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4.1.4 Pedologia 

Na região de estudo, assim como em toda área denominada “Baixada 

Cuiabana”, desenvolvem-se poucas unidades pedológicas. 

Nos trabalhos desenvolvidos para o Projeto Coxipó, LUZ et. al (1980) 

relataram o escasso desenvolvimento de unidades pedogenéticas. Esses autores 

identificaram e caracterizaram três tipos litológicos: 

 

 Solos regolíticos: solos imaturos e de pouca espessura, 

compostos por fragmentos de rocha e quartzo leitoso, dispersos 

em uma matriz geralmente arenoargilosa. Predominam na 

Baixada Cuiabana, onde afloram os litotipos do Grupo Cuiabá, e 

representados, na maioria das vezes, por extensas cascalheiras 

resultantes dos processos erosivos sobre os materiais dos 

litotipos subjacentes; 

 Solos halomórficos: encontrados basicamente em áreas sujeitas 

à inundação periódica, sendo confinados a áreas vizinhas aos 

rios e córregos existentes na região; 

 Solos aluviais: solos arenosos, argilo-arenosos e argilosos, 

sendo às vezes pedregosos, originados de sedimentos 

aluvionares depositados às margens dos cursos d’água. 

 

OLIVEIRA et al. (op.cit.) mostram a presença de lateritas hidromórficas 

álicas, basicamente ao longo do rio Cuiabá, em suas planícies e pantanais, áreas 

muito baixas possíveis de inundação. Nestas regiões os solos apresentam condições 

de drenagem imperfeita, com lençol freático próximo ou muito próximo à superfície em 

parte do ano. Nas barrancas do rio Cuiabá e de seus principais afluentes ocorrem a 

presença de solos aluviais, de formação recente e imaturos, desenvolvidos a partir dos 

sedimentos aluvionares. Os solos encontrados nas áreas de várzeas são de tipo glei 

pouco húmico, apresentando limitações por baixa fertilidade natural, à exceção de 

trechos nas margens do rio Cuiabá, onde são eutróficos. 

De acordo com o trabalho organizado por VERTRAG (2007) para o 

Plano Diretor de Várzea Grande, os solos do município e arredores são classificados 

como Argissolos, Cambissolos, Gleissolos, Latossolos, Neossolos Litólicos, Neossolos 

Flúvicos, Neossolos Quartzarênicos, Plintossolos Pétricos, Plintossolos Argilúvicos, 
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Plintossolos Pétricos e Vertissolos. Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2006). 

Estes solos, em geral, são rasos e maiores níveis de resistência à mecanização, à 

penetração de raízes e à escavação para instalação de infra-estrutura enterrada. Com 

exceção dos latossolos que se diferenciam dos demais, pois alcançam maiores 

espessuras, são mais homogêneos e de fácil escavação, indicados para ocupação 

urbana, apesar da permeabilidade relativamente elevada. 

A figura 12 mostra as características do solo na AII (Área de Influência 

Indireta – 4 Km), com predominância de Plintossolos Pétricos (FFcd), de pequena 

ocorrência de Plintossolos Argilúvicos (FFd) e ao longo dos Rios Pari e Cuiabá e 

também presença de Neossolos Flúvicos (RY). 

VERTRAG (2007) caracteriza os solos como segue: 

 

4.1.4.1 Plintossolos Pétricos 

Trata-se do solo mais abundante, ocorrendo em praticamente todo o 

município, tanto na zona rural com na área urbana. 

São solos caracterizados pela ocorrência de uma camada de 

petroplintita com espessura média de quinze cm no primeiro horizonte, próximo à 

superfície ou imediatamente abaixo do horizonte A ou E, com baixa saturação por 

bases (distrófico). 

A grande diversificação morfológica e analítica torna difícil a 

caracterização morfológica, física, química ou mesmo mineralógica dos plintossolos 

pétricos. 

O horizonte superficial tem estrutura granular com grau moderado a 

forte e textura média a argilosa. Por sua vez o horizonte sub-superficial ocorre 

compacto, com aspecto variegado, com predominância das tonalidades avermelhadas, 

firme a muito firme quando úmido, podendo tornarse extremamente firmes quando 

secos. 

Devido à variabilidade do desenvolvimento das camadas de 

petroplintita, que resulta em restrições ao enraizamento das plantas à mecanização 

dos solos, esta classe de solos é pouco indicada à agricultura. O desenvolvimento da 

drenagem nestes solos também se dá de forma bastante heterogênea, podendo ser 

encontrados em situações de escoamento lento ou mesmo em locais bem drenados. 
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Estão presentes em posições variadas na paisagem, porém com maior 

freqüência é encontrado ao longo de barrancos e encostas, sobre antigas superfícies 

de erosão. 

 

4.1.4.2 Plintossolos Argilúvicos 

Solos desenvolvidos em porções baixas da topografia, como terraços ou 

no terço inferior de encostas pouco íngremes, onde implique o acúmulo de água 

durante a época de chuvas. 

São solos com horizonte B textural com baixa saturação por bases 

(distrófico) e mudança abrupta entre os horizontes A, com textura média, e Bt, com 

textura argilosa. Constituem solos pouco evoluídos, com restrições à penetração da 

água e raízes, devido ao adensamento do horizonte B. 

Ocorrem, em Várzea Grande, desenvolvidos sobre terrenos planos a 

suavemente ondulado nos depósitos de sedimentos aluvionares do Rio Cuiabá, a norte 

do distrito de Passagem da Conceição, em Cristo Rei (Porto Velho) e em Bom 

Sucesso. 

 

4.1.4.3 Neossolos Flúvicos 

São solos minerais, pouco evoluídos, não-hidromórficos que são 

formados em terraços de deposição aluvionar recente (quaternário). Devido aos 

processos de deposição dos sedimentos, estes solos são dispostos em camadas que 

apresentam grande variedade de fontes sedimentares, resultando em textura e demais 

características físicas e químicas bastante heterogêneas. 

A seqüência de horizonte é A, C, podendo ocorrer gleização em sub-

superfície, com alta saturação por bases. Os solos são profundos e com fertilidade 

natural média. Por conta da variedade textural os processos de drenagem do solo são 

complexos, refletindo no sistema de drenagem, porém como ocorrem em áreas planas 

o potencial para erosão é muito baixo. 

Apresentam alto potencial agrícola, porém localmente pode haver 

restrições, principalmente por conta do alto potencial para inundações e pela baixa 

profundidade do lençol freático, favorecendo sua contaminação. 

Em Várzea Grande estão presentes nas margens dos rios, em 

praticamente toda a extensão do ribeirão Esmeril, em grande parte dos terrenos 

aluvionares do Rio Cuiabá e no entorno dos afluentes da margem esquerda do Rio 
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Pari. Na zona urbana, a sul, ocorre no córrego Formigueiro, próximo ao distrito de 

Capão Grande e espalhado nas margens aluvionares do Rio Cuiabá, principalmente 

nos distritos de Cristo Rei (Porto Velho), Bom Sucesso e Passagem da Conceição. 

 
  


