
DEPRESSÃO
PERIFÉRICA

PADRÃO EM
COLINAS

PADRÃO EM
COLINAS

COLINAS FORMAS 
TABULARES

FORMAS 
EM MORROS

CONVEXO RETILÍNEORETILÍNEORETILÍNEOCONVEXO
CÔNCAVO

PLANALTO

PADRÃO EM 
FORMAS TABULARES

PADRÃO EM 
MORROS

PLANALTO
EM PATAMAR

Fonte: Ross, 1992.

1º TAXON: Morfoestruturas ou Unidades Morfoestruturais – As macrofor-
mas estruturais são formadas pela ação das forças endógenas, resultado da 
movimentação da litosfera pela ação das placas tectônicas. Esses movimentos 
denominam-se epirogênese e orogênese, e manifestam-se de forma distin-
ta e articulada. Os movimentos epirogenéticos provocam o soerguimento, e 
também o rebaixamento, de grandes porções continentais, de maneira lenta e 
tranquila, sem alterar a estrutura das rochas, enquanto que os movimentos 
orogenéticos ocorrem de maneira brusca nas margens continentais e em faixas 
centrais dos oceanos, com intensa atividade sísmica, provocando dobramentos, 
falhamentos e fraturamentos de rochas e ocasionando também erupções vul-
cânicas.

As unidades morfoestruturais representam as maiores formas do relevo 
terrestre, definidas a partir de estruturas geológicas que se classificam em três 
tipos distintos: plataformas ou crátons, bacias sedimentares e cinturões oro-
gênicos.

Plataformas ou crátons são partes diferenciadas da litosfera continental, 
com espessas e antigas raízes no manto, de idade Pré-Cambriana, estáveis 
tectonicamente, ou seja, livres da ação de abalos sísmicos e terremotos du-
rante vários períodos geológicos, com relevos muito rebaixados por diversas 
e longas fases erosivas, guardando características de baixos planaltos (400 a 
600 m de altitude) ou assumindo aspecto de depressões posicionadas às mar-
gens das bacias sedimentares ou dos cinturões de cadeias orogênicas antigas. 
Atualmente, a maior parte da superfície terrestre, cerca de 75%, encontra-se 
recoberta por rochas de origem sedimentar, em pacotes de camadas que, às 
vezes, chegam a ultrapassar cinco mil metros de espessura, demonstrando, as-
sim, a intensidade e a magnitude dos processos sedimentares e epirogenéticos.

As Bacias sedimentares iniciaram a sua formação ao longo do tempo ge-
ológico, nas eras Paleozoica e Mesozoica, e as mais recentes na era Cenozoica. 
Quando essas bacias se organizaram, os terrenos do continente Sul-Americano 
se encontravam em posições altimétricas mais baixas. Os depósitos marinhos e 
continentais formaram as rochas sedimentares dessas bacias.

No estado de Mato Grosso existem cinco bacias sedimentares, duas são 
pretéritas, a Bacia Sedimentar do Paraná e a do Parecis, enquanto as outras 
três bacias sedimentares são Cenozoicas, ou atuais, e se encontram em fase de 
deposição de sedimentos, ocupando posições altimétricas mais baixas nas 
planícies dos rios Paraguai, Guaporé e Araguaia.

Cadeias orogênicas, também conhecidas como cinturões orogênicos ou, 
ainda, como faixas de dobramentos, devido à forma estreita e alongada com 
que afloram na superfície terrestre, formam regiões montanhosas ou serranas, 
de rochas dobradas por esforço tectônico. Dentre os seis cinturões orogênicos 
do Brasil, destaca-se, em Mato Grosso, o do Paraguai- Araguaia.

O mapeamento de unidades morfoestruturais é resultante de interpreta-
ções de imagens de radar, satélite, ou mesmo de cartas geológicas, com con-
trole de campo e posterior representação cartográfica em escalas pequenas, 
devido à grande extensão que ocupam, em torno de 1:1.000.000, e identificadas 
por uma cor.

2º TAXON: Morfoescultura ou Unidades Morfoesculturais – são formadas 
pela ação das forças exógenas, comandadas pela energia solar, atuante sobre a 
superfície da crosta continental por meio da circulação atmosférica e dos dife-
rentes tipos climáticos, atacando as rochas pela ação mecânica do ar, da tem-
peratura e, principalmente, pela ação físico-química da água, ou seja, pela ação 
do intemperismo, também conhecido como meteorização, esculpindo diferentes 
formas nas morfoesculturas por meio do desgaste erosivo, dependendo do tipo e 
da estrutura da rocha. As unidades morfoesculturais classificam-se em três tipos 
distintos: Planaltos, Depressões e Planícies.

Planaltos – áreas elevadas topograficamente que assumem o caráter de 
formas residuais, circundadas por extensas áreas de depressões, evidenciando 
relevos mais altos e que oferecem maior dificuldade ao desgaste erosivo. Se-
gundo Ross (1992), os planaltos são classificados em quatro grandes categorias: 
em bacias sedimentares, em intrusões e coberturas residuais de plataforma, 
em núcleos cristalinos arqueados, em cinturões orogênicos.

Depressões – geralmente se localizam em terrenos baixos em relação a 
seu entorno, em altitudes médias de 200 m, aparecem circundando os pla-
naltos ou se interpondo a eles, tendo sido geradas por processos erosivos, 
com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares, esculpidas pela alter-
nância de climas secos e úmidos ao longo dos períodos Terciário e Quaternário.

Planícies – localizam-se em áreas planas, de baixa altitude, geralmente 
inferiores a 100 m, originadas pela deposição de sedimentos recentes de ori-
gem fluvial, marinha ou lacustre. Estão geralmente associadas aos depósitos 
Quaternários, principalmente Holocênicos, formados há cerca de 20 mil anos.

As unidades morfoesculturais, à semelhança das unidades morfoestru-
turais, são delimitadas em imagens de radar ou satélite, com controle de 
campo e posterior representação cartográfica em escalas pequenas a médias, 
geralmente 1:500.000 e 1:250.000, devido às suas dimensões regionais. Embo-
ra ambas sejam de dimensões regionais, as morfoesculturas são obrigatoria-
mente menores, pois sobre uma determinada morfoestrutura podem-se esculpir 
diversas morfoesculturas. Assim, são identificadas por tons da cor da unidade 
morfoestrutural que as contém.

3º TAXON: Unidades Morfológicas – Em cada unidade morfoescultural en-
contram-se várias unidades menores de relevo denominadas Unidades Morfoló-
gicas ou Padrões de Formas Semelhantes, geradas por processos de agradação 
ou denudação. Inspirado nos trabalhos do projeto Radambrasil, Ross (1992) 
estabelece uma forma de identificação das unidades morfológicas por meio 
de uma representação alfanumérica, em que as letras qualificam o relevo 
quanto à gênese e morfologia, enquanto os algarismos, com base na Matriz 
dos Índices de Dissecação do Relevo, obtida pelo cruzamento entre a dimensão 
interfluvial média e o grau de entalhamento dos vales.

Os índices de dissecação do relevo podem ser agrupados em classes, de ma-
neira que suave dissecação corresponde aos índices 11, 12, 13, 21, 22, 21, 41 e 51; 
média dissecação corresponde aos índices 14, 15, 23, 24, 32, 33, 42 e 52; e forte 
dissecação aos índices 25, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54 e 55.

As formas agradacionais são representadas por três letras, a primeira 
maiúscula e as outras duas minúsculas, sem os índices numéricos por não 
apresentarem dissecação. A primeira letra maiúscula A, determina agradação, 
acompanhada de duas letras minúsculas que determinam a gênese do proces-
so de agradação. Assim, pf determina planície fluvial, pm planícies marinhas, pl 
planícies lacustres e pi áreas planas inundáveis por dificuldade de escoamento.

As formas denudacionais são representadas por duas letras, a primeira 
maiúscula D, de denudacional, e a segunda, a, c, t ou p minúsculas significam os 
tipos de topos respectivamente aguçado, convexo, tabulares e planos, acompa-
nhadas de dois dígitos que representam o índice de dissecação do relevo. O pri-
meiro dígito refere-se a o grau de entalhamento dos vales, enquanto o segundo à 
densidade de drenagem ou dimensão interfluvial média.

4º TAXON: Tipos de Formas de Relevo – As unidades morfológicas são cons-
tituídas por grande número de Formas de Relevo, semelhantes entre si quanto à 
morfogênese e morfometria, e que correspondem à unidade taxonômica básica 
para a descrição do relevo, sendo a amplitude e a declividade do perfil das encos-
tas os principais critérios utilizados para diferenciá-las. As unidades morfológicas 
são bem mapeadas em escala média ou de semidetalhe, tais como 1:100.000 e 
1:50.000, a partir de imagens de satélite e/ou fotografias aéreas.

5º TAXON: Tipos de Vertentes ou Encostas – As formas de relevo são for-
madas por Vertentes, também conhecidas como Encostas, que correspondem 
às superfícies inclinadas, não horizontais, compreendidas entre a linha divisória 
de águas e o fundo do vale. A análise de cartas topográficas a partir da escala 
1:100.000 permite reconhecer índices morfométricos indispensáveis para a carac-
terização do relevo, tais como a altitude, a amplitude, o comprimento de rampa e 
a declividade. A altitude refere-se à altura do relevo em relação ao nível do mar, 
sendo indicada diretamente nas cartas topográficas. A amplitude representa a al-
tura da forma de relevo, ou seja, a diferença de altitude entre o topo da saliência e 
o fundo da reentrância contígua. O comprimento de rampa ou vertente refere-se 
à distância entre a linha do divisor de águas e a linha de talvegue, traçada per-
pendicularmente à forma. A declividade, ou inclinação, refere-se à relação entre a 
amplitude e o comprimento de rampa, expressa em graus ou porcentagem.

As vertentes, em função de sua dimensão, são cartografadas em escalas 
grandes, ou de detalhe, como 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000, a partir de 
fotografias aéreas, com controle de campo, identificando os diversos segmentos 
com letras do alfabeto tais como Ve, Vc, Vr, Vcc, Vpp, Vpi, Tc, Tp, dentre outros, 
significando respectivamente vertente escarpada, convexa, retilínea, côncava, pa-
tamares planos, patamares inclinados, topos convexos e planos.

6º TAXON: Formas de Processos Geomorfológicos Atuais: Erosão (ravinas 
e voçorocas), Deslizamentos, Movimentos de Massa, Assoreamento, Inundação, 
Subsidências e Colapsos, entre outros processos. Os processos geomorfológicos 
atuais, antrópicos ou naturais, ocorrem nas vertentes. A análise de seus índices 
morfométricos permite avaliar o grau de energia e a suscetibilidade à ocorrência 
de processos erosivos e deposicionais, bem como inferir a intensidade de denu-
dação e a amplitude de soerguimento e, ainda, avaliar as possibilidades de urba-
nização, o tipo e as características do sistema viário e o tipo de manejo agrícola.

A classificação do relevo 
de Mato Grosso 15

A classificação do relevo de Mato Grosso apresentada neste mapa constitui uma 
adaptação do Projeto Radambrasil, conforme Ross (1992), contida no relatório técni-
co dos dados secundários do tema Geomorfologia do Diagnóstico Socioeconômico-
-Ecológico do Estado (SEPLAN-MT/CNEC, 1997b), aqui hierarquizado em quatro taxa, dos 
seis propostos por Ross.

O trabalho de descrição das unidades morfoestruturais e esculturais possibilitou 
a Compartimentação Geomorfológica Preliminar de Mato Grosso, consolidado a partir 
de informações preexistentes sobre a geomorfologia do Estado, principalmente os 
mapeamentos do Projeto Radambrasil, realizados em escala ao milionésimo, pelo seu 
caráter sistêmico e regional. Esse trabalho identifica sete unidades morfoestruturais 
e trinta e oito unidades morfoesculturais, transcritas de forma sintética a seguir e 
representadas na legenda do mapa.

Plataforma Amazônica – Essa unidade ocupa toda a parte norte de Mato Grosso, 
estendendo-se para leste para Tocantins e Pará e, oeste, para Rondônia, constituí-
da por rochas metamórficas antigas, ocorrendo frequentemente rochas intrusivas, e 
depósitos sedimentares residuais que sustentam relevos mais altos, destacando-se 
controle o estrutural do relevo, principalmente na disposição da drenagem, com ocor-
rência de cachoeiras e corredeiras. A extremidade sul dessa plataforma encontra-se 
encoberta por extensa formação sedimentar correspondente ao Planalto e à Chapada 
dos Parecis.

Coberturas Sedimentares de Plataforma Amazônica – unidade morfoestrutural 
que se caracteriza pelo aspecto fragmentário das unidades de relevo. É constituída 
por coberturas sedimentares residuais de diversos ciclos erosivos, como também por 
um pontilhado de serras e morros isolados associados a intrusões graníticas, derra-
mes vulcânicos e dobramentos do Pré-Cambriano, exceto o Planalto e a Chapada dos 
Parecis, de idade Cretácea.

Cinturão Orogênico Paraguai-Araguaia – na porção sul-sudoeste de Mato Gros-
so ocorre a faixa de dobramentos Paraguai-Araguaia, que se estende desde o estado 
de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, passando por baixo do Panta-
nal Mato-grossense, ressurgindo em Mato Grosso como o conjunto serrano, que se 
estende de Cáceres a Água Boa, até o norte de Goiás, Tocantins e sul do Pará, na 
região do rio Araguaia. Em grande parte arrasado pela erosão, encontra-se parcial-
mente preservado ao norte de Cuiabá, na região conhecida como Província Serrana, 
constituída por várias serras geradas por dobramentos antigos, formadas por rochas 
sedimentares ou metamórficas de baixo grau, destacando-se os calcáreos da serra das 
Araras, no município de Nobres, largamente utilizado como corretivo de solo e na 
fabricação de cimento.

Bacia Sedimentar Paleo-mesozoica do Paraná – a Bacia Sedimentar do Paraná 
desenvolveu-se inteiramente dentro do Cráton, sendo, portanto, considerada uma 
bacia intracratônica ou sinéclise que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana. Sua 
formação se deu há cerca de 400 milhões de anos, entre os períodos Devoniano e 
Cretáceo. Grande parte desta bacia encontra-se na região sudeste do Brasil, abrangen-
do áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, alcançando o Uruguai e a Argentina. Geograficamente 
limita-se com as seguintes bacias hidrográficas brasileiras: Bacia Amazônica, ao norte, 
Bacia do Tocantins-Araguaia e do São Francisco, a noroeste, Bacia do Atlântico Trecho 
Leste, a sudeste, e com a Bacia do Uruguai, ao sul.

Bacia Sedimentar Cenozoica do Guaporé – trata-se de uma faixa bastante estrei-
ta de terras planas e muito baixas, que se alonga pela fronteira sudoeste do Estado, 
penetrando a noroeste, no território boliviano, e tendo seu eixo marcado pelas águas 
do rio Guaporé.

Bacia Sedimentar Cenozoica do Paraguai – possui tectônica ativa, devido ao 
processo de subsidência que caracteriza a instalação da bacia, recebe os sedimentos 
trazidos pela rede hidrográfica que compõe a bacia do alto rio Paraguai. Abrange os 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atingindo 700 km de extensão. É uma 
grande região ocupada por depósitos quaternários que atingem mais de 500 m de 
profundidade no centro deposicional. O sistema deposicional é composto por uma 
planície fluvial meandriforme com pequenos leques aluviais dominados por rios, dos 
quais o mais notável é o megaleque do rio Taquari.

Bacia Sedimentar Cenozoica do Araguaia – acompanha quase todo o vale do 
rio Araguaia e apresenta terrenos sedimentares, com uma topografia muito plana 
e altitudes entre 200 e 350 m.

15 Adaptado por Tereza Neide Nunes Vasconcelos e Juraci de Ozêda Ala Filho

14 Texto de Tereza Neide Nunes Vasconcelos e Prudêncio Rodrigues de Castro Júnior





Relevo (Baseado em Latrubesse, Rodrigues e Mamede, 1998) 16

O estudo do Relevo ou Geomorfológico, segundo Latrubesse, Rodrigues 
e Mamede (1998), do estado de Mato Grosso integra o Diagnóstico Socioeco-
nômico-Ecológico, nas memórias e relatórios técnicos do tema Geomorfologia.

A metodologia resgata os avanços auferidos na área de geomorfologia aplicada 
aos estudos ambientais, possibilitando a obtenção de um mapa que reflete a rea-
lidade geomorfológica em termos de processos, apresentando as formas de relevo 
em estrita associação com sua gênese, também suas características morfológicas e 
morfométricas, dentro de um ordenamento hierárquico organizado em vários níveis, 
que permitem o reconhecimento do sistema genético prevalente (denudacional, agra-
dacional ou misto) e suas subdivisões em níveis inferiores, conforme apresentado 
na legenda –“Sistema de Classificação Geomorfológica do Estado de Mato Grosso”, 
bem como a cronologia relativa dos processos de causa e efeito (SEPLAN-MT/CNEC, 2000g).

No estado de Mato Grosso ocorrem sistemas geomorfológicos simples, onde 
apenas uma tipologia genética foi identificada como responsável pela elaboração da 
forma. Neste grupo incluem-se os sistemas Agradacionais, Denudacionais e de Im-
pacto. Outras porções do Estado foram classificadas como sistemas mistos, ou seja, 
áreas onde a melhor explicação para a gênese das formas foi apoiada na junção de 
duas modalidades genéticas. Desta forma, foram identificados os Sistemas: Denuda-
cional Misto, Agradacional Misto e Agradacional-Denudacional Misto.

Estes sistemas são subdivididos em um segundo taxon, em função de peculiari-
dades associadas a formas particulares e arranjos específicos associados a processos 
morfogenéticos endógenos e/ou exógenos. Este taxon, quando possível, é subdividi-
do em função de características especificas de cada sistema, passíveis de cartografa-
ção. Esta lógica é aplicada para toda a sistemática de classificação dos sistemas até o 
esgotamento das possibilidades de cartografar distintas características na escala de 
mapeamento adotada.

Assim, no primeiro nível taxonômico foram identificados seis grupos genéticos 
distintos para as formas de relevo encontradas em Mato Grosso, considerando sua gê-
nese de denudação ou acumulação e os sistemas mistos: Denudacional, Denudacional 
Misto, Agradacional, Agradional Misto, Denudacional-Agradacional Misto e Impacto.

1. Sistema Denudacional – é representado por formas de relevo que se encontram 
em processo geral de esculturação, onde predominam os aspectos destrutivos, com 
rebaixamento contínuo das formas de relevo. Os sistemas denudacionais do estado 
de Mato Grosso foram subdivididos no segundo nível taxonômico em dois diferentes 
tipos de ocorrência: sistemas denudacionais com forte controle estrutural e sistemas 
denudacionais com fraco ou sem controle estrutural.

2. Sistema Agradacional – a classificação deste sistema baseia-se nas diversas 
tipologias de processos de acumulação proporcionadas pelos sistemas geomorfoló-
gicos, cuja variação está associada predominantemente à variabilidade climática, em 
especial aos climas sazonais com grandes alterações de temperatura e precipitação. 
Os principais agentes que atuam nos processos de acumulação são a água (em suas 
diversas formas), a gravidade e o vento. Nas regiões tropicais úmidas, a água torna-se, 
praticamente, a maior responsável pelo transporte e acúmulo de materiais.

Dentre os Sistemas Agradacionais que ocorrem em grandes extensões no Esta-
do, tem-se, no segundo nível: os lacustres/palustres, fluviais e fluvio-gravitacionais. 
Cada um destes sistemas pode subdividir-se em níveis menores, através da utilização 
de níveis taxonômicos inferiores. Desta forma, as Planícies Fluviais (Pf) podem ser ma-
peadas genericamente ou com maior detalhamento, utilizando-se, para isto, a classi-
ficação dos tipos de canais que as cortam. No caso da classificação com base nos tipos 
de canais, as planícies fluviais podem ser caracterizadas como: planícies aluvionares 
anastomosadas (Pan), planícies aluvionares braided (Pbr) e planícies aluvionares me-
andriformes (Pmd). Quanto às formas soerguidas em relação à planície fluvial, são 
classificadas em: terraços altos (Ta) e terraços baixos (Tb).

3. Sistema de Impacto – compreende as morfologias geradas pela queda de 
meteoritos e meteoros, geralmente ocasionando crateras e perturbações concêntricas 
na superfície. O impacto libera uma grande quantidade de energia que, transferida 
para a superfície impactada, pode provocar a deformação desta. Este sistema ocorre 
em uma única área no estado de Mato Grosso, sendo conhecido na literatura geomor-
fológica como “Domo de Araguainha”, uma estrutura em forma circular, que ocupa 
uma área de 1.300 km², com 40 km de diâmetro, localizada nas proximidades do rio 
Araguaia, município de Araguainha.

Sendo esta uma classificação aberta, podem ser agregados sucessivos níveis e 
classes. Assim, dependendo da variabilidade interna, alguns sistemas podem continu-
ar a se subdividir, enquanto outros mostram uma pobre variabilidade interna na hora 
de elaborar uma cartografia. Por exemplo, um sistema de deposição lacustre pode ter 
uma variabilidade interna menor que um sistema de deposição fluvial.

Exemplo relacionado ao Sistema Denudacional:

1º Taxon: Sistema Denudacional.
2º Taxon: Sistema Denudacional (com baixo ou sem controle estrutural) (Dn).
3º Taxon: Sistema de Aplanamento (Ap).
4º Taxon: Sistema de Aplanamento S1–Superfície Reginal de Aplanamento – S1-

-Ap1.
5º Taxon: Superfície Regional de Aplanamento S1-Ap1, com padrão de formas de 

suave dissecação S1-Ap1/s.

No estado de Mato Grosso, os sistemas que apresentaram maior variabilidade 
foram os provocados pela ação fluvial erosiva. Todos os sistemas denudacionais são 
afetados de forma maior ou menor por processos de dissecação. Esta ação é variável 
em função da resistência proporcionada pelos diferentes tipos de litologia, pela ação 
tectônica pretérita e presente e, principalmente, pela energia erosiva dos cursos de 
água em função dos diferentes níveis de base regionais existentes (SEPLAN-MT/CNEC, 

2000g).
Esta variabilidade de fatores dentro do sistema não compromete sua classifica-

ção, pelo contrário, amplia a riqueza dos detalhes cartografados, bem como, é a partir 
desta diversidade que se expressa fortemente o conteúdo geomorfológico diferencia-
dor, que, em suma, será utilizado para o planejamento regional.

Tendo em vista que alguns sistemas são compostos por vários elementos inte-
ratuantes, para resolver o problema de mapeamento geomorfológico de áreas com-
plexas com agrupamentos de geoformas de diferentes origens utiliza-se o conceito 
de unidades associadas. Desta forma, distintas classes podem apresentar setores 
representados por outras classes diferentes. Por exemplo, boa parte dos sistemas de 
megaleques aluviais, como no Pantanal, apresentam áreas de pântanos ou lagoas, e 
planícies aluviais meandriformes podem apresentar lagoas. Estas áreas subordinadas 
são mapeadas, quando a escala permite, e consideradas unidades associadas às clas-
ses dominantes.

Identificação das Unidades  
Geomorfológicas

Para melhor qualificar e quantificar as formas de relevo utilizou-se a técnica 
de delimitar diferentes índices de dissecação do relevo, aplicada somente aos rele-
vos denudacionais. Esta técnica foi primeiramente adotada no Projeto Radambrasil 
e adaptada por Ross (1992) para uso em projetos de mapeamento geomorfológico 
sistemático (SEPLAN-MT/CNEC, 2000g).

Esta proposta apresenta uma matriz de correlação, em que uma das coordena-
das representa a dimensão interfluvial média e, a outra, o grau de entalhamento dos 
vales. A dimensão interfluvial média é obtida com a mensuração efetuada diretamen-
te sobre imagens de satélite e de radar, enquanto o entalhamento dos vales é efetu-
ado em cartas topográficas, no campo ou, ainda, a partir de um mosaico de imagens 
de referência, que apresentam padrões de entalhe onde se pode, por comparação, 
identificar o padrão da área amostral desejada.

1. Representa o sistema geomorfológico (Ex.: Ap 3 = Superfície de Aplanamen-
to S3 - Ap3). É identificado pela cor da unidade.

2. Representa a classificação do índice de dissecação. É obtido a partir da com-
posição do índice de dissecação. Ex:. o índice 21 corresponde a uma suave 
dissecação (s).

3. Corresponde ao índice de dissecação com seu qualificador da morfologia 
de topo. Ex:. c = formas dissecadas com topos apresentando morfologias 
convexas. 21 = índice de dissecação, composto pelo grau de entalhamento 
dos vales + densidade de drenagem ou dimensão interfluvial média.

Matriz das Classes dos Índices de Dissecação do Relevo
Densidade de Drenagem ou Dimensão Interfluvial (2º Dígito)

Muito Baixa
3.750 a 

12.750 m
1

Baixa
1.750 a 
3.750 m

2

Média
750 a 

1.750 m
3

Alta
250 a  
750 m

4

Muito Alta
< 250 m

5

Gr
au
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e 

En
ta

lh
am

en
to

 d
os

 V
al

es
 1

º 
D

íg
ito

Muito Fraco
(1) <20 m

1
11 12 13 14 15

Fraco
20 a 40 m

2
21 22 23 24 25

Médio
40 a 80 m

3
31 32 33 34 35

Forte
80 a 160 m

4
41 42 43 44 45

Muito Forte
> 160 m

5
51 52 53 54 55

Fonte: Ross, 1992

Qualificadores dos Índices  
de Dissecação do Relevo

Os diferentes tipos de formas propiciadas pelo processo de dissecação fluvial 
geram características peculiares ao relevo. Em função da complexidade das formas, 
adotou-se padronizar as mesmas em função dos tipos de topos existentes. Desta ma-
neira, adotam-se para melhor identificação dos modelados os seguintes padrões e 
respectivas letras símbolos:

a. Formas dissecadas com topos apresentando morfologias aguçadas;
c. Formas dissecadas com topos apresentando morfologias convexas;
t. Formas dissecadas com topos apresentando morfologias tabulares;
p. Formas de topos planos, sem dissecação ou interflúvios, com dimensão su-

perior a 12.750 m.

Classificação dos Índices  
de Dissecação

A partir da necessidade de hierarquização dos índices de dissecação para utili-
zação na análise da fragilidade ambiental, tem-se a classificação dos índices de disse-
cação em função de sua maior potencialidade ao desenvolvimento de processos ero-
sivos e da evolução dos processos morfodinâmicos, ficando esclarecido, no entanto, 
que este não é o único fator a interferir nestes processos, de acordo com Ross (1994) 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000g).

s. Suave dissecação: correspondem aos índices 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 51.
m. Média dissecação: correspondem aos índices 14, 15, 23, 24, 32, 33, 42, 52.
f. Forte dissecação: correspondem aos índices 25, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54, 55.

Simbologia dos Padrões  
de Formas de Relevo

Para os elementos de dimensões sem representação espacial na escala de ma-
peamento são utilizadas simbologias que proporcionem o entendimento das formas, 
de grande importância para a compartimentação do relevo. As simbologias podem 
representar elementos lineares, como as escarpas, e elementos pontuais, como os 
inselbergs (morros residuais).

Limite de sistema

Ressalto Topográfico

Crista Simétrica

Crista Assimétrica

Escarpa de falha acima de 100 m

Escarpa de falha abaixo de 100 m

Escarpa estrutural abaixo de 100 m

Escarpa Adaptada a linha de Falha

Escarpa estrutural acima de 100 m

Escarpa erosiva acima de 100 m

Escarpa erosiva abaixo de 100 m

Borda de Sinclinal

Borda de Anticlinal

Morro residual em rocha sedimentar

Morro residual em rocha cristalina

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000g

Sistema de Classificação Geomorfológica 
do Estado de Mato Grosso

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5
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forte dissecação – f
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Horizontais – St

suave dissecação – s

média dissecação – m

forte dissecação – f

Patamares com 
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Sub-horizontais Spt
preservado – p
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Dissecação – Di

preservado – p
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média dissecação – m

Colinas e Morros 
Cl-Mr

preservado – p
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média dissecação – m

forte dissecação – f

Escarpas – EF
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Superfície Regional de 
Aplanamento S1-Ap1

preservado – p

suave dissecação – s

média dissecação – m

forte dissecação – f
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tacionais – LFG

Ag
ra

da
ci

on
al

 M
ist

o 
– 

Ag

Fl
uv

ia
l/L

ac
us

tr
e 

– 
Pa

lu
st

re
 - 

F/
L-P
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Leques Fluviais/Áreas  
Alagadas – Lq/Al

Planície Fluvial/Lagos 
Pf/Lg

Planície Aluvionar 
Meandriforme/Lagos 

Pmd/Lg

Planície Aluvionar 
Meandriforme/Lagos/ 
Áreas Alagadas Pmd/

Lg/Al

Lagos/Áreas Alagadas 
Lg/Al

De
nu

da
ci

on
al

  
Ag

ra
da
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Dissecação/Lagos 
Di/Lg

suave dissecação – s

Denudacional/Áreas  
Alagadas – Dn/Al

Denudacional/Áreas 
Alagadas/Lagos 

Dn/Al/Lg

Impacto – I média dissecação – m

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000g

16 Adaptado por Tereza Neide Nunes Vasconcelos
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Solos 17

O estudo dos Solos ou Pedológico do estado de Mato Grosso compõe o Diag-
nóstico Socioeconômico-Ecológico, nas memórias e relatórios técnicos do tema Pe-
dologia.

A checagem das unidades de mapeamento delimitadas no mapa foi realizada 
utilizando-se de perfis de solos em barrancos em cortes de estradas, onde foram tam-
bém realizadas fotografias de perfis e paisagens nas unidades de solos percorridas, 
bem como observados os aspectos de uso do solo, vegetação original e impactos.

A metodologia utilizada para elaboração do mapa pedológico foi definida pela 
Embrapa/SNLCS (1988a), publicada e adotada em todo o Brasil para mapeamentos de 
solos em diversas escalas. Para tanto, foram adotados critérios, atributos diagnósti-
cos, horizontes diagnósticos, fases de unidades de mapeamento e outros aspectos 
necessários para classificação dos solos (SEPLAN-MT/CNEC, 2000h).

A seguir, de forma geral, encontram-se apresentados os principais aspectos con-
siderados no mapeamento.

Critérios adotados para separação e 
caracterização das classes de solos e fases  

de unidades de mapeamento  
(EMBRAPA/SNCS, 1988a)

a) Atributos Diagnósticos

Argila de atividade alta (Ta) e de atividade baixa (Tb): refere-se à capacidade 
de troca de cátions (valor T) da fração mineral. Atividade alta designa valor igual ou 
superior a 24 mEq/100 g de argila, e atividade baixa valor inferior a esse, após corre-
ção referente ao carbono, empregado valor médio universal de 4,5 mEq de CTC por 
1% de carbono orgânico.

Saturação por bases (Valor V%): refere-se à proporção de cátions básicos trocá-
veis em relação à capacidade de troca de cátions determinada a pH7. Alta saturação – 
especifica distinção de solos com saturação por bases igual ou superior a 65%; média 
saturação – especifica distinção de solos com saturação por bases igual ou superior a 
35% e inferior a 65%; e baixa saturação – especifica distinção de solos com saturação 
por bases inferior a 35%.

Distrófico e Eutrófico: refere-se à proporção (taxa percentual) de cátions básicos 
trocáveis em relação à capacidade de troca de cátions determinada a pH7. Distrófico 
– especifica distinção de solos com saturação por bases inferior a 50%; e eutrófico – 
especifica distinção de solos com saturação igual ou superior a 50%.

Álico: especifica distinção de relação alumínio/bases (100 Al3+) / (Al3+ + S) igual 
ou superior a 50%. Para essa distinção é considerada a relação alumínio/bases no 
horizonte B, ou no C quando não existe B, sendo levada em conta também essa carac-
terística no horizonte A de alguns solos, mormente no caso de solos Litólicos.

Plintita: é uma formação constituída de mistura de argila, pobre em húmus e 
rica em ferro, com quartzo e outros minerais. Ocorre comumente sob a forma de mos-
queados vermelhos e vermelho-escuros, com padrões usualmente laminares, poligo-
nais ou reticulados. É caráter inerente às formações dessa natureza transformar-se, 
irreversivelmente, por consolidação, sob o efeito de ciclos alternados de umedeci-
mento e secagem, resultando na produção de material nodular neoformado. Quanto 
à gênese, a plintita se forma pela segregação de ferro, importando em mobilização, 
transporte e concentração final dos compostos de ferro que pode se processar em 
qualquer solo onde o teor de ferro é suficiente para permitir a segregação do mesmo, 
sob a forma de manchas vermelhas brandas. O ferro ora existente tanto pode ser 
proveniente do material de origem como translocado de outros horizontes, ou prove-
niente de solos de áreas adjacentes mais elevadas. O material afetado pela migração 
do ferro é normalmente de consistência macia e forma de mosqueado vermelho ou 
vermelho-escuro.

Petroplintita: material proveniente da plintita que, sob efeito de ciclos repetidos 
de umedecimento e secagem, sofre consolidação irreversível, dando lugar à forma-
ção de concreções ferruginosas, concreções lateríticas, canga, de dimensões e formas 
variadas, podendo mesmo configurar camadas maciças, contínuas, de espessura vari-
ável, e vir a gerar um horizonte litoplíntico.

b) Horizontes Diagnósticos (EMBRAPA/SNCS, 1988b)

Horizonte B Latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial cujos constituin-
tes evidenciam avançado estágio de intemperização, evidenciado pela alteração com-
pleta ou quase completa dos minerais primários menos resistentes ao intemperismo 
e/ou de minerais de argila 2:1, seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases 
e concentração residual de sesquióxidos, argilas do tipo 1:1 e minerais primários resis-
tentes ao intemperismo. Em geral é constituído por quantidades variáveis de óxidos 
de ferro e de alumínio, minerais de argila 1:1, quartzo e outros minerais mais resisten-
tes ao intemperismo, podendo haver a predominância de quaisquer desses minerais.

Alguns horizontes B Latossólicos apresentam valores de pH determinados em 
solução de KCl N mais elevados que os determinados em H

2
O, evidenciando saldo de 

carga positiva, característica condizente com estágio de intemperização muito avan-
çado. Em síntese, horizonte B Latossólico é um horizonte subsuperficial que não apre-
senta características diagnósticas de horizonte Glei, B textural e horizonte Plíntico.

Horizonte B incipiente (câmbico): trata-se de horizonte subsuperficial, subjacen-
te ao A, que sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém su-
ficiente para o desenvolvimento de cor ou de estrutura e no qual mais da metade do 
volume de todos os sub-horizontes não deve consistir em estrutura de rocha original. 

Horizonte Plíntico: caracteriza-se, fundamentalmente, pela presença de plinti-
ta em quantidade igual ou superior a 15% e espessura de pelo menos 15 cm. É um 
horizonte mineral B e/ou C, que apresenta um arranjamento de cores vermelhas e 
acinzentadas ou brancas, com ou sem cores amareladas ou brunadas, formando um 
padrão reticulado, poligonal ou laminar. A coloração é usualmente variada, com pre-
dominância de cores avermelhadas, bruno-amareladas, amarelo-brunadas, acinzen-
tadas e esbranquiçadas (menos frenquentes, amarelo-claras). 

A presença de concreções de ferro imediatamente acima da zona do horizonte 
plíntico pode ser uma comprovação de plintita no perfil, evidenciando, desse modo, 
o final do processo de hidratação e desidratação nestes pontos. Este processo é acele-
rado quando o material é exposto em trincheiras, valas ou corte de estradas antigas, 
sendo, neste caso, característica diagnóstica.

Horizonte Glei: é um horizonte subsuperficial ou eventualmente superficial, 
com espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e prevalência 
do estado reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, 
como evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte, 
com ou sem mosqueados de cores mais vivas, cuja quantidade seja menor que 15%, 
quando consiste em plintita. Trata-se de horizonte fortemente influenciado pelo len-
çol freático em regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido, 
em razão da saturação com água durante todo o ano, ou pelo menos por um longo 
período, associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica.

Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta teores de car-
bono orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaça as condições requeri-
das para caracterizar um horizonte A chernozêmico, proeminente ou húmico, além 
de não satisfazer também os requisitos para caracterizar um horizonte A antrópico, 
turfoso ou fraco.

c) Grupamentos de Classes de Textura (EMBRAPA, 1997)

Constitui característica distintiva de unidades de solo, diferenciadas segundo com-
posição granulométrica (fração < 2 mm), consideradas as classes primárias de textura 
em nível mais generalizado, compondo as seguintes agregações:

•	 Textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia franca;
•	 Textura média: compreende composição granulométrica com menos de 35% de 

argila e mais de 15% de areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca;
•	 Textura argilosa: compreende classes texturais ou parte delas tendo, na com-

posição granulométrica, de 35 a 60% de argila;
•	 Textura muito argilosa: compreende classes texturais com mais de 60% de 

argila.
Para essas distinções é considerada a prevalência textural do B, ou do C quando 

não existe B, sendo também levado em conta o horizonte A de alguns solos, especial-
mente no caso dos solos Litólicos. Nos casos de expressiva variação textural no solum, 
ou entre A e C quando não existe B, quer se trate ou não de mudança textural abrupta, 
as gradações bem evidentes de granulometria qualificam distinções de unidades de 
solo, expressas por contraste textural acentuado em descenso no solo. A designação é 
feita pelo registro de textura binária, expressa sob a forma de fração.

d) Fases de Unidades de Mapeamento (EMBRAPA, 1997)

As fases são estabelecidas para divisão de Unidade de Mapeamento, segundo 
seleção de critérios referentes às condições das terras, e que interferem, direta ou 
indiretamente, com o comportamento e qualidade de solos no que se refere às possi-
bilidades de alternativas de uso e manejo para fins essencialmente agrícolas.

Fases de Vegetação: Na insuficiência de dados sobre o clima do solo, especial-
mente referentes a aspectos hídricos, as fases de vegetação são utilizadas no sentido 
de inferir sobre as condições de umidade dos solos, uma vez que a vegetação primária 
reflete muito bem essa condição, considerando aspectos fitofisionômicos de caduci-
foliedade. Além do significado pedogenético, destaca-se a importância ecológica, o 
que possibilita o estabelecimento de relações entre os solos e sua aptidão agrícola, 
aumentando a utilidade aplicada dos mapeamentos de solos. 

Fases de Relevo: Têm como base aspectos de relevo, entre eles comprimento 
de encostas e formas do modelado (formas topográficas). Tais informações são im-
portantes para definir os manejos empregados, tanto de solos quanto de culturas, 
destacando-se a escolha de equipamentos agrícolas, principalmente os mecanizados, 
bem como inferir sobre susceptibilidade dos solos à erosão.

Foram reconhecidas as classes de relevo:
•	 Plano: superfície onde os desnivelamentos são muito pequenos, com declivi-

dades variáveis de 0 a 3%;
•	 Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 

conjunto de colinas (elevações de altitudes relativas até 50 m e de 50 a 100 m), 
apresentando declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%;

•	 Ondulado: superfícies de topografia pouco movimentada, constituída por 
conjunto de colinas, apresentando declives moderados, predominantemente 
variáveis de 8 a 20%;

•	 Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por morros 
(elevações de 50 a 100 m e de 100 a 200 m de altitude relativa) e raramente 
colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%.

Fases de Pedregosidade: Consideram as áreas em que a presença superfi-
cial ou subsuperficial de quantidades expressivas de calhaus (2-20 cm) e matacões 
(20-100 cm), ou seja, 3% ou mais do material macroclástico em apreço, interfere no 
uso das terras, sobretudo no referente ao emprego de equipamento agrícola. Essa 
quantificação abrange as classes de pedregosidade denominadas pedregosa, muito 
pedregosa e extremamente pedregosa, conforme descrição no item 2.7 da “Súmula 
da X Reunião Técnica de Levantamento de Solos”.

•	 Fase Pedregosa I (fase pedregosa) – O solo contém calhaus e/ou matacões 
ao longo de todo perfil ou no(s) horizonte(s) superior(es) e até profundidade 
maior que 40 cm;

•	 Fase Pedregosa III (fase endopedregosa) – O solo contém calhaus e/ou mata-
cões a partir de profundidade maiores que 40 cm. Nesta fase estão incluídos 
tanto os solos que apresentam intercalações de uma seção de pedregosidade 
como aqueles nos quais a pedregosidade é contínua em profundidade, porém 
a partir de 40 cm abaixo da superfície do solo.

Fases de Rochosidade: Estas fases referem-se à exposição do substrato rochoso, 
lages de rochas, parcelas de camadas delgadas de solos sobre rochas e/ou predomi-
nância de boulders com diâmetro médio maior que 10 cm, na superfície ou na massa 
do solo, em quantidades tais que tornam impraticável o uso de máquinas agrícolas.

A fase rochosa é identificada no solo que apresenta as seguintes classes de ro-
chosidade: rochosa, muito rochosa e extremamente rochosa.

Fases de Substrato: Qualificam os solos Litólicos, os quais são distintos em razão 
da herança advinda da constituição e propriedades do material de origem.

e) Classes de Profundidade dos Solos

São denominações genéricas aplicadas às descrições generalizadas de classes de 
solos, não utilizadas para diferenciar unidades taxonômicas.

Classes de profundidade dos solos
Raso < 50 cm de profundidade

Pouco profundo > 50 cm < 100 cm de profundidade

Profundo > 100 cm < 200 cm de profundidade

Muito profundo > 200 cm de profundidade

Fonte: EMBRAPA/SNLS, 1988b

f) Grau de Erodibilidade dos Solos

Erodibilidade refere-se à maior ou menor resistência dos solos à ação dos agen-
tes da erosão. Em igualdade de condições, agentes condicionantes da erosão, tais 
como relevo, tipos de chuvas, cobertura vegetal, manejo e uso da terra, determinam 
diferenças significativas na quantidade de terra perdida em processos erosivos, dife-
renças estas atribuídas às características intrínsecas das classes de solos e seus graus 
de resistência, qualificadas de graus de erodibilidade.

g) Caracterização das Classes de Erodibilidade dos Solos  
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000h)

Muito Fraca:
•	 Características diagnósticas: nesta classe constam solos com horizonte B la-

tossólico, de textura muito argilosa, argilosa e alguns de textura média;
•	 Características adicionais: solos profundos, com grande homogeneidade de 

características ao longo do perfil, bastante porosos, permeáveis e com valores 
baixos de erodibilidade calculada;

•	 Principais representantes no Estado: Latossolos Roxos, Latossolos Vermelho-
-Escuros e Vermelho-Amarelos.

Fraca:
•	 Características diagnósticas: alguns solos com horizonte B latossólico e com 

textura média tendendo para arenosa; solos com horizonte B textural e espó-
dico de textura arenosa/média e média; solos de textura argilosa intermedi-
ários para Latossolos e solos com sequência de horizontes A e C de textura 
arenosa;

•	 Características adicionais: solos profundos, relativamente homogêneos verti-
calmente, porosos, permeáveis e com baixa erodibilidade calculada;

•	 Principais representantes no Estado: nesta classe estão incluídos os Podzóli-
cos de textura arenosa/média e média, Podzol Hidromórfico, alguns Latosso-
los de textura média leve e Areias Quartzosas Hidromórficas.

Moderada:
•	 Características diagnósticas: nesta classe foram enquadrados solos com hori-

zonte B textural, textura argilosa ou muito argilosa e com horizonte plíntico 
de textura média;

•	 Características adicionais: geralmente têm relação textural moderada, são 
profundos e com valores intermediários de erodibilidade calculada;

•	 Principais representantes no Estado: incluem-se todos os solos Podzólicos não 
abrúpticos, de textura argilosa ou muito argilosa, as Terras Roxas Estrutura-
das e Plintossolos de textura média ou arenosa/média.

Forte:
•	 Características diagnósticas: solos com presença de horizonte B textural, B 

nátrico, B câmbico ou horizonte plíntico de textura argilosa;
•	 Características adicionais: no caso de solos com B textural ou nátrico, apre-

sentam elevada relação textural (abrúpticos); em todos os casos, ou são pro-
fundos ou têm mediana profundidade, muitas vezes têm argila de atividade 
alta. Têm valores médios e altos de erodibilidade calculada;

•	 Principais representantes no Estado: Podzólicos abrúpticos, Solonetz Solodi-
zados, Planossolos, Plintossolos argilosos e os Cambissolos da Depressão de 
Paranatinga.

Muito Forte:
•	 Características diagnósticas: inclui solos em vários estágios de desenvolvi-

mento, porém com predomínio de solos jovens, com sequência de horizontes 
dos tipos A, C; A, C, R e A, Bi, R. Esporadicamente ocorrem com B textural;

•	 características adicionais: ou são rasos (< 50 cm profundidade) ou têm mu-
dança textural abrúptica e argila de atividade alta, ou apresentam ambas as 
características e têm valores geralmente altos de erodibilidade calculada;

•	 principais representantes do Estado: nesta categoria são agrupados todos os 
solos Litólicos, os Cambissolos de pequena profundidade, alguns Brunizéns 
Avermelhados e Podzólicos abrúpticos de argila de atividade alta.

Esquema geral de hierarquização dos solos do Estado de Mato Grosso, de acordo com sua erodibilidade
Classes de 

erodibilidade
Horizonte subsuperficial Outras características Exemplos no Estado

Muito Fraca B Latossólico
Profundos, com homogeneidade vertical, textura argilosa, muito argilosa e alguma textura média
Baixa erodibilidade

Latossolos Roxos
Latossolos Vermelho-Escuros
Latossolo Vermelho-Amarelos

Fraca
B Latossólico
B textural
C

Profundos, relativamente homogêneos verticalmente, textura média (leve) ou arenosa/média ou 
arenosa (caso de areia)
Baixa erodibilidade

Latossolo textura média leve
Podzólicos textura arenosa/média ou média
Podzol Hidromórfico
Areia Quartzosa e Areia Quartzosa Hidromórfica

Moderada
B textural
Horizonte plíntico

B textural de textura argilosa ou muita argilosa sem mudança textural abruptíca
Horizonte plíntico de textura média e sem mudança textural abrúptica
Solos profundos
Média erodibilidade

Podzólicos textura argilosa ou média/argilosa
Terras Roxas Estruturadas
Plintossolos e solos com caráter plíntico de textura média

Forte

B textural
B nátrico
B câmbico
Horizonte plíntico

Alta relação textural nos solos com B textural, B nátrico e horizonte plíntico
Textura argilosa no horizonte plíntico
Solos profundos ou de mediana profundidade
Solos de argila de atividade alta
Alta erodibilidade

Podzólico abrúpticos
Solonetz Solodizado
Planossolos
Plintossolos argilosos
Cambissolos da região de Paranatinga

Muito Forte

Solos com sequência de horizontes:
A, C, R
A, Bi, R
A, R
B textural

São solos rasos ou têm mudança textural abrúptica e argila de atividade alta
Ambas as situações
Alguns outros impedimentos físicos à percolação d’água
Pequena profundidade
Muito Alta erodibilidade

Solos Litólicos
Cambissolos e Podzólicos rasos
Podzólicos abrúpticos e com atividade alta

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000h

17 Adaptado por Maria Lucidalva Costa Moreira e João Benedito Pereira Leite Sobrinho
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Classificação Brasileira de Solos
Sistema anterior a 1999 SiBCS, 1999

LEa – Latossolo Vermelho-Escuro Álico Latossolo Vermelho Distrófico

LEd – Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico Latossolo Vermelho Distrófico

LEe – Latossolo Vermelho-Escuro Eutrófico Latossolo Vermelho Eutrófico

LVa – Latosso Vermelho-Amarelo Álico Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico

LVd – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico

LVPd – Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico 
Distrófico

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
Argissólico

LRe – Latossolo Roxo Eutrófica Latossolo Vermelho Férrico Eutrófico

TRe – Terra Roxa Estruturada Eutrófica Nitossolo Vermelho Eutrófico

BV – Brunizém Avermelhado Chernossolo Argilúvico

PAa – Podzólico Amarelo Álico Argissolo Amarelo Distrófico

PVa – Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico

PVd – Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico

PVda – Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico 
e Álico

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico e 
Eutrófico

PVde – Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico 
e Eutrófico

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico e 
Eutrófico

PVe – Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico

PEe – Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico

PEd – Podzólico Vermelho-Escuro Distrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico

PLa – Planossolo Álico Planossolo Háplico Eutrófico

PLe1 – Planossolo Eutrófico Planossolo Háplico Eutrófico

Ca – Cambissolo Álico Cambissolo Háplico Tb Eutrófico

Cd – Cambissolo Distrófico Cambissolo Háplico Tb Eutrófico

Ce – Cambissolo Eutrófico Cambissolo Háplico Tb Eutrófico

PTa – Plíntossolo Álico Plíntossolo Argilúvico Distrófico

PTd – Plíntossolo Distrofico Plíntossolo Argilúvico Distrófico

HGPa – Gley Pouco Húmico Álico Glei Háplico Eutrófico

HGPd – Glei Pouco Húmico Distrófico Glei Háplico Eutrófico

HGPe – Gley Pouco Húmico Eutrófico Glei Háplico Eutrófico

HAQa – Areia Quartzosa Álica Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Distrófico

AQa – Areia Quartzosa Álica Neossolo Quartzarênico Distrófico

AQd – Areia Quartzosa Distrófica Neossolo Quartzarênico Distrófico

Ad – Solo Aluvial Distrófico Neossolo Flúvico Eutrófico

Ae – Solo Aluvial Eutrófico Neossolo Flúvico Eutrófico

Ra – Solo Litólico Álico Neossolo Litólico Eutrófico

Rad – Solo Litólico Álico e Distrófico Neossolo Litólico Eutrófico

Rd – Solo Litólico Distrófico Neossolo Litólico Eutrófico

Re – Solo Litólico Eutrófico Neossolo Litólico Eutrófico

SCLa – Solo Concrecionário Latossolico Álico Latossolo Concrecionário Distrófico

SCLd – Solo Concrecionário Latossolico Distrófico Latossolo Concrecionário Distrófico

SCPd – Solo Concrecionário Podzólico Distrófico Argissolo Concrecionário Distrófico

SCCa – Solo Concrecionário Câmbico Álico Cambissolo Háplico Concrecionário Distrófico

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000h
           SEPLAN-MT, 2007

Identificação das Unidades de Mapeamento

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO

LEa1
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LEa2
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LEa3
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LEa4

Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas álicas A 
moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO

LEd1
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e muita argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LEd2
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LEd3
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano.

LEd4

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
e álico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura muito argilosa e argilosa fase 
Floresta Equatorial.

LEd5
Subperenifólia relevo suave ondulado e plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado.

LEd6

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e 
suave ondulado.

LEd7
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subca-
ducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LEd8
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LEd9
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LEd10
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subca-
ducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LEd11
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé-
dia/argilosa cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e suave ondulado.

LEd12
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo suave ondulado; Cambissolo distrófico e álico Tb A moderado textura média fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LEd13
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subca-
ducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico (epieutrófico) A 
moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LEd14
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

LEd15
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A moderado textura média fase Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LEd16
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado;

LEd17
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerradão (Carrasco) Tropical 
Subcaducifólio relevo plano.

LEd18

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura muito argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado.

LEd19

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Sub-
perenifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; 
Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado.

LEd20

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase contato Cerradão – 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado plíntico e não plíntico textura média/argilosa fase contato Cerradão 
– Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média e argilosa fase contato Cerradão – Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LEd21

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. Latossolo Vermelho 
Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LEd22

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerradão Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LEd23

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A moderado textura argilosa fase Cerradão Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo eutró-
fico Tb A chernozêmico textura arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LEd24

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado.

LEd25

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LEd26

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado 
textura média fase Campo Cerrado Tropical relevo ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado.

LEd27

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado e 
Floresta Tropical Subcaducifólios relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa fase Cerrado e Floresta Tropical Subcaducifólios relevo suave ondulado; 
Solos Litólicos distróficos A moderado textura média e argilosa fases Campo Cerrado e Cerrado 
Tropical Subcaducifólios, Pedregosa e Rochosa relevo forte ondulado substrato calcário.

LEd28

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subca-
ducifólia relevo plano e suave ondulado. Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase 
Floresta e Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta e Cerradão Tropical Subcaducifólios 
relevo plano e suave ondulado.

LEd29

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e 
suave ondulado.

LEd30

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase 
Cerrado Tropical relevo plano; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical relevo suave ondulado e ondulado.

LEd31

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura muito argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb e Ta A moderado textura 
média cascalhenta / média e média cascalhenta/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado pouco 
profundo e profundo cascalhento e não cascalhento textura média e média / argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Cambissolo eutrófico Tb A moderado 
cascalhento e não cascalhento textura média e argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo forte ondulado.

LEd32

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase contato Cerradão – 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado endoconcrecionário textura argilosa fase contato Cerrado-Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A 
moderado textura argilosa fase contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano 
e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase contato 
Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LEd33

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Plintossolo álico Tb 
A moderado textura arenosa/média fases Campo Cerrado e Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano.

LEd34

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A 
moderado cascalhento e não cascalhento epiconcrecionário e não epiconcrecionário textura mé-
dia fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos Concrecionários 
Latossólicos distróficos A moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado.

LEd35

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerradão Tropical Subca-
ducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado.

LEd36

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LEd37

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase contato Cerradão-Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos 
distróficos A moderado textura média fase contato Cerrado – Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase 
contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. Plintossolo 
distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO

LEe

Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado e chernozêmico textura argilosa e muito argi-
losa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A 
moderado e chernozêmico textura média e média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo plano e suave ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO

LVa1
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo suave ondulado e plano.

LVa2
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado.

LVa3

Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave 
ondulado e plano.

LVa4
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Sub-
perenifólia relevo suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura 
argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

LVa5
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo suave ondulado e plano; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo suave ondulado.

LVa6
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas álicas A moderado fases Cerrado e Floresta 
de Transição relevo plano e suave ondulado.

LVa7

Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equato-
rial Subperenifólia relevo suave ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e plano; Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo suave ondulado e plano.

LVa8

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Sub-
perenifólia relevo suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Equato-
rial Subperenifólia relevo suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO

LVd1
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano.

LVd2
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo plano.

LVd3
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo plano e suave ondulado.

LVd4
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão Tropical Subca-
ducifólio relevo plano.

LVd5
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo suave ondulado e plano.

LVd6

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa/muito argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado.

LVd7
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa fase Floresta Equato-
rial e Tropical Subcaducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico (epieutrófico) A 
moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano.

LVd8

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A 
moderado textura argilosa e média fase Cerrado e Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo plano 
e suave ondulado.

LVd9

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa fase Floresta Equato-
rial Subperenifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado 
e ondulado.

LVd10 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LVd11
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A chernozêmico textura argilosa 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

LVd12

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A 
moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado 
e ondulado.

LVd13
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Solos Concrecionários Latossólicos distrófi-
cos A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LVd14

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa e média fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Solos Concrecionários Podzólicos 
distróficos Tb A moderado textura média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
suave ondulado.

LVd15

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado concrecionário textura média e argilosa fase 
contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Con-
crecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média e argilosa fase contato Cerradão 
– Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LVd16
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LVd17
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subca-
ducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado plíntico textura média 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

LVd18
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta e 
Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo plano.

LVd19
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta e Cerradão 
Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico 
textura média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LVd20
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo plano; Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo plano.

LVd21
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado e Cerradão 
Tropical Subcaducifólios relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado 
fases Carrasco e Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LVd22
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão e Cerrado 
Tropical Subcaducifólios relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerradão e 
Cerrado Tropical Subcaducifólios relevo suave ondulado.

LVd23
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LVd24

Latossolo Vermelho Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado plíntico textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo plano.

LVd25

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado plíntico textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LVd26

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Equatorial Subca-
ducifólio relevo suave ondulado.

LVd27

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico textura argilosa fase Campo Cerrado 
(covoal) relevo plano com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa fase Campo Cerrado Tropical relevo plano e suave ondulado; Plintossolo distrófico Tb A 
moderado textura argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

LVd28

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico plíntico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LVd29

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo suave ondulado e plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/ argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e 
ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado.

LVd30

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta e Cerrado 
Tropical Subcaducifólios relevo plano; Plintossolo álico e distrófico Tb A moderado textura média e 
média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico A moderado textura média fases Floresta e Cerrado Tropical Subcaducifólios 
relevo plano.

LVd31

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado endoconcrecionário textura argilosa 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico A moderado endoconcrecionário textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado.

LVd32

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase contato Cerradão -Flo-
resta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos 
distróficos A moderado textura argilosa fase contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo suave ondulado; Cambissolo distrófico Tb A moderado endoconcrecionário textura argilosa 
fase contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.
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LVd33

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A 
moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e 
ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcadu-
cifólia relevo forte ondulado substrato rochas pelíticas.

LVd34

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Câmbicos álicos Tb A 
moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LVd35

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Concre-
cionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado e ondulado.

LVd36 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico endoconcrecionário A moderado textura argilosa e média 
fase Cerradão Equatorial Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Cambissolo distrófico 
Tb A moderado endoconcrecionário textura argilosa fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio 
relevo plano e suave ondulado; Latossolos Vermelho-Amarelo distrófico plíntico e não plíntico A 
moderado textura argilosa e média fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado.

LVd37

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Solos Concrecionários Podzólicos distró-
ficos Tb A moderado textura média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LVd38

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subca-
ducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
plíntico textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LVd39

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionári-
os Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado.

LVd40

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão e Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólios relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fases Carrasco e Cer-
radão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano.

LVd41

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fases Floresta e Cerradão 
Tropical Subcaducifólios relevo suave ondulado e plano; Areias Quartzosas álicas A moderado 
fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave 
ondulado e plano.

LVd42

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo suave ondulado; Areias Quartzosas distrófi-
cas A moderado fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano.

LVd43

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas 
distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LVd44 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano.

LVd45 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura média fases Cerradão e Cerrado Tropical Subcaducifólios relevo plano e suave ondulado; 
Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fases Cerrado e Cerradão (Carrasco) Tropical 
Subcaducifólios relevo suave ondulado.

LVd46

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro distrófico 
Tb A moderado textura arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado.

LVd47

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média cascalhenta fase Floresta Equa-
torial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos 
A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; 
Podzólico Vermelho- Amarelo distrófico Tb A moderado concrecionário textura média e argilosa 
fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado.

LVd48

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

LVd49 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical e Campo 
Cerrado Tropical Subcaducifólios relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
plíntico textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Plintossolo 
distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com 
murundus.

LVd50

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerradão Tropical Subca-
ducifólio relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e arenosa/argilosa 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Areias Quartzosas 
Hidromórficas álicas A moderado fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

LVd51

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos Concre-
cionários Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico e não 
plíntico textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

LVd52

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico e distrófico Tb A moderado e 
chernozêmico textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo plano; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
plano.

LVd53

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão Equatorial Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerradão Equatorial Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado endoconcrecionário textura média/argilosa fase 
Cerradão Equatorial Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos Concrecionários 
Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa fase contato Cerradão – Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

LVd54

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A 
moderado concrecionário e não concrecionário textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo suave ondulado e ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

LVd55

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento 
e não cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; Areias 
Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; 
Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo ondulado substrato filito.

LVd56

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média fase 
Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado textura arenosa/média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano; Glei Pouco 
Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Tropical Hidrófila de Várzea 
relevo plano.

LVd57

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo suave ondulado e plano; Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos Litólicos eutróficos A moderado 
textura indiscriminada fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado, substrato 
calcário; Afloramento de Rochas relevo forte ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO PODZÓLICO DISTRÓFICO

LVPd 

Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico distrófico A moderado textura média fase Cerradão Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado.

LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO

LRe 

Latossolo Roxo eutrófico e distrófico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Terra Roxa Estruturada Latossólica 
eutrófica A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho- Escuro distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA

TRe1 
Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura argilosa fase Floresta Equatorial Sub-
perenifólia relevo suave ondulado; Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado e chernozêmico 
textura argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia e Pedregosa relevo forte ondulado.

TRe2 

Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado; Brunizém Avermelhado 
textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado.

BRUNIZÉM AVERMELHADO

BV 

Brunizém Avermelhado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e 
forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado pouco profundo textura 
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A chernozêmico pouco profundo textura média fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PODZÓLICO AMARELO ÁLICO

PAa 
Podzólico Amarelo álico A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo suave ondulado e plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO

Pva1 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa e média fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico 
Tb A moderado plíntico textura média/argilosa e média fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo suave ondulado e ondulado.

Pva2 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo suave ondulado e plano; Podzólico Amarelo álico A moderado textura 
média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo plano e suave ondulado.

Pva3 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado concrecionário plíntico e não plíntico textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifolia relevo suave ondulado e ondulado.

PVa4
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura argilosa/muito argilosa e média/argi-
losa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb 
A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado.

PVa5 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado plíntico e não plíntico textura arenosa/média e 
média fase Cerrado e Cerradão Equatorial Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Plintos-
solo álico Tb A moderado textura média e arenosa/média fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano e suave ondulado com murundus.

PVa6 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A mod-
erado textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVa7 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado concrecionário textura média/argilosa fase 
Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Ta A 
moderado textura média/argilosa fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo ondulado.

PVa8

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média e média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média e média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave 
ondulado; Areias Quartzosas álicas A moderado fase transição Floresta/Cerrado relevo suave 
ondulado.

PVa9 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro 
eutrófico Tb moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa fases Floresta 
Equatorial Subcaducifólia, Rochosa e não Rochosa, relevo forte ondulado substrato granito.

PVa10 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa e média fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado; Cambissolo álico Tb A 
moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado.

PVa11

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado. Solos Litóticos álicos A moderado textura 
indiscriminada fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo forte ondulado substrato 
arenito; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado.

PVa12

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média 
e arenosa/média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; Solos Litólicos álicos A 
moderado cascalhentos textura indiscriminada fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa 
relevo forte ondulado, substrato arenito; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento e não 
cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado.

PVa13

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

PVa14 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Areias Quartzosas distróficas 
A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

PVa15

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado plíntico textura média/média cascalhenta 
fase Campo Cerrado Tropical relevo plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado 
endoconcrecionário textura média fase Campo Cerrado Tropical relevo plano e suave ondulado; 
Plintossolo álico Tb A moderado textura média e argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano e suave ondulado com murundus.

PVa16 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado textura 
média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo on-
dulado e suave ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo forte ondulado substrato rochas pelíticas.

PVa17 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado pouco 
profundo e profundo textura média/argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia e Rochosa 
relevo forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/
argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Solos litólicos 
distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte 
ondulado substrato rochas pelíticas.

PVa18 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos álicos textura média fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado, substrato arenito; Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico e distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave 
ondulado e plano; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado.

PVa19

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média e 
arenosa/média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e suave ondulado; Latossolo 
Vermelho- Amarelo álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano; Solos Litólicos álicos Tb A moderado cascalhentos textura indiscriminada fases Cerrado 
Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo forte ondulado substrato arenito e siltito; Cambissolo 
álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo ondulado e forte ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO

PVd1
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado.

PVd2 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVd3
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVd4
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerradão e 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd5 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subperenifólia relevo ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado.

PVd6 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
Tb plíntico A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
suave ondulado e ondulado.

PVd7
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PVd8 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Floresta 
Equatorial Subperenifólia e Rochosa relevo forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
Tb moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado 
e ondulado.

PVd9
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média cascalhenta /argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd10
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd11

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico abrúptico e não abrúptico Tb A moderado textura 
arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Areias 
Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e 
suave ondulado.

PVd12

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Cerradão, 
Floresta Tropical Subcaducifólia e Pedregosa relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura arenosa e média fase Cerradão Tropical Caducifólio relevo forte 
ondulado substrato quartzito.

PVd13
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano.

PVd14

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado pouco profundo e profundo textura 
média/argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia e Rochosa relevo forte ondulado.

PVd15

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado plíntico textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado con-
crecionário plíntico e não plíntico textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo ondulado e suave ondulado.

PVd16

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
concrecionário plíntico e não plíntico textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo ondulado e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PVd17 

Podzólico Vermelho Amarelo distrófico Tb A moderado pouco profundo e profundo textura mé-
dia/argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia e Rochosa relevo forte ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Sub-
perenifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado substrato granito.

PVd18

Podzólico Vermelho Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; Cambissolo distrófico Tb A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado e ondulado; Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte 
ondulado e ondulado substrato rochas granítico-gnáissicas.

PVd19

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; Cambissolo eutrófico e 
distrófico Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subeperenifólia relevo forte 
ondulado e ondulado; Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado textura média fases 
Floresta Equatorial Subperenifólia, Rochosa e não Rochosa, relevo forte ondulado e ondulado, 
substrato rochas granítico-gnáissicas.

PVd20

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia 
e Rochosa relevo forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado e ondulado.

PVd21

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Flo-
resta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho Amarelo 
distrófico Tb A moderado pouco profundo e profundo textura média/argilosa fases Floresta 
Equatorial Subperenifólia e Rochosa relevo forte ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado, substrato granito.

PVd22 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média e arenosa/média fase 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; 
Latossolo Vermelho- Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd23 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa fase 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd24

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

PVd25

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura argilosa fases Pedregosa e Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
raso textura média fases Pedregosa e Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado; Solos 
Litólicos distróficos e álicos A moderado textura média e argilosa fase Floresta Equatorial Subca-
ducifólia, relevo forte ondulado e montanhoso substrato granito.

PVd26 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Pedregosa 
e Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Concrecionários 
Podzólicos distróficos Tb A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada 
fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado substrato arenito.

PVd27

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A 
moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A moderado cascalhento textura média/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVd28

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase contato 
Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase contato Cerradão – Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura média e argilosa fase contato Cerradão-Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo plano e suave ondulado.

PVd29 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado plíntico textura média e arenosa / média 
fase contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado plíntico textura média e arenosa / média fase contato 
Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Ama-
relo distrófico A moderado plíntico e não plíntico textura média fase contato Cerradão-Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVd30

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado endoconcrecionário textura média/argi-
losa fase contato Cerradão – Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; 
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase contato Cerradão 
– Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado endoconcrecionário textura argilosa fase contato Cerradão-Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

PVd31

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado concrecionário textura arenosa/ média 
fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos 
A moderado textura média fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano; Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado concrecionário e endoconcrecionário textura média 
fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo plano.

PVd32

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado plíntico textura arenosa/média e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado; Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média e arenosa/média 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PVd33

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Areias 
Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVd34

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; Cambissolo distrófico Tb A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado; Solos Litólicos distró-
ficos A moderado textura indiscriminada fases Floresta Equatorial Subperenifólia e Rochosa relevo 
forte ondulado, substrato rochas pelíticas; Afloramentos de Rocha, relevo forte ondulado.

PVd35

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subperenifólia relevo forte ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; Solos Litólicos dis-
tróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado 
e ondulado, substrato rochas pelíticas; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVd36

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subcaducifólia relevo ondulado e suave ondulado; Podzólico Vermelho-Escuro distrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte 
ondulado; Solos Litólicos distróficos e álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo forte ondulado, substrato granitos e gnaisses. Afloramento de Rochas.

PVd37

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento 
textura média/argilosa e média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/ argilosa fases 
Floresta Equatorial Subcaducifólia e Pedregosa relevo ondulado e forte ondulado; Cambissolo 
distrófico e álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média fases Floresta 
Equatorial Subcaducifólia e Pedregosa relevo forte ondulado; Solos Litólicos distróficos e álicos A 
moderado textura média fases Floresta e Cerrado Tropical Subcaducifólios e Rochosa relevo forte 
ondulado, substrato efusivas ácidas e arenitos.

PVd38

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subcaducifólia relevo ondulado e suave ondulado, forte ondulado; Solos Litólicos distróficos 
A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado; 
Podzólico Vermelho- Escuro distrófico Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo forte ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVd39

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondu-
lado e ondulado substrato rochas granítico-gnáissicas; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado; 
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVd40 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média / argilosa fases Pedregosa 
e Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos distróficos 
A moderado textura indiscriminada fases Cerradão e Floresta Equatorial Subcaducifólios relevo 
montanhoso e escarpado, substrato arenito; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fases 
Pedregosa, Cerrado e Cerradão Equatorial Subcaducifólios relevo ondulado e forte ondulado; 
Afloramento de Rocha.

PVd41 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média / argilosa fases Pedregosa 
e Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos distróficos 
A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado 
e montanhoso, substrato arenito; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado raso textura 
argilosa e média fases Pedregosa e Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo forte ondulado; 
Afloramentos de Rocha.
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PVd42

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Flo-
resta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Areias Quartzosas 
distróficas A moderado fase Floresta e Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo plano; Plintossolo 
álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com 
murundus.

PVd43 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave plano; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondu-
lado. Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVd44

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado cascalhento textura média/argilosa 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 
Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média e argilosa fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

PVd45

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado e proeminente textura média/argilosa 
fases Floresta Tropical Caducifólia, Pedregosa e Rochosa relevo forte ondulado. Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura média e argilosa fases Floresta Tropical Caducifólia e Rochosa, 
relevo forte ondulado, substrato granito e quartzitos; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fases Floresta e Cerradão Tropical Subcaducifólios, Pedregosa e 
Rochosa relevo suave ondulado e ondulado; Afloramentos de Rocha.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO E ÁLICO

PVda1

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Cer-
radão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A 
moderado textura arenosa/média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano; Plintossolo 
álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com 
murundus.

PVda2

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura arenosa/média e média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico Ta e Tb A chernozêmico cascalhento e não cascalhento pouco profundo textura média/
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico 
Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondu-
lado; Solos Litólicos álicos e eutróficos A moderado textura média/média cascalhenta fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado, substrato siltito e calcário.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO E EUTRÓFICO

PVde

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura média cascalhenta/
argilosa cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 
Cambissolo distrófico e eutrófico Tb A moderado textura média cascalhenta e argilosa cascalhenta 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO

PVe1
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado e chernozêmico textura média/argilosa 
fase Floresta Tropical Caducifólia e Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVe2
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVe3
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média cascalhenta/argilosa 
cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PVe4
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equa-
torial Subcaducifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PVe5

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa e média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

PVe6

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média e média/argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado.

PVe7

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
concrecionário e não concrecionário textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

PVe8

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado plíntico e não plíntico cascalhento e não 
cascalhento textura média /argilosa fases Floresta Tropical Subcaducifólia e Pedregosa relevo 
suave ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura mé-
dia cascalhenta/ argilosa cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado 
e ondulado.

PVe9

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; 
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equato-
rial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PVe10

 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A chernozêmico textura média/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado;

PVe11

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb e Ta A moderado textura média cascalhenta/média e 
média cascalhenta/argilosa fase Floresta Tropical Caducifólia relevo suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado cascalhento textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado. Cambissolo distrófico e eutrófico Tb 
A moderado cascalhento textura média fase Cerrado e Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado e forte ondulado.

PVe12

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A chernozêmico cascalhento textura média/argilosa 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado; Cambissolo distrófico Tb A moderado 
epicascalhento textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subca-
ducifólia relevo ondulado.

PVe13

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado pouco profundo e profundo cascalhento 
e não cascalhento textura média e média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado e forte ondulado; Cambissolo eutrófico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento 
textura média e argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado; Solos Litólicos 
eutróficos A moderado cascalhentos textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
forte ondulado substrato siltito e arenito.

PVe14

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropi-
cal Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
concrecionário e não concrecionário textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado; Solos Concrecionários Câmbicos distróficos Tb A moderado textura 
média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

PVe15

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo eutrófico Tb A moderado 
textura média fases Pedregosa e Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado; Terra Roxa 
Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado; Solos Litólicos eutróficos A moderado textura média fases Pedregosa e Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo forte ondulado, substrato metavulcânicas.

Ca15

Cambissolo álico Tb A moderado concrecionário e não concrecionário textura média e argilosa 
fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo ondulado e forte ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado epiconcrecionário textura média/argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado 
concrecionários textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo forte 
ondulado substrato arenito e siltito.

Ca16

Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado cascalhento textura média fases Cerrado Tropical 
Subcaducifólio e Pedregosa relevo suave ondulado e ondulado; Solos Litólicos distróficos A 
moderado cascalhentos textura média fases Pedregosa e Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado e forte ondulado substrato quartzito; Cambissolo álico Tb A moderado plíntico e não 
plíntico textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

Ca17

Cambissolo álico Tb A moderado concrecionário textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo forte ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos e não cascalhentos 
textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo forte ondulado e escar-
pado substrato arenito. Afloramento de Rochas. 

Ca18

Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/argilosa fases 
Floresta Equatorial Subperenifólia, Pedregosa e não Pedregosa relevo forte ondulado e ondulado; 
Solos Litólicos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado, substrato rochas pelíticas e granítico-gnáissicas; Latossolo Vermelho-Escuro distró-
fico A moderado textura argilosa e muito argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
suave ondulado e plano.

Ca19

Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo 
ondulado e forte ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento 
textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos 
Litólicos álicos A moderado textura indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
forte ondulado, substrato arenito e siltito; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

CAMBISSOLO DISTRÓFICO

Cd
Cambissolo distrófico Tb A moderado cascalhento textura média fases Campo Cerrado Tropical e 
Pedregosa relevo forte ondulado e ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado cascalhentos 
textura média fases Campo Cerrado Tropical e Pedregosa relevo forte ondulado.

CAMBISSOLO EUTRÓFICO

Ce

Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura média cascalhenta/média e argilosa cascalhenta/
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado e ondulado; Podzólico Vermel-
ho-Amarelo eutrófico Tb A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Solos Litólicos eutróficos Tb A moderado 
cascalhentos e não cascalhentos textura média e argilosa fases Floresta Tropical Subcaducifólia e 
Rochosa relevo montanhoso substrato siltito.

PLINTOSSOLO ÁLICO

PTa1
Plíntossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média relevo plano fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano com murundus.

PTa2
Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/ média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano 
com murundus; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado plíntico textura arenosa/média 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano e suave ondulado com murundus.

PTa3

Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano e suave ondulado com murundus; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado 
plíntico textura arenosa/média e média fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo suave 
ondulado.

PTa4
Plintossolo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano 
com murundus; Planossolo eutrófico Tb e Ta A moderado solódico e não solódico textura arenosa/
média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

PTa5
Plintossolo álico Tb A moderado abrúptico e não abrúptico textura arenosa/média fase Campo 
Cerrado (covoal) relevo plano e suave ondulado com murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas 
álicas A moderado fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano e suave ondulado com murundus.

PTa6

Plintossolo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano 
com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado plíntico textura argilosa fase 
Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A 
moderado fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTa7

Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano com murundus; Plintossolo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo 
Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTa8

Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média relevo plano fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano com murundus; Planossolo álico Tb A moderado textura média/ argilosa fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado abrúptico textura 
média/ argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTa9

Plintossolo álico Tb A moderado textura média/argilosa e arenosa/média fase Campo Cerrado 
(covoal) relevo plano com murundus; Planossolo eutrófico Tb e Ta A moderado solódico e não 
solódico textura arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Areias Quartzo-
sas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

PTa10

Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média/argilosa fase Campo Cerrado 
(covoal) relevo plano com murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase 
Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Planossolo álico Tb A moderado textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTa11

Plintossolo álico Tb A moderado textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com 
murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano com murundus; Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média e média/argi-
losa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado plíntico textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTa12

Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média fase Campo Cerrado (covoal) 
relevo plano com murundus; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase Campo 
Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Glei Pouco Húmico álico Tb A moderado textura 
indiscriminada fase Campo Hidrófilo de Várzea relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
moderado plíntico textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PLINTOSSOLO DISTRÓFICO

PTd1
Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano com murundus; Plintossolo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo 
Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PTd2
Plíntossolo distrófico e álico Tb A moderado textura arenosa/média e média/argilosa fase Campo 
Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Planossolo distrófico e eutrófico Tb A moderado 
textura arenosa/média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

PTd3
Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média/ argilosa fase Campo Hidrófilo de Várzea 
relevo plano; Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura argilosa fase Campo Hidrófilo 
de Várzea relevo plano.

PTd4

Plintossolo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano com murundus; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média 
fase Campo Cerrado relevo plano; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Campo Cerrado 
relevo plano.

PTd5

Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico textura 
argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

PTd6

Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano com murundus. Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico textura argi-
losa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Glei Pouco Húmico distrófico Tb A 
moderado textura argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

PVe16

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado plíntico textura média/argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A 
moderado pouco profundo e profundo cascalhento textura média e média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Cambissolo eutrófico Tb A moderado 
cascalhento e não cascalhento textura média e argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo forte ondulado; Solos Litólicos eutróficos A moderado cascalhentos textura média fase 
Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado substrato arenito e siltito.

PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO

PEe1
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

PEe2
Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico Tb A moderado textura média, média/argilosa e média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO

PEd1

Podzólico Vermelho-Escuro distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Terra Roxa Estruturada distrófica 
A moderado textura muito argilosa e argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
ondulado.

PEd2
Podzólico Vermelho-Escuro distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado; Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Afloramentos de Rocha.

PLANOSSOLO ÁLICO

PLa1
Planossolo álico Tb A moderado textura média/ argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado abrúptico textura média/ argilosa fase Campo Cer-
rado (covoal) relevo plano com murundus.

PLa2

Planossolo álico Tb A moderado plíntico e não plíntico textura arenosa/argilosa fase Campo 
Cerrado Tropical relevo plano; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase Campo 
Cerrado Tropical relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo 
Cerrado Tropical relevo plano.

PLANOSSOLO EUTRÓFICO

PLe1
Planossolo eutrófico Ta e Tb A moderado vértico e não vértico textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano; Planossolo eutrófico Tb A moderado e fraco solódico textura 
média/argilosa e arenosa/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

PLe2
Planossolo eutrófico Ta A moderado textura arenosa/média e arenosa/argilosa fase Campo 
Tropical Hidrófilo de Várzea relevo plano com murundus; Planossolo álico Tb A moderado textura 
média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

PLe3
Planossolo eutrófico Ta e Tb A moderado solódico e não solódico textura média/argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Glei Pouco Húmico eutrófico Ta e Tb A moderado 
textura muito argilosa fase Campo Tropical Hidrófilo de Várzea relevo plano.

PLe4

Planossolo eutrófico Ta A moderado solódico e não solódico textura arenosa/média e média/
argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Glei Pouco Húmico eutrófico Ta A 
moderado textura média e argilosa fases Campo e Floresta Tropical Hidrófila de Várzea relevo 
plano; Solonetz Solodizado eutrófico Ta A moderado textura arenosa/média e argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

PLe5

Planossolo eutrófico Ta e Tb A moderado vértico e não vértico textura média/argilosa fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Planossolo eutrófico Tb A moderado e fraco 
solódico textura média/argilosa e arenosa/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
plano

CAMBISSOLO ÁLICO

Ca1
Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média fases Floresta Tropical Subcaducifólia 
e Pedregosa relevo forte ondulado e ondulado.

Ca2
Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média fases Cerrado 
Tropical Subcaducifólio, Pedregosa e não Pedregosa relevo suave ondulado e ondulado.

Ca3

Cambissolo álico Tb A moderado pouco profundo textura média e argilosa fase Floresta Tropical 
Caducifólia relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcre-
cionário plíntico e não plíntico textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado.

Ca4
Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado cascalhento textura média fases Cerrado Tropical 
Subcaducifólio e Pedregosa relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado 
plíntico e não plíntico textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

Ca5
Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo suave ondulado; Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado cascalhento textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado.

Ca6
Cambissolo álico Tb A moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcrecionário plíntico e não plíntico 
textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

Ca7
Cambissolo álico Tb A moderado textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio, Pedregosa 
e Rochosa, relevo forte ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fases 
Floresta Tropical Subcaducifólia, Pedregosa e Rochosa, relevo forte ondulado, substrato arenito.

Ca8
Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média fases Campo Cerrado Tropical, 
Pedregosa e não Pedregosa, relevo forte ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos 
textura média fases Campo Cerrado Tropical e Pedregosa, relevo forte ondulado, substrato filitos.

Ca9

Cambissolo álico Tb A moderado textura média e argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo ondulado e forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e suave ondulado; 
Solos Litólicos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado substrato rochas pelíticas.

Ca10

Cambissolo álico Tb A moderado não cascalhento e cascalhento textura média fase Cerradão 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos Concrecionários Câmbicos álicos 
Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e on-
dulado. Cambissolo álico Tb A húmico cascalhento e não cascalhento textura média fase Floresta 
Tropical Caducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

Ca11

Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado; Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado cascalhento textura média 
fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado.

Ca12

Cambissolo álico e distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcrecionário plíntico e não plíntico 
textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos Litólicos distró-
ficos A moderado textura média fases Floresta e Cerrado Tropical Subcaducifólios relevo forte 
ondulado e montanhoso substrato siltito.

Ca13

Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado 
cascalhentos e não cascalhentos textura indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado e ondulado, substrato folhelho, arenitos e siltitos.

Ca14

Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A 
moderado textura arenosa/média e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; 
Solos Litólicos álicos A moderado textura arenosa e média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo forte ondulado substrato arenito.

PTd7

Plintossolo distrófico Tb A moderado textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com 
murundus; Plintossolo álico Tb A moderado textura média fase Campo Cerrado (covoal) relevo 
plano com murundus; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado plíntico textura média 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

GLEI POUCO HÚMICO ÁLICO

HGPa1
Glei Pouco Húmico álico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Hidrófila 
de Várzea relevo plano; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A proeminente e moderado fase 
Floresta Equatorial Hidrófila de Várzea relevo plano.

HGPa2

Glei Pouco Húmico álico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Tropical Hidrófila de 
Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta 
Tropical Higrófila de Várzea relevo plano; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase 
Campo Tropical Hidrófilo de Várzea relevo plano.

HGPa3

Glei Pouco Húmico álico Tb A moderado textura indiscriminada fase Campo Tropical Hidrófilo de 
Várzea relevo plano; Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média/argilosa 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus; Planossolo álico Tb A moderado textura 
média/argilosa e arenosa/argilosa fase Campo Tropical Hidrófilo de Várzea relevo plano.

GLEI POUCO HÚMICO DISTRÓFICO

HGPd1
Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial 
Hidrófila de Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos Tb A moderado textura indiscriminada 
fase Floresta Equatorial Higrófila de Várzea relevo plano.

HGPd2
Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Tropical Hidró-
fila de Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos Tb A moderado textura indiscriminada fase 
Floresta Tropical Higrófila de Várzea relevo plano.

HGPd3
Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Hidrófila de 
Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta 
Tropical Higrófila de Várzea relevo plano.

HGPd4
Glei Pouco Húmico distrófico e eutrófico Ta e Tb A moderado textura média e argilosa fase Flores-
ta Tropical Hidrófila de Várzea relevo plano. Planossolo distrófico e eutrófico Ta e Tb A moderado 
textura arenosa/média e arenosa/argilosa fase Floresta Tropical Hidrófila de Várzea relevo plano.

HGPd5

Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Tropical 
Hidrófila de Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos e eutróficos Tb A moderado textura 
indiscriminada fase Floresta Tropical Higrófila de Várzea relevo plano; Plintossolo distrófico e álico 
Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa fase Campo Cerrado (covoal) e Floresta Tropical 
Higrófila de Várzea relevo plano com murundus.

HGPd6

Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial 
Hidrófila de Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos e eutróficos Tb A moderado textura 
indiscriminada fase Floresta Equatorial Higrófila de Várzea relevo plano; Plintossolo distrófico e 
álico Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa fase Floresta Equatorial Higrófila de Várzea 
relevo plano.

GLEI POUCO HÚMICO EUTRÓFICO

HGPe
Glei Pouco Húmico eutrófico e distrófico Ta e Tb A moderado textura argilosa fase Campo Tropical 
Hidrófilo de Várzea relevo plano. Planossolo eutrófico Ta e Tb A moderado solódico e não solódico 
textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano

AREIA QUARTZOSA HIDROMÓRFICA ÁLICA

HAQa1
Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano 
com murundus; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado e Campo Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano.

HAQa2

Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado e fraco fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo plano; Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura média e argilosa fase Floresta 
Tropical Hidrófila de Várzea relevo plano; Areias Quartzosas álicas A moderado e fraco fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

AREIA QUARTZOSA ÁLICA

AQa1 Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado.

AQa2
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado.

AQa3
Areias Quartzosas álicas e distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
suave ondulado.

AQa4
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondu-
lado; Plintossolo álico Tb A moderado textura arenosa/média e média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano.

AQa5
Areias Quartzosas álicas e distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e plano.

AQa6
Areias Quartzosas álicas A moderado fase contato Floresta/Cerrado relevo plano e suave ondu-
lado; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado e proeminente fase Campo Tropical 
Hidrófilo de Várzea relevo plano.

AQa7
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado.

AQa8
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólia 
relevo plano e suave ondulado.

AQa9
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Equatorial Subcaducifólio relevo suave 
ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Cerrado 
Equatorial Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQa10
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado 
e ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado.

AQa11
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio relevo plano.

AQa12
Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Campo 
Cerrado Tropical relevo suave ondulado.

AQa13

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave 
ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos 
A moderado textura média fase Carrasco relevo ondulado;

AQa14

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas.

AQa15

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave 
ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e plano; Cambissolo álico Tb A moderado textura 
média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

AQa16

Areias Quartzosas álicas A moderado fase transição Floresta/Cerrado relevo plano e suave ondu-
lado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase transição Floresta /
Cerrado relevo plano e suave ondulado; Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado e 
proeminente fase Campo Hidrófilo de Várzea relevo plano.
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AQa17

Areias Quartzosas álicas A moderado fase contato Floresta/Cerrado relevo plano e suave 
ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos e distróficos A moderado textura média fase 
Carrasco relevo ondulado; Plintossolo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média e média 
fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

AQa18

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado 
textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQa19

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado 
textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQa20

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado 
e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado 
textura indiscriminada fase Campo Cerrado Tropical relevo ondulado, substrato arenito.

AQa21

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado textura arenosa e 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado, substrato arenito.

AQa22

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropi-
cal Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Concrecionários Câmbicos álicos Tb A 
moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e 
ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos e distróficos A moderado textura média fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQa23

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subca-
ducifólio relevo plano e suave ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura média 
fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado, substrato arenito; Cambissolo álico e 
distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e 
forte ondulado.

AQa24

Areias Quartzosas álicas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado 
e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro álico 
A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos 
Litólicos álicos A moderado textura indiscriminada fase Campo Cerrado Tropical relevo ondulado, 
substrato arenito.

AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA

AQd1 Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano.

AQd2
Areias Quartzosas distróficas e álicas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
plano e suave ondulado.

AQd3
Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Contato Cerrado/Floresta Tropical Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

AQd4
Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave on-
dulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo suave ondulado.

AQd5
Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave on-
dulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQd6
Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio e Carrasco relevo 
suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado e 
Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo suave ondulado;

AQd7
Areias Quartzosas distróficas A moderado fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Carrasco relevo 
plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fases 
Cerrado Tropical Subcaducifólio e Carrasco relevo plano e suave ondulado.

AQd8
Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducífólia relevo suave 
ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

AQd9

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano; Latos-
solo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano.

AQd10

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e 
suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano.

AQd11

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado; Solos Concrecionários Câmbicos álicos Tb A moderado textura indiscriminada fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado 
epiconcrecionário e não epiconcrecionário textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado e ondulado.

AQd12

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave on-
dulado; Podzólico Vermelho-Escuro distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado.

AQd13

Areias Quartzosas distróficas A moderado profundas e pouco profundas fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Solos Litólicos distróficos A 
moderado textura arenosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado, 
substrato arenito.

AQd14

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado; Latossolo 
Vermelho- Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerradão (Carrasco) Tropical Subca-
ducifólio relevo suave ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo plano.

AQd15

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado; Latossolo Ver-
melho- Amarelo distrófico A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média e argilosa fase Cerradão 
(Carrasco) Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

AQd16

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave 
ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcrecionário textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura arenosa/média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano.

AQd17

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave 
ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas; Solos Concrecionários Latossóli-
cos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e 
forte ondulado; Afloramentos de rocha relevo forte ondulado.

AQd18

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave 
ondulado e plano; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cer-
rado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; Cambissolo álico Tb A moderado 
epiconcrecionário e não epiconcrecionário textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado e ondulado; Solos Litólicos álicos A moderado concrecionários e não con-
crecionários textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado, substrato siltito.

AQd19

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave on-
dulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado não cascalhento 
e cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondu-
lado; Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado não concrecionários e concrecionários textura 
indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado, substrato arenito e siltito.

AQd20

Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado; Solos Litólicos 
álicos A moderado textura arenosa fase Carrasco relevo forte ondulado, substrato arenito; Solos 
Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Carrasco relevo ondulado; 
Afloramentos de Rocha (arenito).

SOLO ALUVIAL DISTRÓFICO

Ad1
Solos Aluviais distróficos Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial Higrófila de 
Várzea relevo plano; Glei Pouco Húmico distrófico Tb A moderado textura indiscriminada fase 
Floresta Equatorial Hidrófila de Várzea relevo plano.

Ad2

Solos Aluviais distróficos e álicos Tb A moderado textura arenosa fase Floresta Tropical Higrófilo 
de Várzea relevo plano; Solos Aluviais distróficos e álicos gleicos Tb A moderado textura argilosa/
média fase Floresta Tropical Higrófila de Várzea relevo plano; Plintossolo distrófico e álico Tb A 
moderado textura média/ argilosa fase Campo Cerrado (covoal) relevo plano com murundus.

SOLO ALUVIAL EUTRÓFICO

Ae

Solos Aluviais eutróficos Ta e Tb A moderado vérticos e não vérticos textura indiscriminada fase 
Floresta Tropical Higrófila de Várzea relevo plano; Glei Pouco Húmico eutrófico Ta A moderado 
textura argilosa fase Floresta Tropical Hidrófila de Várzea relevo plano; Vertissolo eutrófico A 
moderado textura argilosa fase Floresta Tropical Hidrófila de Várzea relevo plano.

SOLO LITÓLICO ÁLICO

Ra1
Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura indiscriminada fases 
Campo Cerrado Tropical e Pedregosa relevo forte ondulado substrato quartzito e argilito; Aflora-
mentos de Rochas.

Ra2
Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos textura média fases Campo Cerrado Tropical e 
Pedregosa relevo forte ondulado substrato filitos e arenitos; Cambissolo álico Tb A moderado 
cascalhento textura média fases Campo Cerrado Tropical e Pedregosa relevo forte ondulado.

Ra3

Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos textura média fases Campo Cerrado, Cerrado 
Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo forte ondulado substrato filito e quartzito; Cambissolo 
álico Tb A moderado cascalhento textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa 
relevo forte ondulado e ondulado

Ra4

Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo forte ondulado, substrato arenito; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento e não 
cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado e ondulado; 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura arenosa/
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado e ondulado.

Ra5

Solos Litólicos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
forte ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcadu-
cifólia relevo forte ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura média/
argilosa e média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo plano e suave ondulado.

Ra6

Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos textura média fases Cerrado Tropical Subcadu-
cifólio e Pedregosa relevo forte ondulado e montanhoso, substrato arenito; Cambissolo álico Tb A 
moderado cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado; 
Afloramentos de Rocha.

Ra7

Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo forte ondulado, substrato arenitos e siltitos; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado pouco profundo textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado e forte ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subcaducifólia relevo forte ondulado e ondulado; Afloramento de Rocha relevo forte ondulado.

Ra8

Solos Litólicos álicos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado e montanhoso, substrato arenito; Cambissolo álico 
Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo forte ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado cascalhento 
e não cascalhento textura arenosa/média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondu-
lado e ondulado; Afloramentos de Rocha.

SOLO LITÓLICO ÁLICO E DISTRÓFICO

Rad1

Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado não concrecionários e concrecionários textura 
indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado substrato arenito e 
siltito; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
forte ondulado.

Rad2

Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura indiscrimi-
nada fase Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado, substrato siltito e folhelho; 
Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
ondulado e suave ondulado; Cambissolo distrófico Tb A moderado cascalhento textura média fase 
Cerradão Tropical Subcaducifólio relevo ondulado.

Rad3

Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado cascalhentos textura indiscriminada fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado, substrato arenito e siltito; Cambissolo álico Tb 
A moderado cascalhento textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado cascalhento textura média/argilosa fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado.

Rad4

Solos Litólicos álicos e distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subca-
ducifólia relevo forte ondulado, substrato rochas granítico-gnáissicas; Solos Concrecionários 
Latossólicos distróficos textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado;

SOLO LITÓLICO DISTRÓFICO

Rd1

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado, substrato rochas pelíticas e granítico-gnáissicas; Solos Concressionários Latossóli-
cos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado 
e forte ondulado; Afloramentos de Rocha relevo forte ondulado.

Rd2

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fases Pedregosa e Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso substrato granito; Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A moderado textura argilosa fases Pedregosa, não Pedregosa e Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado e ondulado; Afloramentos de Rocha.

Rd3

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado, substrato rochas pelíticas; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Floresta Equatorial 
Subperenifólia e Rochosa relevo forte ondulado.

Rd4

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo 
forte ondulado, substrato rochas pelíticas; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado 
textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado; Solos Concre-
cionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo ondulado e forte ondulado.

Rd5

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcadu-
cifólia relevo forte ondulado substrato arenitos; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A 
moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado e 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média e média/argilosa 
fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado e suave ondulado.

Rd6

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Tropical Subcadu-
cifólia relevo forte ondulado e ondulado, substrato meta-arenitos; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
suave ondulado.

Rd7

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado, substrato filito; Solos Litólicos distróficos A 
moderado cascalhentos textura indiscriminada fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo mon-
tanhoso e escarpado, substrato filito. Afloramentos de Rocha relevo escarpado.

Rd8

Solos Litólicos distróficos e álicos cascalhentos e não cascalhentos A moderado textura média 
fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Rochosa relevo forte ondulado, substrato arenito; Cam-
bissolo distrófico Tb A moderado textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio, Pedregosa 
e Rochosa relevo forte ondulado; Afloramentos de Rocha.

Rd9

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fases Cerrado e Floresta Tropical Subcadu-
cifólios relevo ondulado e forte ondulado, substrato meta-arenito; Cambissolo distrófico Tb A 
moderado textura média fases Cerrado e Floresta Tropical Subcaducifólios relevo ondulado e forte 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado pouco profundo textura média/
argilosa fases Cerrado e Floresta Tropical Subcaducifólios relevo ondulado e forte ondulado.

Rd10

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
forte ondulado substrato meta-arenito e quartzitos; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e 
álico Tb A moderado textura média fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo ondulado e forte 
ondulado; Afloramentos de Rocha.

Rd11

Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura 
indiscriminada fases Campo Cerrado e Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo forte ondulado e 
montanhoso, substrato filitos, argilitos e arenitos; Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
media e argilosa fases Campo Cerrado Tropical, Pedregosa e Rochosa relevo forte ondulado, 
substrato calcário; Afloramentos de Rocha.

Rd12

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média e argilosa fases Campo Cerrado e Cerrado 
Tropical Subcaducifólio, Pedregosa e Rochosa relevo forte ondulado, substrato calcário; Cam-
bissolo distrófico Tb A moderado textura média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio, Pedregosa 
e Rochosa relevo forte ondulado; Afloramentos de Rocha.

Rd13

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas e granítico-gnáissicas; Solos Concrecionários 
Latossólicos álicos e distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia 
relevo ondulado e forte ondulado; Afloramentos de Rocha relevo forte ondulado; Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico e álico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equato-
rial Subperenifólia relevo forte ondulado e ondulado;

Rd14

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial Subpereni-
fólia relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas; Areias Quartzosas distróficas A moderado 
fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo plano e 
suave ondulado; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Floresta 
Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

Rd15

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado, substrato arenito; Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; Areias 
Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; 
Afloramentos de Rocha relevo forte ondulado.

Rd16

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo 
forte ondulado substrato rochas pelíticas; Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado 
textura média fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; 
Afloramentos de Rocha; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fase Cerradão Equatorial 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado.

Rd17

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Cerradão e Cerrado Equatorial 
Subcaducifólios relevo montanhoso e escarpado substrato arenito; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média / argilosa fases Pedregosa e Floresta Equatorial Subca-
ducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado textura média fases 
Pedregosa, Cerrado e Cerradão Equatorial Subcaducifólios relevo ondulado e forte ondulado; 
Afloramentos de Rocha.

SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO

Re1

Solos Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia, 
Rochosa e não Rochosa, relevo forte ondulado substrato granito; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia, Rochosa 
e não Rochosa, relevo forte ondulado e ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A 
moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado 
e ondulado.

Re2

Solos Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia, 
Rochosa e não Rochosa, relevo forte ondulado, substrato granito; Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fases Floresta Equatorial Subperenifólia, Rochosa 
e não Rochosa, relevo forte ondulado e ondulado; Afloramentos de Rocha, relevo forte ondulado.

Re3

Solos Litólicos eutróficos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura indiscriminada 
fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso, substrato arenito; 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura 
média/argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado; Cambissolo eutrófico 
Tb A moderado cascalhento textura média e argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo 
forte ondulado.

Re4

Solos Litólicos eutróficos A moderado cascalhentos e não cascalhentos textura média fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso, substrato arenito; Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico Tb A moderado cascalhento e não cascalhento textura média/argi-
losa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo forte ondulado; Afloramentos de Rocha.

SOLO CONCRECIONÁRIO LATOSSÓLICO ÁLICO

SCLa1
Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Carrasco relevo ondu-
lado; Areias Quartzosas álicas e distróficas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado.

SCLa2

Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Carrasco relevo 
ondulado; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado; Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte 
ondulado Substrato rochas pelíticas.

SCLa3

Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura média fase Carrasco relevo ondula-
do; Areias Quartzosas álicas A moderado fase Carrasco relevo suave ondulado; Areias Quartzosas 
distróficas A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo plano; Podzol Hidromórfico 
distrófico A moderado textura arenosa fase transição Floresta/Cerrado relevo plano.

SCLa4

Solos Concrecionários Latossólicos álicos A moderado textura fases Carrasco e Floresta Equato-
rial Subcaducifólia relevo ondulado e suave ondulado; Areias Quartzosas álicas e distróficas A 
moderado fases Carrasco e Floresta Equatorial Subcaducifólios relevo suave ondulado; Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte 
ondulado substrato rochas pelíticas; Afloramentos de Rocha.

SOLO CONCRECIONÁRIO LATOSSÓLICO DISTRÓFICO

SCLd1
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado.

SCLd2
Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média e argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

SCLd3

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado; Solos Litólicos distróficos A moderado textura indis-
criminada fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado, substrato arenito; Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média fase Floresta Equatorial Subcaducifólia 
relevo suave ondulado.

SCLd4

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Equatorial 
Subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado 
fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado; Podzol Hidromórfico distrófico A 
moderado textura arenosa fase transição Cerrado/Floresta relevo plano.

SCLd5

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Floresta Tropical 
Subperenifólia relevo ondulado; Areias Quartzosas distróficas A moderado fase Floresta Tropical 
Subperenifólia relevo suave ondulado. Solos Litólicos distróficos A moderado textura média fase 
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas;

SCLd6

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado cascalhento textura mé-
dia fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo dis-
trófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

SCLd7

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura argilosa e média fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado concrecionário textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado.

SCLd8

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta 
Equatorial Subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distró-
fico A moderado textura argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo suave ondulado 
e plano; Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Floresta Equatorial 
Subcaducifólia relevo forte ondulado, substrato arenito; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb 
A moderado textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subcaducifólia relevo forte ondulado 
e ondulado.

SCLd9

Solos Concrecionários Latossólicos distróficos A moderado textura indiscriminada fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo ondulado e suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e plano; 
Podzólico Vermelho- Amarelo distrófico Tb A moderado textura média fase Cerrado Tropical 
Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A mod-
erado textura argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

SOLO CONCRECIONÁRIO PODZÓLICO DISTRÓFICO

SCPd
Solos Concrecionários Podzólicos distróficos Tb A moderado textura média/argilosa fase Cerrado 
Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A mod-
erado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado.

SOLO CONCRECIONÁRIO CÂMBICO ÁLICO

SCCa1

Solos Concrecionários Câmbicos álicos e distróficos Tb A moderado plíntico e não plíntico textura 
média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Plintossolo álico Tb 
A moderado epicocrecionário textura média/argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo 
suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcrecionário plíntico e não plíntico textura 
média fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Pedregosa relevo ondulado.

SCCa2

Solos Concrecionários Câmbicos álicos Tb A moderado plínticos e não plínticos textura média e 
argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; Solos Concre-
cionários Latossólicos distróficos A moderado textura média fase Cerrado Tropical Subcaducifólio 
relevo suave ondulado; Cambissolo álico Tb A moderado epiconcrecionário textura média fase 
Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo ondulado; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média e argilosa fase Cerrado Tropical Subcaducifólio relevo suave ondulado 
e plano.

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000h
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Aptidão Agrícola das Terras 18

O estudo da Aptidão Agrícola das Terras do estado de Mato Grosso integra a 
base de dados produzida no Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico do Estado, nas 
memórias e relatórios técnicos do tema Pedologia.

A metodologia de interpretação para elaboração do mapa de aptidão agrícola das 
terras do Estado segue orientações contidas no Soil Survey Manual (Estados Unidos, 1951) e 
na metodologia da FAO (1976) (SEPLAN-MT/CNEC, 2000i), que recomendam que a avaliação 
da aptidão agrícola das terras tenha, como base, os resultados de levantamentos siste-
máticos de atributos das terras – solo, clima, vegetação, geomorfologia, etc.

A classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo e 
pode sofrer variações com a evolução tecnológica. Como tem sido empregada não 
é precisamente um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim uma 
orientação de como devem ser utilizados seus recursos, em âmbito de planejamento 
regional e nacional. O termo terra está sendo considerado no seu mais amplo sentido, 
incluindo todas as suas relações ambientais.

A metodologia em questão procura atender, embora subjetivamente, a uma 
relação custo/benefício favorável. Deve atender a uma realidade que represente a 
média das possibilidades dos agricultores numa tendência econômica de longo prazo, 
sem perder de vista o nível tecnológico a ser adotado. Trata-se de uma metodologia 
apropriada para avaliar a aptidão agrícola de grandes extensões de terras, devendo 
sofrer reajustamento no caso de ser aplicada a pequenas glebas de agricultores indi-
vidualmente.

Níveis de Manejo Considerados

Tendo em vista práticas agrícolas no contexto específico técnico, social e econô-
mico, são considerados três níveis de manejo, visando diagnosticar o comportamento 
das terras em diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação é feita através das letras 
A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da classificação escrita de diferentes 
formas, segundo as classes de aptidão que apresentam as terras em cada um dos 
níveis adotados (SEPLAN-MT/CNEC, 2000i).

O Nível de Manejo A (primitivo) consiste em práticas agrícolas que refletem um 
baixo nível tecnológico, onde praticamente não há aplicação de capital para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrí-
colas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com 
implementos agrícolas simples.

O Nível de Manejo B (pouco desenvolvido) baseia-se em práticas agrícolas que 
refletem um nível tecnológico médio, caracterizado pela modesta aplicação de capital 
e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condi-
ções das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principal-
mente à tração animal.

E o Nível de Manejo C (desenvolvido) baseia-se em práticas agrícolas que re-
fletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e 
de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições 
das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da 
operação agrícola.

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalida-
des, contudo não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das 
terras.

No caso da pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta apli-
cação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, o que corresponde ao nível de 
manejo B. Para a pastagem natural está implícita uma utilização sem melhoramentos 
tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A.

As terras consideradas viáveis de total ou parcial melhoramento - mediante a 
aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem, 
controle da erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc., são classi-
ficadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo 
considerados. No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as 
condições naturais da terra, uma vez que esse nível não prevê técnicas de melhora-
mento.

Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das unidades das terras, 
determinou-se a classificação de sua aptidão agrícola. As letras indicativas das classes 
de aptidão, de acordo com os níveis de manejo, podem aparecer nos subgrupos em 
maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com indicação de diferentes 
tipos de utilização.

Classes de Aptidão Agrícola das Terras

Classes de 
Aptidão Agrícola

Tipo de Utilização

Lavouras
Pastagem 
Plantada

Silvicultura
Pastagem 

Natural

Nível de Manejo Nível de 
Manejo B

Nível de 
Manejo B

Nível de 
Manejo AA B C

Boa A B C P S N

Regular a b c p s n

Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n)

Inapta - - - - - -

Fonte: RAMALHO FILHO e BEEK, 1995

A ausência de letras representativas das classes de aptidão agrícola na simboli-
zação dos subgrupos indica não haver aptidão para uso mais intensivo. Essa situação 
não exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização menos intensivo.

Grupos e Subgrupos de Aptidão Agrícola

A utilização de Grupos trata-se de mais um artifício cartográfico, que identifica 
no mapa o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000i). 

Os grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, 
desempenham a função de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão 
das terras indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo. 

Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam tipos de utilização (pastagem plantada, sil-
vicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e da fauna, respectivamente), 
independentemente da classe de aptidão. 

A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas decres-
centes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam 
os diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, 
consequentemente, as alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem 
ser utilizadas.

Observa-se que os três primeiros grupos são aptos para lavouras; o grupo 4 é 
indicado, basicamente, para pastagem plantada; o grupo 5 para silvicultura e/ou 
pastagem natural, enquanto que o grupo 6, reunindo terras sem aptidão agrícola, 
não apresenta outra alternativa senão a preservação da natureza. Para atender às 
variações que se verificam dentro do grupo, adotou-se a categoria de subgrupo de 
aptidão agrícola.

Assim, os Subgrupos de Aptidão Agrícola são o resultado conjunto da avaliação 
da classe de aptidão relacionada com o nível de manejo, indicando o tipo de utilização 
das terras. Como exemplo, tem-se 1(a)bC, sendo que o algarismo 1 é indicativo do 
grupo, representa a melhor classe de aptidão das componentes do subgrupo, uma 
vez que as terras pertencem à classe de aptidão boa no nível de manejo C (grupo 1); 
classe de aptidão regular, no nível de manejo B (grupo 2); e classe de aptidão restrita, 
no nível de manejo A (grupo 3). Em certos casos, o subgrupo refere-se somente a um 
nível de manejo relacionado a uma única classe de aptidão agrícola.

Alternativas de utilização das terras, de acordo 
com os grupos de Aptidão Agrícola
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Fonte: RAMALHO FILHO e BEEK, 1995

Classes de Aptidão Agrícola

As Classes de Aptidão Agrícola constituem a tônica da avaliação da aptidão agrí-
cola das terras nesta metodologia, sendo representadas pelas classes de aptidão de-
nominadas: BOA, REGULAR, RESTRITA e INAPTA, para cada tipo de utilização indicado 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000i).

As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um tipo de utilização 
determinado, com um nível de manejo definido dentro do subgrupo de aptidão. Elas 
refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras, sendo defi-
nidas em termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais significativos. Esses 
fatores, que podem ser tomados como subclasses, definem as condições agrícolas das 
terras. Os tipos de utilização em pauta são lavouras, pastagem plantada, silvicultura 
e pastagem natural.

A Classe BOA constitui-se de terras sem limitações significativas para a produ-
ção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do 
manejo considerado. Há um mínimo de restrições que não reduzem a produtividade 
ou benefícios de modo expressivo e não aumentam os insumos acima de um nível 
aceitável.

Classe REGULAR são terras que apresentam limitações moderadas para a 
produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as 
condições do manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os 
benefícios, elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens 
globais a serem obtidas do uso. Essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas 
atribuídas às terras da Classe BOA.

Classe RESTRITA são terras que apresentam limitações fortes para a produção 
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do 
manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou 
então requerem o aumento da utilização dos insumos de tal maneira que os custos só 
seriam justificados marginalmente.

E a Classe INAPTA constitui-se terras que apresentam condições que parecem 
excluir a produção sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das 
demais, esta classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela 
ausência das letras do tipo de utilização considerado. As terras consideradas inaptas 
para lavouras têm suas possibilidades analisadas para usos menos intensivos (pasta-
gem plantada, silvicultura ou pastagem natural). No entanto, as terras classificadas 
como INAPTAS para os diversos tipos de utilização considerados têm, como alternati-
va, serem indicadas para a preservação da flora e da fauna, recreação ou algum outro 
tipo de uso não agrícola. Tratam-se de terras ou paisagens pertencentes ao grupo 6, 
nas quais deve ser estabelecida uma cobertura vegetal, não só por razões ecológicas 
como também para proteção de áreas contíguas agricultáveis.

O enquadramento das terras em classes de aptidão resulta da interação de suas 
condições agrícolas, do nível de manejo considerado e das exigências dos diversos 
tipos de utilização. As terras de uma classe de aptidão são similares quanto ao grau, 
mas não quanto ao tipo de limitação ao uso agrícola. Cada classe inclui diferentes 
tipos de solo, muitos requerendo tratamento distinto.

Portanto, os algarismos de 1 a 5 representam os grupos de aptidão agrícola que 
identificam os tipos de utilização para as terras: lavouras, pastagem plantada, silvi-
cultura e pastagem natural. As terras que não se prestam para nenhum desses usos 
constituem o grupo 6, o qual deve ser mais bem estudado por órgãos específicos, que 
poderão decidir pela sua melhor destinação. Esses mesmos algarismos dão uma vi-
são, no mapa, da ocorrência das melhores classes de aptidão dentro do subgrupo. As 
letras A, B ou C, que acompanham os algarismos referentes aos três primeiros grupos, 
expressam a aptidão das terras para lavouras em pelo menos um dos níveis de manejo 
considerados, conforme as classes de aptidão boa, regular ou restrita. Essas letras 
podem estar maiúsculas, minúsculas ou entre parênteses. Para os grupos 4 e 5, que 
se referem aos outros tipos de utilização menos intensivos, a indicação da aptidão 
é feita de modo similar, em maiúsculas, minúsculas e minúsculas entre parênteses, 
utilizando-se as letras P, S e N.

Em face de certas características especiais, considerando-se o conjunto ambien-
tal, podem existir outras possibilidades de utilização ou, ao contrário, impedimento 
a certos usos. Como exemplo, terras aptas para culturas de ciclo curto o são também 
para culturas de ciclo longo, consideradas menos exigentes, mas há fatores, como a 
ocorrência de solos muito rasos, de terras localizadas em áreas inundáveis ou sujeitas 
a frequentes inundações ou, ainda, de condições climáticas desfavoráveis, que consti-
tuem exceção. Essas áreas são indicadas no mapa de aptidão agrícola com convenções 
especiais, conforme pode ser observado na relação de convenções adicionais, incluída 
neste texto.

Convenções adicionais
Traço contínuo sob o símbolo indica haver na associação de terras componentes, em 
menor proporção, com aptidão inferior à representada no mapa.

Traço interrompido sob o símbolo indica haver na associação de terras componentes, 
em menor proporção, com aptidão superior à representada no mapa.

Limite entre grupos de aptidão agrícola.

Limite entre subgrupos de aptidão agrícola.

Fonte: RAMALHO FILHO e BEEK, 1995

Cinco fatores de limitação são utilizados para avaliar as condições agrícolas das 
terras: Deficiência de fertilidade, Deficiência de água, Excesso de água ou deficiência 
de oxigênio, Suscetibilidade à erosão, e Impedimentos à mecanização.

Também são consideradas, na avaliação da aptidão agrícola, as características 
inerentes ao solo implícitas nesses cinco fatores, tais como textura, estrutura, profun-
didade efetiva, capacidade de permuta de cátions, saturação de bases, teor de maté-
ria orgânica, pH, etc., outros fatores ecológicos (temperatura, umidade, pluviosidade, 
luminosidade, topografia, cobertura vegetal, etc.). Em fase posterior, quando numa 
análise de adequação do uso das terras, deverão ser considerados fatores socioeconô-
micos. De modo geral, a avaliação das condições agrícolas das terras é feita em rela-
ção a vários fatores, muito embora alguns deles atuem de forma mais determinante, 
como a declividade, pedregosidade ou profundidade, que por si já restringem certos 
tipos de utilização, mesmo com tecnologia avançada.

Caracterização das Classes de Aptidão Agrícola das Terras
GRUPO 1 – Terras com aptidão BOA para lavouras de ciclo curto  

e/ou longo em pelo menos um dos níveis de manejo

Subgrupos

Terras com aptidão BOA para lavouras nos níveis de manejo A, B e C

Terras com aptidão BOA para lavouras nos níveis de manejo A e B, REGULAR no nível C

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo B, e REGULAR nos níveis A e C

Terras com aptidão BOA para lavouras nos níveis de manejo B e C, RESTRITA no nível A

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo A, REGULAR no B e RESTRITA no C

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C, REGULAR no B e RESTRITA no A

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo A, REGULAR no B e INAPTA no C

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C, REGULAR no B e INAPTA no A

Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C, RESTRITA no B e INAPTA no A

GRUPO 2 – Terras com aptidão REGULAR para lavouras de ciclo curto  
e/ou longo em pelo menos um dos níveis de manejo

Subgrupos

Terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo B e C, e RESTRITA no nível A

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo B, e RESTRITA nos níveis A e C

Terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo B e C, e INAPTA no nível A

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo B, RESTRITA no A e INAPTA no C

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo A, RESTRITA no B e INAPTA no C

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo C, RESTRITA no B e INAPTA no A

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo B, RESTRITA no C e INAPTA no A

Terras com aptidão REGULAR para lavouras no nível de manejo B, e INAPTA nos níveis A e C

GRUPO 3 – Terras com aptidão RESTRITA para lavouras de ciclo curto  
e/ou longo em pelo menos um dos níveis de manejo

Subgrupos

Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo A e B, e INAPTA no nível C

Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo B e C, e INAPTA no nível A

GRUPO 4 – Terras com Aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para pastagem plantada

Subgrupos

Terras com aptidão BOA para pastagem plantada

Terras com aptidão BOA para pastagem plantada

Terras com aptidão RESTRITA para pastagem plantada

GRUPO 5 – Terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA 
para silvicultura e/ou pastagem natural

Subgrupos

Terras com aptidão REGULAR para silvicultura

Terras com aptidão REGULAR para pastagem natural

Terras com aptidão RESTRITA para pastagem natural

Terras com aptidão REGULAR para silvicultura e pastagem natural

GRUPO 6 – Terras sem aptidão para uso agrícola

Subgrupo

Terras sem aptidão para uso agrícola

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000i

Convenções adicionais
Contato entre subgrupos de Aptidão

Contato entre subgrupos de Aptidão

Traço contínuo sob o símbolo indica haver na associação, terras componentes em menor propor-
ção, com aptidão inferior à representada no mapa

Traço interrompido sob o símbolo indica haver na associação, terras componentes em menor 
proporção, com aptidão inferior à representada no mapa

Traço contínuo sobre traço interrompido, sob o símbolo, indica haver na associação, terras compo-
nentes em menor proporção, com aptidão superior e inferior, respectivamente, à representada no 
mapa

Traço interrompido sobre traço contínuo, sob o símbolo, indica haver na associação, terras compo-
nentes em menor proporção, com aptidão inferior e superior, respectivamente, à representada no 
mapa

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000i

18 Adaptado por Maria Lucidalva Costa Moreira e João Benedito Pereira Leite Sobrinho
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Clima 19

O estudo do Clima do estado de Mato Grosso integra a base de dados produzida no 
Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico, na memória e relatório técnico do tema Clima.

O princípio metodológico que norteou o entendimento do clima do estado de 
Mato Grosso é de que todo conhecimento a ser produzido deve basear-se na apreen-
são da realidade, que deve ser entendida como a “totalidade” de interações dentro 
de um determinado espaço. As interações dentro de um espaço geográfico são produ-
zidas pelas contradições e conflitos entre os elementos de natureza física, biológica, 
humana e socioeconômica. O clima, portanto, não é um fenômeno puramente físico, 
ele deve ser entendido como parte indissociável do espaço apropriado pela sociedade 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2000j).

As formas históricas de apropriação e produção do espaço possuem crescimento 
e desenvolvimento muito diferenciados. Perceber e se inserir dentro deste movimen-
to é fundamental para estar dentro e fora do real, o suficiente para sentir todas as 
mediações entre os fenômenos físicos, humanos e biológicos.

Algumas etapas foram básicas, ou se constituíram em procedimentos fundamen-
tais, para a compreensão do todo. A primeira delas foi a compartimentação climática 
preliminar, baseada em informações bibliográficas secundárias, por meio da qual se 
obteve o traçado e sua organização, ou estrutura climática, que funcionou como hi-
pótese de investigação, possibilitando opções e decisões assentadas no conhecimen-
to genético (circulação atmosférica) e em conceitos associados às várias realidades 
climáticas do Estado. As relações com o relevo, a altitude, a latitude, as formações 
vegetais e a ocupação do solo foram sendo confirmadas ou rediscutidas ao longo de 
todo o processo do trabalho, tanto no campo quanto no gabinete, ou nas interfaces 
com outros temas.

A compartimentação climática preliminar foi, portanto, um “suporte teórico-
-conceitual” ou uma estrutura climática que permitiu, por meio de uma “síntese pro-
visória e flexível”, avançar e criticar os mapeamentos e os resultados das várias etapas 
e atributos de forma contínua. Por exemplo, toda a metodologia para o tratamento 
dos dados mensais da pluviosidade foi concebida com base no conceito de “unidades 
climáticas” para o vetor regional. O conhecimento dado pelas unidades climáticas em 
1ª aproximação e a análise de regressão múltipla proporcionaram as soluções de fa-
lhas no comportamento estatístico dos dados. Assim sendo, para o desenvolvimento 
de todas as etapas, desde o cálculo do balanço hídrico até o mapeamento, os dados 
foram balizados e criticados dentro das hipóteses e premissas conceituais associadas, 
bem como refinados pelo conhecimento da realidade, de forma a proporcionar o apri-
moramento da representação cartográfica das Unidades Climáticas.

O conhecimento da realidade, em uma segunda etapa, foi um procedimento 
essencial, realizado por meio de cinco expedições de campo, com aproximadamente 
18.000 km percorridos em todo o Estado. Foram 603 pontos observados e registradas 
leituras de temperatura seca e úmida e temperatura do solo (2 cm), além da obser-
vação qualitativa da direção e velocidade do vento e da descrição da estrutura da 
nebulosidade. Também foram realizadas descrições detalhadas do uso do solo, das 
características do relevo, dos rios e da vegetação natural. Tais observações permitiram 
corrigir limites, identificar novas unidades e compartimentos, bem como possibilita-
ram confirmar ou refutar hipóteses relacionadas.

Este método permitiu contrapor a escassa rede de postos, tanto pluviométricos 
quanto meteorológicos, que não conseguiu minimamente amostrar as unidades de cli-
ma local. Assim, torna-se imprescindível expandir as deduções para áreas onde a rela-
ção entre os controles e atributos climáticos é relativamente consistente e homogênea.

A terceira etapa, tão importante quanto os procedimentos anteriores, foi o pro-
cesso de mapeamento. Este envolveu uma análise lógico-dedutiva e o conhecimento 
integral de cada lugar, proporcionado pela topografia, bacias de drenagem, na forma 
e orientação do relevo, na circulação atmosférica e nos padrões de vento, que reque-
reram, no momento do traçado do mapa, atitude de interpretação, entendimento, 
correlação e experiência acumulada, fazendo surgir, gradativamente, as unidades cli-
máticas. Assim construídas, elas são um processo em permanente movimento.

Distribuição da temperatura média anual

O estudo da distribuição da temperatura no estado de Mato Grosso exigiu a 
adoção de uma série de procedimentos. As três maiores dificuldades foram: o caráter 
aleatório dos pontos com dados medidos de temperatura; a escassez de informações 
disponíveis; e a presença de muitas falhas dentre as séries. Nos casos em que exis-
te uma baixa densidade de estações meteorológicas com dados de temperatura, o 
procedimento mais usado é o da análise de regressão múltipla. A análise de corre-
lação linear, comprovadamente existente entre as variações térmicas e os controles 
geográficos – altitude, latitude e longitude –, permite que se obtenha a estimativa 
da variável dependente para qualquer ponto do espaço geográfico. A adoção desta 
técnica tanto serve para estimar matematicamente os valores térmicos, como pode 
ser utilizada no processo cartográfico para o tratamento espacial. Do ponto de vista 
do mapeamento das temperaturas, foram utilizados os gradientes térmicos associa-
dos à latitude, à altitude e à longitude. No caso do mapa de Temperaturas Médias das 
Mínimas optou-se por trabalhar apenas com a latitude e altitude. Este procedimento 
mostrou um ajuste melhor entre os dados reais medidos nas estações meteorológicas 
e aqueles estimados pela regressão.

O campo de variação da temperatura média anual no estado de Mato Grosso é 
de 21 a 26°C como mostra o mapa da Distribuição da Temperatura Média Anual. As 
regiões mais frias do Estado correspondem às faixas de latitudes entre 16 a 18° S, onde 
as altitudes são superiores a 900 m. Na realidade são pequenas áreas dos topos dos 
chapadões do Alto Taquari, Alto Araguaia, Campo Verde (alto rio das Mortes), Cha-
pada dos Guimarães e em algumas serras isoladas, como as de Ricardo Franco, Santa 
Bárbara e Estrela. Nestes sítios e no seu entorno se agregam climas mesotérmicos ou 
Tropicais de Altitude, com temperaturas médias anuais entre 22 e 23°C e em faixas al-
titudinais entre 600 e 800 m. Pode-se tomar como exemplo destes tipos de realidade 

climática os topos elevados da Chapada dos Parecis, Chapada dos Guimarães, Planalto 
dos Guimarães, Planalto do Alto Araguaia e Taquari.

A Província Serrana mostra variações térmicas entre 23 e 24°C, dependendo da 
altitude e da faixa de latitude onde se encontra. A maior parte dos reversos setentrio-
nais da Chapada dos Parecis, onde as altitudes começam a cair para uma faixa entre 
400 e 500 m, e as latitudes vão se tornando menores, a temperatura média anual fica 
entre 23 e 24°C.

A fachada meridional das chapadas e planaltos (altitudes de 300 a 600 m) mos-
tra um gradiente de aumento das temperaturas entre 23 e 24°C. O contato com as de-
pressões, pantanais e baixos planaltos do Mato Grosso meridional (onde as altitudes 
oscilam entre 200 e 300 m) mostram temperaturas médias anuais entre 24 e 25°C.

As áreas mais baixas (altitudes menores que 200 m) do Vale do Guaporé, Depres-
são do Alto Paraguai e da Depressão Cuiabana, incluindo o Pantanal, indicam valores 
entre 25 e 26°C de temperatura média anual.

O Planalto dos Parecis e grande parte da Depressão Sul-Amazônica (altitudes en-
tre 300 e 400 m) mostram um grau de homogeneidade térmica, com valores anuais 
entre 24 a 25°C.

O extremo noroeste e a Depressão do Médio Araguaia apresentam temperaturas 
médias anuais entre 25 e 26°C.

Distribuição da pluviosidade média anual

O mapeamento da pluviosidade (ver mapa da página 54) foi feito por aproxima-
ções sucessivas e interativas entre a técnica de interpolação linear e o conhecimento 
obtido através das observações de campo (altitude, forma e orientação do relevo, 
drenagem, uso do solo, vento e nebulosidade).

De forma geral, a Distribuição da Pluviosidade Anual Média segue três padrões. 
O primeiro deles mostra uma larga faixa (ao norte do paralelo 12° S e a oeste do 
meridiano de 52° WGr) com valores superiores a 2.000 mm. A orientação deste 
padrão é de um aumento progressivo de leste-sudeste para oeste-noroeste. Dessa 
forma, as áreas de maior pluviosidade correspondem ao extremo norte e noroeste 
do Estado, abrangendo parte substancial do médio e baixo curso dos rios Roosevelt-
-Aripuanã e Juruena-Teles Pires. Nestas áreas, os totais médios anuais variam entre 
2.100 e 2.500 mm. O segundo padrão está associado a uma diminuição progressiva 
da pluviosidade no sentido oeste-leste, na região centro-oriental do Estado. De forma 
geral, esta tendência tem como transição a passagem da bacia dos rios Juruena-Teles 
Pires para a bacia do rio Xingu, dentro do Planalto dos Parecis. Os totais anuais caem 
abaixo de 1.900 mm, com manchas entre 1.700 e 1.800 mm, principalmente entre 
as bacias do rio Xingu e do rio Araguaia. O terceiro padrão está ligado ao “efeito da 
altitude e do relevo” no aumento ou diminuição da pluviosidade. Assim sendo, as 
chapadas (Parecis e Guimarães) e planaltos elevados (entre 600 e 800 m de altitude) 
são, de forma geral, responsáveis pelo aumento dos totais anuais. Por outro lado, as 
depressões (Guaporé, Araguaia e Pantanal) são os territórios onde se encontram os 
menores valores de pluviosidade.

Desta maneira, os totais anuais na Chapada dos Parecis oscilam entre 1.300 e 
2.100 mm. Nas áreas elevadas dos espigões divisores entre as bacias do rio Xingu 
e rio das Mortes (alto Culuene), voltadas para N-NW, também fica evidente o efeito 
do relevo no aumento da pluviosidade, com totais variando entre 1.900 e 2.100 mm.

A fachada meridional da Chapada dos Parecis, principalmente no rebordo escar-
pado da serra de Tapirapuã, entre Arenápolis, Nortelândia, Tangará da Serra e Campo 
Novo do Parecis, acusa totais médios entre 1.900 e um máximo de 2.347 mm. Da 
mesma forma, na face sudoeste da Chapada dos Guimarães, os totais também são 
superiores a 2.000 mm.

As áreas rebaixadas (Vale do Guaporé, Depressão Cuiabana, Depressão do Pa-
raguai, Pantanal e a Depressão do Araguaia), onde as altitudes variam entre 80 e 
300 m, se constituem nas regiões onde o efeito de ressecamento, associado à des-
cida do vento (compressão adiabática), provoca considerável diminuição nos totais 
pluviométricos. Assim sendo, nas partes mais baixas do Vale do Guaporé os totais 
variam entre 1.400 e 1.600 mm, enquanto que na Depressão Cuiabana e do Alto Pa-
raguai os totais variam entre 1.300 e 1.700 mm. As áreas deprimidas da Depressão 
do Araguaia, à montante da serra da Estrela, mostram valores de chuva anual entre 
1.400 e 1.500 mm. Os menores valores observados em todo o Estado correspondem 
ao Pantanal (áreas onde a maioria das altitudes são inferiores a 100 m), onde os totais 
variam entre 1.100 e 1.300 mm.

Distribuição da deficiência hídrica anual

O mapeamento da Distribuição da Deficiência Hídrica Anual (ver mapa da pági-
na 55) deve considerar que não se pode classificar um clima como sendo úmido ou 
seco apenas através dos valores pluviométricos, torna-se necessário, para se saber se 
a chuva caída é suficiente para atender às necessidades das plantas, isto é, manter 
o solo úmido, considerar o consumo de água através dos processos de evaporação, 
o qual é tanto mais intenso quanto mais quente ou rica de energia solar é a região 
(TARIFA, 1970). A técnica do Balanço Hídrico de Thornthwaite, que trata a água do solo 
como uma grandeza contabilizável, permite estimar a umidade disponível cotejando 
dois atributos climatológicos opostos: a chuva, que representa o ganho de umidade 
do solo, e a evapotranspiração potencial, que representa a perda potencial da umi-
dade do solo. Confrontando-se a evapotranspiração potencial com a chuva ocorrida 
podem-se estimar as disponibilidades hídricas, as deficiências, os excessos, a retirada 
e a reposição de água no solo em determinado sítio. 

O conceito “balanço hídrico” pode ter vários significados, dependendo do uso, 
da finalidade e da própria espessura do reservatório onde se acumula a disponibili-
dade hídrica. No caso do presente estudo, deve ser considerado como um processo 

contábil, em que o solo funciona como uma caixa (reservatório de água), a chuva 
funciona como entrada ou depósito de água na mesma, e a evapotranspiração poten-
cial a saída ou perda superficial de água. No balanço hídrico, quando o solo não se 
encontra em capacidade de campo (cc), a evapotranspiração potencial será menor em 
virtude da falta de água para as plantas, ocorrendo a evapotranspiração denominada 
real (ER).

A deficiência hídrica (DEF) indica a falta de água no solo, em milímetros. É sem-
pre representada pela diferença algébrica entre a evapotranspiração potencial (EP) e 
a evapotranspiração real (ER), ou seja, DEF = EP – ER.

A variação da intensidade anual média da seca no estado de Mato Grosso indica 
padrões bem definidos. O primeiro deles é associado ao caráter tropical alternada-
mente úmido e seco do seu clima zonal e regional. Nota-se, portanto, em todo o seu 
território, um período “seco definido”, muito embora a duração (meses) e a intensi-
dade mostrem variações significativas ao sabor dos processos genéticos zonais (circu-
lação atmosférica) e regionais-locais (altitude, forma e orientação do relevo). Desta 
maneira, de forma geral as deficiências hídricas anuais variam entre 100 e 450 mm.

O extremo-noroeste (ao norte do paralelo 10° S e a oeste do meridiano de 
56° WGr) indica uma diminuição da seca, e nesta área os totais anuais da deficiência 
hídrica ficam entre 150 e 250 mm.

O Planalto dos Parecis e grande parte da Depressão do Norte de Mato Grosso 
(nas bacias dos rios Arinos, Juruena e médio Teles Pires) mostram valores de defici-
ência hídrica entre 250 e 300 mm. No entanto, à medida que se desloca para a bacia 
do rio Xingu (a leste do espigão divisor entre as bacias dos rios Arinos e Teles Pires) 
ocorre um aumento progressivo da seca, indicando a incidência de valores entre 300 e 
350 mm para grande parte das bacias dos médios rios Teles Pires e Xingu, avançando 
até o espigão divisor entre os rios Xingu e o Araguaia.

A descida para a Depressão do Araguaia corresponde a um novo aumento no 
grau de intensidade da seca, passando para valores entre 350 e 470 mm. As cha-
padas e planaltos elevados revertem esta tendência, mostrando valores entre 100 e 
250 mm. Os topos elevados (> 600 m) da Chapada dos Parecis, Guimarães e planaltos 
e chapadões do sudeste mostram deficiência hídrica anual entre 150 e 200 mm. Em 
determinados sítios, como a fachada sudoeste da Chapada dos Guimarães, os valores 
registrados mostram deficiência hídrica anual entre 75 e 100 mm.

O Planalto Jauru-Rio Branco, bem como as fachadas meridionais da Chapada dos 
Parecis, acusa deficiências hídricas entre 200 a 250 mm. No entanto, nas depressões 
dos rios Paraguai e alto Cuiabá, os valores aumentam à medida que as altitudes di-
minuem, e o efeito orográfico de proximidade das áreas serranas também diminui. 
Neste, passamos para valores entre 250 e 350 mm. O Vale do Guaporé é ligeiramente 
mais úmido, com valores entre 250 e 300 mm. Uma vez que se inicia a descida para 
as áreas rebaixadas dos vales dos rios Paraguai e Cuiabá, os totais anuais de déficit 
hídrico ficam entre 350 e 444 mm.

As unidades climáticas

O mapa das Unidades Climáticas do estado de Mato Grosso (ver mapa da página 
57) foi construído a partir de uma análise integrada entre atributos e controles climá-
ticos de superfície. A distribuição da pluviosidade no tempo (variação anual média, 
sazonal e mensal) e no espaço forneceu a base interpretativa para suas relações com a 
variação qualitativa e quantitativa da temperatura. Estes dois atributos foram sempre 
relacionados aos controles climáticos, tanto em suas variações sazonais como nos 
gradientes associados à latitude, longitude, altitude, forma e orientação do relevo e 
da própria gênese ligada à circulação atmosférica regional. No entanto, os resultados 
obtidos através do balanço hídrico, pelo fato de ser uma técnica que permite avaliar a 
oferta pluvial e cotejá-la com a perda através da evapotranspiração, forneceram, atra-
vés da estimativa das deficiências e excedentes hídricos, as propriedades básicas de 
cada Unidade Climática. Portanto, o primeiro critério que se mostrou mais consistente 
para a delimitação das unidades foi o da variação da deficiência hídrica. O segundo 
critério, em termos de ordem de importância, foi o excedente hídrico combinado com 
a intensidade da pluviosidade anual e sazonal. O terceiro critério é relacionado com 
a disponibilidade de energia, avaliado através da variação da temperatura do ar. Este 
elemento foi sempre deduzido através de suas correlações e gradientes associados à 
altitude, latitude e longitude. Esta sequência de critérios é uma explicação necessária 
do ponto de vista técnico, no entanto o conceito de Unidade Climática está sempre 
ligado à totalidade da realidade, ou seja, a delimitação no mapa busca criar uma 
identidade que nasce de um conjunto de relações indissociáveis do clima dentro da 
paisagem biogeofísica.

I - Clima Equatorial Continental Úmido, com estação seca definida da Depres-
são Sul-Amazônica: abrange a faixa de latitude entre aproximadamente 7° 30’ S e 
11°/12° S e a longitude entre 51° e 61° WGr. Na realidade, são níveis de organização 
hierárquica dos espaços climáticos, uns embutidos dentro dos outros, e de cuja “ho-
mogeneidade relativa” a um dado espaço integra na sua totalidade a dupla dimensão 
do tempo (cronológico e meteorológico). Por outro lado, a própria “unidade” contém 
diferenças em relação ao seu próprio “todo”, principalmente através dos controles 
climáticos inter-regionais e locais e que se constituem em novas identidades. 

Um dos aspectos fundamentais desta unidade é que, mesmo em se tratando de 
climas Equatoriais Continentais quentes e úmidos, existe a definição da estação seca. 
Trata-se, no geral, de uma “seca moderada” (deficiência), existente em quase todas 
as subunidades. A segunda propriedade extensiva é a existência de um elevado exce-
dente hídrico (superior a 1.000 mm); o próprio mapeamento desta unidade revelou 
coincidência entre o total anual médio de chuva superior a 2.000 mm, com a isolinha 
de 1.000 mm de excesso. Constata-se, também, uma faixa relativamente extensa de 
unidades climáticas de transição para os climas tropicais continentais, alternadamen-
te úmido e seco. Na legenda do mapa pode-se identificar a variação dos controles 
climáticos (latitude, longitude, altitude e relevo) e suas correlações com os atribu-

tos climáticos (temperatura, pluviosidade e balanço hídrico). Além da discriminação 
quantitativa dos elementos climáticos, classificou-se, através da variação mensal da 
disponibilidade hídrica, a duração e a intensidade da seca e do excedente de água no 
solo. Considerando-se que a falta ou excesso de água no solo seja insumos importan-
tes para o bom desempenho da vida e da sociedade, criou-se uma hierarquia de graus 
de intensidade (ver tabela "Graus de Intensidade da Seca e do Excesso de Água em 
Mato Grosso, Segundo o Balanço Hídrico (cc – 75 mm)" da página 56).

Essa hierarquia permitiu estabelecer a combinação dos dois indicadores (seca e 
excesso de água) como uma propriedade fundamental das Unidades Climáticas.

II - Clima Subequatorial Continental Úmido, com estação seca definida do Pla-
nalto dos Parecis: o aumento da intensidade da seca estacional (entre 300 e 350 
mm) combinado com excedentes entre 800 e 1.000 mm, cria uma extensa faixa de 
transição climática dentro do Planalto dos Parecis. O aumento da altitude média (300 
a 400 m) e da latitude diminui o aquecimento, baixando a variação das temperaturas 
médias anuais entre 24,8° e 24,0°C. No entanto, os totais anuais médios ficam entre 
1.600 e 2.000 mm. Esta transição climática é constituída também de duas subunida-
des (IIA, do médio rio Arinos e rio do Sangue, e IIB1, IIB2 no médio rio Xingu).

Apesar da diminuição dos totais anuais de pluviosidade, a área do médio rio 
Arinos e rio do Sangue (IIA) não apresenta aumento da deficiência hídrica sazonal, fi-
cando com valores entre 250 e 300 mm, o que fica como uma moderada seca de final 
de outono e de maior intensidade durante o inverno austral (junho, julho e agosto). A 
duração do período seco é, portanto, de 5 meses, ou seja, de maio a setembro. A re-
dução do excedente hídrico (entre 800 e 900 mm) ocorre principalmente em função 
da diminuição dos totais pluviométricos dentro da estação chuvosa. O balanço hídrico 
da estação meteorológica de São José do Rio Claro representa bem esta mudança 
do padrão de intensidade e distribuição da pluviosidade nesta realidade climática. 
O total anual da falta de água no solo é de 252,4 mm, enquanto que o excedente 
anual é de 622,3 mm. A moderada seca sazonal ocorre de maio a setembro, sendo o 
período de excesso de novembro a abril; considera-se, no entanto, que os meses de 
novembro e abril, com excedentes de apenas 23,4 e 15,1 mm, estejam sempre sujeitos 
às variações do ritmo climático, o que pode antecipar ou prolongar a estação seca. 
A evapotranspiração potencial nesta unidade ainda se mantém elevada, com o total 
mensal variando entre um mínimo de 73,2 mm (julho) e um máximo de 127,9 mm em 
novembro. A soma do total anual médio é de 1.317,1 mm.

As condições climáticas associadas à mudança na instabilidade atmosférica, re-
lacionadas aos anticiclones tropicais continentais (alta subtropical), cuja trajetória é 
do ESE para WNW, criam no médio rio Xingu, realidades climáticas um pouco mais 
secas, e provavelmente com um ritmo mais irregular do que o extremo noroeste. A 
intensidade da falta de água no período de maio a setembro sobe para 300 a 350 mm 
(considerada como de moderada a severa). 

III - Clima Tropical Continental Alternadamente Úmido e Seco das chapadas, 
planaltos e depressões de Mato Grosso: os Climas Tropicais de Mato Grosso são mui-
to variados em função da enorme extensão territorial (tanto em termos de latitude 
quanto de longitude) e do controle modificador exercido pela forma e orientação 
do relevo. A estes dois estruturadores básicos se junta o fator altitude, qualificando 
conjuntos e realidades diferenciadas pelo aquecimento do solo e consequentemen-
te também modificando o balanço de radiação de ondas longas (ROL). Dentro desta 
perspectiva, a interpretação dos processos associativos entre os recursos climáticos 
(disponibilidades de água, ar e energia de boa qualidade) e aqueles exercidos pela 
demanda socioeconômica e humana deve ser feita em termos do ritmo climático e do 
ritmo historicamente contido em cada unidade climática do território. Assim sendo, já 
existem nos climas tropicais do Brasil Central, onde se incluem vastas regiões do esta-
do de Mato Grosso, ritmos humanos e econômicos de intensidade temporal e espacial 
muito diferenciadas. Do cotejo desta combinação podemos encontrar um ou vários 
“limites” ou “transições” no tempo e no espaço. Essas transições são importantes 
para o planejamento ambiental da paisagem, pois podem identificar potencialidades 
ou problemas na forma da ocupação e organização humana dos recursos climáticos. 
O suporte tecnológico torna a produção muito menos susceptível às variações climá-
ticas do que aquelas áreas onde a relação agropecuária é baseada ainda numa forte 
dependência do andamento da disponibilidade de água através da chuva.  

Portanto, o Clima Regional Tropical Continental Alternadamente Úmido e Seco 
(III) do estado de Mato Grosso tem, como a mais importante característica, a repetição 
e alternância quase cíclica do movimento estacional quente e úmido, que conferem a 
esta realidade climática um grande espectro de uso e exploração dos recursos climáti-
cos. O segundo aspecto em termos de importância é a existência de um conjunto subs-
tancial de terras elevadas (chapadas e planaltos com altitudes entre 400 e 800 m), o 
que significa diferentes tipos de graus de alteração térmica, possibilitando reagrupar 
conjuntos e realidades climáticas distintas. A atenuação térmica conduz implicitamen-
te a um aumento da disponibilidade hídrica, diminuindo o rigor das altas perdas de 
água superficial. Além deste aspecto, a orientação, a forma e a altitude agem dinami-
camente nos fluxos de vento, aumentando os valores da precipitação pluviométrica. 

Resta lembrar que os grandes sistemas coletores de água dos planaltos (Depres-
são do Guaporé, Pantanal e Depressão do Araguaia) têm os seus valores quantita-
tivos de chuva reduzidos pelo “efeito orográfico”. Neste aspecto, merecem atenção 
especial por se encontrarem mais próximos dos limites inferiores ou superiores das 
oscilações rítmicas. No caso de anos com “extremos de seca”, vão ser afetados pela 
produção local menor da pluviosidade, com menores volumes de escoamento flu-
vial, superficial e subterrâneo das chapadas e planaltos elevados, e no caso de anos 
com “ciclos de águas altas”, vão ser afetados com o aumento local da pluviosidade 
e escoamento, resultando em cheias que podem atingir os limites superiores.

19 Texto de José Roberto Tarifa
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Unidades Climáticas

Controles Climáticos Atributos Climáticos

Característica Básica do Rítmo EstacionalLatitude/Longitude
(°S)  (°WGr)

Altitude (m) Unidade de Relevo

Temperatura Pluviosidade (mm) Balanço Hídrico

Med (°C) Max (°C) Min (°C) Total Anual Nº de Meses Secos
Deficiência Excesso

Intens. (mm) Duração Intens. (mm) Duração
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I A1 8-10/57-61 80-300 Depressão 25.7/24.7 33.0/24.7 22.2/20.4 2000 a 2500 4 200 a 250 JUN-SET 1000 a 1200 OUT-ABR Peq. seca e mod. exc. hídrico do Extremo Noroeste

I A2 8-9/58-59 300-350 Serras Residuais 24.7/24.5 31.4/31.6 20.4/20.2 2200 a 2400 4 100 a 200 JUN-AGO 1000 a 1200 OUT-MAI Peq. seca e mod. exc. hídrico da Serra do Apiacás

I B1a 10-12/58-61 200-400 Depressão 25.1/24.1 32.4/31.2 21.0/19.6 2000 a 2100 5 250 a 300 MAI-SET 900 a 1000 NOV-ABR Mod. seca e mod. a elev. exc. do Alto Aripuanã

I B1b 10-12/59-60 400-450 Serras Residuais 23.8/24.0 31.2/30.9 19.8/19.3 2100 a 2300 4 200 a 300 JUN-SET 900 a 1300 OUT-ABR Peq. seca e mod. a elev. exc. do Dardanelos – Serra Morena

I B2 10-12/56-59 300-400 Depressão 24.6/24.1 31.8/31.2 20.4/19.6 2000 a 2100 4 a 5 250 a 300 (MAI)JUN-SET 900 a 1000 NOV-ABR Mod. seca e mod. a elev. exc. do Médio Juruena – Arinos

I B3a 9-11/52-57 300-400 Depressão 24.8/24.3 31.9/31.3 20.6/19.7 2000 a 2300 5 250 a 300 MAI-SET 1000 a 1300 NOV-ABR Mod. seca e elev. exc. do Médio Teles Pires

I B3b 10-11/54-55 400-450 Serras Residuais 24.3/24.1 31.3/31.0 19.8/19.4 2000 a 2500 5 200 a 250 MAI-SET 1000 a 1300 OUT-ABR Peq. seca e mod. a elev. exc. da Serra dos Caiabis

I C 11-12/53-56 300-400 Planalto dos Parecis 24.8/24.2 31.9/31.3 20.3/19.6 2000 a 2100 5 300 a 350 MAI-SET 1000 a 1200 NOV-ABR Mod. a sev. seca e elev. exc. do Arraes e Maniçauá-Miçu

I D1 10-11/50-52 160-200 Planície Fluvial 25.7/25.4 32.4/32.6 21.3/20.9 1600 a 1650 5 a 6 400 a 450 MAI-SET(OUT) 500 a 600 NOV-MAR(ABR) Sev. seca e peq. a mod. exc. da Planície do Baixo Araguaia

I D2 10-11/51-52 200-300 Baixos Planaltos 25.4/24.9 32.6/32.0 21.0/20.3 1700 a 1750 6 350 a 400 MAI-OUT 600 a 800 NOV-MAR(ABR) Mod. seca e mod. exc. da depressão do Baixo Araguaia

I D3a 10-11/51-52 300-400 Morros e Serras 24.9/24.6 32.0/31.4 20.4/19.7 1700 a 1800 5 300 a 400 MAI-SET 700 a 900 NOV-ABR Mod. seca e mod. exc. dos morros do Baixo Araguaia

I D3b 10-11/51-52 400-600 Serras Residuais 24.4/23.4 31.4/30.2 19.8/18.5 1800 a 1900 5 200 a 300 MAI-SET 800 a 1000 NOV-ABR Peq. a mod. seca e mod. exc da Serra do Urubu – Branco
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s II A 12-14/56-60 300-400 Planalto dos Parecis 24.5/24.0 31.8/31.2 20.1/19.3 1800 a 2000 5 250 a 300 MAI-SET 800 a 900 NOV-ABR Mod. seca e mod. exc. do médio Arinos – Rio do Sangue

II B1 12-13/53-56 300-400 Planalto dos Parecis 24.7/24.2 31.4/31.3 20.1/19.4 1800 a 2000 5 300 a 350 MAI-SET 800 a 1000 NOV-ABR Mod. a sev. seca mod. exc. do médio Curisevo – V.D.Steinen

II B2 11-13/52-53 300-400 Planalto dos Parecis 25.8/24.3 31.9/31.3 20.3/19.4 1600 a 1800 5 300 a 350 MAI-SET 650 a 800 NOV-MAR Mod. a sev. seca mod. exc. do médio Coluene e Suiá-Miçu
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III A1a 13-15/57-60 600-700 Topo da Chapada dos Parecis 22.9/22.4 29.9/29.3 18.2/17.4 1900 a 2100 4 150 a 200 JUN-SET 800 a 900 OUT-ABR Peq. seca e mod. exc. dos topo da Ch. dos Parecis

III A1b 14-15/58-60 700-750 Topos Elevados da Chapada dos Parecis 22.3/22.0 29.3/29.0 17.5/17.1 1800 a 1900 4 100 a 150 JUN-SET 900 a 1000 OUT-ABR Seca muito peq. e mod. exc. dos topo da Ch. dos Parecis

III A2a 14-16/53-56 600-700 Topo da Chapada dos Guimarães 23.0/22.5 30.0/29.4 18.1/17.4 1650 a 1900 5 100 a 200 MAI-SET 800 a 900 NOV-ABR Peq. seca e mod. exc. dos topos do Planalto dos Guimarães

III A2b 15-16/54-56 700-900 Topos Elevados da Chapada dos Guimarães 22.5/21.5 29.4/28.2 17.4/16.2 1800 a 2100 2 75 a 100 JUL-AGO 900 a 1000 OUT-MAI Seca muito peq. e mod. exc. dos topos elevados Planalto dos Guimarães

III A3a 16-18/53-54 600-700 Topos do Planalto Itiquira-Araguaia 23.0/22.4 30.0/29.4 17.8/17.0 1700 a 1900 4 150 a 200 JUN-SET 800 a 900 NOV-ABR Peq. seca e mod. exc. dos topos do Pl. Taquari – Araguaia

III A3b 16-18/53-54 700-900 Topos Elevados do Planalto Itiquira-Araguaia 22.4/21.4 29.4/28.2 17.2/15.8 1770 a 1900 2 100 a 150 JUL-AGO 900 a 1000 OUT-MAI
Seca muito peq. e mod. exc. dos topos elevados do Pl. do Taquari – 
Araguaia
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III B1 12-14/57-60 400-600 Chapada dos Parecis 24.0/23.0 31.2/30.0 19.6/18.1 1900 a 2000 4 200 a 250 JUN-SET 900 a 1000 OUT-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da Chapada dos Parecis

III B2 14-56 300-500 Planalto e Serras 24.6/23.5 31.8/30.6 19.9/18.7 1800 a 1900 5 200 a 300 MAI-SET 700 a 900 OUT-ABR Mod. seca e mod. exc. Alto Arinos

III B3 13-15/54-56 400-600 Planalto dos Parecis 24.1/23.1 31.3/30.1 19.4/18.1 1800 a 2100 5 250 a 300 MAI-SET 800 a 1100 NOV-ABR Mod. seca e mod. exc. Alto Teles Pires

III B4 13-14/53-55 400-600 Planalto dos Parecis 24.2/23.1 31.3/30.1 19.4/18.1 1700 a 1850 5 250 a 300 MAI-SET 700 a 1000 NOV-ABR Mod. seca e mod. exc. Alto Coluene – Curisevo

III B5 13-14/52-53 400-500 Planalto dos Parecis 24.2/23.7 31.3/30.7 19.3/18.7 1600 a 1700 5 300 a 350 MAI-OUT 550 a 700 NOV-ABR Mod. seca e mod. exc. Couto e 7 de Setembro

III B6 15-16/53-54 500-600 Planalto do Alto Rio das Mortes 23.8/23.1 30.6/30.0 18.6/17.8 1800 a 2000 5 200 a 250 MAI-SET 800 a 1000 NOV-ABR Peq/mod e mod. exc. Alto Rio das Mortes

III B7 16-17/53-54 500-600 Planalto Alto Garças 23.5/23.0 30.6/30.0 18.4/17.7 1700 a 1800 6 200 a 250 MAI-OUT 800 a 900 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. do Alto Garça

III B8 16-17/52-53 400-600 Planalto Alto Araguaia 24.0/23.0 31.2/30.0 19.0/17.7 1600 a 1700 6 200 a 250 MAI-OUT 700 a 800 NOV-MAR Peq/mod seca e mod. exc. do Alto Araguaia

III B9 14-16/52-53 400-600 Planalto do Médio Rio das Mortes 24.1/23.6 31.3/30.7 19.9/18.4 1400 a 1600 6 250 a 350 MAI-OUT 500 a 650 NOV-MAR Mod. seca e peq. a mod. exc. do Médio Rio das Mortes
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III C1 13-15/59-60 300-600 Rebordo Sul do Oeste da Chapada dos Parecis 24.4/22.9 31.7/30.2 20.0/18.0 1800 a 2000 4 200 a 250 JUN-SET 800 a 900 NOV-MAR
Peq/mod seca e mod. a elev. exc. da fachada Sul do Oeste da Chapada dos 
Parecis

III C2 15-16/58-59 300-400 Alto Divisor Guaporé-Jauru 24.4/23.9 31.7/31.1 19.7/19.0 2400 a 1600 5 250 a 300 JUN-OUT 600 a 700 DEZ-MAR Mod. seca e mod. exc. dos altos divisores Guaporé – Jauru

III C3 14-15/58-59 300-600 Rebordo Sul do Leste da Chapada dos Parecis 24.4/22.9 31.7/30.2 19.9/18.0 1600 a 1700 5 200 a 250 JUN-OUT 600 a 800 JAN-ABR Peq/mod seca e mod. exc. do Alto Jauru, Rio Branco

III C4a 14-15/57-58 300-600 Rebordo Sul do Leste da Chapada dos Parecis 24.5/22.9 31.8/30.0 19.9/18.0 1900 a 2100 4 200 a 250 JUN-AGO 800 a 1000 OUT-ABR Peq/mod seca e mod. exc. do Alto Sepotuba

III C4b 14-15/57-58 300-450 Serra do Tapirapuã 24.5/23.7 31.8/30.4 19.9/18.8 2200 a 2300 4 150 a 200 JUN-AGO 1000 a 1300 OUT-ABR Peq. seca e elev. exc. da Serra do Tapirapuã

III C5 14-15/56-57 300-500 Rebordo Sul da Chapada dos Parecis 24.5/23.5 31.8/30.6 19.9/18.6 1700 a 1900 4 200 a 250 JUN-SET 600 a 900 OUT-ABR Peq/mod seca e mod/elev exc. do Alto Paraguai – Diamantino

III C6 15-17/56-58 300-700 Província Serrana 24.5/22.4 31.8/29.4 17.1/19.7 1400 a 1600 4 200 a 300 JUN-SET 400 a 800 OUT-ABR Peq/mod seca e peq/elev. exc. da Província Serrana

III C7 14-15/55-56 300-550 Serras e Nascentes do Alto Cuiabá 24.5/23.3 31.8/30.3 19.9/18.3 1600 a 1700 4 200 a 250 JUN-SET 600 a 800 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. do Manso e Alto Cuiabá

III C8 15-17/55-56 300-600 Fachada Sul do Oeste da Chapada dos Guimarães 24.5/23.0 31.8/30.0 19.7/17.7 1700 a 2000 4 200 a 250 JUN-SET 600 a 900 NOV-ABR
Peq/mod seca e mod/elev. exc. da fachada Sul do Oeste da Chapada dos 
Guimarães

III C9 16-17/54-55 300-700 Planalto e Serras do São Lourenço 24.6/22.5 31.8/29.4 19.6/17.1 1600 a 1800 4 150 a 250 JUN-SET 700 a 800 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. dos Planaltos e Serras do São Lourenço

III C10 17-18/55 300-500 Fachada Leste do Planalto do Alto Aquari 24.5/23.4 31.8/30.6 19.4/18.1 1600 a 1700 4 200 a 250 JUN-SET 600 a 800 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da fachada leste do Planalto Itiquira

III C11 17-18/54-55 300-600 Fachada Sul do Oeste do Planalto do Alto Taquari 24.5/23.0 31.8/30.0 19.4/17.5 1700 a 1900 4 130 a 150 JUN-SET 800 a 900 NOV-ABR
Peq/mod seca e mod. exc. da fachada Sul do Sudoeste do Planalto do Alto 
Taquari
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III D1a 13-16/59-61 200-300 Depressão do Guaporé 24.9/24.4 32.3/31.7 20.6/19.6 1400 a 1600 5 200 a 300 JUN-OUT 400 a 600 (DEZ)JAN-ABR Mod. seca e peq/mod exc. da Depressão do Guaporé

III D1b 14-15/60 150-200 Planície do Guaporé 25.2/24.9 32.6/32.3 20.7/20.3 1400 a 1500 6 250 a 300 MAI-OUT 300 a 400 JAN-ABR Mod. seca e peq. exc. da Planície do Guaporé

III D2a 14-15/57-58 200-300 Depressão do Alto Paraguai 25.0/24.5 32.4/32.1 20.5/19.7 1600 a 1800 5 250 a 300 MAI-SET 400 a 600 NOV-MAR Mod. seca e peq/mod. exc. da Depressão do Alto Paraguai

III D2b 15-16/58-59 200-300 Baixo Planalto Jauru-Rio Branco 24.9/24.4 32.3/32.7 20.3/19.6 1400 a 1600 6 200 a 250 MAI-OUT 300 a 500 DEZ-MAR Peq/mod seca e peq. exc. dos baixos planalros Jauru – Rio Branco

III D3a 14-40/56 200-300 Depressão Cuiabana 25.1/24.5 32.4/31.8 20.4/19.8 1400 a 1600 5 250 a 300 MAI-SET 500 a 600 NOV-MAR Mod. seca e peq/mod. exc. da Depressão Cuiabana

III D3b 15-16/56-15 160-200 Vale do Rio Cuiabá 25.3/25.0 32.7/31.7 20.6/20.2 1400 a 1500 6 300 a 350 MAI-OUT 200 a 400 JAN-MAR(ABR) Mod/sev. seca e peq. exc. do Vale do Cuiabá

III D3c 15-16/56-57 200-300 Depressão Cuiabana 25.0/24.5 32.4/31.8 20.3/19.7 1300 a 1400 6 300 a 350 MAI-OUT 200 a 400 JAN-MAR Mod/sev. seca e peq. exc. da Depressão Cuiabana

III D4 16-17/54-55 180-300 Depressão do Rio Vermelho 25.3/24.5 32.4/31.8 20.5/19.4 1400 a 1600 5 250 a 300 MAI-SET 400 a 600 DEZ-MAR Mod. seca e peq/mod. exc. da Depressão do Rio Vermelho
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III E1 15-17/57-58 100-200 Depressão do Alto Araguaia 25.4/24.9 32.9/32.3 20.9/20.0 1300 a 1400 8 300 a 350 ABR-NOV 300 a 400 JAN-MAR Mod/sev. seca e peq. exc. da Depressão do Paraguai

III E2 17-18/56-57 100-200 Depressão do Médio Cuiabá 25.6/24.9 33.0/32.4 20.8/19.9 1300 a 1400 7 a 8 300 a 350 ABR-OUT(NOV) 300 a 400 (DEZ)JAN-MAR Mod/sev. seca e peq. exc. da Depressão do Cuiabá

III E3 16-18/57-59 80-100 Depressão do Médio Cuiabá 25.5/24.9 33.2/32.9 21.1/20.5 1100 a 1300 7 a 8 350 a 450 ABR-OUT(NOV) 100 a 200 (DEZ)JAN-MAR Seca muito sev. e exc. muito peq. do Pantanal

III E4a 11-16/51-52 200-300 Depressão do Alto Araguaia 25.3/25.0 32.6/32.0 20.9/19.6 1400 a 1600 6 350 a 400 MAI-OUT 500 a 600 DEZ-MAR Seca muito sev. e peq/mod. exc. da Depressão do Araguaia

III E4b 11-12/51 160-200 Planície do Araguaia 25.7/25.4 32.9/32.6 21.2/20.7 1500 a 1600 6 400 a 450 MAI-OUT 600 a 800 NOV-MAR Seca muito sev. e peq/mod. exc. da Planície do Araguaia

III E4c 11-14/51-45 300-350 Baixos Planaltos do Xingu-Araguaia 24.8/25.5 31.9/31.6 20.3/19.6 1500 a 1600 5 400 a 450 MAI-SET 500 a 700 NOV-ABR Seca muito sev. e mod. exc. dos divisores Xingu – Araguaia
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III F1 14-15/60-15 300-900 Serra de Ricardo Franco 24.4/21.3 31.7/28.1 19.9/16.2 1600 a 1900 4 300 a 100 JUN-SET 600 a 800 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da Serra de Ricardo Franco

III F2 15-45/59-45 300-700 Serra de São Vicente 24.3/22.3 31.7/29.3 19.6/17.4 1700 a 1800 5 200 a 300 JUN-OUT 600 a 800 DEZ-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da Serra de São Vicente

III F3 16/59-20 300-900 Serra de Santa Bárbara 24.4/21.3 31.7/28.1 19.6/16.1 1600 a 1900 4 300 a 100 JUN-SET 600 a 800 NOV-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da Serra de Santa Bárbara

III F4 15-16/52-53 300-800 Serra da Estrela 24.7/22.1 31.9/28.9 19.7/16.7 1500 a 1800 4 300 a 100 JUN-SET 600 a 800 OUT-ABR Peq/mod seca e mod. exc. da Serra da Estrela

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000j

Graus de Intensidade da Seca e do Excesso de Água em  
Mato Grosso, Segundo o Balanço Hídrico (cc – 75 mm)

Seca (mm) Excesso (mm)

0 – 100 = muito pequena (pp) <200 muito pequeno (pp)

101 – 200 = pequena (peq.) 201 – 400 pequeno (peq.)

201 – 250 = peq. a moderada (peq/mod) 401 – 600 peq. a moderado (peq/mod)

251 – 300 = moderada (mod) 601 – 800 moderado (mod)

301 – 350 = mod. a severa (mod/sev) 801 – 1000 mod. a elevado (mod/elev)

351 – 400 = severa (sev) 1000 – 1200 elevado (elev.)

> 400 = muito severa (ss) > 1200 muito elevado (ee)

cc = capacidade de campo
Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2000j
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O modelo de Domínios Morfoclimáticos de Ab’Saber (1970) constitui a com-
partimentação ecológica da paisagem mais adequada às finalidades de planeja-
mento. Um dos conceitos mais importantes na classificação por domínios refere-
-se ao de “áreas nucleares”, onde estão superpostas as feições definidoras do 
domínio (solo, clima, padrões de drenagem, relevo e vegetação), separadas por 
faixas que não são necessariamente de transição gradual, mas com características 
específicas e setorizadas, podendo apresentar fisionomias locais muito diversas 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2002b).

Em função desses aspectos, torna-se impossível estabelecer limites precisos 
para cada domínio. Nas zonas ou faixas de transição, componentes de duas ou 
mais áreas de contato interpenetram-se, diferenciam-se (ou se misturam), for-
mando mosaicos complexos. De acordo com a proposição de Ab’Saber, no estado 
de Mato Grosso incidem dois domínios principais: o Domínio dos Cerrados e o Do-
mínio Equatorial Amazônico. Também incide em uma porção significativa do Esta-
do a chamada faixa de contato ou Área de Transição entre o Domínio Equatorial 
Amazônico e o Domínio dos Cerrados, e nesta, parte do Complexo do Pantanal.

Domínio dos Cerrados

A área atribuída ao Domínio dos Cerrados também é denominada de Sava-
nas. No estado de Mato Grosso ocorre sobre áreas de planícies, chapadas e chapa-
dões, desde a mais baixa às maiores altitudes, e desde solos arenosos a argilosos. 
As temperaturas médias situam-se entre 21° e 26°C, e as precipitações anuais entre 
1.300 e 1.900 mm, com duas estações do ano bem definidas: seca, entre junho e 
setembro, e de chuvas, entre dezembro e março.

A fisionomia vegetal predominante (Cerrado Típico) é constituída por bos-
ques abertos, com árvores contorcidas e grossas de pequena altura (entre 3 e 
6 m), sobre um estrato arbustivo ou herbáceo, onde predominam gramíneas e 
leguminosas.

Em função de peculiaridades edáficas e topográficas, o Cerrado é constituído 
por diferentes fisionomias, desde campos, formados quase que exclusivamente 
por espécies herbáceas, a florestas onde predominam espécies arbóreas.

Domínio Equatorial Amazônico

O Domínio Equatorial Amazônico compreende os baixos platôs e as planícies 
florestadas. O clima é quente (exotérmico) e úmido (mas não super úmido), com 
temperaturas médias em torno de 25°C, com pouca variação anual, e precipitação 
anual entre 2.000 e 2.500 mm.

A vegetação característica da área compreendida pelo Domínio Amazônico 
é a Floresta Pluvial Densa (Floresta Ombrófila), onde é comum a ocorrência dos 
gêneros Hevea e Virola, entre outros.

No estado de Mato Grosso, a maior expressão das matas com personalidade 
amazônica situa-se no extremo noroeste, na área de incidência do clima Equato-
rial Continental Úmido, com estação seca definida, da Depressão Sul-Amazônica.

Áreas de Transição – Contato 
Domínios Amazônico/Cerrado

As chamadas Áreas de Transição (ou Tensão Ecológica) em Mato Grosso ocu-
pam uma grande parte do Estado, concentrando-se, sobretudo, na faixa compre-
endida entre os paralelos 10°00’ e 14°00’ S. Essas áreas caracterizam-se por ser o 
contato entre os dois Domínios – Amazônico e dos Cerrados, compostas por um 
número significativo de subcategorias.

Cada subcategoria compõe-se de comunidades indiferenciadas, ocorrentes 
na zona de contato entre dois ou mais tipos de vegetação, que podem interpene-
trar-se ou confundir-se. O primeiro corresponde aos encraves (mosaico de áreas 
edáficas), onde a vegetação preserva sua identidade ecológica sem se misturar. 
O segundo caso é constituído pelos ecótonos (mosaico específico), onde os di-
ferentes tipos de vegetação se misturam e a identidade ecológica é dada pela 
composição específica resultante.

Formações Vegetais
A – Formações Savânicas ou de Cerrados

Sd

Savana Florestada ou Cerradão – o Cerradão é considerado uma expressão florestal da Savana 
ou Cerrado. Nele as árvores que formam o dossel possuem troncos grossos e geralmente sem a 
tortuosidade das árvores da Savana Arborizada ou Cerrado Típico. Não há um estrato arbustivo 
nítido. O estrato graminoso só ocorre nas bordas entremeando plantas lenhosas de pequeno porte. 
As plantas mais altas atingem 18 m e em média medem entre 9 e 12 m de altura.

Sa

Savana Arborizada ou Cerrado – o Cerrado Típico é a expressão mais comum do Cerrado. As plan-
tas lenhosas são mais distantes entre si e mais baixas que no Cerradão. A altura média varia entre 
3 e 5 m. Caracteristicamente possui um tapete graminoso que recobre o solo, arvoretas de troncos 
e galhos retorcidos e com casca espessa, folhas grandes, muitas vezes coriáceas. Pode apresentar 
variações fisionômicas e estruturais, decorrentes das características pedológicas diferenciadas e de 
perturbações antropogênicas.

Sp
Savana Parque ou Campo Cerrado – nesta fisionomia prevalece a paisagem campestre. O solo é to-
talmente recoberto por espécies herbáceas entremeadas espaçadamente por indivíduos arbustivos 
baixos (altura entre 1 e 2 m), de poucas espécies.

Spp
Savana Parque Associada a Áreas Pantaneiras – essa fisionomia campestre está associada às áreas 
inundáveis das regiões depressivas dos Pantanais do Paraguai, Araguaia e Guaporé, sendo também 
conhecida como Campos de Monchões ou de Murundus. Nesses campos ocorrem cupinzeiros 
(murundus) onde se desenvolvem espécies arbustivas e arbóreas do Cerrado Típico.

Sgi

Savana Gramíneo-Lenhosa ou Campo Úmido – essa formação é exclusivamente campestre. Ocorre 
em áreas próximas de drenagens (nascentes, lagoas e riachos) ou sobre topo e encostas de morros, 
sempre sobre solo quase que permanentemente encharcado. Esse encharcamento impede a germi-
nação de espécies arbustivas e arbóreas. O Buriti (Mauritia flexuosa) é uma das poucas espécies que 
sobrevivem nessa condição de encharcamento.

Sv

Formação Savânica Associada a Vertentes, com Encraves de Matas em Grotões de Drenagem – 
essa formação ocorre em vertentes íngremes, situadas nas rupturas de relevo e em afloramentos 
rochosos, associada a cursos d’água. Nela se encontram as formações: Savana Parque – campestre 
(na porção superior); Savana Arborizada – arbustiva-arbórea (na meia encosta), Matas de Grotão – 
floresta (em locais mais encaixados da vertente “grotões”).

B – Formações Florestais

Fo

Floresta Ombrófila – fisionomicamente é uma formação florestal pluriestratificada, de grande 
porte, com dossel de 20 a 30 m de altura e emergentes que atingem até 45 m. Predominam espé-
cies perenifólias. Epífitas são muito frequentes, assim como lianas e plantas escandentes. Ocorre 
na área tropical mais úmida, sem período biologicamente seco (até 60 dias) durante o ano, com 
precipitação bem distribuída e temperaturas elevadas, sendo, portanto, sua característica principal, 
a ocorrência de ambientes ombrófilos.

Fe
Floresta Estacional – como padrão, essa floresta pluriestratificada apresenta dossel de 25 a 30 m de 
altura associado à estacionalidade climática. Nela, na época de seca uma percentagem de árvores 
(20 a 50%), derrubam suas folhas. As demais, que formam o sub-bosque, permanecem com folhas.

Fp

Floresta Associada ao Planalto dos Parecis – esta formação florestal se desenvolve sobre o Planalto 
dos Parecis, na faixa intermediária entre os Domínios do Cerrado e da Floresta Amazônica. Fisio-
nomicamente apresenta densa cobertura foliar, dossel bastante homogêneo, com aproximadamente 
20 m de altura e grande densidade de indivíduos, caracterizados por áreas basais reduzidas. Os 
trabalhos de campo realizados no âmbito do DSEE/MT não permitiram estabelecer uma classificação 
fitogeográfica precisa dessa formação, daí a denominação Floresta Associada ao Planalto dos 
Parecis.

C – Contatos
A seguir são descritas as tipologias de contato, que correspondem a formações de transição ecológica, onde ambos 
os tipos de vegetação se alternam em padrão de mosaico, mantendo, porém, sua identidade.

FoFe

Floresta Ombrófila/Floresta Estacional – em geral as formações florestais se alternam, em função 
das características do substrato, com elementos ombrófilos predominando em solos profundos 
e úmidos, próximos às linhas de drenagem, enquanto a Floresta Estacional se estabelece nas 
partes mais elevadas do relevo, formando encraves. Fisionomicamente apresenta características 
de ambas as formações, com porte elevado, entre 20 a 30 m de altura e emergentes de até 35 m, 
apresentando-se perenifólia nas porções rebaixadas, enquanto que nos relevos residuais assume 
feição fortemente decídua.

FoS
Floresta Ombrófila/Savana – corresponde a uma formação de transição, onde ambos os tipos de 
vegetação se alternam em padrão de mosaico, subordinado ao relevo, com elementos ombrófilos 
predominando em solos profundos e úmidos, próximo às linhas de drenagem, enquanto a Savana 
se estabelece nas partes mais elevadas do terreno.

FeS
Floresta Estacional/Savana – fisionomicamente apresenta-se como uma floresta mais aberta que 
a estacional, com menor quantidade de epífitas e lianas, e com estratificação menos complexa. O 
dossel apresenta distintos graus de deciduidade, dependendo das espécies prevalecentes. O contato 
ocorre principalmente entre a Floresta Estacional e a Savana Florestada.

FpS

Floresta Associada ao Planalto dos Parecis/Savana – a transição ocorre principalmente com a 
Savana Florestada. Fisionomicamente apresenta-se como uma floresta mais aberta, de baixo porte, 
entre 15 e 20 m de altura, com dossel relativamente homogêneo. O componente arbóreo, bastante 
denso, é composto por árvores de fuste regular, com diâmetros reduzidos. Apresenta dossel irregu-
lar devido à retirada seletiva de madeiras, o que é evidenciado pelo padrão geométrico e irregular 
na imagem de satélite. Diferencia-se de Formações Remanescentes por constituir extensos maciços 
contínuos, não fragmentados. São as áreas mais sujeitas à desmatamentos atualmente.

D – Formações Ripárias
As Formações Ripárias, devido a escala de mapeamento, constituem as Formações Justafluviais, Floresta Aluvial e 
Complexo Aluvial.

Fr

Formações Justafluviais – compreendem diversas formas de vegetação associadas a cursos d’água, 
denominadas “Veredas”, “Matas de Brejo”, “Floresta-de-Galeria” ou “Floresta Ciliar”. A Vereda possui 
fisionomia campestre mesclada com indivíduos arbóreos da palmeira Buriti e ocorre no entorno de 
nascentes. A Mata de Brejo, uma fisionomia florestal, ocorre em áreas onde o lençol subsuperficial 
aflora. A Floresta-de-Galeria ou Floresta Ciliar é uma floresta constituída por árvores em faixa 
marginal à drenagem. Quando em domínio florestal, as formações justafluviais apresentam-se bem 
desenvolvidas, com estrutura semelhante à das florestas com as quais se associam, sendo de difícil 
discriminação no mapeamento.
Floresta Aluvial – ocorre seletivamente em solos aluviais, em planícies de inundação sazonal dos 
rios. Sua composição florística, contudo, é relativamente distinta e menos diversa em relação às 
formações florestais de interflúvios, devido às restrições decorrentes do substrato periodicamente 
encharcado. Verificam-se espécies seletivas higrófilas. O baixo potencial madeireiro, a impossibili-
dade de exploração agrícola e a ausência de fogo colocam este tipo de vegetação, de modo geral, 
em situação privilegiada em relação à sua preservação.
Complexo Aluvial – o Complexo Aluvial é constituído por um mosaico de formações ripárias, 
savânicas e florestais que ocorrem associadas indistintamente. Essa legenda foi utilizada para 
caracterizar uma situação específica em que a imagem de satélite aponta uma condição de intensa 
“mistura” de padrões que ocorrem na bacia hidrográficas dos rios Xingu e Araguaia.

E – Formações Secundárias

FS

Remanescente de formações naturais que devido à retirada de madeira, abertura de clareira e efei-
tos de borda, não apresenta mais as características florísticas, estruturais e dinâmicas originais. Nele 
prevalecem espécies secundárias e de baixo valor econômico. Enquanto nas florestas preservadas, 
as lianas tem uma ocorrência discreta, nas formações secundárias são dominantes. Esta formação 
está associada às áreas de uso agropecuário.

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002b

Caracterização sucinta das formações 
vegetais e usos dos solos mapeados

A distribuição das fisionomias da vegetação e das formas de uso dos solos no 
estado de Mato Grosso está representada em mapa, escala 1:3.000.000, por cores e 
abreviaturas simbólicas.

Os principais tipos de usos antrópicos desenvolvidos no estado de Mato Grosso 
são representados pela pecuária, agricultura, extrativismo madeireiro e mineral.
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O estudo da Vegetação e Uso Antrópico do estado de Mato Grosso integra a 
base de dados produzida no Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico, nas memórias e 
relatórios técnicos do tema Vegetação/Uso e Ocupação do Solo.

O levantamento botânico do estado de Mato Grosso, orientado pelo enquadra-
mento biogeográfico dos domínios morfoclimáticos de Ab’Saber,que possibilita uma 
visão dos fatores ecológicos condicionantes das tipologias vegetais, compreendeu os 
estudos florístico, fitossociológico, volumétrico e fitofisionômico das principais forma-
ções vegetais existentes, a partir da utilização de técnicas de interpretação analógica 
de imagens de satélite, levantamentos de campo e dados secundários disponíveis 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2002b).

Na etapa de obtenção de dados secundários, foram sistematizadas as informa-
ções de florística e fitossociológica do Projeto Radambrasil, e outros estudos, realiza-
dos por universidades e instituições de pesquisa.

Como subsídio à elaboração do acervo de dados, foram padronizadas as informa-
ções constantes nos herbários de maior relevância, no tocante aos registros botânicos 
feitos no estado de Mato Grosso, sendo eles: Herbário Central da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso – UFMT; Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi – MG/PA; e 
Herbário do Instituto Agronômico do Norte – IAN/PA.

O levantamento primário compreendeu os estudos florísticos efitossociológicos 
(22 campanhas), volumétricos (6 campanhas), e ainda considerou-se, para cada local, 
dois níveis de abordagem: a floresta explorada e a não explorada, sobretudo para os 
estudos de volumetria. Além desses levantamentos, foram realizados os fitofisionô-
micos (18 roteiros), integrados com uso do solo.

No total foram identificadas 1.342 espécies, pertencentes a 617 gêneros distribuí-
dos em 138 famílias. Esse levantamento resultou num acréscimo de 987 espécies, 288 
gêneros e 4 famílias à lista de espécies vegetais compilada. Estes resultados encontram-
-se no Anexo I – Quadro A0 49 do Relatório Técnico da Vegetação (SEPLAN-MT/CNEC, 2002b).

Ressalta-se que os registros florísticos obtidos pelo diagnóstico, além de subsi-
diarem as análises, representam uma importante contribuição ao conhecimento da 
flora do estado de Mato Grosso, constituindo um acervo botânico de referência a 
trabalhos futuros, depositado em duas instituições: na Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” / Universidade de São Paulo – ESALQ/USP e na Universidade Fede-
ral do Estado de Mato Grosso – UFMT.

Em todas as localidades amostradas, os resultados obtidos espelharam a con-
dição ambiental, suas características naturais e o seu processo de ocupação, alimen-
tando as discussões sobre as práticas de planejamento e conservação em cada uma.

Usos Antrópicos

A pecuária constitui o tipo de uso do solo dominante, sendo realizada em gran-
des e médias propriedades empresariais, como também em pequenas propriedades 
familiares. Nos ambientes savânicos e pantaneiros, inseridos nas bacias do alto Para-
guai, alto Araguaia e do Guaporé, esta atividade desenvolve-se tanto em áreas de pas-
tagens artificiais quanto de pastagens naturais, com diferentes tipologias de manejo. 
Quando relacionados a solos mais pobres, predomina o manejo dos pastos naturais; 
nas áreas pantaneiras, os campos periodicamente inundados são utilizados na estação 
seca como pastagens extensivas. Já nas áreas planas e elevadas do Planalto do Guima-
rães e do Taquari/Alto Araguaia predominam manejos tecnificados, em propriedades 
empresariais. Na bacia do rio Guaporé esta atividade também é expressiva, em pe-
quenas, médias e muito grandes propriedades empresariais, assim como na bacia do 
alto rio Araguaia. Na bacia do alto rio Xingu ocorre em pastagens plantadas e naturais.

Nos ambientes florestais, característicos das regiões centro-norte e norte, a pe-
cuária se restringe a plantios artificiais, formados após a derrubada das florestas e é 

uso predominante nas grandes e médias propriedades. Particularmente na extremi-
dade oriental do Planalto dos Parecis, formada pela bacia do rio Xingu, caracteriza-se 
por ocorrer em propriedades empresariais muito grandes, sendo ainda expressivas as 
áreas com este tipo de uso na região noroeste, nos municípios de Brasnorte, Juína, 
Castanheira, Aripuanã e Juara, e na região centro-norte em Marcelândia e Terra Nova 
do Norte, onde predomina nas pequenas propriedades, secundadas por estabeleci-
mentos de grande porte.

Na região central do Estado, as atividades de pecuária ocorrem de forma se-
cundária em relação à agricultura mecanizada, com manejos de alta tecnologia, que 
ocorrem de forma concentrada em extensas áreas de relevo bastante plano e que se 
prestam facilmente aos processos de mecanização, como o topo de chapadas e de 
platôs, onde predomina a vegetação de Cerrado e Latossolos.

A agricultura mecanizada é formada principalmente pelas culturas de grãos e 
de algodão, associada a grandes propriedades empresariais e secundariamente a pe-
quenas e médias propriedades familiares, sempre bem capitalizadas. Destaca-se a 
sudeste, no Planalto Taquari/Alto Araguaia, ocupando extensas áreas entremeadas 
por usos agropecuários nos municípios de Alto Taquari, Alto Garças, Itiquira e Ron-
donópolis. Estende-se ainda até a região da Chapada dos Guimarães e em ambas as 
margens do alto curso do rio das Mortes, nos municípios de Primavera do Leste, Novo 
São Joaquim e Campo Verde.

Contudo, sua ocorrência é mais expressiva na Chapada dos Parecis, na porção 
centro-oeste do Estado, onde ocupa áreas contínuas nos municípios de Campos de 
Júlio, Sapezal, Campo Novo dos Parecis e Nova Marilândia, delimitando as terras indí-
genas, e no Planalto dos Parecis, onde a ocupação é polarizada pela rodovia BR-163, 
ocupando os municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Tapurah 
e Nova Ubiratã. Nestas situações, é relevante a presença de médias propriedades, 
associadas a produtores familiares capitalizados.

Domínio Equatorial Amazônico Domínio de Cerrados

Domínio Tropical Atlântico Domínio dos Planaltos de Araucária

Domínio das Caatingas Áreas de Transição

Fonte: Ab’Saber, 1970
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A agricultura mecanizada ainda ocorre, de forma mais fragmentada, em Nova Olím-
pia, Barra do Bugres e Arenápolis. Na região da bacia do rio Araguaia, este uso está pre-
sente em Nova Xavantina e Canarana, associado a projetos agropecuários, em Confresa. 

A agricultura tradicional (milho, café, mandioca, arroz e feijão) é realizada com ma-
nejos intermediários e de baixa tecnologia, geralmente associada a pequenas proprie-
dades, em projetos de colonização privados ou governamentais. Este tipo de ocupação, 
onde também é significativa a pecuária, geralmente leiteira, possui grande extensão 
no território, porém apresenta pequena participação na produção agrícola do Estado.

Esta tipologia de ocupação é significativa no sudoeste do Estado, em Glória 
d’Oeste, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Lambari d’Oeste, 
Vale do São Domingos, Jauru, a oeste de Cáceres, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista 
do Oeste, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Figueirópolis, e Nortelândia. No entor-
no de Cuiabá/Várzea Grande e, com menor expressão em Poconé. Geralmente ao lon-
go do rio Cuiabá, esta tipologia de ocupação é decorrência do parcelamento ocorrido 
ao longo do tempo na região.

Na região norte, a tipologia de pequenas propriedades é particularmente ex-
pressiva na porção centro-norte como em Matupá, Peixoto Azevedo, Alta Floresta, 
Colíder, e Terra Nova do Norte, estendendo-se também em Paranaíta, Nova Mon-
te Verde e Apiacás ainda ocorre no entorno dos núcleos urbanos de Sinop, Santa 
Carmem, Cláudia e Marcelândia; na bacia do alto rio Xingu é presente em Gaúcha 
do Norte a noroeste do Estado no entorno de Juína e Castanheira, Brasnorte, Ari-
puanã, Cotriguaçu, Colniza, Porto dos Gaúchos, Juara, Novo Horizonte do Norte e 
Tabaporã; e associada a projetos privados de colonização e de assentamento, em 
Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, 
Querência e Ribeirão Cascalheira, com também expressiva ocupação por posseiros.

A produção madeireira tem forte expressão nas porções centro-norte e noroeste 
do Estado, no domínio da Floresta Ombrófila e da Floresta associada ao Planalto dos 
Parecis; é também presente a nordeste e tem, ainda, alguma participação na região 
sudeste, em domínios da Floresta Estacional, embora essa região apresente o esgota-
mento dos recursos, muito alterada pela ocupação antrópica. 

Sinop e Marcelândia concentram o maior número de indústrias e equipamentos 
de apoio às atividades madeireiras, também presentes em Alta Floresta, Nova Ban-
deirantes, Sorriso e, a noroeste, em Juína. O progressivo esgotamento do recurso no 
entorno destes centros de apoio faz com que as distâncias entre o centro processador 
e o local da exploração sejam progressivamente maiores, chegando a 100, 200, até 
300 km (Sorriso e Juína). A exploração madeireira ocorre com graus diferenciados, 
em função da proximidade dos centros processadores e da acessibilidade viária, da 
escassez de espécies mais valiosas, com a exploração progressivamente mais intensa 
de espécies de menor valor econômico. Destaca-se a extração contínua dos recursos, 
sem um intervalo de tempo adequado à recomposição da floresta explorada. 

As atividades de extrativismo mineral, que já foram potencializadoras da ocu-
pação, ainda têm presença marcante nas atividades econômicas na porção norte e 
noroeste do Estado, na Depressão do Guaporé, a sudoeste, na região sudeste e na 
porção centro-sul do Estado (Nortelândia).

20 Adaptado por José Roberto Borges Monteiro, Luzia Ivo de Almeida Arima e Maria Aparecida Cerci de Paiva

Uso Antrópicos

Ua Usos Antrópicos (agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, usos urbanos e refloresta-
mento)

Ui Usos Antrópicos em Terras Indígenas

Uc Usos Antrópicos em Unidades de Conservação

Aq Área de Queimada

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002b

21 Adaptado por José Roberto Borges Monteiro e Luzia Ivo de Almeida Arima
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O estudo do Potencial Madeireiro e sua Capacidade Industrial no estado de 
Mato Grosso integra a base de dados produzida no Diagnóstico Socioeconômico-Eco-
lógico, nos relatórios técnicos do tema Dinâmica Econômica.

Para o conhecimento do potencial madeireiro foi realizado o levantamento 
volumétrico das principais formações florestais e pesquisa de campo para avaliar a 
capacidade industrial, e o perfil da indústria madeireira e da atividade madeireira no 
estado de Mato Grosso. Essa pesquisa teve a aplicação de questionários nas indústrias 
madeireiras, instituições públicas, prefeituras municipais, associações e sindicatos re-
lacionados à atividade no ano de 1997 (SEPLAN-MT/CNEC, 2002c).

Os questionários foram elaborados para abranger os aspectos econômicos, pro-
dutivos, sociais e ambientais. Foram pesquisadas 342 indústrias madeireiras, de 26 
municípios do estado de Mato Grosso, o que representou 31,8% do total de empresas 
e, portanto, uma amostragem representativa. O critério de seleção dos 26 municípios 
foi o do grau de importância da indústria madeireira e da proximidade da fonte de 
matéria-prima.

O mapa do Potencial Madeireiro das Principais Formações Florestais e a Capaci-
dade de Produção Industrial foi produzido a partir da regionalização das unidades ter-

ritoriais de produção, das informações volumétricas levantadas por tipologia florestal 
e da capacidade de produção industrial.

A regionalização adotada nesse mapa refere-se às Unidades Territoriais de Pro-
dução segundo regiões/sub-regiões, identificadas nos estudos da sistematização dos 
dados secundários (SEPLAN-MT/CNEC, 1997a), que possibilitou a compreensão da organiza-
ção do espaço socioeconômico do Estado, onde a atividade madeireira é um de seus 
componentes principais. Essas Unidades são constituídas por um ou mais municípios 
que possuem uma configuração singular em relação à especialização produtiva, as-
sociadas informações volumétricas para a determinação do potencial madeireiro e a 
capacidade de produção de cada área.

Os resultados permitem analisar a forma de distribuição das populações ma-
deireiras (agrupadas ou dispersas na região), seu modo de dispersão, de sucessão 
ecológica e de enriquecimento para agregar valores econômicos à floresta.

Foram coletadas, em campo, 170 amostras de espécies comerciais, identificando-
-se 44 espécies, 20 gêneros, 2 famílias, e 4 não foram identificadas. Alguns gêneros e 
famílias abrangem mais de uma espécie comercial, como é o caso da família Laurace-
ae e dos gêneros Hirtella sp e Tabebuia sp.

Os resultados dos estudos evidenciam que a atividade econômica voltada para 
a base florestal tem um grande potencial para a geração de empregos. No entanto, 
apenas parte desse potencial é aproveitado, e ainda com a tendência de redução da 
atividade florestal, em função da redução de oferta de matéria-prima, o que certa-
mente terá impacto sobre a renda e o emprego nos municípios, sendo também este o 
principal fator limitante para o futuro das indústrias instaladas.

Para a manutenção da atividade do setor florestal do estado de Mato Grosso é im-
prescindível que se pense em suprir a demanda futura de matéria-prima, pois as áreas 
com florestas nativas “livres” para exploração estão rapidamente se esgotando, e sem 
efetivos programas ou projetos de reflorestamento capazes de suprir essa demanda.

Os estoques florestais, se bem utilizados e mantidos, certamente constituem 
uma das alternativas mais consistentes para a permanência da atividade florestal e 
propiciam desenvolvimento, no sentido mais amplo da palavra, para os proprietários 
rurais do norte do Estado. O uso das áreas de reserva legal para manejo florestal 
sustentável das florestas remanescentes e, principalmente, o reflorestamento de 
áreas de reserva legal com espécies para produção madeireira poderão prover um 
fornecimento substancial de matéria-prima para as indústrias de base florestal. In-

Classificação do Potencial Madeireiro/Capacidade Industrial
Alto potencial madeireiro e Baixa capacidade de produção industrial

Médio potencial madeireiro e Alta capacidade de produção industrial

Médio potencial madeireiro e Baixa capacidade de produção industrial

Baixo potencial madeireiro e Alta capacidade de produção industrial

Baixo potencial madeireiro e Média capacidade de produção industrial

Baixo potencial madeireiro e Baixa capacidade de produção industrial

Área não pesquisada quanto ao potencial madeireiro e capacidade de produção industrial

Formações Florestais com potencialidade para exploração madeireira

Limite das Unidades Territoriais de Produção

Critérios para definir o potencial madeireiro (multiplicado por 1.000 m³)
Alto – regiões que apresentam volume de madeira superior a 100.000,00 m³
Médio – regiões que apresentam volume de madeira entre 500,00 e 999,99 m³
Baixo – regiões que apresentam volume de madeira inferior a 499,99 m³

Capacidade de produção (x 1.000 m³/ano)
Alta – regiões que apresentam capacidade de produção superior a 2.000,00 m³/ano
Média – regiões que apresentam capacidade de produção entre 500,00 e 1.999,99 m³/ano
Baixa – regiões que apresentam capacidade de produção inferior a 499,99 m³/ano

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002c

Aspectos históricos da exploração dos recursos madeireiros 23

Os recursos madeireiros de Mato Grosso, em meados do século XIX, eram 
explorados principalmente para utilização na construção civil, na fabricação de 
móveis e de embarcações. Também para extração de lenha, principalmente como 
combustível nos navios a vapor, que passaram a navegar regularmente no rio 
Paraguai nas últimas décadas do século XIX. O elevado consumo de lenha pe-
las embarcações chegou a causar a devastação da vegetação de algumas áreas 
marginais, onde algumas espécies quase desapareceram. Madeiras preciosas, que 
poderiam estar sendo aproveitadas para fins mais nobres e rentáveis, foram des-
perdiçadas em grande quantidade como lenha (SEPLAN-MT/CNEC, 2002c).

A exploração do látex tornou-se importante no final do século XIX, e teve um 
papel essencial na economia e no processo de antropização do território mato-
-grossense. Além das dificuldades iniciais com o transporte e a inexistência de 
postos fiscais na região, o que tornava a Província do Amazonas a principal benefi-
ciária da borracha extraída em Mato Grosso, já que era lá que o produto era taxado, 
também os índios representaram, inicialmente, um problema para a extração do 
látex. Apesar da resistência dos índios no começo, posteriormente os Parecis pas-
saram a contribuir na extração do látex, assim como havia ocorrido com a poaia.

A castanha do Brasil também foi, durante o final do século XIX, um produto 
de destaque na economia mato-grossense, apesar das dificuldades de exploração. 
Colhida no vale do rio Madeira, a castanha exerceu sua importância econômica, 
assim como a erva-mate, na área dos tributários do rio Paraná; a borracha; a po-
aia, no vale do rio Paraguai e afluentes; e a diversidade de madeira da região.

O período entre 1870 e 1930 foi significativo quanto ao conhecimento dos 
recursos florestais e o consequente interesse despertado nas empresas voltadas 
para sua exploração. Na década de 1930, enquanto o país passava por mudanças 
econômicas e sociais profundas, a pecuária consolidava-se como a mais impor-
tante atividade econômica regional. O potencial econômico da cobertura vegetal 
mato-grossense era deixado de lado, dando lugar às pastagens para o gado e às 
plantações comerciais. A partir de 1930, políticas de ocupação dos “vazios” do 
território nacional eram implantadas, com objetivos econômicos. No governo de 
Getúlio Vargas foi lançado o projeto “Marcha para Oeste”, com o objetivo de inte-
gração nacional e penetração no interior pouco conhecido do território brasileiro. 
A propaganda do governo sobre a grande quantidade de terras livres e abun-
dância de riquezas naturais incentivou a migração para a região, fomentando a 
especulação imobiliária por parte de empresários do sudeste do país.

No início da década de 1950, a política de colonização proposta pelo Estado 
Novo, com foco para a criação de colônias agrícolas federais, passou a receber 
fortes críticas dos Estados que queriam dispor de suas terras sem a interferência 
do governo federal. Nesse momento, a iniciativa privada buscava a apropriação 
de grandes extensões de terra em Mato Grosso, com incentivos dos governos 
estaduais, na maioria dos casos visando somente à especulação. A distribuição 
de terras devolutas do Estado tornou-se um jogo político envolvendo alianças 
empresariais e favorecimentos.

Em 1953 era criada a SPVEA - Superintendência do Plano de Valorização da 
Amazônia, que programava investimentos para a Amazônia Legal, que, nesse perí-
odo, refere-se à parte norte do estado de Mato Grosso. A ação desta entidade tinha, 
entre seus objetivos, reduzir as desigualdades inter-regionais do Brasil, pois estas 
eram consideradas um impedimento para o desenvolvimento e a modernização.

O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, promo-
veu a construção de estradas ligando a região centro-oeste e norte com o restante 
do país. Desta forma, estas regiões firmaram-se como fornecedoras de alimentos 
e matéria-prima para a região sudeste, que já passava por um processo intenso de 
industrialização. Mato Grosso incorporava-se, então, ao sistema econômico nacio-
nal, quebrando-se a hegemonia local do capital comercial. Essas novas condições 
intensificaram os fluxos migratórios espontâneos, que se dirigiam principalmente 
para as áreas alcançadas pelas rodovias, tendo como efeito um crescimento de 
75% da população mato-grossense.

O grande fluxo migratório não alterou a principal atividade da região. Mato 
Grosso chegou à década de 1960 com sua economia ainda baseada na pecuária. 
Sua agricultura tradicional abastecia o mercado interno. A exploração dos recur-
sos naturais, através do extrativismo mineral e vegetal, era uma atividade que 

garantia a subsistência de parte da população, mas que não tinha influência rele-
vante na economia da região.

O período de 1930 a 1960 foi caracterizado pela intensa propaganda e incen-
tivo para o povoamento e valorização econômica do território mato-grossense, 
sempre baseado na exaltação da riqueza natural disponível para exploração. 
Poucas foram as iniciativas para a preservação dos recursos naturais. Estima-se 
que o estado de Mato Grosso só se livrou de uma destruição brutal de sua co-
bertura vegetal e da fauna em função da dinâmica da economia brasileira, que 
não exigiu neste período a incorporação e valorização efetiva dos “vazios” do 
território nacional. O Estado não apresentava também as condições necessárias 
para a apropriação capitalista dos recursos naturais: mão de obra, infraestrutura 
e concentração de capitais.

Em 1966 era lançada a “Operação Amazônica”, com medidas para promo-
ver a ocupação da região, baseadas no Plano de Valorização da Amazônia (PVA). 
Essa “Operação” criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SU-
DAM), em substituição a SPVEA. Reestruturou-se também o Banco de Crédito da 
Amazônia, transformado em Banco da Amazônia S.A., responsável por incentivos 
fiscais e créditos às empresas interessadas em investir na área. Vale lembrar que, 
com a divisão do estado de Mato Grosso, em 1979, todo o seu território ficou 
incluído na Amazônia Legal.

Baseada numa concepção predatória e imediatista de apropriação dos re-
cursos naturais, a “Operação Amazônica” promoveu a transformação dos usos 
sociais desses recursos no Mato Grosso. O lançamento do Programa de Integração 
Nacional (PIN), em 1970, culminou numa etapa mais ofensiva de incentivo à ocu-
pação da Amazônia Legal por parte do governo federal. Este também pretendia 
transferir para a Amazônia o excedente populacional do nordeste brasileiro, que, 
segundo o próprio governo, agonizava pela falta de recursos que existiam em 
abundância na Amazônia.

A implementação dos programas do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimen-
to) acarretou drásticas transformações na apropriação da terra e no uso dos recursos 
naturais no território mato-grossense. Esses programas pretendiam desenvolver as 
potencialidades econômicas dos três diferentes ecossistemas mato-grossenses: o 
Pantanal, a Floresta Amazônica e o Cerrado. Nenhum dos outros programas que 
foram realmente implementados a partir de 1966 preocupava-se em estabelecer 
critérios para a preservação dos recursos naturais. Sob o ponto de vista econômico, 
os programas aproximaram-se de seus objetivos de ocupação regional e integração 
nacional, incorporando modelos de produção, promovendo a valorização de novas 
terras e modernizando as atividades agrícola e pecuária. Um grande volume de ca-
pitais foi investido em empreendimentos na região, milhares de migrantes foram 
atraídos para o local e novas vias de ligação foram abertas com o centro-sul do país.

A migração trouxe a mão de obra necessária para o desenvolvimento. Mato 
Grosso foi um dos estados que mais se beneficiou com os incentivos fiscais da Sudam 
e teve consideráveis estímulos de créditos, além de investimentos oficiais no siste-
ma rodoviário. Neste cenário, a economia mato-grossense mudou radicalmente. 
O aumento na extensão da área cultivada e empregada na pecuária e sua mo-
dernização alteraram o modo como vinham sendo explorados os recursos naturais.

O modelo de ocupação de Mato Grosso, baseado na grande empresa agro-
pecuária, foi um dos fatores que mais contribuiu para a perda da cobertura 
vegetal e para o surgimento de problemas ambientais como pragas, assorea-
mento dos rios, voçorocas e erosão do solo. O uso da terra em larga escala para a 
agricultura e a pecuária ignorou diretrizes para a exploração racional dos recursos 
naturais. A cobertura vegetal e as populações indígenas e tradicionais eram con-
sideradas obstáculos para a implementação da agricultura e da pecuária e foram 
subjugadas em rápida progressão para não impedir o desenvolvimento.

O processo histórico de ocupação evidencia que a biodiversidade do 
território mato-grossense não tem sido devidamente valorizada e passou a ser 
intensamente depredada após o “desenvolvimento” da região. Os governantes, 
na tentativa de integrar Mato Grosso à economia capitalista em que outras regi-
ões do país já se encontravam, negligenciaram a preservação ambiental.

Regionalização segundo as Unidades Territoriais de Produção – UTP
UTP Descrição

A1
A – Região Noroeste
1 – Área de menor densidade de ocupação com pecuária e extração vegetal – fronteira recente

A2
A – Região Noroeste
2 – Áreas de predominância de extração vegetal e da pecuária, com a presença de núcleos importantes 
de policultura – fronteira recente

B1
B – Região Centro-Norte
1 – Área de menor densidade de ocupação com pecuária e extração vegetal – fronteira recente

B2
B – Região Centro-Norte
2 – Núcleo de agropecuária diversificada do norte da fronteira recente

B3
B – Região Centro-Norte
3 – Área de predomínio da economia extrativista

C1
C – Região Centro-Norte
1 – Área de intensa exploração madeireira

C2
C – Região Centro-Norte
2 – Sinop – Polo regional e madeireiro

C3
C – Região Centro-Norte
3 – Área de predominância de extração vegetal e da pecuária, com a presença de núcleos importantes 
de policultura – fronteira recente

D1
D – Região Centro-Norte
1 – Área com produção moderna de grãos e carne na fronteira recente – presença de médios e grandes 
proprietários

D2
D – Região Centro-Norte
2 – Área com produção moderna de grãos e carne na fronteira recente – presença de médios e grandes 
proprietários

E1
E – Região Nordeste
1 – Área de amplo predomínio da pecuária extensiva com a presença de núcleos significativos da 
policultura

F1
F – Região Nordeste
1 – Área de amplo predomínio da pecuária extensiva com a presença de núcleos significativos da 
policultura

G1
G – Região Nordeste
1 – Área de amplo predomínio da pecuária extensiva

G2
G – Região Leste
2 – Área de expansão da pecuária e da agricultura no cerrado

J1
J – Região Sudeste
1 – Área de expansão da pecuária e da agricultura no cerrado

M1
M – Região Oeste
1 – Área com produção moderna de grãos e carne na fronteira recente (tendência empresarial)

M2
M – Região Oeste
2 – Área com produção moderna de grãos e carne na fronteira recente (tendência empresarial)

T1
T – Região Sudoeste
1 – Área de predominância da pecuária no pantanal do Guaporé

Obs.: A identificação das unidades, como por exemplo “C1”
•  a letra “C” qualifica uma determinada região de influência das cidades associadas a um padrão de uso do solo
•  o número “1” qualifica o perfil de especialização produtiva dos municípios

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 1997a

Espécies de valor comercial e seu nome vulgar, por 
formação florestal, do norte do estado de Mato Grosso

Espécie Nome Vulgar Fo FpS FoFe Fp

Amburana cearensis (Fr. Allemão) A. C. Sm. Cerejeira X

Anacardium giganteum Hancock ex Engler Cajueiro do mato X X X

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. Garapa X X X X

Aspidosperma carapanauba Pichon Perobinha X

Aspidosperma cf. discolor A. DC. Peroba X X

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd Cumarú X

Astronium lecointei Ducke Angelim amarelo X

Buchenavia oxycarpa Eichl. Angelim pedra X

Cariniana decandra Ducke Cachimbeiro X X

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Pequi X X X

Cedrela odorata L. Cedro alagoano X

Cedrelinga catenaeformis Ducke Cedro amazonense X

Copaifera duckei Dwyer Copaíba X X

Copaifera langsdorfii Desv. Copaíba X X

Cordia lomatoloba Johnst. Freijó X X

Dialium guianense (Aubl.) Sandw. Roxinho X X

Dipteryx odorata Willd. Champanhe X X X

Enterolobium maximum Ducke Timbori X

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. Tamboril X

Erisma floribunda Rudge Amesclão X X

Erisma uncinatum Warm. Cambará X X X X

Ficus guianensis Desv. Figueira X

Goupia glabra Aubl. Copiuba X X

Guarea cf. grandifolia A. P. DC. Marinheiro X X

Guarea guidonia (L.) Sleumer Melancieiro X X

Hevea brasiliensis Muell. Arg. Seringueira X X

Hymenaea courbaril L. Jatobá X X

Hymenaea martiana Hayne Jatobá X

Hymenolobium excelsum Ducke Angelim pedra X X X X

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Caixeta X X

Mezilaurus itauba (Meissn) Taub. Itaúba X X X X

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Maçaranduba X

Ocotea guianensis Aubl. Canela X

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walpers Angelim de saia X

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Abiorana X

Protium almecega Marchand. Mescla aroeira X

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. Amescla branca X

Pseudolmedia laevigata Trecul. Maçaranduba X X

Qualea ingens Warm. Araça X

Qualea psidiifolia Spruce Catuaba X

Schizolobium parahyba var. amazonicum (Ducke) 
Barneby

Pinho cuiabano X X X X

Simarouba amara Aubl. Marupá X X

Swietenia macrophylla King Mogno X

Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Ipê X

Tachigalia paniculata Aubl. Tachi X X

Tetragastris altissima (Aubl.) Sw. Amescla X X

Trattinickia rhoifolia Willd. Morcegueira X

Vochysia pyramidalis Mart. Mandiocão X

Fo – Floresta Ombrófila
FpS – Floresta Associada ao Planalto dos Parecis/Savana
FoFe – Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Fp – Floresta Associada ao Planalto dos Parecis

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002c
Revisão de José Roberto Borges Monteiro, 2011

22 Adaptado por José Roberto Borges Monteiro e Luzia Ivo de Almeida Arima

vestimentos nesse setor têm um potencial econômico alto, considerando-se que a 
madeira atualmente produzida no Estado tem como principal destino outros estados 
da Federação, sendo Mato Grosso um dos principais fornecedores de madeira serrada 
do Brasil. O consumo de madeira serrada está em ascensão desde o final dos anos da 
década de 1980, e existe uma tendência para diminuição da oferta de matéria-prima 
(nativa e plantada) no Brasil para os próximos anos, especialmente de madeira para 
processamento mecânico.

É necessário o resgate da atividade madeireira no Estado, tanto na exploração 
florestal como no processamento industrial. Os investimentos só trarão resultados se 
estiverem dentro de um programa rigoroso de controle.

Neste sentido, considera-se necessário:
•	 que a exploração de florestas nativas seja realizada em bases realmente sus-

tentáveis, e o reflorestamento com espécies para produção madeireira devem 
ser imediatamente incentivados de maneira mais contundente e ampla possí-
vel, tanto em termos de fomento florestal e assistência técnica como de apoio 
para a comercialização da madeira produzida; ampliar o nível tecnológico do 
setor madeireiro seja em investimentos desde a colheita, processamento da 
matéria-prima e aproveitamento de resíduo;

•	 treinamento e cursos práticos em todas as etapas da cadeia produtiva, in-
cluindo treinamento gerencial para as pequenas e médias empresas;

•	 investimentos na melhoria das estradas e incentivo à prática do manejo sus-
tentado para continuidade da atividade;

•	 criação de mecanismos facilitadores para obtenção de linhas de financiamen-
to; e

•	 medidas governamentais para a agregação de valor aos produtos madeirei-
ros, com incentivos às indústrias de beneficiamento e ao aproveitamento de 
seus resíduos.

23 Adaptado por José Roberto Borges Monteiro e Luzia Ivo de Almeida Arima
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O estudo ornitológico de Mato Grosso, envolveu campanhas de campo realiza-
das nas localidades de Apiacás, Aripuanã (duas campanhas em estações distintas), Cá-
ceres, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Juruena, India-
nópolis/Pindaíba, São José do Rio Claro, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

Cada localidade foi investigada em um período de aproximadamente dez dias 
(exceção feita a Aripuanã, visitada em duas ocasiões), com o esforço voltado a maxi-
mizar a aquisição de informações qualitativas das comunidades.

Os levantamentos foram desenvolvidos utilizando-se basicamente de três recur-
sos distintos: observação, gravação/playback e através de captura em redes de nebli-
na (12 m x 2,5 m; malha 36 mm) (SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

Todos os espécimes coletados foram pesados, medidos, etiquetados, taxidermi-
zados ou injetados com formol 10%, e conservados em álcool 70% depois de fixados, 
sendo, tanto as peles quanto o material em via úmida, mantidos na coleção de aves 
do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – USP. Também dos espécimes 
coletados foram retiradas amostras de sangue e/ou tecido, material este depositado 
na coleção do Departamento de Genética da Universidade de São Paulo-USP.

Da mesma forma que os outros vertebrados terrestres, as aves do Estado podem 
ser divididas basicamente em três grupos: aquelas típicas Amazônicas; as do Cerrado; 
e aquelas generalistas, cuja distribuição compreende ambos os ambientes.

Como esperado, a diversidade de espécies encontradas em comunidades Ama-
zônicas foi muito superior àquela encontrada nas localidades de cerrado, podendo ser 
representados os extremos, mesmo considerando a diferença de amostragem, pelas 
localidades de Aripuanã e Indianópolis/Pindaíba, onde foram registradas 398 e 163 
espécies, respectivamente.

A diversidade das comunidades típicas dos dois domínios é, proporcional à parti-
cipação de ambas no conjunto total de espécies levantadas em Mato Grosso.

Deve-se considerar ainda que a avifauna registrada para o cerrado é em boa 
parte, composta por espécies generalistas, que não ocorre exclusiva ou mesmo prefe-
rencialmente nos domínios do Cerrado. Por outro lado, a fauna Amazônica é caracte-
rizada por espécies exclusivas ou de ocorrência preferencial.

Nos levantamentos de campo foram registradas 683 espécies de aves, das quais 
69 representam novos registros para o estado de Mato Grosso. Ressalta-se que a gran-
de maioria destes novos registros foi levantada em localidades das regiões norte e 
noroeste do Estado.

Considerando-se as informações disponíveis na literatura e os dados levantados 
durante as campanhas de campo chega-se a uma lista de mais de 850 espécies para o 
estado de Mato Grosso. Esta diversidade é certamente ainda maior, já que as regiões 
norte e noroeste do Estado permanecem ainda insuficientemente amostradas.

Acredita-se que a diversidade característica de comunidades de aves em regiões 
tropicais resulta da complexidade estrutural (vertical e horizontal), além da variedade 
de composição dos ambientes Amazônico e Cerrado. Outra hipótese, não excludente, 
para explicar este fato é a grande especialização na utilização dos recursos disponí-
veis.

Observa-se que a relevância do levantamento realizado durante as campanhas 
de campo reside não apenas no conhecimento da diversidade de aves do Estado, mas 
também da distribuição das espécies.

As aves são conhecidas por ser um grupo de grande valor como ferramenta para 
análises ambientais, cumprindo um papel-chave no diagnóstico de comunidades bio-
lógicas integrais. A diversidade quanto à sensitividade a distúrbios ambientais, abun-
dância relativa, estrato de forrageamento e especializações em habitats fazem deste 
grupo um importante e eficiente tradutor das características qualitativas e quantita-
tivas de um ambiente.

Dentre os diversos ecossistemas brasileiros, o cerrado é um dos menos conheci-
dos e, ao mesmo tempo, um dos mais ameaçados. É o segundo maior bioma na Amé-
rica do Sul, sendo superado apenas pelo Amazônico. A paisagem do cerrado se carac-
teriza na forma de um mosaico com diferentes tipos de vegetação, mais ou menos 
abertas, com matas de galeria ao longo dos rios e matas estacionais semidecíduas 
em áreas de solos mais férteis.

Esta diversidade de paisagens existentes no domínio do Cerrado traduz-se na 
presença de uma avifauna que, embora bastante variada, mostra-se pouco caracte-
rística, sendo que muitas espécies de aves podem ser encontradas em outros ecos-
sistemas brasileiros, enquanto que espécies florestais correspondem em sua maioria 
a elementos Amazônicos. Mais da metade de toda a avifauna que utiliza a região do 
cerrado para reprodução é altamente dependente das formações florestais.

Da análise dos dados obtidos em localidades de cerrado verifica-se a presença 
de elementos Amazônicos. Esta presença é marcante em localidades mais próximas 
ao bioma Amazônico, como Vila Bela da Santíssima Trindade, diminuindo paulatina-
mente na medida em que se afasta em direção às regiões mais nucleares do bioma 
Cerrado.

Das localidades de cerrado amostradas pode-se destacar Cocalinho, por seu es-
tado de conservação. Uma característica que diferencia esta localidade das demais é 
a presença da formação florestal (aluvial) em condições peculiares das margens dos 
rios Tocantins e Araguaia. Observa-se que essa região apresenta alguns endemismos, 
como a Cercomacra ferdinandi, registrada com frequência no levantamento.

O Pantanal diferencia-se por ser a mais importante área de reprodução de aves 
paludícolas do Brasil. Garças-brancas (Ardea alba), cabeças-secas (Mycteria america-
na) e colhereiros (Platalea ajaja) formam grandes colônias de nidificação, ativas entre 
julho e novembro.

Além das matas, as formações campestres do cerrado (Campo, Campo-sujo e 
Campo Cerrado) cumprem um papel fundamental na manutenção de uma fauna ca-
racterística, já que boa parte dos endemismos do cerrado são espécies típicas destes 
ambientes, como Melanopareia torquata, Saltatricula atricollis e Cyanocorax crista-
tellus.

Nas áreas próximas ao rio Paraguai e em banhados foram observadas algumas 
espécies de aves migratórias que têm no Pantanal um importante ponto de reprodu-
ção e/ou alimentação, como a águia-pescadora (Pandion haliaetus) e os maçaricos 
(Tringa flavipes e T. solitária), migrantes da América do Norte.

Fauna 24

O estudo da Fauna do estado de Mato Grosso integra a base de dados produzida 
no Diagnóstico Socioeconômico-Ecológico, nas memórias técnicas do tema Vegeta-
ção/Uso e Ocupação do Solo e relatório técnico do tema Fauna.

O inventário faunístico do Estado, compreendeu os levantamentos de mamífe-
ros, aves, répteis, anfíbios e peixes, em que foram amostradas 1.318 espécies, sendo 
166 mamíferos, 683 aves, 128 répteis, 89 anfíbios e 252 peixes. Destas, 5 espécies 
eram até então não conhecidas pela ciência (4 mamíferos e 1 réptil) (SEPLAN-MT/CNEC, 

2002d).
Em todas as áreas amostradas, os resultados obtidos espelharam a condição 

ambiental, refletindo suas características naturais e o seu processo de ocupação, fo-
mentando as discussões sobre as práticas de planejamento e conservação.

Durante a etapa de obtenção de dados secundários, os estudos de fauna consis-
tiram em uma investigação zoogeográfica, acrescida da dimensão ecológica, de ma-
neira a se ter um modelo sinecológico flexível, de aplicação regional, onde as espécies 
ou grupos relevantes pudessem ser examinados, em termos de sua distribuição, e de 
suas necessidades mínimas ambientais. O estudo teve como referência as coleções 
zoológicas institucionais, desde que adequadamente catalogadas, e artigos científi-
cos específicos sobre a área pesquisada, ou de caráter geral que incluíssem material 
sobre a mesma.

A consulta a coleções zoológicas constituiu a etapa fundamental para a monta-
gem do banco de dados, com lista máxima de espécies e cartogramas, uma vez que 
estas se configuram como o dado mais confiável e duradouro a respeito da ocorrência 
de uma dada espécie em um dado local. Duas coleções zoológicas foram de grande 
importância para Mato Grosso: a do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
– MZUSP e a do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sendo que a primeira encontrava-
-se catalogada e, seguramente, em condições de possibilitar a pesquisa. Desta forma, 
os trabalhos concentraram-se, principalmente, no MZUSP, cujos registros abrangiam 
um período de aproximadamente 90 anos.

Outra coleção zoológica importante pesquisada foi a do Departamento de Zoo-
logia do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, na qual o trabalho se restringiu ao 
material de mamíferos e aves, pois os demais grupos (répteis, anfíbios e peixes) não 
estavam acessíveis à consulta.

A lista sistemática organizada no Relatório de Consolidação dos Dados Secun-
dários da Fauna (SEPLAN-MT/CNEC, 1997c) certamente é mais extensa que a realidade, o 
que, no contexto dos trabalhos, representou uma medida de cautela como forma de 
melhorar o suporte estatístico para as fases de obtenção de dados primários e suas 
respectivas interpretações.

As campanhas realizadas no levantamento dos dados primários consistiram em 
investigações pontuais, de maneira a permitir o julgamento da qualidade das fontes 
secundárias utilizadas na fase preliminar e, na medida do possível, o status de con-
servação atual.

Observa-se que para a seleção das localidades de amostragem foram considera-
das as principais regiões do Estado, particularizadas por suas características naturais, 
antrópicas e norteada pela necessidade de preencher a lacuna de conhecimento zoo-
lógico de regiões para as quais não se tinha registro de coleta e/ou observação para 
um ou mais grupos; buscar o entendimento de possíveis modificações faunísticas 
decorrentes das alterações antrópicas instaladas em algumas regiões, comparando 
antigos registros com dados mais atualizados; e obter um melhor entendimento zo-
ológico sobre as áreas de tensão ecológica; de maneira a subsidiar as discussões das 
etapas subsequentes.

Foram então estabelecidas 12 localidades representativas dos diferentes domí-
nios compreendidos no Estado (Cerrado e Amazônico), além da zona de contato e o 
Pantanal.

A análise zoogeográfica realizada baseia-se, principalmente, em Vanzolini (1970) 
e ainda em uma divisão sumária, em grandes tipos fisionômicos e ecológicos (sem 
considerações florísticas), como a que serviu de base a Ab’Saber (1970) na conceitua-
ção dos Domínios Morfoclimáticos do Brasil.

Além do conceito de domínios, especificamente para Aves, procedeu-se tam-
bém a uma análise segundo a proposição de Stotz (1996), que estabelece regiões 
e sub-regiões zoogeográficas, definidas por padrões de distribuição delimitados por 
acidentes geográficos ou por feições ecológicas.

Para as análises ecológicas, além dos conceitos de ecologia geral, comumente 
utilizados para os estudos de conservação e preservação de ecossistemas, foram ado-
tados os conceitos estabelecidos para cada um dos grupos em estudo, seguindo-se 
para isto a bibliografia específica: Emmons (1990) para os mamíferos; Stotz (1996) 
para as aves; Peters & Danoso-Barros (1986) e Vanzolini et al. (1980) para répteis; e 
Frost (1985) para anfíbios.

Assim, com base no modelo de análise adotado (análise zoogeográfica com di-
mensão ecológica), foi possível, caracterizar a fauna de cada localidade amostrada 
quanto aos seguintes aspectos: a sua composição específica, o padrão de distribuição 
das diferentes espécies, as suas exigências mínimas ambientais, e a sua maior ou 
menor vulnerabilidade aos diferentes níveis de perturbação antrópica.

Localidades Amostradas – Grupo Aves
Dados Primários (1)

Cód. Localidade Cód. Localidade
L1 Aripuanã 1 L8 Juruena

L2 Aripuanã 2 L9
Vila Bela da Santíssima Trindade/Pontes e 
Lacerda

L3 Apiacás L10 Vila Rica/São José do Xingu

L4 Cláudia 1 L11 Indianópolis/Pindaíba

L5 Cláudia 2 L12 Cocalinho

L6 Gaúcha do Norte L13 Chapada dos Guimarães

L7 São José do Rio Claro L14 Cáceres

Dados Secundários (2)

LAV1 Cachoeira das Panelas LAV49 Rio Manso

LAV2 Rio Branco LAV50 Tatuba

LAV3 Fazenda São José LAV51 Córrego Fundo

LAV4 Dardanelos LAV52 Rio dos Porrudos

LAV5 Ilha dos Patos LAV53 Alecrim

LAV6 “Camp 30” LAV54 Engenho do Pari

LAV7 Rio das Mortes LAV55 Cuiabá

LAV8 Jacaré, Rio Culuene LAV56 Córrego das Areias

LAV9 Rio Doze de Outubro LAV57 Lavrinhas

LAV10 Ribeirão Tanguro LAV58 Ribeirão Barbado

LAV11 Rio Cristalino LAV59 Estação Ecológica Serra das Araras

LAV12 Campos Novos LAV60 Sangrador

LAV13 Mutum Cavalo LAV61 Ponte de Cuiabá

LAV14 Rio do Calor LAV62 Aricá

LAV15 Serra do Roncador LAV63 Samambaia

LAV16 Utiariti, Rio Papagaio LAV64 Taquaral

LAV17 Garapu LAV65 Araguaiana

LAV18 São Domingos, Rio das Mortes LAV66 Recanto Passárgara

LAV19 Córrego Primavera LAV67 Registro do Jauru

LAV20 Pontal da Serra Azul LAV68 Avuaçu

LAV21 Serra Solteira LAV69 Santo Antônio do Leverger

LAV22 Sítio do Velho Ângelo Severo LAV70 Barra do Garças

LAV23 Travessão do Araguaia LAV71 Caité

LAV24 Aldeia Queimada LAV72 Corcundo

LAV25 Dumbá LAV73 Pouso das Pitas

LAV26 Arraial de São Vicente LAV74 Fazenda de Cima

LAV27 Xavantina LAV75 Salto de Sepotuba

LAV28 Rio Manso LAV76 Torixoréu

LAV29 Tangará LAV77 Cabeceiras do Cabaçal

LAV30 Ribeirão Pindaíba LAV78 Pau Seco

LAV31 Tapirapoã LAV79 Coutinho

LAV32 Fazenda Francisco Xavier LAV80 Lagoa de Chacororé

LAV33 Pindaíba LAV81 Rio das Flechas

LAV34 Vila Bela da Santíssima Trindade LAV82 Caiçara

LAV35 Barra do Bugres LAV83 Porto Limão

LAV36 Campos do Encanto LAV84 Pouso dos Irmãos na Campina

LAV37 Água Fria LAV85 Cáceres

LAV38 Ponte do Guaporé LAV86 Pantanal do Poconé

LAV39 Cachoeira LAV87 Poconé

LAV40 Chapada dos Guimarães LAV88 Rondonópolis

LAV41 Engenho do Capitão Gama LAV89 Córrego das Inhumas

LAV42 Estrada Cuiabá/Chapada, km 40 LAV90 Ponta Branca

LAV43 Abrilongo LAV91 Descalvado

LAV44 Ribeirão do Cágado LAV92 São João

LAV45 Dourado LAV93 Rio Cuiabá

LAV46 Portão de Pilatos LAV94 Pantanal

LAV47 Estiva Nova LAV95 Rio São Lourenço

LAV48 Engenho do Capitão Antônio Correia

Fontes: (1) SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
 (2) SEPLAN-MT/CNEC, 1997c

Classes de Densidade da Amostra

1 a 100 Espécies

101 a 200 Espécies

201 a 300 Espécies

301 a 400 Espécies

mais de 400 Espécies

Biomas
Amazônico

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2011d

Aves: Novos Registros para o Estado de Mato Grosso
Família Espécie

Tinamidae Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)

Cracidae Ortalis canicollis (Wagler, 1830)

Accipitridae Morphnus guianensis (Daudin, 1800)

Rallidae Aramides saracura (Spix, 1825)

Columbidae Columba livia (Gmelin, 1789)

Strigidae
Lophostrix cristata (Daudin, 1800)

Glaucidium hardyi (Vielliard, 1990)

Trochilidae

Threnetes leucurus (Linnaeus, 1766)

Phaethornis philippii (Bourcier, 1847)

Lophornis chalybeus (Vieillot, 1822)

Heliothryx auritus (Gmelin, 1789)

Momotidae Baryphthengus martii (Spix, 1824)

Galbulidae
Galbula albirostris (Latham, 1790)

Jacamerops aureus (Statius Müller, 1776)

Picidae Picumnus cirratus (Temminck, 1825)

Thamnophilidae

Terenura humeralis (Sclater & Salvin, 1880)

Myrmornis torquata (Boddaert, 1783)

Myrmeciza ferruginea (Statius Müller, 1776)

Myrmotherula iheringi (Snethlage, 1914)

Herpsilochmus atricapillus (Pelzeln, 1868)

Thamnophilus murinus (Sclater & Salvin, 1868)

Cymbilaimus sanctaemariae (Gyldenstolpe, 1941)

Cercomacra ferdinandi (Snethlage, 1928)

Schistocichla leucostigma (Pelzeln, 1868)

Phlegopsis borbae (Hellmayr, 1907)

Grallariidae

Grallaria varia (Boddaert, 1783)

Hylopezus macularius (Temminck, 1823)

Hylopezus ochroleucus (Wied, 1831)

Formicariidae Chamaeza nobilis (Gould, 1855)

Scleruridae
Sclerurus albigularis (Sclater & Salvin, 1869)

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus spixii (Lesson, 1830)

Pygarrhinchinae Xenops milleri (Chapman, 1914)

Furnariidae

Ancistrops strigilatus (Spix, 1825)

Hyloctistes subulatus (Spix, 1824)

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)

Philydor ruficaudatum (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838)

continua...

Registro de Coleta e/ou Observação de Aves
Dados primários – resultado da pesquisa*

Dados secundários – sistematização das informações existentes

Código da Localidade

Número de Espécies

LAV1
97

* O ponto refere-se à uma região que contém um conjunto de pontos amostrados

AV – Aves

Aves: Novos Registros para o Estado de Mato Grosso
Família Espécie

Pipridae Machaeropterus regulus (Hahn, 1819)

Tityridae

Myiobius atricaudus (Lawrence, 1863)

Schiffornis major (Des Murs, 1856)

Laniocera hypopyrra (Vieillot, 1817)

Iodopleura fusca (Vieillot, 1817)

Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869)

Cotingidae Phoenicircus nigricollis (Swainson, 1832)

Tyrannidae

Platyrinchus saturatus (Salvin & Godman, 1882)

Todirostrum maculatum (Desmarest, 1806)

Poecilotriccus sylvia (Desmarest, 1806)

Hemitriccus flammulatus (Berlepsch, 1901)

Zimmerius gracilipes (Sclater & Salvin, 1868)

Ornithion inerme (Hartlaub, 1853)

Tyrannulus elatus (Latham, 1790)

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823)

Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858)

Knipolegus poecilocercus (Pelzeln, 1868)

Vireonidae Vireolanius leucotis (Swainson, 1838)

Troglodytidae Cyphorhinus arada (Hermann, 1783)

Thraupidae

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800)

Parkerthraustes humeralis (Lawrence, 1867)

Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817)

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)

Tangara velia (Linnaeus, 1758)

Tangara episcopus (Linnaeus, 1766)

Cyanerpes nitidus (Hartlaub, 1847)

Emberizidae

Sporophila schistacea (Lawrence, 1862)

Sporophila plumbea (Wied, 1830)

Sporophila ardesiaca (Dubois, 1894)

Sporophila maximiliani (Cabanis, 1851)

Cardinalidae Pheucticus aureoventris (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Parulidae Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821)

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Revisão e atualização de Dalci Maurício Miranda de Oliveira, segundo CBRO (2011)

25 Adaptado por Dalci Maurício Miranda de Oliveira

24 Adaptado por Lígia Camargo
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Distribuição das Espécies de Aves Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécica
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Rheidae (Ema) Rhea americana x x x x x x B T N I/RC 2

Tinamidae  
(Inambus,  
Perdizes, 
Codornas)

Tinamus tao x x x x x x x x x x x A T N I 4

Tinamus major x x x x x M T N RC 4

Tinamus guttatus x x x x A T N RC 4

Crypturellus cinereus x x x x x x x B T N RC 4

Crypturellus soui x x x x x x x x B T N C 4

Crypturellus obsoletus x x x x x

Crypturellus undulatus x x x x x x x x x x B T N C 4

Crypturellus strigulosus x x x x A T C RC 4

Crypturellus variegatus x x x x x A T N RC 4

Crypturellus parvirostris x x x x x x x x x

Crypturellus tataupa x x x x x x x x x x x B T N RC 4

Rynchotus rufescens x x x x x x x B T N C 4

Nothura maculosa x x B T N C 4

Anhimidae  
(Anhuma e tachã)

Anhima cornuta x x x M T N RC 4

Chauna torquata x x x B T N C 4

Anatidae  
(Patos  
e marrecos)

Dendrocygna bicolor x x B T/A N RC/C 4

Dendrocygna viduata x x x x x B T/A N C 4

Dendrocygna autumnalis x x B T/A N C 4

Cairina moschata x x x x x x x x x x x x x M A N RC 4

Amazonetta brasiliensis x x x x x x x x x x B A N C 4

Cracidae  
(Mutuns,  
Jacús,  
Jacutinga, 
Aracuãs)

Ortalis canicollis x x B S/C N C 4

Ortalis motmot x x M S/C N RC 4

Penelope superciliaris x x x x x x M T N RC 4

Penelope sp. x x

Aburria cumanensis x x x x A C N I 4 HC

Aburria cujubi x x x x x x x A C N RC 3

Pauxi tuberosa x x x x x x x A T N I 4

Crax fasciolata x x x x x x M T N RC 3

Odontophoridae 
(Urus)

Odontophorus gujanensis x x x x x x x x x x A T N RC 4

Podicipedidae 
(mergulhão)

Podiceps dominicus x x x x M A N C 4

Ciconiidae  
(Tuiuiu,  
cabeça-seca)

Ciconia maguari x x B T N I 3

Jabiru mycteria x x x x M T/A N RC 4

Mycteria americana x x x x x x x B T/A N RC 4

Phalacrocoracidae 
(Biguás)

Phalacrocorax brasilianus x x x x x x x x B A N C 4

Anhingidae 
(Biguatinga)

Anhinga anhinga x x x x x x x M A N RC 4

Ardeidae  
(Garças  
e socós)

Tigrisoma lineatum x x x x x x x x x M T/A N RC 4

Cochlearius cachlearius x x A A N RC/F 4

Zebrilus undulatus x x A T N RC/F 4

Nycticorax nycticorax x x B T/A N RC 4

Butorides striata x x x x x x x x x x x x x B T/A N C 4

Bubulcus ibis x x x x x x x x x x x x x B T N C 4

Ardea cocoi x x x x x x x x B T/A N RC 4

Ardea alba x x x x x x x x x x x x x B T/A N C 4

Syrigma sibilatrix x x x x M T N RC 4

Pilherodius pileatus x x x x x x x x x x x M T/A N RC 4

Egretta thula x x x x x x x x x x x B T/A N C 4

Egretta caerulea x x M T/A N RC 4

Threskiornithidae 
(Curicacas)

Mesembrinibis cayennensis x x x x x x M T N RC/C 4

Phimosus infuscatus x x M T N C 4

Theristicus caerulescens x x M T N RC 4

Theristicus caudatus x x x x x B T N RC 4

Platalea ajaja x x x M A N RC 4

Cathartidae 
(Urubus)

Cathartes aura x x x x x x x x x x x x B T/AE N C 4

Cathartes burrovianus x x x x x M T/AE N RC/F 4

Cathartes melambrotus x x x x x x M T/AE N C 4

Coragyps atratus x x x x x x x x x x x x x x B T/AE N C 4

Sarcoramphus papa x x x x x x x x x x x x M T/AE N RC 4

Pandionidae 
(Águia-Pescadora)

Pandion haliaetus x x x M A N I 3

Accipitridae 
(Águias  
e gaviões)

Leptodon cayanensis x x x M A N I 4

Chondrohierax uncinatus x x x x x B C N I/F 4

Elanoides forficatus x x x x x x x x x M C/AE N I 4

Gampsonyx swainsonii x x x x x x x x x x x B C N RC/F 4

Elanus leucurus x x x x x x B C/AE N RC/F 4

Harpagus bidentatus x x x

Ictinia plumbea x x x x x x x x x M C/AE N C 4

Bussarellus nigricollis x x x x B T/C N RC 4

Rostrhamus sociabilis x x x x x x x

Geranospiza caerulescens x x x x x x M M/C N I 4

Heterospizias meridionalis x x x x x x x x B T/C N RC 4

Urubitinga urubitinga x x x x x x x

Urubitinga coronata x x M N R 1 HC

Rupornis magnirostris x x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Geranoaetus albicaudatus x x x x x x x x B T N RC 4

Pseudastur albicollis x x x x x A C N RC 4

Leucopternis kuhli x x x A M/C N R 4

Buteo nitidus x x x x x x x x x x M C N RC 4

Buteo platypterus x x M C N RC 4

Buteo brachyurus x x x x M C/AE N RC 4

Buteo albonotatus x x M C N I/F 4

Morphnus guianensis x x A C N R 3

Harpia harpyja x x x x A C N R 3

Spizastur melanoleucus x x A C N I/F 4

Spizaetus ornatus x x x x x x M C N I 4

continua...

Distribuição das Espécies de Aves Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécica
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Falconidae 
(Falcões)

Daptrius ater x x x x x x x x B T/C N C 4

Ibycter americanus x x x x x x x x x A C N RC/F 3

Caracara plancus x x x x x x x x x x x x x x B T N C 4

Milvago chimachima x x x x x x x B T/C N C 4

Herpetotheres cachinnans x x x x x x x x x x x x x x B C N RC 4

Micrastur ruficollis x x x x x x M S/M N RC 4

Micrastur gilvicollis x x x x x A S/M N RC 4

Micrastur semitorquatus x x M M/C N RC/F 4

Falco sparverius x x x x x x x x x x B T/C N RC 4

Falco rufigularis x x x x x x x x x x x x x B C/AE N RC 4

Falco femoralis x x x x x x x x B T/C N I 4

Eurypygidae 
(pavãozinho-do-
pará)

Eurypyga helias x x x x x x x x M T N I 4

Aramidae (carão) Aramus guarauna x x x x x x x M T N C 4

Psophiidae 
(jacamim)

Psophia viridis x x x x x A T N I 3

Rallidae  
(saracuras)

Aramides ypecaha x x M T N RC 4

Aramides cajanea x x x x x x x x A T N RC 4

Aramides saracura x x M T N I 4

Laterallus melanophaius x x x

Porzana albicollis x x x x x x M T N RC 4

Pardirallus nigricans x x x M T N I/F 4

Gallinula galeata x x x x x B T/A N C 4

Porphyrula martinica x x x x x x B T N RC 4

Heliornithidae 
(Patinho-d’água)

Heliornis fulica x x x x M A N I 4

Cariamidae 
(Seriema)

Cariama cristata x x x x x x M T N RC 4

Charadriidae 
(quero-quero, 
batuiras)

Vanellus cayanus x x x x x x M T N RC 4

Vanellus chilensis x x x x x x x x x x x x x x B T N C 4

Charadrius collaris x x A T N RC 4

Scolopacidae 
(maçaricos)

Gallinago paraguaiae x x B T N C 4

Actitis macularius x x x x x B N 4

Tringa solitaria x x x x B N 4

Tringa flavipes x x x B N 4

Calidris fuscicollis x x M N 4

Jacanidae 
(Jaçanã)

Jacana jacana x x x x x x x x x x x B T N C 4

Sternidae  
(trinta-réis) 

Sternula superciliaris x x x A A N RC 4

Phaetusa simplex x x x x A A N RC 4

Rhynchopidae 
(Corta-águas)

Rynchops niger x x x x A A N RC 4

Columbidae 
(pombas, 
rolinhas)

Columbina passerina x x x x B T N C 4

Columbina minuta x x x B T N RC/F 4

Columbina talpacoti x x x x x x x x x x x x x x B T N C 4

Columbina squammata x x x x x x B T N C 4

Columbina picui x x x B T N C 4

Claravis pretiosa x x x x x x x x x x x x B T/M N RC 4

Uropelia campestris x x x M T N I/F 3

Columba livia x x x x x B T/C N C 4

Patagioenas speciosa x x x x x x x M C N RC 4

Patagioenas picazuro x x x x x x x x M C N C 4

Patagioenas cayennensis x x x x x x x x

Patagioenas plumbea x x x x x x A C N RC 4

Patagioenas subvinacea x x x x x x x x x x A C N RC 4

Zenaida auriculata x x x x x B T/M N C 4

Leptotila verreauxi x x x x x x B T/S N C 4

Leptotila rufaxilla x x x x x x x x x M T N C 4

Geotrygon montana x x x x x x x x x x M T N RC 4

Psittacidae 
(Araras  
e Papagaios)

Anodorhynchus hyacinthinus x x x A C N R 1 THC

Ara ararauna x x x x x x x x x x x x M C N I 3

Ara macao x x x x x x x x M C N RC 3

Ara chloropterus x x x x x x x x x x x A C N RC 3

Ara severus x x x x x x M C N RC 4

Orthopsittaca manilata x x x x x x x x M C N RC 4

Primolius maracana x x M C N R 2

Primolius auricollis x x x x M C N RC 3

Diopsittaca nobilis x x x x x x x x x x M T/C N RC 4

Aratinga acuticaudata x x M C N C 4

Aratinga leucophthalma x x x x x x x x x x x

Aratinga nenday x x M C N RC 3

Aratinga weddellii x x x x x B C N C 4

Aratinga aurea x x x x x x M S/C N C 4

Pyrrhura perlata x x x x x x x A C N RC 3

Pyrrhura picta x x x x x x x x A C N RC 4

Myiopsitta monachus x x B C N C 4

Forpus xanthopterygius x x B C N C 4

Forpus modestus x x A C N RC 4

Brotogeris versicolurus x x x x x x x x x x M C N RC 4

Brotogeris chrysoptera x x x x x x M C N C 4

Pionites leucogaster x x x x x x A C N RC 4

Pyrilia barrabandi x x x A C N I 4

Alipiopsitta xanthops x x M C N I 2

Pionus menstruus x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Pionus maximiliani x x M C N RC 4

Amazona farinosa x x x x x x x M C N RC 4

Amazona amazonica x x x x x x x x M C N RC 4

Amazona ochrocephala x x x x x

Amazona aestiva x x x x x x x x M C N RC 4

Deroptyus accipitrinus x x x x x x A C N RC 4

Opisthocomidae 
(Cigana)

Opisthocomus hoazin x x x M S/C N C 4

continua...
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Cuculidae

Coccycua minuta x x x x x x x x B S/M N RC 4

Piaya cayana x x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Piaya melanogaster x x x x x x A C N I 4

Coccyzus melacoryphus x x x B M/C N RC 4

Crotophaga major x x x M T/C N RC 4

Crotophaga ani x x x x x x x x x x x x x x B T/C N C 4

Guira guira x x x x x x x x x x B T N C 4

Tapera naevia x x x x x x x x x x x B T/S N C 4

Dromococcyx phasianellus x x x M T N I 4

Dromococcyx pavoninus x x A T/S N I/F 4

Tytonidae 
(suindara)

Tyto alba x x x x x B C N RC 4

Strigidae (Corujas 
e caburés)

Megascops choliba x x x x x B C N C 4

Megascops watsonii x x x x x x x x x A M/C N C 4

Lophostrix cristata x x x x A C N I/F 4

Pulsatrix perspicillata x x x x x x M C N RC 4

Bubo virginianus x x B C N RC 4

Strix virgata x x x x M C N RC 4

Strix huhula x x M C N RC/F 4

Glaucidium hardyi x x x A M/C N I 4

Glaucidium minutissimum x x M C N I 4

Glaucidium brasilianum x x x x x x B C N C 4

Glaucidium sp. x x

Athene cunicularia x x x x x x x x x x x x x x M T N RC/F 4

Nyctibiidae 
(Mães-da-lua, 
Urutaus)

Nyctibius griseus x x x B C N C 4

Caprimulgidae 
(Bacuraus, 
Curiangos)

Nyctiphrynus ocellatus x x x x x x M T N RC/F 4

Antrostomus rufus x x x B T N RC 4

Lurocalis semitorquatus x x x M AE N RC/F 4

Hydropsalis leucopyga x x x x M AE N RC/F 4

Hydropsalis nigrescens x x x x

Hydropsalis albicollis x x x x x x x x x x x x x x B T N C 4

Hydropsalis parvula x x x x x x B T N RC 4

Hyropsalis maculicauda x x

Hydropsalis climacocerca x x M S N RC 4

Hydropsalis torquata x x x x B T N RC 4

Chordeiles pusillus x x x x x M AE N RC/F 4

Chordeiles nacunda x x x x x x x B AE N RC 4

Chordeiles acutipennis x x B AE N C 4

Apodidae 
(Andorinhões) 

Cypseloides senex x x x x x M AE N RC/F 3

Streptoprocne zonaris x x x x x x x x x B AE N RC 4

Chaetura cinereiventris x x x M AE N RC 4

Chaetura egregia x x x x x x M AE N RC 4

Chaetura egregia/cinereiventris x x M AE N RC 4

Chaetura chapmani x x M AE N I/F 4

Chaetura brachyura x x x B AE N C 4

Chaetura meridionalis (andrei) x x x x B AE N C 4

Chaetura sp. x x x

Tachornis squamata x x x x x x x x x x x x B AE N C 4

Trochilidae (Beija-
flores)

Glaucis hirsutus x x x x x x x x B S N RC 4

Threnetes leucurus x x M S N I 4

Phaetornis nattereri x x x M S N 3

Phaethornis ruber x x x x x x x x x x x x M S N C 4

Phaethornis pretrei x x B S N RC 4

Phaethornis hispidus x x x x M S N C 4

Phaethornis philippii x x A S N RC 4

Phaethornis superciliosus x x x x x x x x A S N C 4

Phaethornis sp. x x

Campylopterus largipennis x x x x x x x x x M S/M N RC 4

Eupetomena macroura x x x x x B S/C N RC 4

Florisuga mellivora x x x x x B M/C N RC 4

Colibri serrirostris x x x B S/M N C 4

Anthracothorax nigricollis x x x x x x x x x x x B M/C N RC 4

Lophornis chalybeus x x B C N I 4

Chlorostilbon mellisugus x x x B S/M N C 4

Chlorostilbon lucidus x x x B S/C N C 4

Thalurania furcata x x x x x x x x x x x x x M S/M N C 4

Hylocharis sapphirina x x M S/C N RC 4

Hylocharis cyanus x x x B S/C N RC 4

Hylocharis chrysura x x M S/M N RC 4

Polytmus guainumbi x x M S N RC 4

Amazilia versicolor x x x x B S/C N RC 4

Amazilia fimbriata x x B S/C N C 4

Amazilia lactea x x B M/C N RC 4

Amazilia sp. x x

Heliothryx auritus x x x x x M M/C N I 4

Heliactin bilophus x x x M S/M N I 3

Heliomaster longirostris x x x

Heliomaster furcifer x x M C N I 4

Calliphlox amethystina x x B S/C N I 4

Trogonidae 
(Surucuás)

Trogon melanurus x x x x x x x x x M C N C 4

Trogon viridis x x x x x x x x x x x M C N C 4

Trogon violaceus x x x x x M C N RC 4

Trogon curucui x x x x x x x x x M C N RC 4

Trogon collaris x x x x x M M/C N C 4

Pharomachrus pavoninus x x A M/C N I/F 4

Alcedinidae 
(Martins-pesca-
dores)

Megaceryle torquata x x x x x x x x x x x x B S/C N C 4

Chloroceryle amazona x x x x x x x x x x B S/M N C 4

Chloroceryle aenea x x x x x x x M S N RC 4

Chloroceryle americana x x x x x x x x x x x x x

Chloroceryle inda x x x x x x x x x M S N I 4

continua...
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Momotidae 
(Juruvas)

Electron platyrhynchum x x x M M N RC/F 4

Baryphthengus martii x x x x M S/M N RC 4

Momotus momota x x x x x x x x x x x M S/M N C 4

Galbulidae  
(Bico-de-agulha)

Brachygalba lugubris x x x x x x x x x B C N I/F 4

Galbula albirostris x x A M N I 4

Galbula cyanicollis x x x x x x A M N I 4

Galbula ruficauda x x x x x x x x x x x x x x B M N C 4

Galbula dea x x x x x x x M C N RC 4

Jacamerops aureus x x x x A M/C N I/F 4

Bucconidae  
(joão-bobos)

Notharcus macrorhynchos x x M C N RC 4

Bucco capensis x x x A C N RC 4

Nystalus chacuru x x x x x M C N RC 4

Nystalus maculatus x x M C N RC 4

Malacoptila rufa x x x x x A S N RC 4

Nonnula ruficapilla x x M S/M N I/F 4

Monasa nigrifrons x x x x x x x x x x x x x M M/C N C 4

Monasa morphoeus x x x x x x x x x x A M/C N RC 4

Chelidoptera tenebrosa x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Capitonidae 
(Capitães-de-
bigode)

Capito dayi x x x x x x A C N RC 4

Ramphastidae 
(Tucanos  
e araçaris)

Ramphastos toco x x x x x x x M C N RC 4

Ramphastos tucanus x x x x x x x x x x A C N C 4

Ramphastos vitellinus x x x x x x x x x A C N RC 4

Selenidera gouldii x x x x x x x x x M C N RC 4

Pteroglossus inscriptus x x x x x x x x x M C N RC 4

Pteroglossus bitorquatus x x x x x x M C N RC 4

Pteroglossus aracari x x x M C N C 4

Pteroglossus castanotis x x x x x x x x x x x x A C N C 4

Pteroglossus beauharnaesii x x x x x A C N I 4

Picidae  
(pica-paus)

Picumnus aurifrons x x x x x x x x x M M/C N RC 4

Picumnus cirratus x x B M/C N C 4

Picumnus albosquamatus x x x x x B M/C N RC 4

Picumnus sp. x x

Melanerpes candidus x x x x x x B M/C N I/F 4

Melanerpes cruentatus x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Veniliornis affinis x x x x x x x x x M C N RC 4

Veniliornis passerinus x x x x x x

Piculus flavigula x x x x x x x x A C N RC 4

Piculus chrysochloros x x x x M C N I 4

Colaptes melanochloros x x x x x x B T/C N RC 4

Colaptes campestris x x x x x x B T/C N C 4

Celeus grammicus x x x x

Celeus elegans x x x M M/C N I 4

Celeus lugubris x x x M M/C N I 4

Celeus flavescens x x x x M M/C N RC 4

Celeus flavus x x x x M C N RC 4

Celeus torquatus x x A C N R 4

Dryocopus lineatus x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Campephilus rubricollis x x x x x x x x x x x x A M N RC 3

Campephilus melanoleucos x x x x x x x x x M C N RC 4

Thamnophilidae 
(chocas)

Terenura humeralis x x x A C N I 4

Myrmornis torquata x x x x A T N I/F 4

Pygiptila stellaris x x x x x A C N C 4

Microrhopias quixensis x x x x x x x M M B/L C/F 4

Myrmeciza ferruginea x x x

Myrmeciza hemimelaena x x x x x x x M T/S C RC 4

Myrmeciza atrothorax x x x x x B S N RC 4

Epinecrophyla leucophthalma x x x x x x x A S N RC 4

Epinecrophyla ornata x x A S/M B/L RC 4

Myrmotherula brachyura x x x x x x x x B C N RC 4

Myrmotherula sclateri x x x M C N RC 4

Myrmotherula surinamensis x x B S/M N RC 4

Myrmotherula hauxwelli x x x x x x x x x A S N RC 4

Myrmotherula axillaris x x x x x x x M S/M N C 4

Myrmotherula longipennis x x x x x x x x A S/M N RC 4

Myrmotherula iheringi x x A M B/L I 4

Myrmotherula menetriesii x x x x

Formicivora grisea x x x x x x x x B S/M N C 4

Formicivora melanogaster x x M S/M N RC 4

Formicivora rufa x x x x B S N RC/F 4

Thamnomanes saturninus x x x x A S N C 4

Thamnomanes caesius x x x x x x x x x A S/M N C 4

Dysithamnus mentalis x x x x x M S/M N C 4

Herpsilochmus atricapillus x x x M C N C 4

Herpsilochmus longirostris x x x M C N RC 3

Herpsilochmus rufimarginatus x x x M C N C 4

Sakesphorus luctuosus x x x M S/M N RC 4

Thamnophilus doliatus x x x x x B S/M N C 4

Thamnophilus torquatus x x M S N RC 4

Thamnophilus palliatus x x B S/M N RC 4

Thamnophilus schistaceus x x x x x x x x x A M N C 4

Thamnophilus murinus x x x x A M N C 4

Thamnophilus punctatus x x x x x x x x

Thamnophilus aethiops x x x x x x x x x A S N I/RC 4

Thamnophilus amazonicus x x B S/M N RC 4

Cymbilaimus lineatus x x x x x x x x M C L RC 4

Cymbilaimus sanctaemariae x x M M/C B/L RC 4

Taraba major x x x x x B S N C 4

Sclateria naevia x x x M T S RC 4

Schistocichla leucostigma x x A T/S S I 4

Hypocnemoides maculicauda x x M S N RC 4

continua...
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Thamnophilidae 
(chocas)

Hylophylax naevius x x x x x x x x A S C RC 4

Hylophylax punctulatus x x x x M S N I/F 4

Pyriglena leuconota x x M S N RC 4

Myrmoborus leucophrys x x x x x M S B RC 4

Myrmoborus myotherinus x x x x x x x x A S N C 4

Cercomacra cinerascens x x x x x x x x A C L C 4

Cercomacra nigrescens x x x x x M S/M L RC/F 4

Cercomacra melanaria x x M S N RC 4

Cercomacra ferdinandii x x M S/M L RC 3

Hypocnemis cantator x x x x x x x x x x M S/M N C 4

Willisornis poecilonotus x x x x x x x x x M S N RC 4

Phlegopsis nigromaculata x x x x x x x x M S F RC 4

Phlegopsis borbae x x A S F I 3

Rhegmatorhina gymnops x x x A S F R/I 3

Rhegmatorhina hoffmannsi x x x x x A S F C 3

Melanopareidae Melanopareia torquata x x x x M T/S N RC/F 3

Conopophagidae Conopophaga aurita x x x A S N I 4

Grallariidae

Grallaria varia x x A T N I 4

Hylopezus macularius x x x

Hylopezus ochroleucus x x M T N R 2

Rhinocryptidae 
(corneteiro)

Liosceles thoracicus x x A T N RC 4

Formicariidae

Formicarius colma x x x x x x x x x A T N C 4

Formicarius analis x x x x x x M T N C 4

Chamaeza nobilis x x A T N I 4

Scleruridae  
(vira-folhas)

Sclerurus rufigularis x x x A T N I 4

Sclerurus caudacutus x x x x A T N I/F 4

Sclerurus albigularis x x x x x A T N I 4

Sclerurus scansor x x A T N I 3

Sclerurus sp. x x x

Dendrocolaptidae 
(Arapaçus) 

Dendrocincla fuliginosa x x x x x x x x x x x x A S/M F RC 4

Dendrocincla merula x x x x x x x x A S F I 4

Deconychura longicauda x x x x

Sittasomus griseicapillus x x x x x x x x x x x x x x M M N C 4

Certhiasomus stictolaemus x x x x x x A M N I/F 4

Glyphorynchus spirurus x x x x x x x x x x M S/M N RC 4

Xiphorhynchus elegans x x x x x x x x A S/M N RC 4

Xiphorhynchus spixii x x x A S/M N RC 4

Xiphorhynchus guttatus x x x x x x x x x x M S/C N RC 4

Campylorhamphus procur-
voides

x x x x x x x A S/M N I/F 4

Dendroplex picus x x x x x x

Lepidocolaptes angustirostris x x x x x M S/M N RC 4

Lepidocolaptes albolineatus x x x x

Dendrexetastes rufigula x x

Dendrocolaptes certhia 
(concolor)

x x x A S/M F RC 4

Dendrocolaptes hoffmannsi x x A S/M F I 3

Dendrocolaptes platyrostris x x x M M N RC 4

Xiphocolaptes promeropi-
rhynchus

x x A M/C N I/F 4

Hylexetastes perrotii x x x x x x A S/M N I 4

Furnariidae  
(joão-de-barro)

Xenops minutus x x x x x x x x x x M S/M N RC 4

Xenops rutilans x x x x x M C N RC 4

Berlepschia rikeri x x x M C N I/F 4

Microxenops milleri x x A C N I/F 4

Furnarius figulus x x B T N RC 4

Furnarius leucopus x x B T N RC 4

Furnarius rufus x x x x x x B T N C 4

Lochmias nematura x x x x M T S I 4

Ancistrops strigilatus x x x A M/C N RC 4

Hyloctistes subulatus x x x A M N I 4

Automolus ochrolaemus x x x x x x x x M S B C 4

Automolus infuscatus x x x x A S N C 4

Automolus leucophthalmus x x M S B RC 4

Philydor ruficaudatum x x x A M N I/F 4

Philydor erythrocercum x x x x x x x x x x A M N RC 4

Philydor erythropterum x x x A C N RC 4

Philydor rufum x x M C N RC 4

Pseudoseisura cristata x x M T/C N RC 4

Phacellodomus rufifrons x x x M S/C N C 4

Phacellodomus ruber x x x x B T/C N C 4

Certhiaxis cinnamomeus x x M T/S N C 4

Synallaxis frontalis x x x x B S N RC 4

Synallaxis albescens x x x x B S N C 4

Synallaxis rutilans x x x x x x x x x A S C RC 4

Synallaxis cherriei x x x x M S N I/F 3 H

Synallaxis gujanensis x x x B S N C 4

Synallaxis scutata x x M T/S L I 3

Synallaxis sp. x x

Cranioleuca vulpina x x x x

Cranioleuca gutturata x x x A C N RC 4

Pipridae  
(Tangarás)

Neopelma pallescens x x x M S N RC/F 4

Tyranneutes stolzmanni x x x x x x x x x A M/C N RC 4

Pipra fasciicauda x x x x x x x x M S/M N RC 4

Pipra rubrocapilla x x x x x x x x x x A S/M N RC 4

Lepidothix nattereri x x x x x x x x A S/M N RC 3

Lepidothrix iris x x M S/M N RC 3

Manacus manacus x x x x x B S N RC 4

Heterocercus linteatus x x x x M S/M N I/F 4

Machaeropterus regulus x x M S/M N RC/F 4

Machaeropterus pyrocephalus x x x x x x x M S/M N RC/F 4

Chiroxiphia pareola x x x x x x A S/M N RC 4

Antilophia galeata x x x M M/C N RC 4

continua...
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Tityridae  
(arapongas, 
caneleiros)

Onychorhynchus coronatus x x x x x x x A M S I 4

Terenotriccus erythrurus x x x x x x M M/C N RC 4

Myiobius barbatus x x x x A S/M N I 4

Myiobius atricaudus x x x x M S/M N I/F 4

Schiffornis major x x A S N RC 4

Schiffornis turdina x x x x x x x x x A S N RC 4

Laniocera hypopyrra x x x x

Iodopleura isabellae x x x x x x x M C N I/F 4

Iodopleura fusca x x M C N I/F 4

Tityra inquisitor x x x x x x x x M C N RC 4

Tityra cayana x x x x x x x x x M C N RC 4

Tityra semifasciata x x x x x x x x x x x M C N C 4

Pachyramphus viridis x x x M C N I/F 4

Pachyramphus polychopterus x x x x x x

Pachyramphus marginatus x x x x x x A C N RC 4

Pachyramphus minor x x x x x x x A C N I 4

Pachyramphus validus x x x x x x M C N I 4

Xenopsaris albinucha x x M C N I/F 4

Cotingidae  
(Biscateiro, 
ananbés)

Lipaugus vociferans x x x x x x x x x x A M/C N C 4

Gymnoderus foetidus x x x x x x x

Xipholena punicea x x x M C N RC/F 4

Cotinga cayana x x x x x x A C N I 4

Querula purpurata x x x x M C N RC 4

Cephalopterus ornatus x x x M M/C N I/F 4

Phoenicircus nigricollis x x A C N I/F 4

Tyrannidae  
(bem-te-vis)

Platyrinchus saturatus x x x x x A S N I 4

Platyrinchus mystaceus x x M S N RC 4

Platyrinchus coronatus x x x A S/M N RC 4

Platyrinchus platyrhynchos x x x x x x A M N I/F 4

Piprites chloris x x x x x x x x A C N RC 4

Mionectes oleagineus x x x x x x x x M S/C N RC 4

Leptopogon amaurocephalus x x x x x x x x x x x x x M S/M N RC 4

Corytopis torquatus x x x x x x x M T N RC 4

Corytopis delalandi x x x x M T N C 4

Tolmomyias sulphurescens x x x x x

Tolmomyias assimilis x x x x x x x

Tolmomyias poliocephalus x x x M C N RC 4

Tolmomyias flaviventris x x x B C N RC 4

Todirostrum maculatum x x x

Todirostrum cinereum x x x B S/C N C 4

Todirostrum chrysocrotaphum x x M C N RC 4

Poecilotriccus latirostris x x B S N C 4

Poecilotriccus sylvia x x B S N RC 4

Myiornis ecaudatus x x x x x x x x x x M C N RC 4

Hemitriccus minor x x x x x x x x x A M N I 4

Hemitriccus flammulatus x x M S/M B RC/F 4

Hemitriccus zosterops x x A M N RC/F 4

Hemitriccus striaticollis x x x x x x M M N RC 4

Hemitriccus margaritaceiventer x x x M S/M N C 4

Hirundinea ferruginea x x x B C R I/F 4

Zimmerius gracilipes x x x x M C N C 4

Euscarthmus meloryphus x x B S N C 4

Ornithion inerme x x M C N RC/F 4

Camptostoma obsoletum x x x x x x x x x

Elaenia flavogaster x x x x x x x B C N C 4

Elaenia parvirostris x x B C N C 4

Elaenia cristata x x x x M C N RC 4

Suiriri suiriri x x x M C N RC 4

Myiopagis gaimardii x x x x M C N C 4

Myiopagis caniceps x x x x M C N RC/F 4

Tyrannulus elatus x x B C N C 4

Capsiempsis flaveola x x B C N RC/C 4

Phaeomyias murina x x x

Phylomyias fasciatus x x x M C N RC 4

Attila cinnamomeus x x x A C N RC 4

Attila bolivianus x x A M/C N RC 4

Attila spadiceus x x x x x M M/C N RC 4

Legatus leucophaius x x x x x x x x x B C N RC/C 4

Ramphotrigon ruficauda x x x x x x

Myiarchus tuberculifer x x x x x B M/C N C 4

Myiarchus swainsoni x x B M/C N RC 4

Myiarchus ferox x x x x x x x B M/C N RC 4

Myiarchus tyrannulus x x x x B M/C N RC/C 4

Sirystes sibilator x x x x x M C N RC/F 4

Rhytipterna simplex x x x x x x A M/C N RC 4

Casiornis rufus x x x x x M M/C N RC 4

Pitangus sulphuratus x x x x x x x x x x x x x x B T/C N C 4

Philohydor lictor x x x x x x x B S N RC 4

Machetornis rixosa x x x x x x x B T N C 4

Myiodynastes maculatus x x x x x x x x B M/C N C 4

Megarynchus pitangua x x x x x x x x x x x B C N RC 4

Myiozetetes cayanensis x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Myiozetetes similis x x x x B M/C N C 4

Myiozetetes luteiventris x x x x M C N I 4

Tyrannus albogularis x x x B C N RC/F 4

Tyrannus melancholicus x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Tyrannus savana x x x x x x x x x B C N C 4

Griseotyrannus aurantioatro-
cristatus

x x x x x B C N RC 4

Empidonomus varius x x x x x x x

Colonia colonus x x x x x x x x x B C N RC/F 4

Myiophobus fasciatus x x x B S N RC 4

Sublegatus modestus x x x

Pyrocephalus rubinus x x x x x x B T/C N RC 4

continua...



67

Distribuição das Espécies de Aves Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécica

Eu
ri

éc
ic

a

Se
ns

iti
vi

da
de

Es
tr

ad
o 

de
 F

or
ra

ge
am

en
to

M
ic

ro
ha

bi
ta

t

Ab
un

dâ
nc

ia
 R

el
at

iv
a

Pr
io

ri
da

de
 p

ar
a 

Co
ns

er
va

çã
o

Am
ea

ça
da

s 
de

 E
xt

in
çã

o

Família Espécie

L1
 - 

Ar
ip

ua
nã

 1

L2
 - 

Ar
ip

ua
nã

 2

L3
 - 

Ap
ia

cá
s

L4
 - 

Cl
áu

di
a 

1

L6
 - 

Ga
úc

ha
 d

o 
N

or
te

L7
 - 

Sã
o 

Jo
sé

 d
o 

Ri
o 

Cl
ar

o

L8
 - 

Ju
ru

en
a

L9
 - 

Vi
la

 B
el

a 
da

 S
an

tís
si

m
a 

Tr
in

da
de

 e
 P

on
te

s 
e 

La
ce

rd
a

L1
0 

- V
ila

 R
ic

a 
 

e 
Sã

o 
Jo

sé
 d

o 
Xi

ng
u

L1
1 

- I
nd

ia
nó

po
lis

/P
in

da
íb

a

L1
2 

- C
oc

al
in

ho

L1
3 

- C
ha

pa
da

 d
os

 G
ui

m
ar

ãe
s

L1
4 

- C
ác

er
es

Fl
or

es
ta

l

Ab
er

ta

Tyrannidae  
(bem-te-vis)

Fluvicola pica x x M T N RC 4

Arundinicola leucocephala x x x x M T/C N RC 4

Octthornis littoralis x x x

Cnemotriccus fuscatus x x x x x

Lathrotriccus euleri x x x x x x x M M N RC 4

Knipolegus poecilocercus x M S N I/F 4

Knipolegus lophotes x x B T/C N RC 4

Satrapa icterophrys x x B M/C N RC 4

Xolmis cinereus x x x x x B T/S N I/F 4

Xolmis velatus x x x M T/S N RC/F 4

Vereonidae 
(pitiguari, 
juruviara) 

Cyclarhis gujanensis x x x x x x x x x x x x x B M/C N C 4

Vireolanius leucotis x x x x A C N RC/F 4

Vireo olivaceus x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Hylophilus pectoralis x x x B C N C 4

Hylophilus muscicapinus x x x

Hylophilus ochraceiceps x x x x x x x

Corvidae (gralhas)

Cyanocorax cyanomelas x x x x B C N C 4

Cyanocorax cristatellus x x x x M M/C N RC 3

Cyanocorax chrysops x x x x B C N RC 4

Cyanocorax cyanopogon x x M C N RC 3

Hirundinidae 
(andorinhas)

Pygochelidon cyanoleuca x x x x x x B AE N C 4

Pygochelidon melanoleuca x x x x M AE R RC/F 4

Alopochelidon fucata x x M AE N I/F 3

Atticora fasciata x x x x x x M AE N C/F 4

Stelgidopteryx ruficollis x x x x x x x x x x x x x x B AE N C 4

Progne tapera x x x x x x x x x x x B AE N C 4

Progne chalybea x x x x x x x x x x x x B AE N C 4

Tachycineta albiventer x x x x x x x x x x B AE N C 4

Tachycineta leucorrhoa x x x x B AE N C 4

Trogloditidae 
(Corruira,  
uirapurus)

Microcerculus marginatus x x x x x x x x A T/S N RC 4

Odontorchilus cinereus x x A C N I 3

Troglodytes musculus x x x x x x x x x x B T/S N C 4

Campylorhynchus turdinus x x x x x x x x x x x B M/C N C 4

Pheugopedius genibarbis x x x x x x x x x x B S N RC 4

Pheugopedius coraya x x B S N RC 4

Cantorchilus leucotis x x x x x x x B S N C 4

Cyphorhinus arada x x x A T/S N RC 4

Donacobiidae 
(assobia-
cachorro)

Donacobius atricapilla x x x x x x M S N C 4

Polioptilidae 
(balança-rabo)

Ramphocaenus melanurus x x x x

Polioptila dumicola x x x x x M S/C N RC 4

Turdidae (sabiás)

Turdus rufiventris x x x x B T/C N C 4

Turdus leucomelas x x x x x x x x B T/C N C 4

Turdus fumigatus x x x x M T/M N RC 4

Turdus lawrencii x x A C N I/F 4

Turdus amaurochalinus x x x x x x B T/C N C 4

Turdus albicollis x x x x x x x x x x M S/M N RC 4

Mimidae  
(sabiá-do-campo)

Mimus saturninus x x x x x x x x B C N C 4

Motalacilidae 
(caminheiro)

Anthus lutescens x x x x B T N RC 4

Coerebidae  
(pula-pula)

Coereba flaveola x x x x x x x x x x x B C N C 4

Thraupidae (as-
sanhaçus,  
tangarás)

Saltator grossus x x x x x x x M M/C N RC/F 4

Saltator fuliginosus x x M C N I 4

Saltator maximus x x x x x x x x x x x B M/C N C 4

Saltator coerulescens x x x B M/C N C 4

Saltator similis x x x x x B M/C N C 4

Saltatricula atricollis x x x x x M S/C N RC/F 3

Parkerthraustes humeralis x x A C N I/F 4

Lamprospiza melanoleuca x x x x A C N I/F 4

Nemosia pileata x x x B C N RC 4

Thlypopsis sordida x x B S/C N RC 4

Cypsnagra hirundinacea x x x A T/C N RC/F 3

Tachyphonus rufus x x x x x x B S/C N C/F 4

Tachyphonus coronatus x x B M/C N C 4

Ramphocelus carbo x x x x x x x x x x x x x x B S/C N C 4

Lanio luctuosus x x x x x x x x x x M M/C N RC/F 4

Lanio cristatus x x x x x x x x x x x x M C N RC 4

Lanio pileatus x x B T/S N RC 4

Lanio cucullatus x x x x B T/S N C 4

Lanio versicolor x x x x x x A C N F 4

Lanio penicillatus x x x x x x x x x M S/M F RC/F 4

Tangara gyrola x x x x x x x M C N RC/F 4

Tangara schrankii x x x x A M/C N C 4

Tangara mexicana x x x x x x x x M C N C 4

Tangara chilensis x x x x x x x x M C N C 4

Tangara velia x x x A C N I/F 4

Tangara episcopus x x x x B C N C 4

Tangara sayaca x x x x x x B C N C 4

Tangara palmarum x x x x x x x x x x x x x x B C N C 4

Tangara nigrocincta x x x x M C N I 4

Tangara cyanicollis x x x x x B C N RC 4

Tangara cayana x x x x x M S/C N RC 4

Neothraupis fasciata x x M S/C N RC 4

Cissopis leverianus x x x x x x x x x B S/C N RC 4

Schistochlamys melanopis x x x x B S/C N RC 4

Paroaria coronata x x B T/S N RC 3

Paroaria gularis x x x x x B T/M N C 4

continua...
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Thraupidae  
(assanhaçus,  
tangarás)

Paroaria capitata x x B T/M N C 4

Tersina viridis x x x x x x x x x B C N RC 4

Dacnis lineata x x x x x x x x x M C N RC 4

Dacnis flaviventer x x x M C N I/F 4

Dacnis cayana x x x x x x x x x x x x x B C N RC 4

Cyanerpes nitidus x x A C N I/F 4

Cyanerpes caeruleus x x x x x x x M C N C 4

Cyanerpes cyaneus x x x x B C N C/F 4

Chlorophanes spiza x x x x x M C N RC 4

Hemithraupis guira x x x x B C N C 4

Hemithraupis flavicollis x x x x x x x x x M C N RC 4

Conirostrum speciosum x x x x B C N C 4

Emberezidae 
(saíras, canários)

Zonotrichia capensis x x x x x x x x x x x x B T/C N C 4

Ammodramus humeralis x x x x x x x B T N C 4

Sicalis citrina x x M T N RC/F 3

Sicalis columbiana x x B T N RC/F 4

Sicalis flaveola x x x B T N C 4

Emberizoides herbicola x x x x B S N C 4

Volatinia jacarina x x x x x x x x x x x x x x B T/S N C 4

Sporophila schistacea x x M S/M B I/F 3

Sporophila plumbea x x x x x M S N I/F 4

Sporophila collaris x x x B S N RC 4

Sporophila lineola x x x x x B S N RC 4

Sporophila nigricollis x x x B S N RC 4

Sporophila ardesiaca x x M S N I 3

Sporophila caerulescens x x x x x x x B S N C 4

Sporophila leucoptera x x x x B S N I 4

Sporophila nigrorufa x x M S N R 2 H

Sporophila bouvreuil x x M S N I/F 3

Sporophila angolensis x x x x x x x x B S/M N C 4

Sporophila maximiliani x x B S N I/F 3

Tiaris fuliginosus x x B S/M N I/F 4

Arremon taciturnus x x x x x x x x x x x x M T N RC 4

Arremon flavirostris x x x M T N RC 4

Charitospiza eucosma x x x A T/S N I/F 2

Cardinalidae  
(tiês, azulão)

Piranga flava x x x B C N RC 4

Habia rubica x x x x x x x x x A S/M N RC 4

Pheucticus aureoventris x x B C N C 4

Granatellus pelzelni x x x M M/C N I/F 4

Cyanoloxia cyanoides x x x x x x M S N RC 4

Cyanoloxia brissonii x x x M S N RC 4

Parulidae  
(pula-pulas)

Parula pitiayumi x x x x M C N C 4

Geothlypis aequinoctialis x x x B S N C 4

Basileuterus culicivorus x x x x x x x M S/M N C 4

Basileuterus hypoleucus x x x x B S/M N RC 4

Basileuterus flaveolus x x x x x x M T/S N RC 4

Phaeothlypis fulvicauda x x x x M T S RC 4

Phaeothlypis rivularis x x x x M T S RC 4

Icteridae (japus, 
japuira)

Psarocolius viridis x x x A C N C/F 4

Psarocolius decumanus x x x x x x x x x x x x M C N C/F 4

Psarocolius bifasciatus x x x x x x x x M C N RC 4

Procacicus solitarius x x x B S/C N RC 4

Cacicus haemorrhous x x x B M/C N C/F 4

Cacicus cela x x x x x x x x x x x x x x B M/C N C 4

Icterus cayanensis x x x x x x x x x x x x B C N RC 4

Icterus jamacaii x x x x x B C N RC/F 4

Gnorimopsar chopi x x x x x x B T/C N C 4

Agelaioides badius x x B T N C 4

Molothrus bonariensis x x x x x B T N C 4

Sturnella militaris x x x B T/S N C 4

Dolichonyx oryzivorus x x x x x x

Fringilidae 
(fin-fins)

Euphonia chlorotica x x x x x x x x B C N C 4

Euphonia laniirostris x x x x x B C N RC 4

Euphonia chrysopasta x x

Euphonia xanthogaster x x M S/C N RC 4

Euphonia rufiventris x x x x x M C N C 4

Passeridae 
(Pardal)

Passer domesticus x x x x x x x x x x B T/C N C 4

∑= 75 683 244 364 218 211 207 224 222 312 295 163 219 215 215 25 10 648

Sensitividade Estrato de Forrageamento Microhabitat Abundância Relativa Prioridade para Conservação Ameaçadas de Extinção

A – Alta
M – Média
B – Baixa

A – Aquático
AE – Aéreo
T – Terrícola
S – Sub-bosque
M – Estrato Médio
C – Copa

F – Correições de Formigas
L – Lianas
B – Bambú
C – Clareiras
D – Drenagens (pequenas)

R – Rara
I – Incomum
RC – Relativamente Comum
C – Comum
F – Distribuição Fragmentada

1 – Urgente
2 – Alta
3 – Média
4 – Baixa

T – Trade
H – Perda de Habitat
C – Caça

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Nota: As espécies estão em ordem filogenética
Revisão e atualização de Dalci Maurício Miranda de Oliveira, segundo CBRO (2011)
Tabela organizada por Alex Campos de Matos
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Mamíferos 27

As campanhas de levantamento de campo do grupo de mamíferos foram 
realizadas nas localidades de Aripuanã (duas campanhas em estações distintas), 
Apiacás, Cláudia (duas campanhas em estações distintas), Gaúcha do Norte, São 
José do Rio Claro, Juruena, Vila Bela de Santíssima Trindade/Pontes e Lacerda, Vila 
Rica/São José do Xingu, Indianópolis/Pindaíba, Cocalinho, Chapada dos Guimarães 
e Cáceres.

Foram utilizadas armadilhas como as live-trap (arapucas), tipo Sherman e To-
mahawk, de modo a aumentar a possibilidade de captura dos pequenos animais, que 
podem diferir muito em tamanho corporal (variação de peso compreendida entre 6 e 
1.600 g); pitfall traps (armadilha de queda); mist-net (redes de neblina) e outras, como 
as armadilhas de cola para capturar pequenos roedores arborícolas e morcegos. Estas 
últimas armadilhas foram fixadas em algum substrato, como troncos, com auxílio de 
um grampeador de pressão (SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

A totalidade dos mamíferos capturados teve as medidas corpóreas tomadas de 
acordo com o grupo (comprimento total, comprimento do pé, comprimento da cauda, 
comprimento da orelha, comprimento do antebraço e peso). Em algumas localidades 
foram feitos estudos de citogenética (Aripuanã, Apiacás, Cláudia, Gaúcha do Norte, 
Juruena, Vila Rica e Cocalinho). A maior parte dos primatas, morcegos, roedores e 
marsupiais foi taxidermizada em campo.

No Museu de Zoologia da USP, o material obtido foi identificado utilizando-se 
para tanto chaves de identificação, literatura específica, bem como a comparação com 
exemplares da coleção.

A maior parte do material coletado encontra-se incorporada à Coleção de Ma-
míferos do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, sendo que alguns es-
pécimes também foram incorporados à Coleção de Mamíferos do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro.

No caso dos mamíferos, a ocorrência de muitas das espécies nos domínios mor-
foclimáticos corresponde a um padrão de distribuição geral, com poucas formas re-
almente típicas de um ou outro domínio, sendo 23,5% espécies da Amazônia, 2,4% 
do Cerrado e 74,1% de espécies não indicativas de domínio específico, ou de ecologia 
desconhecida. Nesse caso se encaixam, a título de exemplo, os gatos do mato, pre-
sentes no domínio Amazônico e do Cerrado, bem como em outros domínios do Brasil, 
como a Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas e a Mata de Araucária.

A grande maioria dos mamíferos estudados é euriécica (67,5%), capaz de viver 
em uma maior variedade de tipos de ambientes. As espécies estenoécicas, limitadas a 
um tipo extremo de ambiente, representam menos de um sexto da amostra realizada 
(25,9%). Para algumas (6,6%) das espécies amostradas, não se dispõe de conheci-
mento suficiente (informações sobre a ecologia das espécies) para classificá-las seja 
dentro de uma categoria, seja dentro da outra.

Espécies de Mamíferos Típicos do Domínio Amazônico
Família Espécie Localidades de Coleta

Didelphidae

Marmosa cf. murina Cocalinho

Marmosops bishopi
Aripuanã, Apiacás, Cláudia, Gaúcha do Norte, Juruena, 
São José do Rio Claro, Pindaíba; Cáceres

Marmosops noctivagus Aripuanã

Metachirus nudicaudatus Apiacás, Cláudia, Gaúcha do Norte

Monodelphis glirina Apiacás

Monodelphis emiliae Aripuanã

Monodelphis sp. n. Aripuanã, Apiacás, Cláudia, Juruena

Dasypodidae Dasypus kappleri Cocalinho

Megalonychidae Choloepus didactylus Aripuanã

Emballonuridae Saccopteryx cf. canescens Gaúcha do Norte

Mormoopidae Pteronotus parnelli Aripuanã

Phyllostomidae

Artibeus cinereus
Aripuanã, São José do Rio Claro, Vila Bela da Santíssima 
Trindade

Mesophylla macconnelli Aripuanã, Cláudia

Platyrrhinus helleri
Aripuanã, Apiacás, Cláudia, São José do Rio Claro, Vila 
Bela da Santíssima Trindade, Cáceres

Phylloderma stenops Aripuanã

Rhinophylla pumilio Apiacás, Cláudia, Gaúcha do Norte

Sturnira tildae Aripuanã

Cebidae
Mico argentatus Vila Bela da Santíssima Trindade

Saimiri ustus Aripuanã

Aotidae Aotus cf. azarae Aripuanã

Pitheciidae
Callicebus sp. n. Cláudia

Callicebus moloch Apiacás, Juruena

Chiropotes albinasus Aripuanã

Chiropotes utahickae Vila Rica, Pindaíba

Pithecia cf. irrorata Aripuanã, São José do Rio Claro, Juruena

Atelidae

Alouatta puruensis Aripuanã, Juruena

Alouatta belzebul Vila Rica

Ateles chamek Aripuanã

Ateles marginatus Cláudia

Lagothrix cana Aripuanã, São José do Rio Claro, Juruena

Sciuridae
Sciurus gilvigularis Aripuanã

Sciurillus pusilus Aripuanã

Cricetidae

Neacomys spinosus
Aripuanã, Cláudia, Gaúcha do Norte, São José do Rio 
Claro, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica

Euryoryzomys macconnelli Juruena

Euryoryzomys cf. nitidus Aripuanã, Apiacás, Cláudia, Juruena, Vila Rica

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Aripuanã, Apiacás

Echmyidae

Mesomys hispidus Juruena, Vila Rica

Proechimys grupo longicaudatus Aripuanã, Apiacás, Gaúcha do Norte, Juruena, Vila Rica

Proechimys grupo goeldii Aripuanã, Apiacás, Cláudia, Gaúcha do Norte, Juruena

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Revisão e atualização de Rogério Vieira Rossi, segundo WILSON (2005),  
VOSS e JANSA (2009), WEKSLER et al. (2006), e GREGORIN (2006)

Espécies de Mamíferos Típicos do Cerrado
Família Espécie Localidades de Coleta

Cebidae Mico melanurus Cláudia e São José do Rio Claro

Atelidae Alouatta caraya Pindaíba e Cáceres

Canidae Chrysocyon brachyurus Pindaíba

Cervidae Ozotocerus bezoarticus Cáceres

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Revisão e atualização de Rogério Vieira Rossi, segundo WILSON (2005),  
VOSS e JANSA (2009), WEKSLER et al. (2006), e GREGORIN (2006)

Classes de Densidade da Amostra

1 a 5 Espécies

6 a 10 Espécies

11 a 20 Espécies

21 a 30 Espécies

31 a 61 Espécies

Biomas
Amazônico

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2011d

Registro de Coleta e/ou Observação de Mamíferos
Dados primários – resultado da pesquisa*

Dados secundários – sistematização das informações existentes

Código da Localidade

Número de Espécies

* O ponto refere-se à uma região que contém um conjunto de pontos amostrados

MA – Mamíferos

Consequências, para a fauna, da perturbação 

dos ambientes naturais de floresta 26

Durante os trabalhos de campo verificou-se que os principais impactos sobre 
as comunidades animais existentes nas localidades com predomínio de ambientes 
florestais referem-se à perda dos ambientes florestais causada pela perturbação 
dos ambientes naturais em função das atividades de garimpo, exploração seletiva 
do recurso madeireiro e/ou conversão completa de ambientes florestais em áreas 
de exploração agrícola e/ou pecuária (SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

a) Atividades de garimpo

As atividades de garimpo ocorrem de forma bastante localizada, não impli-
cando em grandes desmatamentos, no entanto deve-se destacar o fato de que, 
dependendo do grau de desenvolvimento dessa atividade em uma dada região, 
tem-se atração de grandes contingentes humanos, associada à implantação de 
infraestrutura (estradas, núcleos urbanos, etc.), o que certamente afeta as comu-
nidades animais, tanto pelo desmatamento das florestas quanto pela poluição 
dos ambientes naturais, ou mesmo pela simples pressão da caça predatória.

Esse tipo de intervenção foi observado nas localidades do norte e nordeste 
do estado de Mato Grosso, destacando-se o caso de Apiacás que, na década de 
1980, abrigou uma zona garimpeira expressiva e, por ocasião da pesquisa de cam-
po, apresentava forte deterioração dos seus ambientes naturais.

b) Exploração seletiva do recurso madeireiro

Esse tipo de intervenção seguramente causa impactos bastante significativos 
sobre os ambientes naturais. As observações de campo destacaram o fato de que a 
abertura de carreadores, seguida da exploração de madeiras no interior da mata, 
implica na abertura de inúmeras clareiras, muitas vezes de dimensões significati-
vas, iniciando o processo de fragmentação do ambiente florestal, com os efeitos 
dele decorrentes.

Além da simples segmentação da floresta, a exploração seletiva da madei-
ra implica na perturbação dos ambientes naturais. Entre outras consequências, 
tem-se a redução da área basal da floresta e a produção de aberturas no dossel, 
fazendo com que penetre mais luz no sub-bosque, o que torna este mais quente, 
seco, e a vegetação mais densa. Estas mudanças microclimáticas, de estrutura da 
vegetação do sub-bosque, como de sua composição, certamente produzem alte-
rações qualiquantitativa da entomofauna local, o que interfere na disponibilidade 
de alimento. Somado a isto, muitas formas do estrato médio e da copa descem 
ao sub-bosque em áreas derrubadas, fato observado na região de Aripuanã com 
certas aves, como, por exemplo Piprites chloris, típico de copa, ali capturado em 
rede de neblina a cerca de 1,5 m do solo.

A combinação de mudanças físicas e bióticas afetam, conjuntamente e de 
forma drástica, os grupos de espécies típicas de sub-bosque. As diversas popula-
ções animais respondem a variações de fatores ambientais (mudanças de micro-
-habitat, competição, predação e da própria estrutura da mata). Estes fatores, 
correlacionados entre si ou não, interferem na composição da comunidade de 
sub-bosque, provocando alterações populacionais de certas espécies, chegando 
até à extinção local de outras.

Impactos desse tipo foram vistos em quase todas as localidades florestais 
trabalhadas, sobretudo nas regiões de Aripuanã, Juruena e Cláudia, onde se ve-
rificou que, apesar da elevada diversidade faunística ainda encontrada, esse tipo 
de intervenção se dá de forma intensa, acarretando uma forte perturbação dos 
ambientes naturais remanescentes.

c) Exploração agropecuária

A conversão completa da floresta nativa em áreas de exploração agrícola 
e/ou pecuária, seja por grandes propriedades ou por áreas de assentamentos, 
constitui o mais grave impacto sobre as comunidades animais dos ambientes 
florestais, pois implica a mudança das condições ecológicas vigentes, transfor-
mando áreas anteriormente fechadas (ombrófilas) em áreas abertas. Esse tipo de 
intervenção acaba por segmentar de forma acentuada o ambiente natural, trans-
formando áreas contínuas em áreas nitidamente fragmentadas. A intensa frag-
mentação do ambiente florestal primitivo, e a consequente alteração/eliminação 
dos habitats, associada ao efeito de borda, certamente acarreta efeitos danosos às 
comunidades animais, modificando as populações naturais e, em casos extremos, 
causando a extinção local de muitas formas.

As espécies confinadas a zonas estreitas de alimentação, espécies especialis-
tas e estenoécicas, sentem mais a perturbação, já que são dependentes de habi-
tats mais estáveis. A perda de área é obviamente acompanhada por isolamento de 
espécies restritas a ambientes florestais. O confinamento de uma dada população 

em área restrita pode culminar na extinção local da espécie, em virtude do im-
pedimento natural, a troca de genes e, consequente, consanguinidade entre os 
indivíduos.

Florística e fitossociologicamente, cada “ilha florestal” deixa de ser uma 
amostra da mata, à medida que encontra novos equilíbrios, inevitavelmente re-
percutindo sobre a fauna. Geralmente as áreas remanescentes são cercadas por 
intensa antropização, como pastagens, campos agrícolas, estradas, núcleos urba-
nos, etc., tendo sua periferia constantemente desgastada.

Observa-se que o número de espécies que uma dada área pode sustentar é 
função direta da continuidade territorial do ambiente natural, de forma que áreas 
mais extensas possuem maior “resistência” à ocupação humana.

O agravamento da “insularidade” tem como resultado a perda dos compo-
nentes sedentários da fauna de habitats fechados, que vão sendo substituídos por 
aquelas espécies de rápida dispersão ou de ecótono. Isto corresponde a dizer que 
as espécies endêmicas tendem a desaparecer, cedendo lugar àquelas com vasta 
distribuição e “tolerantes” ou sinantrópicas.

Em paisagens fragmentadas, destacam-se as espécies generalistas, com 
maior capacidade de explorar recursos variados, portanto com mais chances de 
explorar o entorno do fragmento remanescente. No caso das aves, por exemplo, o 
processo atual de conversão de matas em ambientes extremamente simplificados 
é acompanhado pela substituição de um número grande de espécies de elevada 
sensitividade, geralmente de densidades populacionais mais baixas, por poucas 
espécies, típicas de ambientes abertos e/ou de grande capacidade adaptativa, 
inclusive de utilização da borda da mata. Nesse caso pode-se citar: Bulbulcus ibis, 
Coragyps atratus, Rupornis magnirostris, Carcara plancus, Milvago chimichima e 
outros, como Vanellus chilensis, Columbina talpacoti, Crotophaga ani, Guira guira, 
Tyrannus melancholicus, Zonotrichia capensis, Volatinia jacarina e Passer domes-
ticus, dentre outros.

A utilização do entorno e a capacidade adaptativa está diretamente relacio-
nada à composição da paisagem, sobretudo no que se refere ao número, tamanho 
e forma dos fragmentos, bem como a presença de áreas-fontes, representadas 
por fragmentos maiores e preservados, que abrigam uma maior diversidade de 
espécies.

Nesse sentido, tem-se que o efeito de borda constitui uma das principais 
alterações causadas pela fragmentação. Este efeito é natural quando da interação 
de dois ecossistemas, e artificial quando as atividades antrópicas removem a flo-
resta. Quanto mais abrupta for a separação entre eles, maior será o efeito de bor-
da, como, por exemplo, o limite onde termina uma floresta e se inicia um pasto. 
Portanto, um fenômeno natural é agravado pela fragmentação, principalmente 
em fragmentos reduzidos, e pela presença de ecossistemas vizinhos antropomor-
fizados com intensa perturbação.

Esse tipo de intervenção foi observado, em maior ou menor escala, em todas 
as localidades amostradas, sendo bastante evidente na localidade de São José do 
Rio Claro, onde o processo de substituição das áreas florestais por pastagem é bas-
tante acentuado, assim como muitas das áreas situadas no Planalto dos Parecis.

Em relação aos ambientes florestais, sobre influência da Floresta Ombrófila, 
deve-se ainda salientar o fato de que, nos últimos anos, o norte e o nordeste de 
Mato Grosso figuram entre as regiões amazônicas com mais elevados índices de 
desmatamento. Essa porção do estado de Mato Grosso, assim como as florestas 
associadas ao Planalto dos Parecis, além de estar seriamente ameaçada é pouco 
conhecida, em termos zoológicos, sendo prioritária para estudos científicos e prá-
ticas conservacionistas.

A criação de reservas naturais na chamada faixa Sul-Amazônica, onde se in-
sere todo o norte e noroeste do estado de Mato Grosso (inclusive Planalto dos 
Parecis), é urgente, com áreas que devem ser protegidas ao longo dos rios Jurue-
na, Aripuanã e Teles Pires, onde o estabelecimento de unidades de conservação 
na região é a última chance para se preservar a enorme riqueza e diversidade da 
avifauna do norte de Mato Grosso.

Nesse contexto, destacam-se duas regiões: o noroeste do Estado, por apre-
sentar grande personalidade ombrófila e um grau ainda elevado de conservação 
– vale notar a elevada diversidade específica encontrada para todos os grupos 
amostrados, fato este evidenciado pelos levantamentos de Aripuanã e Juruena –, 
e a região compreendida entre Cláudia e Gaúcha do Norte, por situar-se na cha-
mada faixa de transição entre o domínio Amazônico e o do Cerrado, e apresentar 
uma formação florestal bastante característica dessa condição de contato, sobre 
forte pressão de ocupação.

Destaca-se ainda que, em Cláudia, em uma região sob forte pressão da ex-
ploração seletiva da madeira, foi encontrada uma espécie nova de primata (Calli-
cebus sp. n.), o que evidencia a falta de conhecimento da fauna ali existente e 
alerta para a necessidade de medidas conservacionistas mais efetivas.

Localidades Amostradas – Grupo Mamíferos
Dados Primários (1)

Cód. Localidade Cód. Localidade
L1 Aripuanã 1 L8 Juruena

L2 Aripuanã 2 L9
Vila Bela da Santíssima Trindade/Pontes e 
Lacerda

L3 Apiacás L10 Vila Rica/São José do Xingu

L4 Cláudia 1 L11 Indianópolis/Pindaíba

L5 Cláudia 2 L12 Cocalinho

L6 Gaúcha do Norte L13 Chapada dos Guimarães

L7 São José do Rio Claro L14 Cáceres

Dados Secundários (2)

LMA1 Rio São Manoel LMA31 Pontes e Lacerda

LMA2 São Simão, Rio Juruena LMA32 Chapada dos Guimarães

LMA3 Alta Floresta LMA33 Cuiabá

LMA4 Aripuanã LMA34 Fazenda Maravilha

LMA5 Campo de Chiropotes LMA35 Fazenda Aricá, Rio Aricá

LMA6 Rio Arinos LMA36 Cabeça de Boi

LMA7 Barra do Tapirapés LMA37 Porto Campo

LMA8 Diauarum LMA38 Registro do Araguaia

LMA9 Rio das Mortes LMA39 Registro do Jauru

LMA10 Lagoa Ipavu LMA40 Porto Esperidião

LMA11 Posto Leonardo LMA41 Santo Antônio do Leverger

LMA12 Rio Doze de Outubro LMA42 Palmeiras

LMA13 Posto Kuluene LMA43 Barra do Garças

LMA14 Retiro do Veado Branco LMA44 Salto de Sepotuba

LMA15 Campos Novos LMA45 Cáceres

LMA16 Juruena LMA46 Caiçara

LMA17 Utiariti, Rio Papagaio LMA47 Jacobina

LMA18 Rio Suiá-Missú LMA48 Poconé

LMA19 São Domingos, Rio das Mortes LMA49 Angelical, Rio Jauru

LMA20 Molha Saco LMA50 Rondonópolis

LMA21 Pindaíba LMA51 Tucum

LMA22 Dumbá LMA52 Paratudal

LMA23 Santo Afonso LMA53 Descalvado

LMA24 Xavantina LMA54 Ilha de Taiamã

LMA25 Salto da Felicidade LMA55 Rio Pixaim, rod. Transpantaneira

LMA26 Tapirapoã LMA56 Porto Jofre

LMA27 Fazenda do Padre Baptista LMA57 Fazenda Jofre

LMA28 Vila Bela da Santíssima Trindade LMA58 Uacurizal

LMA29 Salto do Alegre, Rio Jauru LMA59 Rio São Lourenço

LMA30 Engenho do Capitão Gama

Fontes: (1) SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
 (2) SEPLAN-MT/CNEC, 1997c

27 Adaptado por Rogério Vieira Rossi

26 Adaptado por Lígia Camargo
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Répteis 28

As campanhas de levantamento de campo do grupo de répteis, foram realizadas 
conjuntamente com as de anfíbios, nas localidades de Aripuanã (amostrada em duas 
ocasiões), Apiacás, Cláudia (amostrada em duas ocasiões), Gaúcha do Norte, São José 
do Rio Claro, Juruena, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica, Indianópolis/Pindaí-
ba, Cocalinho e Cáceres, e em uma breve incursão ao Pantanal/Chaco.

Os procedimentos de coleta basearam-se em dois métodos complementares: cap-
tura passiva de exemplares por meio de instalação de armadilhas de queda (pitfall 
traps) e de cola (glue traps), e procura ativa andando no campo durante o dia e a 
noite (SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

Todos os exemplares capturados foram pesados, fotografados e fixados em 
formol a 10%. Amostras de fígado, músculo ou coração, de boa parte dos exemplares 
coletados, foram retiradas e preservadas em nitrogênio líquido para estudos bioquími-
cos e moleculares posteriores.

O material coletado encontra-se depositado na Coleção Herpetológica do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo-USP.

Nos levantamentos de campo foram coletadas 128 espécies de répteis (4 de 
cobras-de-duas-cabeças, 48 de lagartos, 68 de serpentes, 4 de jacarés e 4 de quelô-
nios). Destas, 44 representam novos registros para o estado de Mato Grosso (1 cobra-
-de-duas-cabeças, 20 lagartos, 21 serpentes, 1 jacaré e 1 quelônio).

Considerando as informações levantadas, 46,5% das espécies de répteis apresen-
tam ampla distribuição, enquanto outras 53,5% apresentam distribuição associada a 
um único domínio ou bioma, sendo, destas, 38,6% espécies Amazônicas e 14,9% do 
Cerrado.

Espécies estenoécicas, limitadas a um tipo extremo de ambiente (algum tipo 
particular de mata, de formação aberta, de ambiente aquático), corresponderam a 
61,7% do total de espécies de répteis. Espécies euriécicas, capazes de viver em uma 
maior variedade de tipos de ambientes, corresponderam a 22,7%, e as que não pos-
suem ecologia conhecida, a 15,6% das espécies de répteis.

Novos Registros de Répteis para o Estado de Mato Grosso
Ordem ou Subordem Família Espécie

Amphisbaenia Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa

Sauria

Gymnophthalmidae

Arthrosaura kockii
Bachia dorbignyi
Iphisa elegans
Leposoma parietale
Leposoma percarinatum
Cercosaura eigenmanni
Tretioscincus agilis

Leiosauridae Enyalius leechii

Polychrotidae

Anolis fuscoauratus
Anolis ortonii
Anolis phyllorhinus
Anolis punctatus
Polychrus marmoratus

Sphaerodactylidae
Coleodactylus amazonicus
Gonatodes hasemani
Pseudogonatodes guianensis

Teiidae Cnemidophorus cf. ocellifer

Tropiduridae
Tropidurus insulanus
Plica plica
Plica umbra

Serpentes

Colubridae

Apostolepis pymi
Apostolepis quinquelineata
Apostolepis rondoni
Atractus albuquerquei
Dipsas catesbyi
Dipsas pavonina
Imantodes lentiferus
Liophis miliaris
Ninia hudsoni
Oxyrhopus formosus
Oxyrhopus melanogenys
Oxyrhopus petola
Phalotris nasutus
Phimophis guerini
Pseudoboa coronata
Siphlophis compressus
Taeniophallus occipitalis
Xenopholis scalaris
Philodryas argentea

Elapidae Micrurus surinamensis

Viperidae Bothrocophias hyoprora

Crocodylia Alligatoridae Paleosuchus trigonatus

Testudines Testudinidae Chelonoidis carbonaria

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Revisão e atualização de Christine Strüsmann, segundo UETZ (2011)

Consequências, para a fauna, da perturbação dos ambientes naturais de cerrado 29

Em relação aos ambientes de cerrado, pode-se dizer que as amostras realiza-
das no âmbito do diagnóstico do zoneamento do estado de Mato Grosso revelaram 
uma fauna bastante característica desse domínio, e a quase totalidade das formas 
são de ampla distribuição (SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

Certamente o aspecto mais significativo dos levantamentos refere-se à pos-
sibilidade de confrontar, em certas localidades, amostras atuais com os dados ob-
tidos no passado (décadas de 1940 e 1950), sobretudo na região do rio das Mortes 
(localidade de Indianópolis/Pindaíba) e da Chapada dos Guimarães. Os resultados 
alcançados evidenciaram que boa parte das formas animais esperadas para estas 
regiões não ocorrem mais, ou, quando presentes, possuem populações bastante 
reduzidas.

Estas regiões vêm sofrendo um intenso processo de ocupação, levando à perda 
de habitats naturais. Muitas espécies animais registradas no passado, principalmen-
te de aves, já desapareceram. Grande parte dos remanescentes de floresta e cer-
rado estão dentro de propriedades particulares, e não existe garantia de que serão 
preservados, tendo em vista o baixo número de propriedades com reserva legal 
averbada no Estado, bem como o elevado número de queimadas registradas todos 
os anos. A área que pode ser, até certo ponto, considerada como conservada na 
região do rio das Mortes é a Reserva Indígena dos Areões, mas esta obviamente 
não tem como prioridade a proteção da fauna e da flora.

É importante destacar o fato de que, de maneira geral, nas áreas de cerrado as 
intervenções mais significativas dizem respeito à implantação de grandes projetos 
agrícolas (culturas anuais como soja, milho, sorgo e algodão) e/ou pastagens plan-
tadas, que ocupam a quase totalidade das propriedades. Esse tipo de ocupação, his-

toricamente, atua de modo a realizar a derrubada dos ambientes naturais, inclusive 
das matas ciliares, levando ao empobrecimento da diversidade local.

Verificou-se em algumas regiões, como a de Colíder, que mesmo os chama-
dos Campos Cerrados com murunduns, onde a condição do solo impediria a ocupa-
ção por projetos agropecuários, estavam sendo drenados para tal fim, o que aponta 
para a necessidade de medidas eficazes de planejamento e conservação, tendo em 
vista que o ressecamento destas áreas úmidas acarreta na perda da qualidade do 
próprio solo, tornando-o inapto para a agropecuária, além de causar danos ao 
aquífero local.

Outro problema bastante comum nas áreas de cerrado é a captura ilegal de 
determinadas espécies, como, por exemplo, da arara-azul, para servir como animal 
de estimação.

Dentre as localidades de cerrado amostradas, merece destaque a de Cocalinho, 
pela presença marcante do rio Araguaia e dos ambientes a ele associados. Para 
todos os grupos estudados, verifica-se que a amostra realizada nesta localida-
de apresenta uma participação significativa de espécies associadas aos ambientes 
aquáticos ou condicionados pela dinâmica do rio Araguaia, como, por exemplo, a 
Floresta Aluvial.

O regime de cheia/vazante do rio Araguaia seguramente condiciona a ocupa-
ção dessa região, limitando o uso intensivo dos aluviões, permitindo à mesma um 
alto grau de conservação.

Salienta-se ainda que, encravada no meio das formações abertas de Mato 
Grosso, entre Cuiabá e Cáceres, há uma interessantíssima área de Floresta Oro-
gráfica, na serra das Araras, com forte característica ombrófila e em bom estado 

de conservação, mas, até o momento, objeto de poucos estudos zoológicos organi-
zados.

Em relação à região de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacer-
da, pode-se dizer que os ambientes florestais (Floresta Estacional) originalmente 
existentes encontram-se, hoje, bastante alterados pela ocupação antrópica, já 
de muito instalada nesta porção do estado de Mato Grosso, desde o século XVIII, 
para a exploração da poaia e madeireira. A maior parte das matas associadas aos 
corpos d’água já foram desmatadas. Os melhores fragmentos de floresta situam- se 
nas formações serranas que cercam a região, sobretudo no sopé da serra Ricardo 
Franco, na divisa com a Bolívia.

Os cerrados desta região, de modo geral, apesar das queimadas ainda apre-
sentam um bom grau de conservação, abrigando uma fauna bastante diversificada, 
especialmente de aves, inclusive de espécies consideradas raras e/ou ameaçadas, 
como: Sporophila nigrorufa; os gaviões Harpyia harpyja, Spizaetus ornatus, Spizas-
tur melanoleucus; e o beija-flor Phaethornis nattereri.

A presença dos fragmentos de floresta e de cerrado, em bom estado de conser-
vação na serra Ricardo Franco, encravada em uma região de antropização intensa 
e consolidada, reforça o fato de que qualquer esforço de conservação nessa área 
será valioso, sobretudo quando se considera a manutenção dos ambientes ecotonais 
e diversidade de espécies a eles associados.

Consequências, para a fauna, da perturbação dos ambientes naturais do Pantanal Mato-grossense 30

Pode-se dizer que, em função de suas características naturais, especialmente 
devido ao ritmo de cheia e vazante dos cursos d’água do Pantanal Mato-grossense, 
a ocupação antrópica se dá de forma limitada, o que implica na manutenção de 
boa parte de seus ambientes naturais e na conservação da diversidade faunística 
associada ao pantanal.

Nota-se que a restrição de acesso às propriedades, para evitar roubos de 
gado, também contribui para a proteção da fauna.

As amostragens realizadas em Cáceres indicam que a maior parte das espécies 
animais ocorrentes nessa região do Estado é de ampla distribuição, sendo que 

muitas delas são consideradas ainda bastante abundantes no pantanal e/ou no 
cerrado do Brasil Central.

Dentre os diversos ambientes que compõem o pantanal, destacam-se aqueles 
associados aos cursos d’água e aos ciclos de cheia/vazante, tais como os varjões, 
as lagoas e banhados do rio Paraguai e seus afluentes. Associados a estes locais po-
dem- se citar inúmeras espécies animais, como as aves Ardea alba (garças-brancas), 
Mycteria americana (cabeças-secas) e Platalea ajaja (colhereiros), que formam 
grandes colônias de nidificação, ativas entre julho e novembro; jacarés (Caiman 
yacare) e mamíferos (Lontra longicaudis e Hidrochoerus hidrochaeris), que depen-

dem desses ambientes para sua reprodução/alimentação ou, simplesmente, como 
ponto de descanso.

De maneira que a maior ameaça à fauna existente nessa região do Estado 
refere-se à perda e/ou alteração dos ambientes paludícolas, ocasionados por even-
tuais mudanças nos ciclos naturais de cheia/vazante.

Classes de Densidade da Amostra

1 a 5 Espécies

6 a 10 Espécies

11 a 15 Espécies

16 a 20 Espécies

Mais de 20 Espécies

Biomas
Amazônico

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2011d

Registro de Coleta e/ou Observação de Répteis
Dados primários – resultado da pesquisa*

Dados secundários – sistematização das informações existentes

Código da Localidade

Número de Espécies

LSE
84

* O ponto refere-se à uma região que contém um conjunto de pontos amostrados

CC – Cobra-de-duas-cabeças
LA – Lagartos
SE – Serpentes
JA – Jacarés
QE – Quelônios (Testudines)

30 Adaptado por Lígia Camargo

Localidades Amostradas – Grupo Répteis
Dados Primários (1)

Cód. Localidade Cód. Localidade
L1 Aripuanã 1 L8 Juruena

L2 Aripuanã 2 L9
Vila Bela da Santíssima Trindade/Pontes e 
Lacerda

L3 Apiacás L10 Vila Rica/São José do Xingu

L4 Cláudia 1 L11 Indianópolis/Pindaíba

L5 Cláudia 2 L12 Cocalinho

L6 Gaúcha do Norte L13 Chapada dos Guimarães

L7 São José do Rio Claro L14 Cáceres

Dados Secundários (2)

Serpentes LSE63 Poxoréo

LSE1 Cafeara, Rio Teles Pires LSE64 Porto Esperidião

LSE2 Alta Floresta LSE65 Fazenda Serrinha

LSE3 Rio Peixoto de Azevedo LSE66 Barra do Garças

LSE4 Matupá LSE67 Brilhante

LSE5 Aripuanã LSE68 Cabeceiras do Cabaçal

LSE6 Santa Terezinha LSE69 Cáceres

LSE7 Barra do Tapirapés LSE70 Tesouro

LSE8 São José do Xingu LSE71 Torixoréu

LSE9 Porto Velho, Rio Tapirapés LSE72 Poconé

LSE10 Cafeara LSE73 Guiratinga

LSE11 Marcelândia LSE74 Rondonópolis

LSE12 Diauarum LSE75 Diamantino

LSE13 Fazenda Mato Verde, Rio Araguaia LSE76 Fazenda Santa Edwiges

LSE14 Analândia do Norte LSE77 Descalvado

LSE15 São Félix do Araguaia LSE78 Ilha de Taiamã

LSE16 Lago Itaci LSE79 Rio Pixaím, Rod. Transpantaneira

LSE17 Sinop LSE80 Porto Jofre

LSE18 Rio Batoví LSE81 Alto Araguaia

LSE19 Posto Leonardo LSE82 Águas Emendadas

LSE20 Vera LSE83 Ínsua

LSE21 Sul do Amazonas LSE84 Alto Taquari

LSE22 Rio Ferro Lagartos
LSE23 Sorriso LLA1 Cafeara, Rio Teles Pires

LSE24 Juruena LLA2 Alta Floresta

LSE25 Rio Buriti LLA3 Aripuanã

LSE26 Tapurah LLA4 Santa Terezinha

LSE27 Ribeirão Cascalheira LLA5 Aldeia Tapirapés

LSE28 “Base Camp” LLA6 Barra do Tapirapés

LSE29 Rio Sete de Setembro LLA7 Porto Velho, Rio Tapirapés

LSE30 Utiariti, Rio Papagaio LLA8 Garimpo da Micharia, Rio Teles Pires

LSE31 São José do Rio Claro LLA9 Igarapé Jenipapo

LSE32 Tanguro LLA10 Diauarum

LSE33 Canarana LLA11 Fazenda Mato Verde, Rio Araguaia

LSE34 São Domingos, Rio das Mortes LLA12 São Félix do Araguaia

LSE35 Barracão Queimado LLA13 Rio Papagaio

LSE36 Paranatinga LLA14 Jacaré, Rio Kuluene

LSE37 Pindaíba LLA15 Posto Leonardo

LSE38 Cocalinho LLA16 Lagoa Ipavu

LSE39 Nortelândia LLA17 Sinop

LSE40 Cachoeira LLA18 “Base Camp”

LSE41 Tangará da Serra LLA19 Utiariti, Rio Papagaio

LSE42 Xavantina LLA20 Garapu

LSE43 Nova Xavantina LLA21 Córrego do Jacubim

LSE44 Nobres LLA22 São Domingos, Rio das Mortes

LSE45 Serra da Borda LLA23 Cabeceiras Butantã

LSE46 Alto do Sapé LLA24 Local do Massacre

LSE47 Sapezal LLA25 Pindaíba, Rio das Mortes

LSE48 Vila Bela da Santíssima Trindade LLA26 Mata do Diabo

LSE49 Barra do Bugres LLA27 Dumbá

LSE50 Mundo Novo LLA28 Aldeia de Caça dos Índios Xavantes

LSE51 Salto do Céu LLA29 Xavantina

LSE52 Pontes e Lacerda LLA30 Vila Bela da Santíssima Trindade

LSE53 Casalvasco LLA31 Barra do Bugres

LSE54 Chapada dos Guimarães LLA32 Pontes e Lacerda

LSE55 Araputanga LLA33 Chapada dos Guimarães

LSE56 Meruri LLA34 Cuiabá

LSE57 São Marcos LLA35 Várzea Grande

LSE58 Cuiabá LLA36 Estação Ecológica Serra das Araras

LSE59 Serra do Roncador LLA37 São José da Barra

LSE60 Mirassol d’Oeste LLA38 Serra do Roncador

LSE61 Gustavo Dória LLA39 Serra da Pitomba

LSE62 Nossa Senhora do Livramento LLA40 Porto Esperidião

Fontes: (1) SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
 (2) SEPLAN-MT/CNEC, 1997c

28 Adaptado por Christine Strüssmann

29 Adaptado por Lígia Camargo 
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Distribuição das Espécies de Mamíferos Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécica
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Didelphidae

Caluromys lanatus x x

Chironectes minimus x x

Didelphis albiventris x x x x x x

Didelphis marsupialis x x x x x x x

Gracilinanus cf. agilis x x

Gracilinanus sp. x x x x

Marmosa cf. murina x x x x

Marmosa sp. x x x

Marmosops bishopi x x x x x x x x x x

Marmosops noctivagus x x

Marmosops sp. x x x x x x x

Metachirus nudicaudatus x x x x

Micoureus demerarae x x x x x x x

Monodelphis glirina x x

Monodelphis domestica x x

Monodelphis emiliae x x x

Monodelphis sp.n. x x x x x x x

Monodelphis sp. x x x x x x x

Philander opossum x x x x

Dasypodidae

Cabassous unicinctus x x x x

Dasypus kappleri x x

Dasypus septemcinctus x x

Dasypus novemcinctus x x x x x x x

Dasypus sp. x x x x x x x

Euphractus sexcinctus x x x x x x x

Priodontes maximus x x x

Bradypodidae Bradypus variegatus x x

Megalonychidae Choelepus didactylus x x

Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla x x x

Tamandua tetradactyla x x x x

Emballonuridae

Peropterix cf. macrotis x x

Rhynchonycteris naso x x x x x

Saccopterix cf. bilineata x x x x

Saccopterix leptura x x

Saccopterix cf. canescens x x

Noctilionidae Noctilio albiventris x x

Mormoopidae Pteronotus parnelli x x

Phyllostomidae

Anoura caudifer x x

Artibeus cinereus x x x x

Artibeus lituratus x x x x x x x x x x

Artibeus planirostris x x

Artibeus obscurus x x x x x x x x

Artibeus sp. x x x x

Carollia brevicauda x x x x x x x x

Carollia perspicillata x x x x x x x x x x x

Carollia sp. x x x x

Chiroderma villosum x x x

Chrotopterus auritus x x

Desmodus rotundus x x x

Diphylla ecaudata x x

Glossophaga soricina x x x x x x

Glossophaga sp. x x x x

Lonchophylla sp. x x

Mesophylla macconnelli x x x

Micronycteris megalotis x x x x x

Micronycteris minuta x

Platyrrhinus helleri x x x x x x x

Platyrrhinus lineatus x x x x

Platyrrhinus sp. x x x

Phylloderma stenops x x

Phyllostomus elongatus x x x x

Phyllostomus hastatus x x x x x x

Rhinophylla pumilio x x x x

Sturnira lilium x x x x

Sturnira tildae x x

Tonatia bidens x x

Trachops cirrhosus x x

Uroderma bilobatum x x x x x x x x

Vampyressa pusila x x

Vespertilionidae
Myotis nigricans x x x x x

Myotis sp. x x

Mollosidae

Eumops auripendulus x x

Molossops temminckii x x

Molossus ater x x

Molossus molossus x x x

Cebidae

Mico argentatus x x x

Mico melanurus x x x

Mico sp. x x x x

Cebus apella x x x x x x x x x x x x x

Saimiri ustus x x x

Saimiri sp. x x

Aotidae
Aotus cf. azarae x x

Aotus sp. x x

Pitheciidae

Callicebus sp.n. x x

Callicebus moloch x x x

Callicebus sp. x x

Chiropotes albinasus x x x

Chiropotes utahickae x x x

Lagothrix cana x x x x x

Pithecia cf. irrorata x x x x

Pithecia sp. x x

continua...
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Atelidae

Alouatta caraya x x x

Alouatta puruensis x x x

Alouatta belzebul x x x

Alouatta sp. x x x x x

Ateles chamek x x x

Ateles marginatus x x

Ateles sp. x x x x

Canidae

Chrysocyon brachyurus x x

Cerdocyon thous x x x x x x x x x x x x

Speothos venaticus x x x x x

Felidae

Leopardus pardalis x x x x

Leopardus wiedii x x x x

Leopardus tigrinus x x x

Leopardus sp. x x x x

Panthera onca x x x x x x x x x x x x

Puma concolor x x x x x x x x x x x

Puma yagouaroundi x x x x

Mustelidae

Eira barbara x x x x x x x x x x x x x

Lontra longicaudis x x x x

Pteronura brasiliensis x x x x

Procyonidae

Nasua nasua x x x x x x x x x x x

Potos flavus x x x

Procyon cancrivorus x x x x

Platanistidae Inia geoffrensis x x x

Tapiridae Tapirus terrestris x x x x x x x x x x x x x x

Tayassuidae
Pecari tajacu x x x x x x x x x x x x x

Tayassu pecari x x x x

Cervidae

Blastocerus dichotomus x x x

Mazama americana x x x x x x x x x

Mazama gouazoubira x x x x

Mazama sp. x x x x x x x x x

Ozotocerus bezoarticus x x

Sciuridae

Sciurus aestuans x x x x

Sciurus gilvigularis x x

Sciurillus pusillus x x

Cricetidae

Akodon cf. cursor x x

Akodon sp. x x x

Necromys lasiurus x x x x x x x x x

Calomys sp. x x x x

Holochilus brasiliensis x x

Mus musculus x x x x x x x x

Neacomys spinosus x x x x x x x x x

Nectomys squamipes x x x x x x

Oecomys bicolor x x x x x

Oecomys sp.1 x x x x x

Oecomys sp.2 x x x x x

Oecomys sp. x x x x x

Oligoryzomys eliurus x x

Oligoryzomys sp. x x x

Hylaeamys megacephalus x x x x x x x x x x x

Sooretamys angouya x x

Euryoryzomys macconnelli x x

Euryoryzomys cf. nitidus x x x x x x x

“Oryzomys” sp. x x x x

Oxymycterus cf. inca x x x x

Oxymycterus sp. x x

Pseudoryzomys simplex x x

Rattus rattus x x x x x

Rhipidomys mastacalis x x x x x x

Erethizontidae Coendou prehensilis x x x

Caviidae

Cavia aperea x x x

Galea spixii x x

Hydrochoerus hydrochaeris x x x x x x x x x x

Dasyproctidae

Dasyprocta azarae x x x

Dasyprocta punctata x x x

Dasyprocta sp. x x x x x x x x

Cuniculidae Cuniculus paca x x x x x x x x x

Ctenomyidae Ctenomys nattereri x x

Echymidae

Echimys sp. x x

Mesomys hispidus x x x

Proechimys grupo  
longicaudatus

x x x x x x

Proechimys sp. x x x x x x

Proechimys grupo goeldi x x x x x x

Thrichomys apereoides x x

Leporidae Silvilagus brasiliensis x x x x x x x x x

∑= 32 166 58 35 45 51 32 42 35 38 41 36 61 38 14 43 43 112 11

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Nota: O gênero Oryzomys foi restrito conceitualmente e não ocorre no Brasil. As espécies do Brasil antes colocadas em Oryzomys pertencem hoje a um dos quatro gêneros seguintes: Cerradomys, Euryoryzomys, Hylaeamys e Sooretamys. Portanto, 
nesta tabela, não é possível determinar a quais dos 4 gêneros pertencem os exemplares que foram identificados aqui como Oryzomys sp. sem que eles sejam examinados novamente 
Para as categorias de ordem (não mostrada) e família, os taxons são listados em ordenamento filogenético. Para as categorias de gênero e espécie, os taxons são listados em ordem alfabética
Revisão e atualização de Rogério Vieira Rossi, segundo WILSON (2005), VOSS e JANSA (2009), WEKSLER et al. (2006), e GREGORIN (2006)
Tabela Organizada por Alex Campos de Matos
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Distribuição das Espécies de Répteis Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécica
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Amphisbaenia Amphisbaenidae

Amphisbaena alba x x x x

Amphisbaena bilabialata x x

Amphisbaena fuliginosa x x x x

Amphisbaena steindachneri x x

Crocodylia Alligatoridae

Caiman crocodilus x x x

Caiman yacare x x

Paleosuchus palpebrosus x x

Paleosuchus trigonatus x x x x x x x

Sauria

Gekkonidae Hemidactylus mabouia x x x x x x x x x x

Gymnophthalmi-
dae

Arthrosaura kockii x x

Arthrosaura reticulata x x x x

Bachia dorbignyi x x x x

Bachia scolecoides x x

Cercosaura eigenmanni x x x x x x x x x

Cercosaura ocellata x x x x x x

Colobosaura modesta x x

Iphisa elegans x x x x

Leposoma parietale x x x x x x

Leposoma percarinatum x x

Micrablepharus atticolus x x x x

Neusticurus bicarinatus x x x x x

Tretioscincus agilis x x x

Hoplocercidae Hoplocercus spinosus x x x x

Iguanidae Iguana iguana x x x x x x

Phyllodactylidae Gymnodactylus geckoides x x

Polychrotidae

Anolis chrysolepis x x x x x x x

Anolis fuscoauratus x x x x x x x x

Anolis meridionalis x x

Anolis ortonii x x

Anolis phyllorhinus x x

Anolis punctatus x x x x x

Enyalius leechii x x x x x

Polychrus acutirostris x x x

Polychrus marmoratus x x

Scincidae

Mabuya bistriata x x x x x x x x x x x x x

Mabuya frenata x x x x x x x x x

Mabuya guaporicola x x

Sphaerodactylidae

Coleodactylus amazonicus x x x x x

Gonatodes hasemani x x x x x

Gonatodes humeralis x x x x x x

Pseudogonatodes guianensis x x

Teiidae

Ameiva ameiva x x x x x x x x x x x x

Cnemidophorus cf. ocellifer x x

Kentropyx calcarata x x x x x x x x x

Kentropyx vanzoi x x x

Tupinambis sp. x x x

Tupinambis teguixin x x x x x x

Tropiduridae

Plica plica x x x x x

Plica umbra x x x x x

Stenocercus caducus x x x x

Tropidurus insulanus x x

Tropidurus oreadicus x x x

Tropidurus sp. x x

Tropidurus spinulosus x x x

Tropidurus torquatus x x x

Uranoscodon superciliosus x x x x

continua...
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Serpentes

Aniliidae Anilius scytale x x x

Boidae

Boa constrictor x x x x x x x x

Corallus hortulanus x x x x x x x

Epicrates cenchria x x x x

Eunectes murinus x x

Colubridae

Apostolepis pymi x x

Apostolepis quinquelineata x x

Apostolepis rondoni x x

Atractus albuquerquei x x

Atractus latifrons x x

Chironius exoletus x x x x x

Chironius flavolineatus x x

Chironius fuscus x x x x x

Clelia clelia x x x x x x

Dipsas catesbyi x x x

Dipsas pavonina x x x x

Drymarchon corais x x x x x x x

Drymoluber brazili x x x

Drymoluber dichrous x x x

Erythrolampus aesculapii x x

Helicops angulatus x x x x x x x

Imantodes cenchoa x x x x x x

Imantodes lentiferus x x

Leptodeira annulata x x x x x x x x

Leptophis ahaetulla x x x x

Liophis almadensis x x

Liophis cobella x x

Liophis miliaris x x

Liophis reginae x x x x x x

Liophis sp. x x

Liophis typhlus x x x

Mastigodryas bifossatus x x x

Ninia hudsoni x x

Oxybelis aeneus x x

Oxybelis fulgidus x x x

Oxyrhopus formosus x x x

Oxyrhopus melanogenys x x x x

Oxyrhopus petola x x x

Oxyrhopus rhombifer x x

Oxyrhopus trigeminus x x x

Phalotris nasutus x x x

Philodryas argentea x x x

Philodryas viridissima x x x x

Phimophis guerini x x

Pseudoboa coronata x x

Pseudoboa nigra x x

Pseustes poecilonotus x x x x

Psomophis joberti x x

Rhinobothryum lentiginosum x x

Siphlophis compressus x x x

Siphlophis worontzowi x x x

Spilotes pullatus x x

Taeniophallus occipitalis x x x x

Tantilla melanocephala x x x

Xenodon merremii x x x

Xenodon severus x x x x

Xenopholis scalaris x x x x

Elapidae
Micrurus spixii x x x

Micrurus surinamensis x x x

Leptotyphlopidae Epictia albifrons x x x

Typhlopidae
Typhlops brongersmianus x x

Typhlops reticulatus x x x

Viperidae

Bothriopsis taeniata x x x x x

Bothrocophias hyoprora x x x

Bothrops moojeni x x x

Bothrops atrox x x

Crotalus durissus x x x x x

Lachesis muta x x x x

Testudines 

Chelidae Phrynops geoffroanus x x

Geoemydidae Rhinoclemmys punctularia x x

Pelomedusidae Podocnemis unifilis x x

Testudinidae Chelonoidis carbonaria x x x x x

∑= 5 23 128 39 52 34 26 8 29 27 41 20 27 18 19 18
46 21 4 8

29 20
79

Amphisbaenia ∑= 1 4 1 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1

Crocodylia ∑= 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0

Sauria ∑= 10 48 20 23 17 11 4 11 4 19 12 16 11 13 10 19 14 0 1 6 8

Serpentes ∑= 7 68 17 25 16 12 4 15 22 20 6 9 6 4 5 27 6 4 1 19 11

Testudines ∑= 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Nota: As espécies estão em ordem alfabética
Revisão e atualização de Christine Strüsmann, segundo UETZ (2011)
Tabela organizada por Alex Campos de Matos
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Novos Registros de Anfíbios no Estado de Mato Grosso
Subordem Família Espécie

Anura

Allophrynidae Allophryne ruthveni

Bufonidae Dendrophryniscus minutus

Dendrobatidae Adelphobates quinquevittatus

Eleutherodactylidae Phyzelaphryne miriamae

Hylidae

Dendropsophus sarayacuensis
Hypsiboas calcaratus
Hypsiboas fasciatus
Hypsiboas lanciformis
Hypsiboas multifasciatus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa hypochondrialis
Phyllomedusa tomopterna
Phyllomedusa vaillanti
Scinax garbei
Scinax grupo rostratus
Scinax grupo ruber
Trachycephalys coriaceus
Trachycephalys resinifictrix

Leiuperidae Engystomops petersi

Leptodactylidae

Leptodactylus andreae
Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylus petersii
Leptodactylus lineatus

Microhylidae Ctenophryne geayi

Pipidae Pipa arrabali

Ranidae Lithobates palmipes

Strabomantidae Pristimantis fenestratus

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Revisão e atualização de Christine Strüsmann, segundo FROST, 2011

Biomas
Amazônico

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2011d

Classes de Densidade da Amostra

1 a 5 Espécies

6 a 10 Espécies

11 a 15 Espécies

16 a 20 Espécies

Mais de 20 Espécies

Anfíbios 31

As campanhas de levantamento de campo do grupo de anfíbios foram realizadas 
conjuntamente com as de répteis nas localidades de Aripuanã (amostrada em duas 
ocasiões), Apiacás, Cláudia (amostrada em duas ocasiões), Gaúcha do Norte, São José 
do Rio Claro, Juruena, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica, Indianópolis/Pinda-
íba, Cocalinho e Cáceres, e em uma breve incursão ao Pantanal/Chaco.

Os procedimentos de coleta basearam-se em dois métodos complementares: 
captura passiva de exemplares por meio de instalação de armadilhas de queda (pitfall 
traps) e de cola (glue traps), e procura ativa andando no campo durante o dia e a noite 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2002d).

Todos os exemplares capturados foram pesados, fotografados e fixados em for-
mol a 10%. Amostras de fígado, músculo ou coração,  de  boa  parte  dos  exemplares  
coletados,  foram  retiradas  e  preservadas  em  nitrogênio  líquido  para  estudos 
bioquímicos e moleculares posteriores.

O material coletado encontra-se depositado na Coleção Herpetológica do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo – USP.

Nas campanhas de campo foram coletadas 89 espécies de anfíbios; destas, 30 
foram registradas pela primeira vez em Mato Grosso (quadro abaixo).

Para os anfíbios, a distribuição  de espécies  pelos domínios ou biomas eviden-
ciou que, das formas amostradas  em Mato Grosso,  40,4%  das  espécies  possuem  
ampla  distribuição,  enquanto  mais  de  metade (59,6%)  possui  distribuição rela-
tivamente restrita, sendo 24,7% espécies Amazônicas e 34,8% espécies do Cerrado.

Espécies estenoécicas, limitadas a um tipo extremo de ambiente (algum tipo 
particular de mata, de formação aberta, de ambiente aquático), corresponderam a 
69,7% do total de espécies de anfíbios. Espécies euriécicas, capazes de viver em uma 
maior variedade de tipos de ambientes, corresponderam a apenas 6,7%, e as que não 
possuem ecologia conhecida, a 23,6% das espécies de anfíbios.

Distribuição das Espécies de Anfíbios Amostradas, por Localidade
Categoria de Fidelidade Ecológica Localidades Estenoécicas
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Anura

Allophrynidae Allophryne ruthveni x x

Aromobatidae “Colostethus” sp. x x x x x x x

Bufonidae

Dendrophryniscus minutus x x x x x

Rhaebo guttatus x x x x

Rhinella granulosa x x x x

Rhinella grupo margaritifera x x x x x x x x x x

Rhinella marina x x x x x x x x x x x

Rhinella ocellata x x

Rhinella schneideri x x x x x x

Centrolenidae Hyalinobatrachium sp. x x

Cycloramphidae Proceratoprhys sp. x x x

Dendrobatidae Adelphobates quinquevitatus x x

Eleutherodactylidae Phyzelaphryne miriamae x x

Hylidae

Dendropsophus anataliasiasi x x

Dendropsophus cf. microcephalus x x

Dendropsophus marmoratus x x

Dendropsophus melanargyreus x x x x

Dendropsophus microcephalus x x x x x x x x x

Dendropsophus minutus x x x x x x x

Dendropsophus nanus x x

Dendropsophus sarayacuensis x x

“Hyla” sp. x x x x x

Hylomantis granosa x x x x x

Hypsiboas albopunctatus x x

Hypsiboas boans x x x x x

Hypsiboas calcaratus x x x x

Hypsiboas cf. prasinus x x

Hypsiboas fasciatus x x x x

Hypsiboas geographicus x x x x x x x x

Hypsiboas lanciformis x x x x

Hypsiboas multifasciatus x x x x x

Hypsiboas punctatus x x x

Hypsiboas raniceps x x x x x x

Lysapsus limellum x x

Osteocephalus sp. x x x x x x x

Osteocephalus taurinus x x x x x x x x x

Phyllomedusa bicolor x x

Phyllomedusa hypochondrialis x x

Phyllomedusa sp. x x x

Phyllomedusa sp. n. x x

Phyllomedusa tomopterna x x x

Phyllomedusa vaillanti x x x x x

Pseudis paradoxa x x x x

Scinax fuscomarginatus x x x

Scinax fuscovarius x x x

Scinax garbei x x x

Scinax grupo rostratus x x x x x x x x

Scinax grupo ruber x x x x x x x x x x x x

Scinax x-signatus x x

Trachycephalus coriaceus x x

Trachycephalus resinifictrix x x

Trachycephalus sp. x x x

Trachycephalus venulosus x x x x

Leiuperidae

Engystomops petersi x x x x x

Eupemphix nattereri x x x x

Physalaemus cuvieri x x x x x x x

Physalaemus sp. x x x

Pseudopaludicola boliviana x x

Pseudopaludicola falcipes x x x

Pseudopaludicola mystacalis x x x x

Pseudopaludicola sp. x x

Leptodactylidae

Leptodactylus grupo ocellatus x x x x x

Leptodactylus andreae x x x x x x x x x x x

Leptodactylus chaquensis x x

Leptodactylus fuscus x x x x

Leptodactylus hylaedactylus x x x x

Leptodactylus knudseni x x x x

Leptodactylus labyrinthicus x x x x x x

Leptodactylus lineatus x x x x x x

Leptodactylus martinezi x x

Leptodactylus mystaceus x x x x x x x x x x

Leptodactylus pentadactylus x x x x

Leptodactylus petersii x x x

Leptodactylus podicipinus x x x x x x x x x x

Leptodactylus pustulatus x x

Leptodactylus rhodomystax x x x

Leptodactylus sp. x x

Leptodactylus syphax x x

Microhylidae

Chiamocleis albopunctata x x

Chiasmocleis sp. x x

Ctenophryne geayi x x x x

Dermatonotus muelleri x x

Elachistocleis ovalis x x x x x x x

Pipidae Pipa arrabali x x x

Ranidae Lithobates palmipes x x x x x

Strabomantidae

“Eleutherodactylus” sp. x x x x x x x x

Pristimantis cf. peruvianus x x

Pristimantis fenestratus x x x x

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia sp. x x x

∑=   2 15 89 27 29 23 21 4 26 12 31 24 24 28 19 19 62 6 21

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
Nota: As espécies estão em ordem alfabética
          Gêneros entre aspas indica que a designação atual pode ser distinta da adotada, em decorrência de alterações taxonômicas e sistemáticas
Revisão e atualização de Christine Strüsmann, segundo FROST (2011)
Tabela organizada por Alex Campos de Matos

Registro de Coleta e/ou Observação de Anfíbios
Dados primários – resultado da pesquisa*

Dados secundários – sistematização das informações existentes

Código da Localidade

Número de Espécies

LAF1
5

* O ponto refere-se à uma região que contém um conjunto de pontos amostrados

AF – Anfíbios

31 Adaptado por Christine Strüssmann

Localidades Amostradas – Grupo Anfíbios
Dados Primários (1)

Cód. Localidade Cód. Localidade
L1 Aripuanã 1 L8 Juruena

L2 Aripuanã 2 L9
Vila Bela da Santíssima Trindade/Pontes e 
Lacerda

L3 Apiacás L10 Vila Rica/São José do Xingu

L4 Cláudia 1 L11 Indianópolis/Pindaíba

L5 Cláudia 2 L12 Cocalinho

L6 Gaúcha do Norte L13 Chapada dos Guimarães

L7 São José do Rio Claro L14 Cáceres

Dados Secundários (2)

LAF1 Aripuanã LAF24 Chapada dos Guimarães

LAF2 Barra do Tapirapés LAF25 Serra do Roncador

LAF3 Diauarum LAF26 Porto Esperidião

LAF4 Fazenda do Mato Verde, Rio Araguaia LAF27 Santo Antonio do Leverger

LAF5 Posto Leonardo LAF28 Palmeiras

LAF6 Posto Kuluene LAF29 Barra do Garças

LAF7 Utiariti, RIo Papagaio LAF30 Cáceres

LAF8 Garapu LAF31 Poconé

LAF9 Córrego Jacubim LAF32 Piranema

LAF10 Mombuca LAF33 Descalvado

LAF11 Rio Butantã LAF34 Ilha de Taiamã

LAF12 Serra Solteira LAF35 Rio Pixaim, Rod. Transpantaneira

LAF13 Aldeia Velha, Serra do Roncador LAF36 Couto Magalhães

LAF14 São Domingos, Rio das Mortes LAF37 Porto Jofre

LAF15 Brejo do Rodeio LAF38 Alto Araguaia

LAF16 Local do Massacre LAF39 Fazenda Jofre

LAF17 Lagoa Santa Terezinha LAF40 Itiquira

LAF18 Pindaíba, Rio das Mortes LAF41 São Felix do Araguaia

LAF19 Dumbá LAF42 Porto Velho, Rio Tapirapés

LAF20 Xavantina LAF43 Posto Jacaré

LAF21 Vila Bela da Santíssima Trindade LAF44 Fazenda Nova Quênia

LAF22 Pontes e Lacerda LAF45 Coxipó da Ponte

LAF23 Bezerra

Fontes: (1) SEPLAN-MT/CNEC, 2002d
 (2) SEPLAN-MT/CNEC, 1997c
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Peixes 32

O estudo da ictiofauna de Mato Grosso, foi baseado em campanhas de campo 
realizadas nas três grandes bacias hidrográficas do Estado: as dos rios Amazonas, 
Araguaia/Tocantins e Paraguai.

A densidade de amostragem tomou como base a participação relativa de cada 
bacia na área total do Estado, a localização das suas sub-bacias principais e trechos 
de rios, as formações vegetais, os parâmetros físicos como clima e relevo, bem como 
a estrutura do uso e ocupação do solo, de forma a definir 25 pontos que pudessem 
mostrar a variedade ambiental ao longo da calha principal e de seus principais tribu-
tários (SEPLAN-MT/CNEC, 2002e).

Bacia Hidrográfica Sub-Bacia Principal Ponto Rio

Rio Amazonas

Rio Madeira
01
02
25

Roosevelt
Aripuanã
Guaporé

Rio Tapajós

03
04
05
06
07
08
09

Juruena médio
Juruena superior
Arinos inferior
Arinos superior
Teles Pires médio
Teles Pires médio
Teles Pires superior

Rio Xingu
10
11
12

Preto
Culuene
Suiazinho

Rio Araguaia/Tocantins Rio Araguaia

14
15
16
17

Araguaia inferior
Araguaia médio
Araguaia superior
das Mortes

Rio Paraguai Rio Paraguai

13
18
19
20
21
22
23
24

Cuiabá superior (Acorizal)
Paraguai superior (Porto Estrela)
Cuiabá (Cuiabá)
Cuiabá (Barão de Melgaço)
Paraguai médio (Cáceres)
Cuiabá (Sto. Antônio de Leverger)
Cuiabá (Porto Jofre)
Vermelho

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002e

O levantamento da ictiofauna foi realizado com o uso de diversos aparelhos 
de captura, de modo a obter uma coleção representativa da diversidade de espécies 
do trecho/região do rio analisado, incluindo: tarrafas, covos, picarés, peneiras, linha 
e anzóis (com iscas diversas), além das redes de espera usadas na pesca experimental.

Estes apetrechos foram empregados em diferentes ambientes/biótopos do tre-
cho do rio inventariado, nos períodos diurno e noturno.

O procedimento adotado na pesca experimental, com o objetivo de analisar 
comparativamente os dados, teve como base um esforço padronizado de captura. 
Foram empregados dois jogos de rede de espera simples, com malhas sequenciadas 
de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 18 cm, entre-nós opostos, expostos por 16 horas con-
secutivas (das 16h às 8h) e revistas a cada 4 horas. As coletas foram realizadas entre 
maio e novembro, período de seca, quando foi possível o acesso aos vários pontos de 
amostragem.

O material coletado foi separado por tamanho de malha, local (tipo de biótopo) 
e período de captura ou de exposição, no caso das redes, considerando-se os intervalos 
entre as revistas (matutino, vespertino e noturno).

Os exemplares de maior porte foram etiquetados, individualmente, com marca 
numérica sequenciada. Exemplares menores foram acondicionados em sacos plás-
ticos e devidamente identificados. Outros exemplares, excepcionalmente grandes 
(ex: Characídeos e Silurídeos de grande porte), que eventualmente não puderam ser 
acondicionados adequadamente, foram medidos, pesados, fotografados, e tomadas 
medidas corporais e dados merísticos que permitiram a sua correta identificação. A 
fixação foi efetuada logo após a coleta (ou revista das redes), mediante imersão e/ou 
injeção dos exemplares em formol 10%, dependendo de seu porte.

A triagem e identificação foram realizadas no Laboratório de Ictiologia e Eco-
logia Animal do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT, em Cuiabá, após cada campanha, onde o material foi lavado e imerso em água 
antes de sua transferência para álcool etílico a 70%.

Foi efetuada consulta à literatura especializada de coleções de referência 
integrantes do acervo da Coleção de Peixes do Instituto de Biociências da UFMT e 
Museu da USP, bem como consulta e confirmação de especialistas em sistemática 
de peixes. Os exemplares coletados encontram-se na seção de peixes do Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

Características gerais da ictiofauna 
do estado de Mato Grosso

A rede hidrográfica do Estado possui rios e tributários que nascem nos planaltos 
e atravessam diferentes feições geológicas, com características pedológicas e geo-
morfológicas diversas, sujeitos a condições climáticas variáveis e regime hidrológico 
próprio. Esta diversidade de ambientes proporciona diferentes regiões fitogeográficas, 
determinando paisagens com características ecológicas próprias (SEPLAN-MT/CNEC, 2002e).

Trata-se de um Estado de dimensões continentais, que abriga grande parte 
das nascentes de três bacias hidrográficas brasileira, as dos rios Amazonas, Ara-
guaia/Tocantins e Paraguai. Estes aspectos propiciam uma diversidade de habitats, 
biótopos e ecossistemas aquáticos com reflexos sobre a diversidade ictiofaunística en-
contrada ao longo dos rios das diferentes bacias. Esta, por sua vez, reflete também 
no nível trófico das diferentes bacias, considerando a multiplicidade de usos e 
alterações antrópicas impostas desde a colonização humana, ao longo dos diferentes 
ciclos econômicos a que foram submetidas as diferentes regiões do Estado.

Com base nos levantamentos efetuados nos 25 pontos de amostragem, distribu-
ídos por 14 rios estudados, foram identificadas 252 espécies de peixes, definindo-se o 
seu nome específico ou morfotipo. A soma do número das espécies identificadas em 
cada ponto pode não corresponder ao resultado total dos levantamentos, uma vez 
que se devem eliminar as espécies coincidentes, e muitas não foram ainda identifica-
das, principalmente as de peixes de pequeníssimo porte, pois a variação morfotípica 
é de difícil conclusão. Assim, este número é somente um espelho do total de espécies 
existentes no Estado, porém serve para retratar o quadro em que se encontra a siste-
mática dos peixes na região da Amazônia mato-grossense, pouco inventariada.

A sub-bacia do rio Araguaia, com 91 espécies, foi a que apresentou o maior 
número identificado, seguido pelas sub-bacias dos rios Madeira e Paraguai, com 82 
espécies cada uma, a sub-bacia do rio Tapajós, com 77 espécies, e a sub-bacia do rio 
Xingu, com 32 espécies encontradas. 

Dentre as 252 espécies identificadas nas cinco sub-bacias, evidencia-se uma mar-
cante diferença na riqueza específica de cada uma delas, sendo que apenas 2 espécies 
(Hoplias gr. malabaricus e Tetragonopterus argenteus) correspondem a 2,8% do total 
que foi registrado em todas as sub-bacias e presentes em 9 e 12 dos pontos amostra-
dos respectivamente; 4 espécies (Ageneiosus brevifilis, Hydrolycus armatus, Rhaphio-
don vulpinus e Serrasalmus rhombeus) correspondem a 4,4% do total, encontradas em 
quatro sub-bacias; 9 espécies, representando 3,6% do total, ocorrem nas três grandes 
bacias; e 42 espécies formam 18,3% do total, ocorrendo em duas grandes bacias. As 
197 espécies restantes correspondem a 78,2% da ictiofauna coletada, ocorrendo em 
apenas uma grande bacia, fato que evidencia a existência de uma composição íctica 
bastante diversificada.

Em média cada espécie está presente em 2,59 dos pontos amostrados, e com 
desvio padrão de 2,45. A amplitude de distribuição vai de 1 (moda com frequência de 
128) a 13 (apenas Rhaphiodon vulpinus) dos pontos amostrados.

O estudo proporcionou também hierarquizar os dados quantitativos de pescado, 
amostrados em dois grandes agrupamentos distintos: o primeiro, constituído pelos 
pontos 14, 15, 19, 20 e 22 e, o segundo, representado pelos pontos restantes.

Os pontos situados no primeiro agrupamento constituem os locais de maior 
abundância de pescado, e situam-se no rio Cuiabá, próximo à cidade de Barão de 
Melgaço (ponto 20), Santo Antônio de Leverger (ponto 22), nos arredores da cidade 
de Cuiabá (ponto 19), no rio Araguaia, nas cercanias de São Félix do Araguaia (ponto 
14), e nas proximidades da cidade de Cocalinho (ponto 15). Estes pontos localizam-se 
em ambientes lênticos, sendo formados por meandros ou lagos de águas calmas 
associadas ao rio, características que favorecem a proliferação das espécies. A exceção 
é o ponto 19, no rio Cuiabá, onde este ambiente não é evidente. No entanto, no 
local de coleta, nas proximidades da foz do rio Coxipó, a correnteza é reduzida, 
formando um grande remanso, tendo-se, portanto, acúmulo de matéria orgânica e, 
consequentemente, maior atração de peixes para o local.

Embora o segundo agrupamento envolva rios de menor piscosidade, alguns suba-
grupamentos ainda apresentam quantidade de peixes relativamente alta, como o sub-
grupo formado na sub-bacia do rio Madeira, referente aos pontos de coleta 1 e 2, nos rios 
Roosevelt e Aripuanã, respectivamente, sendo que o rio Roosevelt apresentou maior 
abundância íctica. Estes dois cursos apresentam, como importante característica geo-
morfológica, a ocorrência de rochas e corredeiras entremeadas por ambientes de reman-

sos e, no caso do rio Roosevelt, pequenas áreas inundáveis. É provável, que este tipo de 
conformação física (corredeiras e remansos) favoreça a conservação de uma ictiofauna 
relativamente abundante, embora mais pobre que aquelas de ambientes de águas len-
tas. Neste caso, o maior tempo de retenção de água e, em consequência, de nutrientes 
no ambiente é determinante para a manutenção de comunidades mais complexas.

Um segundo subgrupo, pertencente à sub-bacia do rio Tapajós, associa os pontos 
de coleta nos rios Arinos superior, próximo de São José do Rio Claro (ponto 06), e 
do r io Juruena médio (ponto 03). Poder-se-ia se esperar que o ponto de coleta 
no rio Arinos inferior (ponto 05) estivesse agrupado com o rio Juruena médio, pela 
proximidade entre os mesmos. No entanto, é evidente a diferença entre estes rios, 
principalmente observando-se a coloração da água. A maior parte do pescado comer-
cializado na cidade de Juruena é capturada no rio Arinos, e não no r io  Juruena, que 
é reconhecidamente pobre em peixes comerciais. Isto acontece devido à raridade de 
remansos observada neste rio.

O rio Juruena no local de amostragem, mesmo em se tratando do seu curso 
médio e com grande volume de água, se assemelha mais aos ambientes encon-
trados nos cursos superiores, onde predominam águas mais rápidas e ambientes 
de erosão, em vez de deposição. Isto justifica sua maior semelhança com o rio Arinos 
superior, ao invés do rio Arinos inferior, que está mais próximo. Encontram-se também 
estreitamente correlacionados (pela maior quantidade de peixes coletados) os rios 
Teles Pires inferior, nas proximidades de Alta Floresta (ponto 07), e Arinos inferior 
(ponto 05), estes com abundância de peixes ligeiramente maior quando comparado 
com os demais pontos.

Destaca-se que os pontos de coleta no rio Araguaia superior, na localidade 
de Ouro Fino, próximo a Barra do Garças (ponto 16), rio Guaporé, em Vila Bela da 
Santíssima Trindade (ponto 25), além dos rios Paraguai superior, nas proximidades 
de Porto Estrela (ponto 18), e Cuiabá inferior, na localidade de Porto Jofre (ponto 
23), têm em comum o fato de estarem sendo submetidos a impactos ambientais 
resultantes do acentuado movimento de embarcações (geralmente de pequeno porte, 
para pesca amadora) e da devastação da vegetação marginal.

Um terceiro subgrupo é representado pelos rios de menor abundância de pesca-
do, integrado pelos rios Cuiabá superior, na localidade de Acorizal (ponto 13), Paraguai 
médio, na localidade de Cáceres (ponto 21), Culuene, na localidade de Culuene (ponto 
11), Juruena superior, em Sapezal (ponto 4), Vermelho, nas proximidades de Rondo-
nópolis (ponto 24), Suiazinho, em Canarana (ponto 12), Preto, em São José do Xingu 
(ponto 10), Teles Pires superior, em Paranatinga (ponto 09), Teles Pires médio, em 
Sinop (ponto 08), e das Mortes, em Nova Xavantina (ponto 17). Nestas dez localidades, 
nove pontos são situados nos cursos superiores dos rios, geralmente associados a 
corredeiras, apresentando águas rápidas, características estas que resultam num alto 
poder de erosão e pouca deposição de matéria orgânica. A exceção foi atribuída ao rio 
Paraguai, em Cáceres, onde as coletas foram prejudicadas quanto ao esforço pesqueiro. 
Mesmo assim apresenta a maior quantidade amostrada de pescado deste subgrupo.

Biomas
Amazônico

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2011d

Classes de Densidade da Amostra

1 a 10 Espécies

11 a 20 Espécies

21 a 30 Espécies

31 a 40 Espécies

Mais de 40 Espécies

Registro de Coleta e/ou Observação de Peixes
Dados primários – resultado da pesquisa*

Dados secundários – sistematização das informações existentes

Código da Localidade

Número de Espécies

LPE
18

* O ponto refere-se à uma região que contém um conjunto de pontos amostrados

PE – Peixes

32 Texto de Francisco de Arruda Machado

Localidades Amostradas – Grupo Peixes
Dados Primários (1)

Cód. Localidade Cód. Localidade
L1 Roosevelt L14 Araguaia inferior

L2 Aripuanã L15 Araguaia médio

L3 Juruena médio L16 Araguaia superior

L4 Juruena superior L17 das Mortes

L5 Arinos inferior L18 Paraguai superior (Porto Estrela)

L6 Arinos superior L19 Cuiabá (Cuiabá)

L7 Teles Pires inferior L20 Cuiabá (Barão de Melgaço)

L8 Teles Pires médio L21 Paraguai médio (Cáceres)

L9 Teles Pires superior L22 Cuiabá (Santo Antônio de Leverger)

L10 Preto L23 Cuiabá (Porto Jofre)

L11 Culuene L24 Vermelho

L12 Suiazinho L25 Guaporé

L13 Cuiabá superior (Acorizal)

Dados Secundários (2)

LPE1 Cachoeira de Von Martius, Alto Rio Xingu LPE29 Rio Sangradouro

LPE2 Aripuanã LPE30 Rio Bento Gomes na estrada Cuiabá/Poconé

LPE3 Cachimbo, Rio Peixoto de Azevedo LPE31 Baia do Recreio

LPE4 Rio Arinos LPE32 Rio Paraguai

LPE5 Córrego Ponte Queimada LPE33 Rio Jauaquara

LPE6 Batovi LPE34 Boca do Croará

LPE7 Córrego do Gato LPE35 Rio Jauru

LPE8
Encontro dos Rios Kuluene  
e Sete de Setembro

LPE36 Porto Limão

LPE9 Utiariti, Rio Papagaio LPE37 Baia do Buritizal

LPE10 “Base Camp” LPE38 Poconé

LPE11
Riacho Monjolinho na entrada  
para São Francisco

LPE39 Baia de Chacororé

LPE12 Cabeceira do Rio Preto LPE40 Córrego Paraíso, na fazenda Paraíso

LPE13 Xavantina LPE41 Córrego Rico

LPE14 Córrego da Serragem LPE42 Cabeceira do Córrego do Rancho

LPE15
Arroio cruzando a estrada  
Tangará da Serra/Barra do Bugres

LPE43 Fazenda do Jofre

LPE16 Barra do Bugres LPE44 Córrego da Pinguela

LPE17 Córrego do Barreiro LPE45 Santo Antônio do Paraíso

LPE18 Vila Bela da Santíssima Trindade LPE46 Ilha de Taiamã

LPE19
Arroio em Porto Estrela,  
na estrada Barra do Bugres

LPE47 Santo Antônio do Leverger

LPE20 Chapada dos Guimarães LPE48 Rio Pixaim, Rod. Transpantaneira, Km 10

LPE21 Rio Cuiabá LPE49 Nobres

LPE22 Fazenda Onça Magra LPE50 Pontes e Lacerda

LPE23
Arroio no Km 65 da estrada  
Porto Esperidião/Pontes e Lacerda (BR-174)

LPE51 Rio das Flechas

LPE24
Arroio cruzando a estrada  
Barra do Bugres/Cáceres

LPE52 Rio Alegre

LPE25
Arroio Caramujo na estrada  
Cuiabá/Porto Velho (BR-070)

LPE53 Rio Araguaia

LPE26
Arroio Zé do Cacete (afl. Rio Jauru),  
entre os Km 70 e 71 da estrada  
de Cáceres/Porto Esperidião (BR-174)

LPE54 Rio Branco

LPE27 Rio Cuiabá, Santo Antônio do Leverger LPE55 Coxipó da Ponte

LPE28
Córrego Fundo, Afluente  
da margem esquerda do Rio Garças

LPE56 Descalvado

Fontes: (1) SEPLAN-MT/CNEC, 2002e
 (2) SEPLAN-MT/CNEC, 1997c
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Distribuição das Espécies Identificadas e Número de Indivíduos Coletados nos Diferentes Pontos de Amostragem do Estado de Mato Grosso
Bacia Amazonas Araguaia-Tocantins Paraguai

Sub-Bacia Madeira Tapajós Xingu Araguaia Paraguai

Espécies

Pontos de Amostragem, Rios e Localidades Correspondentes
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Abramites hypselonotus 3 1

Acestrorhynchus  
abbreviatus

18

Acestrorhynchus 
heterolepis

4

Acestrorhynchus 
microlepis

27

Acestrocephalus aff. 
sardina

1 6

Acestrorhynchus aff. 
falcatus

4

Acestrorhynchus falcatus 1 1 1 1 10

Acestrorhynchus 
falcirostris

25 7 1

Acestrorhynchus 
microlepis

56 47 10 5 1 16 9

Acestrorhynchus 
pantaneiro

1 19 26 19 13 2

Ageneiosus brevifilis 3 1 2 38 17 11 3 1 1 1

Ageneiosus sp. “dentatus” 18

Ageneiosus ucayalensis 1

Agoniates anchovia 4 3

Amblydoras hancocki 3

Anadoras weddellii 2

Ancistrus sp. (sp.1) 1

Ancistrus sp. (sp.2) 1

Anostomoides laticeps 1 4

Archolaemus blax 1

Argonectes longiceps 1 5

Argonectes sp. 3 2

Astyanax abramis 2

Astyanax alleni 1 2

Astyanax bimaculatus 1 15

Astyanax sp. 2

Astyanax sp. “padrão 
antheroides”

2

Auchenipterichthys 
longimanus

28 25

Auchenipterichthys 
thoracatus

1 2

Auchenipterus nigripinnis 2 3

Auchenipterus nuchalis 12 48 6 45 5 30 2 2

Boulengerella curvieri 9 9 3 14 12 1 1 2 10 2 12

Boulengerella maculata 1 1

Brycon aff. pellegrini 1

Brycon aff. brevicauda 2

Brycon aff. pesu 2. 1

Brycon brevicauda 2

Brycon microlepis 1 2 1 1

Brycon pesu 2 2 2 1 1 1

Brycon sp. 2 1 1

Brycon sp. “pesu longo” 1

Brycon sp.3 “pesu”. 16

Bryconexodon juruenae 7 23 1 8 1

Bryconops “longus” 1

Bryconops sp.  (aff. 
alburnoides)

2

Bujurquina vittata 3

Caenotrops labyrinthicus 5 9 17 1 4 1 13 5 16 7 16

Caquetaia spectabile 1

Catoprion mento 2 1

Chaetobranchopsis 
australis

1

Chalceus macrolepidota 1 5 1 15 3

Charax aff. pauciradiatus 2 15 1 14

Charax caudimaculatus 2 1

Charax gibbosus 1

Cichla monoculus 2

Cichla sp. 1

Cichla sp.  “Madeira” 2

Cichla sp. “Araguaia” 1

Cichla sp n. “Tapajós” 5 2 1

Cichla temensis 5

Cochiodon cochliodon 15

Crenicichla aff. lugubris 1 1

Crenicichla aff. strigata 2

Crenicichla lepidota 1

Curimata cyprinoides 28 2 19 21 1 70 32

Curimata inornata 9 29 24 24 15 8

Curimatella alburna 14 1

Curimatella dorsalis 2

Cynodon gibbus 16 1

Cynopotamus aff. 
amazonus

3 3 14

Cynopotamus amazonus 5

Cynopotamus kincadi 3 24 16 2 1

Cyphocharax sp. 3

Cyphocharax aff. 
gouldingi

22

Cyphocharax leucostictus 1

Cyphocharax notatus 5 2

Cyphocharax sp.2 1

Cyphocharax spiluropsis 1

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens 2 1 1 1

continua...
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Engraulidae 34

Galecoharax humeralis 6 1 126 7 1

Galeocharax gulo 1 6 4 1

Geophagus aff. proximus 6 6

Geophagus aff. altifrons 1 2 1

Geophagus aff.  
pauciradiatus

1

Geophagus sp. 1

Geophagus surinamensis 12 1

Glyptoperichthys lituratus 3

Gymnocorymbus ternetzi 1

Gymnotus carapo 2

Hassar aff. wilderi 24 9 4 18 11 8

Hassar aff. notospilos 1

Hemiodus unimaculatus 1

Hemiodus argenteus 19 1 2 1 1

Hemiodus gracilis 9 16

Hemiodus microlepis 1 21 2

Hemiodus orthonops 22 10 43 16 5

Hemiodus semitaeniatus 21

Hemiodus unimaculatus 23 11 13 5 2 12 4 1

Hemisorubim  
platyrhynchus

7 2 5 1 2 9 1 3 2 3 1

Hoplias gr. malabaricus 1 3 1 1 2 1 6 1 1

Hoplias gr. lacerdae 2 1

Hydrolycus sp.1 6

Hydrolycus armatus 3 22 1 16

Hydrolycus scomberoides 1 1 2 13

Hydrolycus sp.2 5

Hydrolycus sp.  
“rabo-de-fogo”

2 13 2 18 9 3 1 6

Hypophthalmus edentatus 9

Hypoptopoma gulare 2 2

Hypostomus aff. 
emarginatus

3 1 23 3 12

Hypostomus emarginatus 2 3

Hypostomus sp. 2 4 2 11 8 4 10 1 1

Hypostomus sp. (sp.1) 2

Hypostomus sp. 3(1) 2

Hypostomus sp.  
“emarginatus curto”

2

Hypostomus sp. (sp.4) 1

Hypostomus sp.2 1

Hypostomus sp.3(2) 2

Iheringichthys labrosus 2 1 2

Laemolyta aff. varia 8

Laemolyta taeniata 2 1

Leporacanthicus sp. 1

Leporinus sp.  
(gr. fasciatus)

1

Leporinus aff. friderici 19 1

Leporinus aff.  
nigrotaeniatus

2

Leporinus affinis 1 2

Leporinus agassizi 2

Leporinus aripuanaensis 3

Leporinus brunneus 1

Leporinus desmotes 1 5 1

Leporinus elongatus 1 7

Leporinus fasciatus 4

Leporinus friderici 9 3 8 5 1 1 1 2 13 2 1

Leporinus macrocephalus 1

Leporinus sp.1 1 5 5 2

Leporinus sp.2 2

Leporinus aff. Friderici 4

Leporinus sp.3 “Tocantins” 1

Leporinus trifasciatus 1 2

Loricaria sp.1 1 6 3 6 6 3

Loricaria sp.2 3 8

Loricaria sp.3 “bicudinha” 7

Loricaria sp.4 1 3 5 7

Loricaria sp.5 “chata” 4

Loricaria sp.6 1

Loricariichthys sp. 9

Loricariichthys nudirostris 1

Loricariinae 2 1

Loricariinae sp.1 17 1

Loricariinae sp.2 7

Lycengraulis batesii 8

Megalancistrus aculeatus 2

Metynnis aff. Maculatus 5

Moenkhausia aff.  
grandisqquamis 

4

Moenkhausia aff. 
intremedia 

1

Moenkhausia aff. lepidura 1 1 1

Moenkhausia sp.1 2

Moenkhausia sp. 1

Myleus aff. rubripinnis 4 2 2 1

Myleus aff. torquatus 1

Myleus pacu 1

Myleus schomburgkii 2 2 2 1 1

continua...
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Mylossoma duriventre 2

Mylossoma orbignyanum 3

Mylossoma paraguayensis 10 1

Oxydoras aff. kneri 1

Oxydoras kneri 3

Pachyurus bonariensis 15 8

Pachyurus schomburgkii 20

Pachyurus sp.1 1 10

Pachyurus sp.2 6 6 2 1 2

Panaque nigrolineatus 6

Parauchenipterus 
striatulus

1 3

Peckoltia sp. 1

Pellona castelnaeana 1 1 11 1

Pimelodella gracilis 1

Pimelodella sp. 3 1

Pimelodella taenioptera 3

Pimelodus aff.  
albofasciatus

8 1 1 5

Pimelodus aff. altifrons 2

Pimelodus argenteus 16 5 15 1 9 6

Pimelodus blochii 3 4 16 4

Pimelodus cf. fur 3 1

Pimelodus maculatus 1 1

Pimelodus ornatus 8 1 4

Pinirampus pirinampu 3 2

Plagioscion sp. 6

Plagioscion  
squamosissimus

1 4 12 1

Poptella compressa 1

Potamorhina latior 6

Potamorhina  
squamoralevis

1 2 78 11 1 4

Pristigaster cayanna 6 8 2

Pristobrycon eigenmanni 4

Pristobrycon aff. striolatus 4

Prochilodus lineatus 1 23 1

Prochilodus nigricans 66 7 2 1 3 27

Prochilodus sp. 1 13

Psectrogaster amazonica 1 160

Psectrogaster curviventris 1 1 87 1 60 5 2

Pseudodoras sp. 1

Pseudoloricaria sp. 1

Pseudoplatystoma aff. 
fasciatum 

1 1 1 1

Pseudoplatystoma  
corruscans

1

Pseudoplatystoma sp. 1 1 1 1 1

Pseudotylosurus microps 1

Pterodoras granulosus 21

Pygocentrus nattereri 119 58 8 7 5 23

Pyxiloricaria menezesi 5

Retroculus sp. 1

Rhamphichthys sp. 2

Rhaphiodon gibbus 3

Rhaphiodon vulpinis 1 2 8 128 13 12 1 12 7 7 3 1 4

Roeboides aff. paranensis 1

Roeboides affinis 1 7 4 1

Roeboides bonariensis 3 34 2 5 2 2

Roeboides myersi 2

Roeboides prognathus 2 3 4 19 5 7

Roeboides sp. 1

Roestes molossus 1

Salminus maxillosus 2

Satanoperca jurupari 3 2

Satanoperca pappaterra 1

Schizodon aff. vittatum 4

Schizodon borelli 1 10 40 9 15 6 4

Schizodon isognathus 1 1

Schizodon vitatus 2

Semaprochilodus sp. 1

Serrasalmus aff. 
rhombeus

2 2

Serrasalmus gibbus 13

Serrasalmus marginatus 1 10 146 1 27 13

Serrasalmus rhombeus 5 5 3 3 2 17 5

Serrasalmus spilopleura 2 4 1 3

Surubim lima 2 4 3 4 1 2 2 3 1 1 1

Steindachnerina brevipina 1 22 3 34

Steindachnerina 
conspersa

4

Steindachnerina  
nigrotaenia

7

Steindachnerina 
amazonica

15

Steindachnerina sp. 3

Steindachnerina gracillis  3

Sturisoma sp. 34 2 7 9 4 1 25 81 12

Tetragonopterus 
argenteus

3 2 1 3 3 19 2 2 2 1 5 1

Thoracocharax stellatus 1 7 3 1

Trachydoras  
paraguayensis

2 18 4 89 19 2

Triportheus aff. albus 2

Triportheus albus 3 2 2

continua...
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Triportheus elongatus 1 7 4 7

Triportheus menaturus 39 2

Triportheus paranensis 12 9 89 4

Triportheus rotundatus 1

Triportheus trifurcatus 4 4

Zungaro zungaro 6 1

Total de indivíduos 
amostrados por ponto

276 246 150 143 29 191 73 204 34 48 10 112 32 463 533 199 84 55 193 393 765 101 526 190 55

Total de indivíduos 
amostrados  
por sub-bacia

672 722 154 1279 2278

Espécies por ponto  
de amostragem

37 42 27 32 7 32 20 28 15 15 4 18 10 34 50 33 18 16 30 34 39 30 36 26 19

Espécies por Sub-Bacia 82 77 32 91 83

Total de espécies  ∑=   252

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002e
Nota: As espécies estão em ordem alfabética
Revisão e Atualização de Francisco de Arruda Machado
Tabela organizada por Alex Campos de Matos



Potencialidade Turística 33

O estudo da Potencialidade Turística do estado de Mato Grosso integra o Diagnós-
tico Socioeconômico-Ecológico nos relatórios técnicos do tema Dinâmica Econômica.

Para o entendimento do tema foram sistematizadas todas as informações secun-
dárias, de forma a melhor planejar a pesquisa de campo, que foi realizada por meio 
de aplicação de questionários direcionados ao público qualificado do setor de turismo 
(SEPLAN-MT/CNEC, 2001b).

A pesquisa possibilitou o conhecimento da oferta diferencial ou dos atrativos, 
relacionado à caracterização sociocultural, do patrimônio edificado e natural, e dos 
eventos técnicos e culturais realizados no Estado. Também a definição da oferta téc-
nica disponível constitui um conjunto de elementos de grande importância na ava-
liação das condições necessárias ao desenvolvimento da atividade turística, como as 
condições em que operam os estabelecimentos de hospedagem, transportadoras, 
agências de turismo (agências de viagem e operadoras), produtos turísticos, guias 
turísticos, mão de obra, comércio especializado, empreendimentos que desenvolvem 
a atividade de turismo de lazer, agentes institucionais públicos e de organizações não 
governamentais ligados ao turismo, e outros.

A atividade turística no estado de Mato Grosso tem seu foco principal na bacia 
do alto rio Paraguai, exercendo o polo regional de Cuiabá/Várzea Grande papel cen-
tral ao se constituir no principal polo emissivo de turismo interno (local e regional) e 
centro receptor e redistribuidor de fluxos turísticos internacionais.

Destaca-se a dinâmica economia deste polo – referência no Estado por seus 
equipamentos e estabelecimentos dos setores secundário e terciário –, o qual con-
centra a população da região, atraída por melhores serviços de atendimento social, e 
oportunidades de trabalho com maior renda.

É relevante a industrialização de Cuiabá/Várzea Grande, pela centralidade de 
suas funções urbanas de serviços e pelo peso de alguns empreendimentos isolados 
da agroindústria. Este núcleo conurbado localiza-se historicamente no eixo rodoviário 
do Estado, o qual permite a integração principalmente com as regiões sudeste e norte 
do país pelas rodovias BR 364 e BR 163, responsáveis pelo escoamento da produção 
para os portos de Santos e Santarém. Seu papel de polo regional e estadual tem se 
fortalecido na medida em que se consolidam as frentes modernas da agropecuária 
no Estado, apropriando-se de seus efeitos dinâmicos, aumentando a participação e a 
abrangência do seu centro polarizador.

Concentra a melhor infraestrutura de apoio disponível para a atividade turística, 
como o aeroporto internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, mesmo este 
ainda em processo de modernização, e ampla rodoviária, bem como os acessos rodo-
viários para as demais áreas com atrativos turísticos. Além deste polo ser destaque 
devido à rica cultura cuiabana, com seu patrimônio edificado e cultural, e sobretudo 
pela culinária, também situa-se relativamente a curtas distâncias a significativos atra-
tivos, como o circuito das cachoeiras e cânions da Chapada dos Guimarães, águas 
termais da serra de São Vicente, cavernas e águas cristalinas de Nobres, e do Pantanal 
Mato-grossense. Confirmando o grande potencial de belezas cênicas e atrativos desta 
região, em que se concentram 33 unidades de conservação. 

Esta região apresenta, assim, um turismo receptivo de origem nacional e in-
ternacional, paralelamente ao turismo de caráter essencialmente interno (regional 
e estadual) e com tendência ascendente. Verifica-se também a presença de fluxos 
turísticos de procedência nacional e estrangeira, cujo principal ponto de atração é 
destacadamente o Pantanal Mato-grossense, em particular a pesca turística.

Ainda dentro dessa bacia, destaca-se a cidade de Rondonópolis, com fluxo tu-
rístico proporcionalmente significativo, com motivação negocial e pela geração de 
turismo remissivo de pequenas distâncias. Apresenta também uma crescente deman-
da por recreação e lazer, originando fluxos intermunicipais em direção às cachoeiras 
e corredeiras de Jaciara, Termas de Juscimeira, e formações rochosas reliquiares de 
grande beleza, como as da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de João 
Basso.

Na bacia do alto e médio rio Araguaia, onde a cidade de Barra do Garças desem-
penha função centralizadora, vem se desenvolvendo um significativo polo turístico, 
essencialmente de caráter receptivo, sendo crescente atração de fluxos regionais, 
principalmente em termos do Centro-Oeste. 

Nos meses de maio a julho, esta região, devido aos atrativos das águas termais 
e das belas praias fluviais do rio Araguaia, chega a receber cerca de 100 mil turistas, 
em sua grande maioria do próprio Estado e de outros próximos.

Merece destaque, se bem que ainda muito embrionária, a exploração turística 
da Amazônia mato-grossense, que tem, na cidade de Alta Floresta, seu principal polo 
potencial de desenvolvimento, receptivo e emissivo, principalmente para a região do 
rio Cristalino, que concentra 4 unidades de conservação entre parques e RPPN.

A oferta de leitos em hotéis classificados concentra-se fortemente na grande 
Cuiabá e em Rondonópolis. Além desses, os hotéis classificados encontram-se dis-
poníveis também em Alta Floresta (associada à região Amazônica mato-grossense) e 
Barra do Garças (associada aos atrativos do vale do rio Araguaia).

As agências de viagem são relativamente recentes. De uma única agência, em 
1974, foram contabilizadas 91 em todo o Estado em 1985, sendo 65 na grande Cuiabá 
e as restantes nas cidades mais significativas. Segundo a Seplan (2011), em 2008 os 

equipamentos prestadores de serviços turísticos cadastrados no Ministério do Turis-
mo eram de 92 agências de turismo, 156 transportadoras turísticas e 100 meios de 
hospedagem. 

O turismo remissivo é ainda a atividade mais importante e generalizada das 
empresas do setor, sendo, no entanto, crescente a proporção daquelas que atuam no 
turismo receptivo. Verificava-se, ainda, a presença de empresas especializadas em 
transporte turístico rodoviário, além de locadoras de veículos e táxis aéreos.

Assim, o estado de Mato Grosso apresenta um elevado potencial para o desen-
volvimento do turismo devido à presença de diversos recursos naturais e culturais 
únicos, destacando-se principalmente os segmentos do ecoturismo, pesca esportiva, 
lazer e cultural.

O paradigma ecológico, alicerçado na busca do desenvolvimento sustentável, 
impõe novas práticas de exploração que tendem a alterar a noção de valor associada 
ao uso do recurso natural, em que a preservação de importantes biomas do Estado 
passe a representar, ao longo do tempo, oportunidade de negócios, podendo vir a 
internalizar valor no processo produtivo local, por meio da exploração do ecoturismo, 
como uma adequada alternativa.

Incluir a atividade turística na estratégia de desenvolvimento econômico pode 
significar importante oportunidade para reduzir desigualdades regionais, tanto no 
plano interno quanto entre regiões, proporcionando empregos diretos e reduzindo 
a pobreza.

Turismo – conceitos dentro de uma visão sistêmica 34

Do ponto de vista sistêmico, torna-se importante discutir os principais con-
ceitos que permitem o melhor entendimento da atividade de turismo, aplicável a 
situações reais dos seus elementos internos e externos, sendo a questão primeira 
a da própria atividade turística, que, segundo a Organização Mundial de Turismo 
– OMT, é: “O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas nas suas 
viagens e estadas em lugares distintos de sua residência habitual, por um período 
consecutivo inferior a um ano, com fins de ócio, negócios e outros motivos não re-
lacionados com o exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado” (NAÇÕES 

UNIDAS, 2001).
A importância econômica da atividade é, sem dúvida, relevante, e a OMT pre-

vê, para o ano de 2020, a existência de 1.600 milhões de turistas internacionais em 
todo o planeta que gastarão nessa atividade cerca de 2 trilhões de dólares (OMT, 2003 

apud CÁRDENAS, 2004), mas a dimensão humana do turismo não pode ser desprezada, 
como afirma Gurria Di-Bella: “(...) o turismo é um fenômeno social, devido a seu 
comportamento na sociedade. Está dentro do âmbito da sociologia, cujo objetivo 
de estudo é a sociedade e os indivíduos que a conformam” (GURRIA DI-BELLA, 1994 apud 

CÁRDENAS, 2004, p. 7).
Sob este olhar, o principal ator é o ser humano, levando o turismo a ser uma 

atividade socioeconômica que envolve múltiplas relações, como: interações de dife-
rentes culturas e entre visitantes/atores do setor público e privado/sociedade civil, 
envolve também vários segmentos de turistas, recursos humanos e de infraestrutu-
ra e marketing, bem como impactos ambientais e outros aspectos que evidenciam 
a atividade como complexa. 

Suas partes podem ser definidas, mas seus vínculos funcionais devem ser abor-
dados como um todo, sob uma visão integral, considerando o fenômeno turístico 
como um sistema (BOULLÓN, 2002).

A atividade turística pode ser tratada como um sistema aberto, dinâmico e pro-
babilístico, ao qual soma-se a hipótese de que o todo observado mantém uma es-
trutura básica de elementos interatuantes e interdependentes – que se encontram 
entrelaçados em uma rede de complexas relações – a um processo permanente de 
transformação sujeito a fatores de entropia e de mecanismos de regulação.

A visão sistêmica da atividade turística, como parte de um supersistema, con-
cebe inputs que devem ser analisados para evitar a entrada de elementos indesejá-
veis que, por sua vez, podem prejudicar ou mesmo destruir o sistema.

Segundo a Teoria do Caos, a desordem constitui o conjunto de elementos, 
etapas, processos, etc. que dificultam ou impedem o sistema de cumprir com seus 
objetivos, ou seja, os “inputs” nem sempre podem ser selecionados ou classificados, 
devido a sua característica de imprevisibilidade. Seus efeitos estarão condicionados 
à capacidade de adaptação e tempo para o sistema assimilar tal “input”.

O caos pode se manifestar na estrutura do sistema quando os problemas de 
um sistema tendem a ser permanentes, como: desconhecimento da oferta e da de-
manda turística, deficiente promoção, falta de coordenação institucional, precária 
infraestrutura básica e de serviços, etc. Pode ser como microcaos, quando causado 
por fenômenos naturais, movimentos sociais, políticos, etc. E pode ser como mega-

caos, quando as situações alcançam um grau tal que ocasionam a perda de controle 
do sistema.

Sob esta perspectiva, o desenvolvimento regional do turismo trata do proces-
so de transformações múltiplas que podem conduzir a um cenário não harmônico, 
devido à possibilidade deste processo sair do controle pela aparição de elementos 
inesperados.

O sistema turístico tende a desorganizar-se pelo efeito de forças entrópicas 
que atuam em seu desenvolvimento, e a desordem pode ser vista como uma medi-
da de transformação, indicadora da necessidade de adaptação da ordem existente 
a novas condições. A eficiência do sistema turístico está relacionada com a comple-
xidade dos elementos a serem considerados, inclusive àqueles relacionados com a 
realidade de cada região.

Os fenômenos sociais do caos podem explicar-se mediante o efeito borboleta. 
Capra (1996, p. 115) afirma: “(...) mudanças diminutas no estado inicial do sistema 
levarão, ao longo do tempo, a consequência em grande escala”. A desordem coti-
diana tende a adquirir dimensões macro, à medida que transcorre o tempo. Assim, 
o caos contínuo que não se corrige em curto prazo pode adquirir dimensões macro 
em longo prazo.

O desconhecimento da realidade pode ser uma desordem até fora de controle 
para os fins perseguidos, originando cenários desfavoráveis ou mesmo inarmônicos 
no sistema turístico.

Os planos, estratégias e modelos turísticos devem considerar os elementos 
inesperados e estarem preparados a novas realidades emergentes.

O ator principal da atividade turística é o visitante, que consiste em toda pes-
soa que se desloca a um lugar diferente de sua habitação por um período inferior 
a doze meses, e cuja finalidade principal de sua viagem não é de exercer atividade 
remunerada no lugar. Este visitante pode ser classificado como internacional ou 
interno, dependendo se a viagem é fora ou dentro do país, e em turista ou visitante 
do dia se ele pernoita ou não (NAÇÕES UNIDAS, 2001).

Segundo a origem do visitante, o turismo pode categorizar-se em: turismo 
doméstico ou interno, como “(...) o turismo do visitante residente, no território eco-
nômico do país de referência”; turismo emissor, como “(...) o turismo do visitante 
residente, fora do território econômico do país de referência”; e turismo receptor, 
como “(...) o turismo do visitante não residente, no território econômico do país de 
referência” (NAÇÕES UNIDAS, 2001).

A partir dos conceitos anteriores é possível chegar a outras categorias: turismo 
interior, como aquele realizado dentro da fronteira de uma determinada região por 
visitantes residentes e não residentes, no território econômico do país de referên-
cia; turismo nacional, aquele realizado dentro da fronteira de um país por visitantes 
residentes e não residentes, no território econômico do país de referência; e turis-
mo internacional, aquele cujo deslocamento implica cruzar fronteiras entre países 
por parte do visitante.

O mercado turístico pode ser entendido como a convergência entre a deman-
da e a oferta, e está controlado pelos componentes destes conceitos.

Demanda turística: define-se demanda de duas formas: a primeira, pelo total 
de turistas que ocorrem em uma região, país, zona ou atrativo; e a segunda estabe-
lece, para cada unidade espacial anterior, toda gama de serviços que se oferecem 
nestas unidades (BOULLÓN, 2002). 

Por sua vez, a demanda pode ser subdividida em: demanda efetiva, ou seja, 
número atual de visitantes que participam da atividade turística como comprado-
res dos serviços, e demanda latente, formada pelas pessoas que não participam 
da atividade turística, por algum motivo relacionado com variáveis que afetam a 
demanda.

Oferta turística constitui o conjunto de produtos turísticos e serviços postos 
à disposição do usuário turístico em um determinado destino, para seu desfrute e 
consumo (NAÇÕES UNIDAS, 2001).

É importante o entendimento de produto turístico como a quantidade de bens 
e serviços que integram a oferta para satisfazer as necessidades da demanda turísti-
ca. Ele é composto pelos atrativos, pela planta turística e pela infraestrutura.

Atrativo turístico é todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico, 
representa a matéria-prima do turismo, que se classifica em cinco categorias: Sítios 
Naturais, Patrimônio Urbano Arquitetônico e Artístico, Etnografia e Folclore, Even-
tos Técnicos e Científicos, e Acontecimentos Programados (CÁRDENAS, 2004).

Planta turística, também chamada de facilidades, é um subsistema encarre-
gado de elaborar os serviços que se vendem aos turistas, integrado pelos equipa-
mentos (estabelecimentos que prestam serviços básicos) e instalações (construções 
especiais cuja função é a de facilitar a prática da atividade turística) (BOULLÓN, 2002).

Infraestrutura é a dotação de bens e serviços com os quais um país conta para 
sustentar sua estrutura social e produtiva.

Já a superestrutura, Boullón assim a define:

A Superestrutura compreende todos os organismos especializados, tanto públicos como 

da atividade privada, encarregados em otimizar ou transformar, quando for necessário, 

o funcionamento de cada uma das partes que integram o sistema, assim como harmo-

nizar suas relações e facilitar a produção e venda dos múltiplos e diversos serviços que 

compõem o produto turístico (BOULLÓN, op. cit.).

Quanto aos tipos de turismo, diferenciados pelas diversas motivações que le-
vam os visitantes para outras localidades, tem-se: turismo tradicional, aquele de 
interesse geral ou convencional, como o turismo cultural, de negócios, desportivo, 
de aventura, religioso, científico, gastronômico, estudantil, de congresso, familiar e 
amigos, de saúde, etc., e turismo rural, aquele de interesse no meio rural e produ-
tivo, como agroturismo, ecoturismo, turismo cultural, de aventura, desportivo, etc.

O desenho de planos, estratégias e modelos turísticos deve considerar os ele-
mentos inesperados e estar preparado a novas realidades emergentes. Estes ele-
mentos podem atuar de forma negativa, sendo controláveis e não controláveis.

Entre os elementos controláveis encontram-se as deficiências no planejamen-
to, gestão, promoção e informação turística que afetam os atores públicos e priva-

dos. Estas deficiências podem ser sanadas a partir de ações efetivas e implementa-
ção de um Sistema Integral de Serviços Turísticos.

Quanto aos elementos não controláveis, serão classificados, de modo a identi-
ficá-los, como elementos entrópicos e caóticos, os quais em determinadas circuns-
tâncias rompem o funcionamento harmônico do sistema turístico (CÁRDENAS, 2004, p. 

151).
O elemento entrópico na oferta turística consiste no desconhecimento do po-

tencial turístico da região – a elaboração e atualização de inventários turísticos 
constitui a matéria-prima para elaboração de planos, de rotas e produtos turísticos, 
podendo ser uns dos obstáculos com que se deparam os atores do turismo na pro-
posição de novos roteiros turísticos, principalmente na área rural.

Na promoção da atividade turística, o elemento entrópico seria a inexistên-
cia de uma imagem de marca que represente a região; ineficiência ou ausência 
de centros de informação turística, o que dificulta ao turista acessar produtos e 
serviços turísticos, prejudicando o fluxo turístico; inadequado horário de atendi-
mento dos centros de informação, não satisfazendo as necessidades dos turistas 
e provocando uma imagem negativa e deficiente informação; e escasso material 
informativo e promocional, não atendendo o requerido pelo turista.

Na superestrutura, o elemento entrópico caracteriza-se pela ausência de co-
ordenação interinstitucional, indicado pelo setor privado como um dos problemas 
mais importantes; ausência de plano coordenado nas ações promocionais entre os 
setores público e privado; descontinuidade de ações devido à falta de prossegui-
mento das ações na troca de cargos públicos; equipe pouco especializada na pro-
moção turística para auxiliar o desenvolvimento turístico nas prefeituras da região; 
e insuficiente manejo de idiomas dos encarregados dos centros de informação ao 
turista.

Dentre os elementos caóticos, podemos destacar os conflitos sociais: ações 
como greves e bloqueios têm sido apontados com uns dos elementos mais preju-
diciais para o turismo; deficiente infraestrutura viária e aeroviária, com estradas 
não asfaltadas e ausência de boas condições aeroportuárias, problema acentuado 
na época das chuvas; escassos recursos econômicos, para dinamizar a atividade tu-
rística; e posicionamento no mercado nacional: as políticas regionais devem estar 
voltadas ao desenvolvimento do turismo, com a participação dos setores público e 
privado no desenho de estratégias competitivas.

O desenvolvimento e a gestão da atividade turística devem buscar bases me-
todológicas consistentes para seu tratamento técnico, baseado no novo paradigma 
ecológico, entendendo a proteção do território como compatível com a prosperida-
de da população local, o que constitui um desafio das políticas públicas que buscam 
o desenvolvimento sustentável transformar a preservação ecológica em um grande 
sistema de geração de negócios.
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Atrativos Turísticos do estado de Mato Grosso, por município com potencialidade turística

Municípios Atrativo turístico
Potencialidade 

Turística
Observação

Acorizal Centro Histórico, rios e cachoeiras. baixa Pesca. Restauração das fachadas do centro histórico.

Água Boa Feiras e exposições agroindustriais. baixa Integra área com escarpas.

Alta Floresta
Parques e reservas da fauna e flora, terras insulares (ilhas), rios, cachoeiras e 
corredeiras, feiras, exposições e festival da canção.

baixa
Boa infraestrutura hoteleira, incluindo um hotel de selva próximo ao rio Cristalino, e aeroporto. A cidade é 
polo regional e possui grande potencial ao desenvolvimento do turismo receptivo.

Alto Araguaia Grutas e cavernas, cachoeiras, corredeiras e exposição agropecuária. baixa Cachoeira e queda d’água.

Alto Paraguai Rios e córregos, grutas e cavernas. baixa
Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e estudiosos acompanhados de 
guia especializado.

Araputanga Rios e córregos, festa do Peão Boiadeiro e São João. baixa Praia de rio. Arafest – Festa da cultura de Araputanga.

Aripuanã
Grutas, cavernas, rios, córregos, cachoeiras e corredeiras, floresta amazônica, 
cultura indígena, e reservas da fauna e flora.

baixa
Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e estudiosos acompanhados 
de guia especializado. Floresta amazônica com inúmeras espécies arbóreas e animais. Circuito das Feiras 
Artesanais.

Barão de Melgaço Rios e córregos, lagoas, baías, nascentes, fontes e pantanal. média
Possuem praias de areia branca, água azul e piscosa. As principais baias são: de Siá Mariana, Buritizal e 
Chacororé. O Pantanal apresenta grande diversidade de espécies de aves, viveiros, ninhais e jacarés nas mar-
gens das lagoas e corixos, é considerado como reserva ictiológica da América do Sul. Campeonato de pesca.

Barra do Bugres Grutas e cavernas. baixa
Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e estudiosos acompanhados de 
guia especializado. Festival de pesca.

Barra do Garças Picos, morros, serras, grutas, cavernas, rios, córregos, reservas da fauna e flora. média
Agradável área de lazer municipal com água termal. Praia de água doce formada no período da seca (maio a 
outubro) e ainda conta com 14 cachoeiras, grutas, trilhas de fácil acesso e mirantes. A cidade é polo regional, 
com boa infraestrutura urbana e apresenta grande potencial ao desenvolvimento do turismo receptivo.

Cáceres
Serras, grutas, cavernas, rios e córregos, cachoeiras e corredeiras, praias e rios, 
pantanal, reservas da fauna e flora nacional e estadual, lagoas, baías, feiras e 
exposições, ruínas arqueológicas e edificações históricas. 

alta

Festa do peão boiadeiro e cavalhadas, festa do carnaval pantaneiro, corrida de reis, torneio internacional de 
pesca (primeira quinzena de setembro) e da piranha (final de março). Expoagro, Fico – Feira da indústria e 
comércio, feiras, zona de promoções de exportações. A cidade é polo regional, com boa infraestrutura urbana 
e apresenta grande potencial ao desenvolvimento do turismo receptivo.

Campo Verde Planalto, planícies, chapadas, rios e córregos, reserva da fauna e flora. baixa Potencial de água mineral.

Canarana
Rios e córregos, cultura indígena, eventos e manifestações culturais,  e feira de 
exposições.

baixa Festa do peão boiadeiro realizada na 2ª quinzena de julho.

Chapada dos Guimarães

Grutas e cavernas, picos, morros, serras, rios e córregos, lagoas, baías, 
formações geológicas, cânions, cachoeiras e corredeiras, água mineral, reservas 
nacional e estadual da fauna e flora, sítios arqueológicos, edificações históricas, 
museus, e casarios. Cultura quilombola.

alta

A região apresenta grande diversidade de paisagens típicas do Cerrado e de formações florestais, onde junto 
com o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães atrai o ecoturismo internacional, com várias alternativas 
de passeios e lazer. O lago do Manso também é atrativo de pesca e descanso. A cidade de Chapada dos 
Guimarães é considerada refúgio e uma excelente opção de descanso devido ao clima de altitude. Promove 
vários projetos e festivais culturais. 

Cocalinho Grutas e cavernas, rios e córregos, praia de rio. baixa
Presença de praias fluviais e admirável gruta localizada na fazenda Água Preta onde apresenta estalactites e 
estalagmites.

Colíder Rios, córregos, feiras e exposições. baixa
Presença de praias fluviais, cachoeiras e escarpas. É propícia para pesca. Expolíder, é realizada na primeira 
quinzena de julho.

Cuiabá

Picos, morros, rios e córregos, áreas de pesca, monumentos, edificações históri-
cas, casarios, museus, bibliotecas, igrejas históricas, artesanatos, balneários, 
feiras e mercados, exposições, eventos, manifestações culturais (religiosa, 
artística, gastronomia e folclore popular).

alta
Capital de Mato Grosso, abriga o Centro Político Administrativo e constitui-se em polo regional e estadual, 
com boa estrutura hoteleira, aeroporto internacional, ampla rodoviária e malha de rodovias que irradiam para 
todas as regiões do Estado. Possui grande potencial ao desenvolvimento do turismo receptivo e emissivo.

Diamantino Grutas e cavernas, e cultura indígena. baixa
Grutas de interesse arqueológico com visita permitida somente a cientistas e estudiosos acompanhados de 
guia especializado. 

Dom Aquino Grutas e cavernas, rios e córregos, mirante, e água termal e mineral. baixa
Gruta Coronel Ponce, de interesse arqueológico, visita permitida somente a cientistas e estudiosos acompan-
hados de guia especializado. Grande potencial de água termal e mineral. A estrada de Dom Aquino a Poxoréu 
é de grande beleza cênica. Exposição Agropecuária – Expovale.

Figueirópolis d’Oeste Rios e córregos, e morros testemunhos. baixa Rio piscoso.

Indiavaí Rios e córregos. baixa Campeonato de pesca.

Itiquira
Serras, rios, córregos, cachoeiras e corredeiras, cavernas, sumidouros, pantanal, 
eventos e manifestações culturais.

baixa Festa do peão de Itiquira (maio). A cidade possui uma bela área de lazer urbano ao longo do rio Itiquira.

Jaciara
Grutas, cavernas, rios e córregos, lagoas, baías, cachoeiras, corredeiras, cultura 
indígena e água mineral.

média
Gruta das Perdidas, dedicada a pesquisas com visitas permitidas somente a cientistas e estudiosos acompan-
hados de guia especializado. Boa opção de turismo de aventura nas corredeiras.

Jangada Rios, cachoeiras, córregos, cavernas e cultura indígena. baixa
Rio piscoso. A cidade oferece aos viajantes da BR 251, lanchonetes que servem saborosos pastéis e caldo de 
cana.

Juara
Rios, córregos, cachoeiras, corredeiras, serra, cultura indígena e feira de 
exposições.

baixa
Exposição agroindustrial do Vale do Arinos, realizada na 2ª quinzena de agosto. Feições de grande beleza 
cênica da serra dos Caiabis.

Juína Grutas, cavernas, rios, córregos, cultura indígena, reservas da fauna e flora. baixa
Gruta 12 de outubro, com visita permitida com guia especializado e autorização da Funai. Juína é polo 
regional com boa estrutura urbana.

Juscimeira
Rios, córregos, corredeiras, cachoeiras, grutas e cavernas, feiras e exposições, 
culinária típica, e balneários de água termal.

média
Grutas e cavernas de interesse arqueológico, pinturas rupestres, fontes de águas termais com temperatura de 
38º a 42º. Possui infraestrutura hoteleira.

Lucas do Rio Verde Eventos programados, feiras e exposições. baixa Expolucas – exposição agropecuária. A cidade possui um belo parque municipal.

Luciara Rios e córregos, lagoas, baías, praias de rio e cultura indígena. baixa
Localizado no rio Araguaia, possui praias de areia branca e fina, ideal para acampamentos. A temporada de 
praia vai de julho a outubro. Semana cultural do Bumba Meu Boi.

Mirassol d’Oeste Rios e córregos, cavernas, morros testemunhos, feiras e exposições. baixa Festa do Peão Boiadeiro (ocorre na primeira semana de setembro) e exposição agropecuária.

Nobres
Escarpas, picos, morros, serras, grutas, cavernas, rios e córregos cultura 
indígena, reservas da fauna e flora.

baixa
A Caverna da Onça, encrustada no morro de mesmo nome é visitável no período da seca com acompanha-
mento de guia. É de grande beleza a gruta calcária da Lagoa Azul localizada em Parque Estadual, e a região 
também oferece inesquecível mergulho em águas cristalinas, em meio à piraputangas e matrinchãs.

Nortelândia Eventos programados, feiras e exposições. baixa Escarpas e rios.

Nossa Senhora do 
Livramento

Serras, rios e córregos, pantanal, cultura indígena e quilombola, festa de Nossa 
Senhora do Livramento, e carnaval animado.

baixa Festa tradicional, com apresentação de dança do congo, ocorre no mês de abril.

Nova Brasilândia Escarpas, serras, lago do Manso, feiras e exposições. baixa Exposição agropecuária, realizada no mês de agosto.

Nova Xavantina
Grutas, cavernas, rios e córregos, praias de rios e forte cultura indígena. Centro 
de encontros místicos.

baixa
Gruta de Santa Terezinha, situada no vale da serra Azul, com visita permitida somente a cientistas e estudio-
sos.

Pedra Preta Grutas, cavernas, rios, córregos e cachoeiras. baixa Sítio ecológico.

Poconé
Grutas, cavernas, rios e córregos, represa, área de pesca, edificações históricas, 
artesanatos, pantanal, centros culturais, reservas da fauna e flora nacional e 
estadual.

média

A Casa de Poconé abriga a Casa do Artesão (onde se pode adquirir peças de cerâmica, trabalhos em cordas 
e urubamba, e redes tecidas manualmente), além do Museu e Arquivo Histórico, e o Centro de Tradições e 
Folclore. É considerado o portal do Pantanal, onde, pela estrada transpantaneira, é possível o safari fotográfico 
da fauna e são oferecidas pousadas em fazendas típicas do Pantanal.

Pontes e Lacerda
Escarpas, cavernas, rios e córregos, cultura indígena, feiras e exposições, 
reservas da fauna e flora estadual.

baixa Expoeste - exposição agropecuária e industrial do oeste mato-grossense. Campeonato de pesca.

Porto Esperidião Escarpas, rios e córregos, reserva da fauna e flora estadual. baixa Campeonato de pesca e festa.

Poxoréu Grutas, cavernas e cachoeiras. baixa
Grutas e cavernas de interesse arqueológico, as visitas são permitidas somente a cientistas e estudiosos. Festa 
de São João.

Rio Branco Rios e córregos,  e folclórico popular. baixa Festa do Peão Boiadeiro.

Rondonópolis
Grutas, cavernas, serras, rios e córregos, formações geológicas, cultura indí-
gena, reservas da fauna e flora nacional, esportes radicais e outros.

média
Sede da maior feira agropecuária do centro-oeste. Realiza esportes de canoagem em corredeiras e pesca 
esportiva. A cidade é polo regional, sendo a terceira mais bem estruturada do Eestado e apresenta grande 
potencial ao desenvolvimento do turismo receptivo, seja para lazer ou para a realização de negócios.

Rosário Oeste
Grande número de grutas e cavernas, serras, rios e córregos, nascentes, fonte 
termal, praia de rio, canais naturais e artificiais, cachoeiras, corredeiras, grande 
diversidade de formações florestais e do Cerrado, reservas da fauna e flora.

média Festa do carnaval pantaneiro, temporada de praia fluvial e festival de Praia das Embaúbas.

Salto do Céu Cachoeiras e corredeiras. baixa Queda d’água de 18 m de altura, localizada dentro do perímetro urbano.

Santa Terezinha Praia de rio e cultura indígena. baixo Rio Araguaia com ótimas praias para acampamento e pesca, a temporada vai de julho a outubro.

Santo Antônio de Leverger
Morro testemunho, escarpas, vales, rios e córregos, lagoas, baías, praia de rio, 
água termal, grutas e cavernas, planaltos e planícies, terras insulares, pantanal, 
reservas da flora e fauna, cultura indígena e carnaval.

alta
Possui o maior carnaval do centro-oeste, com a “molhação” que ocorre todas as noites. Tem destaque a 
culinária com pratos típicos, em especial de peixes.

São Félix do Araguaia
Ressalto topográfico, terras insulares, rios e córregos, lagoas, baías, praia de rio, 
e cultura indígena.

baixa
Próximo da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, e da aldeia de Santa Isabel da tribo Carajás, esta 
tribo apresenta como atrativo a dança Aruanã. Centro de vendas de artesanato indígena.

São José dos Quatro 
Marcos

Manifestações culturais e folclóricas populares. baixa Festa do Peão Boiadeiro realizada no mês de junho.

Sinop
Planaltos e planícies, chapadas, rios e córregos, praia de rio, floresta amazônica, 
reservas da fauna e flora.

baixa
Praias fluviais e excelentes pesca no rio Teles Pires. Sinop é polo regional e apresenta boa infraestrutura 
urbana de apoio ao desenvolvimento do turismo receptivo de negócios.

Sorriso Escarpas, feições de beleza cênica do rio Teles Pires, feiras e exposições. baixa Exporriso – exposição comercial e industrial realizada na 1ª quinzena de maio.

Tangará da Serra Escarpas, grutas e cavernas, serras, cachoeiras e corredeiras, e cultura indígena. baixa
Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e estudiosos e com autorização da 
Funai.

Tesouro Escarpas, grutas e cavernas, cachoeiras, e água mineral. baixa
Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e estudiosos e com autorização da 
Funai.

Várzea Grande Rios, córregos e praia de rio. baixa Excelentes condições para pesca (rio Cuiabá e Praia Grande).

Vila Bela da Santíssima 
Trindade

Planaltos e planícies, grutas, cavernas, serras, vales, lagoas, baías, cachoeiras, 
corredeira, pantanal, ruínas, cultura indígena e quilombola, reserva da fauna 
e flora.

alta

Primeira capital de Mato Grosso. Gruta de interesse arqueológico, com visita permitida somente a cientistas e 
estudiosos; cachoeira dos namorados com queda d’água de 80 m de altura, com remanso para banho; Panta-
nal do Guaporé, com presença do boto-cor-de-rosa. Festa de São Benedito no mês de julho, com apresentação 
de dança do congo, realizada pela comunidade. Atrai turistas do Estado e do Brasil. Campeonato de pesca.

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2001b
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Variáveis delimitadoras e qualificadoras das USEE por tema

Temas
Variáveis

Delimitadoras Qualificadoras

Geologia Unidades litoestratigráficas
Predisposição natural à erosão
Potencial das águas subterrâneas
Potencial Mineral

Geomorfologia Sistemas geomorfológicos
Suscetibilidade à erosão e à inundação
Aspectos de beleza cênica e potencial espeleológico

Pedologia Classes de solos dominantes/associação de solos
Potencial agrícola das terras
Predisposição natural laminar e concentrada à erosão

Vegetação Unidades vegetais Potencial biótico e ecossistemas específicos

Fauna Unidades vegetais
Potencial biótico
Áreas potenciais para preservação

Hidrografia Rede hidrográfica
Disponibilidade hídrica superficial
Qualidade da água

Clima Unidades climáticas
Potencial climático
Erosividade das chuvas

Hierarquização do Espaço Regional
Divisão político-adminstrativa
Regiões de influência
Sistema de infraestrutura regional

Infraestrutura viária, energia, saneamento e serviços sociais
Equipamentos e serviços públicos para o atendimento a população e a produção
Tipologia e funcionalidade dos polos

Aspectos Legais Áreas legais Situação legal

Dinâmica demográfica
Taxa de urbanização
Capacidade de atração ou expulsão populacional
Potencial de inserção da mão de obra

Condições de Vida
Avaliação do IDH
Aspectos de saúde, educação, renda do chefe de família e habitabilidade

Dinâmica Econômica
Regionalização econômica
Padrões de uso e ocupação das terras
Mapeamento da exploração mineral e florestal

Consolidação da agricultura
Atividades econômicas por setor
Atividade turística
Arrecadação de impostos
Potencial de interferência dos sistemas de produção, da exploração mineral e florestal, sobre a base de recursos naturais

Fonte: SEPLAN-MT/CNEC, 2002f
Organização de Ligia Camargo, 2011
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 REGIÕES DE PLANEJAMENTO

Limite Municipal

35 Texto de Lígia Camargo

Unidades Socioeconômico-Ecológicas 35

As Unidades Socioeconômico-Ecológicas do estado de Mato Grosso – USEE 
constituem um produto do diagnóstico do zoneamento, síntese da análise dos ele-
mentos naturais e antrópicos dos diversos ambientes que integram o Estado, caracte-
rizando as suas potencialidades de uso e suas fragilidades, de forma a permitir uma 
visão integrada de cada Região de Planejamento, com o intuito de subsidiar políticas 
públicas na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável.

O diagnóstico da potencialidade proporciona a avaliação da capacidade e da 
vulnerabilidade que apresentam as USEE frente às atividades do desenvolvimento 
econômico com base nos princípios de proteção do ambiente. Sabendo-se que o po-
tencial do ambiente é sua capacidade para prover certa quantidade de possibilidades 
de uso, com o objetivo de satisfazer as necessidades da sociedade humana, tendo-se 
em conta as propriedades da paisagem.

Com a finalidade de atingir o uso racional do ambiente, é preciso determinar os 
valores limites de seu potencial, os quais fornecem a medida de carga da paisagem 
pela ação antrópica, que consiste na capacidade do sistema da paisagem em suportar 
certa intensidade de ação humana sem que se altere sua estrutura (VILÀS, 1992).

A avaliação do potencial do ambiente, com o propósito de acolher as distintas 
atividades, parte da interpretação dos dados da análise, de seu tratamento e hie-
rarquia de seus elementos mais importantes, de modo a determiná-los segundo a 
utilidade que se apresentam, dividindo o ambiente em unidades homogêneas de res-
posta uniforme frente à função proposta, unidades estas também denominadas de 
Unidades Ambientais de Planejamento.

A valorização dos parâmetros e das combinações dos elementos toma distintas 
formas, valores quantitativos e qualitativos atribuem graus de importância aos ele-

mentos que, combinados, configuram diferentes unidades e se expressam por meio 
de representação cartográfica.

Assim, cada USEE apresenta atributos ambientais específicos e uma dinâmica 
interna dada pelas inter-relações entre os componentes naturais e socioeconômicos, 
que lhe conferem uma fisionomia própria e permitem diferenciá-las das unidades 
adjacentes, estabelecendo, com as demais, uma rede complexa de relações (SEPLAN-

-MT/CNEC, 2002a).
Segundo Ross, as unidades de paisagem são produtos-síntese, espacializados, e 

seus conteúdos devem contemplar, de forma sintética as informações multitemáticas: 

Esses produtos são cartográficos e são acompanhados de textos com conteúdos técnicos 

– científicos. Pode-se classificá-los como subprodutos ou produtos derivados da pesquisa 

analítica feita tema a tema, mas de integração simultânea face às constantes e necessárias 

trocas de informações entre os técnicos pesquisadores das três áreas do conhecimento – o 

físico, o biótico e o socioeconômico (ROSS, 1995, p. 70).

As unidades de paisagem passam no diagnóstico do zoneamento a denominar-
-se Unidades Socioeconômico-Ecológicas, conceituadas como:

(...) porções do território individualizadas a partir da correlação estabelecida entre as di-

ferentes formas e modos de ocupação do território e de exploração antrópica, levando-se 

em consideração as potencialidades e fragilidades naturais nelas existentes (SEPLAN/CNEC, 

2002a, p. 1).

Distinguem-se uma das outras pela diversidade das potencialidades e restrições 
dos componentes naturais, bem como das diferentes formas de apropriação dos re-
cursos naturais, cujo objetivo consiste em embasar as proposições de intervenções 
mais adequadas em relação à ocupação das potencialidades naturais e econômicas.

A estruturação das unidades foi estabelecida por meio da seleção de variáveis 
delimitadoras e qualificadoras. As variáveis delimitadoras são aquelas que permitem 
delimitar geograficamente os espaços naturais e antrópicos, e as variáveis qualifi-
cadoras são atributos, indicadoras do potencial e das limitações ou fragilidades dos 
componentes das USEE.

Retomando o entendimento das Regiões de Planejamento, estas compreendem 
um conjunto de USEE agregadas segundo a integração dos aspectos socioeconômicos 
e ecológicos com os elementos estruturadores das regiões de influência dos polos ur-
banos, e, uma vez as USEE identificadas e qualificadas, o Estado tem um instrumento 
capaz de conceber planos e programas que venham a ser implementados em áreas 
específicas, em conformidade com as potencialidades e limitações naturais e antrópi-
cas, bem como com as relações existentes entre os meios, de caráter complementar e 
interdependente inerente a cada região.

Ressalta-se que, para a caracterização das USEE, foi utilizada a base de dados 
produzida no diagnóstico do ZSEE, atualizada de acordo com as informações dispo-
níveis, no qual o grau de antropização dos ambientes foi caracterizado utilizando-se 
as imagens orbitais Landsat/TM7-2007 para o cálculo do percentual de área alterada, 
adotando as seguintes classes de alteração: até 15% de remoção da vegetação primá-
ria – ambiente conservado; de 15% a 25% – ambiente moderadamente alterado; de 
25% a 40% – ambiente alterado; e mais de 40% – ambiente muito alterado.

Para a caracterização socioeconômica em especial, a produção econômica e a 
qualidade de vida da população foram consideradas: produção agropecuária, mine-
rária e outros, índice de desenvolvimento humano – IDH, taxa de mortalidade in-
fantil, taxa de analfabetismo, renda do chefe de família, taxa de abastecimento de 
água por rede encanada, serviço de coleta de lixo, e rede de esgotamento sanitário, 
disponíveis nas publicações: Informativo Socioeconômico de Mato Grosso (SEPLAN-MT, 

2005), Informativo Populacional e Econômico de Mato Grosso – 2008 (SEPLAN-MT, 2008a), 
Mato Grosso em Números – 2008 (SEPLAN-MT, 2008b), Anuário Estatístico de Mato Gros-
so 2009 (SEPLAN-MT, 2010), Mato Grosso em Números – 2010 (SEPLAN-MT, 2011). O parâmetro 
de qualidade de vida da população, que integra os dados sociais, é avaliado de acordo 
com o comportamento destes dados, quando comparados com a média do Estado, 
estabelecendo-se a classificação: de muito baixo (muito abaixo da média do Estado), 
baixo (abaixo da média do Estado), médio (na média do Estado), alto (acima da média 
do Estado).

Assim, o conhecimento da realidade das Regiões de Planejamento, a construção 
e a caracterização das USEE constituem informações básicas que possibilitam distin-
guir sua homogeneidade, a diversidade natural e socioeconômica, a compreensão da 
sua estrutura e dinâmica, e embasar a análise de sua sustentabilidade, por meio de 
seus indicadores ambientais.
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Caracterização Sucinta das Unidades 
Socioeconômico-Ecológicas por 

Região de Planejamento 36
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USEE 1 – Panelas

Ambiente de floresta preservado, com grande riqueza florística e faunística, in-
dicada a ações conservacionistas como forma de manter e garantir o alto potencial 
biótico e as feições ecológicas de grande diversidade biológica. Possui pouca ativida-
de produtiva, sendo o potencial madeireiro submetido à exploração não sustentada. 
A base de potencialidades naturais é limitada, onde o potencial mineral é baixo para 
estanho, entretanto sua exploração provocou o surgimento de feições que descarac-
terizaram localmente a paisagem e provocou assoreamento das drenagens. Eminen-
temente rural, e condições de vida da população muito baixas.

USEE 2 – Colniza Oeste

Ambiente de floresta conservado, com grande riqueza florística e faunística, 
grande potencial madeireiro evidenciado pelos vários projetos de manejo florestal 
licenciados, no entanto explorado de modo não sustentado, e incipiente uso agro-
pecuário, indicada à exploração e uso sustentado dos produtos da floresta, não 
sendo recomendada a substituição por atividades agropecuárias devido às limitações 
agronômicas existentes e ao alto potencial erosivo. Também apresenta potencial alto 
para a exploração de estanho, e médio para ouro, e feições de beleza cênica, como 
as cachoeiras e corredeiras dos rios Roosevelt e Branco. Apesar da precariedade de 
acesso pela MT-206, esta rodovia favoreceu a entrada de migrantes vindos de Ron-
dônia com destino, principalmente, a Colniza, o que tem ocasionado uma ocupação 
desordenada e um aumento acentuado do desmatamento irregular. Nesta unidade 
localiza-se a Vila Guariba, com condições de vida da população muito baixas.

USEE 3 – Serra da Providência

Ambiente de floresta moderadamente alterado, com alto potencial madeireiro, 
explorado de forma predatória sob pressão do desmatamento. A melhor vocação da 
unidade é a exploração sustentada dos produtos da floresta, devendo sua substitui-
ção por atividades agropecuárias ser cuidadosamente avaliada em face das limitações 
agronômicas existentes. Oferta incipiente de infraestrutura, eminentemente rural, 
condições de vida da população muito baixas, e precariedade dos acessos viários.

USEE 4 – Rondolândia

Ambiente florestal com alta taxa de antropização, com reflexo nos padrões de 
qualidade da água, precariedade de infraestrutura urbana e carência de equipamen-
tos sociais. As condições gerais de vida são muito baixas. Presença de médios e pe-
quenos produtores voltados à pecuária, onde se destaca também a policultura desen-
volvida com manejo pouco tecnificado, com tendência à reprodução do processo de 
pecuarização.

USEE 5 – Cotriguaçu/Juruena

Ambiente de floresta e savana alterado com presença ainda de extensas áre-
as florestadas, denotada riqueza florística e faunística, inclusive com espécies raras 
e ameaçadas de extinção, sob pressão do desmatamento. Também apresenta alto 
potencial mineral para ouro, cobre, chumbo, zinco e prata, com ocorrência de áreas 

localizadas impactadas pela atividade minerária. Feições de interesse cênico, repre-
sentadas por cachoeiras e corredeiras, principalmente no rio Juruena. Acessos defici-
tários. A oferta de infraestrutura urbana e institucional é de média intensidade, e a 
oferta de infraestrutura regional se caracteriza como sistema inferior de atendimento. 
As condições gerais de vida são baixas. A economia local baseia-se na agropecuária, 
com predomínio da pecuária em grandes propriedades, policultura diversificada em 
pequenas, com tendência à pecuarização e extrativismo da madeira.

USEE 6 – Aripuanã

Ambiente de floresta alterado. Área extremamente rica do ponto de vista da bio-
diversidade, apresentando grande variabilidade de paisagens florestais e áreas eco-
tonais, ocorrendo ainda feições ecológicas singulares, como campos rupestres. São 
localizadas, regionalmente, espécies raras e ameaçadas de extinção. Indicada para 
o uso sustentável dos produtos da floresta, onde são evidenciados vários projetos de 
manejo florestal licenciados. Aspectos de valor paisagístico, com destaque para as ca-
choeiras em Aripuanã. As áreas encontram-se alteradas devido à retirada seletiva de 
madeira e aos desmatamentos para a instalação de pastagem para criação extensiva 
de gado. Com precariedade de acesso, infraestrutura urbana deficiente, carência de 
equipamentos sociais, com reflexos na qualidade de vida da população, que é muito 
baixa. A economia destaca-se pela extração da madeira, sendo intenso o processo de 
desmatamento, e nas áreas transformadas predominam grandes fazendas de gado.

USEE 7 – Juína

Unidade onde se localiza o polo regional de Juína, dotada de infraestrutura ur-
bana planejada, oferece média diversificação e especialização das funções urbanas e 
médias densidades de equipamentos e estabelecimentos, numa vasta região de ocu-
pação ainda rarefeita. As condições gerais de vida são baixas. Possui estrutura produ-
tiva menos dispersa e mais diversificada, a economia baseia-se na exploração mineral 
de diamante de forma empresarial e garimpeira – cuja exploração tem provocado 
assoreamento de drenagens –; no beneficiamento da madeira; na agropecuária em 
expansão, com destaque entre os maiores do Estado como produtor bovino. Ambien-
te de floresta muito alterado, porém ainda apresenta possibilidades de exploração 
sustentada dos recursos da floresta, evidenciada pela presença de planos de manejo 
florestal licenciados.

USEE 8 – Juína Sul

Unidade eminentemente rural e dependente de Juína, com condições gerais de 
vida muito baixas. A economia local é derivada da pecuária, em grandes proprieda-
des. As concentrações de médios e pequenos proprietários passam por processo de 
pecuarização, antes dedicados à produção de alimentos. Economia também combi-
nada com a exploração mineral de diamante e madeireira. A exploração mineral tem 
ocasionado forte impacto ambiental, com descaracterização das drenagens por vários 
quilômetros. Área com predisposição à erosão de moderada a alta, com ocorrência de 
processos de erosão emergentes associados a obras viárias. Ambiente frágil do Conta-
to Floresta/Savana alterado, suscetível a processos erosivos, onde o aproveitamento 
sustentado dos produtos da floresta constitui uma alternativa viável para o desen-
volvimento da área, evidenciada pelos vários planos de manejo florestal licenciados.

USEE 9 – Juína Extremo Sul

Ambiente frágil do Contato Floresta/Savana conservado, com alta predisposição 
a processos erosivos e severas restrições ao uso agrícola dos solos, os quais são mais 
indicados à conservação. Eminentemente rural, com população inexpressiva.
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USEE 10 – Apiacás Norte

Ambiente de floresta conservado apresenta alto potencial biótico, extremamen-
te rico do ponto de vista da biodiversidade, com grande diversidade de paisagens e 
tipologias vegetais, submetido à forte pressão antrópica. Estudos sobre a fauna e 
a flora são indicados, pois, pelas características apresentadas, a área abriga várias 
espécies ainda desconhecidas pela ciência. Destacam-se os aspectos referentes ao 
potencial paisagístico, caracterizados pelo entalhamento topográfico do relevo, com 
desenvolvimento de ressaltos e escarpas na serra do Apiacás. O alto potencial madei-
reiro é evidenciado pela presença de projetos de manejo florestal licenciados, mas 
em grande parte explorado de forma desordenada. As condições de vida são muito 
baixas.

USEE 11 – Nova Bandeirantes

Ambiente de floresta alterado, com ainda extensas áreas contínuas, com ele-
vados índices de diversidade de espécies vegetais e da fauna, encontrados regional-
mente, resultando em alto potencial biótico, detendo ainda espécies ameaçadas de 
extinção. Apresenta alto potencial para exploração sustentada dos produtos da flo-
resta, evidenciado por vários projetos de manejo florestal licenciados. Potencial alto 
para ouro, no distrito aurífero de Juruena, e potencial paisagístico alto, dado pelas 
corredeiras e cachoeiras do rio Juruena, com carência de acessos. População predo-
minantemente rural, em condições gerais de vida muito precárias, muito abaixo da 
média do Estado. No contexto da fronteira recente, as atividades econômicas predo-
minantes são a pecuária em grandes fazendas e a policultura diversificada, praticada 
por pequenos produtores, que se concentram nas proximidades das sedes urbanas, 
em processo de reconcentração fundiária e crescente transição da policultura para a 
pecuária.

USEE 12 – Alta Floresta

Unidade densamente ocupada, em fronteira recente, tendo como polo regional 
a cidade de Alta Floresta, com equipamentos sociais e comerciais de médio porte, 
com condições de vida médias. Mas nos demais municípios são precárias, devido à 
deficiência de infraestrutura urbana e de equipamentos sociais. Amplo predomínio da 
pecuária, associada a ela uma série de atividades comerciais de prestação de serviços 
e agroindustriais, em que se destacam alguns grandes frigoríficos, e presença de con-
centração de pequenos produtores agropecuários originados a partir da implantação 
de um grande número de projetos de colonização dirigida, aos quais se somaram 
fluxos autônomos de pequenos produtores. Estes atravessam profunda crise, devido 
à carência de infraestruturas e apoio técnico e creditício, e um processo de diferen-
ciação entre os produtores médios (familiar e empresarial) voltados para a produção 
de alimentos, e de pequenos e médios produtores que transitaram para a pecuária 
leiteira. Ambiente florestal alterado e muito fragmentado, com potencial madeireiro, 
apresentando possibilidades de exploração sustentada dos recursos da floresta, evi-
denciada por vários projetos de manejo florestal licenciados. Apresenta também mé-
dio potencial pesqueiro, alto potencial mineral para ouro, cuja exploração ocasionou 
degradação ambiental, com extensas áreas erodidas e assoreadas, e alto potencial 
turístico dado pelos aspectos paisagísticos referentes às escarpas contíguas da serra 
dos Caiabis e às corredeiras e cachoeiras dos rios Cristalino e Teles Pires. A econo-
mia urbana conta com a agroindústria, beneficiamento de ouro e desdobramento 
e beneficiamento da madeira, atividade industrial principal nas sedes urbanas, com 
sérios problemas para a continuidade desta atividade, devido a falta de  significativas 
iniciativas de projetos de manejo florestal sustentável.

USEE 13 – Peixoto – Xingu

Ambiente florestal alterado, onde seus remanescentes detêm significativa diver-
sidade de paisagens do Contato Floresta/Savana e Savana Florestada, com potencial 
para exploração sustentada dos produtos da floresta, evidenciada pela presença de 
projetos de manejo florestal licenciados. Possui também alto potencial mineral para 
ouro, com presença de paisagens degradadas. Como feições de interesse paisagístico 
destacam-se as escarpas e relevos residuais da serra Formosa. Unidade com vazio de 
população e muito baixa qualidade de vida, com economia baseada na pecuária, em 
grandes fazendas, e na pequena produção familiar de alimentos e pecuária leiteira.

USEE 14 – Iriri Novo

Ambiente de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional e Floresta Esta-
cional/Savana, com elevado potencial biótico, sob pressão da ocupação antrópica, 
indicada ao aproveitamento sustentado dos produtos da floresta, ainda com elevada 
relevância ecológica, evidenciada pela presença de projetos de manejo florestal licen-
ciados. Unidade com vazio de população e muito baixa qualidade de vida. Atividades 
econômicas relacionadas a grandes fazendas de pecuária, esparsas, e corte seletivo 
de madeira.

USEE 15 – Kurumaro

Ambiente do Contato Floresta/Savana, o que lhe confere grande variabilidade 
ambiental e diversidade de paisagens, com alta relevância ecológica e potencial bió-
tico elevado em ambiente conservado, sob pressão antrópica. Indicada ao aproveita-
mento sustentado dos produtos da floresta, evidenciado pela presença de projetos de 
manejo florestal licenciados. Unidade com vazio de população e muito baixa qualida-
de de vida. Atividade econômica limitada a algumas grandes fazendas de pecuária e 
ao corte seletivo de madeira.
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USEE 16 – Fontourinha

Ambiente conservado, recoberto predominantemente por formações vegetais 
de cerrado, com presença de algumas grandes fazendas dedicadas à pecuária e limi-
tados núcleos de pequenos produtores voltados à produção de alimentos. Eminente-
mente rural, com carência de acessos, e qualidade de vida da população muito baixa.

USEE 17 – Tapirapé

Ambiente de grande diversidade de paisagens, composto de Savana Florestada, 
e de Contato de Floresta Estacional/Floresta Ombrófila, que lhe conferem alto poten-
cial biótico e para sua exploração sustentada, evidenciada pela presença de projetos 
de manejo florestal licenciados. Apesar da pressão antrópica, ainda apresenta por-
ções conservadas. Presença de algumas concentrações de pequenos produtores e de 
grandes fazendas dedicadas à pecuária. O problema de falta de assistência técnica, 
de crédito e as dificuldades de logística têm conduzido à reconcentração fundiária 
de antigas áreas de colonização. Eminentemente rural, com condições gerais de vida 
muito precárias e com deficiência de acessos.



87

USEE 18 – Vila Rica

Unidade onde se localiza o polo regional de Vila Rica, dotado de infraestrutura 
urbana precária, escassez de equipamentos sociais e condições gerais de vida baixas. 
A economia local se compõe da concentração de pequenos e médios produtores no 
entorno das sedes municipais, cuja falta de alternativa vem levando à reconcentração 
fundiária e à pecuarização, com grandes fazendas dedicadas à pecuária, e núcleo da 
agricultura moderna. Ambiente do Contato Floresta/Savana alterado, mas ainda com 
potencial para exploração sustentada de seus recursos, evidenciada pela presença de 
projetos de manejo florestal licenciados, com médio potencial mineral para ouro e 
alto para rocha ornamental. As feições de interesse cênico são representadas pelas 
escarpas e ressaltos das serras do Tapirapé e do Roncador.

USEE 19 – Pantanal – Médio Inferior

Ambiente savânico com grande diversidade de paisagens e variabilidade am-
biental, onde prevalece a Savana Parque associada a Pantanais e, subordinadamente, 
as Savanas Arborizadas, destacando-se complexas formações aluviais ao longo das 
planícies fluviais, imprimindo a essa área elevada diversidade biológica, com alto po-
tencial biótico, em ambiente conservado. São áreas alagadas durante parte do ano, e 
denominadas popularmente de “varjões”, atuando como viveiros para as aves, onde 
o regime de cheias/vazante do rio Araguaia condiciona a ocupação e limita o uso 
intensivo das aluviões. É indicada à conservação do potencial biótico e ao pastoreio 
extensivo, mediante utilização de pastagens nativas devido às condições edáficas. 
Também apresenta médio potencial pesqueiro e alto para o desenvolvimento do tu-
rismo, sendo indicado o aproveitamento racional dos aspectos cênicos do Pantanal 
Araguaia/rio das Mortes, através principalmente de suas praias. A atividade predomi-
nante é a pecuária extensiva em pastagens naturais. A carência de acessos é grande, 
e as cidades são precariamente estruturadas, com equipamentos sociais deficientes, 
tendo as condições gerais de vida baixas.

USEE 20 – São José do Xingu

Unidade com escassez de vias de acesso e cidades precariamente estruturadas, 
com equipamentos sociais deficientes, muito baixas condições gerais de vida e indi-
cadores sociais abaixo da média do Estado. Amplo predomínio da pecuária em gran-
des fazendas, com concentrações de pequenos e médios produtores no entorno dos 
núcleos urbanos, verifica-se o processo de pecuarização e reconcentração fundiária. 
Ambiente de Contato Floresta/Savana, muito alterado, no entanto em seus remanes-
centes ocorrem projetos de manejo florestal licenciados, evidenciando o potencial 
à sua exploração sustentável. Apresenta alta predisposição à erosão, com processos 
erosivos emergentes associados a obras viárias.

 USEE 21 – São Félix do Araguaia

Unidade com equipamentos sociais precários e vias de acessos deficientes. As 
condições gerais de vida são baixas. Amplo predomínio da pecuária em grandes e 
médias fazendas, fracamente agregadora de valor. Destacam-se os aspectos de bele-
za cênica do entorno, uma vez que se encontram inseridas no contexto do Pantanal 
do Araguaia, com exuberante biodiversidade e existência de praias que constituem 
aspectos de relevante interesse ao desenvolvimento do turismo. Ambiente de savana 
muito alterado.

USEE 22 – Rampa do Alto Boa Vista

Unidade com importante concentração de pequenos e médios produtores, no 
entorno das sedes urbanas, e grandes e médias fazendas de pecuária. A pequena 
produção apresenta processo de pecuarização e reconcentração fundiária, porém 
sua tendência é de expansão moderada, com o surgimento de novas nucleações de 
pequenos e médios produtores, assim como pela afirmação de pequeno segmento 
de produtores mais tecnificados e capitalizados, atuando tanto na produção de ali-
mentos como na pecuária leiteira. Com acesso viário precário e condições gerais de 
vida baixas. Ambiente de Savana Arborizada e Contato Savana Florestada/Floresta 
alterado pela expansão das atividades agropecuárias.

USEE 23 – Serra Nova Dourada

Ambiente frágil, de grande variabilidade de formações vegetais de Savana, Flo-
resta e Contato Floresta/Savana, alterado e com seu potencial biótico em declínio 
devido à forte pressão antrópica, com presença de processos erosivos associados à im-
plantação da malha viária. Apresenta grande precariedade de infraestrutura e equipa-
mentos sociais. As condições gerais de vida são baixas. A economia local se compõe 
da concentração de pequenos produtores, no entorno da sede urbana, que passaram 
por prolongada crise, experimentando processos de pecuarização e reconcentração 
fundiária, e da pecuária em grandes fazendas de corte, fracamente agregadora de 
valor e com muito baixo impacto para a ativação da economia urbana.
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USEE 24 – Querência

Ambiente savânico e florestal alterado, no entanto com potencial ao desenvol-
vimento de atividades de exploração sustentada dos recursos florestais, evidenciado 
pela presença de projetos de manejo florestal licenciados. Destacam-se pela relevân-
cia ecológica que representam as formações florestais e campos inundáveis, ao longo 
do rio Suiá-Miçu, e a Floresta Aluvial da confluência dos rios Coluene e Sete de Se-
tembro. A economia baseia-se na pecuária extensiva, com baixa agregação de valor 
e pequeno impacto na dinâmica urbana, e na agricultura moderna, que apresenta 
crescimento, principalmente pela abertura de novas áreas, onde a produção de com-
modities já projeta a região entre os maiores produtores de grãos do Estado. Unidade 
dotada de infraestrutura relativamente organizada, mas com precariedade de equipa-
mentos sociais. As condições gerais de vida apresentam níveis baixos.

USEE 25 – Ribeirão Cascalheira

Unidade com oferta de infraestrutura urbano-institucional e de infraestrutura 
urbana regional baixa, e deficiência de equipamentos sociais, o que leva a população 
a condições gerais de vida muito baixas. Predomínio de grandes fazendas dedicadas 
à pecuária, com algumas concentrações de pequenos produtores em ambiente de 
savana alterada. Os assentados encontram-se em áreas de difícil mecanização, onde 
atravessam um processo de crise, verificando-se a pecuarização e reconcentração fun-
diária destas áreas. Implantação localizada da agricultura empresarial voltada para 
a produção de grãos. Apresenta significativa predisposição à erosão concentrada, 
verificando-se o desenvolvimento de feições erosivas emergentes relacionadas ao 
desenvolvimento de obras viárias e limitação de disponibilidade hídrica superficial na 
cidade de Ribeirão Cascalheira.

USEE 26 – Rampa de Cascalheira

Unidade com predomínio da pecuária em grandes e médias propriedades, com 
fraca agregação de valor, eminentemente rural, e muito baixas condições de vida. 
Possui estrutura produtiva, com amplo predomínio da pecuária, desenvolvida em 
grandes e médias fazendas, com fraca agregação de valor. Implantação localizada da 
agricultura empresarial voltada para a produção de grãos. Ambiente moderadamente 
alterado com predomínio da savana diversificada pelas fisionomias de: Savana Arbo-
rizada, Savana Parque e Savana Florestada.

USEE 27 – Pantanal – Médio Superior

Ambiente savânico onde predomina a Savana Parque associada a Pantanais e, 
subordinadamente, as feições de Savana Florestada e Arborizada, em ambiente con-
servado. Complexas Formações Justafluviais são encontradas ao longo das planícies 
fluviais, comandadas pelo regime de cheias/vazantes do rio Araguaia, que condiciona 
a ocupação dessa região, limitando o uso intensivo das aluviões e conferindo à mesma 
alto grau de conservação e relevância ecológica, evidenciado também pela presença 
de espécies da fauna associadas a ambientes aquáticos, da Formação Florestal Aluvial 
com feições ecológicas específicas e de áreas de endemismos. Esses ambientes re-
querem ações conservacionistas, para garantir a manutenção das Formações Ripárias 
e das áreas significativas da vida silvestre. Além do elevado potencial biótico, apre-

senta alto potencial mineral para calcário, feições de grande beleza cênica associada 
às praias e ao complexo paisagístico do pantanal dos rios Araguaia e das Mortes, às 
feições cársticas (lagoas, cavernas e grutas) e, ainda, ao médio potencial pesqueiro. 
A atividade predominante é a pecuária extensiva, desenvolvida em grandes fazendas 
com baixa agregação de valor. É indicado, na quase totalidade da unidade, apenas o 
pastoreio extensivo, mediante utilização de pastagens nativas. Unidade predominan-
temente rural, com incipiente núcleo urbano, baixa qualidade de vida da população e 
precariamente servida por infraestrutura viária.

USEE 28 – Cocalinho

Unidade com estrutura urbana precariamente organizada, apresentando equi-
pamentos sociais deficientes e condições gerais de vida baixas. Ambiente de savana 
que se caracteriza como um amplo terraço elevado e não inundável, circunscrito pela 
planície pantaneira do Araguaia, muito alterado pelo amplo predomínio da pecuá-
ria extensiva de baixa agregação de valor. Já as formações do complexo justafluvial 
localizado ao longo dos cursos d’água apresentam elevado grau de conservação e 
elevado potencial biótico, abrigando uma fauna associada a ambientes aquáticos, 
constatando-se espécies endêmicas, como o pássaro Cercomacra ferdinandii, encon-
trado somente nesta região do Brasil. Apresenta alto potencial pesqueiro, indutor do 
turismo, embora ainda incipiente.

USEE 29 – Norte de Canarana

Unidade eminentemente rural, com precariedade de infraestrutura e baixas con-
dições gerais de vida. Amplo predomínio da pecuária extensiva, e nas áreas aptas à 
mecanização apresenta crescente presença de agricultura moderna. Ambiente savâ-
nico muito alterado devido à expansão da fronteira agrícola, com alta predisposição à 
erosão concentrada, já evidenciados processos erosivos associados à implantação de 
obras viárias. Merecem destaque pela relevância ecológica que apresentam, em meio 
de savanas antropizadas, as Florestas Aluviais e Formações Justafluviais localizadas ao 
longo dos rios Culuene e Sete de Setembro.

USEE 30 – Canarana

Unidade dotada de infraestrutura organizada, com serviços e equipamentos de 
pequeno porte, que atendem à população local e do entorno, com condições gerais 
de vida médias. Esses municípios estão próximos às terras indígenas, sendo verificada 
presença frequente da população indígena nas sedes municipais. A economia local 
é baseada predominantemente na agropecuária, sendo ela praticada em médias e 
grandes fazendas, e a agricultura moderna, com crescente participação da agroin-
dústria associada, já com destaque no cenário estadual. Ambiente savânico muito 
alterado, com alta predisposição à erosão concentrada, sendo evidenciados processos 
de erosão concentrada associada às obras viárias. Apresentam relevância ecológica 
as Florestas Aluviais e Formações Justafluviais ao longo dos rios Culuene e Sete de 
Setembro. 

USEE 31 – Barra do Garças

Unidade onde se localiza o polo regional de Barra do Garças, dotada de infraes-
trutura bem organizada, com equipamentos sociais de porte regional e condição de 
vida de padrão médio-alto. Barra do Garças integra o terceiro grupo das cidades me-
lhor estruturadas do Estado, logo após o Aglomerado Urbano de Cuiabá/Várzea Gran-
de e Rondonópolis. Presença constante na cidade da população indígena da etnia 
Xavante, referente às terras indígenas próximas, que, somados, contam com uma po-
pulação de quase 3.000 habitantes, atraída pelo comércio local e pela oportunidade 
dada pela venda do artesanato. A economia local é centrada na pecuária moderna e 
na estrutura agroindustrial associada. Esta unidade constitui um centro de referência 
para o turismo no rio Araguaia. Ambiente savânico muito alterado, alta predisposição 
à erosão concentrada, evidenciada por processos erosivos emergentes associados a 
obras viárias. Apresenta alto potencial mineral para calcário, ouro e diamante, cuja 
exploração originou feições degradadas, tais como assoreamento de drenagem e des-
caracterização da paisagem. Destacam-se as feições de beleza cênica, representadas 
pelas praias nos rios Araguaia, das Garças e das Mortes, corredeiras e cachoeiras, 
águas termais e cavernas.

USEE 32 – Sul de Areões

Unidade dotada de infraestrutura, com equipamentos sociais de nível local e 
baixa condição de vida. A economia local é baseada no amplo predomínio da pecuária 
extensiva em média e grandes fazendas, com baixa agregação de valor. Ambiente 
savânico muito alterado, com alta predisposição à erosão. Apresenta alto potencial 
mineral para diamante, cuja exploração tem provocado processos de assoreamento e 
descaracterização de drenagens, particularmente no rio Araguaia, nas proximidades 
de Araguaiana. Os aspectos de beleza cênica são representados pelas cabeceiras dos 
formadores do rio Araguaia, com inúmeras lagoas localizadas nos interflúvios das 
drenagens, e as corredeiras do rio Araguaia.

USEE 33 – Depressão de Campinápolis

Unidade eminentemente rural, com amplo predomínio da agropecuária em 
grandes e médios estabelecimentos, com baixa agregação de valor. A oferta de in-
fraestrutura é precária, e as condições gerais de vida da população são baixas. O am-

biente dominante é savânico, moderadamente alterado. A base de bens naturais é 
dada por alto potencial mineral para ouro, abrigando o distrito mineiro aurífero de 
Nova Xavantina, com ocorrência de áreas degradadas pela sua exploração, com asso-
reamento de drenagens e descaracterização da paisagem pela remoção da vegetação 
e disposição inadequada de rejeitos.

USEE 34 – Serra Azul

Unidade eminentemente rural, com antropização alta, onde predomina a pe-
cuária em grandes estabelecimentos, com presença de núcleo consolidado da agri-
cultura empresarial voltado para a produção de grãos. A oferta de infraestrutura é 
deficiente, e as condições gerais de vida da população são baixas. O ambiente natural 
é savânico, muito alterado, com alta predisposição à erosão. A oferta de bens naturais 
é representada por médio potencial mineral para ouro. Destacam-se também como 
potencialidade as feições de beleza cênica, representadas pelas escarpas, cachoeiras, 
corredeiras e grotões florestados da serra Azul.

USEE 35 – Planalto de Barra do Garças

Unidade com alta antropização, em área de ocupação antiga, atualmente em 
processo de depressão econômica, onde predomina a pecuária extensiva em grandes 
e médios estabelecimentos, com muito fraca agregação de valor. Dotada de infraes-
trutura, parte dela em situação precária. A estrutura urbana é pouco organizada, com 
deficiência de equipamentos sociais destinados ao atendimento local. As condições 
gerais de vida são baixas. O ambiente savânico encontra-se alterado, com alta predis-
posição à erosão. A oferta de bens naturais é representada por alto potencial mineral 
para diamante, cuja exploração ocasionou degradação ambiental. Compõem também 
a base de potenciais naturais as feições de beleza cênica identificadas nas serras con-
cêntricas da estrutura Dômica de Araguainha, os relevos alcantilados com vertentes 
escarpadas e formas aguçadas, as águas termais, corredeiras e cachoeiras.

REGião dE PlanEjaMEnto V – RondonÓPoliS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

42

39

43

44

46

38

47

37

41

38

46

43

48

46

40

45

46

46

47

42 44

36

39

JACIARA

POXORÉU

TESOURO

ITIQUIRA

GUIRATINGA

JUSCIMEIRA

DOM AQUINO

ALTO 
GARÇAS

PEDRA PRETA

CAMPO VERDE

PARANATINGA

RONDONÓPOLIS

ALTO TAQUARI

ALTO ARAGUAIA

GAÚCHA DO NORTE

SÂO JOSÉ 
DO POVO

SÂO PEDRO DA CIPA

PRIMAVERA 
DO LESTE

SANTO ANTÔNIO
 DO LESTE

52° W

52° W

54° W

54° W

14
° 

S

14
° 

S

16
° 

S

16
° 

S

18
° 

S

18
° 

S

RP XII

RP IV

RP VI

MATO GROSSO DO SUL

RP X

GOIÁS

ESCALA GRÁFICA
0 50 100 Km25

Limite Municipal

T.I e U.C

Área de 
Inconsistência 
Legal

Limite Região 
de Planejamento

P Sede Municipal

USEE 36 – Paranatinga – Cerrado

Unidade com alta antropização, amplo predomínio da pecuária extensiva, com 
baixa rentabilidade e fraca agregação de valor, e com núcleos localizados de agricul-
tura moderna, em expansão. Eminentemente rural, as condições gerais de vida são 
muito baixas, e a oferta de infraestrutura regional é baixa. Ambiente de contato entre 
o Domínio do Cerrado e o Domínio Florestal, possui relevante interesse ecológico 
decorrente do grande potencial biótico característico de área de transição entre dois 
biomas. A unidade se encontra em ambiente alterado pela ocupação antrópica, muito 
suscetível a processos erosivos. A oferta de bens naturais indica alto potencial mineral 
para diamante.
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USEE 37 – Gaúcha do Norte

Ambiente florestal e do Contato Floresta/Savana alterado, ainda é detentora de 
alto potencial biótico, com destaque para os complexos aluviais ao longo dos rios 
Curisevo e Pacuneiro, que apresentam grande relevância ecológica. A predisposição à 
erosão é alta. Unidade com alta antropização, com predomínio de pecuária em gran-
des fazendas e ocorrência de núcleos de pequenos produtores voltados à produção 
de alimentos, em situação de forte declínio e pecuarização. Dotada de infraestrutura 
urbana precária, com deficiência de equipamentos sociais e baixas condições gerais 
de vida.

USEE 38 – Noroeste de Paranatinga

Unidade com antropização alta e amplo predomínio da pecuária extensiva em 
grandes e médios estabelecimentos, de baixa agregação de valor. Eminentemente ru-
ral, apresenta níveis baixos de condições gerais de vida, e infraestrutura em condições 
baixas. Ambiente savânico, recoberto predominantemente pela Savana Arborizada, 
Savana Florestada e Savana Parque, em ambiente alterado, com ocorrência de Flores-
tas Aluviais, Formações Justafluviais e Formações Ripárias ao longo dos formadores 
do rio Xingu, possibilitando a conexão entre ambientes das unidades vizinhas, sen-
do indicada, por sua localização estratégica, para conservação das feições ecológicas 
existentes a oeste do rio Curisevo, e dos mananciais formadores do rio Xingu. A oferta 
de bens naturais é dada pelo médio potencial mineral para diamante. Apresenta ele-
vada predisposição à erosão.

USEE 39 – Depressão de Paranatinga

Unidade com antropização muito alta, com amplo predomínio da pecuária em 
médios e grandes estabelecimentos, com baixa agregação de valor e fraco impacto 
sobre o meio urbano, mesmo tendo Paranatinga destaque na produção de carne bo-
vina e presença da agricultura moderna. É provida de infraestrutura, com área urbana 
medianamente organizada e equipamentos sociais deficientes, com condições gerais 
de vida baixas. Presença constante em Paranatinga da população indígena da etnia 
Xavante e Bakairi – que contam, na região, com cerca de 4.900 habitantes – atraída 
pelo comércio local e pela oportunidade dada pela venda do artesanato. Ambiente de 
formações savânicas muito alterado, em área com alta predisposição à erosão concen-
trada, com ocorrência de processos erosivos associados à antropização generalizada 
e à implantação da malha viária. Merecem destaque as Formações Justafluviais ao 
longo dos rios Caiapó, Paranatinga, Curisevo, Culuene e Piranhas, por apresentarem 
bom estado de conservação em meio às savanas intensamente perturbadas. Medidas 
de conservação devem ser adotadas de modo a proteger e resguardar a conservação 
das feições ecológicas existentes. A base de bens naturais compreende alto potencial 
mineral para diamante, com ocorrência de áreas degradadas pela sua exploração.

USEE 40 – Província Serrana Leste

Ambiente complexo, com florestas associadas a escarpas e savanas, conservado, 
com domínio de rochas calcárias, propiciando alto potencial mineral e ocorrência de 
feições de relevância ecológica e beleza cênica devido às serras alongadas paralelas, 
com vertentes escarpadas, e do desenvolvimento de feições cársticas, com grutas e 
cavernas, além de corredeiras e cachoeiras. A peculiaridade deste ambiente merece a 
adoção de medidas que permitam, ao mesmo tempo, proteger as feições de relevân-
cia ecológica e possibilitar o aproveitamento sustentado de seus recursos naturais. 
Unidade com baixa taxa de antropização, onde a atividade dominante é a pecuária 
extensiva com baixa agregação de valor. Predominantemente rural, apresenta vazio 
de população com baixas condições gerais de vida.

USEE 41 – Santo Antônio do Leste

Unidade com muito alta taxa de antropização, com amplo domínio da agropecu-
ária em grandes e médios estabelecimentos, com baixo nível de manejo e fraca agre-
gação de valor. Eminentemente rural, é dotada de infraestrutura regional de média 
qualidade. As condições gerais de vida são baixas. Ambiente savânico muito alterado, 
em área com alta predisposição à erosão concentrada, sendo verificados processos de 
erosão emergente associados à antropização generalizada e à implantação de malha 
viária. A oferta de bens é dada pelo médio potencial mineral para diamante.

USEE 42 – Planalto de Primavera do Leste

Unidade com taxa de antropização muito alta, onde se tem o grande predomínio 
da agricultura moderna nos topos dos chapadões, com amplo desenvolvimento do 
sistema agroindustrial associado, com produção de grãos em destaque no cenário 
estadual. A infraestrutura de apoio regional está classificada como sistema superior 
de atendimento, e a geração de valor adicionado e correspondentes fluxos comerciais 
são de alta intensidade, com nível tecnológico do manejo agropecuário classificado 
como alto. Os equipamentos sociais são medianamente organizados, e as condições 
gerais de vida são médio-altas. A presença do subpolo de Primavera do Leste forta-
lece a unidade na prestação de serviços às pequenas e médias empresas. Ambiente 
em domínio savânico, muito alterado, com presença de covoais nas proximidades de 
Santo Antônio do Leste e ao norte de Primavera do Leste. Áreas de alta predisposição 
à erosão, com processos erosivos emergentes de grande expressão, associados à an-
tropização generalizada e implantação de malha viária, destacando-se as fragilidades: 
concentração de voçorocas ao sul de Nova Brasilândia, processos de erosão laminar 
nas áreas cultivadas, e ocorrência também de solos colapsíveis nos altos interflúvios. 

Os aspectos de interesse cênico compreendem águas termais em Juscimeira, caver-
nas, cachoeiras e corredeiras. A oferta de bens naturais é dada pela existência de 
solos com boa aptidão agrícola e alto potencial localizado para diamante.

USEE 43 – Alcantilado de Guiratinga

Unidade com muito alta taxa de antropização, com amplo predomínio da pecuá-
ria extensiva em grandes e médias fazendas, com baixa agregação de valor. Presença 
de núcleos de pequenos produtores de alimentos e agricultura empresarial incipien-
te. Área de ocupação pioneira dotada de infraestrutura deficiente, com carência de 
equipamentos e condições gerais de vida de médias a baixas. Ambiente de grande 
variedade de fisionomias savânicas, muito alterado, em área com alta predisposição 
à erosão, com processos erosivos intensos e áreas degradadas por garimpo, como a 
descaracterização das drenagens na região de Poxoréu. A oferta de bens naturais 
compreende alto potencial mineral para diamante.

USEE 44 – Depressão de Rondonópolis

Unidade onde se localiza o polo regional de Rondonópolis, segundo grupo das 
cidades melhor estruturadas do Estado, logo após o Aglomerado Urbano de Cuiabá/
Várzea Grande, sendo o mais importante centro agroindustrial do Estado, suprido 
por infraestrutura e equipamentos sociais de referência regional. Rondonópolis con-
centra instituições públicas e entidades privadas com papel de destaque no campo 
econômico, como a Associação de Produtores de Sementes e a Fundação Mato Grosso, 
que desenvolve pesquisas para o melhoramento genético de produtos agropecuários, 
além de instituições de educação e saúde. O universo rural apresenta pequena porção 
com predomínio de pecuária moderna e, no restante, domínio da pecuária extensiva. 
Destaca-se também a cidade de Jaciara, por sediar duas importantes unidades de 
produção sucro-alcooleira, centralizando o beneficiamento da produção da cana-de-
-açúcar no âmbito regional.  As condições gerais de vida são médio-altas no polo 
urbano, e médias a muito baixas nos núcleos urbanos periféricos. O ambiente savâ-
nico está alterado em área com alta predisposição à erosão emergente, associada à 
antropização generalizada e à malha viária, e o desmatamento das formações ripárias 
levou ao assoreamento do rio Vermelho. Aspectos de beleza cênica estão relaciona-
dos aos relevos alcantilados, com escarpas, cachoeiras, morros testemunhos e formas 
residuais em mesas, cavernas, águas termais e grotões florestados. A potencialidade 
natural é dada pelo alto potencial mineral para diamante, com ocorrência de áreas 
degradadas pela sua exploração.

USEE 45 – Serra da Estrela

Unidade de antropização muito alta, com predomínio da agricultura empresa-
rial nos topos. Complementarmente, nas vertentes e nos vales desenvolve-se a pe-
cuária extensiva, fracamente agregadora de valor. Eminentemente rural, a unidade 
apresenta condições gerais de vida baixas, com disponibilidade de infraestrutura de 
média qualidade. Ambiente savânico muito alterado, em área com alta predisposição 
à erosão concentrada, com ocorrência de processos de erosão emergente, associados 
à antropização generalizada e à implantação de malha viária. Também alta predispo-
sição à erosão laminar, com ocorrência nas áreas cultivadas, e, ainda, a fragilidade 
relacionada a solos colapsíveis nos altos interflúvios.

USEE 46 – Itiquira/Alto Araguaia

Unidade com muito alta taxa de antropização, com amplo desenvolvimento da 
agricultura empresarial, cuja produção é destaque no cenário estadual, no contexto 
de predomínio em área da pecuária extensiva. Destaque para a ampla expansão da 
cotonicultura e implantação de sistema agroindustrial associado. A geração de valor 
adicionado é alta, e os fluxos comerciais de alta intensidade. Dotada de infraestrutura 
de média qualidade, com cidades medianamente organizadas e condições gerais de 
vida médio-altas. Ambiente savânico muito alterado, em área com problemas exten-
sos de erosão emergente (Alto Araguaia e Alto Garças), extensas áreas degradadas 
por concentração de voçorocas, com assoreamento de drenagens e erosão laminar 
emergente nas áreas agricultáveis. Presença também de solos colapsíveis ocupando 
os altos interflúvios, e áreas suscetíveis a inundações periódicas no entorno das cabe-
ceiras de drenagens. Aspectos de beleza cênica relacionada à quebra de relevo da ser-
ra de São Jerônimo para o pantanal do Paraguai, que se dá por contínua escarpa que 
evolui por quedas de blocos, abrigando feições pseudocársticas em arenitos, quedas 
d’água, cânions e corredeiras. De grande impressão são os sumidouros do rio Piquiri, 
na serra de São Jerônimo, antes de atingir o pantanal, e do rio Correntes, próximo à 
BR-163, na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. A potencialidade natural é dada 
pelo alto potencial mineral para diamante – com ocorrência de áreas degradadas, 
assoreamento e descaracterização ao longo do rio Araguaia por sua exploração –, e 
potencial alto para calcário.

USEE 47 – Córrego do Lobo – Morro da Aguadinha

Unidade com muito alta taxa de antropização, com domínio da pecuária exten-
siva em médios e grandes estabelecimentos, com baixa agregação de valor, e presen-
ça localizada de agricultura empresarial. Predominantemente rural, com condições 
gerais de vida baixas. Ambiente savânico muito alterado, em área com alta predis-
posição à erosão emergente, onde intensos processos são observados na região de 
Alto Araguaia com grande concentração de voçorocas e assoreamento de drenagens, 
erosão laminar emergente nas áreas agricultadas, e presença subordinada de solos 
colapsíveis ocupando os altos interflúvios. Presença de alto potencial mineral para 

diamante, com ocorrência de acentuados processos de descaracterização da paisa-
gem e assoreamento dos cursos dos rios por sua exploração.

USEE 48 – Depressão do Alto Taquari

Unidade com muito alta taxa de antropização em ambiente savânico muito 
alterado, com amplo predomínio da pecuária extensiva desenvolvida em grandes e 
médios estabelecimentos, com baixa agregação de valor. Eminentemente rural, apre-
senta baixa oferta de infraestrutura e condições gerais de vida baixas. A predisposição 
à erosão concentrada é alta, ocorrendo processos de erosão emergente, associados à 
antropização generalizada e à implantação da malha viária. Os aspectos de interesse 
cênico estão relacionados ao modelado do relevo, com presença de escarpas e quedas 
d’água.
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USEE 49 – Província Serrana

Unidade com taxa de antropização média que apresenta, como atividade econô-
mica mais significativa, a exploração e transformação mineral, com destaque para a 
produção de cimento e a extração de calcário na sede do município de Nobres e em 
diversos locais da serra do Tombador. Na porção rural predomina a pecuária exten-
siva, com fraca agregação de valor. Ambiente complexo, de grande variabilidade de 
paisagens moderadamente alteradas, com presença de Savana Arborizada e Savana 
Florestada em calcário dolomítico, também denominada “Mata de Calcário”. Também 
entrecortado por formações ciliares nos grotões, formações florestais orográficas con-
dicionadas pelas características geológicas e geomorfológicas; formações vegetais e 
matas de grotões associadas às escarpas da Província Serrana, Savana Parque e cam-
pos com afloramentos rochosos. As condições gerais de vida são baixas, com baixa 
densidade de estabelecimentos e equipamentos, apesar de possuir a maioria das fun-
ções urbanas. A base de bens minerais é constituída por alto potencial para calcário, 
ao longo de toda a extensão da unidade, e médio potencial para diamante. Destacam-
-se os aspectos de beleza cênica devido às feições cársticas com grutas e cavernas nas 
rochas calcárias, feições pseudocársticas com cavernas nas rochas areníticas, serras 
alongadas paralelas com vales profundos e vertentes escarpadas, e formações flores-
tais dos grotões, além de cachoeiras e corredeiras. Indicada à conservação de feições 
ecológicas específicas e ao aproveitamento racional das demais potencialidades natu-
rais. A predisposição à erosão é alta.

USEE 50 – Baixada Cuiabana

Unidade onde se localiza a sede do polo regional, representado pelo aglomerado 
urbano Cuiabá/Várzea Grande, maior centro urbano do Estado, que integra também 
outros centros urbanos, que diferem bastante do aglomerado, apresentando assim 
grupos de estrutura urbana diferenciados, que condicionam condições gerais de vida 
com níveis de alto, médio-alto, baixo e muito baixo. O aglomerado é bem servido de 
infraestrutura e equipamentos sociais de referência estadual. O nível de integração 
ao “trade turístico” é elevado, em especial o de negócios e aqueles atraídos pelo alto 
potencial pesqueiro, com rede hoteleira moderna, além de rodoviária estruturada e 
aeroporto internacional. Contém o maior centro industrial e de prestação de serviços 
do Estado, com forte integração com o trade turístico, sendo a porta de entrada do 
Pantanal e demais atrativos do Estado. As feições de beleza cênica estão represen-
tadas pelas bordas escarpadas da região planáltica circundante, das cabeceiras dos 

rios afluentes ao Pantanal Mato-grossense e feições cársticas com grutas, cavernas 
e corredeiras. O entorno rural se caracteriza pela baixa densidade e esgarçamento 
da atividade produtiva, onde predomina a pecuária, que constitui a atividade mais 
significativa, porém fracamente agregadora de valor. O ambiente savânico está muito 
alterado por uma antropização baseada na agropecuária e na exploração garimpeira. 
Possui alto potencial mineral para ouro, diamante, calcário e agregado da construção 
civil, cuja exploração ocasionou uma extensa degradação do ambiente, com desfigu-
ração da paisagem, remoção da vegetação, assoreamento de drenagens, disposição 
inadequada dos rejeitos, principalmente no trecho entre Cuiabá e Poconé. Destaca-se 
também a exploração de água mineral. Apresenta comprometimento na qualidade 
das águas superficiais, em região de média a baixa potencialidade de água subter-
rânea.

USEE 51 – Pé de Serra Norte

Unidade com média taxa de antropização, que se destaca pela integração ao 
“trade turístico” através da sede municipal, Chapada dos Guimarães, complementada 
pela presença do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e outras unidades de 
conservação. No meio rural predomina a pecuária extensiva, de baixa rentabilida-
de e fracamente agregadora de valor. A oferta de infraestrutura urbana é de baixa 
qualidade, e as condições gerais de vida são muito baixas. Ambiente de transição 
savana/floresta, moderadamente alterado, em região de alta predisposição à erosão 
concentrada. Apresenta alto potencial para diamante, ouro, rocha ornamental e água 
mineral. Os aspectos de beleza cênica estão associados às escarpas da borda do pla-
nalto do Casca, da chapada dos Guimarães e do planalto de São Vicente, e às águas 
termais do planalto de São Vicente e da serra de São Jerônimo.

USEE 52 – Sul de Nova Brasilândia

Unidade com taxa de antropização muito alta, com amplo predomínio da pe-
cuária extensiva, com baixa agregação de valor. Ambiente savânico com encraves 
de formações florestais em grotões de drenagem, sendo que as Florestas de Gale-
ria apresentam ainda bom estado de conservação em meio às áreas antropizadas.  
Predisposição alta à erosão concentrada, onde são verificados processos de erosão 
emergente, relacionados à antropização generalizada e implantação de malha viária. 
Eminentemente rural, com condições gerais de vida baixas.

USEE 53 – Planalto do Casca

Unidade com taxa de antropização média, eminentemente rural, com ocupação 
recente de chácaras no entorno do reservatório de Manso, com muito baixa qualidade 
de vida da população. A atividade econômica é a pecuária extensiva, de baixa ren-
tabilidade. Ambiente savânico moderadamente alterado, com acentuada fragilidade 
natural relacionada à predisposição à erosão concentrada, associada à antropização 
generalizada e à execução de obras viárias. Verifica-se também a presença subordina-
da de solos colapsíveis nos interflúvios. Possui alto potencial mineral para diamante 
e calcário.

USEE 54 – Pantanal de Cuiabá – São Lourenço

Ambiente savânico associado a pantanais, com presença de formações florestais 
(Complexo Pantanal), conservado, com elevada relevância ecológica pela diversidade 
de paisagens, conferindo grande biodiversidade e feições de beleza cênica. A poten-
cialidade mineral é localmente alta para diamante e ouro, cuja exploração ocasionou 
grandes extensões de áreas degradadas na borda do Pantanal Mato-grossense, com 
descaracterização da paisagem, disposição inadequada dos rejeitos e assoreamento 
de drenagens, como verificado na região de Poconé. A fragilidade natural refere-se 
basicamente à inundação periódica da planície pantaneira, onde o regime de cheias/
vazantes dos rios Cuiabá, São Lourenço, Itiquira e Piquiri, favorecem a formação de 
ambientes dos quais inúmeras espécies de animais são dependentes para sua repro-
dução, alimentação ou local de descanso. Predomina a economia pantaneira baseada 
na pecuária extensiva, compatível com os recursos do solo, na atividade turística e 
na pesca artesanal e comercial. As condições gerais de vida são baixas, e a oferta de 
infraestrutura é deficiente.

USEE 55 – Serra Solitária

Unidade com taxa de antropização média, com amplo predomínio da pecuária 
extensiva, de baixa agregação de valor, em ambiente savânico, moderadamente alte-
rado.  Eminentemente rural, possui condições gerais de vida baixas, e deficiência de 
infraestrutura.

USEE 56 – Terras Altas Pantaneiras

Unidade com taxa de antropização média, com amplo predomínio da pecuária, 
de baixa agregação de valor, desenvolvida em ambiente savânico moderadamente 
alterado. O potencial pesqueiro é alto. Eminentemente rural, possui condições gerais 
de vida baixas, apresentando deficiência de infraestrutura.
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USEE 57 – Baías e Lagoas do Paraguai

Ambiente savânico pantaneiro, em ótimo estado de conservação, com alta di-
versidade biológica e grande beleza cênica formada pelas amplas planícies fluviais, 
sujeitas a inundações periódicas do rio Paraguai, recobertas pela Savana Gramíneo-
Lenhosa e pela Floresta Estacional em contato com a Savana, em área de relevante 
interesse à manutenção da flora e fauna local. A ocupação antrópica é incipiente, com 
economia baseada na pecuária pantaneira, com forrageiras adaptadas à condição de 
elevada umidade. As condições  de vida da população são baixas.

USEE 58 – Pantanal do Paraguai

Unidade onde se localiza o polo regional de Cáceres, tradicional centro comercial 
e agroindustrial, e ponto de concentração de cargas, pela sua situação no entronca-
mento da BR-174 e hidrovia do Paraguai. As atividades dominantes são a pecuária 
extensiva e o turismo, tendo na pesca um de seus principais atrativos. A infraestrutura 
urbana é organizada, com equipamentos sociais de referência regional. As condições 
gerais de vida são médio-baixas. O ambiente savânico, associado a pantanais, conser-
vado, com presença de diversas formações florestais, com elevada relevância ecoló-
gica decorrente da variabilidade de paisagens, confere-lhe grande biodiversidade. A 
composição desses diversos ambientes, associados aos cursos d’água e aos ciclos de 
cheia/vazante, tais como os varjões, as lagoas e os banhados, constituem o Complexo 
Pantanal, ecossistema de alta relevância ecológica do qual é dependente toda uma 
cadeia de seres vivos que se apropriam desse ambiente para alimentação, reprodução 
ou, simplesmente, como ponto de descanso.

USEE 59 – Planície de Cáceres

Unidade com taxa de antropização alta, com predomínio da pecuária, obser-
vando-se intensa crise nas importantes concentrações de pequenos produtores, com 
processo de reconcentração fundiária. Eminentemente rural, com condições gerais de 
vida baixas, e deficiência de infraestrutura. Ambiente savânico alterado, bastante ocu-
pado pela expansão agrícola sobre o cerrado. Apesar dos processos de fragmentação, 
estas áreas apresentam-se ainda conectadas, possibilitando a dispersão de sementes 
e o deslocamento da fauna. A base de bens naturais compreende potencial mineral 
alto para calcário, em ocorrência localizada. As feições de interesse cênico estão rela-
cionadas à presença das lagoas localizadas nas cabeceiras do Pantanal Mato-grossen-
se, com destaque àquelas situadas ao sul de Curvelândia.

USEE 60 – Planalto de Jauru

Unidade com taxa de antropização muito alta. Área de colonização antiga, com 
elevada concentração de pequenos produtores e densa rede de apoio urbano. Pe-
quena produção em crise, com processo de reconcentração fundiária, pecuarização e 
forte recuo na produção de alimentos. No entorno das concentrações de pequenos e 
médios produtores, verifica-se um amplo predomínio de grandes e médias fazendas, 
que têm por atividade principal a pecuária, com forte agregação de valor adicionado, 
onde a produção de bovinos ocupa posição de destaque no cenário estadual. Presen-
ça de atividades agroindustriais disseminadas. Unidade densamente ocupada, com 
núcleos urbanos medianamente organizados, com carência de equipamentos sociais 

e condições gerais de vida baixas. Ambiente de Floresta Estacional e Savana Arboriza-
da muito alterado, com alto potencial mineral para rocha ornamental e calcário, e mé-
dio para ouro e cobre, onde a exploração do ouro é responsável pelo desenvolvimento 
de processos de descaracterização da paisagem e assoreamento de drenagens. As 
fragilidades naturais referem-se à predisposição de erosão concentrada, verificando-
-se processos emergentes ocasionados por obras viárias.

USEE 61 – Planalto de Salto do Céu

Unidade com taxa de antropização muito alta, onde predomina a agropecuária 
em grandes e médios estabelecimentos, voltados à pecuária fracamente agregadora 
de valor, com fraca repercussão urbana, com exceção de Jauru e Reserva do Cabaçal, 
que possuem pequena estrutura agroindustrial vinculada à concentração de peque-
nos e médios produtores. Densamente ocupada, dotada de infraestrutura urbana me-
dianamente organizada e carência de equipamentos sociais. As condições gerais de 
vida são muito baixas. Ambiente de Contato Floresta Estacional/Savana muito altera-
do, com predisposição à erosão concentrada, e presença de processos de erosão emer-
gente ocasionados por falhas de execução de obras viárias. Apresenta alto potencial 
mineral para ouro, cobre e rocha ornamental. A exploração de ouro tem provocado 
impactos ambientais, com a descaracterização da paisagem e assoreamento de cursos 
d’água. Os aspectos de beleza cênica estão relacionados às escarpas dos planaltos, 
com ocorrência de quedas d’água e cachoeiras. 

USEE 62 – Pantanal do Paraguai Noroeste

Unidade com alta taxa de antropização, com forte predomínio da pecuária em 
médios e grandes estabelecimentos, e presença de concentrações de pequenos e mé-
dios produtores em processo de reconcentração fundiária. Eminentemente rural, com 
baixa oferta de infraestrutura e condições gerais de vida muito baixas.  Ambiente de 
Floresta Estacional e formações savânicas, muito alterado.

USEE 63 – Serras do Guaporé

Ambiente de savanas associadas a formações florestais de escarpas, com diver-
sidade de ambientes em bom estado de conservação. As feições de beleza cênica são 
numerosas, em função de se tratar de uma área serrana, destacando-se escarpas, 
corredeiras, cachoeiras e quedas d’água. A base de bens naturais indica alto potencial 
para ouro, com ocorrência de áreas muito degradadas pela exploração do minério, 
com erosão de encostas, desfiguração da paisagem e disposição inadequada dos rejei-
tos, provocando o assoreamento e a descaracterização dos canais de drenagem, como 
verificado no rio Sararé.  Unidade com baixa taxa de antropização, onde predomina 
a agropecuária em grandes e médios estabelecimentos, com presença de pequenos 
produtores com economia de base familiar. Eminentemente rural, com baixa oferta de 
infraestrutura e condições gerais de vida muito baixas.

USEE 64 – Rampas do Guaporé

Unidade com taxa de antropização alta, onde predomina a pecuária extensiva, 
desenvolvida em grandes fazendas, de baixa agregação de valor, com presença de 
produtores familiares em médios e pequenos estabelecimentos. A oferta de infra-
estrutura é deficiente. Eminentemente rural, as condições gerais de vida são muito 
baixas. Ambiente de floresta associada a formações savânicas alterado. Os remanes-
centes de savana abrigam uma fauna diversificada, especialmente de aves, inclusive 
de espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção. Os índices de diversidade 
dos remanescentes da Floresta Estacional apresentam regionalmente alta diversidade 
de espécies vegetais, indicando elevada biodiversidade. 

USEE 65 – Pantanal do Guaporé

Ambiente de savanas associadas a pantanais, com alto estado de conservação 
e relevância ecológica, onde se destacam as feições associadas às baías do Romei-
ro, do Padre e da Ema. Constitui uma grande potencialidade os aspectos de beleza 
cênica relacionados às áreas pantaneiras e à riqueza da biodiversidade dos campos 
úmidos, com exuberante flora e fauna. São necessárias medidas conservacionistas 
severas como forma de garantir a manutenção da biodiversidade, a proteção das 
formações ripárias e de áreas significativas de vida silvestre, e de compatibilizar o 
uso sustentável dos seus potenciais naturais.  Unidade com baixa taxa de antropi-
zação, onde predomina a pecuária empresarial, de grande e médio porte, de baixa 
agregação de valor. Eminentemente rural, com oferta de infraestrutura baixa e condi-
ções gerais de vida muito baixas.

USEE 66 – Planície do Guaporé

Unidade com taxa de antropização alta, com amplo predomínio da pecuária ex-
tensiva, de baixa agregação de valor local, e presença de produtores empresariais de 
grande porte, voltados à agricultura comercial. A atividade turística é ainda pouco 
desenvolvida, apesar do rico patrimônio histórico edificado e os aspectos de beleza 
cênica relacionados às lagoas, ao complexo do pantanal do rio Guaporé e às escarpas 
com cachoeiras e quedas d’água da serra Ricardo Franco, que delimita a unidade. A 
oferta de infraestrutura é baixa, a estrutura urbana é medianamente organizada, mas 
há carência de equipamentos sociais, sendo as condições gerais de vida muito baixas. 
O ambiente de floresta e savana encontra-se alterado, mas os remanescentes das for-
mações apresentam ainda alto índice de diversidade de espécies, com alta biodiversi-

dade e potencial biótico, onde se verifica a presença de fauna bastante diversificada, 
detentora de espécies raras e ameaçadas de extinção. O potencial mineral é alto para 
níquel, cromo, cobalto, cobre e ouro. A exploração do ouro é responsável por sérios 
impactos ambientais, representados por descaracterização da paisagem por remoção 
da vegetação, assoreamento de drenagens e disposição inadequada de rejeitos, na 
serra de São Vicente. 

USEE 67 – Nova Lacerda

Unidade com alta taxa de antropização, em área de transição, onde predomina 
a pecuária em expansão, de baixa agregação de valor local, desenvolvida em médios 
e grandes estabelecimentos. Em menor proporção, presença de pequenos e médios 
produtores voltados à policultura. A oferta de infraestrutura urbana é média, mas com 
carência de equipamentos sociais, sendo as condições gerais de vida muito baixas. 
Ambiente constituído por formações florestais e savânicas, alterado, com potencial 
biótico bastante reduzido, no entanto, na porção sudeste, ocorrem projetos de ma-
nejo florestal licenciados. Apresenta alto potencial para ouro, cuja exploração gerou 
processos de erosão, descaracterização da paisagem e assoreamento de drenagens. 
As feições de beleza cênica estão relacionadas às escarpas do Planalto do Parecis e à 
presença de feições pseudocársticas (cavernas).

USEE 68 – Baixas Vertentes do Guaporé

Unidade com alta taxa de antropização, em área em processo de transição. Pre-
domínio da pecuária em grandes estabelecimentos, de baixa agregação de valor, em 
expansão.  A oferta de infraestrutura é deficiente. Eminentemente rural, as condições 
gerais de vida são muito baixas. Ambiente de floresta, com manchas de savanas, al-
terado, mas verifica-se a ocorrência de remanescentes relativamente extensos da Flo-
resta Estacional, o que lhe confere uma potencialidade biológica considerada média. 

USEE 69 – Altas Vertentes do Guaporé

Unidade com médio grau de antropização, no contexto da área em fase de transi-
ção. A principal atividade é a agropecuária, com predomínio da pecuária em grandes 
e médios estabelecimentos, com presença de pequenos e médios produtores voltados 
à produção de alimentos, em processo de pecuarização e reconcentração fundiária. 
A oferta de infraestrutura é baixa, eminentemente rural, com muito baixas condições 
de vida da população. Ambiente predominantemente florestal, representado pela Flo-
resta Estacional e pelo Contato Floresta Estacional/Savana, em ambiente moderada-
mente alterado, mas em remanescentes ocorrem iniciativas de exploração sustentada 
da madeira, por meio de manejo florestal, evidenciado pela presença de projetos 
licenciados. Ocorrência de manchas de alta predisposição à erosão, com evidências de 
processos erosivos emergentes relacionados à implantação de obras viárias.

USEE 70 – Superfície Circumplanáltica do Alto Juruena

Ambiente savânico, muito frágil pela alta predisposição à erosão, porém com 
alto estado de conservação devido à baixa taxa de antropização. Está inserida em 
área em processo de transição, onde a principal atividade é a pecuária, com pequenos 
núcleos de agricultura comercial.  A oferta de infraestrutura urbana é baixa. Eminen-
temente rural, as condições gerais de vida são baixas.

USEE 71 – Planalto de Comodoro

Ambiente savânico, moderadamente alterado, e com áreas significativas de Flo-
resta Aluvial ao longo do rio Juína e afluentes do rio Galera, e manchas de Savana 
Florestada, em bom estado de conservação, fato que lhe confere alto potencial bió-
tico. Apresenta predisposição alta à erosão, sendo constatados processos de erosão 
concentrada emergentes, associados a obras viárias e presença subordinada de solos 
colapsíveis nos topos. Unidade com média taxa de antropização, inserida em área 
em processo de transição, onde a principal atividade é a pecuária, com presença de 
pequenos núcleos com agricultura empresarial. A oferta de infraestrutura urbana é 
média, mas há carência de equipamentos sociais, sendo as condições gerais de vida 
baixas.

USEE 72 – Sapezal/Campos de Júlio

Unidade com alta taxa de antropização, decorrente de ocupação recente de ex-
tensas áreas de agricultura comercial de grãos, verificando-se assim o amplo desen-
volvimento da agricultura empresarial, cuja produção apresenta destaque no cenário 
estadual. A oferta de infraestrutura urbana-institucional é deficiente, dada a pequena 
expressão das sedes locais assim como daquelas do entorno mais próximo. Em con-
trapartida, destacam-se, fortemente, tanto os níveis tecnológicos de manejo como 
a geração de valor adicionado e os intensos fluxos comerciais. Também apresenta 
carência de equipamentos sociais, no entanto o aumento da renda da população, 
vinculado ao setor agrícola, elevou as condições gerais de vida para índices altos. 
O ambiente savânico encontra-se muito alterado. Destaca-se, como oferta de bens 
naturais, a presença de solos com boa aptidão agrícola em extensas áreas, porém seu 
manejo deve considerar a alta predisposição à erosão laminar emergente nas áreas 
agricultadas e à presença de solos colapsíveis nos topos dos chapadões.
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USEE 73 – Oeste do Planalto de Tangará

Ambiente savânico conservado, com alto potencial biótico, com presença de es-
pécies significativas da flora e da fauna. A unidade apresenta baixa taxa de antropiza-
ção, com predomínio da agropecuária em grandes e médios estabelecimentos, e de 
pequeno núcleo de agricultura empresarial. O nível tecnológico do manejo agropecu-
ário é médio, sendo elevada a dinâmica tecnológica na cultura do algodão. São baixas 
a geração de valor adicionado e a intensidade dos fluxos comerciais. Eminentemente 
rural, as condições gerais de vida são médias, devido à boa infraestrutura regional.

USEE 74 – Planalto de Denise

Unidade com taxa de antropização alta. A estrutura produtiva é ampla, abran-
gendo agricultura empresarial, a pecuária extensiva, de baixa agregação de valor, e a 
pesca comercial. No meio urbano destaca-se Barra do Bugres, importante centro co-
mercial atacadista e de atividades agroindustriais, dentre as quais se destaca a sucro-
-alcooleira. A infraestrutura urbana é medianamente organizada, mas há carência de 
equipamentos sociais. As condições gerais de vida variam entre médio-baixas e muito 
baixas. A atividade turística relacionada à pesca ainda é pouco desenvolvida, apesar 
do alto potencial pesqueiro. O ambiente de contato Floresta/Savana está alterado. 
A predisposição à erosão é alta, com ocorrência de processos erosivos emergentes, 
associados a obras viárias.

USEE 75 – Planalto de Tangará

Unidade com muito alta taxa de antropização, onde se localiza o polo regional 
de Tangará da Serra, comportando uma complexa estrutura produtiva.  Predomina a 
pecuária em pequenas e médias propriedades, e a pecuária extensiva em grandes 
fazendas ocorre também em amplo segmento da área rural. Presença de agricultura 
comercial empresarial desenvolvida por pequenos e médios produtores. O polo de 
Tangará da Serra concentra um núcleo agroindustrial em consolidação, um centro 
comercial atacadista e um centro de prestação de serviços de alcance regional. A ati-
vidade turística ainda é incipiente, apesar de feições de beleza cênica das escarpas e 
cachoeiras do planalto de Tapirapuã. A oferta de infraestrutura é alta, com um bom 
padrão de organização urbana. As condições de vida são médio-altas.  O ambiente de 
formações florestais e de contato Floresta/Savana está muito alterado. A predisposi-
ção à erosão é alta, sendo verificados processos de erosão concentrada emergente, 
associados a obras viárias e erosão laminar nas terras agricultadas. A base de bens 
naturais indica alto potencial para ouro, diamante e basalto (brita), e alto potencial 
pesqueiro. As atividades garimpeiras de diamante desencadearam processos de des-
caracterização da paisagem por erosão e assoreamento de drenagens, como verifica-
do entre as cidades de Santo Afonso e Arenápolis.

USEE 76 – Noroeste de Tangará

Unidade com taxa de antropização baixa, cujo principal uso é a agricultura em-
presarial, com predomínio das culturas anuais. Eminentemente rural, a oferta de infra-
estrutura é compensada pela proximidade de Tangará da Serra por via pavimentada. 
A oferta de infraestrutura regional se enquadra em nível de atendimento superior, e o 
nível tecnológico do manejo agropecuário está classificado como médio. As condições 
gerais de vida são médias. Ambiente savânico conservado, com alta predisposição 
à erosão concentrada, verificando-se processos erosivos emergentes, associados a 
obras viárias.



90

USEE 77 – Campo Novo – Chapadão

Unidade com taxa de antropização muito alta, com predomínio amplo da agri-
cultura moderna em grandes propriedades de alta expressão econômica. Presença 
da sede urbana de Campo Novo do Parecis, cujo núcleo urbano foi qualificado como 
um centro de referência para os municípios localizados na região oeste do Estado 
na oferta de comércio e serviços, e de equipamentos de saúde e educação melhor 
estruturados. A estrutura urbana é medianamente organizada em cidade planejada. 
As condições gerais de vida são altas. A oferta de infraestrutura regional é conside-
rada como de atendimento superior, incluindo acesso por via pavimentada e abaste-
cimento de energia elétrica pelo sistema interligado. A geração de valor adicionado 
e a intensidade dos fluxos comerciais são altos, o mesmo se verificando em relação 
à tecnologia do manejo agropecuário. Ambiente savânico muito alterado. Destaca-se 
pela extensão das áreas de solos com boa aptidão agrícola, porém seu manejo deve 
considerar a presença de solos colapsíveis nos topos dos chapadões e à predisposição 
à erosão, onde se verifica ocorrência de processos de erosão laminar emergentes nas 
áreas agricultadas.

USEE 78 – Superfície Circumplanáltica do Rio Papagaio – Rio do Sangue

Unidade com taxa de antropização média, onde o uso mais significativo é a agro-
pecuária em grandes fazendas, com predomínio da pecuária de baixa agregação de 
valor.  Unidade eminentemente rural, possui oferta deficiente de infraestrutura. As 
condições gerais de vida são baixas. Ambiente savânico moderadamente alterado, 
com cobertura vegetal significativa nos remanescentes. Merece destaque a presença 
de Formações Aluviais, notadamente ao longo dos rios do Sangue, Cravari e Papagaio, 
e ainda a beleza cênica das corredeiras do rio Juruena. Apresenta alta predisposição 
à erosão.

USEE 79 – Brasnorte

Unidade com taxa de antropização média, onde o uso mais significativo é a pe-
cuária em grandes fazendas, com amplo predomínio de pastagens plantadas, verifi-
cando-se também a presença de pequenos produtores no entorno da sede municipal 
de Brasnorte. Tratam-se de economias de base familiar que, originalmente, se dedica-
vam à produção de alimentos, e que atravessam processo de reconcentração fundiária 
e pecuarização. O núcleo urbano é pouco estruturado, com carência de equipamentos 
sociais.  As condições gerais de vida são baixas. A geração de valor adicionado e os 
fluxos comerciais correspondentes foram classificados como de média intensidade, 
principalmente em decorrência das atividades presentes na sede municipal, tais como 
o beneficiamento da madeira, os serviços de apoio à agropecuária e o comércio ataca-
dista. Ambiente de floresta, com presença de formações do contato Floresta/Savana, 
moderadamente alterado, onde as extensas áreas florestais contínuas, em bom esta-
do de conservação, indicam ao aproveitamento econômico dos produtos da floresta, 
em que se evidencia a presença de projetos de planos de manejo florestal licenciados. 
As feições de beleza cênica relacionam-se às corredeiras do rio do Sangue. Apresenta 
alta predisposição à erosão concentrada, situação agravada caso haja uma remoção 
indiscriminada da cobertura superficial. 
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USEE 80 – Planície do Alto Paraguai

Unidade com taxa de antropização alta, onde se localiza o polo regional de 
Diamantino, assentado na agropecuária, sendo que o uso do solo mais significativo 
é a agricultura empresarial, em grandes e médios estabelecimentos, e no comércio 
varejista, pouco diversificado e de pequeno porte, em que se destacam os setores de 
alimentos e de produtos agropecuários. Com a decadência da atividade de extração 
e comércio de pedras preciosas, e por não terem conseguido alterar a base de sua 
estrutura produtiva, Arenápolis, Nortelândia e Alto Paraguai sofreram maiores per-
das populacionais e retração econômica, ao contrário de Diamantino, que se apoiou 
principalmente na agricultura empresarial. Diamantino constitui centro urbano me-
dianamente estruturado, com oferta de equipamentos sociais de suporte à região. 
As condições gerais de vida são médio-baixas. Ambiente savânico alterado. A base 
de bens naturais indica alto potencial mineral para diamante, abrigando, a unidade, 
grande parte do Distrito Mineiro Diamantífero do Alto Paraguai, cuja exploração oca-
sionou extensos processos de degradação ambiental. São observados processos de 
erosão concentrada emergente, associados à obras viárias.

USEE 81 – Planalto Tapirapuã

Unidade com taxa de antropização alta. Em relação ao uso do solo predomina 
a policultura diversificada, praticada por grande número de pequenos e médios pro-
dutores, verificando-se processos de reconcentração fundiária e pecuarização. Ativi-
dade significativa em área ocupada é a pecuária desenvolvida em grandes e médios 
estabelecimentos, com fraca agregação de valor.  A estrutura urbana é precária, com 
carência de equipamentos sociais. As condições gerais de vida são baixas. Ambiente 
de Contato Floresta/Savana, alterado, com alta predisposição à erosão, sendo veri-
ficados processos de erosão concentrada emergente, associados às obras viárias, e 
erosão laminar nas terras agricultadas. Apesar da pressão antrópica e do avanço da 
pecuária, verifica-se área significativa da cobertura vegetal original nas bordas da 
chapada dos Parecis e nos grotões e encostas da serra de Tapirapuã, onde ocorrem 
capões de Floresta Estacional, com potencial biótico. O potencial mineral é alto para 
diamante e médio para ouro, cuja exploração tem causado sérios problemas de de-
gradação ambiental.

USEE 82 – Sul da Chapada

Unidade com taxa de antropização baixa, onde o uso do solo mais significativo é 
a pecuária desenvolvida em grandes e médias fazendas.  Eminentemente rural, pos-
sui baixa oferta de infraestrutura. As condições gerais de vida são baixas. Ambiente 
savânico conservado, com significativa cobertura vegetal original, representada pela 
Savana Arborizada e Savana Florestada, nas bordas da chapada dos Parecis, com alta 
predisposição à erosão concentrada, já sendo verificadas erosões emergentes, asso-
ciadas a obras viárias.

USEE 83 – Chapada São José do Rio Claro

Unidade com taxa de antropização muito alta, onde predomina, no uso do solo, 
a agricultura moderna, com ênfase para as culturas anuais, com produção de alto 
valor agregado e exportada com muito baixa agregação de valor.  Eminentemente 
rural, possui baixa oferta de infraestrutura. As condições gerais de vida são baixas. 
Ambiente savânico muito alterado.  Destaca-se a presença de extensas áreas, com 
solos de boa aptidão agrícola, porém com manchas de alta predisposição à erosão, 
com ocorrência de processos de erosão laminar emergente nas áreas agricultadas e 
erosão concentrada emergente devido a obras viárias e, ainda, à presença de solos 
colapsíveis nos topos dos chapadões.

USEE 84 – Diamantino

Unidade com taxa de antropização média, com amplo predomínio da pecuária 
extensiva. O núcleo urbano é medianamente organizado, mas há carência de equipa-
mentos sociais. As condições gerais de vida são baixas. Ambiente savânico, moderada-
mente alterado, mas nas vertentes da chapada ainda possuem uma extensa mancha de 
formações savânicas, conferindo a esta unidade um bom potencial biótico. Alta predis-
posição à erosão, com ocorrência de processos de erosão laminar emergente nas áreas 
agricultadas e de erosão concentrada emergente devido às obras viárias, com desta-
que para a alta incidência de ravinas e voçorocas na região de São José de Rio Claro. A 
base de bens naturais indica alto potencial para diamante, com degradação ambiental 
por sua exploração, o que ocasionou descaracterização da paisagem por erosão, dispo-
sição inadequada dos rejeitos e assoreamento do rio Arinos e seus formadores.

USEE 85 – Nova Maringá

Floresta. Ambiente florestal de confluência das floras Amazônica, Estacional e 
Savânica, e de formações de Contato Floresta associada ao Planalto do Parecis/Sava-
na e manchas significativas de Floresta Aluvial ao longo do rio Arinos, em ambiente 
moderadamente alterado, com alto índice de diversidade das espécies vegetais, in-
dicando ser uma área de elevada biodiversidade, em bom estado de conservação. O 
potencial das formações florestais possibilita ainda o aproveitamento econômico dos 
produtos da floresta, ocorrendo vários projetos de manejo sustentável licenciados, 
mas é constatada de forma significativa a exploração de modo não sustentado da 
madeira, e são fortes as tendências no sentido de avanço do corte raso para expansão 
da agropecuária, com redução das oportunidades de aproveitamento sustentado dos 
produtos da floresta. Apresenta alta predisposição à erosão, com ocorrência de áreas 

com processos erosivos intensos e concentrados de ravinas e voçorocas. Unidade com 
taxa de antropização média, onde o uso significativo do solo é a agropecuária em 
grandes e médias fazendas, com predomínio da pecuária. A estrutura urbana é pre-
cária, com carência de equipamentos sociais. As condições gerais de vida são baixas.
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USEE 86 – Superfície Circumplanáltica Rio Arinos

Unidade com taxa de antropização muito alta, com amplo predomínio da agro-
pecuária em grandes e médios estabelecimentos, sendo a pecuária a atividade prin-
cipal. De forma localizada se verifica a presença da agricultura empresarial. O núcleo 
urbano dispõe de baixa oferta de infraestrutura, com carência de equipamentos so-
ciais, mas regionalmente bem-estruturado, o que leva as condições gerais de vida a 
serem médio-altas. Ambiente savânico e florestal, muito alterado, mas com significa-
tivos remanescentes florestais encontrados junto às vertentes do planalto dos Parecis, 
em região que circunda as principais cabeceiras dos afluentes da margem direita do 
rio Arinos. Apresenta alta predisposição à erosão concentrada, com processos de ero-
são emergente, devido a obras viárias. Também ocorrem solos colapsíveis nos topos 
dos interflúvios e a presença de depressões inundáveis (covoais) na região de Nova 
Mutum. Possui alto potencial mineral para diamante e ouro, com processos de degra-
dação decorrentes de sua exploração.

USEE 87 – Lucas do Rio Verde/Sorriso

Unidade com taxa de antropização alta, onde se localiza o polo regional de 
Sorriso, núcleo urbano planejado e medianamente estruturado, com oferta de equi-
pamentos sociais de referência regional. As condições gerais de vida são altas. Sub-
centro regional da agricultura moderna, atividade que passou por um período de 
produção voltada para grãos de destaque no cenário estadual, e que vem evoluindo 
para um maior grau de diversificação e integração com as demais cadeias produti-
vas. Ambiente savânico, muito alterado pela agricultura moderna de grãos nos topos 
dos chapadões, destacando-se a presença de extensa área com solos de boa aptidão 
agrícola, porém com elevada predisposição à erosão, com ocorrência de processos 
de erosão laminar nas áreas agrícolas e erosão concentrada emergente associada a 
obras viárias. Presença também de solos colapsíveis nos topos dos chapadões e de 
depressões úmidas (covoais) a norte de Nova Mutum e ao sul de Sorriso. As feições 
de beleza cênica concentram-se ao longo dos rios Teles Pires e Verde, pela presença 
de corredeiras, cachoeiras e escarpas formadas pelo entalhamento dos cursos dos rios 
no planalto do Parecis.

USEE 88 – Tapurah – Floresta

Unidade com uma taxa muito alta de antropização, onde o uso do solo mais 
significativo é a agropecuária desenvolvida em grandes e médias fazendas.  Comporta 
também a agricultura empresarial no entorno da BR-163, onde essa atividade ocupou 
áreas anteriormente desmatadas para a implantação de pastagem. O núcleo urbano 
dispõe de baixa oferta de infraestrutura, com carência de equipamentos sociais, mas 
regionalmente bem-estruturado, o que leva as condições gerais de vida a serem mé-
dio-altas. Ambiente de floresta, muito alterado, com ainda áreas florestais do contato 
Floresta Associada ao planalto do Parecis/Savana, de elevada diversidade biológica. 
O potencial das formações florestais da unidade possibilita ainda o aproveitamento 
econômico dos produtos da floresta, sendo observados projetos de manejo florestal 
licenciados, mas, em grande medida, é explorado de modo não sustentado. Apre-
senta alta predisposição à erosão concentrada, com processos de erosão emergente, 
devido a obras viárias. Os aspectos de beleza cênica estão relacionados às corredeiras 
do rio Teles Pires.
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USEE 89 – Planalto Porto dos Gaúchos

Unidade com alta taxa de antropização, onde o uso do solo mais significativo 
é o da agropecuária em grandes e médias fazendas, com predomínio da pecuária. 
A estrutura urbana é precária, com carência de equipamentos sociais. As condições 
gerais de vida são baixas. Ambiente de floresta, alterado, apresentando ainda exten-
sas áreas florestais com formações do contato Floresta Associada ao Planalto do Pare-
cis/Savana Florestada, formações do contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional, 
e Contato Floresta Associada ao Planalto do Parecis/Savana com Floresta de Galeria, 
indicando a possibilidade de aproveitamento econômico dos produtos da floresta, 
constatado pela presença de vários projetos de manejo florestal licenciados, mas, 
em grande parte, é explorado de modo não sustentado. Apresenta alta predisposição 
à erosão. Os aspectos de beleza cênica estão relacionados às escarpas da serra dos 
Caiabis, ao norte, e às corredeiras dos rios dos Peixes, Arinos e Sangue.

USEE 90 – Juara

Unidade com uma taxa de antropização muito alta, que apresenta como uso 
do solo predominantemente a agropecuária em pequenos e médios estabelecimen-
tos, concentrados no entorno das sedes municipais, que passam por processos de 
reconcentração fundiária e pecuarização. Também é ocupada por grandes fazendas 
dedicadas à pecuária. Juara possui um dos maiores efetivos bovinos do Estado. O polo 
regional de Juara se caracteriza como núcleo agroindustrial, ainda incipiente, porém 
com prestação de serviços em nível regional e centro comercial desenvolvido. Den-
tre as atividades secundárias destacam-se aquelas relacionadas à madeira. O centro 
urbano de Juara é estruturado, mas com carência de equipamentos sociais, sendo as 
condições de vida baixas. Ambiente de confluência das floras Amazônica, Estacional 
e Savânica, muito alterado. Apresenta alto potencial mineral para rocha ornamental 
e potencial madeireiro, embora explorado de modo não sustentado. Os aspectos de 
belezas cênicas estão relacionados às escarpas e ressaltos da serra dos Caiabis, que 
delimitam a unidade ao norte, com quedas d’água e corredeiras dos rios dos Peixes. 
Verificam-se processos emergentes de erosão concentrada, associados a obras viárias.

USEE 91 – Serra dos Caiabis

Ambiente caracterizado pela diversidade de paisagens, com formações flores-
tais e savânicas, moderadamente alterado, onde os remanescentes estão em ótimo 
estado de conservação e com alto potencial biótico. Destacam-se as formações do 
contato Floresta Estacional/Savana, com presença de manchas de Floresta Estacional 
e Floresta Ombrófila, nas vertentes da serra dos Caiabis, e de várias fitofisionomias sa-
vânicas. Os aspectos de interesse cênicos relacionam-se às bordas escarpadas da serra 
dos Caiabis, onde se encontram cachoeiras, corredeiras e cavidades pseudocársticas. 
Salienta-se também o vale do rio Arinos, entalhado em garganta, com corredeiras. O 
potencial madeireiro é explorado de modo não sustentado. Apresenta alta predispo-
sição à erosão concentrada, a qual limita de maneira acentuada a ocupação antrópica 
e o desenvolvimento de atividades produtivas. Unidade com média taxa de antropi-
zação e incipiente oferta de infraestrutura, onde o principal uso do solo é a pecuária 
desenvolvida em grandes e médias fazendas. Eminentemente rural, apresenta muito 
baixa condição de vida da população.
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USEE 92 – Feliz Natal – Floresta

Ambiente de floresta, de formações de Contato Floresta/Savana e região de 
ecótono, moderadamente alterado, apresentando ainda algumas áreas com extensão 
contínua com alta diversidade biológica e presença de espécies raras e desconhecidas 
pela ciência. Na área de exploração seletiva de madeira em Cláudia foi encontrada 
uma espécie nova de primata (Callicebus sp n.), indicando a falta de conhecimento 
do potencial biótico existente e alertando para a necessidade de medidas urgentes e 
efetivas de conservação desse patrimônio ecológico. Apresenta alta predisposição à 
erosão concentrada, sendo constatados processos emergentes de erosão, associados 
à implantação de malha viária. O potencial madeireiro indica o seu aproveitamento 
sustentado, evidenciado pelos vários projetos de manejo florestal licenciados, mas 
em grande parte é explorado de modo não sustentado, submetido ao intenso corte 
seletivo, corte raso e incêndios localizados. Unidade com média taxa de antropização. 
O principal uso do solo é a agropecuária, desenvolvida em médios e grandes estabe-
lecimentos, com predomínio da pecuária, e núcleos localizados de agricultura empre-
sarial. Os centros urbanos são pouco organizados, havendo carência de equipamentos 
sociais e sendo as condições gerais de vida médias, devido a melhoras nos indicadores 
sociais como o rendimento do chefe de família.

USEE 93 – Sinop

Unidade com taxa de antropização muito alta, onde se localiza o polo regional 
de Sinop, o mais estruturado polo da região centro-norte do Estado, principal núcleo 
do polo madeireiro, exercendo também importantes funções como centro regional de 
prestação de serviços e centro de formação de cargas. O centro urbano é planejado 
e organizado, com alta diversificação de equipamentos sociais e estabelecimentos 
comerciais de médio porte, com oferta média à alta de infraestrutura. As condições 
de vida são altas. A área antropizada divide-se entre concentrações de pequenos e 
médios produtores, localizados no entorno das sedes municipais, e grandes fazendas 
dedicadas à pecuária. A agricultura moderna vem se tornando significativa, estenden-
do-se ao longo da BR-163, com destaque no cenário estadual. Ambiente de floresta, 
muito alterado, com alta predisposição à erosão concentrada, com registro de pro-
cessos emergentes, relacionados à implantação de obras viárias. Apresenta potencial 
mineral voltado à construção civil e potencial madeireiro, explorado de modo não 
sustentado.

USEE 94 – Itaúba/Marcelândia

Unidade com uma taxa média de antropização, onde o uso do solo predomi-
nante é a pecuária em grandes e médios estabelecimentos. A dinâmica econômica 
regional é dada pelas atividades urbanas, em que se destaca fortemente a indústria 
madeireira. Os centros urbanos são medianamente organizados, havendo carência de 
equipamentos sociais. As condições de vida são médio-baixas. Ambiente de floresta, 
moderadamente alterado, com potencial biótico médio-alto e potencial madeireiro 
que ainda apresenta condições de exploração sustentável dos recursos florestais, evi-
denciado pela presença de vários projetos de manejo florestal licenciados, embora 
em grande parte explorado de forma não sustentada. Apresenta alta predisposição à 
erosão concentrada, com evidências de processos erosivos emergentes, associados a 
obras viárias. Os aspectos de interesse cênico estão relacionados às escarpas da serra 
dos Caiabis e às corredeiras e cachoeiras do rio Teles Pires.
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