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RESUMO 

 

Este trabalho está relatado a um recente levantamento que foi realizado na área da Fazenda São 
Nicolau, acerca dos aspectos geográficos e geológicos. A fazenda em referência pertence à 
Organização Nacional de Florestas - ONF, e corresponde a uma Área de Proteção Permanente que 
está localizada na parte sudeste do município de Cotriguaçu, situado na parte noroeste do Estado de 
Mato Grosso na margem esquerda do baixo rio Juruena. Localmente foram estudados: as oscilações 
climáticas, a geologia regional, relevo, solos, cobertura vegetal e os recursos hídricos. Este 
empreendimento intensifica a criação de diversas espécies vegetais em associação com os trabalhos 
do sequestro de Carbono, que é a principal vocação da fazenda, no Projeto Poço de Carbono 
ONF/Peugeot. Estes novos dados fisiográficos vem preencher uma lacuna deste tipo de estudo, em 
razão da inexistência a muito tempo de levantamentos relativos a estes temas, daí a nossa 
colaboração no que tange aos mesmos. São utilizados dados obtidos através da compilação 
bibliográfica e daqueles coligidos nos trabalhos de campo na área da fazenda e circunvizinhanças a 
fim de ilustrar e compor este artigo.   

 

Palavras Chave: Mato Grosso, Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu, rio Juruena. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se reporta en un estudio reciente que se llevó a cabo en el ámbito de la Fazenda São 

Nicolau, de la geografía y la geología. La finca pertenece en referencia a la Organização Nacional de 

Florestas - ONF, y corresponde a una zona de protección permanente que se encuentra en la parte 

sureste de la ciudad de Cotriguaçu, ubicado en la parte noroeste del estado de Mato Grosso en la 

margen izquierda del bajo Rio Juruena. A nivel local se estudiaron las fluctuaciones del clima, la 

geología regional, la topografía, los suelos, la vegetación y los recursos hídricos. Dicho desarrollo 

favorece la creación de diferentes especies de plantas en relacion a labor de la captura de carbono, 

que es el objetivo principal de la granja, el Projeto Poço de Carbono ONF/Peugeot. Estos datos 

fisiográficos nuevas llena un vacío en este tipo de estudios, debido a la falta de estudios sobre estos 

temas largos, de ahí que la colaboración con respecto a la misma. Hemos utilizado los datos obtenidos a 

través de compilación bibliográfica y los recogidos en el trabajo de campo en el área de la granja y sus 

alrededores con el fin de ilustrar y escribir este artículo. 

Palavras chaves: Mato Grosso, Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu, rio Juruena. 

 

1 – Introdução  

 

 Este artigo apresenta novos dados que foram obtidos em trabalhos realizados nos terrenos 

da localidade conhecida como Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças, situados no município de 

Cotriguaçu, na parte noroeste do Estado de Mato Grosso. A fazenda em apreço está localizada entre, 

as coordenadas geográficas de latitudes 09° 47’ 50” e 9° 53’ 28,08” Sul, e as longitudes 58° 13’ 00” e 

58° 19’ 38” Oeste de Greenwich, a aproximadamente 12’ 06” à direita do Meridiano Rondon, numa 

altitude que oscila entre 190 a 200 metros (Figura 1).  

 Localmente foram objetivados estudos dos aspectos fisiográficos contendo dados mais 

atualizados, em face daqueles antigos fugirem um pouco da nova realidade do que vem acontecendo, 

com o decorrer dos anos, desde a apresentação dos primeiros resultados dos estudos.  

 O acesso principal para a área da fazenda e circunvizinhanças é possibilitado através da 

rodovia estadual MT-208. Esta rodovia parte do município de Terra Nova do Norte, no centro-norte do 

Estado de Mato Grosso, e estende-se até a cidade de Alta Floresta. Desta cidade numa direção 

aproximadamente, Leste-Oeste e num trecho de 260 km, atinge o rio Juruena na margem direita.  

 Através de uma balsa ela chega ao lado leste da Fazenda São Nicolau na margem esquerda.  

 Secciona o lado sul da fazenda numa faixa de 6 km, e depois se dirige na direção de 

Cotriguaçu num percurso de 40 km. A 5 km ao sul desta cidade ela encontra a rodovia estadual MT-

170, que se constitui no elo de ligação entre Cotriguaçu e a cidade de Juruena, e após com a rodovia 

federal BR-364 na localidade de Itamarati do Norte, já no município de Tangará da Serra.   

 



 Presentemente com a nova organização da fazenda diversas modificações são patentes, e 

desta forma apresentamos uma descrição dos aspectos mais significativos no que tange ao clima 

reinante atualmente, a constituição geológica, as transformações na paisagem, os solos, à hidrologia 

e a cobertura vegetal.  

 Convém ressaltar que este empreendimento desenvolve estudos concretos e trabalhos da 

recriação de várias espécies vegetais, em interrelação com o sequestro de Carbono, e também uma 

pecuária forte em alguns espaços dos terrenos da fazenda. 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área da Fazenda São Nicolau, na margem esquerda do rio 
Juruena, na parte sudeste do município de Cotriguaçu (Elaborado a partir da CPRM, 2006, Folha Rio 
São João da Barra, por Valdenir Santana Araujo e Lucelma Aparecida Nascimento, novembro, 2012).  
 

 

2 – Procedimentos Metodológicos 

  
   

 Os procedimentos metodológicos envolveram duas fases, ou seja, uma teórica-prática e outra 

prática. A primeira fase de procedimentos metodológicos teóricos foi baseada em estudos realizados 

nas cartas e nos relatórios temáticos do Hugo Silva et al. (1974), para o Projeto RADAM, e do Projeto 

RADAMBRASIL (1980), da CPRM (2004 a e b), de Dubreuil et al. (2002), Dubreuil, (2005), Sousa et 



al. (2006), Bittencourt Rosa (2006) e Bittencourt Rosa et al. (2006), que fazem referências à região 

onde se descortinam os terrenos da Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças.  

 Estes documentos se constituíram nas bases para os mais diversos estudos, confecção de 

mapas índices, e para o acompanhamento dos trabalhos de campo, e respectivamente, as Folhas 

SC.21/Juruena ao de milionésimo.  

 Trabalhos de fotointerpretação foram efetivados na Imagem Radargramétrica: Folha SC.21-

Y-D, Rio São João da Barra editada pelo Projeto RADAMBRASIL, na escala 1:250.000, repartida em 

folhas mais detalhadas na escala 1:100.000, publicadas em 1970.  

As imagens estudadas foram comparadas com aquelas obtidas pelo satélite LANDSAT/TM – 

7, em 2002, e com as mais recentes datadas de 02/08/2005 e 14, 20, e 23/01/2006. Com a 

desativação do satélite LANDSAT/TM – 7, as imagens utilizadas nesta etapa foram aquelas obtidas 

pelos Satélites CBERS 1 e CBERS 2, Brasil/China (China-Brazil Earth Resources Satellite), nas 

bandas 2, 3, 4 e 5 (red/green/ash and blue), órbita/ponto 164/118, datada de 21/07/2006, fornecidas 

pelo INPE, utilizando-se o conhecimento das técnicas de teledetecção. 

Na fase final de trabalhos utilizamos também a escannerização da parte desejada da carta 

topográfica, exportada para o programa Surfer, na extensão JPG Bitmaps jpeg. 

O Modelo Digital Regular foi utilizado no programa Surfer versão 8, da Golden Software Inc., 

versão 8.0, onde as isolinhas, representando curvas de nível e pontos, foram georreferenciadas e 

cotadas gerando uma rede (grade), a partir dos dados x, y e z, utilizando, depois de alguns testes, 

pelo método Krigging (Krigagem), que se constituíram num modelo tridimensional do terreno.  

Esta grade permitiu, além da visualização do modelo em três dimensões, à observação da 

indicação do escoamento superficial. O Programa Corel DRAW versão X3 – foi utilizado nas 

finalizações, e de alguns ajustes do Modelo Digital Regular gerado no programa Surfer, exportado 

com as extensões de saída, Portable Network Graphics Bitmap-*png. & Windows Picture* wmf. 

 Os mapas finais foram ampliados para a escala regional de 1:25.000, que é mais condizente 

para este tipo de trabalho, tanto em campo, como em gabinete. 

Na fase de procedimentos metodológicos práticos é que realizamos os trabalhos de campo 

na área da Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças onde foram efetivadas observações dos 

aspectos fisiográficos com o objetivo de conhecer os recursos naturais e seu grau de reversibilidade.  

Estes trabalhos foram desenvolvidos em cinco dias de levantamentos na área da fazenda, 

onde foi possível caracterizar de uma maneira geral os aspectos mais significativos relativos ao nosso 

trabalho com coletas de amostra de rochas nos raros afloramentos existentes na região, e 

amostragem de solos em pontos previamente escolhidos e considerados importantes para estudos 

mais aprofundados concernentes a estocagem do Carbono. Localmente foram conhecidas todas as 



localidades, tais como: Talhões, Parcelas, Criadouros, Estufas, entre outros, em seus caracteres 

principais, dentro da ótica desta descrição.  

Para a obtenção das coordenadas dos pontos de visitas e de amostragens no terreno, 

utilizou-se um receptor GPS (Global Position System), marca Etrex (Legend/Garmin). 

A fase final de trabalhos foi marcada por estudos laboratoriais e de gabinete no Campus de 

Sinop da UFMT, nos Departamento de Engenharia Agronômica e de Recursos Minerais, e na 

Université Rennes 2, no  Laboratoire COSTEL e no Département de Géographie et Aménagement de 

l’Espace, em Rennes. França.  

 

3 – Fundamentação Teórica 

 
 

A maior parte dos trabalhos científicos geográficos e geológicos que foram efetivados nas 

partes norte, central norte e noroeste do Estado de Mato Grosso, foram realizados em amplitude 

regional, e são raros aqueles que fazem referências à área circunscrita pelos terrenos da Fazenda 

São Nicolau e circunvizinhanças. Alguns deles verdadeiramente, de altos níveis relativos à área da 

fazenda em apreço e seu entorno estão mais dirigidos diretamente, aos temas associados com a 

cobertura vegetal, seu aproveitamento, de agricultura, silvicultura e pecuária e o sequestro de 

carbono.  

Entre esses trabalhos podemos citar inicialmente, um estudo acerca de uma avaliação da 

interação da fauna com a vegetação em área proposta para manejo florestal na Fazenda São 

Nicolau, que foi realizado por Silva (2006) sob os auspícios da ONF – Organização Nacional de 

Florestas e a Universidade Federal de Mato Grosso.  

Verneyre (2007) apresenta uma memória de seus estudos de Engenharia em Nancy, França, 

onde é realizada uma proposição de uma metodologia de avaliação dos estoques de Carbono dos 

solos no Projeto Poços de Carbono PSA-ONF International (Fazenda São Nicolau, Mato Grosso, 

Brasil).     

Em sua Tese de Doutorado em Ciências, apresentada no Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura da Universidade de São Paulo – USP, em Piracicaba, São Paulo, Moreira (2010) avalia os 

estoques de carbono em áreas de reflorestamento, com bases para projetos de mecanismo de 

desenvolvimento limpo.  

Em seu Projeto de Estudos Doutorais, intitulado: “Os Aspectos da Estocagem de Carbono 

numa Abordagem Fisico-Química em Relação a Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação – REDD e suas Aplicações, nos Municípios de Cotriguaçu e Juruena na Parte Noroeste 

do Estado de Mato Grosso – Brasil”, Nascimento 2010, apresenta uma proposta de estudos da 



estocagem de carbono na matéria orgânica dos solos em associação com o REDD, para um novo 

contexto de aplicação destes conhecimentos.  

.   As primeiras citações geológicas estão relacionadas a Hugo Silva et al. (1974), que faz o 

primeiro relato acerca de um esboço geológico de parte da Folha SC.21/Juruena, na escala 

1:1000.000, onde a área da Fazenda São Nicolau está constituída geologicamente por rochas 

pertencentes a unidade litodêmica Complexo Xingu.  

 Posteriormente Hugo Silva et al. (1980), no Projeto RADAMBRASIL confirmam a ocorrência 

de rochas graníticas, gnáissicas e migmatíticas pertencentes a esta unidade nesta mesma folha ao 

milionésimo.    

Outros trabalhos também no Projeto RADAMBRASIL estão relatados à Geomorfologia por 

Melo e Franco (1980), Vegetação, Loureiro et al. (1980), Pedologia e Levantamento Exploratório dos 

Solos, a Cunha et al. (1980) e Uso Potencial da Terra, a Campos et al. (1980).  

Um relato acerca da geologia do Brasil e dos recursos minerais, enfatizando o noroeste do 

Estado de Mato Grosso foi publicado por Schobbenhaus et al. (1984). 

Dois projetos foram executados pela CPRM em 1991 e 1996, e 2004, na Folha SC.21-

Juruena, e respectivamente o Projeto Juruena – Teles Pires, entre 1991 e1996 (Fases 1 e 2), e 

aquele da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo. 2004. Nos resultados dos estudos está embutida 

a faixa noroeste do Estado de Mato Grosso, onde está assentada a Fazenda São Nicolau.  

Uma nova publicação é apresentada por Dubreuil et al. (2002), denominada Ambiente e 

Teledetecção no Brasil, dados de estudos da paisagem e do desmatamento da parte Norte do Estado 

de Mato Grosso, a partir de estudos realizados em satélites meteorológicos.   

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil edita em 2004, o Mapa Geológico e dos Recursos 

Minerais do Estado de Mato Grosso, em convênio com a Secretaria de Estado de Mineração e 

Indústria – SECMIN do Estado de Mato Grosso na escala 1:750.000. Novamente Dubreuil (2005) em 

sua tese de Habilitação para Dirigir as Pesquisas – HDR, apresenta uma série de dados acerca da 

parte norte do Estado de Mato Grosso, e sobretudo das oscilações climáticas, através de aportes de 

satélites na teledetecção, onde os terrenos da Fazenda São Nicolau estão circunscritos.   

No ano de 2006, Bittencourt Rosa apresenta uma nova caracterização geológica e 

geomorfológica da área drenada pelos baixos rios Juruena e Teles Pires no Estado de Mato Grosso. 

Sousa et al. (2006) dão números a produção de soja no contexto sul americano, com a participação 

do Estado de Mato Grosso, contendo variações nas produções dos municípios do Norte do Estado.  

Novos dados com mais detlahes são reapresentados por Bittencourt Rosa et al. (2006) 

acerca das características geológicas e geomorfológicas da área dos baixos rios Juruena e Teles 

Pires e seus interflúvios no Estado de Mato Grosso. 



4 – Resultados Obtidos 

 

4.1 – Aspectos Fisiográficos  

 

Clima – O clima na área da Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças não é uniforme. Ele apresenta 

oscilações entre os tipos equatorial e tropical a estações contrastadas. O clima equatorial é quente e 

úmido, com 2 meses de seca, junho e julho. A precipitação anual é de 2.750 mm, com intensidade 

máxima em janeiro, fevereiro e março. A temperatura média anual é de 24ºC, maior máxima 40ºC, e 

menor mínima 0ºC. 

Segundo Dubreuil (2005) o ritmo climático maior é a oposição entre as estações seca 

(centrada sobre o mês de julho) e a chuvosa, que se instala entre dezembro e março ao sul da Bacia 

Amazônica. De certa forma abandonamos o clima equatorial da floresta para entrar no mundo dos 

cerrados (Savanas).  

A região em foco está demarcada por climas tropicais úmidos a estações contrastadas, 

caracterizado como o número 2 (dois) de classificação climática de Durand-Dastès (1968) para as 

grandes linhas do clima, modificada por Estienne e Godard (1970), apresentada por Tardy (1986).  

Regionalmente a estação das chuvas tem seu início, geralmente no mês de setembro 

chegando até o mês de abril. Os meses de dezembro a março, correspondentes ao verão se 

caracterizam por um aumento acentuado nas chuvas regionais, e 80% delas caem durante este 

espaço de tempo. As temperaturas se situam na faixa de 24º a 36ºC, no decurso desta estação, e a 

pluviometria média da região é de 1.700 mm. A pluviometria máxima mensal de 15 mm a 300 mm, 

aproximadamente, com uma mínima mensal de 20 mm a 50 mm, durante a estação seca.   

A umidade relativa do ar varia e pode atingir os 80%, durante a estação chuvosa, enquanto 

que na estação seca ela é de aproximadamente 40%, onde predomina um calor intenso, com chuvas 

esparsas que podem ocorrer quando acontece uma queda sensível na temperatura. A temperatura 

varia de 32º a 38º C. 

 

Geologia Local – Do ponto de vista geológico a área da Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças 

está constituída por uma sequência litológica pertencente a grande unidade litodêmica denominada 

de Domínio Juruena de idade referida ao Paleoproterozoico, periodo Estateriano representado pela 

Complexo Nova Monte Verde (CPRM, 2004), constituindo o Complexo Basal na Faixa Móvel Rio 

Negro-Juruena; mais Coberturas Detrito-Lateríticas Elúvio-Coluvionares Tércio-Quaternárias e 

Aluviões Recentes (HUGO SILVA et al. 1980, SCHOBBENHAUS et al. 1984, CPRM, 2004 a e b, e 

BITTENCOURT ROSA, 2006 e BITTENCOURT ROSA et al, 2006). 



Complexo Nova Monte Verde – é a unidade litodêmica que corresponde a uma sequência 

polimetamórfica, onde as rochas encontram-se bastante deformadas e conturbadas. Nesta unidade 

estão incluídos gnaisses, migmatitos (Figura 2), adamelitos, granodioritos, quartzo dioritos, 

metabasitos, xistos, anfibolitos, granulitos, cataclasitos e milonitos. Estas rochas afloram em lajeados 

e matacões esparsos na parte sudeste do município de Cotriguaçu.  

 

Figura 2 – Rocha migmatítica granitoide aflorando em lajeado na parte sudeste da área da Fazenda 
São Nicolau (Fotografia – Lucelma Aparecida Nascimento, julho 2012).  

 

Regionalmente predominam migmatitos seccionados por veios aplíticos e pegmatíticos, aos quais 

informalmente chamaremos aqui de migmatitos granitóides em face da presença de porfirocristais 

feldspáticos que podem atingir mais de 6 centímetros em diâmetro no eixo maior. O paleossoma é 

predominantemente gnáissico, enquanto que, o neossoma tanto pode ser granítico, como granulítico. 

Estas rochas estão seccionadas por um sistema de falhamentos de direção N40°W, vertical. Ocorrem 

também intensamente fraturadas (Figura 3). Toda a área de predominância regional do Domínio 

Juruena está encaixada no evento tectônico anteriormente denominado de Lineamento Arinos – 

Aripuanã no Alto Estrutural Juruena – Teles Pires por Hugo Silva et al. (1980).  

Coberturas Detrito-Lateríticas Elúvio-Coluvionares Tércio-Quaternárias – Estas coberturas 

ocorrem como o resultado do produto de um intenso intemperismo do substrato rochoso submetido às 

condições climáticas reinantes na Região Amazônica, bem como pela intensa sedimentação fluvial 



associada aos terraceamentos da rede hidrográfica regional.  Localmente mostram-se mosqueados, 

com estrutura maciça e estão, às vezes, laterizados. Próximos aos corpos migmatíticos granitoides 

desenvolvem-se capas de lateritas ferruginosas. 

 

Figura 3 – Detalhe em afloramento dos migmatitos granitoides em terrenos da Fazenda São Nicolau 
onde uma fratura secciona o conjunto rocha. Podemos observar na matriz do matacão os 
porfiroscristais feldspáticos (Fotografia – Luciano Felix de Figueiredo, julho, 2012).  

 

Constituem-se predominantemente de sedimentos arenosos e quartzosos, com intercalações de 

argilitos, siltitos e laterita. Os sedimentos arenosos e quartzosos são geralmente, amarelados, 

apresentando estratificação horizontal. Bem classificados, porosos, permeáveis, cimentados por 

óxido de ferro, enquanto que os siltitos são branco-amarelados, argilosos, fraturados, quebradiços e 

apresentando também estratificação horizontal.  

Nas acumulações eluviais e coluviais resultantes da desagregação das rochas migmatíticas 

granitoides do Complexo Juruena, ocorrem cascalhos constituídos principalmente de seixos de 

quartzo leitoso e hialino, com alguma contribuição de argila e areia (Figura 4).  

Aluviões Recentes – As aluviões estão relacionadas à bacia hidrográfica do baixo curso do rio 

Juruena e do seu afluente local o igarapé Cotriguaçu.  Localmente a largura do rio Juruena pode 

ultrapassar os 700 metros (Figura 5).  



Encontram-se nas extensões dos mesmos, cascalhos, areias, siltes e argilas. Estes depósitos 

são geralmente mal selecionados, com grãos arredondados, subarredondados, angulosos e 

subangulosos de colorações variadas, desde acinzentada escura, marrom-avermelhada, nas porções 

mais argilosas, até a acinzentada-clara a esbranquiçada nas faixas mais quartzosas 

 
 

Figura 4 – Mostra da amostragem de solos nas acumulações eluviais e coluviais, resultantes da 
desagregação das rochas migmatíticas granitoides do Complexo Juruena, onde ocorre alguma 
contribuição de argila e areia (Fotografia – Deocleciano Bittencourt Rosa, julho 2012). 

 
 

.  

Ocorrem diques marginais que se formam ao longo do rio Juruena, assim como um grande 

número de ilha, tais como as: do Zé Ivo, da Figueira, do Pescoço e do Cachorro Sentado, entre 

outras, constituídas, às vezes, por rochas migmatíticas granitoides, cujo conjunto foi denominado 

informalmente, neste trabalho de Arquipélago São Nicolau (Figura 6).  

Algumas ilhas deste arquipélago chegam a atingir mais de 500 metros de comprimento no 

eixo maior, e aproximadamente 250 metros no eixo menor São comuns também, trechos 

encachoeirados, no leito do rio Juruena, onde estão se destacam as Cachoeiras da Porteira, Meia 

Carga e Figueira. 



 

Figura 5 – Mapa esboço com a panorâmica da Fazenda São Nicolau apresentando no baixo curso do 
rio Juruena, algumas das ilhas que constituem agora o Arquipélago São Nicolau. Localmente a 
largura do rio Juruena pode atingir 700 metros (Fonte: ONF–PEUGEOT (2010) Poço de Carbono,   
modificado por Lucelma Aparecida Nascimento, novembro 2012). 

 

 

Figura 6 – Aspecto de uma ilha no rio Juruena que constitui o Arquipélago São Nicolau. Algumas 
chegam a possuir mais de 500 metros de comprimento no eixo maior e aproximadamente 250 metros 
no eixo menor (Fotografia – Lucelma Aparecida Nascimento, julho 2012). 



Geomorfologia Regional – A área da Fazenda São Nicolau e circunvizinhanças se compartimentam 

através da unidade geomorfológica conhecida como Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional 

(MELO et al.1978, MELO e FRANCO, 1980).  

Esta unidade está constituída por rochas pertencentes ao embasamento cristalino, denominado 

de Complexo Nova Monte Verde (Domínio Jurena) (CPRM, 2004), apresentando-se em longo processo 

de exposição e arrasamento, esculpindo relevos, geralmente, planos com elevações esparsas, onde as 

cotas oscilam entre 150 a 180 metros.  

É reconhecidamente a mais extensa unidade geomorfológica do Domínio Morfoestrutural da 

Amazônia Matogrossense, abrangendo segundo Melo e Franco (1980) uma superfície de 129.732 

km², e compreendendo o piso regional do modelado do relevo. Esta denominação foi dada por Melo 

et al. (1978). Abrange uma vasta área rebaixada, dissecada em formas predominantemente 

convexas, com drenagens dispostas no padrão dendrítico. Esta unidade geomorfológica se 

interpenetra nas outras unidades, até confinar-se entre as Serras e Chapadas do Cachimbo, a norte, 

e o Planalto dos Parecis, a sul, o que lhe confere a característica de interplanáltica.  

 

Solos – A cobertura pedológica está representada por solos do tipo Solos Concrecionários, 

Latossolos, Neossolos Regolíticos e Litólicos, Neossolos Quartzarênicos, Argissolos e Organossolos 

(CUNHA et al. 1980, EMBRAPA, 1999, 2006 e MOREIRA e VASCONCELOS, 2007). 

Solos Concrecionários – A ocorrência destes solos está relacionada às rochas do Complexo Nova 

Monte Verde nos terrenos da Fazenda São Nicolau em seu setor noroeste, e suas adjacências. 

Ocorrem também manchas esparsas destes solos nas porções mais dissecadas do modelado do 

relevo sobre as litologias da Cobertura Detrito Lateríticas Elúvio-Coluvionares Tércio-Quaternárias.  

Latossolos – São os que ocorrem na maior parte da área em apreço. Estes solos primam por um 

horizonte A1 pouco desenvolvido que não ultrapassa 20 cm de espessura, geralmente, com 

pequenos teores de matéria orgânica, com estrutura, textura e coloração que variam de um local para 

outro (BRAUN 1962). 

Estão caracterizados quimicamente por um pH ácido que oscila em torno de 3,5 a 5,0. Os 

álcalis como cálcio, potássio e magnésio não são muito representativos nestes solos. Os teores de 

matéria orgânica são baixos, assim como o fósforo, entretanto as quantidades de óxidos de alumínio 

e ferro superam os de silício.  

Neossolos Regolíticos e Litólicos – Estes solos se desenvolvem preferencialmente, sobre as 

rochas profundamente intemperizadas que afloram na área da Fazenda São Nicolau e 

circunvizinhanças. O fato é que não houve tempo suficiente para a formação do solo, pois estes 

locais apresentam um regime de dissecação atual em razão da atuação dos processos erosivos.  



Os neossolos regolíticos que ocorrem na área são de granitos, arenitos, argilito e areias 

cascalhosas, e os neossolos litólicos são de granitos, rochas vulcânicas básicas, arenitos, 

ortoquartzitos, argilitos e siltitos. Nas bordas das chapadas e nos testemunhos das superfícies das 

cotas de 170 a 210 metros, ocorrem neossolos litólicos de laterita. Estes solos são pouco profundos, 

com baixo teor de matéria orgânica.  

Neossolos Quartzarênicos – Regionalmente abrangem os solos areno-quartzosos que se 

desenvolvem a partir dos sedimentos areno-quartzosos inconsolidados, pertencentes a alteração das 

rochas tais como: quartzo dioritos, granulitos, cataclasitos e milonitos, sendo pouco evoluídos com a 

continuidade dos horizontes dos tipos A e C, de pequena capacidade de retenção da água e cátions, 

e sendo também notadamente insaturados. 

Aos atuais neossolos quartzarênicos antigas areias quartzosas foram determinados por KER 

et al. (1990), como solos de estrutura simples, onde não existe coerência entre as unidades 

estruturais, em razão da carência de colóides agregantes (matéria orgânica, óxidos e argila), desta 

forma eles são bem susceptíveis a ação dos processos erosivos, não sendo raro nas áreas de seu 

predomínio, a ocorrência de ravinas e voçorocas ou incisões erosivas.  

Argissolos – Este tipo de solo apresenta características distintas, onde os sedimentos dão origem a 

solos pobres, com teores de alumínio trocáveis, sendo notadamente, bem drenados e bem lixiviados, 

e que se desenvolvem de materiais de origens das mais diversificadas nas áreas de relevo mais 

movimentado. Geralmente podem ser eutróficos, distróficos e álicos. A característica marcante é a 

presença da argila nos horizontes mais profundos. 

Em face do gradiente textural, os argissolos podem apresentar sérios riscos aos processos 

erosivos, em face da diferença de infiltração da água através do perfil, isto é, com mais rapidez no 

horizonte A, que é mais arenoso, do que no horizonte B, que via de regra é mais argiloso (KER et al. 

1990). 

Organossolos – Os organossolos são típicos das várzeas onde a sedimentação aluvionar é recente. 

Eles se apresentam bem drenados, correspondendo às aluviões elevadas. Possuem como 

característica um horizonte A que não ultrapassa às vezes 2 m de espessura. Localmente estes solos 

são arenosos e argilo-arenosos contendo argila e silte, sendo hidromorfizados.  

 
Hidrologia – Do ponto de vista hidrológico os terrenos da área da Fazenda São Nicolau e das 

circunvizinhanças são drenados pela bacia hidrográfica do baixo rio Juruena, onde o mesmo drena o 

flanco leste da Fazenda São Nicolau no sentido SW–NE, para depois infletir para quase S–N. Os 

seus afluentes corresponde aos igarapés que são formadores do Igarapé Cotriguaçu.. Praticamente 

todos estes igarapés possuem a direção NW–SE, com algumas inflexões para W–E, SW–NE,  N–S e.  



S–N.  

As drenagens são dendríticas, subdendríticas, paralelas e subparalelas. Possuem graus 

médios de integrações, densidades médias, altos graus de uniformidades, sendo orientadas, segundo 

as direções de falhamentos, fraturamentos e diaclasamentos, com médias angulosidades Os ângulos 

de confluências são agudos, retos e obtusos.    

 

Cobertura Vegetal – Está representada em alguns locais das circunvizinhanças pelas Florestas e 

espécies do Cerrado, mais as Matas Ciliares e Galerias, todavia nos terrenos da Fazenda São 

Nicolau, encontramos matas secundárias, as capoeiras, e espécies naturais e replantadas. como 

resultados dos trabalhos de manejo florestal na área da fazenda.  

Estes trabalhos segundo Silva (2006) que servem para reduzir os impactos da exploração 

madeireira sobre a fauna, são recomendados com o planejamento das atividades exploratórias no 

sentido de preservar representantes arbóreos das espécies frutíferas na área sob manejo. Nos 

talhões da Fazenda São Nicolau estão presentes as seguintes espécies vegetais tanto arbóreas, 

como arbustivas, e reconhecidamente a teca (Tectona grandis) (Figura 8). 

 

Figura 8 – Talhão da área da Fazenda São Nicolau contendo exemplares plantados da teca (Tectona 
grandis) (Fotografia – Deocleciano Bittencourt Rosa, julho 2012).   

 



As outras espécies compreendem: a aroeira (Astronuim fraxinifolium),  o cajá  (Spondias 

mombin), o cajueiro (Anacardium giganteum), a peroba do campo (Aspidosperma peroba), o ipê 

amarelo (Tabebuia chyisotricaha), o ipê branco (Tabebuia roseo-alba), o ipê rosa (Tabebuia 

pentaphylla), o ipê-roxo ou pau d’arco (Tabebuia avellanedae), a caroba (Jacaranda copaia), o 

urucum (Bitxa orellana), a paineira (Chorisia speciosa), o freijó (Cordia goeldiana), a seringueira 

(Hevea brasiliensis), o timburi (Enterolobium contortisiliquum), o angico (Piptadenia macrocarpa), o 

paricá (Schizolobium amazonicum), o mogno (Swietenia macrophylla), o cedro-rosa (Cedrela fissilis), 

a figueira- branca (Ficus organensis), a figueira-branca mole (Ficus luschnathiana), a figueira-rosa 

(Ficus clausiifolia), o jamelão (Syzygium jambolanum), a caxeta (Simarouba amara), a mutamba 

(Guazuma crinita), entre outras (SILVA, 2006). 

 

5 – Considerações Finais 

  

A importância da apresentação destes novos dados acerca da caracterização geográfico –

geológica da área da Fazenda São Nicolau e seus arredores, reside no fato de evidenciar a estrutura 

e a organização funcional da mesma, em todos seus aspectos, entretanto numa descrição suscinta 

isto torna-se impossível. 

 Tal como pudemos mostrar no início deste artigo, diversos trabalhos foram realizados no 

entorno da fazenda e alguns nela mesma, contanto são raros os dados acerca dos aspectos 

fisiográficos e do que existe  geograficamente, no âmbito da fazenda. 

            A paisagem da fazenda tal como pudemos observar em trabalhos de campo está descortinada 

num modelado de relevo plano, modificada pelas intervenções de natureza humana. Localmente 

existem edificadas divisões em talhões, com parcelas distribuídas num módulo que é constituído por 

oito trilhas, ou seja, seis no sentido N–S, e duas E–W, espaçadas em 1 km de largura por 5 km de 

comprimento, formando um retângulo de 5 km2. Em cada um destes quilômetros deste módulo foi 

instalada uma parcela permanente de 250 metros, dando como resultado doze parcelas terrestres 

(Ppbio/CENBAN-Apoio Técnico ONF-Nacional). 

 O acesso a estas parcelas é possibilitado através das estradas existentes no interior da 

fazenda, onde estas parcelas podem ser atingidas desde o número um até o cinco. Os 

deslocamentos são facilitados pelo relevo plano, a raramente parcialmente ondulado, contudo em 

certos pontos há necessidade da utilização de veículos com tração.     

 Os afloramentos de rochas são escassos, assim como em alguns igarapés não encontramos 

água durante a estação seca.  

    



6 – Referências Bibliográficas 

 

BITTENCOURT ROSA, D. 2006. Novos Dados acerca da Caracterização Geológica e 

Geomorfológica da Área dos Baixos Rios Juruena e Teles Pires no Estado de Mato Grosso. In: 

ENCONTRO SUL MATO-GROSSENSE DE GEÓGRAFOS, XIV, Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul-UFMS, Corumbá, MS, Anais do., Volume 1, p. 1 – 24, Corumbá, MS. 

 

BITTENCOURT ROSA, D., NASCIMENTO, L. A., SOUSA, R. R. et GARCIA NETTO, L. da. R. 2006. 

Novos Dados acerca das Características Geológicas e Geomorfológicas da Área dos Baixos Rios 

Juruena e Teles Pires no Estado de Mato Grosso. In: XIV ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE DE 

GEÓGRAFOS, UFMS, Três Lagoas, MS. (comunicação. oral). (Publ. CD-Rom).  

 

BITTENCOURT ROSA, D.; GELA, A.; ALVES, D. de. O.; MACEDO, M.; GARCIA NETTO, L. da. R.; 

NASCIMENTO, L. A.; PINTO, S. D. S.; BORGES, C. A.; ROSSETO, O. C. TOCANTINS, N.; 

SANTOS, P. L. dos. & GERALDO, A. C. H. 2002. Um Estudo Geoambiental Comparativo das 

Características Morfoestruturais e Morfoesculturais nas Áreas das Bacias do Alto Rio Paraguai e do 

Rio Teles Pires no Estado de Mato Grosso. Projeto de Pesquisa, Relatório Final, Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FAPEMAT/CNPq, Cuiabá, MT, 319 p.  

 

BRASIL/CPRM. Projeto Juruena – Teles Pires. 1991-1996. (Fases 1 e 2), Brasília, DF.      
 
BRASIL/CPRM. Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo. 2004. Folha SC.21-Juruena, Brasília, DF  
 
BRASIL/CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Serviço Geológico do Brasil. 2004. 

Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso. Secretaria de Indústria e Mineração do 

Estado de Mato Grosso. Mapa Geológico, CD/R, 252 p, Cuiabá, MT.  

 

BRASIL/CPRM – Projeto Promin Província Alta Floresta. 2004. Brasília, DF. 
 
BRASIL/EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.1999. Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos. Brasília, DF, 429 p.  

 
BRASIL/MAPA/EMBRAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – Centro  Nacional de Pesquisa de Solos. 2006. Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos. 2ª Edição.  Revisada, Rio de Janeiro, RJ, 306 p.  



BRASIL. PPbio/CENBAM. – Programa de Pesquisa da Biodiversidade/Centro de Estudos Integrados 

da Biodiversidade Amazônica. (sem data). Apoio técnico da ONF-Brasil. Home: Infraestrutura e 

Módulo da Fazenda São Nicolau – município de Cotriguaçu.  

 

BRASIL/ONF-PEUGEOT – Poço de Carbono, 2010, ENCONTRO FRANCO=BRASILEIRO, 

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT. 

 

BRAUN, E. H. G. 1962. Os Solos de Brasília e suas Possibilidades de Aproveitamento Agrícola. 

Revista de. Geografia, (1), V. 24, p. 43 – 78, Rio de Janeiro.  

 

CAMPOS, A. V. de.; DIRANI, A.; RIBEIRO, A. G.; TSUKAMOTO, R. Y.; MINELLI, M. L.; MOTTANA, 

C. E. e ROESSING, H. M.1980. Uso Potencial da Terra, Folha Sc.21/Juruena. BRASIL. Ministério de 

Minas e Energia/Departamento Nacional da Produãço Mineral, Projeto RADAMBRASIL 

(Levantamento dos Recursos Naturais, 20), p. 377 – 416, Rio de Janeiro. 

 

CUNHA, N. G. de.; OLIVEIRA, V. A. de.; OENNING, I. e SOUZA, L. F. P. de. 1980. Pedologia, Folha 

Sc.21/Juruena. BRASIL. Ministério de.Minas e .Energia/Departamento Nacional da Produção Mineral, 

Projeto RADAMBRASIL (Levantamento dos Recursos Naturais, 20), p. 117 – 164, Rio de Janeiro. 

 

DUBREIL, V. 2005.  Climats et pionniers du Mato Grosso : apport des données satellitaires et de la 

modélisation par le suivi des interactions nature/société dans une région de front pionnier de 

l’amazonie brésilienne. Thèse d’HDR (L’Habilitation à Diriger des Recherches), Université de Rennes 

2, 3 V, V. 3, Laboratoire COSTEL, Rennes, France, 228 p. 

 

DUBREIL, V.; ZAMPARONI, C. A. G. P. ; CLAIRAY, M.; MACIEL, E. P.; GARCIA NETTO, L. da R. et 

BITTENCOURT ROSA, D. 2002. (Meio Ambiente e Teledetecção no Brasil. Mato Grosso, Paraná e 

São Paulo). ESPACE et TERRITOIRE. Les Pures Presses Universitaires, p. 31 – 41, Université 

Rennes 2, Rennes, Haute Bretagne, France.  

 

DURAND-DASTÈS, F. 1968. Climatologie, Encyclopaedia Universalis, 4, p. 618 – 624, Paris,  

 

ESTIENNE, P. et GODARD, A. 1970. Climatologie. Armand Colin, Collection U, 365 p, Paris.  

 

 



HUGO SILVA, G.; LEAL, J. W. L.; SALUM, O. A. L.; DALL’AGNOL, R. e BASET, M. A. S. 1974. 

Esboço Geológico de Parte da Folha SC/21 - Juruena. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

GEOLOGIA, 28, Porto Alegre, RS, Anais do., V. 4, p. 309 -  320, Sociedade Brasileira de  Geologia, 

Porto Alegre, RS. 

 

HUGO SILVA, G. H.; LEAL, J. W. L.; MONTALVÃO, R. M. G. de.;  BEZERRA, P. E. L.; PIMENTA, O. 

N. dos.; TASSINARI, C. C. G. e FERNANDES, C. A. C. 1980. Geologia, Folha SC.21/Juruena. 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto 

RADAMBRASIL (Levantamento dos Recursos Naturais, 20), p. 21 – 117, Rio de Janeiro.  

 

LOUREIRO, R. L. de.; DIAS, A. de. A.; MAGNAGO, H.; FONZAR, B. C.; FERREIRA, H. de. C. S.; 

BEMERGHI, F. A. S.; VAILLANT, P. F. M. e FERREIRA, H. de. C. 1980. Vegetação, Folha SC/21 - 

Juruena. BRASIL. Ministério de Minas e Energia/Departamento Nacional da Produção Mineral, 

Projeto RADAMBRASIL (Levantamento dos Recursos Naturais, 20), p. 325 – 376. Rio de Janeiro.  

 

MELO, D. P. de. ; COSTA, R.C. R. de. e NATALI FILHO, T. 1978. Geomorfologia, Folha SC.20/Porto 

Velho. BRASIL. Ministério de Minas e Energia/Departamento Nacional da Produção Mineral, Projeto 

RADAMBRASIL (Levantamento dos Recursos Naturais, 25), p. 85 – 250, Rio de Janeiro.  

 

MELO, D. P. de. e FRANCO, M. do. S. M. 1980. Geomorfologia, Folha SC.21/Juruena. 

BRASIL.Ministério de Minas e Energia/Departamento Nacional da Produção Mineral, Projeto 

RADAMBRASIL (Levantamento dos Recursos Naturais, 20), p. 117 – 164, Rio de Janeiro. 

 

MENDES, J. C. 1996. Elementos de Estratigrafia. Biblioteca de Ciências Naturais. Edições T. A. 

Queiroz, São Paulo, SP, 567 p. 

 

MIRANDA, L. e AMORIM, L. 2002. Atlas do Estado de Mato Grosso. Edições Entrelinhas, 25 p, 

Cuiabá, MT. 

 

MOREIRA, C. S. 2010. Estoques de carbono do solo em áreas de reflorestamentos, Bases para 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Tese de Doutoramento em Ciências. Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura. Universidade de São Paulo – USP, 188 p, Piracicaba, SP.  

 



MOREIRA, M. L. C. e VASCONCELOS, T. N. N. 2007. Mato Grosso SOLOS E PAISAGENS. Editora 

Entrelinhas, SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, MT, 222 p, Cuiabá, MT. 

 

NASCIMENTO, L. A. 2008.  Análise Fisiográfica e Geológica Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 

Das Pombas nos Municípios de Dom Aquino e São Pedro Da Cipa – MT, Com Ênfase aos Recursos 

Pedológicos e Hídricos. Dissertação de Mestrado em Geografia. Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso, 122 p, Cuiabá, MT.  

 

 

NASCIMENTO, L. A. 2010. Os Aspectos da Estocagem de Carbono numa Abordagem Fisico-Química 

em Relação a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – REDD, e suas Aplicações, 

nos Municípios de Cotriguaçu e Juruena na Parte Noroeste do Estado De Mato Grosso – Brasil. 

Projeto de Estudos Doutorais. CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. Université Rennes 2, Brasil/França, 15 p, Brasília, DF.  

 

SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. de. A.; DERZE, G. R. e ASMUS, H. E. 1984. Geologia do Brasil. 

Texto Explicativo do Mapa Geológico do Brasil e da Área Oceânica Adjacente Incluindo Depósitos 

Minerais. BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional da Produção Mineral, 

Brasília, DF, 501 p.  

 

SILVA, M. G. 2006. Avaliação da Interação da fauna com a vegetação em área proposta para o 

manejo florestal: estudo de caso da Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu, MT. In: Disciplina Práticas 

Integradas. Monografia. Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia Florestal, 

80 p, Cuiabá, MT.   

 

SILVA, G. G. e ISSLER, R. S. 1974. Sienito Canamã; uma possibilidade metalogenética na 

Amazônia. Belém. BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL, (Relatório 

Interno, 20-G), 14 p, Brasília, DF. 

 
 
SOUSA, R. R. de.,  FONSECA, C. N. da., MORAES, W. de. O., SOUZA, E. A. S. de. et 

BITTENCOURT ROSA, D. 2006. A Produção de soja no contexto sul americano, e a participação do 

Estado de Mato Grosso; II Seminário Internacional de Estudos Sul-Americanos: Contrastes 

Socioterritoriais e Perspectivas de Integração Regional, p. 47 – 48, Cuiabá, MT. 

 

 



TARDY, Y. 1986. Le Cycle de L’Eau - Climats, Paleoclimats et Géochimie Globale. Masson Editeurs, 

338 p, Paris, France. 

 

VERNEYRE, L. 2007. Proposition de méthodologie d’évaluation des stocks de carbone des sols dans 

le Projet « Puits de Carbone PSA-ONF International » (Fazenda São Nicolau, Brésil). Mémoire pour 

obtention du Diplôme d’Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts. École Nationale du Génie 

Rural, des Eaux et des Forêt, 89 p, Nancy, France.  

 

WALTER, M. J.; KOHN, S. C; ARAUJO, D.; BULANOVA, G. P.; SMITH, C. B.; GAILLOU, E.; WANG, 

J.; STEELE, A, and SHIREY, S. B. 2011. Dip mantle cycling of oceanic crust. In: Sciences Magazine, 

número 6052, Volume. 334, USA. 


